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 \ / نامع "نل {

 رال تفاقثلاويوقلاثازتلا ةرازو

 راثالا بابل باتك
 رايخألا نيرخأتملاو نيلوألا ىلع ةدراولا

 حلاملا فيلأت
 يريعسوبلارتحم سب نافلخ نباترمريسلا

 صنلاو ا

م ١٩٨٥ ھ ١٤٠٥





حسم رانم ررلارس سب





 باب

 كرشملاو ىبصلا رذنو هب ءافولاو هتوبثو فاكتعالاو رذنلا ق

 كلذ هبشأ امو عيطتسي ال امو كلمي ال اميفو ةيصعملا رذنو

 رذنلاب نوفوي ) : ىلاعت هلوق رذنلاب ءافولا بوجو توبث نإ ليق
 هللا ةعاط ىف رذنلا ناك اذا وهو ( آريطتسم هرش ناك اموي نوفاخيو
 ءافولا همزلب ال لوق هيف فلتخا دقف ىصاعملا نم ءىش فق رذنلا ناك نإو

 نمو ث هعطيلف هللا عيطي نآ رذن نإ » : مالسلا هيلع هلوقل هيف ةرافك الو

 ٠ ملعأ هلاو ح ةرافكلا هيلع لوقو « هيصعب الف هيصعي نآ رذن

 : ةلأسم دهب

 ح ملسأ مث ملسي نأ لبق تاعاطلا نم ائيسث لعفي نآ رذن اذا كرشملاو

 رمع نع ىور امل همالسإ دعب هب قوي نآ هيلعف هرذنب ىقب نا : ليتف
 ىبنلا هل لاقف مارحلا دجسملا ىف فكتعي نأ ةيلهاجلا ف رذن هنع هللا ىخر

 ٠ ملعأ هللاو « كرذن فوأ » : همالسا دعب مالسلا هيلع

 رجفلا نيب ةالصلا كرتي هناف ليللا ىلا اموي ىلصي نأ رذن نمو
 ةالصلا نم امهيف هكرتام لدب فو اهبورغو رصعلا نيبو س سمنلا عولطو

 لماك موي ةالصب رذن نم ىلعو ، فالتخا كلذ ىنعمل ةرافكلا فو ، فالتخا

 لدبأ ةليللا نيع اذاو ، ضرفلا كرتي نآ هل زوجي ال هنأل تاضورغملا لدب

. ملعأ هللاو ڵ ةرخآلاو ىلوألا ءاسثعلا



 ةعكر ةئام ىلصي نآ هيزجي لوقف دجسم ةئام ىف ىلصب نآ رذن نمو

 ىلصم ةئام عضوم ف طحي لوقو ، ةعكر ىتئام لوقو ، دحااو دجسم ىف

 ٠ ىلا بحآ كلذو هيف ىلصيو

 موصي لوقف نهيف ملكتي الو اهيلايلب مايأ ةثالث موصي نآ رذن نمو

 موصي لوقو ، هنمص ناكم نيكاسم ةنس معطيو ىلايللا ناكم مايأ ةثالث
 ةرافك ال لوقو ث ليللا مايص ف هيلع ءىش الو هرذن رفكيو مايآ ةثاذ
 ٠ ملعآ هللااو ڵ ه باع

 : ةلآسم دهج

 امهموص هل لحي الف رطفلا مويب وأ ىحضألا موب موصي نآ رذن نمو

 موصلا نود ةرافكلاب لوقو ث ةرافك الو موص ال لوقو ث امهريغ موصيو

 ٠ ملعأ هللا و ؤ هلوسرو هللا ةيصعم ق رذن ال.و

 : ةلأسم وبع

 هنفلاخ نإو كلذ هل له اهجوز اهعنمف ه موصت نأ ترذن ةآرما فو

 ؟ اهمموص متب له

 فالتخا هتفلاخ نإ اهموص مامتا فو اهل هعنم زاوج ق فلتخي : لاق

 نإ ماعطإلا نم كلذ ىلع اهل دبالو س كلذ ىف نذإلا هل لعج نم لزق ىلع

٠ ملعأ هللاو ، مصت مل



 : ةلأسم دج

 اهرطفي نآ هل سيلف ةعمج موي لك وأ ةعمج لك موصي نأ رذن نمو
 لكل لدب هيلعو . هريغ وآ ضرم رذع نم الا ىبح ام نبظفلل ا الك ىلع

 دوعي الو هرذن ةرافكو . هلدب هيلعف رذع ربغ نم رطفأ ناو 6 هناكم موب

 ٠ ملعآ هللاو ، رطفي

 لوقو ٠ دبأ الو موب ف ةين هل نكت ملو ةعمجلا موصي نآ رذن نمو
 اموي ىونب ىتح ةعمج موب لك موصي نآ هباع لوقو س هتين ىلع كلذ نا
 لك ىوني نآ الا ةدحاو ةرم مول ا ركذ الا هيلع سيل لوقو ؤ ادحاو

 ٠ ملعأ هللاا و ةعمج موب

 : ةلأسم وج

 الو نيرهشلا موصي نآ هيلعف نيرهش مايص هسفن ىلع لعج نمو
 مايلا نم هيف فعض ام رطفأ فعض ناف مايص نع فعضي نأ الا رطقي
 هل زوجي ال هناف افالتخا اذه ىف ملعن الو ث انيكسم موي لك نع معطآو

 كلذل معطي ىتح ارطغم حبصي الو 0© مايصلا نع فعضي ىتح الا راطفإلا

 ،۔ ماعطإلا هل زجي مل مايصلا ىلع ردق املك هلاح نوكي اذه ىلعف 0 مويلا

 ىدؤيو ث اجرخمو اجرف هللاا لعجي ىتح هازجأ مايصلا نع فعض املكو
 ٠ هسفن ىلع لعج ام

 رذن ال لوقف س كلذ نع فعضف ةدودحم امايأ موصي نأ رذن نا امآو

 قاطأو موصلا قطي مل اذا لوقو ، ماعطالا هيلعو ، قيطي ال اميف هيلع
 هبلع لوقتو ، هرذن ق هبلع ةرافك الو انيكسم ميي لك نع معطأ ماعطالا
 هللاو ، رثكأ لوألا لوقلاو ك ءافولا هيلع سيلو قطي مل اذا ةرافكلا
٠ ملعأ



 ءىش الف اهافوآو اهلمكآو اهمتأو رذنلا مظعأ موصي هنا لاق نمو

 وه هنأ ملعب ال وهو ا!دغ موصي نآ رذن نمو { هل ةياهن ال اذه نأل .7

 ةرافك الو هيلع لدب ال لوقو هناكم اموي موصيو هموصي ال هناف رطفلا
 ٠ ملعأ هللاو 6 ةيصعم هموص نأل

 نمو ث مايآ ةرشع موصي هناف ٠ مايألا رثكا موصي نآ رذن نمو
 نأ .رذن نمو 0 ةعبسب ليقو 6 مايأ ةردتع ليقف ٠ مايألا موصب نآ رذن

 هنيمي نع رفكيو ملكتيو لظتسي هناف مايألا نم اموي ملكتب الو لظتسي ال
 ٠ ملعآ هللا و 6 هرذن هئادآ

 هتثرو مزابب له هئا دأ لبق تامو دابعلل وأ هلل رذن نميف ديعس ويآ

 ؟ ء .. ٠

 ، ىصوي ىتح هللا قوقح مهمزلت ال : لوق : كلذ ىف فلتخي : لاق

 : لوقو س تام ىتح هيلع اهب اوملع اذا هلام نم دابعلا قوقح مهمزلتو

 نم هدابعل وأ هللا قح نم مهبحاص ىلع هنأ اوملع ام مهمزلت ةثرولا نإ
 ٠ هب صوي مل ولو هلام

 قوقحو ث فالتخا الب لاملا سأر نم نوكت دابعلا قوقح : رظانلا لاق
 ٠ عجر اهم ىصوأ اذأ ثلثلا نم لوقو ئ لاملا سأر نم لوق هللا

 اوملعي ملو هوجولا نم هجوم هذافناو هؤاضق لمتحا ناف : هل تلق

؟ ال مآ هذافنا مهمزليآ هي صوب ملو هضقب مل وأ هاضق هنآ
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 هنآ اوملعي ىتح هؤاضق مهياع سيل لوق : كلذ ىف فلتخي : لاق
 ٠ ملعأ هللاا و هاضق هنأ وملعب ىتح هؤاضق مهيلع : لوقو 6٧ هضنقي مل

 : ةلاسم وع

 هطعنت ملف الام هيطعت اهناف هضرم نم اهنبا حص نإ ترذن ةآرما فو

 ؟ تام ىنح

 ٠ هنم اهثاريم اهلو مهل وهف ةثررلل هتمتأ ناغ ةثناح اهناف

 ؟ الجر غلب ىتح لعفت ملف نيطرق اهنبال غوصت نأ ترذن نإ

 موصت وآ ء نينيكسم وآ نيكسم ماعطاب اه رذن رفكت نأ اهل بحأف

 ، اهيلع بجي مل هطعت مل ناو ص هب ترذن ام اهنبال متتو ، نيموي وآ اموي
 ٠ ملعأ هللا و

 : ةلأ سشم دهج

 هيلع نكي مل ع عطتسي ملف ايفاح جحي نآ رذن نم : ديعس وبآ لاق
 ليقو كلذ ليقف هرذن رفك ناو ص ابكار وأ العان جحيو عيطتسي ال اميف
 ٠ ملعآ هللا و > عيطتسي ال اميق رذن ال هنن > هيلع ةرافك ال

 تعجر نا هدلت دلو لوآب رذنف ةاش هل بهذ نمو : ناديبع نبا

 تدلو نا و ؟ ا_هعيب هل زوجي له 8 دلت ملف نينس هدنع تيقيو هيلا

 ؟ رذنلا هيف .7 لهو ء همكح نمل ىرتشملا مم

 ناف كلذ ىنبجعي ال انآو ئ اهريغ س ايقت ىلع اهعيبي هل زوجب : لاق

 نم جرخ هنأل ، هيف رذن الو هل دلولا نإ : لوقغ ىرتشملا عم تدلوو اهعاب
 دارأ نا عيبلا ضقن ىرتشمللو ة هيف تباث رذنلا نا : لوقو ص رذانلا كلم

٠ هيلع ءىش الف دلت مل ناو ، هلثم ادلو هناكم لدبي هنا : ليقو ث كلذ



 : ةلأسم وه

 ؟ هيرال خيستلا ربقل اهيلعف اهدلو هللاا فاع نا : تلاق ةآرما فقو هنمو

 6 طوحأ وهو ءارقفلل اهنأ لوق هيفو ءىش اهمزلب ال لوقلا رثكأف

 ٠ ملعآ هللاو

 : ةلأسم ج

 ، هب رذن دن نيعم ريغ وآ نيعم منغ سآر محل نم لكأ نمو هنمو
 ؟ همزلي ام هاقلأ وأ هطرسف هنانسأ نيب اياب هنم ائيش راس ام دعب دجو مث

 ىلع ةرذنلا عضوم ف هلكأبو محللا كلذ ردق ضوعي نأ هيلع : لاق

 ء ملعآ هللاو ، نيهجولا الك

 ؛ ال مآ قرفتم لكأي نآ زوجيأ د هلمح نكمي ال ريثك رذنب رذن نمو

 ع كلذ ىلع رذانلا ردقي ال نآ الا : ةدحاو ةلمح ىضقت ةرذنلا نا : لاق

 . ملعأ هللا و ، نكمأ ام ىلع اهقيرفت زئاجف نكمي الو

 : ةلأسم دهج

 اهب امهنم دحاو لك رذن ناضوافتم امهو ةاش امهنيب نيلجر ق : هنمو

 ؟ مكحلا فيك هبحاص رذنب ملعي نآ ريغ نم

 بجي اهنم دحاو لك نأ ، لوقلا رثكأ ىلع ةاسثلا هذه امهيفكت : لاق
 ٠ ملعأ هللاو ، كلمي ال اميف هيلع رذن الو ، هكلمي اميف هيلع

 : ةلآسم دهج

 ريثك محش اهب ناكو ى عضومب لكؤتل ةمولعم ةبادب رذن نمو : هنمو
؟ال مآ اهقرمو اهمحشم اهلكأ مزلأ
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 نأ دحأ ردقي ال نأ ال ١ لكؤنو ك محلل ١ مم خبطي محشلا ن ١ : لاق

 هلكآو ، محل هنمثب ىرتسثيو عابي نأ قيضي ال هنأ وجراف ى لاحب هلكأي
 كلذكو 6 قا رب الو لكؤب هناف محللا نم ءىش هيف ناك اذا قرم او ئ طوحأ هسفني

 ٠ ملعأ هللاو ش علا مظعلا

 رخآلا ىبأو صالخلا امهدحأ دارأغ » ةلمج رذنب ارذن نبلجر فو : هنمو

 ؟ عنصي فيك

 ناو ث هنم هيلع ام ردقب ملسي نآ هيلعف ىرحتي ءىش لك نإ : لاق

 ريغ نم نسحآ وهو هيلا كلذف عيمجلا ملسي نآ دارأو آرجتي نكي مل
 ٠ ملعأ هللاو ث مازلا

 مايا ةحسىن الا وه ناو جحلا رشع مايصب ترذن ةآرما فو : هنمو

 ؟ اهمزلم ام مايالا هذه ضعب ق ضيحلا اهءاج اذاو ؟ ال مآ ديعلا موب اهيلعأ

 نم اهضيح لاح ف هترطفآ ام لدبتو عستلا ريغ اهيلع سيبل : لات
 . ملعأ هللاو ع هنماص ام اهيلع ضقتنا هلصوت نكت مل ناو ترهط ام نيح

 : ةلأسم وع

 ام ضيحلا نهيف اهاتأ مث ةمولعم امايأ موصت اهنأ ترذن ةآرما فو

 ؟ اهيلع بجي

 اهطقسأ و ةرافكلا اهيلع بجوأ ضعبو ترهط اذا مايألا كلت لدبت : لات
. ملعأ هللاو ىلا بحأ وهو ضعب اهنع



١٢. 

 : ةلأسم دج

 همدخي نأ ىلاولا ىبأف 6 ارهش نبملسملا مدخي نآ رذن لجر فو هنم

 6 نبملسملا ةمدخ ف نوكبو 6 نبملسملا مدخي رذانلا اذه نا : لاق

 ناو > ةمدخلا نم ارجآ ذخآي ال نآ هرذن ناك نا ىلاولا هيلع رمآي مل ولو

 رذن ال هنا ، ءىش همزلي الف ىلاولا هركو هتمدخ ىلع ارجأ ذخأيل هتين ناك

 ٠ ملعأ هللاو ك كلمي ال اميم

 : ةلاسم ده

 ىلعف ةرملا هذه وأ مويلا ااذه دعب نتتلا تيرش نا : .لاق نميف هنم

 الوهو ارارم وآ ةرم كلذ دعب هبرشو داع مث ةيرال ةئام ىنالفلا دجسملل
 ؟ ةير ال فلآ كلمي

 ال : لوقو ي هسفن ىلع هلعج ام دجسملل همزلي لوق فالتخا كلذ ىفف

 ٠ ملعأ هللاو ح ىش همزلي

 : ةلأسم هج

 ارذن لقي ملو ةيرال اذكب دجسمل رذن اذا رذانلا: نأ : هنمو
 نم ائمست 77 رنستم ملو هلل ؟رذن لاق ١ ذاو > تيثئب الو 6 همزلي الق هلل

 ٠ ملعأ هللاو ، دجسملا رامعل اهناف تالوكأملا

 : ةلأسم وج

 ةرشع موصي نآ رذن مث ء ةعمجلا سيمخلا موصي نآ رذن نمو هنمو
 موص امهب لصوي نا هيلع لهو ؟ ال مآ ةعمجلاو سيمخلا لدب هيلعأ مايأ
؟ رشعلا



١٣ 

 امهموصب رذن نيذللا ةعمجلاو سيمخلا موص لديب نآ ىنبجعي : : لاق

 هيلعف رطفأ ناو ء هماص ىذلا موصب الصتم نيمويل هموص نوكم ف نأو

 ملعأ هللا و ئ لوقلا رثكأ ىلع رشعلا مايص ٠

 : ةلأسم ده

 مث ىلاعت هلل ارذن ىنالفلا دجسمل ةيادلا هذه حبذب ترذن ةآرما فو

 ٠ ملعأ هللا و 6 ءىش اهمزلم الف اتيم ادلو ةيا دلا ثحجحنن

 نااو هيف لكويو زبخي ريثك بح لثم دجسمل رذنب ىصوآ نمو هنمو
 نآ زوجبآ ةدحاو ةرم هزيخ رسعلو ح هلكأي نم ةلقل هع ايض فيخ هلك زبخ

 ؟ ال مآ ارارم هزيخ قرفي

 تاعقو وأ ةعقو ىفف ةدحاو ةلمج زبخي لي قرفي ال رذنلا نا : لاق

 ٠ ملعأ هلا و > غرفي نأ ىلا تاعقو وأ ىرخأ ةعقو ق لكأ ءىنت هنم لضف ناو

 : ةلأسم ذهب

 نع فعض مث ضيبل ١ ماي هابأ رهش لك ق موصي نأ ر ذن نمو هنمو

 ؟ مايصلا

 ةرافكلا فو هيلع ردقي ال اميف الو كلمي ال اميف نمؤملا ىلع رذن الف
 ٠ ملعأ هللاو 6 فالتخا هبلع

 : ةلأسم وه

 نع اوبآف نالفو نالغو وه اهلكأي نآ ىلع هل ةرذن رذن نميفو هنمو
؟ هبلع بجي ام اوتامو ، كلذ



 ۔. ١٤

 رذانلا ىلعف تام وآ نالف ىبأ !ذا هنا ليق ، فالتخا كلذ ىف : لاق

 5٧ هريغ كلمي ال هنأل ، ةرافك الب هب رذن ام ءاضق هيلع ليقو ص رذنلا ةرافك

 ٠ ملعأ هللا و

 ؟ سأرلا كلذ جتنن مث نيعم منغ سأرب رذن نميفو هنمو

 وهو ث هبرل جاتنلا نأ بيبح خيسثلا نع وهو ي ءىن هيف رذانلل سيلف

 عبت جاتنلا نأ ىلمازلا نعو س ىدهلا ريغ وه ، هعبتي الو هب روذنملا ريغ

 ٠ ملعأ هللاو رذنلا ف همأل

 : ةلأسم 3

 ريغو ريخلاو نيحطلا ةرجأ ىلا جاتحا اذا بحلا لثم ةرذنلا ف هنمو

 اهي ىصوأ ةرذنلا تناك ءارك هنم ىطعيأ هدلب نع درعي دجسمل رذن وآ كلذ

 ؟ ىح وهو دحأ اهيرذن وأ تيم

 دلب ريغ ق دجسملا ىف رذن اذ امآو رذنلا نم نيحطلا ةرجأ امآ : لاق

 رذنلا ناك ناو دجملا هي ىذلا دليلا' نم بحلا ىرتشي هناف رذانلا

 ٠ ملعأ هللا و ؤ هنم ءا ركل ١ نوكيف مولعم بحي

 : ةلأسم وع

 اهتنبا ثتحص نا ترذن ةآرما قو دادم ني دمحم ني ناميلس خيسلا نع

 ؟ رثكأ ىلع تجوزتف ، شورق ةعبرأ ىلع اهجوزتل

٠ ملعأ هللاو ك ةيبص وأ اغلاب تناك اهجيوزت رمآ كلمن ال اهنال تيثي ال



_ ١٥ 

 لعفأ مل ناو اذك تلعف نا : لاق نميف ناضمر نب دوعسم خيشل ١

 ؟ ثنح مث نيرهن مايص ىنمزلي

 ء ةلسرم نيمي همزلي لوقو س هسفن ىلع لعج ام همزلي : لوقف

 ٠ ملعأ هللاو

 ال اذه لثم نأ مسثاه خيسثلا ربقل بوثب وآ نطقب وآ مهاردب رذن نمو
 . ملعأ هللاو ى ربتلا دنع لكؤيو ماعط هب ىرتشي هنا لوقي ىتح تبثي

 ىون الو هنيعي ملو ، ناكمب لكؤيل ماعطب ىصوأ وآ رذن نميف : ىلما زلا
 ؟ ال مأ لاجنسثو ىولح اهب ىرتشي نأ زوجيأ امولعم هب

 ال ىولحلا نا ليقو . ماعطلا نم لاجنسشلاو ىولحلا نأ ىدنع : لاق

 ٠ ملعأ هللاو ع فرطلا نم ىه لب ث هكاوفلا نم الو ماعطلا نم

 : ةلأسم ده

 عجري الو اهقلطيو خيسلا ربق ىلع اهب روديل ةاسشب رذن نمو : هنمو
 ؟ كلذ ذخآي نآ دحأل لحيأ مه ارديو ش اهيلا

 ذخآلا امأو ، كلذ هل زوجي الو ث هلال ميضم كلذل لعافلا امآ : لاق

 هذخآ ديرب نمل هكرت دقو كلذب جرخي ال هبحاص نآ فراعتلا ق ناف

٠ ملعآ هللاو ، ةفصلا هذه ىلع هذخآ قضي مل



١٦ 

 نم ايمألا راستيقو ماظعلا لثمو : هللا همحر سيمخ نم رصان خيشلا

 لضف ناو ث محللا نم ءىن هيف قاب ريغ ناك اذا هب ىمري نأ زوجي له ص ةرذنلا
 ؟ اولكايل ةيناث هيلا اوعجريل ربقلا دنع هكرت زوجي له ع ةرذنلا نم ءىش

 امأو . اهل ازرح نوكب نأ الا اهعضوم ق ةرذنلا كرت عسي ال : لات

 6 هيمرب سأب الف هنم جرخي ال امم ماظعلا و راشقلا نم ىقب ام امآو

 ٠ ملعأ هللاو

 هدلو ناك ص نالف هدلاول ىنالفلا هلامو ءىش هل ملسي نآ رذن نمو هنمو
 ؟ ال مأ اذه هل تبثيأ ثنحلا لبقو ع رذنلا دعب وأ رذنلا لبق تام دق اذه

 نوكيو 6٧ هدعب وأ ثنحلا لبق ناك مزلو رذنلا عقو اذا هل تيثب : لاق

 ٠ ملعآ هللاو > هتثرول

 : ةلأسم ههج

 كانه ىنبو هريغ هقبسف مولعم ناكمب ادجسم ىنبي نآ رذن نمو : هنمو

 ىنبيو ةرافكلا هيلعف ناوت ناو ث ءىش همزلي الف ناوتي مل نا : لاق
 ٠ ملعأ هللاو 6 رخآ ناكم ق ادجسم

 ،هاضر ريغ نم اهنم لكأ رخآ ءاجف ربقلا نع هترذن لكأيل دعق نمو : هنمو
؟ كلذ ىف ىرت ام ةبلغ وآ هنم ءايح هيلع ركني ملو



_ ١٧ 

 هيلع نذا ريغب لكألاو هلدب هيلعو هزجي مل هل ضري مل نا : لاق
 ٠ ملعأ هللاو ع مثإلاو نامضلا

 ؟ ال مأ هيلع كلذ تبثي اذك وأ اذكب هلل لاقف ارذن دارأ نمو

 اذا ءافولا هل بحأف ةنعل كلذب ناكو ء هلل ارذن هنين ناك نا : لاق

 ٠ ملعأ هللاو 6 هرذن هل هللا ىخغ

 : ةلأسم ودج

 امهنم دحاوو وه هلكآف . نالفو نالفو وه هلكأيل ءىنتي رذن نمو

 ؟ امهعم لكآيل ىناذلل لقب ملو

 ام ردقت هزجي مل نمل ميلستلا هيفكي الو س هرذن ددحي نأ هل ىنبجعيف
 ٠ ملعأ هللاو > ىتأبف هل لوقب نآ ال ١ هلكأم

 : ةلأسم ج

 : هباحصأل لاقف دجسمب لكؤيل ىولح نمب رذن نميف : ناديبع نبا

 ه ولكا ام هىزجب له ءىش امهنم . لضفف نانمآ ةثالث ى رتش ثاف 4 انيفكي ال

 ؟ اهنم

 ىنبجعي ىذلا لوقلا ىلع ع كلذ ميمج اولكأي نأ الا هيزجي ال : لاق

 ٠. ملعأ هللاو

 : ةلأسم دهج

 نم ءىش هنم فلتف نيعم ريغ وأ نيعم منغ سأرب رذن نميف هنمو
 ؟ هلك مآ هنم فلت ام لدب هيلعآ هيآر ريغ

( ٤ : ٢ ج راثالا بابل - ٢ م )



_ .١٨ 

 اذنيعم ناك نا ٠٧ هنم فلت .ام هدب هيلعف ذ نيعم ريغ ن اك 7 : ل اف

 هللاو ے هلك فلن ولو هلدب همزلي الف هنم ريصقت ريغ نم هلك وآ هش . فلتف

 ٠ ملعأ

 : ةلأسم ده

 هنمأي نمم هنع ىضقي نم رمأي نآ هل له ص ربقل رذن هيلع نميفو

 ؟ ال مأ

 قثي نم رمأب نآ هل زت اجف ه ىفني لصب نأ رذن نكب مل اذا : لاق

 ٠ ملعآ هلل ١ و ؤ ٥ رذن هنع ىضقي نأ هي

 - ةلا 8

 هيف لكؤي نأ زوجي ىذلا ربقلا ميرح مك : دادم نب ناميلس خيشلا
 . ؟ ال مآ كلذ ىزجيآأ هنع اديعب لكؤي ةداعلا ق ناك ناو 4 ةرذنلا

 ىضاقلا لانو 0 عرذأ ةثالث هميرحو ث اذه ىف ةداعلا زوجت ال : لاق

 ةثالث نم رثكأ دح ىف ولو ربقلا دنع ةرذنلا لكأ زوجي : ناميلس نب رصان
 دشأب رذنلا سيلو ث ربقلا اهيف ىتلا ةعقبلا ىلي امم ناك اذا عرذآ

 اد_رعي ناك ولو مرحلا دودح لخد اذا ىدهلا ص ةبعكلا غلاب ىده نم

 ٠ ملعأ هللاو \ اهنع

 تتام نا هلل رذنف ، ىنز ف ةنبا هل لجر فو : جرفم نب دمحأ خيشلا
 ؟ ال مآ كلذب ءافولا هبلعآ تتامف

 رذني نآ ىغبني الو ، اهرمع مطقي ال هرذنو هرذنب فوي : لاق
٠ ملعأ هللاو ، اذه لثمب



١١٩ 

 ةلأسم و :

 وأ م امعط نم دحأل رذن نميف : هللا همحر ديعس نب سيمخ خيشل ١

 ؟ال مأ ةرذانلا ىلع هدر زوجيآ كلذ ريغ وأ ةوسك

 هل زئاجف هنم ضبقف نالفل رذنلا اذه نآ رذانلا ظفل ناك نا : لاق

 هل سيلف هسيلب وأ هلكأب نأ رذن ناك ن ١ و ئ هيف فرصتي هل ام هنأل 6 ٥ در

 ٠ ملعأ هللاو ع هل رذن اميف ىتح هيلع هدري نا

 : ةلأسم 3

 لكؤب منغ سأرب رذن نميف هللا همحر ملاس نه بييح خيشل ١

 امم وأ > حراوجلا صقان منغ سر ميلست ىزجي له 2 اذك عضومب

 مكو ث زوجي ام دح مكو ركذلا عوطقم ىصخ وآ اياحضلا ىف زوجي ال
 ىدهلل فااخم رذنلاو ريقلا وأ دجسملا برق لكذرلاا زوجي ال ام دح

 ؟ ال مآ

 أزجأ منغ سأر مسا هيلع مق ام ، ىدهلا ريغ رذنلا نا : لاق

 ريغ ىصخااو ىزجي الف هيغ قبي مل هنم تصقن ةحراج نوكي نآ الا
 ، هنم عسوأ وه لب ىصخلا نم دشأ ىدنع سيل ركذلا عوطقمو ، صقان
 هلك وأ ءىش ىلع رذانملا ةين عقت نأ الا ناضلاو زعملا عيمجب منغلا مساو
 ٠ ملعأ هللاو \ انلوق وهو .© عرذألا ةثالثلا ىف هظفحن امبذ

 : ةلأسم دج

 هع ايف مولعم ناكمب لكؤيل نعم منغ سأرب رذن نميفو هنمو

 ؟ هصالخ ام صالخا دا رآو ، هنم لهجب

ردقو هعام ناك ناو ح نبلمسملا لوق رثكأ ق زوجم ال هعيبب نا : لاق



_ ٠ ٢ _ 

 كلذكو 6 هعيبي زا وج لوقل ١ ضعب ق دجوي هلعلو كلذ هيلعق هصلخي ن

 ء ةرافكلا هيزجت لوقف هصيلخت كردي مل ناو ، ناديبع نبا نع دجوي

 . ملعأ هللاو ى ةرافكلا و ضوعلا هيلع لوقو

 : ةلأسم ع

 ىرنىنني مها ردب رذن نميفو : هلاا همحر سيمخ نم رصات .شلا

 ؟ هلكأي نم هب صخي ملو لكؤي ماعطب وآ ةكمب لكؤت منغ ايب

 لعجي هناف ةبعكلل رذن ناو س هب رذانلا نذاب هلكأ ريقفلاو ىنغلل زئاجم
 هرثكأو ةاش ىدهلا لقأف ةبعكأل ايده كلذ لعج ناف > ةيعكلا حالصا ق

 ٠ ملعآ هللاو 6 مهل وهف مهل رذنب نآ الا ءارقفلل همكح نوكب الو ةندب

 رذنو اذك عضوم ىلا نالغو ره هلكايل ماعطب رذن نمو : ىحبصلا

 ثنحو تاعاطلا نم ءىش لعفل ااذك عضوم ىل نالف وه جرخيو ىرتشي نآ

 كلذف لعف ناو ، ةبحاصملا انالف لآسي نأ همزلي ال نأ زوجأ : لاق .

 ةرافك ال لوقو ص ةرافكلا هيلع لوقف نالف رضحي مل ناو ء نسح

 ، عاطتسا ام هسفنب لعفي نآ هيلعو ى نالف ءابناب رذنلا هنع طقسي الو ع هيلع
 ء ةنؤم وآ هتبحاصم نع نالف عانتما دعب فالتخا ةرافكلا فو

 ريسب وأ ؤ نالفو وه ريسيب وآ نالفب جرخي وآ نالفو وه لكأي لوقو
 معطأ نالف تام ناخ : هيطعي وأ انالف معطي ث هلوق الا براقتم ىنعملا نالغب

٠ ملعأ هللاو ث ءارقفلا معطي لوقو ، مهاطعأ وأ ةثرولا



٢١ 

 : ةلأسم ج

 عضوم ىلا نالفو وه جرخب نأ رذن ناف : هل تلت رخآ عضوم ف هنعو

 كلمي ال امم اجورخ وه هجورخ نوكيو س جورخلا وه هيلع اذك
 ؟ عبطتسمب ال د

 ء هعم جرخي نآ رذن نم هلاؤس ىف فلتخيو ، كلذ وه هيلع : لاق

 هبلعو هسفنب وه جرخيو “ هلاؤس هيلع سيل لوقو ، هلأسي نأ هيلع : لوق

 ٠ ملعأ هللاو > هيلع ةرافك ال لرقو 6 ركذل ةرافكلا

 : ةلأسم وع

 لك وأ نيتعكر لك ىلصف ث ةعكر ةئام ىلصب نآ رذن نميفو : هنم

 لوآ نم ىدتيب موقب مث ، دجسيو ملسيو تايحتلا متيو ، نهدحو عبرأ

 . فاكو زئاج اذه : لاق

 مأ اسلاج ىقابلا مامتا هيلعآ مايقلا نع فعض ناف : هل تلق

 ؟ مايقلا ىلع ىوقي نأ ىلا هريخأت ىف رذع هل

 > رذعلا نم اذهو . هالص ام دسفي الو ىوقي نأ ىلا رخؤي : لاقو

 ٠ ملعآ هللاو

 : ةلأسم ةهج

 رودت ةنس لك ىنالفلا ربقلا دنع لكؤيل منغ سأرب رذن نمو : هنمو

 ام ىضاملا ءاضق دارأ مث 5 نينس رذنلا ءاضق كرت مث > ابح ماد ام

؟ همزلب



٢٢ 

 ةرافكلا ىفو ى رافغتسالاو ةبوتلا هيلعو ء ىضم امل لدبلا ىزجي : لاق

 ملعأ هللاو ك ةلسرم نيمي ةرافك ىهو % فالتخا هيلع ٠

 ةلأسم ه :

 تبثي له & ءعىشل نبيب ملو مضومل وآ ، روبقلا نم ءىشل رذن نمو

 ؟ لعجي ميفو

 ء جاتحا نا ربقلا وأ عضوملا حلاصم ف لعجيو تبثي : لاق

 ٠ ملعأ هللاو ۔ ءارقفلا ىلع قرفي لوقو ۔ جاتحي نأ ىلا فقوب الا و

 : ةلأسم ةهج

 ىفنكيو رفكي نأ هل نسحللاف ٩4نع زجعف جح وأ موصب رذن نمو

 ؟ رفكي الو هتومدعب هلام نم ذقنيل هب ىصوي مآ

 طرف ناو ث هب ةيصولا هيلع سيلو ، فالتخا هيلع ةرافكلا ف : لاق
 ٠ ملعأ هللا و ، هب ىصوي نأ بجي هيلعو دشأ وهف

 : ةلاسم ةهج

 هلف هدلو هللا فاع نا رذن نمو : هللا همحر سيمخ نب رصان خيشلا

 ؟ 7 له هدلو فرع وأ اذك

 كلذكو ، تبثي هناخ ىلام نم اذك هلف لاق ناو ع هتابثاب لوقت ال : لاق

 هيلع هتابثا ىفف هلل لقي ملو ارذن اذك هلف لاق وآ هلل ارذن : لاق نإ

 ٠ فااتخأ

 ناكو ث ىلام نم لقي ملو ىنالفلا لاحملا هلغ : لاق ناف : هل تلق
؟ هل رونملل تبثي له ي رذانلل لاملا كلذ



٢٣ 

 ٠ معن : لاق

 نأ هيلع له ص هريغ دالوأ هل ناكو ث رذنلا هيلع تبث ناو : هل تلق
 ؟ هل روذنملا اذهل بجو ام ضوع هدالوآ ةينب ىطعي

 ٠ كلذ همزلي ال : لانق

 ؟ ال مآ كلذ دارأ نا هل لهف : هل تلق

 هرثأ هب دارأ ناك نا:و ، ةضيرف رذنلاب ءافولا نأل كلذ ملعن ال : لاقت
 ٠ ملعأ هللاو ، قحلا ىلا لطابلا نع عوجرلا هيلعف ثراولا ىلع افيحو

 : ةلأسم وبج

 لاملا قف نكسي نأ رذن نميغ : هللا همحر ملاس نب بيبح خيسلا

 فصنلا ىلا مرحملا مارحلا رهسثلا نم فصنلاب ادب ناف ، ةنس ىنالفلا
 رهشلا لوأ نم ادب اذا مآ هيفكي له > ليقملا ماملا نم مرحملا رهشلا نم

 هيلعف مرحملا رهشلا لوآ ريغل ادب ام اذاوء لباق نم هلثم ىلا مرحملا
 ؟ اموي نيتسو ةئامثالث مامتا

 رهسث لكل متي نأ هيلعف هنوكس ودب ىف رهشلا ضرتعا اذا لاق
 6 افالتخا هيف ملعن ال ام ١ ذ_ه ١ رهش رشع انثا هل متب ىنح ام .هد نيثالث

 ٠ ملعأ هللاو

 : ةلأسم وبع

 مث هتجح نع نيرهش ماصف ريقف وهو هجحب رذن نميف : ىلمازلا
 ؟ال مآ موصلا كلذ هيزجيأ ىنغتسا

 ح هيلع ردقي ال اميف الو ، كلمي ال اميف مدآ نبا ىلع رذن ال : لات
٠ ملعأ هللا و ح جحلا هيلعف .ا رداق .ناك ناو ىنعم انهاه موصلل سيلو



 _ _ ٢٤

 : ةلاسم زهج

 ةيرالب ةا ىرتسئاف س ةيرال ةميق منغ سآرب رذن نميغو : هنمو

 قيضيآ اهريغ ئرنشيو ةحينم اهذختي نآ هلادب مث ، هرذنل اهاونو
 ؟ ال مآ كلذ هيلع

 اهكسمأ نا هبلع سأي الف دودحم ريغ منغلا سأر ناك اذا : لاق

 ءاج امو ث رذنلا هب بجو دقف دودحملا سأرلا امأو هرذنل اهريغ ىرتساو
 5 ائيسث هيف ظفحأ الغ نبللا امأو ث همآ مكح ىدنع همكحف دالوألا نم

 ٠ ملعآ هللاو ىدنع هيلع قيضي الف هقلعب هذخأ نا و

 ؟ اهلثم نوكي لدبلاو ۔ رذنلا ةرافك ىدنع هيلعف اهذافنا هنكمأ نأ دعبو
 ‘ اهنيعب ةاشب رذن اذا اذهو { اهذافنا هنكمأ نأ دعب ىنأت اذا كلذو

 . ملعأ هللاو

 : ةلاسم اهب

 ، فورعم عضو ى اكوكم اذك لمعي نأ رذن نميف رمع نب دمحم خيشلا
 له ح روبق ةثالث عضوملا كلذ ىف نأل ، هل رذن ىذلا مضوملا كلذ ىسنو

 ؟ ال مآ عضرم ىف ثلث لك لكؤيو ث ةثلاثم نهنيب مسقب نأ زوجي

 امأو \ هرذن ام عيمجب دحاو لكل نهلك نهل لمعلا زوجي : لاق

 . ملعأ هللاو ، مكح الب طاتحي نآ هيلعو ى الف ةثالث ىلع مسقي نأ

 نست . . .
7 7 . 

اذك اذك ىلاعت هلل ىلصي نأ هدلب ريغ عضوم ىلا رذانلا فو هنمو



٧٢٣٥ 

 ى ىلصي نآ هل زوجي له ، ةلع وأ ربكل هيلا لوصولا نع زجعو ، ةعكر
 ؟ ال مآ ةرافكلا همزلتو هيف وه ىذلا عضول ا

 ملو ث هدلب ريغ ف ىلصي نأ .رذنا اذا هنآ رثألا ف ءاج دق : لاق

 ، ءارقفلا ىلع هقرفيو ابوهذ هارك اردق رظنيو هدلب ف ىلصي هنآ ردتي

 تس وأ تاعكر معبرأ ىلاعت هلل ىلصأ : لوقي هناف رذنلا ةالص ةين امأو

 هلل ةعاط ةبعكلا ىلا ضرغلا ءادآ .رذنلا نم ىنمزل امع دازام وأ تاعكر

 ٠ ملعا هللا:و ك هلوسرلو

 : ةلأسم دج

 فوي ملخ رذنلا هيلع بجوف ةلخس رذن لجر ف : هللا همحر نرقلا

 اهجاتنو ىه همزلتآ قوي نأ دارأ ةلخس تءاجو ، تجتنو تربك ىتح

 ؟ ىلوألا الا هبلع ال مأ

 { رذنلا ىف تجتن امو ىمهف تجتنو اهنيعب ىه اهب رذن اذا : لات
 ٠ ملعآ هللا و

 : ةلآتسم دج

 ىف اهلكأبل ةقث ريغ اهيطعيو ربق وأ دجسمل ةرذن هتمزل نميفو : هنمو

 لضفي ام ذخأيو ، اهلضفي نآ لبقت اهنم لكأيف غ هلو روذنملا! ناكملا
 هذ_ه ىلع رذانلا آريبنأ هل روذنملا عضوملا ريغ ق هلكأيف لكألا دعي اهنم

 ؟ ال مآ ةفصلا

 ل ةرذنلا نم آريب الو ةقثلا ريغل .رذن ام ملسي نآ زوجي ال : لاق

 حص ناو ع ةرذنلا لدب هيلعو ؤ هل روذنملا عضوملا ىق الا رذنلا زوجيالو

٠ ملعآ هللااو مرغلا هيلعف نئاخلا ةنايخ



٦٢٦ 

 ةلاتسم اب :

 حبذ اذا هيزجيأ ث هلوق ق السرم منغ سأرب رذن نميخ : ىلمازلا

 ؟ال مأ اريغص ايدج

 طسوآ نم حبذي نأ لاسرالا ىلع ناك اذا ىنبجعي اميق : لاق

 دقف ا ديج اسنآر حبذ ناو > ءىطخم هنا لوقآ الف ايدج حبذ ناف منغلا

 ٠ ملعأ هللاو 6 طايتحالاي ذخأ

 : ةلاسم ة

 اماعط تايرال عبراب ئرتشي نأ ىلاعت هلل رذن نميفو : هنمو
 ىرتسشيو ث موي ف هذغنيو ، ضعبب ى رتسش نآ هل زوجيأ ، ناكم ف لكؤيل

 نأو س كلذ نم ادحأ عنمي نأ زوجي لهو س رخآ موي ف هذفنيو ث ىقابلاب
 ؟ال مآ كلذ ىلا ادحآ وعدب

 ام هنم | ولكآيو ّ نهلك نهي ىرنس هنأ هتظفح ام ىلع : لاق

 نأ سأب الو 6 ايناث اموي هيلع اودوع نآ زئاجف ءىش لضف ناو > اوتاطآ

 ةرذنلاو س ادحأ اهنم اوعنميو س ادحأ اهنم اوعنميو ء ادحآ اهيلا وعدي

 ٠ ملعآ هللاو ص رذانلا نم رمأب الا لكؤت ال

 : ةلآسم :ج

 ماعطا وآ ة٦ا_ص آ مايص نم رذنب ىلا_دت هلل رذن كولمم فقو : هنمو

 كلذ نوكي نآ نيب قرف لهو ، عنصي ام كولمم وهو ك رذنلا هيلع بجوف
 ؟ ال مآ هديس نذاب

 5 هديس نذاب الا كولمملا ىلع بجي ال مامطالا فق رذنلا نا : لاق

ةرذنلا 4ه_دلع ثميجو اذا معطب نأ هل سيلف ريذنلا' ق هديس هل نذآ ناغ



 س ٢٧

 هفعضي ناك اذا مايصلاو ةالصلا كلذكو . ماعطالا نبح هديس نذاب الا

 ٠ ملعأ هللا و & هديس نذا الا موصي نأ هل سيلف > هديس ةمدخ نع

 : ةلاسم ذهب

 رمأ نوكي نآ ىلاعت هلل رذنأ لاق لجر ف : ديعس نب سيمخ خنيشلا
 لكألا كلذب ىوني سيلو ، تايرال سمخ ىنالفلا ربقلل ىلع انآو اذك
 هديرب ىذلا رمألا ناك مش { رذنلا' اذه هسفن ىلع بجوآ امدنع هريغ الو

 ٠ ااذه هرذن ف هيلع ىرت ام

 7 ىشل ١ عفدي نأ ههيشأآ امو اذه لثم ف تعمس ىنأ وجرأ : ل انت

 ح ربقلا دنع نولكأيو ، اماعط هب نورتشي نيملسملا ءارقف ىلا هب روذنملا

 ٠ ملعأ هللا و ك كلذ ق ةجحلا هجو ملعآ الو

 : ةلاسم :بج

 دلوم تءاجف سشيعب هنأو ركذ دلو اهئتجبي نا هلل ترذن ةآرما ق : هنمو

 ىلع هي تر ذن ام اهيلع بجيآ ثام مث 6 رهشأ ةعبس ابح ثكمف رك ذ

 ؟ ال مآ ةفصلا هذه

 ةدم ىلا شيعي نآ اهتين دقع ىف هديقت ملو لوقلا تلسرآ اذا : لاق

 اركذ دلو تدلو اهنأل س رذنلا اهمزلب نأ نينسلا وآ رهشا نم ةمولعم

 نأ تون تناك ناو ي رذنلاب ءافولا اهيلع بجيف تركذ امك اهل شاع وأ

 !همزلي ال نآ ىنبجعيغ ث مولعم ربك نم دح وأ ةمولعم نينس ىلا شيعي
 . ملعأ هللا و ى دودحملا دحلا كلذ ىلا ىمتني نأ الا

 ؟ ةلأ_۔هىم ج

 اوذخأي نآ مهلأ لضغ اذا رذنلا نعو : هللا دبع نب دمحم خيستلا

؟ ال مآ اوعاىش ثيح هولكأيو لضافلا



٢٨ 

 ىف لكؤي لصافلا نآ جرفم نب دمحأ باوج ف تدجوو زئاج : لاق
 ٠ ملعأ هللاو ‘ هيفف رذنت ىذلا عضوملا

 رذانلا مزلبآ هلحم رغ قف ءىن اهنم لكأ اذا ةرذنلا فو : ىلمازلا

 ؟ اهنم هلحم ريغ ١ ىف لكأ ىذلا الا همزلي ال مآ اهلك اهيدؤي نأ

 5 دودحم ءىنب رذن نوكي نآ الا اهلك اهل دمي نأ ىنبجعبب : لاق

 ىذلا ناكملا ىلا لصي نأ لبق دمع ريغ نم فلتلا نم ءىش هيف هيلع ئرجو
 ادمع هفلتأ ناك ناو أ هنم فلت ىذلا ردقب لدبيف هيف لكؤي نأ رذن
 ٠ ةرذنلا ةرافك هيلعو ع فلت ام ردقب هناكم لدبيف

 ىف الا هلكا زاوج نم عنملاب ليق دق : سمخ نب دعاج خيشلا لاق

 هزجي مل عضوملا نم هريغ ىلا هلعف ف فلوخ ناغ ، هل دح ىذلا عضوملا

 هنأل ، كلذك وهف الإو س هنذا نع نوكب نأ الإ هل نامضلا هلعف نم ىلعاو

 نم ىأرلا نم هل زوجي امل عامجا فق الو س لاح ىلع ال هنآ الإ هلدب هيلع
 ىف لكؤي نأ هحابأ دق هنأل ء هيف مرغ الف هيزجي هناب لوقلا هقحلي نا

 ٨٥ ائيش اذه نم كلمت الف اهل دي ال عاقبلاو هريغ ىف لكأف ح عضوم ١

 ةنونيد ى عفدي نأ حصي ال ام اذ_ه و ، اهطارشأل ىنعم الف اهب قلع ناو

 . ملعأ هللار, رذعل

 : ةلأسم ة

 ء هميرح ىف دجسملا ىف هب روذنملا رذنلا لكؤي نأ زوجي لهو : هنمو

 ؟ ة رذنلا لكآ هيف زوجي ىذلا ربقلا ميرح مكو

 ء دج سيلا ىف الا لكؤي الف دجسملا ىف لكؤي نأ هب رذن ام امآ : لاق

 ثالثف ربقلا ميرح امآ 0 ىدنع اميق دجىىملا ميرح ىف هلكأ نوكب الو

لوقو ‘ ع رذآ ثدالاث لوقف ةالحلل هنع حسفي نأ امآ .© لكالل عرذآ



٢٩ 

 هجو ف ربقلا ناك نا اعارذ رشع ةسمخ وقو ، ربقلا ىلع دجس مل ام
 ٠ ملعأ هللاو ، ىلصملا

 ةليللا مايق همزميأ ىلصي نأ هتينو ةليل مايقب رذن نميفو : هنمو
 : ؟ ال مآ اهلك

 ناكو ةين هل نكت مل ناو ، ىون ام ىلعف ةين هل ن راك نا : لاق

 ىلصيف ردقي مل ناو ى ةليللا ىلصي ن رآ هيلعف ةالصلا , ىف هتين

 ٠ ملعأ هللااو ج ء ةليللا كلتك كرتام ردقب ىرخآ ةليل ىلصيو ردقم ام ردقم

٩ 

 : ةلأسم وبع

 ح ىلام نم اذ دو ا د هتطعأ هرفس نم نالف مدق نا : لاقو رذن نميغو

 ؟ همزلم ام هل رذن ام هطعب ملو مدقف

 ءافولا نوكيو خ ةلسرم نيمي ةرافك لثمك وهو رذنلا ةرافك هيلع : لاق
 امأو ء هللا ارذن لاق ا:ذاا اذهو ء هلام ثلث ىف وهغ تام ناو انيد هيلع

 اذا ةرافك هيلع نوكت نآ ىنبجعي الف ث هلل آرذن لقي ملو 5 هيطعآ لاق اذا

 هللاو س فلخلاا نم ةبوتلا هيلع نوكت نآ ىنبجعي ، هيلع ةيصو الو هطعي مل

 . ملعأ

 | : ةلاسم اهب

 ؟ ال مأ .نامض هلكأ مزليأ هلحم ريغ ف لكأ اذا رذنلا ف هنمو

 لكآ نم ىلع نامض الف هسفنب رذانلا هيدؤي رذنلا ناك نا : لاق

 لكألا ىلعف هلحم ريغ ىف لكأو دحآ ةرذنلاا نم رذانلا ناك ناو ، هنذاب هنم

 اذا هعضوم ىف لكؤيل رذنلاا كلذ لدبي نآ رذانلا ىلعو ع رذانلل نامضلا

٠ ملعأ هللاو ك هنم لكأ ىذلا كلذم ملع



 : ةلاسم ده

 دجسملا ىف لكؤب ماعطب ىنالفلا دجسملا ةعامجل رذن نميفو هنمو

 بئا_ذلل همزلب مل دحآ باغ وأ دحآ رضح اذا مآ امومع ةعامجلا مزليآ

 اولزعب ملو © نينثا وأ دحاو لثم باغو نورضاحلا ةعامجلا لكآ ااذا و { ءىش

 ؟ ال مآ باغ نمل نامض رذانلاو نيلكآلا ةعامجلا مزليآ ائيش مهل

 ملو س دجسملا ىف ةلكألا هذه نوكت نآ رذانلا دصق ناك نا : لاق

 ء هل لزعب نأ باغ نمل همزلي الف لكألا دنع رضح نم الا : امهب صخي

 هذ_هب صخي نآ ىنبجعيف ةين هل نكت ملو & لوقلا ىف السرم ناك ناو

 نيذلا رثألا نم هتعمس نم ىلع دجسملاأ رامعو ع دجسملا رامع ةلكألا
 ٠ ملعأ هللاو ، رذع نم الا نوفلختي الو ، هيف سمخلا نوطباري

 : ةلأسم اذج

 6 نالفو نالف هلكأبو كنالفو نالاغل دودحم ءىشم ترذن ةأرما ف و : هنمو

 ؟ اهل صالخلا فيك ةثرو فلخو اهرذنب فقوت نآ لبق مه دحآ تام مث

 ملف مهتايح ىف رذنلا بجوو ع نالفو نالفو نالفل هنأ ترذن اذا : لاق
 ىدنع اهمزليو س هتثرول تام ىذلا بيصن عفديف مهدحأ تام نآ ىلا مهطعت

 ىدنع اذ_هف ، نالفو نالف هلكأي نأ ترذن ناو ى رذنلا ةرافك اذه ىلع

 ء كلمت ال امب ترذن اهنأل ، لكأي نآ لبق مهدحآ تام ناا اهمزلي ال رذن

 ٠ ملعأ هللاو ع فالتخا! ةرافكلا فو ع كلمي ال اميف نمؤملا ىلع رذن الو

 : ةلاسم هب

 وآ ء اطخ دحآ هنم لكأف فورعم عضوم ق لكؤيل رذني رذن نميغ و

ذرب نآ هيزجنأ رذنلا لكآ ام دعم ملع مث ك كلذم رذانلا: ملعي ملو ادمع



_ ٣٦١ _ 

 ال مآ ةرافك همزلتو رذنلا

 سيل ناكم ىف هفصوو هنيعب دودحم ءىشب رذن ناك نا : لاق
 ىلا لصي نآ لبق ءىش هنم فلتف ةقث ريغ دنع هعضو وأ هل ظفحي

 ىف طرغي مل ناو ث رذنلا ةرافك عم فلت ام ضوعي نأ ىنبجعيف ناكملا كلذ

 . ةرافك همزلت نآ ىنبجعي مل همزل نيح ناوتي ملو هظفح

 وأ نزولا هيف دودحم امناو > دودحملا ءىشلا اذه ناك ناو

 ريصي نآ ىنبجعيغ ناكملاا كلذ لنصي نآ لبق ءىش هنم فلتو ث ليكلا
 ٠ ملعأ هللاو ، هيلع ةرافك الو ع ةيناث هلك هل رذن ام لثم ناكملا كلذ ىلا

 : ةلأس%م :زج

 نم نالف ءاج نا ترذن ةأرما ف : هللا همحر رمع ند دمحم خيشلا

 مدقف ، ةيح تماد ام مايآ ةثالث رهست لك ى موصت نأ اهيلعف هرفس

 نع تزجع اهنا مث ، مايأ ةثالث رهش لك ىف موصلا ف تذخأو نالف
 ال مآ ءىش اهمزليآ ضرم وآ ربك نم موصلا

 .م

 4 فرالتخا هيغ تقاط اذا لدبلا كلذكو 4 اهيلع ةرافك ال لوقو ك ةرافكلا

 موصت نأ اهيلع ناف اموي رهش لك ىف موصت نا ترذن ىذلا امأو
 ٠ ملعا هللاو & فورعم دح ىلا ددحت مل نا ةيح تماد ام اموي رهش لك ق

 اهيلع نا : لوق فالتخا هيفف موصلا نع تزجع اذا : لاق

 : ةلأسم وبع

 ةرذنب رذن نميغو : ىوكزألا حلاص نب مساقلا ىبأ خيشلا نع
 هلفت نم هحلام فرعيل ائيش اهنم قوذي نا هل زوجيأ هتيب ف اهلمعو
؟ ال مآ زرألا نم لصي ىذلا ءاملا نم برشي نأ هل زوجيو



_ ٣٢ _ 

 ناك اذا هب سأب ال ىدنع اميف كلذف زرألا لصي ىذلا امآ لاق

 هنم برشي ال نآ ىنبجعييف عفن هيف ناك ناو ، اعايض ريصيو ىفكي
 فرعي ام ردقب قوذيو س هنم برشي امنا لكالل هب ,روذنم هنآ ىلع
 رذانلا ىلع ررجحمي سيل هنأل 6 رذنلا قيرط نم هنآ ىلع ال لفتلا نم حلاملا

 ٠ ملعأ هللاو ث ائبث كلذ قف ظفحآ الو ، ىنبجعي اذكه س هريغو

 : ةلاسم وج

 حبدذف منغ سأرب رذن نميفو : ىوكزألا رمع نب ناحرس خيسلا

 ؟ ال مآ اهلدب همزليآ ة هحويذم ىه و. عبس اهلكآ مث رذنلل ةاسشلا

 اذهو اهلدب همزلي ال هناف ةنيعم ةدودحم ةاشلا تناك نا : لاق

 هيلع هللا ىلص ىبنلا لاقو 4 هربغ نم وه امناو & هنم ءىجب مل ءىشلا

 ةدودحمب تسيل ةاشلا هذه تناك ناو « كلمي ال اميغ رذن ال » : ملسو

 . ملعأ هللاو ، اهلدب اهريغ حبذ همزلي هناف

 : ةلاسم دهج

 جورخلا ىلع :ردقي وهو ثنحو عضوم ىلا جرخي نآ رذن نمو
 ؟ همزلي ام جورخلا نع فعض مث ىدامتف

 & ءارقفلا ىلع هقرفي هثنؤمو عضوملا كلذ ىلاا ءاركلا همزلي : لاق

 ٠ ملع هللاو ث ةرافكلا هيلع لوقو

 : ةلأسم وج

 نع اهعنم امج وزلآ .تئنحو عضوم ىلا رمست ترذنا اذا ةآرملاو

؟ ال ما ريسملا



_ ٣٢٣ _ 

 ىلع هتببحوأ ام تلعف تردق ىتم دقتعتو اهعنم اهجوزل : لاق

 . ملعأ هللاو ث اهيلع ةرافك ال لوقو س توفي اميغ ةرافكلا اهيلعو اهسفن

 : ةلأسم وبع

 اهاتأ مث انامز ةنس ضببلا مايأ مايصب ترذن ةآرما ق : ) حبصأل ١

 ؟ ةنسلا كلت تضقنا اذا مآ ترهطا اذا اهلدب نوكي ىتم ضيحلا

 ى دنعو ك هيف فالتخالا دوجو مم لدبلا ااذه ىنم ظفحأ مل : لاق

 ق هلذبت نأ ةلبقتسملا ىلا ترخآ ناو ّ اهآزجآ اهتنس ف تلدبآ نا هنأ

 ّ ةرافكلا و لدبلا اهيلع ليقو س ةرافك الو اهيلع لدب ال : لاق نم لاقو

 . ملعآ هللاو 0 اهدحو ةرافغكلاب ليقو س هدحو لديلاي ليتو

 : ةلأسم دهي

 امك اهتلدبآ ةنسلا تمت اذا : ناميلس نب رصان ىضاقلا لاقو .

 ٠ ملعآ هللاو اموي ضيبلا نم مويلا ناكم ترذن
 : ةلاسم ة

 ؟ نالفو وه لكأي وآ لعفي نآ رذن نميف

 نالف لاؤس رذانلا ىلع سيل ديعس ىبأ خيشلا نع دجوي : لاق
 ةرافكلا بوجو ف الاو رذن ام ىلع ةيغبلا! هل تحص ناف ث هيلع روذنملا
 اك وآ كلذ نع زجعو ناكم ىف ىلصي نآ رذن نم كلذكو ي فالتخا هيلع

 همزلت لوقو ، ءىش الو ةرافك هيغ هيلع سيل لوق هيلا لصوتي ال ناكللا
 ء لعفلا نع ةرافكلا هيفكت لقو ؤ زجاعلا ريغو زجاعلا ق ةرافكلا

 ٠ ملعآ هللاو

( ٢ : } ج راثالا باب! _ ٢ م )



٣٤ 

 ةلاسم ةيج :

 ؟ نالفو وه لكأيو اماعط لمعي نآ رذن نميفو : هنمو

 ماعطلا رذانلا لمعيف نالف تام ىتح هضقي ملف رذنلا! هيلع بجوف

 ) نآ تبسحأر 6 نالف فوم ق هيلع ءىش الو 6٧ هي هرذن ام هم لعفيو

 لعلو ث روذنملا نم لكأيل كلاهلا نالف ثراو وعدي نآ هيلع ىري اضعب
 ٠ ملعأ هللاو . كلاهلا ةلزنم ثراولا لزني لوقلا اذه بحاص

 : ةلاسم وج

 عضوم ف لكؤتو ةيا د حبذب نأ هيلعف ااذك هللا لعغخ نا لاق نمو : هنمو

 ؟ اذك

 . اهمحل نم لكألا هل زاجأ ضعب فالتخا اهمحل نم هلكأ ف نأ ىعمف

 قدصتي ام اذهو ى هتاكز نم عافتنالا ىق ليق ام ىلع كلذ هل رحن مل ضعبو

 لهآ لكآ ناف ، دحاو هم عافتنالا ىف فالتخال لفن وآ ضرف نم هب

 هنآ ب_۔سحأو 0 ملعآ هللاف ڵ هيف لعج ىذلا عضوم ا اذه ريغ ف روذنملا

 قحلاو رذانلا أربي نأ ىل نيبي الف رذانلا ريغ لكآلا ناك ناو هلدب همزلي
 كلذ ىف هلكأ ام لثم لكأب نآ هل بحآو رافغتسالاو ةبوتلا هيلعو ث هلل

 ۔ هكاله ىل نيبي الف تام ىتح ائيسث عضوملا كلذ ىف لكأي مل ناغ ، عضوملا

 هحايأ دقو ، ائيسث اذه نم كلمت ال ةعقبلا نأل س هتيالو نع فوقولا الو

 ىف هلكأ اذا مثا حيحص هيف ىرأ الو لكأ دق اذهو لكؤيل هب رذن نم
 لاق نم ءعىطخيبو ع نيملسملا فالخ ىلع دمتعي نآ الا عضوملا اذه ريغ

 ٠ لعف وه ام فالخب

 ملسيو عضوم ا ريغ ىف هب روذنملا اذهب قدصتي نآ رذانلل له : هل تلق
؟ ةنؤملا وآ ءاركلا هتميق



_ ٣٥ 

 هب قدصتيو رذنلا ةرافك هيلع ليقو ث كلذ ليق دق هنأ ىعم : لاق
٠ ٠ 

 6“هح . ٠

 ٠ عضوملا ريغ ف هب قدصتي نأ هل سيل : لات نم لاقو
 ؟ رييختل ١ هقحلي مآ مزال ضرف هيلع الهف : هل تلق

 . ةفالخ هعسو اضرف ناك ولو امزال اضرف هيلع سيل هنأ ىعم : لاق

 دجاسملا ىف هذافناب ىصوأ ام فالتخالا اذه قحليو : هل تلق

 ؟ ةرطف وآ روجه فقو نم

 الئل كلذ تبثي دقو فالتخالا مكح نم دعبي هرآ ملو ملعأ هللا : لاق

 ٠ فالتخالا ىنعم هيخ لصالا ق انيد هذختت

 رامعلاو دجاسملا رخي ام اهأ : ىدنكلا دمحأ نب ديعس خيشلا لانو
 ىف كلذ ذافناب ىصوآ ولو س دجسملا ىف كلذ ذافنا زوجي الف هيف نيمئاقلا

 نم دحأب الو اهب رضي ال ام آمآو “ افالتخا كلذ ى ملعأ الو س دجسملا

 نأل ، فالتخالا هيغ نسحف اهترامع ىلاا برقي امم كلذ ناكو ص رامعلا

 لخاد ناك اذا دجسملا ىق لخادلل زوجي ليقف 0 ايندلا لامعأ نم لكألا

 امب اهيف لمعي نأ اهيف لوخدلا هعسي رمأل وأ هللا ةدابع ىنعملا

 ليقو 0 لكآ وأ لبح ةدالق ولآ هفس لثم رامعلا نم دحاب الو اهرضي ال

 ةدابعلل تينب اهنأ ةرورض ىنعمل الا الصأ اهيف ايندلا لامعأ زرجت ال

 ٠ ملعأ هللاو ع ايندلا لامعأل ال

 : ةلأسم وج

 رذنل ١ نكلو ٥ 6٤4 ر دق هلل ١ نكي مل ن ١ ائيش بف رقي ال ر ذنل ١ نأ : هنمو

٠ ملعأ هللاو ؛ هجرخي نآ ديري نكي مل ام لخبلا نم هب جرختسي



٣٦ 

 رفكي نأ هل زوجي له > ةيصعم الو ةعاط نركي ال امم رذانلا و

 ؟ ال مآ هلعف ىلع ارداق ناكو همي رذن ام لعفي ملو هرذن

 زوجي ال ليق دتو ، عرشلا نايب ءازجأ ضعب نم كلذ تظفح : لاق

 ملعأ هللاو ةيصعم نكي مل اذا هب ءافولا الا هل سيلو ع كلذ ٠

 له ئ هق رم جرخأو هخبطغ دودحم ريغ وآ دودحم محلب رذن نمو

 ؟ هيزجي

 ىنبجعيو هيف فلتخي اذه لثمو ، هنيعب ائيش هيف ظفحأ ال : لات
 ؟ ملعأ هللا و هرذن ف هيلع لدب الو كلذ هيزجي نآ

 : ةلأآسعم ج

 ، نيتنس نبا وهو باودلا نم طسولا رحني نآ رذنلا ق ىغبنيو : هنمو
 ٠ ملعآ هللاو 4 نيميلا ةرافكك هف فلتخم رذنلا ةرافك ميدقتو

 : ةلأسم وبع

 ء كلاذ هللا لعف وأ ا:ذك هلل ١ لعف ن ١ ةيرق ىل ١ ح رخي نآ ر ذن نميفو : هنمو

 همزمي ام ريغ نم هيلع قش وأ جورخلا نع زجع وأ جرخي ال نأ دارأو

؟ كلذ ىف



٣٢٧ 

 ىلاعت هللا ةعاط نم ائيسث لمعيل جورخلا كلذ ىف هرذن ناك نا : لاق

 ٠ كنذ نع زجعب ىتح رذن امب ءافولا الا هل سيلف

 مايآ ةرشع مايص وآ ث نيكاسم ةرشع ماعطا' هرذن ةرافك هيلع : لوقف

 ٠ كلذ ف ريخم

 . ابهاذ هئارك ردقب قرفيو ةرافكلا هيلع : لاق نم لاقو

 ةنؤملا ىف هيلع سيلو اعجارو ابهاذ هئارك ردقب قرفي : لاق نم لاقو

 ٠ هسفن تومي هنأل ىن

 عم ةنؤملاو ، اعجارو ابهاذ هئارك ردقب قرفي : لاق نم لاقو
 ٥ ٠ ر ذن ة ر \ -- فك

 قرف ةرافكلا نم رثكأ ءاركلا ردقب ناك ناغ رظني : لاق نم لاقو
 هيلع سيلو رفك رثكآ ةرافكلا ناك ناو ث ةافك هبلع سيلو ث ءاركلا ردقب

 ٠ ءاركلا ردتب

 ء ءىش ةنؤملا وأ ءاركلا ىف هيلع سيلو رفكي نآ هيلع : لاق نم لاقو

 سيل لوقخ ، ةيصعم الو ث هللا ةعاط ريغل جورخلا كلذ ىف ناك ناو
 ٠ ةعاطلاب هرذنك هب ءافولا الا هيلع

 ءاش ن ناو ث ءىش ةنؤملا ىف هيلع سيلو 2 رفك ءاش نا : لاق نم لاقو

 نم ائيش لمعيل هرذن ناك ناو ى لوقلا 7

 هيلع امناو افالتخا هيف ملعأ الو ء هرذنب ءافولا هل سيلف ةيصعملا

 ٠ ةيصعملاب هرذن نم ةبوتلاو هرذن ةرافك

 هللاو ث ةبوتلا هيلع امناو هرذت ةرافك هيلع سيل : لاق نم لاقو
ملعأ ٠



. ٢٣٨ 

 ةلأسم ده :

 ح رخي اذك عضوم ق بورنتم وآ لوكآهصب رذن نمع هتلأسو : هنمو

 ؟ هيلع اذام هلكأب نم دجي ملف رذنلا نم هيلع ام ايدؤم هع

 ۔ ف

 هارت ل_ھه هدب نم عاض مت ڵ همل اظفاح هم عجر ناو : هل تلق

 ؟ انماض

 لثم انومضم هدي ىف راصو لصألا اف همزل ناك نا ىعم : لاق

 نماض وهف ث رذع ريغ نم هب زواجيف ةعمج موي هذفنيل ءىشي رذن نم
 هيف رصقي مل اذا امأو ةءانرب وآ هئادأب هنم جرخي ىتح هب رذن امل

 هنم عاض ام نامض همزلي الو ؤ ةنامآ هدي ق هب روذنملا نآ ئدنعغف

 اهتوبثو هيلع ةرافكلا بوجو ف فلتخي عضوملا اذه ف لعلو س رذع نم

 ٠ ملعأ هللاو تبثيآ هنامضو رذنلا عضو ف

 ا؛ذك ىنع اج نا : لاق نميف : هللا همح سمخ نب رصان خم شلا

 اذك ىلع هللاا ءاش نا هضرم نم ىدلو هللا قاع نا وآ ء اذك هللا ىنتزر وآ

 ىلاعت هللا نم رمألا عقوف ح ىنالفلا رعقلا وآ 6 ىنالفلا دجسمل أ ق لكؤيل

 ؟ ال مآ رذنلاك ميلست مزاللاب هيلع له . دارأ ام ىلع

 اندنع نسحأ لوقلا اذهو ء رذنلاك هيلع اتباث نوكي كوق : لاق

 هللاو ، هيلع ءىش الو رذنلاك وه سيل لوقو ت هيلع هللا دهاع امب فوبل

١ ملع 7



_ ٣٣٨٩ _ 

 ىف اهمحل لكؤيل اهل ةرقبب لجو زع هلل ترذن ةآرما فو : هنمو
 تتامف ترقع اذا حبذتل ةرقبلا هذهب ةآرملا هذه ترذنو ث ىنالفلا دجسملا

 ةآرملا هذه ةثرو ىلع بجيآ ارشع ةرقبلاو ى ةرقبلا هذهب ةرذانلا ةأرملا هذه

 ؟ال مأ هب ترذن ىذلا رذنلا اوضقي نأ

 ترذن امك ةرقبلا هذهب اولعقي نآ ةآرملا هذه ةثرو ىلع : لاق

 امو ث ةنيعم ةدودحم تناك اذا رشع ريغ وأ ارشع تناك اهتايح ى اهب

 دودحملا رذنلا تام اذا امآو س امهل عبت وهف رذنلل اهبوجو دعب هتدلو

 & هتثرو ىلع الو ث هيلع ءىش الف هذافنا ىف هب ءافولا هيلع بجو نم رصقي مل
 دودحملا ريغ امأو ، دودحملا ى اذهف هلدي مهيلعف هدعب ةثرولاو رصق ناو

 ٠ ملعأ هللاو ى هلدب مزل ءىش هنم عاض ا'ذاق

 : ةلاسم الع

 ىف هدقعف ةالص رذن هيلع نميف : ديعس نب سمخ خيشلا نع
 ىلص ام هل متيأ هءورضو ضقتنا هتالص ضعب ىلص املف ص ةدحاو ةمانا

 ؟ ىلص ام هل حصي ال وآ نيتعكر لك نيب ملسي وهو

 ملو س دحاو ماقم ىف اهيلصي نأ ىون ناك نا ملعآ هللا! : لالظ

 نم هسفن مزل ام ءادأ لاثمأب الا رذنلا هنع لوزي ال نأ وجراف اهمتي

 ٠ ملعأ هللاو ، رذنلا

 : ةلأسم دج

 ربق ىلع هب فاطيل ةرقبلا هذه نطب ف امب رذن نمو : ىحبصلا
؟ اتيم جح رخ مث اذك



_ ٤٠ 

 روبقلا ىلع ناويحلاب فاوطلا نذن هيلع تبثي ال رذنلا اذه نا : لاق
 ٠ ملعأ هللاو ، رذانلا ىلع ءىش نوكي الو زوجي ال ثبعلاو ، ثبع

 : ةلسم وج

 دجاسملا ضعب ىلا منغ سأرب ءاج لقاع غلاب رح لجر فو هنمو

 كل ءادف ةبادلا هذه دجسملا اهبأ اب : لاقو تارم ثالث هبلع همب فاطق

 ملو اهسآر تراسو اهنع ىلوتو اهقلطآو هنع اهلبقاغ نالف نب نالف نع

 ؟ ةاسثلا هذه نوكت نمل كل تركذ ام ريغ ةين اهيغ هل نكت

 ناو ، هوجو ىلع فرصتي ريذنلااو ائيس اذه ف ظفحآ مل ىنا : لاق

 ‘ دجسملل تباث ١ ذ_۔هف هترامعو دجسمل ١ حالص ف كلذ لعجيل هدصق ناك

 هدصق ناك . ناو ئ زئاج كلذك وهف دجسملا ق هلكآو هحيذ هدصق ناك ناو

 كلم نم جرخي مل كلذ مكحو . تيئب ال اذه نآ وجرأف ءادلا بيسي

 هللاو ح رذنلا باوبأ نم حيحص هجو ىلا هكلم نم هجرخي ىتح رذانلا

 ٠ ملعأ

 : ةلأسم و

 تضمف هللا نم هبلط ءىش ىلع ربلا عاونأ نم رذنب رذن نميفو : هنمو

 ؟ال مآ ءاج وهآ هيلع رذنامل ىسنو { ةدم كلذل

 نقيتسيو ث رذنلا هيلع بجو هنأ ملعي ىتح ءىش همزلي ال هنا
 ةثالئ مايص هرذن ةرافك هيلعق همزلم امب مايقلا نع زجع ناف ئ كلذ

 مايقلا اضيأ هيلعف رفكب نآ دعب ردق ناف نيكاسم ةرشع ماعطا وأ مايأ

 هللاو ئ ةرافكلام ردقلا بوجو هتع طحني الو 6 رذنملا نم هسفن همزلآ امي

. ملعأ



 : ةلأسم وج

 كلذ دح ىلع ردقف 6 ليللا موقيو 6 راهنلا موصي نآ رذن نميفو : هنمو

 ؟ هيلع بجي ام رخآلا نع زجعو

 نم رذعي ال هنأ رذنلا نم هسفن مزلأ امب فوي مل اذا هنأ وجرأ لاق

 ٠ ملعأ هللاو ع هيلع ردقي ام تابثاو ء رذنلا ةرافك

 : ةلاسم هج

 مها ردب رذن نمع : رمع ني ربشب نب دمحم نب هللا دبع خيسلا

 امم رثكاب ىرتشاف مولعم عضوم ىف لكؤتو ماعط اهب ىرتشي ةدودعم

 نأ زوجي له ث ةدايزلا ردق ءىش لضفو ةلمج رذنلا جرخآو ص هب رذن

 ؟ عضوملا كلذ ربغ ق لكب

 . ملعأ هللاو فالتخالا' كلذ ىف ى زجي : لاق

 : ةلأسم وبع

 ريخب نجموب تماصف مايأ ةئالت مايصب ترذن ةآرما ق : ىحبصلا

 نيمويلا مايص اهل متي هنآ ترطفأف مايصلا اهعنمو ملعف س اهجوز نذا

 ئ لوقلا ضعب ق رذع اهل اهجوز عمتمو 3 رذع نم ثلاثلا مويلا تكرت اذا

 ٠ ملعأ هلاو

 ءع ىجيب هللا ءاش نا : لاق نميف هللا ه_مح ر سمخ نسب رصان خيسلا

 ؟ كلذ ق همزلب ام نيرهش مايص ىلعغخ املاس نوكيو . هرفس نم نالف

 نوكي هللا ءاش نا' : لاق نمو ؤ{}& رذنلا مدمي ءانثتسالا نا : لاق

٠ ملعأ هللاو ك ءىش همزلي اف ارذن هتين نكت ملو اذك لعفأ انآ وأ اذك



 _ _ ٤٢٣

 : ةلأسم دهج

 ٠ ملعأ هللاو ك عقو اذا رذنلا همزل هموزل لبق لدبلا مدق نا : هنمو

 : ةلاسم دهج

 نآ هثزاو ىلع ىصوأو فورعم عضوم ف ةالص رذن هيلعو تام نمو
 ؟ هنع ىلصب

 ؟ دحآ نع دحآ ىلصي نآ زوجي الف

 ٠ ملعأ هللااو ؤ زوجي هنآ الوت هي نآ وجرأ : فلؤملا لانت

 : ةلأسم ذهب

 نينس وآ هتايح ةدم ضيبلا مايأ موصي نأ رذن نميف : ىلمازلا
 ؟ ال مآ نهلدب هبلع ى رنآ ناضم رهش وأ ة ر افك موصي نآ دا رآو ةمولعم

 ىلع رذنلا موص نع هب زجي هناف ناضمر رهش مايص امأ : لانق

 هللا:و ، رذنلا موص ديعي نآ ىنبجعيف ناضمر رهسث ريغ مايص امأو ، لق
 ٠ ملعأ

 : ةلأسم وج

 ناك نا : امهدحأ لاقف ءىش ىلع نالجر رذانت اذاو : ناديبع نا
 رخآلا لاقف س ارذن ةضف ةيرال اذك ىلعف ث تنآ لوقت امك رمألا

 ؟ ال مأ رذنلا اذه رذانلا ىلع بجيآ مهدحأ لاق امك ناكف كلذك

 ء راطخلا ةل زنمي هلعج نيملسملل ١ ضعي نأل 7 ال اذه نالوق : لاق

ةءاربلا ىنبجعت الف ، تباث هنا لوقي نم لوق ىلعو س تباث اذه نا ليقو



_ ٤٣ 

 كلذف ح هيلع ٥هدرر هضيقو هب هل رذن ام هاطعأ نا امأو أ٧ اذه لثم ىلع

 : ةلأسم دب

 ريقفل ا كلذ تامخغ اتيش انيعم اريقف ىطعب نأ ر ذن نميفو : هنمو

 ؟ هيطعي نآ لبق

 نكي مل ناو 4 ءارقفلا هتثرول وهف هرفقف لجأ هل رذن .ناك اذاف : لاق

 ٠ ملعآ هللاو ث ءارقفلاو ءابنغألا مهلك هتترول وهف هرقف لجأل هل رذن

 : ةلأسم دج

 وآ دجسمل رذن نميفو س دادم ني هللا ديع نب دمحم خيسلا ىتفآ

 نآ رذن ناو ، زوجي ال هنآ اثالث وآ نيترم همسقي نآ دارآو ماعطب ربق
 هنا لوقفن نهدحو مايآ سمخ نلك موصي نآ دارأو مايأ ةرشع موصي

 ٠ ملعأ هللاو ى زوجي ال هنآ لرةقملا رثكأو زئاج

 :: ةلاسم ده

 ىطعي نأ رذاذنلل زوجي له ص ءارقفلا ىلع قرفت مهاردب رذن نميفو
 ؟ ءارقف اوناك أذا هتجوزو هدالوأ رذنلا نم

 كلذكوي ث ءارقفلا لام نم هدالوأ نم نيغلابلا! ريغ ىطعي الف : لاق

 اذا نوغلابلا هدالوأ امأو س ءارقخلل همزل امم اهيطعي ال نآ هتجلوزل ىنبجعي

 ، لوقلا رثكأ ىف ءارقفلل همزل .امم مهيطعي الف مهلوع هسخن امزلم ناك

 وأ رذن نم ناك ام كلذ هل زئاجف مهسقنآ ىلع مهلوعو هنع نينئاب اوناك نا و
 لام ةلغ نم ةنس ىلا هينغيام لاملا نم هل سيل ىذلا رقفلا دحلو س ةرافك

ناك ناو ، اهنم لصحي ام هينغت ةتباث ةعانص نم وآ ةضف وآ بهذ وأ



_ ٤٤ 

 ىلع :لمعنلا امناو ، لوصألا ةميق ىلع لمع الو ريقف وهف ء اهنم لصحب

 ىذلا حالسلاو ةينآلاو ةتباثلا ةعانصلاو ةضفلاو بهذلاو مهاردلاو ةلغلا

 ٠ ملعأ هلللا و 6 ةزاعلا نع لضفب

 : ةلأسم د

 تظفحو ء رذانلل اهب روذنملا منغلا بامها نآ دادم نب دمحأ نع تدجو

 ةثرولل له ث ءارقفلل اهب ىصوملا لبالاو منغلاو رقبلا دولج نأ هريغ نع

 باهالا نآ تدجوو ء اهنايعأب اهب ىصوآ ولو ى مكلاه نم مهتاريم ردق ىلع
 ؟ حباذلا ىطعب

 رذنلل ةحوبذملا ةيادلا نم فباهالا نا : مالسلا ديع نب نسحلا لاذت

 ٠ هللا ءاست نا لالح وهو © ةحايذلا ةرجأ ريغ نم هذخأ ءارقفلل زوجي

 نحطي نأ بح كياكم سمخب رذن نم : دادم نب دمحأ نع تدجوو
 بحلا نم زبخلاو نيحطلا ةرجأف ، ىنالغفلا دجسملا ف لكؤيو زبخيو

 ٠ هب روذنملا

 نم نيحطلا ةرجأف ةحيبذو بحب رذن نم نأ : ناديبع نبا نعو
 ٠ ملعأ هللااو 6 زويخملا نم زيخلا ةرجأو ح حوبذم ١ نم ةحيبذلا ةرجأو بحلا

 : ةلأسم وع

 هنم انايسىىن كلذ ضعب لعفف اموي ١ ذك مد صو ةعكر ١ ذك ةالصب رذن نم

 ءىشالاو > ىقب ام ناتيا هىزجيا كلذ دعي ركذ مث ؤ عيمجلاب ىتآ هنأ بسحب د

؟ ال مأ هيلع



_ ٤٥ 

 نم رثألا فو ى رذعلا نم نايسنلا لعلو ث ائيس اذه ف ظفحأ ال

 رذعي ال اولاقف ةدئاف دافتسا ىتح هتاكز جرخي ملو هلام نم ائيسن ىسن

 ملع هللاو ، اهيف رطفأف ةدئافلا ةاكز نم ٠

 ةلأسم هج :

 هيلع ةرافكلا ىفغ هلعف ىسنو ث هنم نيعم تقو ف ءىش لعفب رذن نمو

 5 هلعف همزلم ليق فالتخا هياع تقولا دعم هلعف موزل فو ء فالتخا

 همزلي الو ةرافكلا همزلت ليقو ع هيلع ةرافك الو هلعف ماوزلب لبقو ةرافكلا و

 ٠ ملعأ هللاا و 6٧ هنع ة رافكأا الو هلعف همزلب ال ليقو . هلعف

 زجع ىتح مصي ملف رداق حيحص وهو هيلع بجوو موصب رذن نمو
 ؟ ةيصولا هيلع لهو . هيلع بجي اذام هنع

 ٠ كلذب ةيصولا هيلع و 6 رذنلا ةرافك هيلع : لاق

 ىلع معطآ و رفك ناف 6٨ هنع زجاع وه و هيلع بجو اذاو : ٨ تلق

 ؟ ال مأ هب ةيصولا هنع طقستو كلذ هيفكيأ كلذب لاق نم لوق

 ٠ ةرافكلا هيلع لوقو ؤ هبلع ءىن الا : لاق

 همزلي ال نم لوق ىلع كل تركذ ام دحآ لعفي مل ناف : هل تاق

 ؟ ال مآ هب ىصاود نأ هم زلبأ كلذ

 ع ةيصولا همزلت الف ةرافكلا هيلع ري مل نم لوقب عسوت ا ذا : لاق

٠ ملعأ هللاو



 ىلع نيميل او 0 هنربث ىف فالتخأ بضغلا ىلع رذنلا ف و : ىحبصل ١

 ٠ ملعأ هلل ١ و قانع وأ قالطب نكب مل ام تبثي ال بضغل ١

 مات انآ لاملا بحاص لاقو 6 هربغ لام نم ءىشي رذن نميفو : هنمو

 ؟ ال مأ تبثيأ كرذن

 الاو أ لالا ق الو هيلع تيثي ال هربع لام ق لجرلا رذن : لاق

 جرخم لاملا جرخ لاملا بحاص همتأ اذاف افالتخا كلذ ىف ملعآال و ز لاملا ق

 ٠ ملعأ هللااو ڵ رذانلا مزلي نأ تفخو هل هنم ةيطعلا

 هرذن لعج نا اذهل وأ اذهل هنأ هيلع سيلتلاف دجسمل رذن نمو : هنمو

 كلذف امهدحآ ىخوت ناو ، نسحف امهرضي الو امهحلصي امم ناك نا امهيف

 دعبي مل مولعم ريغ هعضوم ذا رذنلا اذه تباث ريغ لئاق لاق ناف ، هجبو
 ناسنالا ىلع رذن ال لصألا قو & امهدحأ ةفرعم ىلع ردقي ال نآ الا

 . ملعآ هللاو ، هملع ردقب ال اميف

 : ةلأسم وج

 ه_ل نوكت وأ ء حبذل هدلو هللا فاع نا ةبادلا هذهب رذن اذاو : هنمو

 ؟ ىفوع مث ىفاعي نأ لبق بيجتف

 عوقو لبق اهعيب عونمم وه ذا دعبي مل اهجاتن عم تبثم اهتبثآ ول
نا جتحاو جرخم جاتنلا جرخآ ولو ع اهل عبت دلولا نا اولاقو ع رذنلا



4٧ 

 هللا لوق ليرت فو ، قحلا نم جرخي مل هلدب رذانلا مزلي ال ةنؤم ف

 ء ففوصلااو نيللا و جاتنلا هنأ ريسفتلا ىفف ( عفانم اهيف مكل ) : ىلاعت

 ٠ ملعآ هللاو

 : ةلأسم دهب

 ىلصي نآ ىلصي دعقي هناف ةعكر نيعبرأ ىلصي نأ رذن نمو : هنمو

 ، ماق مث ملس نيتعكر ىلص اذاف ث رذنلا بجاو نم هيلع امع ةعكر نيعبرأ

 5 نآرقلا نم رسيت امو ةحتافلا آرق مث ذاعتسا مث مرحأ امئاق ىوتسا اذاف

 . ملعآ هللاو \ دحاو دقعو س دحاو هيجوت هيزجيو عفش لك ىف اذه ىلعف

 ؟ ال مآ دعجلا نم حبذي نأ هل زوجبأ منغ سأ ري رذن نميفو

 نم لوق ىلعو ، ىزجي ال لوقو س ىزجي لوق : فالتخا هيف : لاق
 ٠ ملعأ هللاو ، طوحأ وهف منغ سأر هب لداب نااو ، شابكلا هيزجي كلذ زاجأ

 : ةلسم وع

 كلذو 6 ر ذنلا ف ام نم امش هللا ل ام نم ذخأب ال ل ات نمو : ىحبصل ١

 ؟هانع نم ال

 ۔ رمألا نم صوصخم ىق الا هييلع تباث رذن اذه نأ ىعم : لاق

 ءارقف كلذكو ، هريبدت نع الو هنع نونغتسي نيملسملا ةمئأ نأ كلذو

 اذه نيآ نم داتعيو لاو وآ مكاحو ملاع نم هيف قح هل نملو ث نيماسمملا
 نمم ناك ناف 0 حرش ةلأسملا هذهلو مهئاينغآ وآ مهئافعض نم رذانلا

 هيلع تبث هب موقيو ء هلغتسي لام وآ ثارح وآ عناص لثم نم هلوعب موقي
هريغ مفتني امك هنم عفتناو هانغ لاح ىق هرفك ناو ت اينغتسم مادام رذنلا



٤٨ 

 ى رعتيالو ، هنع اينغتسم مادام هرفكي نآ هل ىنبجعي الو ، ملعأ هللااو هنم

 ففعتلا هانعمو نيملسملا ةمئآ نم ناك ناو ،: كلذ دارأ نإ. فالتخا نم

 ىلع ماقملا مهلام نسحأ ام © مهنم لضفلا لهآو مهماكح كلذكو ؤ هنع

 ٠ ملعأ هللاو ، كلذ هيآ ام س ةرافك هنم جورخلل مأ مه رذن

 هب اولمع 6 باتكلا و ةنسلا ةقفارمو . باوصلا نم هيلع دمتعا امو

 اذه ىف مهو ث هنم جورخلاو ، مهرذن ىلع ماقملا مهعسيو ث هيلع اوضمو

 5 هنم ذخألا وأ هب عافتنالا ىلا اوجاتحا ناو ، هنع ىنغتسا دق نمم ىلوأ

 صوصخلا ماكحآو 6 رذنلا اذه مهيلع تيثي ال نأ توجر ةفصلا كلتم مهو

 ليقو ئ هريفكت همزل رذنلا هبلع تيثيب مل نمو { مومعلا ماكحأ اذه ريغ ق

 ٠ كلذيو ى كلذ ىف ماكحلا مه ملعلا لهأنو ڵ هيلع ةرافك ال

 ، لكأي الو هللا لام نم هنم ءىش لبقي الو ذخأب ال هنأ فلح ناو

 ؟ مهماوع نم وآ نيملسملا ةمئآ نم وهو

 هل رصبأ الف ةراهطلا وأ قاتعلا وأ قالطلاب هنيمي تناك نا لوقأف
 ء ةينغلا وآ ةجاحلا لاح ىف هثنح ناك اهيف ثنح ناا ث اهنم ةئربت انعم
 ىنبجعيف كلذ هبشأ ام وأ هللاب وأ ةقدصلاب وأ جحلاب هنيجب تناك ناو

 ثنح حالص هثنح ىف ناك ناف ، نيملسمللو هل حالصلا هيف ام ىخوتي نأ
 سيل ىتلا هنيمي دقع نم هللا ىلا باتو هعسو امب عسوتو اهرفكاو هنيمي ف
 ق جرخي هلعلو س هنيمي ىلع ماق كلذ نع اينغتسم ناك ناو ؤس اهدقع هل

 حالص لاملا اذه ىف هلوخد ىق تناك اذا هيلع ثنحال نآ لوقلا ضعب

 مهل ةينغ الو ، نيدلاو لدعلاب ماوقلا و % نيملسملا ةمئآ نم وه ناكو مالسالا

 . مهنمو مهبالا نيملسملا رمأل ماوقت الو لاملا اذه نع

 كلذ كرتو هلللا لام نم عفانملا نع عانتمالا نا : لئاق لاق ناو

 مل ع هباتك مكحم ىق هدابعل هللا حانبآ ام هللا ةيصعم نم هريغ وأ رذنب

٠ باوصلاو لدعلا نم دعمم



٤٩ 

 : ىلاعت هللا لوقل هرذن ىف ثنح نا هيلع ةرافك الو نسح لوقل هناو

 لاملا اذهو ) مكل هالا لحآ ام تابيط اومرحت ال اونمآ نيذلا اهيآ ا (

 © هتبارقلو ، ملسو هيلع هنلا ىلص هلوسرل هحابأ ناب هللا لضفت دق
 لاق دقو ( مهدعب نم اوءاج نيذلاو ) : هلوق ىا مهنيكاسمو ىماتيلاو
 ، لاملا اذه ىف قح هلو الا ةنمؤم الو نمؤم نم ام : نيملسملا ضعب
 هنع عانتمالاب رذنلا نا لاق نم لوق ىنبجعأ اذهلف هذخأي مل وأ هذخآ
 ٠ ملعأ هللاو ، نيملسملا نم ناك اذإ هيف قح هل الك نأل ، هللا ةيصعم نم

 : ةلأسم هج

 سيمخ لك مايصب رذن لجر نعو : م.اقلا ىبأ نب ىلع خيسثلا نع
 ىفآ ؤ ماودلاب مايألا كلت مايص هيلع قشو تبس موي .وأ ةعمج مرب وآ

 ؟ ال مآ ةصخر كلذ

 ح ( رذنلاب نوفوب ) : ىلاعت هللاا لوقل ة۔ذبرف رذنلا ءاضق نا : لاق

 معطأ مايصلا ىلع ردقي مل اذا هنأ الا س رذن امك مايلا كلت مايح هيلعو

 نآ دارآو مايصلا ىاع ردق :ولو ث لوق هيفو رطفأ وآ انيكسم موي لك نع
 ىف تارافكلا نم جرخي امك اليك وأ ءاشعو ءادغ انيكسم موي لك نع معطب

 مه مايصلا كرت فالتخا ريغن زرجي ال ىذلاو ث زئاجف نيكاسملا ماعطا
 . ملعأ هالاو ث لتقلا ةرافكو راهظلا ةرافك ىف س مايصلا ىلع ةردقلا

 : ةلأ دم وبع

 عارذ مك ىلا ىنالفلا ربقلا ف لكؤي منغ سأرب رذن نمو : ىلمازلا

 نم اييرق هكرت زوجب له ءىش ةرذنلا نم ىقب اذاو ء كلذ ق حسفلا نوكم

 ؟ رذانلا هذخأب مآ ريقلا

 طسس ا نم نوكي سأرلاو ع رذلا ثداثلا ىف نكي لكألا نا : لاق

( ٢ : } ج راثالا بابل _ ! م )



_ 0٥٠ _ 

 ىلا ةلمج هب ردت ام لمحي نأ الا زوجي الو س رذانلل باهالاو 0 منخاا

 ٨5 كرتب نأ زجب مل هنم ءىش لضفآ اذاف ث هيف لكؤي نأ رذن ىذلا ناتكملا

 ناك اذا سانلا نع هب ىفتخي نآ زوجيو ث ةيناث هب داعيو ظفحي امناو
 . ملعأ هللاو س هلكؤي نم مدخب ملو لكؤيل هرذن

 : ةلأسم دهج

 ؟ انالف هداو هللا فاع نا رذن نمو هنمو

 وه ىنالفلا ربقلا ىلع هلكؤيو منغ سأر ىرتشي نآ هللا رذن هيلعف
 لضف مث 6 هولكأو منغ سأر ىرتشاو هدلو هللا فاع مث ديرب نملو ‘ هدلو

 ملو ، هيلا اوعجري ملو ، ربقلا برق كورتم ريفق ىف هوكرتو محللا نم ءىش
 ؟ ال مآ ةفصلا ه ذه ىلع رذانلا آريبأ هلكام ماو دحأ هلكآ هنآ اوماعب

 مل وأ لكآ نا هب ملعب ملاو رذنلا نم رذانلا اذه هكرت ام اما : لاق

 وجرأو ث هلك رذنلا ةداعاب الوق اهيف نأ وجرأو ث رذنلا نم آربب الف لكؤي

 ره ريسي هنأ رذنلا ف ناك ناف 6 هلثمب اهنم عيض ام لديب هيفكي الوق نأ

 ٠ ملعأ هللا!و ع رذن امك لعفي نآ ىنبجعيف لكالل هسفنب

 ىلع ردقي ملو ةعكر اذك اذك دجسم ف ىلصي نأ دحأ رذن اذاو
 ٠ ملعأ هللاو هريغ ف ىلصب نآ زاجف دجسملا لوخد

 ىف ركذي ملو دجسم وآ ربقل منغ سآرب رذن نمو : ناديبع نبا
؟ هيف مكحلا ام لكالل هرذن



٥١ 

 دجسملل وآ ربتلل ناك ناو ىون ام ىلعف ةين رذانلل ناك نا : لاق
 نأل ةيصعم هيف رذن اذهف هنع بهذي مث ، دجسملا وأ ربتلا ىف هنلطي نأ
 ةرافكلا ىف فلتخاو ، اذه لثمي ءافولا مزلي الو ، زوجي ال لاملا ةعاضا

 ناو س هب ءافولا هيلعف س دجسلا فو ربقلا دنع لكؤي نأ ئون ناو هيلع
 فراعت ىلا اذه ف عوجرلا ىنبجعيف لوقلا لسرأو كلذ نم ائيسن وني مل
 لعف امهيف هولكأ ربتلا وآ دجسملل اورذن اذا ااوناك ناف ح مهتاداعو ساانلا

 هب لعف دجسملا حالصل هوعاب دجسملل اورذن اذا اناك ناو ، كلذك هب
 ٠ ملعأ هللاو ڵے كلذك

 : ةلأسم دهب

 آرذن مهنم دحاو لك لعجف مهلام مسق ىلع اوعمتجا سانأ فو : هنمو

 ىلع هلعج ام تبثيآأ مه دحأ كلذب صقنف ص هريغ وأ دجسملل امهرد اذك اذك هلل

 اذه لعج امناو ابرقت هلمسآ نكي مل رذنلا ١ ذه نأل تبثي ال لوقتو ك رذنلا

 ٠ ملعأ هالاو ك تبئب ال اذه لجآ نمف مهنمسق 6 تييثتاا الا

 : ةلأسم وبع

 رهش ماص مث ةعمجلا موي وآ سيمخلا موي موصي نأ رذن نميفو
 وأ اعوطت ماص 'وآ ك هتمزل ةرافك نبرهش ماصوأ ئ هلدب ماص وآ 4 ناضمر

 ؟ ضعب نرد ضعب ىف همزلب مآ ڵ كلذ عيمج ق امهلدب همزليأ س ةرج اام ماص

 ىلع لدي الو س ىزجي هنإ لوقف ناضمر رهش ماص نا امآ : لاق
 ة_رقب امآو س لدبلا' هيلع لوقو ؛ اهب رذن ىنلا مايألا ماببص ىق رذانلا

 لوقلا ىلع اهب رذن ىتلا مايألا مايص ةداعا ه۔اعف هنركذ ىذللا مايصلا

٠ ملعأ هللا و ء ىنبجعب ىذلا



٥٢ 

 كيلع تلسك نإ امهنم دحاو لك لاتقو اعيب لجرو وه عيابت لجر فقو

 مهنم دحآ دارأ مث 4 ىلاعت هلل آرذن اذك .دجسملل اذ_ه ىعيب ىف

 ؟ ال مآ هب رذن ام همزابأ ةعجرلا

 « هسفن ىلع لعج ام همزلي ثكانلا نا لوق : فالتخا كلذ ىف : لات

 عيبلا اذه تابثال رذنلا اذه ناك نا هبانأ لوقأ ىذااو ع همزلي ال : لوقو

 هلل ايرتن رذنلا اذه ناك نا 6 ءىس ثكانلا مزلي الو ء رذنلا اذه تيثب الف

 ٠ ماعأ هللاو ، تباث وهف ىلاعت

 هجول رذن هذه ىتبادف ىنالفلا ءىشلا ىل هللا لعف نا : لاق نا هنمو

 ام هل هللا لعفي مذف امايآ ثكمف ، ىنالغلا دجسملا ىف لكؤت ىلاعت هلاا

 ؟ال مآ هل زوجبأ كلت هتياد حبذي نأ دارأ مث % هيلع رذن

 هللا لعفب ملو تقولا ىضقنا مث دودحم تقو رذنلل ناك اذا امآ : لاق

 ناو ث اهيف فرصتيو هتباد حبذي نآ ث هل زئاجف هب رذن ىذلا ءىنلا هل
 5٧ .اهيف فرصتي الو هتباد حبذي نآ ها ناف س دودحم تقو رذنلل نكب مل

 هياعف ، هيب رذن ىذاا ءىنلا هل هللا لعف مث ؤ اهيف فرصتلاو اهحيذ ناق

 رثكأ ىلع لسرملا نيميلا ةرافك لثم رذنلا ةرافك هيلعو س ةبادلا كلت لدب

 ٠ ملعأ هللاو ، لمقلا

 : ةلأسم وبع

 لعفي ام نوكت ءىش ىأل اهنيب ملو ةضغ ةيرالب دجسمل رذن نميفو : هنمو
؟ اهنم صالخلا دارأ نا اهم



٥٢٣ 

 ناو ، ىون ام ىلع وهف ءىدل ةرذنلا هذهب هنيلودن دا رآ ناك نا : لاق

 اذ_ھ حالصال دجسملا اذهل رذن ام لعجب نآ دارأو ةين هل نكت مل

 ٠ ملعأ هللاو ئ باوصاا نم جراخ كلذ نا لوقأ الغ دجسملا

 : ةلأسم دهب

 . مولعم دجسم ق لكؤيل دودحم ريغ منغ سأرب رذني ىذلاو : هنمو

 مه لكؤيو فلت ا_م هناكم لديب نآ نكمأغخ ءىش سرلا نم فلت مت

 ٧ رخآ تقو ق فلتنام لدب ىنعأ لدبلا لكؤيو سأرلا نم ىقب ام لكؤي

 ٠ ملعآ هلملا'و

 : ةلأ هدم وع

 ىلع ىصوأو 6٧ فورعم عضوم ق ةالص رذن هفلع و تام نميفو هنمو

 ؟ هنع ىلصي نأ هثرا!و

 . ملعأ هللاو ، زوجي نأ لوقي هيفو ي دحأ نع دحأ ىلصي نآ زوجي الف

 هلل ا ءاش ام ثيب مث موي ق ةعكر 6 ةئامتالث ىلصب نأ رذن نمو : هنمو

 نأ ىلا مايألا نم هللا ءاش ام ثبلي مث ؤ ةعكر ةئام ىلصي مث ث مايلا نم
 هللاو ، دحاو ماقم ىف ىلصي نآ ردقي مل اذا اذهو ث ةعكر ةئامتالت متب

 . معأ

 امهنأ ءاج رئألا نألا اشبك حبذي نأ زئاجف منغ سأرب رذن نمو : هنمو
٠ م اء؟ هللا و ؤ ة اكزل ١ ق ضعب ىلع هذعي لمحو 6 سنج



©٥٤ 

 ىرتثي هيدمحم اذكب رذن نميف : ىرماعلا ةحرس نب ناميلس خيشلا
 نيح وأ رذن امك اماعط رذانلا ىرتشاف اذك عضوم ف لكؤي ماعط نهب
 هرذن متيل ضرألا ف هنم ءىش ىمرو ماعطلا نم ذخأ ں 0 ماعطلا لكآمل دعق

 ىرتستي مآ هنم عيض ام لثم اماعط ئرتشي نآ همزليآ هنم الهج هتيب ى

 ؟ ىلوذلا مهاردلا كلتب رذن ام ىلع ةيناث اماعط

 ام لدب ىتأي نأ ىنبجعي انآو ث افالتخا كلذ ى نا انعمس دق : لات

 ٠ ملعآ هللاا و & ماعطلا نم سنجلا كلذ نم ض رثألا ف هب ىمد

 ثاات نم لقأ ناك اذا ةبقلا رأدج افق ةرذنلا لكؤت نآ زوجي لهو

 ىلعو ث عطاوذ ريغ ردجلا لعجي نم لوق ىلع قيضي كلذ لعل : لاق
 ٠ ملعأ هلا و انيلا بحأ ١ ذهو { كلذ زيجي ال عطاوق ردجلا لعجب نم لوق

 : ةلأسم وج

 ، فورعم عضوم ىف لكؤي بح ىرجب رذن نمو : رمع نب دمحم خيشلا

 ٠ ملعأ هللاو ةرذنلا نم ةلومع نأ هتظفح ىذلاف : لاق

ىلصي هناف .0 دحاو ماننم ف ةعكر ةئام ىلصي نأ ردقب ملف عضوم ق رثكآ



_ ٥٥ 

 كلذ ىلصي نآ هل زوجي : لوقو ص كلذ دعب ىقب امب ىنأ من ردق ام
 ٠ ملعأ هللااو رثكآ ىدنع لوألا لوقلاف ارداق ناك ولو انرفتم

 ١ نم ع ىش وأ م ايص وأ ةالص لثم رذن هيلع نميف : ىحبصل ١ تال وكأمل 0

 وملسي نأ هنثرو ىلع هئاضقب ص وي ملو ١ ؟ ال مآ هلام نم

 ىفف هنايح ف تيملا ءاضق لمتحي ملو كلذ ثراولا ملع اذا : لاق

 نأ الإ هؤاندآ بجي ملو هءاضق لمنحا ناو 5 فالتخا نم هئادأ بوجو

 ةالص وآ مايص نم كلاهلا ىلع ام ءادأ ىحلا ةنيم هادأ تيث ناو هي ىصوب

 ٠ ملعأ هللاو ع تالوكأملا نم هسفن كلاهلا همزلأ ام ذافناو.

 : ةلأسم دهج

 نم املاس ىنعجرو رحبلا نم وأ نجسلا نم هللا ىنصلخ نإ رذن نمو

 نآ الا هؤادأ بجي مل ىريغ هب موص ال ارهش وأ ارهسث موصأ نأ ىرفس

 زوجيآ رذنلا هيلع بجوو س لاق اك رمألا ناك مث هؤادأ تبث ناو ى هب ىحوي
 هموص ةرجأ هل عفد هب موصيل لاق ىذلا رهشلا هكولمم هنع ، موصي نأ

 ؟ عقدي ملو ارهش

 هب رذن ام امآو ث هلو كلذ هيلعف هموصيل هبر رذن ام امآ : لاق

 نع دحآ موصي ال اولاق مهنأ الا هيغ ظفحأ الخ هتابح ف هب موصي نأ
 ناو ث هترم دعب هلام نم هذافناب ىصوي نآ ىنبجعيو ث ةايحلاف دحأ

 هريغو هكولممو كلذ هيزجي هنآ وجرأف رذنلا ةرافك هتايح ف هنع رفك

 ٠ ملعآ هللا و ث ارلاقت ام ىلع ءا .

 : ةلأسم وبع

 لك جحلا موي روبقلا نم ءىش دنع لكؤي نآ ءىشب رذن نميفو هنمو
ع تقرلا اذه لثم نامزلا راص مث اذك ىلصي وأ ايح ماد ام رودت ةنس



 ۔ ٥٦

 لمح مزلي ا۔_مف فوخلا نم هناكم ىلا لصي نآ رذن نم ردقي ال راصو

 ؟ تارافك وآ ءاضق نم رذانلا

 ، ةرافكلا كلذ ىف هيلع : ليقو ى لوقلا ضعب ىف هيلع ءىش ال : لاق
 ٠ ملعا هللاو

 ؟ ملكتي ال نآو اموي اذك موصي نآ رذن نميفو : هنمو

 ملعأ الو ملكتي نأ هل زاج همالك كرتب ءىن لعف ىلع رذن نم : لاق
 ٠ ملعأ هللاو ‘ ائيش هيلع

 : ةلأسم وج

 له ، بجر رهش موصيل رحبلا نم هدلو ءاج نا رذن نمو : هنمو

 ىضم دتو ث هدلو ءاجو ةرخآلا ىدامج رهش فق وهو هلوخد لبقم ىذلا

 ؟ همزلب امف خسففنا ام دعب وآ رهشلا نم ءىش

 اعبمج هتاف ولو هنم هتاف ام لدبو ث رهسثلا ةيقب مايص هيلع : لاق

 . ملعأ هللا و ى امات همصب مل اذا ةرافكلا بوجو ف فلتخيو ث لدبلا هيلع ناكل

 : ةلاسم وج

 اذك لعفأ مل ناو س ااذك تلعف لاق نمو ء ناضمر نب دوعسم خيشلا

 ؟ ثنح مث ، نامز ىرهش مايص ىنمزليآ

 هبزجت : لوقو س مايصلا نم هسفن ىلع لعج ام همزلي : لوقو

٠ ملعأ هللا ر 6 اذه لثم ف لسرم نيمي ةرافك



. ٥٧ 

 ةل اسم ج :

 موصأ انآو مايأ ةرثع ىلا مهرد ةئام ىدي ىف عقب مهللا : لاق نمو

 مايص وآ ةرشع ماعطا نيمي ةرافك هيلعغ تقولا ف مهرد ةئام قرسف ارهن

 ٠ 7 سأب الف الالح مه رد ةئام لاق نوكبي نأ الا ةرشع

 : ةلأسم وج

 ردب ملو تطقسأ وأ تلمحفغخ ء موحيو امالغ هتأ رم ١ دلن نإ رذن نم ٥

 ؟ ىثنآ مآ اركذ

 ةيراج وأ مالغ فرعي ملف هقلخ نيبت ناو ائيسث هيلع ملعأ الف : لاق
 امالغ دلت نأ رذني نأ الا هرذنم ءافولا هل طايتحالاو لاكشالا هيف عقو دقف

 . ملعأ هللا و « طوقسلا ف ءىش همزاب الف ايح

 : ةلأسم وبع

 مايصب تفلح وأ ترذن ةأرما ف : هللا همحر ملاس نب بيبح خيشلا

 مايصب تفلح نا امأو ، فالتخا ةرافكلا فو ى اهلدب اهيلع : لاق

 رهسث ىف كلذ ءاجف اهريغ وآ ةعمجلا .ءا سيمخلا موي لثم مولعم موب

 تقلح اهنأل اهمايص اهيفكي لوقف ث لبت نم ةرافك مايص رآ ڵ ناضمر
 ةرافك ىهو رذنلا ةرافك اهيلعو ث اهتماص دقو مايألا كلت موصت نآ

 ٠ ملعأ هلللاو ، ةلسرم نيمي

 : ةلاسم وبع

 رهش هيلع رمغ 6 ىمس دمغ . ىش ىلع ةنسى موصي نأ رذن نمو

نيديعلاو ناضمر رهسث ريغ اموي نيتسو ةئامثالث موصي نآ هيلعف ، ناضمر



_ ٥٨ 

 6 همايص رنأ ىلع نيديعلا لدبو ‘ ناضمر رهش لدب اعباتتم كلذ قحليو

 ٠ ملعأ هللاو 6 هيلع ضقتنا همزلي ام لدب كلذكو > هعطقي الو

 : ةلأسم 3

 ، رطفي هناف رطفلا موي هنأ ملعي ال وهو ادغ موصينأ رذن نمو

 6 ةيصعم هموص نأل 6 ةرافك الو هيلع لدي ال لقو 3 هناكم اموي ىضقيو

 ٠ ملعأ هلللاو

 : ةلاسم دهج

 ىلع هي قد-صنب وأ ء هلك هلام انالغ ىطعب هناف فوع نا رذن نمو

 ؟ ال مآ هي ء افول ١ هبلعأ ق وعف ئ رغخاك وأ نمؤم وأ ىنغ وآ ريقف

 ٠ هلك كلذب ءافولا هيلع ى معن : لاق

 هدالرأ ضعبو هنترو ىلع افيحو ةعمسو ءاير كلذب دا ارآ ناف : هل تلق

 ؟ ضعي نود

 5 ةرافكلا هيلعو ء ةيصعم هنأل ، هب ءافولا هيلع سيلآ اذه : لاق

 ٠ ملعآ هللاو

 ؟ حصف لام ةعطت هيطعي هناف هض رم نم ريغصلا هدلو ىف وع نأ رذن نمو

 ولو 6 عا زننا الو ةعجر هيف هل سيلو ث رذن هنأل دلولل وه : لوتو

 ٠ ملعآ هللاو & هزرحي ىنح كلذ تيثي ال لوقو 6 ه٥هزرحم مل

ةرنتعمي ةاش ىرت.شرل حص نا ضرم هل دلو ىلع رذن نمو هنمو



_ ٥٨٩ 

 ۔: _حتح٦

 لجر ءاجف مالغلا حصف ث هل اهحبذيل مهارد ةرشع ىلا لاق وأ ، مهارد
  7؟ رذنلل اهحيذف ة هيه بألا اهاطعأف ة هرشع ى وسن

 ٠ ملعأ هللاو رذن امك ى رتشم ةب ىتح هيزجب كلذ ىرن الف

 احلطصاف اذك ىلام نم نالفلو نالفو نالغ حلطصي مهللا : لاق نمو
 همزلي الف الاو نسحف ىطعأو فو ناف رذنلاا جرخم جرخي ١ ذ_هف

 ٠ ملعأ هللا و ء هرذن رفكيو ث ةبوتلاو رافغتسالا الا

 وجني ىالرم اي بر اي : تلاقف ةدش ى عمقوخ دبع اهل ناك نمو
 هطعت ملف هغولب ىلا ىنعت ةايح هل ناك نا نالف ىنبا هيطعأ انآو ملسب وأ
 ؟ دعب غلبي مل ىبصلا و 6 هوبآ هعاد ىنح هايا

 ام لعفت مل اهنأل اهردت رفكت نأ بحأو هتميق ىبصلل اهيلع ناف
 ٠ ملعآ هللاو ك ترذن

 ؟ هروزي نأ لبق نالف تامف انالف روزي نأ رذن نمو

 ح رصقي مل نا ثنحي الو > ةردقلا دعي كلذ نع ىنا وت نا ثنح : لوق

 كلذ ىضمف اذك موب ىلا ٥هروزب نآ رذن ناو 6 لاح ىلع ةرافكلا هيلع لوقو

 ٠ ملعآ هللاو ح ثنحيب هنامغخ ع هيق هرزي ملو مريلا

 امحر لصي وأ موصي وأ اهب ىلصي ةيرق ىلا جرخي نآ رذن نمو
؟ جرخي ملو ثنح مث ع ربلا با وبأ نم كلذ ريغ وأ



. ٦٠ 

 عضوملا كلذ ىلا ةنؤملاو ءاركلاو ث هيلع فلح ام ةرافك هيلع : لوق
 نم رثكأ ةرافكلا تناك نا : لوقو ث ابهااذ لوقلا رثكأو ، اعجارو ابهاذ
 ٠ ملعأ هللاو 6 كلذ ربغ هيلع نكم ملو ]\ هثنح ةرافك جرخأ هتنؤمو هئارك

 فوقو وأ لزنم ىف دوعق لثم ةيصعم الو ةعاط ال ناك اذا رذنلاو

 ؟ ءافولا همزليأ عضم ق

 نأ الا ءافولا هيلعو س ةعاطلا ةلزنمب وه : لوق هيف فلتخي لاق

 ٠ ملعأ هللاو رفك ءاش ناو ىوآ ءاش نا ربخم وه لرقو ‘ قيطي ال

 اركس وأ زاوج هيلع رثنت ىهف اهنبا حصي نا ترذن ةأرما ىو

 سأب ال : : راج لاقو . ء ارقفلا ىلع هنمثي قد_صنت : ةيواعم وبأ لات

 ساانلا لعفو 77 لا هي ىرجت ام ىلع ن وكيو 1 امص هيلع هيصتو رثنلام

 . ملعأ هللاو ، هل روذنملل ةيطعلا و ةيدهلا هب رذانلا د صقي نآ الإ هيف

 " ةلا ٠

 لكؤيو نحطي بح ىرجو مع س سآرب هدلو حص نا رذن نمو
 حباذلا و نحاطلاا ة رجآ نوكت نآ حصف زبخ نم ةثئامبو ٠٧ اذك دجسمب

 ؟ ال مآ رذنلا نم زياخلا و

 زباخلا و 6 نوحملا نم نحاطلاو ح حوبذملا نم حباذلا ةرجأ نا : لاق

 نأ ىلا تاعقو وآ ةعقو لكؤي هب روذنذملا' ةل ضفو 6 زويخلا نم

 ٠ ةلمج الوآ هب ىنؤيو ذفني

روذنلا ناك ناف ء اذك عضمب لكؤي نأ ١ ذكب رذن نم ليق : رظانلا لان



_ ٦١ 

 نركيف س حلمو ريزابآ ةدايز الو خبط الو ةجلاعم الب لكؤي نأ نكمي هب
 ٠ هنم نوكيف » ةجلاعم ريغي هلكآ نكمي ال ناك ناو % رذانلا لام نم كلذ

 سلع بح ىرجب رذن نم نآ : ىلاعسلا رماع نب دمحم خيسلا نعو
 .رذان لاق نا اماو س هنم هزبخو هنحطو هقاقد ةرجأ ناف ىنالفلا ناكملل

 ةرجةلا ناف ث ىنالفلا ناكملا ف لكؤيو زبخيو نحطيو قديب سلع بح ىرجب
 رمع لوق فو ث زئاجف حباذلا ىطعأ ناف باهالا امأو ث رذانلا ىلع
 ٠ ملعآ هللاو ى رذاذلل باهالا نأ نيرخأتملا ءاهقفلا نم هريغو ديعس نبا

 ؟ اهيلع ردقي ملف ، نيعم دجسم ق لكؤت ةنيعم ةاسثب رذن نمو

 7 لدبي نأ هل زرىجي الف !ا هبلع ردقي ةدوجوم تماد ا_مف

 . ملعأ هللاو ك اهريغ اهب لدبي نأ هل زاج ةنيعم نكت مل ناو ٤ اهريغ

 نهعمجي نآ زرجي له ي دحاو عضومب ىتش تارذن هيلع ناك نمو .
 ؟ دحاو تقو ق لكؤيو ةدحا مر ةرم ق

 . ملعآ هللاو ي ةدحاولا ةرذنملا قيرفت زوجي الو كلذ زئاج : لاق

 > ةرافكلا هيف مزلت ال لورقلا رثكأ و & همي ءافولا مزلي ال ةيصعملا رذنو

 ح ديعلا موب مرصي وآ املظ هيرضي وآ اناسنا لتقي نآ رذن نم لثم وهو

 هبسثو رمخلا برشب وأ _ ىنزي وآ قرسي وآ ص ةلبقلا ريغ ىلا ىلصي وأ

 4 ةعالح ناك نا هم ءافولا نم ريخم بضغلا رذنو 6 ىصاعملا لمع نم اذ_ه

٠ ملعأ هللا و ي هرذن رفكب نآ نيبو



_ \٢ ٦ 

 نالعفي نالفو وهو اذك هل هللا لعفي نآ رذن لجر ف : ديعس وبآ لاق

 ؟ لعفي نآ رخآلا ىبأف اذك

 لعفيو هيلع ةرافك ال لوقتو ث هسفنب وه لعفيو ةرافكلا هيلع لوق
 نأ رخآلا لأسي نأ ىدنع هيلع سيلو كلذ نم عاطتسا ام وه

 رذن ال » : مالسلا هيلع هلوقل ةليسولا جرخم جرخي كلذ نأل ث هدعاسي

 ٠ ملعآ هللا و « ميطتسب ال اميفو كلمي ال اميف نمؤملا ىلع

 نابهذي نالفو وهو هدلو هللا فاع نا رذن نم : هللا دبع ىبأ نع

 ؟ هبحصي نأ رخآلا هركو رذانلا جرخف اهيف ناموصي ةيرق ىلا

 جرخا لوقي نأ الا سانلا ىلع رذني نآ هل سيلو ث هيزجي هناه
 نوكب نآ الا باهذلا ف ةقفنلا هبلع ري ملو ايهاذ هءارك هيلعف نالفم

 قدصتيو ثاركلا مم نسحي هناف ، تيبلا ىف بهذي انم رثكأ هرفس ف بهذي

 ٠ اموي هيلع رذن نمع موصيو هب

 ۔ هل لعفف اذك هللا لعفف نا نالفو وه جرخي نآ رذن ناف : هل تلق

 ؟ هدحو وه جرخف باغ وآ جرخي نآ نالف ىبام

 ىف الو ، ميطتسب الو كلمي ال اميف ةرافك ال لوقو آربي ال لوق : لاش

 ء ةرافكلا هيلعو ، كلذ نما.ءىش ف هبلع ءافو ال لوقو ث هللا ةيصعم

 & في مل نا ةرافكلا هيلعف ةيصعمب سيلو كلمي وأ ميطتسي اميف امأو
٠ ملعآ هللاو ، افالتخا كلذ ىف ملعن الو



 مث ةبصعم لمعب رذن وآ اهلمعي ال نأ رذن مث ةعاط لمعيب رذن نمو

 ؟ اهلمعيب ال نآ رذن

 ، امهيف ةيصعملا لمع لطبيو ث نيهجولا ىف ةعاطلا لمع تيثي هنأ
 ٠ ملعأ هللاو

 ضقني نم ىلع آرذن مهسفنأ ىلع اولعجو الام اومستقا موق فو

 ؟ تيثب له مسقلا

 وهف ريلا باربآ نم ءىشل وأ دجسمل وأ هلل رذنلا ناك نا : لاق

 . ملعأ هللاو ، تيثي الغ ضقانلا ىلع ضوقنملل ناك ناو “ تباث

 نكت ملو ، هريغ الو اماعطا مسب ملو ح ربقل مها ردب رذن نمو

 ؟ ةين هل

 ء كلذب ىصوأ وأ تام نا كلذكو ص ءارقفلا ىلع قدصتب هنا : لرقف

 نم ءارتفلا اهذخأب نآ ىون نآ ناو > مزلي ال لطاب رذن كلذ نا لوقو

 . ىون ام هلف ريقلا ىلع

 هنا هبف ليقو ؤ اذه ليق دق معن : سيمخ نب دعاج خيسلا لاق

 نم ىلا عجريف تبثي ال نآ زوجيف رخآ لرق ىلعو ي هحالص ف لعجيف ء هل
 حص نا ىأرلا اذه ىلع ىصوملا لام هي عبتيف ةيصولا عمو & هم رذن

٠ ملعأ هللاو ئ هيف رظنيف



 _ _ ٦٤

 : ةلآسم دهج

 لوقت ام حص ن آ : امهدحأ لاقف ءىش ف امصتخا نيلجر فو

 هسفن ىلع رخآلاو س نالفو تنآو انآ هلكأن اذك هلل رذن انأ ىلعف تنأ

 ؟ كلذ لثم

 هايمس امهنأل ڵ بجاو هب ءاخولاف ةعاطلا نم ناك اذااذه ليقف
 . ملعأ هللاو س راطخلا ةلزنمب وهف مزال ريغ هنآ هيف لعلو ، هلل اريذن

 كلذك هل هللا لعفغ ىنيطعب نالفو أ، اذك ىل هللا لعفي نآ رذن نمو

 ؟ هبلع رذن ام هيطعي نآ نالف ىبأف

 ٠ملعأ هللاو س هيلع ةرافك ال ليقو ص ةرافكلا هيلع : ليقف

 هبلق ىف ءأ صقن هلقع فقو س ءىربف ليلع ةحص ىلع ءىشب رذن نمو

 ، هنيعي ءىش ف ةين هل نوكت نأ الا كلذي رذنلا هنع طقسي ال : لاق

 . ملعأ هللاو

 دجسملل ىلعف ةرملا هذه وأ 6 مويلا ١ ذ_ھ دعب تبرش نا : لاق نميغو

 ؟ ةيرال فلآ كلمب ال ره و ١ رارم وأ ةرم كاذ دعم هبرشو داع مث ح ةيرال فلأ

 لوقو ؤ هسفن ىلع هلعج ام دجسملل همزلب لوق فالتخا كلذ ىف : لاق

٠ ملعأ هللا و 6 ءىش همزلب ال



 _ _ ٦٥

 : ةلأسم وبع

 نالفل ىلعف اذكو اذك هللا قاس نا : لاق نميف ىراوحلا ىبأ نع

 لعج ىذلا لجرلا ىلا بلط مث ، بلط ام هيلا هللا قاس مث ث اذكو اذك
 لجرلا ىلا ملسي ىتح كلذ هيزجي ال هنا هنم لح ىف هلعجف هسفن ىلع هل

 ٠ ملعأ هللاو ‘ لحلا هم هيزجب لوقلا ضعب فقو 6٨٧ هسفن ىلع لعج ام

 : ةلأسم وبع

 عنصي فيك ةيعكلل ةيدمحم ١ ذكو ١ ذكم رذن نميفو : د اج خيسل ا

 ؟ لاق امب

 ٠ ملعأ هللا و & اهيغ ه رأ ام حص ن ا اه ر امعل ىهف : ل ام

 نأ ترذن ةأرما فو ء هللا همحر دادم نب دمحم نب ناميلس خيشلا

 ىلع ردقت ملو ، تيملل هيدهو هنل ةعاط نيملسملا نم دحأ ربق ىلع آرقن
 ى زجت لهو > اه رذن اهنع ىضق اذا اهجوز اهنع ى زجي له ريسلا

 ؟ عنصت اهتءارق الإ زجت مل اذاو ؟ ال مأ اهتعارق نع هتءارق

 ربقلا اذه ىلع رقت نأ رذنلل اهنم دصقلاو ةينلا تناك اذا : لاق
 كلذ ءاضق اهيلعف تردقو كلذ تفرعو تنسحأ نا اهناسلب وأ اهسفنب

 ح اهدحو ء ا رقلا نركت نأ تونو لوقلا تلسرأ ناو > ترذن امك 6 اهسفنب

 5 كلذ ىلع نمؤي نم وآ ةقث ناك !ذا اهريغ اهنع ؟رقى نآ ىدنع سأب الف

 ٠ ملعأ هللاو

 هلل ىلصي نأ رذن نميفو 0 هللا همحرو ناضمر نب دوعسم خيشل ١

 ملسيو اعبرأ اعبرأ ىلصي نآ هيزجي مآ ء ةلمج اهدقعي السرم ةعكر ةئام

( ٢ : [ ج راثالا بابل _ ٥ م )



٦٦٩ 

 ىذلا ام مآ ؟ ال مآ ةعكرلا ةئاملا متي نأ ىلا اعبرأ مشأ اذا ةدحاو ةرم

 ؟ كلذ ىفف ظفللا فيكو هيزجي

 ةعكر اذكو اذك ىلاعت هلل ىلصآ : لوقي هظفلو زئاج كلذ لك : لاق

 + ملعأ هللاو ء رذنلا نم ىنمزل اصع

 ىدلو هللا فاع نإ : لانق نميفو : هللا همحر ةعمج نب س شبورد خيشلا

 ، نالف ربق ىلع رآ ، ىنالفلا دجسملا ف لكؤيو حبذيو منغ سأر ىلعف
 ؟ ال مآ همزليو ارذن اذه نوكيو

 بجوأ ام ف رب نأ هدلو ىوع اذا اذ_ه لثم ق هبحن ى ذلا نا : لام

 هنآ الا رذنلا دصق هبلق ىف ناك !ذا ةصاخو ث هيلع لاق هنأل ، هسفن ىلع

 همزلم الخ 0 هدلو فوع نا اذك لعفأ هللا ءاش نا : لاق هنأ ولو 4 مسي مل

 . ملعآ هللاو س كاذ هبلع ىنبجعيف ث هيلع هلوق امأو 0 مكحلا ىف كلذ

 نم الاسرا مولعم دجسمل اذكب رذن نمو : سيمخ نب رصان خيسلا
 ؟ كلذ نوكب ام ةين ربغ

 رارقالا و 6 ةيطعلا و ةيصولا كلاذكو 6 راهعلل نوكب هنا : لاق

 ٠ دجسمل لاتقو ، هنبعب ءىشب صخي مل اذا كلذ هبسثآ امو

 ء دجلاب لكؤي نأ هبلق ىف ىونو دجسملل رذنلاب هظفل رهظ ناو : تلق
 ؟ كلذب ةين هل له

 ٠ فالتخا هيف : لاق

 دجسملل رذان لاق اذا لقي ملو ى هلل آرذن : لاق ناا تبثي لهف : تلق

؟ اذكب ىنالفلا



٦٧ 

 اذا لقي مل ءأ هلل ارذن : لانق ڵ كلذ تايثا انعم نسحألااف : لاق

 ٠ رذنلا ىون

 ؟ هريغ وأ اغوص نهر دق رذانلا اذه ناك ناو : تلق

 رذنلا نم هل ىلع امم دجسملل اذك ىنع ملس نهرلا هديب نمل : لات
 هل سيلف . تام نآ ىلا هنع ملسب ملو كاذد هدعوأف نهرلا ىلع اهفضأ و

 ٠ هعم هيلع ءىشب رقب مل اذا كلذ دعب ميلستلا

 ملسي نأ هدعو اذا هللا نيبو هنيب اميف رذانلا آربب لهو : تلق
 ؟ ىنعملا اذه ىلع ىدنع

 كلذب هل لاقو ث انومأم ةقث كلذ نم هيلع ام ءاضقلا لعج نا : لا
 ٠ ملعآ هللاو 6 لوق ىلع ملسي هناف

 ٥ ةلآسم :

 فرع نآ ىلا ىلاعت هلل رذن لجر : ىوكزألا هللا دبع نب دمحم خيشلا

 ؟ ةءارقلل هيفكب ائبسث فرع مث ث ةسيره اناسنا معطيل وحنلا

 ملعت اذاف ص ةين هل نكت مل نازو س ىون ام ىلعف ةين هل ناك نا : لاق

 نأ نكمب ال ملعل ١ نأل ]| هم زلب ال ر ذنلا نآ ىدنعف & رثألا ةءارقل هيفكي ام

 ٠ ملعأ هللا و 64 قولخم هلك همي طيحي

 ؟ ةلاسم .::

 : اقلطم ارذن رذن نميف اوفلتخاو ، انموق نعو

 ٠ نيمي ةرافك هيغو س قلعملا موزلك همزليو حصي : مهضعب لاقف

 ن اك ن ا : لوقيف ةفص وآ طرشم هقلعب ىتح حصي ال : مهضعب ل اتتو

٠ اذك ىلعف اذك



٦٨ 

 ام ىنبجعيو 6 انب احصأ لوق نم اگسش هيف ظفحأ ال : ىحبصل ١ ل ات

 ةقدصلاب نيميلا ف نيملسحلا راثآ ىف ءاج اذه وحنو س فالتخالا نم هولاق

 ٠ ملعأ هللاو 65 هنم بيرق وه و هنم رثكآ و ء هلك هي ليقف

 : ةلأسم وبع

 رذن "ىلع هلوق لثم دقعني له 6 حالا رذنلا ف اوفلنخاو مهنع و

 ؟ ىبوت سبلأ وأ ىتبا د بكرأ نآ

 ٠ مزليو دقعني : مهضعب لاقف

 ٠ مزلي الو حصي ال : مهضعب لاتو

 ريغلل عقي رذنلا امناو > نيملسم ١ لوق ق حصي ال اذه : ىحبصلا لاق

 نم مترذن وآ ةقفن نم متقفنأ امو ) : ىلاعت هللا لوقل ةيصولاو ةقفنلاك

 . ملعأ هللا و { ماكحألا ىف امهنيب ىواسف ( رذن

 رذني نميف فلتخيو ، ةبصعملا ىف لحنيو ةعاطلا ىف دقعني رذنلا امأو

 ةقدصلا ةلزنمب ثلثلا تبثي ليقو ، رذن امك هلك تبثي : ليقف هلام ميمجب
 امكح امهب مكحي الو س دبعلاو رحلاو س ثراولا ريغو ثراولل تبثيو

 ةلزنمك هللا قوقح ةلزنمب هب ىري اضعب نأ بسحأو س نيدلا ةلزنمب اتباث
 ٠ ملعأ هللا و ع ةالصلا ىلع ربجلا و ةاكزلا

 : ةلأسم دج

 ترذنف اهتنبا تضرم ةأرما فو : دادم نب دمحم نيب ناميلس خيشلا

 تيفوت مث ح مايصلا ق تذخأو تيفوعقف تيغوع نا ١ رهش مرصت نأ

 صوت مل اذا رهسلا ةيقب اوموصب نأ اهتثرو مزليآ موصلا لمكت نآ لبق
 ؟ ال مآ رذنلام ةمزال ةيصولا و 6 هذافناب

ردقب ناوتت ملو اهتنبا تيفوع نأ دعب مايصلا ف تذخآ نا : لاق



_ ٦٩ 

 لبمت تتام اذاف ، ىدنع اهيلع سأب الف ؤ مايصلا تمتأل تماص ول نأ

 س ىلاعت هللا نم ءاج رذعلا نأل ث رذنلا نم اهيلع بجو ام متت نأ

 نآ ردقب ةيناوتم تيقب ناو ، ناضمر موص نم دشأ وهو ىدنع سيلو
 5 رذنلا ةرافك اهمزلت نأ فاخأو ، ىدنع ةرصقم ىهغ تمتأل تماص ول

 ، هب صوت مل اذا امزال كلذ ةثرولا ىلع سيلو ، كلذب ةيصولا اهيلعو

 ٠ ملعأ هللاو

 : ةلأسم بع

 هنع ةرافك وأ ال دي ماصف سبمخ لك موصي نأ رذن نمو : ىحبصل ١

 دعب رذنلاب سيمخلا موي موص لدب هب هيزجيآ ةرجألاب هريغ نع وآ
 ؟ رذنلا ةرافك همزلت الو ء هماص ىذلا هموص ءاضقنا

 5 رذنلا نع هيزجي ال لديلاو ةرافكلا همايص نأ ىدنع اميفف : لاق

 . ناضمر مايص ف فالتخالا امناو ث رذنلا نع معطآ همايص نكمي مل اذاو

 > رذنلا نع هموص ى ونف سيمخلا موب موصي نأ رذن ١ ذاو : هل تلق

 رذنلا مويلا كلذ هماص ىذلا هموص عطقيأ همايص نم هيلع ىقب ام متأو

 ؟ ال مآ هموص نم ىضم ام مدهبو

 لدبلا نم ماص ام هيلع عطقي رذنلل هموص نأ ئدنع اميفف : لاق
 ق ماعطالا هيف ىزجي رذنلا مايصو امهقيرفت زوجي ال هنأل ث ةرافكلا و

 ٠ رذلا

 ٠ ملعأ هللاو 1 رذعلا ريغو رذعلا ق : لاق نم لاتقو

 رجأتسي نأ رذنلا موص نع زجع نم نا نيملسملا ضعب لاتق لهو
؟ هتايح ىف & هنع هموصب نم



_ ٧٠٠ 

 مل ولر لورذو 6٨٧ 4 نع زجع اذا انيكسم موي لك انع معطي : لات

 ٠ ائين هيف ظفحأ الف هربغ هنع موصي نأ امآو ص هللا ءاش نا زجعي

 ؟ كلذ ريغ مآ ناضمر رهش موص لثم كالهلا هسغفن

 . ملعأ هللا و س ىدنع اميف كلذك وه : لاق

 : ةلأسم وبع

 مت % ردق ام موصي وهو انالق ىفاعي ىلاعت مهللا : لانت لجر فو

 ايسن ماص ناف س ادودحم ائيسث كلذ ىرأ الو هتردت ىلا كلذ : لاق

 ةردقلا نألا ڵ هرذن "رب دقو كلذ دعب ءىش همزلم مل ردقي ملو س زجع مث

 ىتح مصيلخ ردق اذاو آرب دقف رحقي ملو لعف اذاف س لعفلا ىلع انعم

 ٠ ملعأ هللاو س ردتب ال

 : ةلاسم دهج

 اهب هبلاطيو مهارد لجر ىلع هل ىذلاو ع حاضو نب حلاص خيشلا
 ص اذه كافو نا كمهارد نم ارانيد اذكب ىل رذنت لجرلا لاقف ؤ هيفوب الف
 : هل لانق ٠ اذكه اهنم كيطعآ انأو ىمهارد فقرتسأ هللا ءاش نا معن : لانت

 ىمهارد فوتساو ىنيصالكمل ناك كطعأ مل نا : لاق ث ىنيطعت ال كلعل

 ؟ هب هدعو ام لجرلل همزليآ

 اللو س ةضوبقمب تسيل ةيطعو ءانتنساو طرت اذه ىرآ ىناف : لاق

 بجب رذنب اذه سيل معن : لاذن اذكب ىل رذنن لجرلا لوق امأف 6 ةزورحم

 نوكي الف س معن : لاق ٠ قالطلاب فلحتأ لجرل لاتق ول هنآ امك ، هيلع

ناك ولو س رذنلا مدهب هللا ءاست نا : هلوقو ، كاذ دعب فلحي ىتح اتالط



_ ١٧١ 

 ث لبقتسملا ىف ةيطعلاب هدعو دنف اذك اهنم كيطعأ هلوق امأو حص دق

 ىنيصالكمل ناك كطعأ مل نا هلونت امأو > زارجا ال و ةيطع حصت ملو

 ٠ دوقعلا لطبب طرش اذخ

 : ةلسم وج

 ةالصو رصعلا ةالص دعب رذنلا ةالص زوجي لهو : نا ديبع نبا

 ؛ رجنلا
 ٠ ملعأ هلل او ء لوقلا رثكأ ىلع زوجب : لا'ذت

 ..ع

 : ةلا دسنتم هج

 توملا رضح نآ ىلا هيف رصقو ةالصي رذن هيلع : لاق نميفو : ىحبصلا
 ؟ هبلع ءىش الاو 6 ١ رزو ذعمو آ اهس نوكب مآ هنوم دعم هنع ذفندو 6 هب ىصحويآ

 ريبكتلاب ولو هتايح ف ىلص ناو كلذ ىنبجعيو س نسحف ىصوأ نإ : لاق
 نع دحآ ىلصي ال هنأل > ةيصو 1 م زلت ا ليق هنآ بسحأو كلذ لت دن

 ٠ ملعأ هللا و 6 دحآ

 ؟ لعفب ام هثراو كلذم ملعو همي صوب ملو تام ناو

 هلل لبتيو ؤ هياع ىصوي ىنح ءىش هتراو مزلي ال ىدنع اميف : لات

 ٠ ماعأ هللاو 6 ةيصولاب لوقي نم لوت ىلع هلام ق كلذب ىصوأ ام

 : ةلأسم ده

 اهدلو هللا ىفاع نا ترذن ةرما ىف : ىلع نب سيبمخ نب رصان خينلا

 نهنم ةالص لك نوكت مك ةالص ةئام ىنالغلا عضوملا ىف ىلصت نأ هضرم نم

؟ كلذ ىف ةين اهل نكت مل اذا ةعكر نم



٧٢ 

 : باوجلا ده

 ةالص لك نوكت نآ هلما ءاس نا هيلع لمعن ىذلا : قيفوتلا هللابو

 ، تردق نإ ؤ عضوم ا كلذ ىف ةلمج دحاو دقتعب رذنلا ةالص ىلصتو ص نيتعكر

 { اذكو اذك كلذ نم ىلصت نأ ىونت نأ الا ميلستب نيتعكر لك نيب لصفتو

 ٠ ءاهقفلا ضعب لوق ىلع ترذ ام ىلع وهف

 ىتئام امهيلصت نأ اذه اميلع نا ليق دت : سيمخ نب دعاج خيشلا لاق
 مارحاو هيجوتو ةين نم اهلامب ةالص لك ةعكر ةئام ىف رخآ لوق ىلعاو س ةعكر

 ىلع ميلست نم اهب ام عم دوعق ىف تايحتو دوجسو عوكرو ةءارتو
 دازام ىلصت نأ امأف ، رثكأ وأ دحاو ماقم ىف اهرخآ ىلع ىتأت ىتح اهدارفنا
 نأ ىسعف ىلوألا ىف هيجوتب ماقم ىف تاولصلا هذه نم ةدحاولا ىلع

 الإ هيف لوق ال امب ذخألا نأ ريغ غ الوأ هيزجي هنأ ىف فلتخي نأل ٤ زوجي
 دقف ئآر نم لمعي نآ هل زاج امق الإو ث ىلوألا وه ة_ذكملا عم هيزجي هنآ

 ٠ عجر كلذ ىف رظنيف ملعأ هللاو هريغو اذه ف هازجأ

 : ةلأ_.م دهج

 سيمخو نينثا لك موصي نأ رذن نمو : جرفم نب دمحآ خيسلا نع

 موي وأ ناضمر رهش رضحو ، ةرافك موصي نأ دارآو ، هرمع لوط ةعمجو
 ىلع نيديعلا و ةرافكلا ناضمر ماص اذا مايألا هذ_ه ىضقي نآ هيلع ددع

 ؟ تفصو اهم

 دقف ةرافكلا و ناضمر امآو رفسلا و ديعلا موب لدب ءاضتلا هيلع

 ٠ مكحآو ى ردآ هبيغيو ملعأ هللا ء 6 ماص

 هيلعو هرذن نع هيزجي ال هنا ناضمرل هماص ق ليق دق : هربغ لاق

 ىف ىسعف ء ةرافكلا نع هماص امو ث هيزجي هنا ليقو مايآ نم كلذ لدب

٠ هلدب نع ىزجيف هيف لخدي هنأ ىف فالتخالا ىنعم هقحلي نآ هرذن



_ ٧٣ _ 

 ، هرذعل هنع معطي نأ هرذن ف زاج هموص الإ انم هل سيل امو

 لوقت فو ث ةرافكلا عم لدبلاب ليقو ث اهلدب نم نيديعلا ىف هل دبالو

 نم وهف ص هلبق نم ال ءاج هيف رمألا نأل ، ةرافك الو هيلع لدب ال رخآ
 ىلع هيغ لدبلاف هرافسآ ىف هرطفآ امو ث لوقلا اذ_ه ىنبجعيو ث رذعلا

 ةرافكلا عم هموزل ف فلتخي هنأ ملعن الو ، هيلع وهف ، هرايتخال هنأ لاح

 ٠ عجر كلذ ق ةرافك ال : ليقو ث لوقلا ضعب ق

 : ةلأسم وبع

 كلذ همزلميآ رذنلا ظفلب هنم الهج هجول لقب ملو رذنب رذن نميفو : هنمو
 ؟ ال مآ رذنلا

 : باوجلا وبع

 ٠ ملعأ هللاو ، رذن ىلع لاق اذا رذنلاب ءافولا ىنيجعب

 ّ مايبآ ةئالث موصي نآ عضوملا اذه ىلع ثنحي نم ىلع هترافك.ه س لوق

 6 كلذ ق ريخم نموي وآ اموي ليقو ئ اثالث ليقو 6 ادحاو اموي ليق ر

 ٠ ملعأ هللاو

 : ةلاسم ده

 هيزجيأ فصي وآ فشي ابوث هاسكف ابوث انالف وسكي نآ رذن نمو : هنمو

 : باوجلا دهب

 باينتلا نم فصب وأ فسشم ناك امو 6 كلذ ه زجآو ٥ا۔ك دق

 هه رك نم هه رك امن ١ و فالتخ ١ هيق ىل ننجيب ال و 4 همس ١ هيلع عقب ابر ذ وهف

 ٠ ملعأ هلل ١ و ؤ ةال.۔ا ١ ق

 ىف فلتخم امهب ةالصلاو حيحص : سيمخ نب دعاج خيشلا لاق

. عجر كلذ ق رظنيف ملعأ هللاو ع امهنيب قرفلاب ليقو ث اهمامت



_ ٧٤ 

 ةلم ج :

 ؟ ال مآ هنع رخأت وأ همدقن فالتخا الب رذنلا لطبي ءانثتسالاو : هنمو

 باوجلا وج :

 رذنلا لوقو ص ءانتنسالا هعم لخد اذا رذنلا لطبي لوق فالتخا هيق

 هللا ءاشت نا هلوقنم ءانثتسا ونب مل اذا تيأرأ ءانثتسالا هلطب الو هلاحي

 ددرب ىنح مآ كلذد رذنلا ٥د_صت ىنعم دا ةتنعا رغ نم كلذد ظفل لي

 ديرب نآ الا رذنلا هيلعو ءانثتسالا هعفني ال لاق ث داقتعالاب ءانثتسا هب

 ٠ ملعأ هللاو 6 ةلماعملا د وضع نم كلذ ريغو ناميالاو روذنلا مم

 : ةلأسم لع

 ؟ ءىننب ردقل رذن نم.٠ ؤ هنع ام رشآ ىلع

 نأ ىلا فق !دق ال او حالصل اجاتحم ناك ناف هل هلعل نوكب لوقف

 ٠ ءارتغال نوكي لوقو س جاتحي

 : ةلاسم 23

 هيسحي هريغ دجسم ىلا هديب ؟موأر هفرعي ال دجسمل رذنو : ىحبصلا

 ؟ امهنم رذنلا نمل وه

 : باوجلا وهج

 نسحيو ث هيلا اموأ ئذلا دجملا اذهل رذنلا نوكي نآ نسحي
 نيدجسملل هنأ نسحيو رذذلا اذه تبثي ال نآ نسحيو س هب ىون ىذلا

 ام دجسم لكل ليتو ؤ امهنيب ليق امل هاري نم لوق ىلعو ث اعيمج
٠ ملعآ هللاو امات هل رذن



 _ _ ٧٥

 : ةلأسم زب

 ح رخغ اذك عضوم ق بورشم وأ لوكأمب رذن نمع هتلأسو هنمو

 ؟ هيلع اذام هلكأ نم دجب ملف ئ رذنلا' نم هيلع اغ ايدؤم هي

 ٠ همزال نم جرخي نأ ىلا كلذ ظفح هيلع نا ىعم : لاق

 ؟ انماض ها رت له ه دب نم ع اض مث ء هل اظفاح هب عجر ن اف : هل تلق

 لثم انومضم هدي ىف راصو ، لصألا ق همزل ناك نا ىعم : لاق

 امل نماض وهف رذع ريغ نم هب زواجيف ةيعمج موي هذقنيل ءىشب رذن نم
 نأ ىدنعف هبف رصقي مل اذاو اماو ى ةءاربو ءاعداب هنم جرخي ىتح هب رذن

 ىق لعلو س رذع نم هنم عاض ام نامض همزلي الو ص ةنامآ هدي ق هب ردهذنملا

 مزال عضوم ف اهتوبثو هيلع ةرافكلا بوجو ف فلتخي عضوملا اذه
 . ملعأ هللا ء تيثآ هنامضو رذنلا

 مل ءىش هنم ىقب ناف هلك لكؤيفا نيعم منغ سأرب رذن نمو : هنمو

 سأر مسا هيلع عقو ام ليقف نيعم ريغ ناك ناو ث هلك هلدب مزل لكؤي
 ٠ طسوألا نود ىزجي ال ليقو ث اثدح ناك ولو آزجأ منغ

 هرذن ق اذ ھ رحنو نيعملا ق ليت ٢ : سيمخ ني دعاج خيسلا لات

 دبال ةرافكلاف الاو .© هرذع عضوم ق هريغ ال هفلتآ ا_م لدب هيالع نا

 ٠ عجر 7 ملعأ هللاو % هيف ءىش ال و لكأ هنم ىقب امو ٤ هدمعن نا اهنم

 جرخي نأ رذن نميفو : ىصورخلا سيمخ نب دعاج ملاعلا خيشلا نع

 ناكف اذك هللا لعف نا هريغ وأ دجسم ق ةعاط لمعي عضوم ىلا هدلب نم



 س ٧٦

 نآ هل زوجيف س قشي مل ام لبقو ع ردق ام ءافولا همزل هب هقلع ام

 . هريغ ىف هلمعي

 هبجوأ امب لمعيف هرايتخال هعدبي نأ جورخلا ىف هل : رخآ لوق فو

 ىآر ىلع هتردق ىف وأ هزجعل هكرت ف هيلع نأ الإ س هراد ىف هسفن ىلع

 نم هبلا جاتحي ام رادقم ءارقفلا ىلع قرفي نأ ةرافكلا عم هل هزاجأ نم
 نأ هل نأل ، هعوجر ىف ال هباهذ ىفو ليق ت اقحالو ابهاذ ص ءاركلاو ةنؤملا

 ٠ عجريال

 ىف هسفن نومي نأ نم هل دبال هنأل ةنؤملا نم هريغ ال ءاركلاب : ليقو
 ٠ هعض وم

 نم ئأر ىلعو ث هبلع ةرافك انف ةنؤملا ىطعأ اذا : رخآ لوق فو

 هل ةيزجمل اهنأو ةرافكلاب ليقو ، كلذك نوكي نأل زوجيف ءاركلاب لوقي
 رفوألام ل_بقو ث ءارك وأ ةنؤمب هقرفت وآ لمعب ءافو نم اهءارو امع

 .٠ امهنم

 هرذنب ءافولا نع زجع نم امأغ ، ردق نم ىلع اذه نا : رخآل لوت فو

 ٠ هرذعل هيلع ءىشالف

 ؟ ةيصعم الو ةعاط ىف ال هجورخ ناك ناف : هل تلق

 ۔ رفكي نأ هيلع نأ ف فدالتخالاف الا و ؤ آرب دقف جرخ ناف : لاق

 >< !_هقفلا لوق نم ىآر ىلع الا هفرعأ الف جورخلاب ءافولا همزلي نا امأف

 ى آ ر نم هي ام عم هكرت وأ هلعف نم ء اش ام راتخب نآ مهلرذ ف هل نأ

٠ كلذب ءافولا هبلع نا : ليقو ى ةرافكلا ىف



 ۔ ٧٧

 ىلا بوتي نآ الا هيلع ءىش الف ء هل رذن ال هنأ الا ه_يف سيلف : لاق

 ٠ كلذ ىف ةرافكلاب : ليقو ، هيلا جورخلا عديف هللا

 جرخي هنا : هرذن ف لاق هنأ الإ ةعاط لمع ىف ناك ناف : هل تلق

 ؟ نالفو وه

 ىق نالف ىقب ام هيزجي الف الاو \ هعم هجورخي الا نيبي ال : لاق

 هل نا ليقو ث هل زاج ىبآ ناف جورخلا هلأسي نأ هيلع نا ليقو ؤ ةايحلا
 جورخ ريغب هلعف نا نالوق ةرافكلا فو ، هلأسي نآ همزلي الو هملعي نآ

 سيلف هبحص ول نآ ءاركلاو ةقفنلا نم هكرشأ نم هيلا جاتحا امو ث نالف
 ٠ ءارقفلا ىلع هقرف نآ عضوم ااذ_ه ىف هرلع

 ؛ همزمب ام هب جرخي نأ هرذن ىف ناك ناف : هل تلق

 قدصتي نأ هئارك رادقم ىف لوق ىلع همزلب ام عضوم اذهف : لاق

 ام ىلع داز ام الا هعم جرخ ول نآ اهيلا جاتحي ةنؤم نم هريغ ال هب

 الإ. . ءارقفلا ىلع ا_ههقرفيف ءا:ركلا ىلا هنمخب هناف ،\ هتيب نم هيف

 ٠ كلذك و_هف

 اذه نم اهادع امع هيزجت نأل ةرافكلا ىف زوجيف : رخآ لوق ىلعو

 6 ةقفنلا نم ال و ع ا ركلا نم ءىش هيلع نوكي ال نأ رخأ لوق ىلع زوجيو % هلك

 ٠ ءاهقفلا دنع ةوق ق ىآرل هناو % همف ءىش الف هكلمم اهم ال هجورخ نأل

 ؟ ال مأ همزليآ اماعط هعم لكأي نآ هرذن ىف ناك ناف : هل تلق

 امي هعم ج رخي نآ ال ١ هل هت ىف ام ىنعم ق نوكب نأ ىسعف : لاق

 ٠ ى آ رل ا ١ ذه ق ام حص ن ا ءا وس ىلع امهنأل 6 لوق نم هيف

 عضوم ىف هموزل دعب هرذنب ف ريب نأ ليق نم لجرلا تام ناف : هل تلق

؟ الوآ هرذع



 ا ٧٨ .

 هئارو نم هبلع سبلو ء همزل امك هيدؤيف هماعط لمعب هنا ليق دق : لاق

 هيلع نا : ليقو س لاح ىلع ةرافكلاب : ليقو ث هئافو نم اذه ىلع ءىش

 نوكت نآ ةرافكلا ىف ىسعو ث هنم لدب هناف ىفكو هيلا هثراو رعديغ لمعي نآ

 اهموزل ىف فالتخالا نم هل جرخم ال هريغ ىلع ناك ناو ، الوأ هطيرفت عم هب

 ٠ كلذ ىف هارآ ام ىلع

 ؟ دجسم ىف لكؤي نأ هرذن ىف ناك ناف : هل تلق

 دجاسملا نأل ى هلدع ىلع لدي ام مدعل عنملا ىلع وهف الاو ، لاحلا ى
 هسفن ىلع هبجوأ ام ءافول لكألا ريغ ءىشل ال ا_هيف لوخدلاف ع هلثمل نيبت مل

 ةيؤر نع هلقع نورخأتم عمج هزاجآ ناو ، لدعلا ىف هل هجو ال هرذن ىف
 نم اذه ىلع هلعف نمل اهنم ءىش ق هزيجأف هب ل دنآ ال ىناف هرجح

 ىق هادع دق ام هيف زيجي ىنعمل الإ هل ىنب دق ام هب ىلوآ دجسملا نأل ، هرمأ

 ٠ مارحلا نم وهف الإو لاح

 ىف ءىطخي نأ ريغ نم همزلي نأ الضف هب قوي نأ هل زوجي فيكف
 ىأر مضوم ىف لالح نم هيأر ىف هب امل هزاجأف يآر هفلاخ نم هنيد

 ٠ هغرعاف

 ؟ ةليقلا ريغ ىلا دجسملا ىف ىلصب نآ رذن ناف : هل تلق

 فلنخم ةرافكلا و ء ما رح هب ءافغولاف لاح ىلع ىصاعملا نم اذهف : لاقت

 ٠ كلذ ىلع هل اهممرزل ف

 ؟ هبر ةدابع نم ءىشل ال هب دعقب نأ رذن ناف : هل تلق

 ّ ةيصعم الو ةعاط ال ام عون نم نوكب نأ اذه ىف ىسعف : لاق

٠ هرذن ة رافك ق فالتخالاف الاو هرمل هلعف ناف



_ ٧٨٩ _ 

 هرامع نم نوكي نم دجسللاا ىف هنكأي هلام نم ءىسثب رذن ناف : هل تلق

 ؟ ال مآ هيف هولكأي نأ مهل زوجيف هنم حصيأ هلاح ف

 زاوج ةهج نم هتوبث قف فالتخالا ىنعم هقحلي نأ ىسعف : لاق

 نآ نم هلكآ ف دبالف هزاجأ نم لوق ىلعو ، هررض مدع عم ث دجسملاب هلعف

 ام هبر ةدابع ىنعمل هلخد نم ىلع هيف لخدي ال تقو ق ذئموي نوكب
 ىتح ىلوآ هل ىنب امل دجسملا ناف الوأ ةرامع نم هب امع هلعشي وأ هعنمي
 كرتب الا هب ىتؤب نآ امهنم لك ىف نكمي ال ضرف وآ لفن ضراعت ول هنا

 تاادابعلا لفاون نم هريغ ىلع مدقي نآ هب ام قحأ ضرفلا ناك رخآلا
 ٠ لا_ح ىلع

 هريخأت ق ا_مهنم ءىش ىلع ررض ال ناك ناف ناضرغف ضراعت ناو

 فيكف لدعلا ىف ءاوس ىلع اههف الاو ، هتاوف نم ىشخي ام هيلع مدق

 نآ هي ا_ه ىلوآ ناف ئ لفنلا و ضرفلا نع هجورخ عضوم ق ااذ_ھ لثمب

 امهنع لغشي ال و .4 امهنم عنمي ال هنام ز ق ٥ زاجآ نم 3 ر ىلع نوكب

 ٠ ملعأ هللاو ، امهلاح ىف هل زاوج الخ الاو

 رذن ناو 6٧ زرجي ال هلاح ٤ هل زاج وآ ةدابعل هلخد نمو : هل تلت

 ناك اه ءادأ دجسملا مهلوخد نم اذه لثم ىف ةماعلا هيلع امك هب
 ؟ هيلا: ةرورض ريغ نم هيف كلذل لكألا ريغ ءىش ال مهرذن نم

 نم دحاو ريغ هزاوج ف ىنفلاخ ناو ث كلذك هنآ اذه ىق ىعم : لاق

 % هب لمعاف هارآ ال ىناف ، مهتابا وج نم عضوم ريغ ىق تبثأف نيرخآتملا

 لئاق هيخ ىنأ الا نيملسملا نم ايآر هلاق نم نيدلا ف ىظحأ الاو هيلع لدأو

 ىف فلتخي نأل زوجي امم ةرافكلاو ، لطاب هب رذنلاف زوجي ال هب ام
 ٠ كلذ ىلع اهموزل

 وآ ةليلو اموي ةدابعلا نم ءىشب هيف موقي نأ رذن ناف : هل تلق
٠ هماعط نم هيلا جاتحا ام همايق لاح هيف هلكأيف رثكأ وآ لقأ



 عنمي ال ام لاح هلكأ ىف هيلع جرح الف ةعاط لمعل لخاد اذهف : لاق
 معضرورم ف ال هلخم هزاجأ نم ىآر ىلع هلصأ ق هدنم ىلوآ وه امم

 ٠ هموزل

 ؟ دجسملا ف ىلصي نأ رذن ناف : هل تلق

 3 هماكحآ ىف ىصاعملا نم نوكي نآ همايق موزل عضوم ف ىسعف : لاق
 ةين نم ىسفن ىق ام الا هرمأ نم !ذه ىلع غلبي هي ام ىردأ الف الاو

 نأ امآف ها ون ام لجآ نم ىصعيقف هل امم ال اهنأ دجاسمل ١ نم ءىشل ٥ رجه

 ٠ الف همكح ىف كمدلا هيدأأ ام هل ءىش ىظفح ق نوكي

 ؟ هدجسم ف ىلصي نأ رذن ناف : هل تلق

 وهف ء لاح ىلع ىصاعملا دحآ نم هنأل اذه ىف ىصاعلا وهف : لاق

 هيلع ةرافك ال : ليقو س لوق ىلع رفكيلف هبر ىلا بوتي نآ هيلعو هبنذ نم

 ٠ كلذ ىف

 ؟ ةعامج ةالصلا ىف هماما مم اذك دجسم ىف ىلصي نأ رذن ناف : هل تلق

 6 ةردقلا مم هب فوب نأ هزاوج عضوم ف هيلع امم اذهف : لاق

 ٠ كلذ نم دبال و

 ة_ضفتنم اهنأ هتالص ف هعم حص مث هعم ىلص ناف : هل تلق
 ؟ همزلب ام

 زوجيو ؤ هرذن ق آربغ ىلص دن اذه ىلع نركب نآ ىسعف : لاق

 نم نميلا ف ام ىنعم هبش نا ةمات نوكت ىتح هيزجي ال نأ رخآ لوق ىلع
: 

؟ اهضعب هماما ةالص نم كردأ ناه : هل تلق



_ ٨١ 

 اذه ىلع هرذن ف ىفكو هعم ىلص دق هنؤا هيزجي نأ ىسعف : لاق

 ٠ كلذ 1 هارأ ١ا_ه حص نا هرب نم هيب هدا رآ امل

 نوكي ام وآ هريغ وأ حبص وأ رهظ نم اذك ةالص لاق ناف : هل تلق

 نم هنرد ام الا اهمامتم نوكي نآ عضوملا اذ_ه ق ىنبجعبقف >عت ه : لاق

 كلذك ىهف الاو س كلذ ق فلتخي نأل زوجيف هي ةين هل نوكت نأ الا ، اهضعب

 ضعبلا ق ىرعتي ال ناك ناو اهماكحأ هيحأاف ء ىدنع ام بسح ىلع

 . لاح ىلع فالتخالا ىنعم هقحلي نأل ، هيلع زوجب نآ نم اهنم

 هنا لاق لب ث الفن الو اضرف ةالصلا نم صخي مل ناف : هل تلق
 ؟ هرذن ف هلوقل السرم ةعامج مم ىلصي

 نأل زاج لفن وأ ةنس وأ ضرف نم هعم نوكي ام ىلص اذاف : لاق

 ٠ كلذ ف هيزجي

 هكردأ ام هيزجيآ . اهضعب الا ةلفانلا نم كردي مل ناف : هل تلق

 ىلصي ىتحف اذه لثم ق لوق نم نميلا ىف ام سايق ىلعف : لاق

 هزاوج ف فلتخي نأل زوجي نآ .ىسعف هعكر نم امهنود امو نيتعكر هعم
 ٠ كلذ ىف هب ءازتجالا نم هدارأ امل

 ٥ امس دق ام دجسمل ا ا'ذه ق هلل موصي نأ رذن ن اف : هل تلق

 همايصل هلخدي نأ نمؤي ىتمو ص هل زوجيأ هيلع داز ام وأ ، موري نم

 ؟ هل زاج ناا

 هيجوآ امك همايص نم ةردقلا مم هل دبالو ةعاطلا نم وهف : لاق

( ٢ : ؟ ج راثالا بابل _ ٦ م )



٨٢ 

 هتاف ن اف \ همامتل رجفل ١ علطي نأ لبق نم لخ ديف « هم ايأ نم هسعفن ىلع

 هيزجي ال هنإ : ليقو هيف هدوعق نم هرادقم هل دبآ هريغ ىف ءىش تقولا نم
 ٠ رجفل ١ لبق هلخ دي نأ ال !

 ؟ هلوخد نع زجعف هيلا غلب وآ س هلوصو ىلع ردقي مل ناف : هل تلق

 نم نوكب ام الا هيلع وآ هلام ىلع لدي ام لوقلا نم ىضم دق : لاق

 اهب ام ىلع ةرافكلا ىف نوكيف هيلا غلب نآ دعب هيف لوخدلا نع هزجع
 ى رظنيف ملعأ هللاو س هريغ ىف هادآ نا اهموزل ىف ىآرلاب فالتخالا نم

 ٠ كلذ

 ربقلل وأ دجسملل رذن نميف دادم نب هللا دبع نب دمحم خيسلا نع
 ٠ نبترم همسقي نآ هلأ ماعطب

 : .تاوجلا هب

 عجار بامهإلا مكح ناف منغ ستآرب رذن نا كلذكو كلذ زوجي ال

 متأملل منغ سأرب ىصوي نمك ومخ رذنلا ف لخدي الو ث ةبادلا بحاصل
 ٠ ملعآ هللا و ؤ ةيصولا ق سيل عجار ةثررلل باهالاف

 ىنعي ال هل وهف دجسملل هب رذن ام : سيمخ نب دعاج خيسلا لاق
 ىلا رخآ لوق ىلعو ، هاون ام ىلا نوكي نأ ىسعف ةين هل نوكت نآ الا
 هقحلب نئل هيلع زوجي نأ ىسعف هرذن نم اذه ىلع باهالا مكح امآو ث هامس ام
 ح ا'ذو اذه هيف زوجيف هب رذن نمل وأ ڵ همكح ف ةرذنلا نم هنآ ف ئأرلا
 ٠ كلذ ىف رظنيف ملعأ هللاو ، همساب هلك ىلع لمتشي نآو دبال سرلا نأو

 : ةلأسم و

 جارسلل وآ رامعلل نوكيأ ربقل رذن وآ ربق ىلع قدصت نميفو هنمو
؟ ءارقفلا وآ



_ ٨٣ 

 ام ىلعف ث ءىشب هرذنل ىمسي قدصتملاو رذانلا ناك نأ : لاق

 ع هبحاص فرعي ال رذنك ربقلل هرذنو ءارقفلل وهف ائيش مسي مل ناو ، ىمس

 اذك رذن هيلعف اذك هللا لعف نإ رذن نميف : نوملسلا لاق دقو س ءارقفلل وهف

 ءارقفلا كلذ ىطعي نآ عنام الف ريقفلاو رذنلا هيلع بجوف ، ريقف هيطعي

 ٠ هبراقآ ريغ وآ هبراقأ نم

 ٠ ملعأ هللاو 4 ءارقفلل عجار وهف رذنلا عفن هلصب ال ريقلا كلذكو

 نم ربقلا سيلو الهأ ةقدصلل نا : سيمخ نب دعاج خيشلا لاق
 تيملا ىلع هب قدصت امو لعفو ةوق هل حصي ال نأ زوجيف ث اهلهأ

 عجار هنأ ةقدصلا نم ال نوكي امب فيكف ، حصي ال نآ هب ام ىلوأف
 ٠ هديرم دعب جرخي مل ام ىنعم ى هنأل ، هيلا دريف هلعج نم ىلا

 نوكي اذه ىلع هرذن ى لوقلاو ث ءارقفلل وهف رخآ لوق ىلعو

 هبجوآ دت ام ربقلا حالصا ف نوكي هنا ليقو ، هريغل وآ هل هامس نا
 تام نا هدعب نم هثراولو هل وهف ريقفلا اذه نم ناك امو ث رذنلا نم هل

 ٠ هيلا هب عفدي نآ لبق نم

 امنا هنأب هرذن ف ىون نا : رخآ لوق فو ص ءارقفلل هنا : لبقر

 : هيف ليقو ث هثراول وهف الاو هدعب نم ءارقفلل راص هرقفل كلذ هيطعي
 رظنيف ملعأ هللاو هتنبيعي دحأل ال هنا ،© تياث ريغ ه رمآ نم اذه ىلع نا

 ٠ كلذ

 : ةلأسم دهج

 اح امنو ةيرالب ةاش ىرتشاف ك ةير ال ةميق منغ سأرب رذن نمو : هنمو

 كلذ هبلع قضيآ اهريغ ىرتشيو ث ةحينم اهذختي نآ هل ادب مث ث هرذنل

؟ ال مأ اه دال وآ و ا_ هنيل لكآي نآ هلآ اه دح ة اشم رذن نا و ؟ ال مآ



_ ٨٤ 

 : باوجلا هه

 اهكسمآ نا هيلع سأب الف دودحم .ريغ منغلا سأر ناك اذا اما

 ءاج امو 0 بجو دقف دودحملا سآرلا امآو ث هرذنل اهريغ ىرتشاو

 اكيش هيف ظفحأ الف نبللا امآو ص همآ مكح ىدنع همكحف دالوألا نم

 ٠ ملعأ هللاو ىدنع هيلع قيضي الف هفلعب هذخأ ناو س هنيعب

 اهرخدي نآ هل نإ دودحملا ريغ ىف ليق دق : سيمخ نب دعاج خيسثلا لاق
 هل سيلف ةدودحملا امأو اهناكم ىزجأ هرذنل ذخآيلف اهودار آ اذ

 . اهدلوي رضي مل ام هيف ةحابا نم ىحاضالا ى ام لثم الإ

 اهب عبتي الف اهنع جرخي نأل دلولا ف زوجيف : رخآ لوق ىلعو
 ٠ كلذ ىف رظنيف ملعأ هللاو ، هيف ام رثكأ هلبق ام نآ الا

 : ةلأسم دهج

 ىنالغلا' دجسملل رذان لاق اذا لقثي ملو اارذن لاق نا كلذ تبثي لهو
 ؟ اذك وأ اذك

 : باوجلا هه

 لقي مل وأ هلل ارذن لاق ، هتايثا كلذ انعم نسحلألاف : : قيفوتلا هللابو

 ٠ رذنلا ىون اذا

 هنآ اذه ق ىدنع ىذلاو ملعآ هللا : سيمخ نب دعاج خيسلا لاق

 رذان هلوقت نم ٥ادع امو 6 هتوبث الا هلل ارذن هلعج دمق اميف لوقأ ال

 هرذن ق 4ه4سىىقن ىلع هيجوأ دق امع ريخ نم ٠٥د أ رأ امم حلصيف أ ذكم هل

 ٠ هريغ ال همكح ق بذكلا نم وهف الا:و اقداص ناك ناف & هم هل

 هتوبث ىف فلتخي نأل زوجيف لاحلا ى هباجيا نم هاون امل حلصيو
هللاا ركذي مل ام كلذك وه هيلع هنا لاقف داز نأو ، هظفل نم اذه ىلع



_ ٨٥ 

 دقف اظفل هركذي مل ناو ص هلل ارذن هلوق همكح ف نركي نأل زوجيو ث هيف
 عجر امو ء هلل ام ةلمج نم راص دجسملل هلعج نآ امل هنأ ىنعم هنمضت

 رهظي مل هب هدارأ نم ةينلا ف هل نوكي ام ىلا هنايب ىف اذه وحن نم

 ٠ كلذ ىف لوقت نم اهب ام ىنعم هقحلي نأو دبالف ث هناسل ىلع

 عيب ف :هسفن ىلع لعجي نميفو : سيمخ نب دعاج ناهبن ىبآ نع
 امهرد وأ ارانيد اذك وآ ١ ذكي ءارقفلل وأ دجسملل وأ هلل ارذن ةمست وأ

 ءىش ال هنأ هلعف مث 6 هربع وآ هضقن نا اذه وحن نم نوكي ام وأ

 ٠ ءاهقغلا لوق نم هيف ام رثكأ ف هيلع

 خيشلا ضيرعت ف املا هزاوج ىلع ىنعملاب لدي ام رخآ لوت فو
 خيشلا لوق ق نآ الا هتردث ىلع ليلد نم قاتسرلا ديعس ني دمحم

 هع حيرصت نم هباوج ىف هلاق ام ىنعم ىلع تياذ هنأ حاضو نيب حلاص

 ٠ كلذ ىف رظنيلف هباوصب ملعأ هللا و عطق ىف

 : ةلاسم ذه

 دودحم منغ سأرب رذن نميفو : ى وكزألا هللا ديع نب دمحم خيشلا

 ؟ همزلي ام ت تتام ىتح ةاسخخلا حبذ نع نواهنف لكؤيو حبذب نأ

 همزلي ال لوقو ، اهلدب منغ سأر حبذي نآ هيلع لوق : لاق
 ( ٠ ملعأ هللاو ، اهلدب

 : ةلأسم وبع

 هناعكر رثع دقع اذا لفاونلا!و رذنلا ىلصمو : سيمخ نم رصان

 ددجي ماقو > ملسو هلوسرو هديع ىلا ىحتو نيتعكر ىلصو رثكأ أ

 ددجي مآ هدقع ام متي نآ ىلا اذكه نوكيو نيتعكر ىلصآ لوقب ةينلا

؟ اتس ةئلاثلا فو ، تاعكر ىنامث ىلصأ لوقيو ، ىقب ام عيمجل ةينلا



٨٦ 

 ةضيرف ىلصآ لاق س تاعكرلا ركذي مل ناو زئاج نيهجولا الك : لاق

 ٠ ملعآ هللاو هازجآ رذنلا ةضيرف نم همزل ام وأ رذنلا

 : ةلأسم وم

 ؟ كلذ نع زجعو ةعمجلا ةليل مايقب رذن ئذلا و

 ‘ ةليللا ردق متي نأ ىلا ةثلاثلا و ةيناثلا ةعمجلا ف مث رثكآ وآ ثلث وآ فصن

 ٠ ملعأ هللا و . اهعسو الا اسفن هللا فلكب ال هنأل 3 هيلع ةرافك ال و

 ؟ تبثي له اذكب رذان لاق اذا

 ه_ يفف اذك لعفأ انأو اذك نوكي لاق نا كلذكو س فالتخا هيف : لاق

 ٠ فالتخا

 ؟ اذك ىلع انآو اذك نوكي هللا ءاش نا : لاق ناو

 ٠ ملعأ هللاو س تباث اذ_هف : لاق

 : ةلاسم وه
 ناو ع اهنم فلت دق ام لدبأ ةدودحم ةرذنلا تناك اذا : ىحبصلا

 . اهلك لدبن اهنأ خياشمل ١ ضعب تايا وج ىفف ةدودحم ريغ تناك

 ٠ ملعأ هللاو

 : ةلأسم ذه

 ضعب تاباوج فقو اعيمج نهدتع تاعكر ىنامثب رذن نمو : هنمو
٠ فالتخا اهضعب لمح قو اعيمج ةرذنلا' نالمح خيانثمل ١



٨٧ 

 : ةلأسم وبع

 تض رقأ مث اهقادص نم ةيدمحمب دجسمل ترذن ةأرما فو : هنمو

 نع ضوعلا نوكيل ديب ادي ةيدمحم اهلديآو ء اهقادص نم ةيدمحم آدحأ

 زوجي الو ڵ لاحتسا دق مآ قادصلا مكح همكح نوكيأ ةيدمحملا ٥هذ_ه

 ؟ اقتادص اهايا تيطع ىتلا مهاردلا نم الا

 مهضعب لاقو س ه_ذم لدبملا لثم نوكي لدبلا نا : ءاهقفلا ضعب لاق
 نورخآ ا همزلم ملز كلذ اهمزلأ ةفصلا هذه ىلعف 6 هلثم نوكم ال

 ىلا ىشم ١ همزلبآ ثنحو جحلا ىلا ىشملاب رذن نمو : سيمخ ني رصان

 ؟ ةين هل نكت مل اذا جحلا همزلي مآ اعم جحلا و عضورم

 جحلا ريغل ناك اذاو ، جحلا ةين مدقي نأ الا جحلا همزلي ال : لات
 هللاو 4 ةيصعم ق رذن الو ‘ ةيصعم وهف ربلا باوبأ نم ءىشل نكي ملو

 ٠ ملع

 ؟ هتاقيم نم مآ هنطو نم ىشملا همزليو : هل تلق

 ٠ هريغ وأ هدلب ق ناك رذنلا هبلع بجو ثيح همزلي هنا : لاق

 ؟ همزلي ام ىشملا نع زجع ناو : هل تلق

 . ملعآ هللاو ح هربغ هعم جحيو ء هسفنب ادكا ر جحي هنا : لات

 : ةلأسم .

 كسنتي هيلا لوصوب وأ عضوم ىف لكؤي ماعطب رذانلاو : دابع نبا
 ؟ ارايتخا هنع ريفكتلا و كلذ كرت هل لهف

٠ ملعآ هللا و كل ذ هل : ل ات



٨٨ 

 هللا همحر خيسلا ربقل ةمتخ اذكو اذك ةرذن هيلع نمو : سيمخ نب رصان

 نهآرقي نم رجأتسي مأ هسفنب نهآرقي رذن هنأ ظفللا طبضي مل هنآ الا

 نميلع رجأتسي مأ هسفنب نهآرقي نأ همكح نوكيأ خيشلا ربق دنع هنع
 ؟ ظفللا ظفحب مل هنذا

 نأ هل زئاجف هسفنب نهآرقي نأ رذن هنأ هعم حصي مل اذا : لاق
 ٠ ملعآ هللاو ‘ ءانمألا تاقخلا نم هنع آرقب هربغ رجآتسب

 ةرومب ةيفاعو ريخم شاع ن ا هدلول رذن نميف : : ملاس نيه بييح خيشلا

 نكل 6 ةيفاع و ريخم دلولا اذ_ه سناع دقو هفيظنتل منغ سأرو زرآ

 ؟ كلذ ىف ءىش همزليآ هدلو ناتخ دنع هرذنب فرعي ملو ىمعأ س شاع

 مل اذاو > ءافولا رذانلا مزل ىمعآ دلولا هرذن موي ناك نا : لاق

 ةلسرم نيمي ةرافكلاو ث رذنلاب ءافولا كلذ دعب هيلع رذن امب ةناتخ دنع فوي
 دجي مل نمف ،\ ةبقر ريرحت وأ ح مهتوسك وآ نبكاسم ةرشع ماعطا

 هيلع ثدحو 4 دلولام ىمعلا ث ودح لبق رذن دق ناك ٠ ناو 6 مايا ةثالث مايصف

 ةيفاعب اذه سيلو ء رذنلا اذ_ه همزلي الف ث هتناتخ تقو لبقت كلذ دعب

 ٠ ملعأ هللاو ك لاخ لك ىلع هلل دمحلا و ضرملاو ءالبلا دشأ وه و

 : ةلأسم ة

 اقرفتم ارهسث رشع انثا موصي نآ زوجيأ ةنس مايصب رذن نمعو

 ؟ ال مآ

٠ ارهش مسي ملو ةنس لاق ااذا كلاذ اندنع زوجي : لاتق



 _ _ ٨٩

 : ةلاسم ده

 ؟ اقفرتم موصي نأ هل زوجيأ رهسثآ ةرشع مايصب رذن نمو

 دقو 3 اعباتتم نوكي موصلا كلذ نآ انباحصأ رثكأ هيلع ىذلا : لات

 ٠ ملعأ هللاو ع كلذ زاج اقرفتم ماص نا ليت

 : ةلأسم ده

 ؟ هلام نم ءىشب تيمل رذن نمعو

 ثداحلا كلملاب كلذ هل تبثي مل اذا تيملل تبثي ال رذنلا نأ ىعم : لاق
 رارقالا هل تبثي امناو كلذ هبسثأ امو رذنلا كلذكو ، هتيصول ةبهلا نم
 ٠ هتايح ف هل ةبجاولا قوقحلا نم مزاللا

 رارقالا ناك اذا فالتخالا هلخدي تيملل قلطملا رارقالا : خسانلا لاق

 لوق هنأ ىحبصلا نع هتدجو اذكهو ن هل تبثي الغ ةبهلاو فارتعالا لمتحب

 ٠ ىحبصلا باوج ىلا عجر ، فارتعالا ةلزنمب لوقو ع ةبهلا ةلزنمب

 ؟ ربقل ا ح الص ق لعجي د تبثن له ك ٥ رعق ىلع ر ذنل ١ عقو ن ١ و : هل تلق

 نم ىسفن فو 4 ءارقفلل هلعجب ؛!اضعم لعلو > ىدنع اذكه : لاق

 3 ىلوآو قحأ نيملسملا ىأرو كلم 6 هل سيل رعقلا أ ذا كلذ عيمج ت .دئ

 ٠ ملعأ هللا و

 ح ة رجألاب الا اهليصوت نكمي ملو 6 ناكمل اهم رو هذنالا ةاسشلاو

 ىادمهملا اهريغ هم اهب ئرتشاو تعيم اهنمث غ رفتسىت تناك ناو اهنمف

. هلعا هللاو ي ةبعكلا ىلا



 س ٩٥٠ ۔

 عقوي نأ رذنلا هل ىذلل له ، بذك اذك وأ انالف ىطعي نأ رذن نميفو

 ؟ هسبجي نأ مكاحلل له و ؟ هفلحيو هيلع

 نأ هيلع بجو دنف رذنم ناسنال رذت نم نأ فرع ى ذلا : لاق

 ٠ ملعأ هللاو مكاحلا سبحو هنيمي اهمأو 6 هبلا هملسي

 اميف كلذ هيلع امناو مكحلا ىف كلذب ذخؤيال : ديعس حيشلا لاق

 ٠ ملعأ هللاو 6 دابعلا قوقح نم ال هللا قوقح نم كلذو ء هللا نيو هنيب

 ٥هذ_هھ دلوب هريغ رذنو ىنعملا نالف ةاش دلوب رذن نمو : ىحبصلا

 اههلوأ ىف كلذ ذفنيآ ةاشلا بحاص امهرذن متأو هريغ ىنعمل ةاشلا

 عيمج ق لوقلا ام دحا و تقو ق اعمج امهمتأ ناو ىلوآ همتآ رذن ق مآ رذن

 ٠ كلذ

 اعيمج امهل متأ ناو ةاسثلا هذه بحاص هرذن متأ متي مل نا : لاق

 رذنلا ناك وآ ع حصي مل ناو ىلوأ ره هنآ ىدنعغ ث ىلوأ رذانلا حصف

 اهبحاص هل تبئي نمل ىهو س كلذ ضقتنمف دعب الو لبق ال امهنم ةقفص

 ةآرملا ىلع اسايق اهتلق اهريبدتو اهربتعاف لوقلا .زم اهيف ام ىدنع اذه

 . ملعآ هللاو ث ةجوزملا

 { ىفتكيو رفكي نآ هل نسحآ نم هنع زجعو جح وآ موصب رذن نمو
 ؟ ىفكي ال , هتوم دعب هنع ذفنيل هب ىصوي مآ

 طرف ناو ث هب ةيصو هيلع سيلو ث فالتخا هيلع ةرافكلا ف : لاق
٠ ملعأ هللاو هب ىصوي نآ هيلع بجي هلعلو ى دآ وهف



 _ _ ٩١

 : ةلاسم وبع

 تومل ١ هرضح نأ ىلا هيف رصقو ةالصمي رذن هيلع نمو : ىحبصلا

 ؟ هيلع ءىش الو اروذعم املاس نوكي مآ ث هتوم دعب هنع ذفنيو هب ىصوي

 ولو هتايح ف هالص ناو كلذ ىنبجعيو س نسحف هب ىصوأ نا : لاق

 ٠ ملع هللاو ى دحآ نع دحأ

 ؟ لعفي ام هثراو كلذب ملعو ح هب صوي ملو تام ناو : هل تلق

 لبقيو ص هيلع ىصوي ىتح ءىش هثراو مزلي ال ىدنع اميفف : لاق
 ٠ ملعآ هللا و { ةيصولاب لوقي نم لوق ىلع هلام ق كلذب ىصوآ ام

 ىنعم تلمأت دق : هلأس نم ىلا نافلخ نب انهم ديسلا باوج نمو
 وجرأ ام بسح ئدنع اميف رثآ نم ظفح هيف ىنرضحي ملف كلاؤس
 ىف هولكأيل لوكأملا نم ءىشب نيقرفتم سانأ نم رذنلا ناك اذا هنأ هتقفاوم

 هضعب هب. روذنملا طلخ قيضي ال نآ هلكأ نيعت مدع عم ع مولعم ناكم
 امأو ى هيف لكألا دودحملا عضوملا هب اوزواجي مل اذا لكألا ىف ضعبب
 { رذنلل فلاخم كلااذغ ے ضرالا ف هنفد وآ عابسلل هنم لضافلا ءاقلا

 ةرافكلا عم ضورع موزل نم هؤربآ ال ىنأكو رذانلا نم ءافولا هب حصي الو
 سيلف كلذ عمو ، هيف هفالخ لجأ نم ادودحم هب رذنلا ناك اذا اصرصخ

 ٠ لاح ىلع لاملا عايض عقوم مهعوقول ةبصعملا نم املاس هلعاف

 ح هب ءافولا موزل ىرآ الو روبقلا ىلع بايثلا ءاقلاب رذنلا كلذكو

 نم ءىش ىلا ةجاتحم ريغ روبقلا نأل لاملا ةعاضاب هبشأ وه ذإ ةيصعم هنأل
 ىلع هب ءافولا موزل حصب مل اذاو ، اذه ىف ةبعكلا سياقت ال ىهو ث كلذ

 رذنلاب هكلم نم جراخ ريغ هلام هنل ، ىدنع اميف هريغ نم هب ىلوأ رهف رذانلا
ىسعف ى هيلا عجري الف ع هب ةبيط هسفن نأ نونظلا ىلع بلغ ناو س مقا ولا



_ ٩٢ 7 

 ىلوأ وه و ه رقف لجأ نم هيل ١ ةجاحل ١ هتأجلا نم ىلع ٥ ذخأ قيضت ال نآ

 ٠ هجولا اذه ىلع اعايض هبوهذ نم ء هب

 ىلعف ، كباتك ىف هتمسر ام ىلع ىدهلا لبق نم هيف ىنترظان امو

 ىلع ئوقأآ الف ث ةبعكلا ىلع نالف ةمدخ ىداه لجر لاق اذا كظفل رهاظ

 رايخألا د رهاظ ىضتقيف كلذ عمو ، هفعضو هتكاكر لجأل ائيسث هيدهم مازلا

 ىق هنم ريخ وهف هرابخأ ىق اقداص ناك ناف ىضقناف ىضم دق اصع هريخم نم

 نم هللا ىلا ةبوتلا هيلعف لاق اميق اقداص نكب مل ناو ئ هريغ ءىش ال كلذ

 ءىش هبلع ىل نييب الو بذكلا جرخم جراخ هنأل ، نكي مل اهب هرابخإ
 ٠ هلدعب لمعا و هلمأتف ملعأ هللا و ى كلذ ريغ

 : ةللسم 3

 ؛ عيطتسي ال اميفو كلمي ال اميف رذن نمو
 ةرافكلا هيلعو س هيلع ءاغو ال .ضعب لاق : فالتخا كلذ ف : لاق

 ٠ ة رافك الو هيلع ءافو ال : ضعب لاتقو

 رذنلا هيلع متيأ هل روذنملا تام مث ، بوثب لجرل رذن لجر نعو
 ؟ال مأ هتثرول

 هللاو 6 هل روذذملا ةثرو نيي نوكيو > هرذنب ءافولا 7 نا : لات

 . ملعأ

 اذكو اذك نالفل اهيلع ناك اهجوز ا هقراف :نا ترذن ةآرما فو

 ؟ ال مآ الالح نوكيو رذنلا اذه تبثي

٠ ملعأ هلل ١ ث 6 الالح نوكيو بتثجي ّ معن : لاق
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 فاكتعالا ىف لصف

 نوكي الو ث هنلا ةعاط ىف دجسملا ىف هسفن لجرلا سبح فاكتعالاو

 ىفو ي مالسلا هيلغ هدجسم ىف فاكتعالا زا وج ىلع اوعمجأو ، موصب الا

 الا نوكي ال لوقف : دجاسملا نم امهريغ ىف اوفلتخاو ، مارحلا دجسملا

 نأ هل لوق ، فورعم::دجسم ف هرذن .دنع ئوني نأ الإ عماجلا دجسملا ىف

 اهيف ىتلا. دجاسملا ف الا زوجي ال : لوقو ، دجاسملا نم ءاسث ثيح فكتعي
 :. ملعأ .هللاو ، ناذألاب ةبوتكملا تاولصلا عيمجل ةعامجلا ةالص

.. }. .. ,!. 

 ..؟ ةعامج تاولضلا هيف ىلصي ال دجسم ف فكتعا نموا

 ف نوفكاع متناو ( : "ىلاعت هنوت ىف ظفللا مومعل هفاكتعا لطبي ال

 ثيح ةعمجلل جرخي نآ هلف عماجلا دجنملا ريغ ىف فكتعا نمو ( دجاسملا

 جرخي ال : ليقو ع هفاكتعال كرات ريغ لاوزلا دعب هجورخ نوكيو ص هيف مزلت

 ، ةنسلا ىتعكر مكري نأ لبق جرخ ىلص ناو ص اهل نذؤي ىتح ةعمجلل
 ٠ ملعأ هللاو

 : ةلأسم د

 نم ءىشب ملكتي الو س مالسلا دريو ملسي نأ فكتعملل زئاجو

 طئافغللو لودنل جرخي نأ هلو ئ سلجي الو 3 ضيرملا دوعيو . ثيداحألا

لمعي الو س ىرتشي الو عسي الو 0 سلجم نأ ريغ نم هتجاحب رماللو
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 سنأتسب الو ، افقسم اتيب لخدي الو ةرخانل هتينو هلمع نوكيو . انيدلل

 لسغي . نآ هلو ك سأب الف هل رامع ال تيي ف اضيرم داع ناو > ثيدحلا

 هل هركيو > مثالا عمتسي ب الو 6 هربخي نم عمسيو ئ لحتكيو نهديو هسنأآر

 بتك خسني نأ هلو ، ايندلا لامعأ نم ائيش لمعي وآ طيخي وأ فسي نآ
 ٠ ملعآ هللاو س هبر رفغتسيف بذك ناف س ملعلا بتك آرقيو ىلصيو ملعلا

 نباو ه_يخآو هدالوآو همأو هيبآ ةزانج ىلع جرخي نأ فكتعمللو

 ىلص اذاف ، مهريغ وآ كولمم و ةجوز نم هيلع ةالصلا ىلصي نمو ، همع

 ء ةيزعتلل دعقي الو فرصنا ءاسث ناو ث نفدي نآ ىلا فقو ءاش ناف تيملا ىلع
 ٠ ملعأ هللاو ك هفاكتعا مت اذا كلذ ردقب دجسملاب دعقيلف كلذل فقو ناو

 وأ طئاغ وأ لوب نم هتجاح ءاضقل هتيب ف دعقي نأ فكتعملل زئاجو
 هسأر قلحي نآ هلو \ صيمقلا سبليو س لورستيلو ممعتيلو ٤ ءوضو

 ةالصلا زوجت ثيح دجسملا ف هدوع نوكيو ع هرافظأ ملقيو ث هبراسث نم ذخأيو

 هاذآ ناف ث هريغ وأ حرص نم دجسملا جلاو ىف ىلص اذا مامالا ةالصب

 . ملعأ هللاو ح سأب الف دجسملا ىلا دعصف رحلا

 كلذ نوكب نآ الا ءاركلاب خسني ذب الو - هتباتكو ملعلا ميلعت فكتعمللو

 دجسملا ريغ ىف لمقلا لتق هل زئاجو ث هريغب هل ءانغ الو هلايع توقو هترقل

 ٠ ملعأ هللا و ع هفاكتعا لاح ىف

 ناو 6 ةجانحم ةربقف تناك اذا اهفاكتعا لاح ق لزغت نأ ةآرمللو

 صقني لوقأ الو ؛ ىلوأ هللا ركذو ص ةرخآلا رمأل اهغارفف ةينغ تناك

٠ ملعأ هللاو ث ايندلا ىف ارثاكت الو ةاهابم هب درت مل ام تلزغ نا اهفاكتعا
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 ىنبو مدهنا ىتح ىناوتف دجسم ى فكتعي نأ هرذن ف ىون نمو

 مل هنأل ةرافكلا هيلعو ، هريغ ق وآ هيف فكتعي هناغ رخآ دجسم هدصق

 ثيح فكتعي نأ بحأف عسور مدهنا ناف ع هرذن ىف هاون ىذلا ىف فكتعي

 رلو ، هيف ةالصلا زوجت ثيح هرخؤم وأ همدقم ىف سلج ناو لوألا ناك

 ٠ ملعأ هللاو ك هيلع سأب الف لوألا عضوملا ف نكي مل

 : ةلاسم وبع

 فكتعي هناف دودحم تقو ىلا ةين هل نكت ملو ، هفاكتعاب رذن نمو

 ىلص اذا هنم جرخيو ص رجفلا عولط لبق دجسملا لخديو ، ادحاو اموي

 اذا مامالا ةالصب ةالصلا هيف زوجت ثيح دجسملا ف سلجيو ث برغملا
 ٠ ملعأ هللاو ، بارحملا ف ىلص

 ثلا برغت نآ لبق دجسملا لخدي هناف ارهش فكتعي نآ رذن نمو

 نم جرخي ال نآ رهشلا كلذ متا نآ هل بحتسيو & رهشلا نم ةليل لوآ

 ٠ برغملا ىلصي ىتح دجملا

 : ةلاسم وبع

 رحنلا موي فاكتع ١ هم زلم الف ةجحلا ى د رهش فكتعب نآ رذن نمو

 وآ تيسلا موي وآ ةعمجل ١ موب فكتعي نأ رذن ن ١ و ؤ هل دبالو ك هموص الو

٠ ملعأ هللاو ع روذنلاك هبلع ةرافك الو « هناكم
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 ئ ليللا نرد راهنلا ىونو رهش فاكتعا هسفن ىلع لعج نمو

 ارهش انالف ملكي ال فلح ىذلاك ، راهنلاو ليللا فاكتعا همزلي هناف
 5 اعباتتم الا فاكتعالا نوكي الو \ ةين هل نكت ملف راهنلا تيون : لاقو

 ٠ ملعأ هللا و

 : ةلأسم دهج

 هضرغل هازجآ ناضمر رهش فكتعاف رهش فاكتعا رذن نمو

 !رقيو ىلصي فكتعملاو ح هيزجي الف جحلا موص امأو () ٠ ٠ . ٠ ٠ سيل

 دجسملا ىف ادحأ ملكي الو ، دجسملا ىف ةعيض لمعي الو ، مانيو هللا ركذيو
 ٠ ملعآ هللاو & هلع داسعف الف لعف ناف © ةجاح ٦

 : ةلآسم وه

 قدصتي هناف هيلا لصي ردقي ال عضوم ى فكتعي نأ فلح نمو
 هيلع ةرافكلا ىفو ابهاذ : ليقو 0 اعجارو ابهاذ هتنؤمو هئارك ردقب
 امكف درلا امآز ى مكيلع مالضلا هيلع ةرم نمل لوقب ميلستلا فو فالتخا

 فيك : لوقي نآ هل ىرأ الو ( اهودروآ اهنم نسحأب اويحف ) : هللا لاق

 ٠ ملعآ هللاو ، اداسف هدلع رأ مل راتخم وهو : لاق ناف ؤ متحبصأ

 : ةلأسم دهج

 امم ههبسآ ام وأ عامجلا الا هلطببو هفاكتعا دسفي ال : ديعس وبآ

 زوجي ام ريغل جرخ اذا هنأ دجويو س برشلاو لكألا ىنعم ريغل هدسغي
 هدسقي ال نأ ىنتبجعيو ؤ“ ىدنع كلذ دعب الو ح هفاكتعا ٦ هيلا جورخلا هل

 )١( لصالا ىف ضايب .
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 ةبصعم ىلا جرخ نا ىنبجعبو 6 مرصحلا و ما رحالا د_۔سخب ا_م الا

 نوكبو ث هغاكتعا كلذ د_سفي نآ قلطم ىنعم ريغل اهيلا ادصاق

 دسفت امك ةيصعملا ئدنع هدسفنتو ةعاط فاكتعالا نأل لدبلا هبلع

 ٠ ملعأ هللاو % ءوضولا

 عماجيو رطفي نآ هلف فكتعم وهو رطف مريب وآ رحن موي هيلع "رم نمو
 دسغ همارحا فكتعملا ىشغ اذأ ے هفاكتعا ىلع ىنبيو ؤ مويلا كلذ ىف ءاسنلا

 مايص وأ 6 ةبتر قتع ةرافكلا هيلعو 6 هلوأ نم هفنأن۔م نأ هيلعو هفاكتنعا

 ٠ ملعأ هللاو ص ةيآلا ( نهورشابت الو ) : ىلاعت هلوقل ، نيعباتتم نيرهش

 موي دجسملا مزليو س نيديعلا لدب هيلعف س ةنس فاكتعاب رذن نمو
 هتآرما ندب نم ائيسث سملو هتآرما ليق ١ ذاو > فالتخا ناضمر فو ء ديعلا

 موصلل دسغم ا عامجلا ماقم موقي كلذ ملعأ الف ك هجرفب وآ هدم

 ٠ ملعأ هللاو ع ةفطنلا لازناو ، ةوهشلا ءاضق دصقب نأ الإ ، فاكتعالاو

 ؟ راهنلا لوآ ق نافكاع امهو ناضمر ليل ق هتآرما عماج نمو

 6 ناضمر رهش ة رافكو 6 امهغاكتعا لديو ح ناضمر رهش لدب ا ل .

 اهيسثغ اذا موصلا لدت امهيلع سيل لوقو ث ةبوتلا عم فاكتعالا ةرافكو
 ٠ ملعأ هللاو 6 البل

 ؟ عضاوملا ضعب ىق وآ هريغ لزنم ىف وآ هلزنم ىف فكتعي نأ رذن نمو

} ٢ : 1 ح راثال ١ بابل _ ٧ م (
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 بجوي ضعبو ث هرذن لطيب ضعبو ، تيبلا ىف ناضتحالا هيلع لوقف
 كغتشا ام ردقب فكتعي نآ همزل حبذ ١ ذا فكتعملا و 6 نيمي ةرافك هيلع

 ىلا ىشمي ناك ا'ذا كوسىتي نآ رجفلل اضورتي جرخ اذا فكتعمللو

 ناك ١ ذاو 6 عجربو ًاضوتي الف كلذ ريغ ال كوستيو سلجي نأ اماو 6 ءاملا

 دجسملا نم اجراخ ء ى ربنسب نأ هلف ةعاس دعب الا لوبلا هنع عطقنيال

 ٠ كلذ هل ديال

 جوزب وآ جوزتي نأ هلو 6 كلذ هل زئاجف ء ى ربنسي وه و ك وست ناو

 ٨ دجسملا نم جرخي الف هلمتحي اضرم ضرم اذاو س هفاكتعا عضوم ىف وهو

 سأب الف هنطب هباصآو جرخي نآ ردقي الو هالجر لمتحي ال اضرم ناك اذاو
 نم هل لضفآ ناك هب تورقني ام دجسملا ىف هد_بب لمع وآ اريقف ناك اذاو

 نم ىلع حرفي الو س مالسلاب آديي الو ث هل هركي اينغ ناك ناو ث حيبستلا
 ٠ ملعأ هللاو ك هبلع مل..

 اهمزلو ث فاكتعالاب رذني نآ هدبع وآ هتجوزل لجرلا نذآا اذاو
 نذا ريغب فكتعت نأ ةآرملل سيلو ٧ امهل هنذا دعي اهمعنم هل سيلف

 . ملعأ هللاو ارذن وأ ناك اعوطت اهجرز

 ؟ رهشلا نم امايأ تفكتعا ام دعب ةأرملا تضاح أذاو

ىلا تعجر ترهط اذاف اهضيح مايأ اهلزنم ىلا عجرت نأ املف



_ ٩٩ _ 

 ىتلا اهماي وأ اهرهش نم اهيلع ىقابلا اهفاكتعا متت ىتح اهفاكتعا

 ناف ء ةرافك اهيلع سيلو ةرهاط ىهو ث نهنيب عطقي الو س اهب ترذن

 .نأ ترذن ناف ث رذنلا ةرافكو لديلا اهيلعف اهفاكتعا لصت ملو ترهط

 رهش فاكتعا اهيلعف اهرهط دعب اهلصت ملو ىمسم ريغ ارهسث فكتعت

 ٠ اهيلع ةرافك ال م ، لماك

 ؟ كلذ اهجوز ه ركغ اهب موصتو ضرأ ق فكتعت نأ ترذن ناو

 ٠ ملعآ هللا و 4 انيكسم موب لك نع معطتو اهل زنم ق م وصن :: ل انت

 ؟ دجسملا نرق عبرأ ىق فكتعت نآ ةأرما ترذن ناو

 ص رجفلا لبق دجسملا لخدت موصتو اموي ةنرق لك ىف فكنعت اهناف

 ٠ دجس ذا نم رمسلا ترداغ نا جرختو

 ملو فوخ اهانعف ا رهش عماجلا دجسملا ق فكتعت نأ ترذن ناو

 ؟ سانلا ىلا رهظت نآ ردقت

 هضقت ملف فاكتعا اهمزل ناو ؤ هيف نمان دجسم ىق فكتعت اهناف

 ٠ ملع هللا و ٤ نيكاسم ةرشع اهنع معطأ تتام ىتح

 ؟ اهيلع مزاللاو اهجوز ىأرب ةقلطملا تفكعا اذاو

 اهيلع بجو اذا ةتيمملا و 4 امجوز تيب ىلا عجرتو همنت نأ اهلف

 ء هرخؤت الو ترهط اذا همتت اهناف ضيح نآ ىلا همتت نآ اهيلعف فاكتعالا

٠ موصب الا رمنني ال هنأل 6 هيف تضاح ىذلا مويلا فاكتعالا اهيلع دسفيو



 _ ١ ۔٭٠ _

 نأل ةرم ةالص لكل لسغلل جرختو رهاطلا ةلزنمب ىه ةضاحتسملا و

 هي دسفي ام ةراهطل جرختو . ةالصلل ةراهطلا عيمجل جرخت نأ اهل

 ٠ ملعأ هللاو ك ةرضاح ةالصسل نكب مل ولو دجسملا

 مو دلا ف اهعنم هل سيل لوقو ، كلذ ف ريخم هنأل كلذ نم هعنمت نأ

 ليبس هلدبس بتاكملاو ةجلوزلا لثم اذه ىف ةمالاو دبعلاو س هيف تاخد ىذلا

 ٠ ملعأ هللا و 6 رحلا

 علط ىتح قفي ملو اليل هيلع ىمغآ وآ ركس وآ لجرلا "نثج اذاو

 ؟ ال مأ لدب هيلعأ رجفلا

 الا زوجب ال فاكتعالا نأل قافآ اذا هفاكتنعا لديب نآ هل بجب : لاتق

 . ملعآ هللا و 6 ءال هل ةين الو 6 ليللا نم ةينب الا دمقعنب ال موصلاو ك موصلاب

 ؟ اهبف طرف وآ ثنح اذا فكتعملا ةرافك و

 امهقافتال ناضمر رهش ق ءىطاومللا ةرافك لثم هترافك : اهيف فلتخمف

 مل ناف ةبقر قتع ىه امناو ، رييخت اهيف سيل ليقو ، بوجولا ف
 عم انيكسم نيتس ماعطاف عطتسي مل ناف ، نيعباتتم نيرهش مايصغ دجي
٠ ملعأ هللا و ع اهمايصب فاكتعالا مايآ لدب



١٠١ 

 فاكتعالا دسفت ىصاعملا نا لاق نمف : ركس اذا فكتعملا ىف فلتخا

 اداسف هيلع ري مل عامجلا الا دسفي ال لانق نمو ، كلذي هيلع دسفأ ،

 ملعأ هللا و ٠

 ؟ دجسملا جراخ رئب ف طقسي نأ ديري ايبص ىأر اذا فكتعملاو

 .فقو هفاكتعا ىضق اذاو ؤ، فلتلا نع هكسميو هيلا بهذي نآ هلف

 دعقي نآ هيزجيو هعطقي الو لوألا هفاكتعاب الصتم كلذ ردقب دجسملاب
 حيصي احئاص ممس ناو ث ليللا ناكم راهنلايو س راهنلا ناكم ليللاب

 الصتم كلذ ردق ىضقيو س لتقلا نم هذقنيو هيلا بهذي نآ هلف نيملسملاب
 ٠ ملعأ هللاو ، لوألا هفاكتعاد

 : ةلسم وبع

 هدنع نوكيو ڵ سانلا نم هريغو وه اهريغو رثألا بنك نم ائيسث حصيو
 ؟ دجسمل ١ ق سانل ١ نم دحأ دنع نآرقلا ا دحآ ملعب وآ عضوم ق

 محعخضوم ىف ناك اذا اهب رومأملا ةعاطلا نم اندنع اذهف : لاتق

 ررمأم تاعاطلا عيمج كلذلو ء ملعتيو ملعيو آرقبو هللا ركذم نأ هفاكتنعا

 ٠ ملعأ هللاو ح هقاكفنعا عضرم ق ناك اذا اهب

؟ ليللا نود



١٠٢ 

 نم لوتو % الغ ليللا ق عامجلا امأو 6 لوقلا رئكأ ىلع هنين هلف

 ولو ص ىلابللاب الا اماي نوكي ال رهسلاو ريسث فاكتعا هسفن ىلع لعج

 5 راهنلاو ليللا هيلع ناك فاكتعاا هيلع ناك ليللا نود راهنلا ىون

 ٠ ملعأ هللا و

 : ةلأسم وبع

 دجسملا كلذ ىلا ءاجر 6 دجاسملا نم ءىش ىق فكتعا نمو : ىحبصلا

 مهلأسيو مهييحيو مالسلا دري نأ لجرلا اذهل زوجيآ ارطاخ سانلا نم دحأ
 ؟ ءاسثع وأ ءادغب مهيلع روشيو مهدالوأو مهدلب لهآ نع

 عونممو ريخلا لاصخ نم ءاش ام لعفيو مالسلا درب نأ هل : لات

 ٠ ملعأ هللاو هنيعي الامو مالكلا لوضف نم

 دسفي له اهلمع وأ ةيصعمب ملكت اذا فكتعملا نع هتلأسو : هنمو

 ؟ هفاكتعا كلذ

 : لاق نم لاقو ، هفاكنعا دسفي هنا ىدنع اميف ليق دق : لاق

 مئاصلا ىصع اذا موصلاب ةوهسن مهلعلو ث ءطولا الا هفاكتعا دسفي ال
 دعبي دج_ .ىل ١ ق دعقيو ءطولا ال ا هفاكتعا دسفي ال نآ ىنبجعبو 6 هيغ

 ٠ ملعأ هللاو 6 هللا ركذم كلذ ردقب هخاكتعا

 : ةلأسم دج

 ه م اعطلا ى رت_ہشي نآ فكنتعملل نأ ىدنع : هللا همحر دبعس ويآ لات

 دج_ سيلا ريغ ىف لكأ ناف س دجسملا ىف لكويو ث دجسملا ريغ ف زبخيو

تحت لخ دب ال هانعم ح رخيو دسفي ال ليقو 0 هفاكتعا دسفي لرقغ



_ ١٠٣ 

 همزلت نم دوعي نآ هل ليق هنأل ةرخآلا ىنعم ريغل ةعفنملا ف ةصاخ فقنلا

 ٠ ملعأ هللاو % فقس تح كلذو 6 ءالخلا لخديو 6 ىضرم ١ نم هتدابع

 ةفقسمملا تويبلا هل زوجي له فكتعملا فو : نافلخ نب انهم هيقفلا

 ؟ ال مآ اهريغ آدجاو ناك اهنم هل دب ال ىتلا هتجاحل

 ارايتخا هلوخد ناك ناو س هيلع سأب الف ارارطضا اهلخد نا : لاق

 ىف ليق هنآ وجرآ ام ىلع هفاكتعاب الوصرم كلذ ردقب لدبلا نم هل دب الغ
 ٠ ههيسو اذ_هد

 بجي اذام هفاكتعاب الصتم هلدبب ملو لديلا هيلع بجو ناف : هل تلق

 ؟ 4ه_دلع

 همادهنا هيلع ىشخاف رذع ريغ نم هقاكتعاو لدبلا نيب لصق ناف : لات

 نوكب ال نأ ىسعف رذع نم ناك ناو س امهنيب عطاقلا لاصفنالا لاحل

 ٠ هللا ءاش ناا اذه ىلع هفاكنعا هل متيو ث هيف سأب هيلع

 هييحي نأ هعسيأ ايندلا مالكب هلغش نم هفكتعم ىف هاتأ ناف : هل تلق

 امع هلأس ناك نا كلذكو ء هسفن هب بيطيو هسنؤي امب همالك ىلع

 نوكيأ ت هيلع مزاللا ريغل ميلعتلاو ةركاذملا ليبس ىلع وأ هنيد ف هصخي

 .ال مآ ءاوس هلك اذ_ه ىق لوقلا اذه

 دسفي امم هملعأ ال هنم حايملا ىوني ىذلا ثيدحلا نا : لاق

 ىسعف ارايتخا هب اضرعتم هيانتجاي فكتعملا رمأ دق ناك ناو ، فاكتعالا

 3 هريغو فكتعملا ف ىدنع جرخيو ث اباجيا ال ابابحتسا كلذ نوكي نأ
 ضعب ىفف امبرو ىلوآ هكرتف س هتبنتاع دمحت الو ث هتدئاف ىجرت ال ام نأل

 روهظ هكرت ىف ناك اذا ةصاخ ص هكرت نم بحأ هلثم لامعتسا نايحالا

 لباقي نأ هل ىغبنب الف ، هباوج كرتو ، هنع هضارعا عم هثدحمل هنم ءافجلا

٠ هبسجف ع ءافج مالسالا قف سيل ذا ، هنع ىنملا ءافجلاب ملسملا هاخأ



١٠٤ 

 ىنخأف هنع هلأس امب هملع عم ه ايا هلاؤس دعب هنيد رمأ ىف امأو

 هعسو دق ام عضرم ىفو ؤ هلهج هعسي اميف لح امهم هيلع بجي نأ

 ىف هنركاذم رئاس عم امهيلا بودنملا لئاضفلا نم كلذ نوكي نأ وجرأف

 5 لفاونلا رئاس نم اهادع ام ىلع ةمدقم لئاضفلا كلت لب ى ملعلا نونف

 الف هلاح اذه ناك امو % رصيلاو ملعل ا ىوذ نع رثالا كلذب حرص دقو

 امب عنقآ و هلضفب فرتعأف دسفم له ص هلاس هيف لئاسلل ىدنع حصي

 ء كنم دارملا وهف هتراسثاب تيفتكاو هب تعنق ناف ء هلضف ىف كيلا ترشأ

 ٠ ملعأ هللاو ى اهريثك هرض ةمكحلا ليلق هعفني مل نم ليق دقف الاو

 اموي فكتعي نآ ئون نميفو : سيمخ نب دعاج ناهبن ىبآ خيشلا نع
 هكرتخ هاون اصع عجر مث % رثكأ وأ لقأ وأ رهش نم هيلع داز ام وآ

 ؟ همزلي ام

 نم ال ةعاطلا لفاون نم ملعلا لهأ لوق ى هنأل هيلع ءىش ال : لان
 ٠ لصألا ىف ا_همزاول

 لخد املو 7 مايال ا نم اذكو اذك فكتعي هنا لاقف ىون ناف : هل تلق
 ؟ ال مأ اذه ىلع هكرتي نأ هل لهف ، مامتلا نع عجري نأ هلادب هبف

 همامتا موزلو هكرن زاوج ق فلتخي هيف ام عضوم اذ_هف : لاق

 ٠ افالتخا كلذ ق ملعأ ال و 6 همتي

 ؟ هيف لوقلا ام رذن ىف هسفن ىلع هبجوأ ناف : هل تلق

 لخد اهو “ همي ءافولا نم ةردقلا عم هل دبالو ح هيلع وهف : لاق

 امهم هماكحأ ف هلبق ام ىنعم هقحلب نآ همايأ نه ىنعمل ١ ريغ ف ىسعف هيف

٠ كلذ دعب هيدؤيل ص همامت لبق هنع عجري دا رأ



 _ ١٠٥

 اهركذب مايألا ددع نم هريغ ال فكتعي هنأ هرذن ف ناك ناف : هل تلق
 ؟ همزلي اذام ةين الو ح لوق ف

 داز امي عوطت ناف 4 هيزجي نأ دحاولا مويلا ق ىسعف : لات

 ٠ كلذ الا همزلي الف الاو ريخ وهف هيلع

 محضوم ىف لخدب ىتم نيموي وأ امري فكتعي نأ رذن ناف : هل تلت
 ؟ هيف هموي ف نوكي نآ همزلي ىتم ىتحو ث هيلع ام ءادأل هفاكتعا

 ىلعو ث هنود ام ال ليللا ىلا رجفلا نم هنا مويلا ف ليق دق : لاق

 لقأ نوكي نأ حصي ال هناف ع هيفرط هقرغتسي نأ نم هيف هل دبالف اذه

 ٠ كلذ نم

 ىلا عضرملا ف ىقييف رجفلا علطي نأ لبن نم هيف لخديغخ : هل تلق
 ؟ هي زجي الف ال ١ و ليلل ١

 هلوأ نم هبلع ناف ، هريغ ق ءىش مويلا نم هتوفي الئل معن : لاق

 وهف الاو س هيلا جرخي نآ هل زاج وآ همزل ام الا هيف نوكي نآ هرخآ ىلا

 ٠ كلذك

 ؟ اهنم دبالو امهنيب ىه ةليل نيمويلا ىف نوكيف : هل تلق

 فلتخي هنآ ملعأ الو ، اذه ف نيملسملا لوق ىف ىعم اذكه : لاق

 ٠ كلذ ىف

 هجورخو هلوخد ىف نوكي اذه ىلعف ادعاصف ائالث ناك ناف : هل تلت
 ؟ ال مأ

 جرخيو ت ليللا لبق هيف لخدي هنا ليقو ، لوقلا ضعب ف معن : لان
٠ لاح ىلع همايأ رخآ سمشاا بورغ كنع



١٠١٦ 

 ةسصخوأ هتلت وأ 6 رهش ىتلث وأ 6٧ هغ صن وآ ١ رهش لات ن اغ : هل تلق

 نم هيق ١ ذ_ه وحت نم نوكي ام وأ ١ رهش رشع ةئالث وآ ةرتتع وآ رهشأ

 ؟ هي ٥ ر ذن ق ل وت

 ليللا لبق نم هيف لخدي نأ هيلع نا ليق دق ام عضوم اذهف : الاق
 ام ال هنم ةليل لوأ نم الا نوكي نآ حصي ال رهشلا نأل ، كلذك وهو

 ٠ ن ١ وأل أ ا ذه ق فلتخب هنآ ملعأ ال و هنو د

 ٠ كلاذ ىلع لدب ام هللا همحر درعس ىبآ خيسلا لوق فو

 مكف ه ون ال و ددعب ركذي ملف ام امآ هب هرذن فق : لاق ناق : هل تلق

 موص ق ارذن اذه وحن نم نوكي اميف لوقلا نم ىضم دق : لاق

 ىفكو موب نم وه مك هرثكأو عمجلا اذه هبلع مقي ام لقآ ىلع لدي ام
 ٠ كاذ ق ىنعم هنأل ى رخآ ةرم عض ول ا آذه ف هتداعا نع

 ؟ ال مأ موص ريغب نوكي نأ حصيف زوجي لهف : هل تلق

 5 مهلوق ىق هطورش نم هنأ ى لدعلا لهآ لوق نم هملعأ ال : لاق

 دتعي ال نم لوق نم الا هفرعأ ال ىنا هنود امب حصي نآ زوجي فيكف

 ٠ هنيد ق ةغلاخم نم هب ال هبآرب

 امثيح وأ ء هفاكنعا لاح همف ميقب نأ رمؤب عض وم ى آ ىفف : هل تلق

 ؟ هل زاج دارأ

 لوسرلا دجسم وآ مارحلا دجسملاب الا حصي ال هنا هيف ليق دق : لاق

 هزاوجب ليقو ء ةعامج هيف ىلصي دجسم لك ىف رخآ لوق وع مالسلا هيلع
 أ اهنم عنمب الف ةعامجلا ةالصب هيغ موقي نأ هل نث ءاش دجسم ىآ ى

٠ كلذ ىق ئآرلا هيلع لخد امبرو



_ ١٠١٧ 

 ؟ اذك دجسم ق : لاتق ناف : هل تلق

 ةردقلا مم هريغ ال هرذن ىف هامس ام هيلعو هل نوكي نأ :يج . : لاق

 ٠ كلذ ىل

 عضوم ريغ ىف اهنأ الا ةعمجلا ةالص هيف دلب ىف ناك ناف : هل تلق
 ٠ هفاكتعال هما يت

 نم همزلي ام ءادأل ايعضوم ىلا جرخي نآ هل هنا : ليق دق : لاق

 ٠ كلذ هرضي الو اهنال

 ما د ام كرنب ى ذلا امو ئ هلمعي نآ هيلع وأ هل ءىش ىأف: هل تاذ

 ؟ كلذ هلاح ق

 سيل ام ك رتو م ز ١ ولل ا ءا دأ نم هيلع امب موقي نآ نم هل دبالف : ل انت

 7 عنمي الف لفن ق ةعاط نم اذه ادع ام نأو الا مراحم ا نم هل

 س لعف وأ لوق ق هللا ىل ا هيرقب ام لك نم رثكي نأ ىعبنبو ، لضف نم هب

 ىف هلثم نع ىهن دق ام اميس ال عمجآ ايندلا لامعأ نم نوكي ام عديو
 ناك ناو س كلذك رهف الاو ث هلعف زاوجل ةيجوم ةرورضل الا دجسملا ق

 ٠ كل ذ ق د اسف ىل ١ هي غلبي امم ال

 ء ةراهط وأ طئاغ وأ لوب نم هلا دي ا جرخي نآ هل لهف : هل تلق

 ؟ هبارشو هماعط نم هل دبال ام ميمجو

 عنمي ا دحأ نأ ملعن الو ةزاجالاب هلك اذه ى ليق دق معن : لاقو

 ء هيلا جرخي نأ هل زاج ام ىضقي نآ دعب نم فقي ال هنأ الا هزاوج نم
 ٠ كلا 6 هل سيل امم هناف

 وأ هفاكتعا عضوم ريغ ىف افققأو هلكأي نأ هماعط ىق لهف : هل تلق

؟ هعوجر ق ءاشي ا_۔.



_ ١٠٨ 

 هيف ماق ىذلا عضوملا ريع ق هلكأي نآ نم هل عنملاب ليق دق : لاق

 امل هجورخ وأ هيلا هعرجر لاح هيشم ف نوكي نأ اماف هيلع ام ءا دأل

 نع بدألا ههج نم ىهن دق هنأ الا هيف هرضي ام دجأ الف 3 هل زاج دق

 اذه ىف داسف ىلا هب غلبي نأ امأغ ةرورضل الا ىرقلا قيرط ف لكألا
 ٠ لدعلا لهآ لوق نم هفرعآ الف

 هلام عادخلا هيف ماق ىذلا دجسملا ىف هلكآف هب مجر ناف : هل تلق

 ؟ هيلعو اذه نم

 كيمرو هلح عضوم هنأل ث هلنمل هزا وج لاح هلكآ ق هيلع ءىش الف : لاق

 ٠ هلدعب ملعأ

 زياذجلا عييشتنو ىضرملا ةدابع ق جرخي نأ هل لهف : هل تلق

 ؟ ال مآ

 ةزانج ميسثيو س دوعت ام ريغ نم ضيرملا دوعي هنا ليق دق : لاق
 هزاوج ىلع لدي ام : رخآ لوق فو ث دوعي مث هيلع ةالصلا ىلي نم

 ٠ ةيزعتلل موقي ال تيملا نفدب نأ دعب نم هنآ الا اتتلطم

 اهيف وأ ءىش ف هدعب نم فقوف هيلع وآ هل ال جرخ ناف : هل تلق
 ؟ هيلع اذام هلصأ ف ىصاعملا نمال هنآ الا هل سيل

 هرادقم دجسملا ق دعقف هلدب نآ همزلي نآ اذه ىق ىسعف : لاق

 ٠ كلذ الا هيلع سيلو ، همتي نأ دعب نم

 ٠ هيلا جرخي نآ هيف هل زاج امل ال هجورخ ناك ناف : هل تلق

 همامتو ء هدلع هم هداسف ف فلتخن : نأو دمال ام عضوم لهف : لاق

 . هيف هل سيل أمل هبوكر نم اذه ىلع
؟ رومألا نم ءىش روجحمل جرخ ناف : هل تلق



 ٠١٩١ا١ _

 ام ىلا جرخي نال دمعت دق هنأث هب دسفي نأ ىلا برقأ اذهف : لاق

 نم ىأرلا لاح ىلع فرالاتخااا نم ىرعتي ال هنآ الا هبر ةيصعم نم ره

 نم ٥هربغ ال عامجالا ق ءىن نم ههيسآ اه وآ عامجلا نود اهب 7 ال

 وأ هلوقي نأ ه٥ل سيل ام ١ دمعتم لعف وأ ملكت ن اف : هل ثلق

 ٠ همارحل هلمعي

 ام ىنعم هتحلي نأ نم هل دىالو . هماكحأ ف ىصاعملا نم وهغ : لانت

 ٠ همامتو هداسف ىف ىأرلا نم اهب

 ىنمآ ىتح دمعلاب هلاح ى ىنمتسا وأ هيف عماج ناغ : هل تلت

 ؟ هم زلب اذام

 دق اه هيوكرل هيلع دسفي نأ الا هيف زوجي ال ام اذهف : لاق

 فلتخي هنأ ملعأ الو هلثم وهف ث ههيسثآ امو ةرشابملا نم هنع هللا هاهن

 ٠ كلذ ىق

 ؟ هكاهتنال ادمعتم هفاأكتعال هلعف نا همزلي اذامو : هل تلق

 نأ هلعلو 6 ىرخآ ةرم هفنأتسب نا ةرافكلا عم هيلع نا ليق دق : لاتق

 نآ نم لاح ىلع هل دبالف هبجاو امأو ث هلدب موزل ف فلتخي نأل زوجي
 ٠ كاذك وهف الاو 7 ىنعمل الا هل ديب

 ؟ اهب ىنربخآ ةرافكلا هذه امو : هل تلق

 م اعطا وأ ، نيرهش م ابص وآ ى ةبنتر قتع ءاهقفلا لوق ىهف : لاق

 موص هيزجي نأل زوجيف : رخآ لوق ىلعو ث ءارقفلا نم انيكسم نيتس
 زاج اذه لثم ق ىأر نم هيف ام نآو الا ناضمر ىف امك دحاو رهش
٠ كلذ ىف هب ام ىنعم هقحليف اذه ىف جرخي نأل



١١٠ 

 وآ الماع رحنلا موب ق وأ رطفلا موي فكتعي نأ رذن ناف : هل تلق

 ؟ الهاج

 زوجي نلو ، امهموص مارحلا لاح ىلع امهيغ هب هل رذن الف : لاق

 هب ام ىلعو ث هل زاوج الف الاو ى موص نع نوكي نآ الا موي ف حصي نا
 ديالغ ةبوتلا امآو س همزلت اهنآ هرذن ةرافك ىف فلتخي نآ ىسعف عنمل ا

 ٠ كلذ ىف هل سيل ام هبوكرل اهنم هل

 نأ هل لهف ء هيف لخد دق ام امهدحأ وآ هيلع اعطق ناف : هل تلق

 ؟ ال مآ هديع موي هتآرم ١ عماجيف هعض وم نم جرخي

 ىنييف س ىضقنا نأ دعب هيلا عجر اذا هيلع ءىش الو هل زيجأ دق : لاق

 ٠ كلذ ىف ىضم اهم ىلع

 ام وأ سافن وآ ضبح وأ ضرم هب نم ىلع عطق ناف : هل تلق

 ؟اذه وحن نم نوكبي

 عجري نآ ةردقلاو ةراهطلا دعب نم هيلعو س هرذع نم ويف : لاق
 هناف ؤس ةرذن عضوم ف اميس ال همايآ نم ىضم ام ىلع ىنبنيغ ث همامتل

 . هم ءافولا نم هل دبال هتردق .-

 ؟ الم آ ردقي ىتح دجسملا ن جرخي هلآ موصلا نع زجع ناف : هل تلق

 نم اذه ىلع دجسملاب هفوقو نأل هزاوجب هيف ليق دق معن : لاق
 ٠ كلذ ق هم دتعي نأ هل حصي ال موصلا نع هزجع

 موب ق ر ذع نم هوحنو اذه نم ء ىقل هيلع عطقن ١ امو : هل تلق

 ؟ ال مآ هد الصتم ه دعب نم هل ديب نآ هبلعأ ٥ رذن وآ ةلفان ق همتب نأ ليق

 ۔ هلفن نم نوكب اهم الا هربغ هيق ملع الو .اذه ليق دق معن : لاق

٠ هلضف نم هدا رأ _ هرق لخد ن ١ دعي نم همو زل ق فلتخي نأ ىسعغخ



 س ١١١

 ، هناطلس نم عانتمالا ىلع ردقي ال نم هناكم نم هجرخأ ناف : هل تلق
 ؟ هرض ةفاخم هيقتبف هرشل هفاخي نم وأ

 5 هرض ةفاخم دجاسملا نم هريغ ىق همتي هل نا ليق دق اذ_هف : لاق

 ناو ئ هرذعب ىلوآ هللاو همزلي ال هناف ؤ هرذن ق هنيع دق نوكي نأ الا

 ٠ هل زاج رخآ ق همتي نآ ءاش

 1 هدلي ربغ ق هامسق هب هفاكتعال هاون ىذلا دجسملا ناك ناف : هل تلق

 ؟ هيلعو هل اذام هيلا جرخي نآ ردقي ملف

 هل ةزاجأ نم هب ام ىلع لد ام !ذه ق لوقلا نم ىضم دق : لات

 دحاولا ال & ةرافكلا و ءاركلاو ةقفنلا ىف ىأر نم هب ام عم ؤ هدلب دجسم ق

 ٠ ىرخآ ةرم عضوملا اذه ىف هتداعا نع ىفكو ءاهقفلا نم

 هىدؤب نأ دارأ وآ هيلع قش هنآ الا جورخلا ىلع ردق ناف : هل تلق

 ؟ هدالب ق هرايتخال

 هيجرآ امك ص هب ءافلا الا هتردق ىف هيزجي ال هنا ليق دق : لاق

 هزاوجل ليقو ع هيلع قسث نمل ةصخرلاب هيف ليق دق ، هريغ ال هسفن ىلع

 ٠ كلذ ىق ةقدص نم اهيلع داز ام وآ ةرافك نم هب ام عم لاح ىلع

 ؟ هئاضقل ناوت نع ال هئادأ نع زجع ناف : هل تلق

 ردقي ال اميف ارذن هل نوكي ال نأ هيف ام برقأ اذهف : لاق

 ىق فالتخالا مكح نم هب ام ىنعم هقحلي نأ نم جرخم ال ناك ناو ص هبلع

 ٠ همزلت ال هزجع نم ىلع ا_هارأآ ىناف ة رافكلا

 نأ هرهش نم اهيلع داز ام وأ ةرشع وأ نيموي ق هل لهف : هل تلق

؟ال مآ هلزنم ف اليلو هدجسم ق اراهن نوكي



١١٢ 

 هنم جرخي الف ، هراهنو هنيل هيف نركي نآ هيلع نا ليق دق : لاق
 !ام وأ ث هلفن ىلع اهمدقي ةين نع نوكي نآ الا هل زاج وآ همزل امل الا
 ا_م رثألا ىف نآ الا ره.دن نود اميف زوجي نآ ىسعف هرذن نم نوكي
 ٠ هيلابلب نوكبي نأ الا هيف حصي الف رهشلا امأو 4 هزارج ىلع لد

 ؟ موص ريغب هاون ناف : هل تلق

 ٠ موب نم هنود ام وآ رهش ق موصب الا نوكي نأ حصي ال : لاق

 ؟ عوطتلل هموصي نأ ىون ناغ : هل تلق

 ٠ هفاكتعال هيوني ىتح هيزجيال هنا ليق دق : لاق

 ؟ ضرفلا هباوث نأو هنع هيزجيأ ناضمر ف ناك ناف : هل تلق

 ٠ هل زجم هنأ اذه ف ليق اذكه : لاق

 وهآ افغسم اتيب لخدي نأو افكتعم م اد ام هل عنمل اف : هل تلق

 موي ىف هل ضرعت ةجاح وأ ضيرم ةدايع نم هدارأ امل ناك ناو ؟ همومع
 ؟ ال مآ

 ءادال هيف ماق ىذلا هدجسم ق الا اذه نم هل عخملاب ليق دق : لاق

 هريغ الو ضيرم دايعل ه٩_حن لخدب نأ هل سيلف ال ١ و ؤ هيلع وآ هل ام

 . هوحن نم

 ىف : ليتو ث هلانت نم ىأر ف اقلطم هب سلب ال هنا رخآ لوق فو
 نم اذ_هھ ىلعو ئ ةرخآلا ىنعم ريغل نوكي اميف صاخ هنآ رجزلا اذه

 هادع ام نام ح مومعلا ىلع ال هلوخد نع ىهن نم هب ام لمح هليوأت

 هدوعي نأ ضيرملا ىف زاج نئلو ث هآر نم لوق ف ةحابا نم هب ام ىلع
٠ هعم سلجب نآ هل سيلف



_ ١١٧٣ 

 هدنع دعقي نأ هل زاج هيلع ىمغم سيل عضوم ف هدجو نا : لينو
 همزل امبر هناف هبوجو عضوم ريغ فف نوكبي نأ عنملا لعلو ث ءاسث نا

 امهنيب اا هموي ىف هزاوج نم عنمي نأ هبوجو لاح زجي ملف ى هب مايقلا
 ٠ اعم نوكي نآ حصي ىنأف اعطق ةدناعم ىف ةافانم

 زاج وآ ص همزل دق ام عنمب وأ لدعم هنم عنم دق ام همزلي نآ زوجيو

 ٠ كلذ ئرأ ال ىنا لعف وأ لوت ىف هل

 ؟ ال مآ هم ايأ ق هدوعي نأ هل له هماح رأ نم ال ن اك ن اف : هل تلق

 ةحابالا ىف كلذك وهف هيلع نكي مل ناو ةزاجالاب هيف ليق دق معن : لاق
 ٠ كاذ ءاش نمل

 ؟ال مآ هماحرأ لصي نأ هل زوجيو : هل تلق

 هنأ ، اذه ى هللا همحر دبعس ىبأ خيشل ا نع رثألا ىفف : لاق

 ك_شث الو ، رصبلاا لهأ نملا هنآو هزاجأف ء ضيرملا ةدايع نم لضفأ

 ٠ كلذ ىف

 ثحت ةج اح نم هلام ءاضقل هيف لخ دب نأ ءالخلا ىف هل لهف : هل تلق

 ؟ ال مآ م !_ 3 نم هب اهم

 عنمب ام هيف نآ ىردأ الو س هل هنأ هللا همحر هلوق ىفف : لاق

 . هلثم زاوج ىلع لدب اهم هلدع ق ناف 6 هفرعاف هزاوج نم

 ضرع مث ةمولعم امابآ هدحف هققر دق هباجيا ق ناك ناه : هل تلق

 ؟ هتتاف نبح اهب هتيدأت نم هعنم دق ا_ه اهيف هل

 ام ىنعم ٥ رمآ نم اذه ىلع ا۔_۔هھت ١ وفل هتحلب نأ نم هل ديال : لاق

( ٢ : [ ج راثالا بابل _ ٨ م )



١١٤ 

 نم لوقو ع امهب لانت نم ىآرل ةرافكلاو لدبلا موزل ف فالتخالا نم هب
 ةرافغكملا نم هريغ ال لديلاب لوقي نم ىآرو ث هرذن ةرافك الا همزلي ال

 ةرافك الو هيلع لدب ال نوكي نآ زوجيف : رخآ لوق ىلعو ث هرذعل
 ٠ كلذ ىف

 ؟ اهب هتيدأت ف طيرفت نع اهتوف ناك ناف : هل تلق

 لوق ىلع زوجيو ث ةرافكلاو لدبلا همزلي نآ هب ام ىرحأف : لاق
 الئل زوجيف : رخآ لوق ىلعو ث لدبلا نع ةرافكلا هيزجت نأي| رخآ
 ٠ كلذ ىف ءىش هيلع نوكي

 ليق هتافو ىتح هئاضق ف ى دامن وأ هدسفأ وآ هتاف امو : هل تلق

 ؟ ال مأ هم ىصوي نآ همزلبأ & هم ءافولا

 نأ ءاضتلا ىنعم ىلع هلدب نم همزل امو ءادألا ى ىسعف : لاق

 زوجيف ل حألا ف نادبألا لمع نم ال هنألا هب ىصوي نأ هيلع نآ ف فلتخي
 ىأر نم ثدعلا لهأل جحلاو موصلاو ةالصلا ف ام ىنعم هقحلي نأو
 ، ةنونيد ريغ ىف هب ىصوي نأ هل ىنبجعي هنآ الا ريغلاب اهزاوج ف

 ام لثم نامز ف اذه نم همزل دق ام هنع ىضقي نأ هدعب نم ىسعل
 نم هل دبالف ، ةرافك نم هيف ام ىلا لمعلا نم جرخ امو ، ناضمر ق

 الاو ، اهنع هل ةيزجم ةبوتلا ىف لوقب نم ىأر ىلع الا امب ىصوي نأ
 ٠ كلذل ىمف

 نآ همزلي ىذلاف ، هيف ام لوق لك ىلع همزلغ ىآرلا هيلع زاج امو
 ةدايز نم نوكي ام الا هتافو دعب هب ىصوي ئذلا وه هتايح ق هب لمعب
 ٠ كلذ ق اهب طاتحي نآ هل زوجب

 ؟ مايألا وآ رهشألا نم مولعمب هتقؤي مل امو : هل تلق

هيلع ء ىش ال و ؤ ١ ٥ زجآ هلمع ام ىتمو ؤ هتوفي ال ى ذلا وهف : لات



_ ١١٥ 

 ناوتي نآ الا هيف ءىش الف فوي نآ لبق نم توملا هكردأ ناف ث هئارو نم
 موزل ق فلتخي نأل زوجي نآ ىسعف > همايأ را دتتم هئا دآ نع هتردق ق

 . هئانف دعب هزاج نم ىآرو ث ريغلاب هزجي مل نم ىأرلا لمع ةيصرلا

 هبشي ةيداع نم اذه ىلع ةرافكلاب عضوملا اذه ف لوقلا نأ الا

 ىأر ىلع زوجيو ث هريصقت ةهج نم هقحلي نآ نم ىأر ىلع دعبي نأ الا
 ىصوأ امو ث هريخأت ف ةعس نم هئادأل ةين نم هل امل همزلي ال نأ رخآ

 ىف ا هتوبث ف ئآرلا نم هب ام ىلع نوكي نأ نم هلدبأ الف لمع نم هب
 كلذك هنأب هارأ ام اذه ىف حص ناف ع هلثم ىف فلتخم هلوق نم ريغلا هنايب

 هللا همحر ديعس ىبأ خيشلا هلات ام ىلا هيف عوجرلاف الاو ء هلدعل

 ىلع هريغ ال هنع هدعب نم فكتعي هب ىصويب نأ هيفوت مدع ىف هباحصأ نع

 . هفرعاف هرظن ىف نوهل هل ىأر ال نم لوق نم نمل وآ هرثآ ف ام ىنعم

 ىتأي لبق نم هنأ الا هدوجو دعب نم توملا هرضح ناف : هل تلق
 ؟ هيف همزل ردق ام ىدؤب نآ هنكمي ام رادقم مايألا نم هبلع

 هير نم ه اتآ دق هنأل ٤ هب ىصوي نأ هم زلب ال ام عضوم اذهف : لاق

 ء دألا ١ ق طب رفت نع ال هسفن هم زلآ دق امي ء افول ١ ىلع هعم ردقب ال ام

 : هعف لخ د نآ دعم نم ١ ذه ىلع تومل ١ هرضح ول لب . هم اكحآ ق كل ذك هف

 ٠ كلذ ق ه ر؟ ام حص ن ا هم امنب ىصوب نآ هم زلب مل

 هلام نم هنع ىضتقي نآ رمأو اذ_ه ىلع هب ىصوآ وه ن اف : هل تلت

 لامعأ نم هنأل هتوبث ىف فااتخالا نم ىضم ام ىلع وهف : لات

 نم ىأر ىنبجعي هنأ الا ، ريغلاب هزاوج ف ىأرلا نم هل جرخم الف ةيندبلا
٠ كلذ ف ةزاجالاب لوقي



_ ١١٦ 

 ناك مث همزليف هب هقلع دق اهم عقي نأ لبق نم تام ناف : هل تلق

 ؟ هيف لرقلا هتوم دعب نم

 هسفن ىلع هبجوأ دق ام همزلي ال هنآ ارمأ رهظأ اذهف : لاق

 هتامم دعب ناك امناو ء هتايح ف نكي مل هبجوم ال ارذن اذه وحن نم

 دتو ث هئادأب موقي نآ هئانف دعب همزليغ هييلع عقي نآ هنوك ىف حصي فيكف

 ةيلاخلا همايأ ف هفلسأ ام هيلع وآ هل ام ىقبو عمجأ دبعتلا مكحهنع لاز
 ٠ كلذ ريغ ال

 قاب هنآ هنوم دعب هثراو دنع حص مث هيدؤي نآ همزل امو : هل تلق

 ؟ ال مأ ، هب صويب مل ناو هلام نم هجرخي نأ همزلي هيلع

 هفع هب موقي نمل لام نم هجارخا موزل ف فلتخي نأ ىسعف : لا
 ء ريغلاب هزيجي نم ىأر ىلع هلاح ف ضوع نم هل نوكي امب هدعب نم
 ٠ كاذ زاوج نم عنمب نم ئآر ىلع الا هلاثمأ ق ة رجألا حيييف

 ميرحتلاو ةحابالاب ىأرلا اهيلع لخدي ال اهزارج ف ةرجألاف : هل تلق
 ؟ال مآ اذه لثم ى

 دنع ا_هل جرخم ال مكحلاو عساولا ىف اذه ىلع ىه معن : لاق

 ةعاط ىلع اهنأل « اهميرحتب لوقو ث اهلحب لوق نم اهمزلآ امع ملعلا لهآ
 ٠ كلذ ىف ام حبصأ ةحابالاف ريجألا ىلع ةمزال ريغ امنأ الا

 كلاه ىلع ام ءادأل هيزيجف هدعب نم هب موقي نأ هثارول لهف : هل تلق
 ؟ ال مآ

 امهنيب قرف ال هريغك هنأل ء هلثمل هزيجي نم لوقت ىلع معن : لاق

 لب ، هلك اذه ى رظنيف ملعأ هللاو ڵ هلعف نم زاج ام ىلع هئادآ ىف

نع لئاسملا نم ٥ ٩ رشا ىلع ح لصقفلا اذ_ه ق هتلق ام عيمج ق



_ ١١٧ 

 قحلا ريغ ناف ؤ لدعلا نم ناك ام الا هنم ذخؤي ال مث ئ خي انملا كئلوآ

 ٠ هلاح ىلع ز وجيب ال

 : ةلأ_نهىم وبع

 سانلا كوكص بتكي نأ زوجي له : رمع نب دمحم خيسلا نع ام رثآ ىلع

 ىف اهريغو راثآلا بتك نم ائيسث حصي نأ هل زوجي لهو ع هفاكتعا مضوم ىف

 نوكيو سانلا نم هريغو وه هل زوجيو ت نآرقلا نم هفاكتعا مضوم

 سانلا نم دحأ دنع نآرقلا ملعتي نأ هل زوجي كلذكو ، هعضوم ف هدنع

 ٠ دجسملا ى

 ١ وجل ١ ب :

 اذا اهب رومأملا ةعاطلا نم اذف ةفصلا هذ_ه ىلع : قفوملا هللا و

 عيمج كلذكو ث ملعيو ملعتيو آرقيو هللا ركذي ال هغاكتعا عضوم ق ناك
 ٠ ملعأ هللا و 0 هفاكتعا عضوم ق ناك اذا اهي رومأم تاعاطلا

 اذه زاوج نم هدارآ ام ىنعم نسح : سيمخ نب دعاج خيشل ا لاق

 هفرعآ الف طرشلا ءادآ نم هيلع هلخدأ امو هفاكتعا عضوم ىف ناك نااو ث هل

 قالطا ف اهب رومآم ةعاطلا نال ىلوأ هفذحو هيف هب ىتأ ءىش ىأل

 هنود امو ، اهموزل ف اطرش عضوملا ىف اهنوك نم هب اهدي ام ىلع ال
 ىهف الاو ، لاح ىف هب نوكت نأو دبال ءىش نم صخ ام الا ص اهزاوج نم
 ج اهب رومأملا ةعاطلا نم اذه نا : لاق ول لب ، اهب رمالا سفن ف كلذك
 ف هوحن نم نوكي ام وأ ، هفاكنعا مضوم ىف هلعف نم منمي الف

 نامز لك ىق زئاج وأ مزال نم هب ام ىلع همومعب ىتأف حصي هفاصوأ
 ىلع وهف الاو ، موي ف هزاوج نم عنملا بجوت ةلعلا الا ناكمب هيف نوكي
٠ كلذ ف رظنيق ملعأ هللاو ، موزل وآ ةحابإ نم هب ام



١١٨ 

 ةلأسم ده :

 فكتعي نأ رذن لج ر ف : هللا همحر بوبحم ني دمحم خيسلا نع

 ؟ جرخي نآ ردقي ملخ فوخلا ف وهو راحص دجسم ق

 هيلع سيلو ابهاذ هئاركب قدصتيو ث هدلب دجسم ف فكتعي : لاق
 : دلبلا رعس ىلا رظنيف قدصتي ام دجي مل ناف ، ءىش لابتالا ىف
 عابرأ ةثالث وأ اموي رب كوكم لكل موصي مث س ءاركلا ردق ىلا رظنيو

. ملعأ هللاو اموي ةرذ



١١١٩ 

 باب

 اهذافتإو تارافكلا ىف اهماكحأو اهيناعمو ناميالا ىف

 بآملاو عجرملا هللو باوصلاب ملعأ هللاو كلذ هبسنأ امو اهماستآو

 نامعب نكي مل ناو ، نامع لهأ ةارسثل وهف نامع لهأ ناك ناف
 ىلا هيلع نيد ىمف ةارش دجي مل ناخ م اهيلا عضاوملا برقأ ةارشل وهف

 ٠ اهريغ وآ نامع نم اهنوقحتسي ةارس دجي نأ

 ؟ اهب ىلوآ نم ث ءارقفلل لانق ناف : تلق

 ءارقف ىلاف دحآ اهيف نكي مل ناف اهب ىلوأ هتيرق ءارقف : لاق

 © ةلبقلا لهآ ءارقف ىفف هبهذم ء!رقف نم دجي مل ناف { اهيلا برقأ ةبرق

 ادحاو اهاطعآ و اليلق ناك ناو س ةمذلا لهآ ءارقف ىفف مهنم ادحأ دجي مل ناق

 ٠ ملعآ هللا :و ، زاج

 ؟ رانلا ق جاجحلا نأ هتآرما قالط فلح نمو

 نا لوقي نأ الا ثنحي لوقو ص رانلا لهآ نم هنا لوقي نآ الا ثنح
 ٠ ملعآ هللاو ص رانلا لهآ نم وهف هيلع ناك ام ىلع تام ناك

 : ةلأسم وبع

 ؟ رذن وأ ث هتيرق ريغ دلب ىلا جرخي هنآ فلح نم : ديعس وبأ لاق

٠ رب دقف اهيلا اهجوتم جرخ اذا : ليقف



 س ١٢٠

 . هدلب نارمع نم جرخي ىتح : لوقو

 دلبلا لصي ىتح رذنلا ىف ىنبجعيو & نسح هلكو لصي ىتح لوقو
 ٠ ملعأ هللاو ٨ ريي نأ اهجونم جرخ اذا نيميلا فو ئ هيف رذن ىذلا

 : ةلأسم وع

 نم خورمست ةئامب اهبرضغ ةبرض ةئام هتأرما برضي هنأ فلح نمو
 ٠ ةدحاو ةيرض لخنلا

 هنا ليتف ( ثنحت الو هب برضاف اثئنض كديب ذخو ) : ىلاعت هلوقل رب

 ٠ ملعأ هللاو ء ةدحاو ةيرض لسخنا نم ةيح ةئامب اهيرض

 لديد الو ههرذ سبلب ال هنأ دودحم ىلع فلح ١ ذا هنا : ديعس ويآ لاق

 ، تاسوبلملا نم ناك اذا هسبلبو هنمثب ئرتسشيو ث هعيبي وأ هسببليو هب

 ٠ تالوكأملا كلذكو

 ءىش وأ ص رانيدلا اذه سبلي ال وأ ث رانيدلا اذه لكأي ال فلح نم

 5 هنمث سيلب الو ث هنمث لكأي ال نأ دارآ هنآ انملع سبلي الو لكؤي ال اهم

 سابللا ق كلذكو ، ثنح هلكأب ال فلح دقو هلكأف اگيىش هب ىرتشا ناغ

 ٠ ملعأ هللا و ئ قرفلا مهفاخ

 : ةلآ_...م وج

 ؟ اذكو اذك لعقي ال فلح نمو

 ء دحاو ثنح الا ه_برلع نوكي ال : لوقو ٤ تنح لعفي املك هناف

٠ ملعأ هناو



 س ١٢١

 ؟ ابتك هيلا بتكف انالف ملكي ال فلح نمو

 لاقت نم مهنم : ليواقآ ةثالث هيفف رخآ عضوم فو هيلع فالتخا هيفف
 لاق نم مهنمو ، هيلع آرقي وأ هآرقيو هيلا باتكلا لصي ىتح ثنحي
 سيل هعم باتكلا نأل بتك ولو ثنحب ال لاق نم مهنمو س بتك نيح ثنحي

 ٠ عجر رثؤملا ىبآ لوق وهو مالكب

 هسفن ىلع هنم رارقاب اباتك بتك هنآ ول جتحي ثنحي ال : لاق نمو

 مكحي مل هبتك هوأر مهنأ ةنيبلا تدهشو ء هناسلب ظفلب ملو مهرد فلأب

 ٠ ملعأ هللا و ؤ ةعنص ةباتكلا نأو 4 هناسىلب ظفل ىتح هم هبلع

 : ةلاسم ج

 تلعف ىنآ تملع ام ىنأ فلح وآ اذك لعف هنأ ملعي ال هنأ فلح نمو

 ؟ لعف هنأ كلذ دعي ملع مث أ اذك

 ٠ تملع ام ىنآ هلوق ىف ثنحيو ملعي ام هنآ هلوق ىف هيلع ثنح الف

 ، كلذ ىف هملع نع أبنأ دقف ملعي ام هنأ هلوق امآ : فلؤملا لاق
 مث ملع نوكي نأ نكمي هنأل تملع ام ىنإ هلوق ىف ثنحيو س هيلع ثنح الو

 ٠ ملعآ هلل ١ ث ىسن

 ؟ كرشم وه و ثنحو > كرشم وهو فلح نمو

 بجيو 0 ىبصل اك هيف فلتخيف همالسا دعي ثنح نا و { هيلع ءىش الف

 ىبصلاو ندي ملو ، كلذب ابطاخم ناك هنأل ء ثنحلا هيلع نوكي نأ اذه ق
٠ ملعأ هللاو 6 كلذم بطاخي ميل



٨١٢٢ 

 ةلأسص ون :

 دتو ى ةرم دعب ةرم هلعفي نآ نكمي امم ائيس لعفي ال فلح نمو
 ؟ هلعف ناك دقو ص ةرم الا لعفب ال امم ناك وآ هلعف ناك

 ح نيميلا دعب هلعفي ىتح ةرم دعب ةرم هلعف نكمي اميف هيلع ثنح الف
 كلذ لتمو ، هلعف دن ناك اذا ةدحاو ةرم الا هلعف نكمي ال اميف ثنحيو

 دتو ث ةالصلا هذه لصي مل نآ وآ ةاشلا هذه حبذي مل نأ فلح نم

 لانق نا رخآلا ع ونلا لثمو ، هلعف ةداعا نكمي الو س ليق نم كلذ لعف ناك

 5 ثنح نيميلا دعب هلخد اذاف ى ةيرقلا وآ رادلا وآ تييللا اذه لخدي مل

 ٠ ملعأ هلما و

 ص هميرغ قرافي الو س هدبع قتعي ال وأ انالف كراشي ال فلح نمو
 نم ثروو %ڵ هنع فلح نم نجيو هنيب اكرتشم لاملا حبصأو هوبأ تامف

 ؟ هيأر الب هميرغ هتقتراف وآ ث هايا هكلم لجأل قنعف بسنلاب هحاكن هل لحي ال

 اذا ثنحب نأ فاخآأآو هلعف نم سيل هنأل كلذ عيمج ق ثنحي الف

 ء هملع نيح هل ىذلا ليزي نآ الا ، اهب ملع نآ دعب نالف ةكراشمب ىضر

 ٠ ملعآ هللاو ء ةمساققملا هتنكمآو

 : ةلأسم دهج

 مل م ؤ بضغ ىلع هنيمي ثناكو لعقغي ال هنآ ء ىت ىلع فلح نمو

 ؟ ىضقنا دق هنيمي تتو هنأ ةقث هربخأف ، كلذ ىسنو فلح في

 ىذلا تقولا دعي لعفن اذا ثنحي الؤ هلوق لوبق هعسي نأ وجراف ا
قو ع ةيآ مقر ةقثلا 'دحاولا لوق لوبق ءاهقفلا زاجأ دقو ث هب هربخأ



_ ١٢٣ 

 ء قحلا ءاضق فو 0 ىلع ىلصملا ىلع ةالصلا ظفح قفو ڵ ناضمرلاله

 دحاولا مهلاسرأ ىف سانلا نيب ترج دقو ث هل وه نم ضبقلا ركني نآ الا

 ام هلوق لوقو “ مهتارشو مهعيبو ، مهنويد ء انضقتو مهجئا وح ىق

 اذهبو نالف نم اذه تيرتشا لوقيف ء ةمصاخم الو ةركانم كلذ ىف عقت مل

 مل مكحل ا ىف اذه ةحص اوبلط ولو ؤ نالف نم ةيادلا هذهبو نالف نم

 مهنيد رمآ نم ريثك مهيلع قاضل كلذ زاوج الولو ،\ ةحصلاب الا زجي

 ع هسفنب ارضاح نوكي ىتح كلذ ف هريغ لسري نأ دحأل زجي ملو ى مهايندو
 . ملعأ هللا و

 : ةلسم دج

 ىف ناك دقو س ءوسب هركذف س ريخب الا انالف ركذي ال فلح نمو
 ؟ مهل حالص ءوسلابو ث نيملسملا ىلع داسغ ريخلاب هركذ

 أ اثناح الو ايذاك نوكي الو 6 نيملسملل حالصلا هيف ام ىجرب هناف

 . ملعأ هللاو ڵ لرق ىلع نيملسملل احالص هب دارآ اذا هلوق ىف باثم وهو

 : ةلاسم وبع

 هنم اهصالخ دارأف املاظ لجرل اهريغ وأ ةاش ذخأ ارابج دجو نمو

 ؟ ايصالخ لجأل هل اهنأ رابجلل فلحف ث اهبرل

 ٠ ملعأ هللا و 4- لوق ىلع ان اح الو اب ذ اك كا ذي نوكي الف

 ربجف هلعفي ال نأ هعسي وهو هيلع فلح ءىش لك : ديعس وبأ لاق
 نآ دعب هيلع ربجف هكرت هعسي ال ناك امهأ امأو ، فالتخأ هيفف ، كلذ ىلع
٠٠ ملعآ هللاو ث افالتخا كلذ ق ملعن ال ثناح اذهف هلعفي ال فلح



١٢٤4 

 ةلأسم وبع :

 همهاردو ٥اردف اذك ناك هنآ هدحو وآ لاو وآ مكاح مم فلح نمو

 حص وآرقآ مث ث نيملسملا وآ ةارسشثلا ىلع ةقدص ىهف نالف ىلع ةفورعملا

 ؟ هنيمي ىف بذاك هنأ هيلع

 عفد ىلوتب امناو % هل هلعج نمل كلذ عفد ىلع هربجي ال مكاحلا ناف

 قدصت ىذلا هيلاط ناف ؤ هيلع هتعبت تيقب عفدي مل ناو ؤ، هسفنب كلذ

 جارخا ىلع سانلا ربجي الو ص هنيميب ملعا وهو هب هيلع مكحي الغ هيلع
 مكحي ال و 0 مهلا ومآ ةقدصف الو س روذنلا ىف الو ء ناميألا ىف تارافكلا

 هللاو ، كلذ دبعلاو ةجوزلا تبلط اذا راهظلاو قاتعلاو قالطلا ف الا مهيلع

 ٠ مل_ءآ

 : ةلأسم وب

 سيل هنأ فلح وأ ه_ضعي فرعي وهو نالف ل ام فرعي ال هنآ فلح نمو

 ؟ كولمم ق ةصح هلو كولمم هل

 ٠ ملعأ هللاو ى صلاخ كولمم هل نركبيو هلك لاملا فرعي ىتح ثنحي الف

 ؟ هنم اءزج ىرتشاف هريغ وأ ادبع ىرتشي ال هنأ فلح نمو

 بوثلا لثم هريغ امآو ش امات ا دبع ىرشب ىتح ثنحب الف ديعلا ىف امأخ

 نأ الا ثنحي مل نكب مل ناو 5 ثنح اسايل هارتشا ىذلا ءزجلا ف ناك ناف

 ثنحي مل اءزج هنم ىرتسثا اذاف ىرتشي ال هنأ هنيعب بوث ىلع فلحب

٠ ملعأ هللاو 6 هلك هيرتشي ىتح



. ١٢٥ 

 هفلحف لام هل ملعي وأ ، دحأل الام هدنع نأ الجر ناطلسلا مهتا اذاو
 هل لجرلا ناكو ث هلامب ملعي ال هنآو ، لام هل هدنع ام هنأ ناطلسلا
 ٍ لامب هل ملعيو الام هدنع

 ناو ع هيلع ثنح الف لاملا كلذل بصغلاو ملظلا هنم فاخي ناك ناف
 هنأ ىوني نآ الا هنيميب ىف ثناح وهف هفلحي نأ ريغ نم هسفن ىآرب فلح

 ثنح الف وه نيآ ةعاسلاا كلت ملعي ال ناكو ث ةعاسلا كلت نيآ ملعي ام
 ٠ ملعأ هللاو هيلع

 ؟ هآ رما ءطو ىلع لتقلاب رامجلا هربخ نمو

 قوقح طقست الو ث هديب هانجام هيلعو س هيلع دحالو اهرقع هيلعف

 نوكيف « هراك وهو ةأرملا جرف ف لجرلا ركذ رابجلا لخدأ ناإو ے دابعلا

 ىلع ردقب ناكو ادمع امهيف هجاليا دعب وه كرحت ناو ص رابجلا ىلع رعلا
 . ملعأ هللاو س ناث قادص اضيأ هيلعف س اهنم هعازتنا

 : ةلأسم وبع

 ء لسرملا ديصلاو لتقلا ةرافك الا تارافكلا نم ءعىش كرتب دبعلا كلهب ال

 ةبوت ىلع تام اذا لوقو ث كلذ ىلع تامو اهب ناد اذا كلهي ال : لوقو

 الف هدابع قوقحو هللاا قوقح نم همزلي ام ءادأ ىلع ةميزع صالخاو

 هرفغب ئذلاو ع هللاب كرشلا وه هكرتب الا هللا هرفغي ال ىذلا بنذلاو

 هئادأب الا هرفغي ال ىذلاو ڵ هقلاخ نيبو دبعلا نيب ام وه ةيرتلانب

. ملعآ هللاو س دابعلا قوقح وهف هب ةنونبدلا و



 ۔ ١٢٦

 تيب نيلخدت ال هللاو : لاقو هنآرمال فلح لجر قف : ناديبع نبا

 ؟ اهمزلي ام تلخدو نالف

 اهتفلاخم نم ةبونلا ىه اهيلعو س ةلسرم نيمي ةرافك كلذ ىف همزلت : لاق
 ٠ ملعأ هللا و ؤ اهجوزل

 ام امسن هنم تلكأ نا ما رح ١ ذ_ه بحوأ هل رمتلا لاق نمو : هنمو

 ؟ همزلي

 مل ام لوقو ك ةلسرم نيمي ةرافك هيلعف ائمش هنم لكأ نا : لاق

 ٠ ملعأ هللاو هيلع ةرافك الف اذه هلوق ىف هللا ركذي

 نم لكأنل نيرهش مايصو ا_ هتنبأ ىلع دهع فلأب تفلح ةأرما فو

 ؟ اهدنع نم لكأت نآ تبأف ، اهدنع

 مايآ ةثالث مايص ليقو نيعباتتم نيرهش مايص دهع فلأ نع اهيلعف
 نيرهش مايص اضيأ اهمزليو % اماعط ا_ھدنع نم لكات نأ اهتنبا تبأ اذا

 ٠ ملعأ هلل ١ و ا اهسفن ىلع تلعج امك

 : ةلأسم وبع

 ؟ هصالخ ام هنم ىري هبرو ث هبر نم ىري هنأ فلح لجر فو هنمو

 : ظيلغتلا ةرافك هيلعف ثنحو كلذب لجرلا اذه فلح اذا : لاق
 ، هيلع ةرافك الو ث ةبوتلا هيلعف نيمي ريغ نم هتفصو ام لاق نا امأو

٠ ملعأ هللاو



 س ١٢٧

 اهتعاب مث ء اهتياد وآ اهتمأ عيبت اهنأ ةجحب تفلح ةأرما فو

 ؟ اهمزلي ام اهتلاقتسا و

 سأب الو ثنحلا نم تئرب ةلاقالا طرتشت ملو اهتعاب اذا : لاق

 ٠ ملعأ هللاو 6 نائ عيب ةلاتقالا نأل . ى رتسم ١ ا_هلاقأ نإ اهيلت

 عامجلا ىف كتعواط نا رهسث موص ىلع : ا_هجوزل تلاق ةأرما فو

 ائيش اهجوز اهاطعأ ناو س هتركذ ام ةآرملا هذهل زوجي ال : لاق

 اهيلع ليقف اهيطعي نآ ريغ نم هتعواط ناو هل هدر اهيلعف عامجلا لجأل
 ٠ ملعأ هللاو ءىش اهمزلي ال لوقو ك نيرهش مايس

 : ةل اسم وبع

 هتأرمال ىتأي ال فلح لجر نعو : هللا همحر سيمخ نب رصان خيشلا

 ؟ ثنحي له مكح ريغب وآ مكاحلا مكحب ةوسك اهاتآ مث ، ديعلا لبق ائيش

 هيفف مكحب اهل ىتآ ناو س ثنح مكح ريغب اهل ىتآ نا : لاق

 ٠ ملعأ هللاو % فالتخا

 : ةلسم ده

 اهنكس وأ ا__هحتف وآ ءاهلا مضب هللاو : لاق اذا فلاحلا و : هنمو

 ؟ ال مآ ثنحو ٠ كش الب مسقلا هتعنو

4 ىلاعت هللا مسا نم ءاهلا نم رسكي الا نوكي ال مسقلا نا : لات



_ ١٢٨ 

 ىحيصل ١ نع بسني اميفو ، اندنع مسقي وه سيلف رسكل ١ ريغب امآ و

 . ىهتنا ملعأ هللاو ، ثنحلا ةرافك هيلعف امسق هتين ناك نا : لاق

 اهب دارآ اذا ةصاخو نيمي ىه ءاهلا نيكستب : ناديبع نيا لاتقو

 ٠ ملعأ هللاو 6 نيميلا

 : اريقف ناك اذا تارافكلا نم ثراولا ءاطع ف فلتخاو : ىحبصلا
 اوقحتسا دق ءارقف مهو ث مهنع تعفترا دمت ىصوملا ةقفن نأل زوجي لوقف

 ١ ذه رآ ملو 6 ء رقفلا عيمج ىلا ةرافكلا عفدب نآ ىصوللو 6 رقفلا مسا

 ٠ نيبرقألا ةثرو ليبس

 رهاظب مهكلاه تارافك نم ةثرولا ىطعب نآ زوجي ال هنا : هلوقو

 لوقف ث اريقف ناك اذا ةقرغتلاب رومأملا كلذكو ، ثراول ةيصوال هنآ ةياورلا
 ٠ هلعف ق رمآلا رمأل فلاخم هنأل هسفنل ذخأب نآ هل زوجي ال

 ٠ قحتسم ريقف هنأل هريغ ذخأي امك هسقنل ذخأي نآ هل زوجب : لرقو

 ناك اذا اهنم ذخأب نآ هل زاج ءارقفلل مها ردلا هذ_ھه : لات نار

 ٠ ملعأ هللاو ، افالتخا كلذ ف ملعن الو ك اريقف

 وآ لييس هلام لوقي نميغخ : دادم نم هللا دبع نب دمحم خيشلا نع

 ؟ ال مآ ءاوس هلكأ لييسنلا ق وأ لييسىلل

 © ءارقفلل نوكيو 0 فاصلا ةلزنمي وه لبقف ليبس هلام هلوق امأ : لاق

 داهجلا هنا: لوقو قيرطلا هنا : لوقف ليبسلا ق وأ ليبسلل هلوت امآو

٠ ملعأ هللا و [ؤ ىلوأ نبظفللا لاطبأ و



_ ١٢٩ 

 اهيلصأ ةعكر فلأ ىلعف نالف راد تلخد نا : لاق نميفو : هنمو
 ؟ هضعب نع وآ كلذ نع زجعف {& دحاو ء وضوبم دحاو ماقم ق

 ء دحاو ماقم ق ةعكر فلأي مايقلا نع هزجع ف ةلسرم نمي هيلعف

 ٠ ملعأ هللاو > دحاولا ءوضولا نع هزجع ق ةلسرم نيمي هيلعو

 ثنحف نيكاسملل هلامي فلح نمو : هنع هللا ىضر حلفأ مامالا نع

 ؟ هنام ىف هلايع عسي ئذلا ام ث هلام رشعي نأ ىبأف

 هلام ق هيلع بجو ى ذلا نأل ّ ةآرملا ىلع قضي ال اذه نا : لاق

 4 هب ١ رورغم هنيعي امئاق ال ام وه سيلو ح هللا نبو هنيب اميغ همزلب هعيبي

 . ملعأ هللاو اميلع قيضيف

 رخآ كراش دق ناكو ث هللا هجول "رح وهف هل سآر لك نأ فلح نمو

 ؟ ةبراضم وآ ثاريمب قيقر ف

 لوق وأ ، اريثك وأ اليلت ناك سأر ف هل مهس لك ف ثنحي هنإ : لوقف
 ٠ ملعأ هللاو ۔ الماك هل نوكي اميف الا ثنحي ال

 : ةلأسم وبع

 ىلع امهدحأ هيعدي قح ف ىضاقلا عم ايفاوتي نآ افلح نيلجر فو
 ؟ قح ريغب نادبألاب ةافاوملا امهيلع له ، بولطملا بلاطلا آربآ مث ء هبحاص

( ٢ : [ ج راثالا بابل _ ٩ م )



. ١٣٠ 

 نأ الا ثنحلا امهمزل الاو ناديألاب ةافاوملا نم امهل دبال : لاتق

 ٠ ملعأ هللا و ؤ امهنيب بلطلا ما د ام اطرتسثي

 : ةلأسم وبع

 لجر تامف امتأم ىتأن نآ ثفلح ةأ رما ف : دمحأ نب درو خيشل ١

 امهيف ء اكيل ١ نآ ريغ ٨ هيف تمي مل رخآلاو هيغ تام امهدحأ ناتيب هل

 ؟ ال مآ ثنحتأ هيف تمي مل ىذلا تيبلا تلخدف 0 اعيمج

 ىق نركب الو ث هيف تام ىذلا تيبلا ىق الا نوكي ال متأملا نا : لاق

 ٠ ملعأ هللااو > ثنحتالو ح نجتيب

 : ةلاسم ده

 هدلو حصب مل نا : قاتعلا و قالطلاب فلاح لانتف ئ هدلو ضرم نميفو

 ؟ال مأ ءاليإ اذهأ انالف لتقي هناف

 قالطلاب هنيمي امأو ث ءاليا هيلع بجوم ريغف قاتعلاب هنيمي امآ : لاق
 نا هظفل ىنعم ناو ، قالطلاب ةيلاتل هيلع ءاليالا عوقو ئدنع اميفف
 حصي مل نا ظغللا ناك ناإو ، قلاط هتآرماف ث انالف لتقي هدلو حصي مل
 ٠ لتقأ مل نا نلتقألا ىنعم ديعس ىبأ نع تظفحف انالف نلتقأل ىنعم ىدلو

 ملو انالف لنقآف ى دلو حصي نأ فلاح انآ ظفللا ا ذ_ه ناك نا امأو

 هدقع نكي مل ولو س هب هرارتتال نيميلا هيلع لوقف س اذه ريغ هنم نكي
 ٠ ملعآ هللاو 6 فلح دق نكب مل نا يذاك ١ ذهو 6 هيلع نمي ال لوقو

 ضرع وأ اذا ىلع قفر دق هللا : لاق نميفو : رمع نب دمحم خيشلا

؟ هيلع بجي ام هذخأ مث هذخأ نا هللا قفرب لاقف ءىش هيلع



 ب ١٣١

 ماعطا هيلع اينغ ناك ناو ، ةرافكلا _ ةخسن _ ثنحلا هيلع : لاق
 ٠ مايأ ةثالث مايصخف ريقف ناك نا:و ى نيكاسم ةرىننع

 ماعطا هيلعف اينغ ناك نا ثنحلا ةرافك هيلع هلعل : خسانلا لاق

 ٠ عجر مايأ ةئالت مايصف اريقف ناك نا و % نيكاسم ةرنتع

 نبرهث مايصب ةفلاح تلاق ةرما نعو : دادم نب دمحأ خيسلا

 ؟ هتقاذ اذا اهمزلي ام اهنبا ةرقي رد قوذت نع ةيفاح ةجحو

 مايص اهيلع نأب تفلح نوكت نأ الا تدرثو تقاذ اذا اهيلع ثنح ال : لاق

 مايصلا نم اهسفن ىلع تعلج ام اهمزلي ذئنيحف ث ةيفاح ةجحو نيرهست
 ةجحو نيرهش مايص اهيلعف كلذ تلعف اهنأ اهنين تناك ناو ء جحلاو

 ٠ ملعأ هللاو ع ةينلا ىلع فالتخا هيفف مدقت ظفللاو ةيفاح

 فلأ نم لقأب هجيوزت ىلب نمو ص هتنبا جوزي ال فلح نميفو : هنمو

 ؟ هنيمي ف ثنحيو ارايتخا كلذ نودب اهجوزي نأ هل له ، مهرد

 نأ الا هللاب هنيمي تناك اذا رايتخا كلذ ىلع هل سيل نأ ىعم : لاق
 رايخلا هلف كلذك ناك ناق 4 مكحلا ق قح ةجح هذخأت وآ . كلذ ىه هلآست

 ةلاكولا و جوزب نم لكو وآ رمآ ءاش ناو ك هنيمي ق ثنحو جوز ءاش نا

 تدأ ٠

 ىلع ىده ىلع وهف مهرد فلأ نودم كتجز نا لاق ناف : هل تلق

 ةبيص تناك اذا كلذ ىآر اذا ارايتخا اهجوزي نأ هل له ث نيملسملا

؟ اغلاب وآ



 _ ١٣٢

 ٠ لوتنلا ضعب ىف ىلوالا نم برقأ وهو ىدنع اذكه : لاق

 ؟ فيفختلا وآ ظيلغتلا نم هيلع بجي ام هنيمي ىف ثنح ناف : هل تلتق

 ظيلغتلا نم نوملسملا هاري ام ىلع نيميلا هيلعف ىلوألا امأ : لاق

 هلام نم جيوزتلا هيلع عقو ام لثم هيلعف ىرخألا ىف امآو ث فيفختلا و
 ام رثع لوقو ث هلام رثع هيلعف رثكأ ناك ناو ث هلام ثلث نود ناك نا
 هأرب ثيح وآ ث ىنم وآ ةكمب اهرحنيو اندب هب ىرتشي ثنحلا هب عمقو
 أ ةندب هرثكأ ادحاو ايده هيلع ىآر اضعب لعلو مهنيد ىف الدع نوملسملا

 ٠ نيميلا ةرافك هيلع ئآر اضعب لعلو ي ةاش هلقأ و

 ؟ اذكه اهجوز نا ىده هيلع لاقت ناف : هل تلق

 ٠ هلآ وهو ةاسث لينو س ىدهلا رثكآ ةندب هيلع : لاق

 ؟ هيلع بجي ام ةندب ىلع ردقي مل اذاف : هل تلق

 ريلا رعسم ىلا رظنتو 6 اطسو هميق ٣ اس وآ ةندب مرقن : لاق

 7 اموي عاص فصت لك نع موصتو

 ام ىدهلا نمثب موقي ال اليلق هب تفلح ام ناك ناغ : هل تلق

 ح ةبعكلا بيط ى لعجي : ليقو ث ىدهلا نم هريغ عم لعجي لوق : لاق
 ٠ ملعأ هللاو ، ةكمب ءارقفلا ىلع قرفيو ماعط فق لعجي نآ دعبي الو

 : ةلاسم دهج

 ة مهدحأ لعفف اذك لعفي دحأ انم ام ةعامج فلح نا : هنمو
 ؟ عيمجلا مأ هدحو ثنحيا

٠ ملعأ هللاو ع اعيمج ثنحلا مهيلعف : لاق



١٣٣ 

 ةلأسم دهب :

 ليقو 5 ثنح لخد املكف ١ ديأ انيب لخدي ال فلح نمو : ىحبصل ١

 ٠ ملعآ هللاو 4 ةدحاو ةرم الا ثنحي ال

 نم ىطعت نآ زوجيف ريقفلا ةجوز ةريقفلا امآ : ناديبع نبا لاق
 ةمألا امأو ىطعت ريقفلا دبعملا ةجوز ةريقفلا ةرحلا كلذكو س تارافكلا
 ٠ ملعأ هللاو ‘ اريقف اه ديس ناك ولو ىطعت نآ زوجي الف

 : ةلأسم دهج

 اضرف هلل ىلعف ىنالفلا ءىشلاا تلعف نا لاق نمو : ىحبصلا
 ؟ همزمب ام ثنح مث ، ايفاح اهيسثمآ ةجح نوثالث

 ةنس لك ىف اهئادأل ايسثام ةجح نوثالث هسفن مزلأ ام هيلع : لق

 وأ 4ه_ سفنب دا رأ نا ةجح ننس !ارکار جح ىشم ١ نع زجع ناف ء ةجح

 ٠ كلذ هل سيل :لوقو ى لوقلا ضعب ف كلذ هلغ اهل رجؤي

 ةنس لك ىف لوقو ةدحاو ةنس ف كلذ زوجي : لوقف هريغ رجآ نإو
 نع ةجحو ، ىشملا نع ةجح ناتجح هيلع لوقف هنكمي مل ناف ء ةجح
 جحلا! هيلع : لوقف ث هلك اذه نم ءىش ىلع ردقي مل ناو ص نيميلا

 ةرافك لوقو ث ةرافك نوثالث لوقو ؤ ةرافك نوتس لوقو ، هسفنب
 ٠ هللا ىلا بوتيو ك هيلع ءىش ال ليق هلعلو ةلسرم لوقو ةظلغم ةدحاو

 ء ابكار ةجح نيتس وآ ث ايسئام ةجح نيئالث ىلع ردق نا ىنبجعيو
 قيضي الف ةصخرلاب ذخآ نمو ، طوحأ اذهف هسفن مزلآو فلح امك
 ٠ كأ ذ هيلع

؟ هب ةيصولا الو جحلا هنكمي ال اريقف ناك ناو



_ ١٣٤ _ 

 6 ةظلغم ةدحاو ةرافك : لوقو ؤ ةظلغم ةرافك نوتس هيلع : لوقف

 ىأر ٢7 لعلو % كلذ دعي هبلع جح ال هلعلو 6 جح جحلا ىلع ردق نا و

 ، مزحأو ىلوأ نيدلا ف ةقثلاب ذخألاو زجعلا دنع ةلسرم نيمي ةرافك هيلع
 ٠ ملعأ هللاو

 : ةلأسم وبع

 ما رحلا هللا .7 ىلا هجح هلام ف هيلع نأ ةيصو ق دجو نمو : هنمو

 ؟ ايفاح

 تيث نا ا_دفاح هلونت لدب ةجحو 6 هبرقآ ام لام ق هيلع نأ ىعمغف

 اهب صوي مل ام ة رافك هيلع 1 رآ الف الا و هيف ثنحو نيميلا هيلع

 ٠ ة رافكلا مكح هيلع بجوب ام هنيص و ف ىتأ وآ ء هلام ق

 نا هسفن لبق نم هيلع امل اهسني ملو ةرافك هيلع نا لوقي نمو
 ٠ ملعأ هللاو ، ةاكزلاو ثنحلا ةرافك ف لوقلا كلذكو ، لاملا سأر ف كلذ

 ا_هيسنتمأ ةجح ىلعف انالف تجوزت نا : تلاق ةآرما ىف : ىلمازلا

 ؟ اهمزلي اه ةريقف ىهو تجوزف س ةيفاح

 لوقو ث رهسأ ةعبرأ مايص اهومزلأ لاوقألا ضعب ىفف : لات

 الف ردقن مل ناو ٨٧ تجح جحلا ىلع تردق نا اهنأ الا موص اهمزلي ال

 ٠ اهيلع ءىش

 ةنالث موصت ةريقف تناك نا ةلسرم نيمي ةرافك ا همزلت : لوتو

٠ لاهجلا ىلع ريسي اذه لثم نأ الا نيكاسم ةرشع معطيو ىنغلا و ؤ مايأ



_ ١٣٥ 

 ةبكار جحلا ىلع تردتتو ردقت ملو جحلا ىلع ىشملاب اهنيمي تناك ناو

 تجحآو ةجح تءاسث ناو ي نيميلا نعو ىشملا نع نيماع ىف تجح تءاسث ناف
 اميلع سيل ث ةفيرشلا ةكم ىلا لصت نأ ىلا هلمحت ةأرماو الجر اهعم
 ٠ ملعأ هللو 6 اعجا ر هلمح

 : ةلأسم هب

 اطولخم هب ىتآف مايآ ةثالث اهدح ةاش نبل برشي ال فلح نمو : هنمو

 اهريغ هنآ هنم انظ هبرسشف كلذ وه ملعي الو ، طولخم ريغ وآ اهريغ نبلب

 ؟ الم ؟اذه ىلع ثنتحرأ

 ةثالث ةاشلا هذ_ه نيل برشي ال نأ اهيف ىون هنيمي تناك نا : لاتق

 لسرأ ناك نا و ؤ ثنحلا ىدنع هقحل هريغب اطولخم اهنيل نم برشف مايأ

 ح دودحلا نم ىدنع أ ذ_هف مايآ ةثالث ةاشلا هذه نيل برشي ال نأ هنيمي

 ٠ ملع هللا و ؤ هدحو وآ اطولخم ناك هلك هيرشب نبح ى دنع ثنحب الف

 ٠ تلا "

 6٧ هعرز رمثأو هعرزف هلكأب ال دودحم بح ىلع فلح نميفو : هنمو

 ؟ال مآ ثنحيأ ٥ رمث نم لكأو

 عرزلاو ع ضرألا هتلكأ دق هيلع فلح ىذلا بحلا نال ثنحي ال : لاق

 ٠ قيغورتلا هللابو ء هيلع فلح ئذلا بحلا ريغ

 ؟ اهنمس نم لكاف ةاشلا نبل نم لكأم ال نآ فلح ن ١ و

 ٠ ملعأ هللا و ؤ اهنبا نم جرخ نمسلا نأل ثنحي هنآ لوقلا رثكأف

 هدنع ناك اذا تارافكلا الو تأوكزلا هل زوجت ال ىنغلا نآ : هنمو

امو 4 مهتوسكو مهتقفنل ةنس هلأبع و هيفكي ام هلصأ ةلغ وآ مها ردلا نم



_ ١٣٦ 

 نأ الا تارافكلا نم هل زوجي ريقف كلذ ىوس امو ء هنم مهل ديال

 ٠ دحلا اذه ىلا لصب

 نم هماع ىف هانغ ناك هجو ىابو : سيمخ نب دعاج خيشلا لاق
 وأ ةعانص وأ ع انم ةلضف وآ اهوحنو مه ارد نم نوكي ام وآ لام ةلغ

 ىف ىنغلا وهف ث هفرع دق هجو نم هيلع رذن لدب ام وآ ءاطع وأ ةراجت
 ٠ عجر ملعآ هللا و \ لاح ىلع هماكحأ

 : ةلأسم وج

 لعفف ث اذو اذ لعفت ال كنآب هريغب وآ قالطلاب فلح نميفو : هنمو

 ؟ ال مآ مثا هقحليآ هيلع فولحملا

 اميف هيلع فلح ناك اذا لعافلا ىلع مثا ال هنآ ىدنع اميفف : لاق

 ىدنعف ث فلاحلا ىلع ثنحلا عقيف كلذ لعفي نآ الا ص هلعف احابم هل نوكي

 ٠ ملعأ هللاو ى ةينلا ةفصلا هذه ىلع مئال ا نم وجني ال هنآ

 لعفي مل نا ثنخم وأ ههجو دوسأ وآ ؟رامح نركي لوقي نميفو : هنمو
 ؟ الم آ هذه ىق ءىش همزلبيأ 5 ثنح مث اذك

 سنجلا هب ىنعي ناك ناف اثنخم هنوق الا نيميب سيل ئدنع اذه : لاق

 لهأ نأل نيمب اذه ىف همزلي نآ فاخف ةطا وللا نم حئابقلا نولمعي نيذلا

 ٠ ملعأ هللاو ئ اوعجري مل وأ 7 مل نا رانلا لهآ نم ةلملا هذه

 زو_جيآ ، تاولصلا تارافك نع افيعض رب بح قرف اذا ىصولا فو
؟ال مآ كلذ



١٨٧ 

 داسفلا لبق نم راص نوكي نأ الا ريعشلا بح ىتح زوجي : لاتق

 هللاو س تاولصلا تارافك ف زوجي ال نأ ىنبجعيف ريعشلا بح نم ىندآ

 ٠ ملعأ

 اذا ثنحتأ امجوزل بجاولاب ميقن ال نأ تفلح ةآرما ق : ىحبصلا

 ؛ هعطت ملو اميف اهجوز ةعاط اميلع بجت ةلاح هل اميلع تبا
 نم ثنحت اهنأو ، مزاوللا ميمج ف اذكهو ثنحت : لاق نم لاق

 ٠ اهنيح

 ىهو هقح بجاوب هل مقت مل !ذا اهيلع ثنح ال : لاق نم لاقو

 ٠ ملعأ هللا و ؤ اهيلع بجي ام ]عيضتب ه اظ ةمثآ

 اهحتفو اهمضو ء ١ هلا نيكستمي ميظعلا هللا و : لاق نميفو : هنمو

 هذه هنيمي ق ريفكت هيلع ثنحق امسق هتينو ا'ذك تلعف ن ١ و ؤ اذك لعفأ ال

 ؟ ال مآ

 ٠ ملعأ هللاو ، ثنحلا ةرافك هيلعف امسق هتين ناك اذا : لاق

 لوحتت ال اهجوز ىلع تفلح آ رما ق : درعس ني سيمخ خيشل ١

 تلوحتو عارذ ردق هعفر رادجب همسقف رادجب همسقي ىتح همآ تيب ىلا

 ؟ الم ؟ ثنحتأ هلا

هيلع تدقع امو اهنيمي ف اهتين لثمت نأ اذه ف ىنبجعي : لات



_ ١٣٨١ 

 وهق رادج مسا هيلع عقب اهلكف س را دجلا ديدجت ف نيميلا دقع دنع اهريمض

 نع مئاقلا رتسب ام رادجلا نوكي نآ ىنبجعيو س ثنحلا نم مصع رادج
 ٠ رخآلا بناجلا نم رظنلا

 نا : هللا امهمحر دشار نب دمحمو ، دبعس نب حلاص خيشلا لاق

 ٠ ملعآ هللاو 6 را دج مسا هيلع عقا وق اعارذ هعفر ناك ١ ذا را دجلا

 اهجوزل ناكر ث امهنيب عقو ءىش ف اعزانت اهجوزو ةآرما ىفو : هنمو
 كلذب تدارأو ى اهايا كل تيوس نإ نيمي فلآ ىنمزلي : اهجوزل تلاقف ةرقب

 ؟ اهيلع بجي اذام هنع تفلح آم توسو “& اهنبل تضخمو اهتيلح نا

 اذاو س ناميألا نم تمس ام اهمزلي لوق : فالتخا كلذ ىف : لاق
 وهو كلذ ىف اهميزجت ةدحاو ةرافك لوقو ث ةرافك نيمي لك نع ترفك تثن

 ٠ لوقلا رثكأ

 لوقف : هللاب لقت ملو ؤ نيمي فلآ ىنمزلي اهلوق ف اضيآ اوفلتخاو
 نيمي هنإ : لوقو ء اهتوبثو نيميلا هب دصقت ىتح نيميب سيل اذه نآ
 & ةلسرم انيمي طايتحالا ىلع نآ اذه ف انبجعيو ي نيميلا ريغ هب ىونت ىتح
 ٠ ملعأ هللاو

 دجسملاو ع هللا لوسر ةبعكو ، ميظعلا هللاب ريقف فلح اذا ىرفاخلا
 لكأي الو نالف تيب لخدي ال هنآ ثالثلا قالطبو ، ايفاح جحلابو ىئنالفلا
 ؟ جحلا ىلع ردقيب ال ناكو ع هماعط

تعب لخد اذاف ثنحي مش ؤ ثنحلا ليق هتجوز علاخي نآ هل ىغبني هناف



_ ١٣٨ _ 

 4 ةلسرم نيمي ةرافك ميظعلا هللاب نيميلا نع همزلبق هماعط لكأو نالف

 همزليو ، ءىش ىنالفلا دجلاو ث هللاا لوسر ةبعكي فلحلا ىف همزلي الو

 ٠ ملعآ هللاو 6 نيرهش مايص جحلا نع

 مالكب ره همتآو ]| هنم رمآ الي هريغ هلعفف ء ىش لعف نع فلح نمو

 ؟ ال مأ كلذب ثنحي همتي مل ول نا ناكو ، مالك الب هبلقب ىخر وأ

 . رخآ لوت هيفو ث هب لومعملا وهو ثنحي ال لوقنلا رثكأ : لات

 الب هريغ هيق لاق ناف هيف ليقي ال فلح اعيب الثم ناك ناو : هل تلق

 هبلق فقو هتميق درو هعاب ام انذخآو ضار ريغ تكسو هاضر الو هرمآ

 ؟هيف لوقلا ام ضا رب هل سيل

 اذك ناك ناا ةلاقنلا متي مل ولو ث هيلع ثنح الف لقي مل اذا : لاق
 ٠ ملعأ هللا و ے كتلآسم ىنعم

 : ةلاسم وج

 بحتآ نالف ىلع وأ ء نالفل ةقدص ىلامغخ اذك تلعف نا : لاق نميف

 ؟ الم آ ةفصلا هذه ىلع ةقدصلا هيلع

 هل ام ةق دصي فلح اذ ١ هنآ ال ىلع و مالل ١ نبي انقرف ظفحن مل : ل اتت

 ٠ ةقدصلا عقت ال ليق دقف اينغ ناك ناف ى هنيعب لجر ىلع

 ليق دقف اريقف ناك نا امأو ثنح اذا ءارقفلل نوكت : لاق نم لاقو

 ٠ ىنغلا ىلا رقفلا لاح نم لوحتي ال هنيعب لجرل ةقدص نوكي ال هنإ

. ءا رقفللو هل نوكب : لاق نم لانتو ء هل وه و كاذ زوجي : لاق نم لاتو



_ ١٤٠ _ 

 بجيأ لعفو ث اعطق اذكه نالفل ىلامف اذك تلعف نا لاق اذاو : تلق
 ؟ ةقدصلا جرخم مآ رارقالا جرخم جرختو كلذ هيلع

 رارقا هنكل رارتالا جرخم جرخي اذه نأ ىدنع ىذلاف : لاق

 نالف حص نا لاق لجر ف ديعس ىبأ خيشلا نع اندجو انأل ، تباث ريغ
 هلطبي رارقا اذهف س هل وه اذك عضوم نم ىلامف ةلع نم وآ هضرم نم

 ٠ ملعلا لهآ لوق نم انفرع ا هيف ءانثتسالا

 ننس عبرأ ىلا اذه ىرفس نم عجرأ مل نا : لاق ىذلا امأو

 وهو ث رارقالا لبن ةيونثم اذهو هب رارقالا زوجي ال اذهف نالفل ىلامف

 ٠ ملعآ هللاو ث هنيعب ارثؤم اندجو ام اذهف رارتالا صقان

 : ةلآسم هب

 كلذ انعضوم لهأ دوقي دق رمتلا نم تارافكلا جارخا فو : هنمو

 هللا ءاش ام الإ مهلك ءايصوألا رفوأ راصو 6 رعسىنلا ق صخرل ًاعابتا

 لعف اذهأ س بحلا ا ةميقب ال نزولاب رسوملا ىنغلا رمأ نع الإ نوجرخي ال
 ؟ال مآ ىزجم زئاج

 5 فالتخالا نم هب ءاج ام لجأل هلعف نم ىلع قيضي ال اذه : لاق

 ىلوأو لضفأ ربلا نآ ىدنعو > هللا ءاش نا كلذ هعسو دحآ هي ذخآ ناو

 ٠ ملعأ هللاو كرتستم هيف نيملسملا ىآرو

 : ةلآسم ويج

 ةالص وأ م ايص نع ةرافك هتمزل نميق : سيمخ ني رصان خيشل ١ نع

 ادحاو ارهش موصيو انيكسم نيثالث معطي نأ هل زوجي له ث كلذ ريغ وأ
 ؟ ال مآ

 لتقلاو راهظلا ىف امأو ف مايصناو ةالصلا ةرافك ق كلذ زئاج : لاق

٠ ملعآ هللاو ى اصن ميظعلا نآرقلا ىف كلذ زاوج ملعآ الف ةلسرملا نيميلاو



١٤١ 

 قرف له ع هزاجأ نم لوق ىلع ةرافكلا نع رمتلا جارخاو : ىحبصلا

 ؟ نزولا ىف رونكملا ريغو زونكملا نيب

 ىلا عجرت زرنكمل ١ نم عا وصألا ةرشع نأ همكحو فلسلا ف : لاق

 ٠ ملعأ هللاو 3 ءاوسى امهنأ ناديبع نبا نعو [&/ ةعبس

 : ةلآسم دهع

 هل زوجي ال وهو تاولصلا تارافك قيرفت نم ذخأ نميفو : هنمو

 ؟ ال مآ هذخآ ام ردقم ءارقفلا ىطعأ ااذا هيزجيآ ةبوتلا دارآو % كلذ

 نوكي صاالخلاف ئ هانغي هنم ملع ىلع اينغ ىطعأ ىطعملا ناك نا : لاق

 هملسي نأ ضباقلا ىطعملا ءانغب ملعي مل ىطعملا ناك ناو ئ ىطعملا ىلا

 ٠ ملعأ هللاو > ىطعملا ىلا هملسي ليقو 6 ءارقفلا ىلا

 : ةلأسعم ده

 قتعلا نيب رييختلا اهيف نوكي امع ةرافكب ىصوأ نمو : هنمو
 ؟ هترافك نع كلاهلا لام نم ىصرولا قتعأف ح ماعطالا نم موصلاو

 نم هنع ذفني امنا مكحلا ف هنأ ىعمو س تبثي ال هنآ ىعم : لات

 موصي نم هل رجنا اذا ناك ولو س ىدنع ماعطال ا وهو ىدنع ىزجي ام لقأ

 ، مايصلاب هترافك هنع ذفنت نآ ئدنع زجي مل ماعطالا نم لقآ ناك هنع

 ء الطاب نكت مل ام هتيصو هنع ذفنتف كلذب ىصوي نأ الا: لقأ ناك ولو
 اذاو هتع ذفنأ ءىشب ىصوآ ناف ث ءاوس كلذ ف ةلسرملا ريغو ةلسرملا'و

 هنم جرخت امم نوكي ام لقأ الا هلام نم ذفني مل ءىشب هنع مسي مل

٠ ةثرولا ىآرب الا هتبصر



 ب ١٤٢ -

 ىصولا عنم امف هتايح ف هلعف ون نأ رييختلا هيف تبثي امف : تلق
 ؟ كلذ ىف

 هريغ لام ىف رييخت سيل هنأل كلذ نم ىصولا عنمي هنآ ىعم : لاتق

 ام ىنعم هل حصي ام لتأب لاملا بر ىلع مكحلا هب عقي ام هل امناو
 ، موصلا ىف هيف اريخم نوكي اميخ موصلا ىف رييختلا امأو ع هيلع بجي
 هتوبث لاحتسا هتومبخ كلاهلل نادبألا لامعأ نم لمع ىدنع موصلا ناف
 نكي مل رييختلا هل تبث ولو ، هندبب لمعيل هيف اريخم ناك امنا هنأل هلام ىف
 نوكي امناو قتعي وأ ؤ نيكاسم معطي وآ هل موصي نم رجأتسي نأ نيب

 هذه ىف رييختلا هيف ناك اميف قتعي وآ معطي وآ موصي نآ نيب رييختلا
 امم ناك اذا ةثرولا كلذ متأو هنع ىصولا قتعأ ناف تارافكلا نم هوجولا
 دصق اذا تيملا نع ىزجآو ئدتع كلذ زاج قتعلاب تارافكلا هيف ىزجت
 . ملعآ هللاو ى ةرافكلا ف هيزجي امم هنع ةرافكلاب

 : ةلسم دج

 هل له . هيغ لخد نا ما رح هيلع لالحلا نآ ىلع فلح نمو : هنمو

 ناك نا ةعيبلاو ةمامالاب مزتليو 6 ركذملا نع ىهنيو فورعملاب رمآي نأ

 ؟الهآاهل

 ةعاطلاب عقي ثنحلا نأل ث هلعفب ثنحيو كلذ عيمج هيلع نآ ىعم : لاق

 ٠ ملعأ هللاو 6 ةيصعملاب عقي امك

 ةيفيكو س بضغلا ف ةقدص الو : حاضو نب حلاص خيشلا نع
 هقحلي امب الا هللا هجو هب ديري ال هنم بضغ ىلع ائيسث كرتي نآ بضغلا
 دعب متب نآ الا ءىش هيلع ىل نيبب الو ؤس هيلع بضغ نم ىلع هبضغ نم
٠ ملعأ هللاو ح هبضغ نم ىحض ام



 _ _ ١٤٣

 : ةلأسم وم

 ىصولل زاجأ ضعبف هيلع ةالص نع انيكسم نيتس ماعطب ىصرآ نمو

 . ملعآ هللاو ، فالتخا هيفو ابح هنع قرفي نآ

 : ةلأسم وبع

 هننسل هيفكي هعاي اذاا هنع نغتسم نرعام وأ حالس هدنع ىذلاو

 ىلع ردقي ىذلا ىنغلا نأ ىدنعو ؤ ةاكزلا نم الو تارافكلا نم ذخأب داف

 وأ ةغيص وآ مه ارد وآ © ةنسلا دعي لايعل ١ نع هلام ةلغ لضف نم قتعل ١

 ٠ كلذ هيأ ام وأ نوع ام وأ حالس لتم هنزاع نع اهنع نغتسم ةريخذ

 6 هلايعو وه هتلغ هرفكن ام ىقب هنم عاب اذا ناك اذا لصألا امآو

 ٠ ملعأ هللاو ‘ ىنغ ىدنع اذهف

 : ةلسم وبع

 نم ىطعي نآ زولجي ال ئذلا امآو : ديعس نب سيمخ خيسنلا نع
 . ةنايخ هيغ نكت مل ام هلفكي نم هل ىطعي نأ زئاجف نايبصلا نم تارافكلا
 ٠ ملعأ هللاو

 : ةلاسم وج

 كرنو هيلع قش مث 05 روشعلا ةرافك مئاص لجر ف : ىحبصلا

 ؟ مايصلا

 اميف لضفأ موصلاو ح هيزجي ماعطالاو هماص ام مدعنا ٢

 ةرافك امأو َ ماعطالا و موصلاو قتعلا نجي ريمختلا مكحو ؤ ىدنع

ناو 6 معطآ ءاش ناو 3 ماص ءاش ناريخم امهبحاصغ موصلاو ةالصلا



_ ١٤٤ 

 نع معطي نآ هل سيلو ىلوأ قتعلا نا : ليقو ، لوقلا رثكأ ىلع قتعأ ءاش
 . ملعأ هللا و 6 كلذ هل ليق دقو 6 ضعبلا نع موصيو 6 مايألا ضعب

 : ةلآأسىم ده

 ٠ ادماع ناضمر رهست ىف رطفآ نميف تدجو

 ٠ ماعطالا و قتعلاو مايصلاو ةرافكلا ق ريخم : ضعب لاقف

 5 ريخمب سيلو ماعطالا مث مايصلا مث قتعلاب آدبي : ضعب لاقو
 ٠ ملعآ هللاو

 : ةلسم وج

 ىف رييختلا اهيفف موصلاو ماعطالا نيب ريبخت اهيف ةرافك لكو

 ء مايصب ىصوأ ءاسث ناو ے ماعطاب ىصوأ ءاسث نا تامملاو ةايحلا

 مايصلا نيب رييختلا اهيخ لوق فالتخا اهيف ناضمر رهش ةرافكو
 ‘ مايصلا ىلع ردقي نمل الا ماعطالا الا نوكي ال : لوقو 6 ماعطالا و

 ٠ ملعأ هللاو

 : ةلاسم وده

 اعدف ء هلام نم ميتيلا معطي نآ رذن ناك وآ ، اهفلح نيمي ق هلام وآ ةعلس

 امهعمسف اذ_ه لثم ةضبرف نأ افرع رآ هيلع كلذ ام"وقي نأ هل نييلو

 اناك اذا ضعب امهضعبل نييلو ريغ اناك ولو هل آزئاج ناك امهلوقف ، ذخأو

٠ هل نامتوقتب نمل نييلو نيلدع



١٤٥ 

 نم ائيسث ذخآي امهرمأب وأ امهنم مكحلا قيرط نم ناك ام امآو
 ك هالكوب نم ةيطعي نيد لثم اهلوقي ال أ .7 ال دحأل ةيطع وآ 6 دحأ دنع

 نم ء ىش ق لوخدلا ى زجي الف هيلع وأ هعم ميتي لام نم ه اضيقب نمل وآ

 انوكب ىتح الا كلذ مدع مم امهب امانتو ئ لدعلا مكاح هب موقي امي اذ_ه

 ، هالكوي وآ ه ا رماي نآ هيلع وآ هل نامكحي نمل نيبلو % ضعب امهضعبل نييلو

 ٠ ملعآ هللا و

 نكي مل ناف ع نيمي نع هترافك نأ ىونو ص نيمي نع رفك نمو : هنمو

 انيمي ركذف رظن مث ث ائيسن تقولا كلذ ف ملعن الو ، عوطت هيف هيلع
 ةقفاوم ةرافكلا تناك اذا هللا ءاش نارغفك دقف ةرافكلا ليق هيلع تناك دق

 ام تارافكلا ىآيو ث ةظلغملا ريغو ى ةظلغملا ىف اذهو ث نيميلا كلت ةرافكل

 ملعآ هللاو 6 ناك

 ئ ملعي ال فل احلا:و 65 هدنع سيل هنآ ءىش ىلع فلح نمو : هنمو

 ؟ ال مآ ثنح همزلي له ح هتيب ىف دجوف هدنع سيل هنأ كشي الو

 ح اهيغ ةلسرم نبمب ٣ رافك هيلعو 5\ هذه هنيمي ق ثنحي : ل اق

 :آ اذهف ث بذكلل ادمعتم فلح اذا هيلع مثالا امناو ت هيلع مثا الو

 : تارافكلا نم همزلي اميف فلتخاو ، ثناحو

 هيلعف اهيف بذاك هنأ ملعي نيمي ىلع فلح نم لك ث مهضعب لاق

 ٠ اميق ثنح ١ ذا ظيلغتل ١ ةرافك

 هللا لوقي اوجتحاو ح ةلسرم نبمي ةرافك هيلع امنا : موق لاتو

( ٢ : } ج راثالا بابل ١٠ م)



_ ١٤٦ 

 ( متخلح اذا مكناميأ ةرافك كلذ ) ةلسرملا نيميلا ةرافك نايبب بقع ف ىلاعت
 ام الا اهترافك هذه نيمي لكف ء ناميألا بمج اذ__ھهھ هلوتتب مع دت لاتو

 ٠ اهريغو راهظلا ةرافك لثم ليزنتلا نم هعضوم ف هللا هصخ

 ىلص ىبنلا ميرحت ف تلزن ةيآلا هذه نأب لوألا لوقلا باحصأ جتحاو
 مرح نميف ةصوصخم اهنأو ، هسفن ىلع ةيرام هتيراج ملسو هيلع هللا

 نم اهريغ نود ةلسرم نيمي ةرافك هيلعف س هسفن ىلع هتجوز وآ هتيراج
 قداص هنأ هدنعو ، ءىنن ىلع فلح نم نأ لوقلا ضعب فو ت ناميألا

 . ملعأ هللاو ، هينع ةرافك الف بذاك هنأ دعب نم هل نيبت مث

 : ةلاسم وج

 ةلسرم ناميآو تاولصلا تارافك طلخ نا : سيمخ نب رصان خيسلا

 تارافك كلذكو ث كلذل ةياغ ال رثكأ وأ نينثا نك عساو اعيمج ةظلغم وأ

 نم دحاولا ريقفلا ىطعي نآ عساو اعيمج تاظلغم وآ تالسرم نم ناميألا
 ذافنالا دنع ةينلا هيزجتو ث اينغ كلذب رصي مل ام اهلك تارافكلا كلت
 بقللاب ىصوملا هب ىصوأ امع نامآ نم اذهو س تاولص ةرافك نم اذه
 مهلك سانلاو ، كلذ ريقفلا فرعي نأ هيلع سيلو ، لوق ىلع ناسللا نود
 هنأ بيرلا ىف لخدو هرمآ هبسثآ نمو 6 مهيف ثداح ىنغلاو رقفلا مهمكح

 ؟ال مآ ريقف هنآ لتسف ريقف وآ ىنغ

 ء هانغ حصي مل ام كلذ نم ىطعيي نآ عساوف ع ريقف هنا : لاقف

 هلنكي نم ميتيلا ىطعيو هنع فوقرم كوكشلاف هانغ متكي هنأ هيف كسث ناو
 عم لسري نآ عساوو كلذ ىلع انومآم ناك اذا اهريغ وآ هدلاو نم

 ولو دبعلا ىطعي الو ، كلذ ىلع نمآ اذا لدع ريغ ناك ولو ع ريقفلل نيمألا
 ه اريقف هديس ناك

ص كلذ ىلع نينومأم اناك اذا اهجوزل ةجوزالو هتجوزل لجرلا ىطعيو



 ۔ ١٤٧

 ىرجب رب بح ةبرجآ ةثالث وهو انيكسم نيتس ماعطا ةال ملا ةرافكو
 عابرأ ةثالث ةرذلا بح نمو عاص فصن نيكسم لكل حيحصلا و “ ىوزن

 ّ عاصف ةنطاملا' ةرذ نم تناك ناو ةنطابلا ةرذ نم نكب مل اذا عاصلا

 ٠ عاصلا عابرأ ةثالث ريعشلا نمو

 ٠ لوق ىلع ةيبطلا ةرذلا ىف كلذك عاص هنا : ضعب لاتو

 نزولاب ناك ناو ، عاص رمتلا نمو ، عاص ىوهسلاو نخدلا بح نمو
 نم ثلث الا نانمآ ةثالث رئاسلا رمت نمو ص نانمآ ةثالث ضرغلا رمت نم

 ٠ حيحصلا ىوزن "نم

 نم تركذ امم ءاش ام هتميقب هناخ ربلا بح نم نكي مل اذا لوقو
 ٠ كلذ ريغ ىزجي الو رمتلاو اهتركذ ىتلا بوبحلا كلت

 هذ_ه نم تركذ امم ءىش مهلكأ دلب ىف كلذ ناك نا : ضعب لاقو

 مهلكأ نكب مل ناو 6 ةنكمألا كلت ف كلذ ذافناا ىزجآ رمتلا وأ بروحلا

 ق ملعأ الو ك ريلاك هنم جرخي فاصلا سلسلا ثحو ريلا ريغ ىزجب الف

 ٠ ملعأ هللاو ، افالتخا كلذ

 ء لتقلا و راهظلا ةرافك الخام اهنك تاظلغملا تارافكلا امأف : ىحبصلا
 ولو س هنع ىزجأ لهف كلذ ىأ ، قتعلاو مايصلا و ماعطالا نم ريخم وهف

 نأ هلو © مايصلاب رفكو ماعطلا قاطأو . ماعطالاب رفكو مايصلا قاطأ

 رطفي ال هنأ ريغ ، اقفتمو اقرفتم ءاسث ام موصيو ءاش ام مايالا نم معطي

 لاصتالا هيف رطفي نآ ديري ىذلا مويلا: كلذ ريغ معطي ىتح الا همايص نم

 انيكسم معطيو رطخي نأ دارأ مث ، مايصلاب رفكي ناك اذا هعباتتو مويلا
 ءاوسو ث مويلا كلذ نع معطأ دقو الا حبصلا هيلع رجفني الف موي ناكم
لاح ىف مايصلا قرغ وأ مايصلا مايآ لاح ىف ماعطالا قرف كلذ
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 عيمجو ماعطال ١ قرف وآ مايصلا حبمجو 6 ماعطال ١ عمج وآ ماعطال ١

 . ضعبب هضعب الوصوم اعباتتم الا مايصلا نوكي الو س مايصلا

 ارطفم حبصأو ماعطالا ىون اذاا لوقو ث دسثار تنب ةخيشلا : تلق

 ؟ معطي نآ لبق

 موقت ماعطا ةينلا نأو % هماص ام مدهني الو ئ هيلع سأب ال هنأ

 ٠ ملعآ هللا و > مايصلا ماقم

 : ةلأسم دهب

 ىنغتسا مث ثنحو ، ريقف وهو ايفاح اهب ىشمي ةجحب فلح نمو
 هيلع بجو دق ناك نا و ؤ جحلا مآ مايصل ١ همزليآ هثنح قف همزلي ام

 ؟ هثنح نع وآ هضرف نع لبنت جحلا ضرف

 6 نبرهش جحل ١ نع رهشأ ةعبرأ مايص هيلعف ربقغ رهو ثنح اذا : لاق

 ةضيرفلا ةجح هيلع ى ذلا امأو : كلذ دعي ىنغتسا ولو نيرهش ىشم ١ نعو

 . ملعأ هللاو ، ةضيرفلا ةجحب آديي هناف ثنحلا ةجحو

 : ةلأسم وبع

 هريغ رجآتسب نأ هل زوجب هناف جحلا هيلعف اذك لعف ناا : لاق نمو

 هضبقب هسفن ىلع انيد لعج ىلوألا ىف هنأل س كلذ نيم قرفلاو هنع جحي

 اهيلا كلذ هتفاضاي هسفن همزلأ ىناثلا لصنلا فقو أ هنع هريغ هضبقي وآ وه

 ٠ ملعأ هللاو ح لاحلا ىف اهل هما زلاو

 : ةلأسم وه

 ناكو ى هلام ىكزي الو موصي الر ىلصي ال لجر نع : ناديبع نبا

مث ث قاتعلاو قالطلاو ليبسلاو جحلا لثم ةريثكلا ظالغلا ناميالاب فلحي



 س ١٤٩

 موصلا لدي نع همسج فعض قو . عجرب ال هنآ دقعو ةينلا صلخأو بات

 ؟ ال مآ ةبوتلا هيزجيأ س تاقالطلاو تارافكلا ريفكنو س ةالصلاو

 ةرافك هيلعو اميهلدب هيلع زوقف موصلاو ةالصلا امآ : لاق

 نع ةدحاو ةرافك هيزجت لوقو ةرافك ةالص لكل لوقو س ةالصلا
 عيمج نع ةدحاو ةرافك هيزجت لوقو ث مايصلا كلذكو ح تاولصلا عيمج

 ٠ مايصلاو تاولصلا تارافك ناميألاو ث هللا قونح

 جحلا لثم ظالغلا نايلاب فلح اذا ةريثك مهارد هدنع ىذلا امأو
 ؟ قالطلا و ليبسلا و

 ، عيمجلا نع ، ةدحاو ةجح هيزجت : لوقو ، ةجح نيميب لكل هيلع لوق
 فعض اذا: : لاق صخر ضعبو ء هلام لق اذا نيرهش مايص هيلع : لوقو

 ٠ ةبوتلا هيزجت همسج

 ؟ اهلاثمأو ليبسلاو جحلا لثم ظالغلا ناميألاب فلح اذا ريقفلا امأو

 ٠ نيرهش مايص ةجح لكل هيلع : لاق نم لاقف

 . مايآ ةثالث مايص هيلع : لاق نم لاتقو

 ٠ ةبوتلا هيزجت همسج فعض اذا : لاق نم لاقو

 ؟ هتجوز قالطب فلح اذا امآو

 ٠ قالطلا همزلبف

؟ لييسب فلح اذا اما و
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 هلام ةميق رشع هيلع : لانن نم لاقف ٠

 هتمذ ف رشعلا نوكي : لاق نم لاقو ٠

 ؟ ظالغلا نامبالاب فلحي ىذلا امأو

 نيرهسث مايصب نيمي لكل هيلع : لاق نم لاقف ٠

 نع نيرهش مايص وأ انيكسم نبنس ما_هعطا هيلع : لات نم لاقو

 ٠ عيمجلا

 . ملعأ هللاو ، ةبوتلا هيزجت : لاق نم لاتو

 عبا رتف ام اهنأ ةيفاح جحلا ىلا ربست نآ ةجحب تفلح ةآرما ق

 ىلع ردقن مل ةريقف ةآرما ىهو هتعبار مث ةينالفلا دالبلاا ىلا اهجوز
 ؟ اهيلع بجي ىذلا ام ى جحلل لوذضولا

 : لوقو 6 رهشأ ةعبرأ مايص اهيلع لوق : فالتخا كلذ ق لات

 ءىش ال لوقو س مايآ ةثالث مايص اهيلع : لوقو س نيرهش مايص اميلع

 ٠ ملعأ هللاو ، اهيلع

 : ةلآسم ه

 : تلاقف ، تعنتماف اهب لخدي نأ داراف ةأرما لجرلا جوزت اذاو
 دبعلا وأ ث ةنالغ ةدبعلا عيبت نا لبق ىنتلوح وأ تلخد اذا ةجح ىنمزلت

 . ةدبعلا وآ دبعلا ىف بيصن ىه اهل لب ، كلم اميهف ىل سيلو ك انالف
؟ اهمزلي ام اهب لخدو اهلرح اذاف
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 اهيلعف هريقف تناك اذاو س ةجح اهمزلت ةينغ تناك اذا : لاق

 امناو ئ اهيلع ءىش ال لوقو ح مايآ ةثالث مايص لوقو ئ نيرهش مايص

 ء لاهجلا نع رتستو بئاتلل ةصخرلا لذبت نأ ىنبجعيو ث ةبوتلا اميلع
 . ملعآ هللااو

 : ةلأسم دهج

 ؟ همزلي ام هلعفو اذك لعف نا نوعلم : لاق نمو

 ٠ ملعأ هللاو ع ةظلغم نيمي ةرافك هيلعف هللا نم ةنعللا ىون نا : لاق

 : ةلاسم دهب

 رمآ ام ىنأ ميظعلا ىلع : اهجوزل تلات ةآرما ف : ناديبع نبا

 ؟ ال مأ هيلع ترمآ نا ثنحيو انيمي اذه نوكي كيلع

 نيمي ةرافك اهترافكو س نيمي وهف نيميلا اذه اهلوقب تون نا : لاق
 ٠ ملعأ هللاو 6 ةلسرم

 : ةلسم د

 ىنالفلا ءىشلا نأ ىلع هللا دهاشل! وأ دهاشلا هللا لاق نميفو : هنمو

 ؟ همزلي ام هلعف دق وهو هتلعف ام

 ةرافك هيلع : لوقو ث هبلع ءىش ال : لوق : فالتخا كلذ ى : لاق

 ٠ ىنبجعي ريخألا لوقلا ١ ذ_هو 4 ةلسرم نيمي

 دهاشلا : لاقو ركنأف اقح رخآ لجر ىلع لجر ىعدا ناق : هل تلق
 هل هيلع وهو ث ائيش نالف اب كل ىلع ام ىنأ دهاشلا وآ هللا ىلع
؟همزلبام
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 ةرافك همزلت : لاق ٠

 ٠ ملعآ هللا و 6 فالتخا كلذ ق : ل اق

 : ةلأسم وج

 هل لوب الجر هيلا لسرأف انالف ملكي ال فلح نمع هتلأسو : هنمو
 ؟ هل لان لوسرلا نا مث ائيسث ىنع لقت ال : هل لات مث ى اذك

 ٠ ملعأ هللاو ء ثنحلا همزلي :لانق

 ذفنتآ انيكسم نيتس ماعطا اهترافك ةلسرم نيمي ةرافكب ىصوأ نمو

 ؟ ال مأ اهب ىصوملا ىصوآ امك ةرافكلا هذه

 اهنأ لوق هيغو 6 ىصوم ١ ىصوآ امك ذفنت ة رافكلا هذ_ه نا : لاق

 ٠ ملعآ هللا و ؤ نكاسم ةرشع ماعطا ئ ةلسرم نمي ةرافك ذفنت

 : ةلأسم دب

 نظي هنم انايسن هيلا ىصوآ كلاه نع نيمي ةرافك قرف نميفو : هنمو

 ةالص ةرافك اهيف ةبوتكم ةيصولاو س نيتالص ةرافكب هيلا ىصوأ كلاملا

 دعب نيميللو ةالصلل ةرافكلا هقيرقتب ىون اذا هيزجي له ، ةظلغم نيمي ةرافكو

 ؟ ال مآ بحلا قرف نأ

٠ ملعأ هللاو ، كلذ ىزجي : لات



 ۔_ ١٥٢٣

 تارافكلا نم دييعلا وآ ءاينغألا نم ادحأ ىصولا ىطعأ اذاو : هتمو

 ملاع وهو دبعلا وأ ىنغلا اذه ىطعأ ىصولاا اذه ناك نا : لاق

 لثم ءارقفلا نم دحأل ملسيو هلام ىف هيلع نامضلاف دبع وأ ىنغ ىطعملا نأ

 هانغب الو لجرلا كلمي ام ملعي ال ىصولا ناك ناو ث دبعلا وآ ىنغلا ىطعأ ام

 ٠ ملعأ هللاو ، ىصوملا لام ثلث ىف نامضلا ناف ، تارافكلا نم هاطعأو

 : ةلاسم وبع

 نيملسملا راثآ نم هتظفح ىذلا سيمخ نب رصان خيشلا نع : هنمو

 هوبهو وأ مهنم هارتسثاف ءارقفلا ىلع هتمزل ةالص ةرافك نع ابح قرف نميف

 دارآو ع نيملسملا مم زئاج هجوب مهل اكلم راصو ث هنم هوضبق ام دعب هل

 ةلعلا ملعأ الو س كلذ هل سيل نأ اهريغ ةرافك ى ةيناث ةرم هذافنا

 ١  11كل ذ نم ةعن ٠

 كلذك هريغ نع هللا همحر ناهبن وبآ مفرف كلذ هل سيل نآ : هلرق

 : لاق مث ، هيف اذه ريغب لوقي ادحأ نآ ملعأ الو : لاقف هيلع داز لب

 ىف هل هزيجيف ءاطع هل راص نم دنع نميف صخري نم لوق ىلع هنآ الا

 هلام ىف هلذب زاوج نم عنمي نألا ىنعم ال اثاريم هتافو دعبو ث ءارش هتايح
 ام ىزجأ نا : لاق مث ع كلذ ىف لاطأو ، هيلا عجري نأ دعب نم هيلع ء
 زاج امك همزل دق ام هي رفكي نآ هل زوجي نأ هيأر نم اذه ىلع هب

 كلذك وهف الاو ، هزاوجو عنمل ةلعل الا هاطعأ نم دنع نم هلكأي نأ هل
٠ كلذ هلوق رخأ ىهتنا كلذ ريغ ىلع لدي ام مدعل
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 كلذ ىف لوقو ، نيرخأتملاو نيمدقتملا نيملسملا راثآ ىف هتدجو اذكه الا

 ٠ نبملسملا لوق

 ، ىنغلا تمزل ةرافك نم هرقفل بحلا نم ائيش ضبق اذا ريقفلا امأو
 هعاب ءاش ناو هلكأ ءاش نا دارأ امل هفرص ريقفللف اغلاي ريقفلا ناكو

 لزغ جويس نم هلامعتسا هل زوجي اميف ث هلمعتساو هدارأ نم هاطعأ وأ
 ٠ هلام ىف هنعف نآ هل زوجي ام لثمك لعفي كلذ ريغ وأ

 ، افالتخا كلذ ىف نأ وجرأف ةرافك نع هنم هاطعأ نم لكآ امأو

 ريقفلا اهضبق اذا كلذ هبشأ امو ةاكزلا كلذكو ث هلكأ نم اعنام ملعأ الو

 ىلع كلذ هل عساوغ ، اهنم هاطعأ ىذلا ىنغلا ريقفلا معطأف ، ىنغلا! نم

 اريقف ىطعأ نم هعمج نب هللا دبع نب دمحم هيقفلا خيسلا تلآس دقو ، لوق

 لحي له ى ريقفلا هل هدر مث ث ءارقفلا قح نم همزل امع مهارد وآ ابح

 ؟ هيلع هلثم قح ىف ةثلاثو ةيناث هذافناو ريقفلا نم هل هذخأ

 ىف ةثلاثو ث ةيناث هذافنا هل لحي هنأ ىدنع هطخب ىل هنم باوجلا ناكف

 %ڵ كلذ نم هعنمت ةجح ملعأ الو ، كلذ قيضي ال ىدنعو هيلع هلثم قح

 ٠ ملعأ هللا و

 بوبحلا نم كلذ ريغو ريعشلا بحو نخدلا بح ف : ىحبصلا

 ؟ ناميگياو تاولصلل تارافكلا ذافنال ةرذلا بح ماقم موقت ةتاتقملا

 نيكسم لكل ئأر ضعبو ةميقلاب كلذ ىآر ضعب : فالتخا كلذ ف : لاق
 6 ريعشلا نم عاصلا عابرأ ةتالث : لوقو 6 ربلاك عاص ث“ف صن ريعشلا نم

. ملعأ هللاو ء عاصلا سادسآ ةسمخ ضعب لاقو “ عاص نخدلا نمو
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 : ةلاسم وهب

 هقث ريغ ةآرما وأ لجر هلفك اذا جاتحملا ريقفلا ميتيلا فو : هنمو

 ؟ نادبألا ةرطف وأ تارافكلا نم ميتيلل ىطعي نآ زوجي

 ىتح : ليقو ، لوقلا ضعب ى هيلا ميلستلا زاج انومام ناك اذا : لاق
 ذخآ وآ ث مايألا نم ءىشب هلوعي نم رجأ وأ ائيسث قحتسا ناو ث ةقث نورك
 ٠ ملعأ هللاو ث هللا ءاش نا زاج ابوث هل

 : ةلآسم وبع

 ؟ نبل امهيفو ت اهنيعب ةاش نبل ىلع فلح نمو

 ٠ دودحملا نم سيل لوقو ث دودحملا نم وه : لوقف

 ؟ نبل اهيف نكي مل نا و

 لخنلا ةرمث كلذكو \ دودحملا نم سبل : ليقو ث ددحملا نم هنا : ليقف
 ٠ ملعأ هللاو > ذه ىلع ضرألاو

 : ةلأسم ده

 ؟ اذك تلعف نا ىلاعت هللا' ةقفرب ىلع قوف رم : لاق نم : ىلمازلا

 ٠ ملعأ هللا و ةلسرم نيمي ة رافك همزلت نآ ىنبجعيغ

 : ةلاسم ده

 ؟ مايصلاب هنيمي رفك نمو

 ءاش ن ااو مياق ءاسث ن نا ريخم وه كلوقو ، همايص قرفي ال : لوقف
٠ ملعأ هللاو لضفقآ ةعباتملاو ء قرف
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 ء لوق ىلع نخدلا نم تارافكلا جارخا زوجيو : دادم نب دمحآ خيشلا

 ملعأ هللاو ح ربلا عاص فصن ةميقب : لبقو 6 مات عاص نيكسم لكل نوكيو ٠

 ؟ اذك لعفا : هل لاقف ش انالف مدختسي ال فلح نم : ديعس وبآ

 ملعأ هللاو . كلذ رومأملا لعفي مل ناو ثنحيو 4 همدختسا دقف ٠

 ةلاسم ده :

 ؟ انالغ بحاصي ال فلح نمو

 اقفت ١ نا و . رفس وآ رضح ق ةيحصلا ىلع ١ دق اعتي نآ ةبحصل ١ ةفصغ

 ح هلكأ وأ هدعاق وأ هفقاو ناو ئ ثنحب الف ةبحص دقع الب قيرط ق ايشمو

 ٠ ملعأ هللا و مالكب آديب نأ بحن الو ثنتحب ال نآ بحنقف همالك با وج درو

 ىذلا نيدلا اذه نآ اعطت هللاب فلحي نآ زوجيآ : لئاق لاق ناف

 نود قحلا وهو ، هدابع هب هللا دبعت ىذلا نيدلا وه ث ىلاعت هلل هب نيدي

 ؟ بهاذملا نم هريغ

 قحلا وهو هدابع هللا دبعت نيدلا اذه نأ فلحي نأ زئاج : هل ليق

٠ ملعآ هللاو ، كلذ ىلع الا انفلك ام هللا نأو ، هللا دنع ام ىلع



١٥٧ _ 

 دنع قح هنآ هنيد ىلع فلح نيملسملا ةوعد نم در نع لئسو ا ةلح ن ا ة لهآ نم لجر نع لئسو

 | ٥ ده ١ وشم هملع ده نوكي نأ ال نم : : ٭ ِ :ه ٩ 5 ,1 . ا ثنح دقف لان ‘م ءاملعلا نمو ال : ل . : لاق

 ؟ قح هنآ نيفلاخملا نيد ىلع فلح قفاوم نع لئس

 ؟ قح هنآ هنيد ىلع فلاخمف : هل ليق ء ثنح دق : لاق

 ثنح نقح هنأ فل اخم نيد ىلع فل ن : © : ةلاخ . خلاخم فلح ..,ا و % ثنحي : ثينحم ال : لاق

 : ةلآسم وج

 ٠. ١ آ ٠

 ح . فلح . ه : ور ني دمحم خيشل
 هنا ملعي وهو ايذ اك هلل اي نميغ ح : ذ رع ٤

 : بذكلا ىلع نوفلحيو ) : ىلاعت هلو :7 : ة هلوقل ةلظغم نيمي اهنا
 ) /" 7 .< - ، الام اهب عطتقا الو هفلحي مل اذا ليقو

 : ةلاسم ده

 ؟ نكي مل هنأ ملعي وهو !اذك ناك دقل ص هللا ملعب : لاق نم

 : ' لعف هنآ هللا ملعي هلوق نإ لوقو ث ظيلغتل ه ة 5 خيلغتملا هترافكف
8 لعغي مل وا لعف هت مل ٠ ةلسرم لوقو ةظلغم لوق فالتخا هيفف



 ۔ ١٥٨

 هيف سيلو ث ظيلغتلا هيلعف :ذك ناك هنآ هللا ملع : هلوق امأو

 ةرافك لاق نم لوقو س ناميالا ف ظيلغتلاب لوقي نم لوق ىلع فالتخا
 . ملعأ هللاو ث تيثأ ناميألا عيمج ق ةلسرم

 اهيف مزليو ث ةينلاب ريغتت ال ىتلا ةحيرصلا ناميألا نع هتلاسو
 ؟ ثنحلا

 : نيبرض ىلع ىه : لاق
 ٠ هللاتو هللايو هللاو : لجرلا لوق : لوؤلا

 ةمظعو % هللا ةردقو : لوقي 6 هللا ثاذص نم ةفصب فلحي نأ : ىناثلا و

 ٠ هللا ملعو ح هللا مالكو ث هللا

 ؟ ةينلاب ريغتت ىتلا تايانكلا ةفص امو : تلق

 مسقأو 6 هللا رمعلو 6 هللا قحو { هللا ميأ : لجرلا لوق ىه : لاق

 مسقأو % هللا رمعلو ث هللا قحو ص هلللا ميأ : لجرلا لوق ىه : لاق

 اهب دارأ مل : لاق ناو انيمي ناك نيميلا اهب دارأ اذاف ك اذه وحنو ك هللاب
 ٠ هلوتت لبت نيميلا

 ؟ ةرافك اهيف مزلت الو ى اهنع ىمنملا ناميالا امأو : تلق

 قح 4 ملقلا و حوللاو ‘ ةالصلاو ك ةبعكلاو : لئاقلا لوق ىه لاقت

 مزلت ال و ؤ نبميب سيل ١ ذ_ه وحنو 6 نالف سآ رو ؤ ىتايحو ىبأر 6٧ دمحم

 هرلع هنع ىهن دقو ةيصعملا نم بيرق وهو { ثنح الو ةرافك هيف

 ٠ ملعأ هللاو > مالسلا

 : ةلآسم 3

؟ هنم ةروسب وآ نآ رقلاب فلح نمو



. ١٥١٨١ 

 سيل لوقو ، ةروس لك ف ةتيثم ةلمسبلا نألا نيمي همزلت : لوقف
 ملعأ هللاو نآ رقلا ىآد دعي ناميآ هيلع لوقو ع نيميب .

 نجحأل وآ > نموصذخل وأ نيلصألا هللا و : لاقغ ةعاط ىلع فلح نمو

 ؟ همزلي اماع اعوطنت ؛وأ اضرف كلذ ناك اذه وحنو نتقدصذلوأ

 هيلعف ثنح ناف 04 ثنحي ال نأ هيلع بجاولاف اضرف ناك نا : لاق

 هيلع لوقف اعوطت ناك نا و ع نيميلاب اديكأت هدارم هيلع اضرف ناك هنأل ى ةرافكلا

 امب ءافولا هيلع لوقو 0 ثنحلاب ةرافكلا هيلع لوقو ،& ثنحلاب ةرافكلا

 ٠ ملعأ هللاو كلذ ريغ هيبزجي الو > لاق

 ؟ دحا و سلجم ق ء دحا و ىنعم ق ترثك ولو ةقفتم ظافلآي فلح نمو

 اسلجم ناك اذا ةدحاو ةرافك اهنا : ليتو % ةرافك ةظفل لك ىفف

 ٠ ةرافك ماقم وآ سلجم لكلف د تاماقم وأ سلاجم ق ناك ناو ئ ادحاو

 ؟ ظافلألا فلتخا ولو : ليقو

 ةظفل لك ىف ليقو س ةدحاو ةرافك هيلع امناف ةرافكلا تقفتا اذاف

 0 دحاو سلجم ف نوكي نآ ال س دحاو ىنعم ىف ناك ول ، ةرافك كلذ نم

 ٠ ملعآ هللاو

 ؟ لام هل سيلو ث ةقدصلاب فلح نمو

 هللا ليبس ىف وأ ليبسلا ف هلام لعج نم كلذكو ث هيلع ءىش الف

. ملعأ هللاو ثنح اذ! ءارقفلل هلام نم رشعلا جرخي نآ هيلعف



 ۔. ١٦٠

 دارأف ، هايا هلطمي نيد لجرل هيلع ناك لجر نع : نسحلا ىبآ نع
 ىلع ىلام نم ةقدص نيدلا كلذ هل : لاقف هيلع امب همغي نأ نيدلا بحاص
 ىتايح ق ىنم ةيصو : لاق وأ 6 ىنم را رقا هكم ءارقفل وأ 6 ةكم ءارقف

 ؟ ىتافو دعبو

 ىلعو ص ءارقفلل ءعىن الو هقح هلف بضغ ىلع هنم كلذ ناك ناغ

 ناك ناو 6 ءىنن ةكم ءارقفل هيلع سيلو . هيلا هيدؤي نأ قحلا هيلع ىذلا

 فلاحلا ,ىلعو س فلاحلا ىطعي نأ لجرلا ىلعف اضرلا دح ف فلاخلا لوق

 ٠ ملعأ هللا:و ے كلذ لعج ثيح صلختي نأ

 : ةلسم دب

 قنع وأ هلام ةقدصب فلح نمو : هللا همحر ديز نب رباج خيشل ١

 عجرب مث ثنحي مث هكلم نم كلذ ليزي نأ هل له ث هسفن لعف ىلع هدبع

 ؟ هكلم ىف كلذ

 ةيناث هيلع فلح ام لعف ولو س كلذ دعب :هيلع ثنح الو س معن : لاق

 ٠ ملعأ هللاو ك ةدحاو ةرم الا ثنح الف هكلم ف اوداع دعبي

 فلح مث ح هع هس ر لخ دآ و ؤ هنري فقن نأ دعي اصل الجر لتق نمو

 ؟ املظ هناسعل ك رحو هلتق ام هنأ

٠ ملعأ هللاو ثتحلا نع كلذ هيزجيو ث هلتق هل زئاجف



 س ١٦١

 : ةلاسم

 ؟ ىسنف هغارف دنع ءانثتسالا هب دارآو فلح نمو

 : ىلاعت هلوقل ةنس دعد ولو ركذ ىنم ىنثتسي نأ هل : سابع نبا : لاق

 ٠ ملعأ هللاو ) تيسن اذا كير ركذاو (

 لجرلا لبقي ملو ، لجر ىلع هعابف اذه هدبع عيبي ال فلح نمو
 ؟ عيبلا

 ثنحي ال : لوقو ث هلبقي مل وأ عيبلا لجرلا لبق ثنحلا هيلع : لوخ
 ء ئرتشملا نم لوبقب الا تبثي ال عيبلا نأل

 ؟ ر ايخل اي هع اي ن اف : تلق

 عقو كلذ وني مل ناو س عطقلاب هعيبي نآ ىون ناك نا ثنحي ال : لاق
 ٠ ملعأ هللا و ؤ عيب مس ! هيلع عقيو ر ايخل ١ عيب نأل ء ثنحلا هيلع

 ة ةلأسم ده

 دحأل هبرقأو اذه هئبسث بهو الو عاب ال فلح نمو : ديعس .وبآ

 ؟ ال مآ ثنحب

 رقأ نل ءىشلا كلذ نوكب نأ الا ثنحيو هيه رارقالا نأ : لاق

 ٠ ملعأ هللاو > لصألا ف هي هل

( ٢ : [ ج راثالا بلبل _- ١١ م )



 _ _ ١٦٢

 : ةلأسم وب

 ؟ آدبز ىرتستثاف ء انمس ىرتستي ال فلح نمو

 ٠ ةيمستلا ىلع ثنحي الو ث ىنعملا ىلع ثنحي هناف

 ؟ ًاضخم ىرتشاف انبل ىرتسني ال فلح ناذ : هل تلق

 . ةيمستلا و ىنعملا ف ثنحي اذه : لاق

 هنمأ _ ةخسن _ هتيراج جوزي الو همالغ عيب ال فلح ناف : تلت

 ؟ ادساف اجيوزت ةمألا جوزو ع ادساف اعيب مالغلا عابف

 نم دسف اذا عيبلا نأل ؤ ح اكنملا ىف ثنحي الو 0 عيبلا ف ثنحي هناف

 حاكنلا امأو اعيب ىمسيو “ زاج ىرتشملا هي ىضرو نيعلاو ةلاهجلا لبق

 ٠ ملعأ هلللا و ى مامتإلا هيزجي مل دسغ اذا

 هذخأي ال هنأ فلحف ء هيلا هدري نأ دارأف ائيس الجر ىطعآ نمو

 ؟ ال مآ هنمت لبقي نأ هل له ص رخآلا هعايف

 . ملعأ هللاو س ه ذخأ نع فلح ام نمث ليق نم هبلع ثنح ال : لاق

 هل ترجتف س هدنع نم اهاطعأف هتآرما ةراجت نم لكأي ال فلح نمو

 ؟هنم لكآو

 نم ائيش تذخأ نا امآو 0 اهلام نم اهتراجت دارأ اذا ثنحي الف

٠ ثنح ةصح هيف اهلامف لكآ وم حبرلا



١٦٣ 

 لام وآ ةعارز وأ ةراجت ىق اهكراشف اهكراسثي ال فلح ناف : تلق

 ؟ هيغ كراشي امم هريغ وأ

 امهل عقو ن اف { هنيعي ء ىش ق هنين هل نركي نأ الا ثنحب : لاق

 امهريغ نم ائيسث ىطعآ وأ ةقد صب امهيلع قدصت وأ س هناثري نمم ثاريم
 ؟ال مآ ثنح هقحليأ

 هعفدو هدر ىلع ردقي ال هنأن ، ثاريم ااذه ىق هيلع ثنح ال : لاق

 دقف هكرش اهلبق اذاف ةيطعلا امو ث هللا ليق نم ء اج دقو ، هسفن نع

 ريغ نم ناك ءىش لكو ث اهدرو اهلوبق هل نأ ةقدصلا كلذكو ،\ ثنح

 ٠ ملعآ هللاو % لاح ىلع هكراشم اي 7 لوقو . هيف ثنحي الف هلعف

 : ةلأسم وج

 "رب له س كلذ هيطعي نم رمأف ائيسث ادحأ ىطعي نآ فلح نمو

 الا ح ةيطعلا ماقم موقب كلذ ىف رمألا نا لوق هيف فلتخت : لاق

 ٠ ملعأ هللاو اهماتم موقب ال لوقو 6٧ هديب ةيطعلا ى ونب

 ذ ؟ نينثا وأ ادحاو ادبع ىرتشاف اديبع ىرتسشثبي ال فلح نمو

 . ادعاصف ةثالث ىرتشي ىتح ثنحي مل

 ، ءاسنلا جوزتأ الو ، ماعطلا نم لكآ الو ىرتشأ ال : لاق نابو
 ؟ ديبعلا ىرتشأ الو

. ملعأ هللاو ى كلذ نم ليلقلا لقأ ف ثنحي هناف



 س ١٦٤4

 لهو ، همزلي ام لالح هيلع مارحلا وأ مارح هيلع لالحلا : لاق نمو

 ؟ كلذ ىف هتجوز لخدت

 ميرحت ىف ةجوزلا لخدت الو س ةدحاو ةرافك امهل هيلع نا : لاق

 ٠ امب ىوني ىتح لااحلا

 ؟ همزلي ام هنيمي ف اهاون ناف : تلق

 ىضمت ىتح نيميلا لجأل اهآطي مل ناو ، كلذ ف ةرافكلا هيلع : لاق

 ٠ ملعأ هللا و ك ءاليال اي هنم تناب رهشأ ةعبرأ

 كيلع انآو ك مارح ىلع تنأ : اهجوزل تلاتت ةأرما ف : ىلع وبآ لاق

 ؟ مارح

 اضيأ اهمزلت لعلو ، اهيلع اهجوز ميرحت ق انيمي اميلع نا
 . لالحلا ميرحت ىلا تدصت نإ اهجوز ىلع اهسىىفن ميرحت ق ةرافك

 ٠ ملعأ هللاو

 : ةلأسم ده

 ؟ دنو ىلع اهأطي مل نا هتجوز ىلع فلح نمو

 لابجلاو ) : ىلاعت هلوقل ، هيلع ثنح الو لبج ىلع اهأطي هناف

 ٠ ىون ام ىلعف ي ةين هل نوكت نأ الا ( آداتوأ

؟ ط اسي ىلع اهأطي ال فلح ن اف



. ١٦٥ 

 ء اهيلع ءطولا نكميو ؤ ةماعلا عم ةفورعم طسيلا نل ثنحي هناف

 ى رنب نأ الا & امهنبي ىنعمل ا فلتخاف اهيلع ءطول ١ نكمي ال د اتتوألا و

 ةفشحلا ةبوبرغ وه هريغو ثنحلا هي بجب ئ ذلا ءطولا دحو [{{ هنين هلف ائيش

 هب بجيو ث ةعيرشلا مكح ف نيناتخلا ءاقتلا وهو ، جرفلا ىف اهلك
 ثنحلا هب بجيو ، اثالث اهقلطملةجوزلا ليلحتو ، قادصلا لامكتساو دحلا
 فاكتعالاو موصلا ضقنو ح ةبانجلا نم لسغلا هم بجيو { ءالبالا ق

 ةجوزلا هب مرحت ع ميرحتلا ىنعم ىلع ناك اذا جيوزتلا هب مرحيو ، جحلا و
 ٠ كلذل دمعتو اضخئاح تناك اذا

 ىف عامجلا وه ءطولا نا سانلا عم فراعتلاو ةيمستلا ف امأو
 ىون ام فلاحلل نوكي نأ ىنبجعيو ى ءالا هيف لجرلا فذقي ىتح جرفلا
 ٠ ملعأ هللا و 6 ةبمسيتلا ىلعو 4 ىناعملا ىلع ناميألا نؤل 4 كلذ ق

 ؟ مني ملو هيف تابف ديز لزنم ف تيبي ال فلح نمو

 ادجس مهبرل نوتيبي نيذلاو ) : ىلاعت هلوقل سعنب مل ولو ثنحلا هيلعف
 ٠ ) امايقو

 ملو لاوزلا لبق هيغ لخدي ديز لزنم ف لبقي ال هنأ فلح ناف : تلق

 ؟ سعني

 « ليقت ال نيطايشلا ناف اولبق » : مالسلا هيلع هلوقل ثنحيال : لاق

 ٠ ملعأ هللا و

 : ةلأسم 1

؟ اميلع ردقي ال ةريثك ججحب فلح نمو



_ ١٦٦ _ 

 ةجح لكل موصي : لوقو ث كلذ ريغ هيزجي الو جحلا هيلع : لوق
 . مايآ ةنالث : لوقو ، كلذ عيمجل نيرهست موص هيزجي : لوقو نيرهش

 رتسيو نوقيطي ال ام دابعلا فلكي ال هللا نأل ، ةبوتلا هيزجت : لوتو
 ٠ ملعأ هللا و ے لاهجلا نع كلذ

 : ةلأسم وج

 دعب ركذ مث س ءوضو ريغ ىلع وهو ىلصف مويلا ىلصي ال فلح نمو
 ؟ ىلص نأ

 6 ء وضو ريغ نم ىلصو 6 ةحيحص ةالص ىون نوكي نأ الا ثنحب هناف

 ٠ ملعأ هللا و ثنحي ال هناف كلذ ملعي !هو

 : ةلأسم وج

 ؟ رانلا ىلع خبط دق ائيش لكأف رانلا هتسمامم لكأي ال فلح نمو

 اهتاذب هسمت مل ولو رانلا هتسامم خوبطملا نأل ، ثنحي هناف

 دقف اهترارحب ائيس تسم اذأ سمشلا كلذكو ث اهترارحي هنسم اذا

 ٠ ملعأ هللاو > اهرمق هسمي مل ولو هتسم

 : ةلأسم وبع

 ؟ انامز وآ انيح وآ ارهد انالف ملكي ال فلح نم : رثؤملا وبآ

 > فلاحلا هاون ام ىلع : لرقو ةنس مالو فلأ رغي رهدلا نا : لوق

 ةتس لوقو س ةعست ىلا رهسثآ ةتس نم نيحلاو ، دبألا وه مالو فلآبو

 مايأ ةثالث لورق ى ةنس لك ىنعمب ) نبح لك ا_هلكآ ىتؤت ( : ىلاعت هلوقل

نا : لوقو ( نيح ىتح اوعتمت مهل ليق ذا دومث قو ) : ىلاعت هلوقل



١٦٧ 

 هأبن اوملعتلو ) : ىلاعت هلوقل هللا الا هملعي ال لوهجم هنأل ةعاس نيحلا

 نيح دعب ( ٠

 نيح ناسنالا ىلع ىتآ له ) : ىلاعت هلوقل ةنس نوعبرأ وه : لوقو
 نيح ىتح هننجتسيل ) : ىلاعت هلوقل نينس عست وه لوقو ( رهدلا نم ( ٠

 ، نينس معبرأ : لوقو ث ، ةنس : لوقو ع ةليلو موب لون : نامزلاو

 ٠ مل_ءع؟ هللاو ، اتقو رهدلاو نامزلل ىري ال ضعبو

 5 هوسكت الو هريغ وآ اهجوزل لزغت ال تفلح ةأرما فو

 ؟ هبي لداب وأ اهريغ دنع نم وأ اهلزحغ نم ال زغ وآ ايوث هلع فولحملا ىرتشاف

 اهلزغ نم سيل هناف \ هوسكت وأ هل لزغت ىتح اهيلع ثنح الف

 ٠ ثنحي الف اطرلخم اهريغ لزغو

 نم ازبخ لكأف ا_هلزغ سبلي الو ، اهنيحط زبخ لكأي ال فلح ناف
 ؟ اهريغ لزغو اهلزغ نم هيف ابوثو ، اهريغ نيحطو اهنيحط

 هناف اهلزغ نم سبلي الو ع اهنيحط نم لكأي ال لوقي نآ الا ثنحي الغ

 ، لق ولو اهنيحط نم ازبخ لكآو اهلزغ نم هيف ابوث سبل نا ثنحي
 ٠ ملعأ هللاو

 : ةلأسم بج

 و_هر ةعامج ىلع رمغ انالف ملك نا قالطلاب لجر فلح اذا ديعس وبأ
؟ مهيلع ملسف ع مهي



١٦٨ 

 : ليقو ، ثنحي ال هنا المجم لينو ، ثنحي هنأ المجم ليق دقف
 المجم ليقو س هتين ف هلزعبو ص هريغ ىلع ميلستلاب ىوني نأ الا ثنحب
 ٨ ىلا بحآ اذهو 0 مهيف لخديو ، ةعامجلا ميلستلاب ديري ىتح ثنحي ال

 لوقل ١ لسرأ نا و ثنحيب هناغ . مهلك ةع امجلا ىلع مالسلا دلا رآ نا و

 ٠ فالتخا الب ثنحي هناف هيلع ملسف هيقل ناو ے ثنحي ال نأ ىنبجميف
 ؟ !ذه نم : لاقف الجر ىآر ناو : تلق

 ؟ ثنحيأ همالك نع فلح ىذلا وهو ث نالف انآ : لاقف

 % هملك دنف هسفن نع هلاسي ناو ك ثنحي مل هربغ هنع لآس نا : لاق

 ٠ هملك دقف انأ : لاقف اذه نم : فلاحلل هنع فولحملا لاق نا كلذكو

 ىذلا لجرلا مساب نالف اي ٥هادانغ هريغ دحأب ههيش ناف : تلق

 ؟ همالك نع فلح ئذلا لجرلا وه اذاف س هب ههبشي

 وه اذاف س هريغ نظي رهو لجر اب : لوقي نأ الا هيلع ثنح ال : لاق

 : لاق اذاو ؤ هريغ نظي وهو هملك نا ثنحي نأ فاخآف س همالك نع فلح نم

 نع فلح نم مهيفو ايبطخ ةعامج ف فلاحلا ماق ناف س ثنح تنآ نم

 هفلخ وهو ء مهيلع ملسو مهب ىلص وآ اذك اولوقو اوملعا لانتو همالك

 . ملعآ هللا ء هيلا دصقي ىتح هيلع ثنح الف

 ؟ ثنحي ىتم هلعفي مل نا ءىش ىلع فلح نمو

 تقو ىلا نوكي نأ الا مدعي مل ءىشلا كلذ ماد ام هبلع تقو ال : لاق

 را_هظلاو قالطلا نم ناك ام الا ثنحي هناف ث هلعفي نأ لبق ىضقنيغ
 تدسف ءىطو ناف ث كلذ لعفب ىتح آطب ال هناف ع ءاليالا هيف عقي امو

٠ اهيلع فلح ىتلا هتيرس وآ هتآرما هيلع



١٦٩ 

 > ءاليال اب هتآرما هنم تناب لعفي ملو رهشأ ةعبرأ تضم نا و

 ٠ ملعأ هللاو ، ثنح هبلع فلح ام لعف ىلع ردقي مل ناو

 هنأ فلح وأ « نيميلا لبت نم هلعفي مل هنآ ايسان ءىش ىلع فلح نمو

 ؟ ايسدان هلعف وأ اذك لعفي ال

 ثنحي ال : لبقو ئ ةلسرم نمي ة رافك هيلعو هيلع مث ١ ال و ثنحب : ليقف

 ٠ ملعأ هللاو ے ناميلا ف دبعلا هب هللا ذخاؤي ال ىذلا وغللا نم اذه نأل

 العفف اذك ىه ثلعف ناو اذك وه لعف نا هنجوز قالطب فلاح نمو

 ؟ اهلعفو هلعفي ثنحلا عقب له 0 نييسان العف

 أ هنم اهقالط ق فلتخيف ايسان هيلع فلح ام وه لعف نا : لاق

 الام هسفن نم كلمي هنأ' ، قالطلا اهب عقو ةيسان كلذ ىه تلعف ناو

 ٠ ملعأ هلل ١ و ؤ هريغ نم كلمب

 ؟ هب رمأف ءىش نع فلح نميف رثألا ءاج

 انئاك هلعف نع فلح ىذلا كلذ لعفي نم رمأ اذا ثنحي ال : لوقف

 لوقو ، رمأي الو لعفي ام ىرنب نأ الا ے هسفنب هلعفي ىتح ناك ام
 لوقو ، لمع وآ لوق نم ثنح هلعفي نم رمأف هلعفي ال نآ هيلع فلح املك
 ءىش فلح اذا ثنحي لوقو ث لاقملا ىف ثنحي الو ء لاعفألا ىف ثنحب
 اذا ثنحي الو ے اررض هنع عفدب وأ اعفن هيف هيلا رجي امم هل هلعفب نم رمأف
٠ هرضي الو هعقني ال اهب رمآ



١٧٠ 

 : ةلاسم دهب

 فلحو ، هنم هذخأي ال هل بلاطلا فلحف لجرل قح هيلع لجر نعو

 ؟ كلذ ق ةيلحلا ام صالخلا دا رآ مث 6 هيطعب ال هنأ بولطملا

 ىذلا قحلاب هبلا بولطملا ءىجيف الإو هايون امف ائيسث ايون ناك نا : لاق
 اعيمج ا رب دقفف هنم ذ_خأب ملو هضدق ناف 6 هايا هيطعي الو هعضيو هيلع

 ٠ ملعأ هللاو ے لاسرالا ىلع

 ؟ لجر ىلع عفدب هنآ فلح نمو

 نأ الا آربي سيلف ةين هل نكت مل ناو ث هتين هلف ةين هل ناك ناف
 هضاق وآ ١ رئاج اناطلس ناك ناو ء هدلب ق هيلا سانلا عغارتي نم هيلا عفري

 ٠ ملعأ هللااو ٨ ري دخف ساانلا هيلا عفا رن الجر وآ

 ؟ مهاردلا كلت ىريال هنآ فلح نمو

 ١ زجني ال امو ةبعكلا ١ امآو ٠ اهلك اه ١ ري ىتح ثنحب الف

 ٠ ملعأ هللاو \ ثنح اهنم ائيش ئآر اذاف

 دقر 4 هلعف ام ىلع قالطلاب ناطلسلا هفلح لجر ق : هللا ديع وبآ

 ؟ هتآرما قلطت له ح هلعف ناك

هيف هعست افوخ س هسسفن ىلع فاخ نوكي نأ الا قالطلا مقي : لاق



 م ١٧١

 ء كلذ هياصأف فلحي مل نم ىأر دقر س برض وآ لتق نم ةيقتلا

 ٠ ركنآو كلذ ىف هتمكاح نا هلوق لوقلا وأ

 هلوقل رفكلا نم دسثأ قاتعلاو قالطلا سيلو ثنحي ال : رباج لاقو

 نم سيل ناطلسلا ناك ناغ ( ناميالاب نئمطم هبلقو هركأ نم الا ): ىلاعت
 6 هنم هبيصي ام اذه ىردب الو ك لتقلاو برذلاو ذخألاب ةبوقعلا هتداع

 . ملعأ هللاو 6 نبمد ةرافك هيلعف > ثنحو فلح مث

 : ةلاسم ده

 ؟ ثنحب له هعيابي ىنح هريخ

 هنأل ،ڵ ثنحي نأ فاخأف هللا ةعاط ىلع ىنعياب : هل لاق ناك نا : لاق

 لاقت ناو ع لاح ىلع ةعيب رابجلا ميايب نأ هل ىغبني ناك الو مثا هيلع نكي مل

 ىلع نيعتالو ، ىلع جرخي ال نآ ىلع وآ ث هللا ةيصعم ىلع ىنعياب : هل
 ٠ ملعأ هللاو اذه لثم ى هيلع ثنح الف ىتبراحم

 ؟ همالك هيلع مقو ام هيلعو هل تيثب مآ ىون ام هيلعو فلاحلل لهو

 نركب اميف ةينلا نم هرسأ اهيق فلاحلا ىوعد ليقن ال : لان

 ء كلذ ريغو قالطلاو قاتعلاو قوقحلا ق هريغ نيبو هنيب هيف مكحلا

 ىنعمل ا اذ_ه ربغ ق هتين ق هيق فلتخيو % هتطن نم رهظ امب هيلع مكحيو

 امناو ، ىون ام هيلع الو هل ال لوقو ، هنيمب ىف ىون ام هيلعو هل لوقن
. ملعأ هللاو ك مالكلا هيلع عقو ام هيلع هل تبثي



١٧٢ 

 نأ ريغ ا۔هتنؤمو اهتوسكب موقي ال لام لصأ اهل ناك اذا ةأرملاو

 ال ناك اذا نيميلا ةرافك ىف اهلام نم عيبت نآ اهيلع معن : لاق

 اهيزجي الو س اهجوز ةقفنب ةينغتسم ىهو ، اهدي ف ىقبت ةلغ اهل
 ٠ ملعأ هللا و 6 مايصلا

 مت 6 موصلاب ةرافكلا أدتبا و ةلسرم نبمي ةرافك هتمزل اذا ريقفلاو

 ؟ مئاص وهو ىنغ هيلع ثدح

 هنع ىزجي الو ث ةوسكلا وأ ماعطالا وآ قتعلاب هنيمي رفكي نآ هيلعف

 لدب الو هيزجيف ىنغلا هيلع ثدحي نآ لبق نم همتأ نوكي نآ الا مايصلا
 ٠ ملعأ هللاو > هيلع

 : ةلاسم د

 رذنلاو ناميألا ةرافك نم ىطعي نأ زوجي لهو : رثؤملا ىبآ نع

 اودلط اذا ءارقفلا دالوآ نم راغصلا ىماتيلا راهظلا و موصلاو تاولصلاو

 ؟ كلذ

 لوقو ع ادعاصف دولوملا ىلع فوقو ادعاصف ميظعلا نم ىطعي لوق : لاق
 . ملعآ هللاو ع ماعطل نم هتزوح ذخآ نم ىلع

 : ةلاسم ذه

 ء كلذ ملعب ال وهو ادبع وأ اينغ تارفكلا نم ىصولا ىطعأ اذاو
؟ كلذ دعب ملع مث



١٧٣ 

 امهاطعأ نوكي نأ الا ىصوملا لام ثلث ىف كلذ نوكيو ، هيلع مرغ الف
 هلام ف كلذف امهل ىطعملا زاوج الهجو قتع رخآلاو ، دبع هنأ ملعي وهو
 ريقف كرشملا وه اذاغ س هب لهاج وأ هللاب كرتم هنأ ملعي وهو اكرىتم ىطعأ ناف

 ٠ ملعأ هللاو ع هيلع مرغ الو هنع ى زجأ

 : ةلاسم ده

 ةرافك نم هتثرو ىطعي نآ لجرلل لهو : ديعس نب سيمخ خيسلا

 ؟ هسفن ةالص

 ٠ ملعأ هللاو ، مهتنؤمب هيلع مكحي مل ام ءارقف اوناك اذا معن : لاق

 : ةلأسم دج

 نهضعم وأ ناميآ وأ تا راقك تا ولص تمس قرف نمو : ىله ذلا

 نيكسم لك ىطعأو > اعيمج > نهيحج طلخو ناميأ نهضعس دو ؤ تاولص تا رافك

 هيزجيأ نهعيمج نم هنآ هب ىونو س ةدحاو ةنزو ص ربلا نم عوصأ ةئالت

 ؟ كلذ

 ٠ ملعأ هللاو ، هيزجي معن : لاق

 نم مهل هيطعي نأ قرفملل زوجيآ دالوأ هل ةأرملا وأ لجرلا : لاق اذاو
 ؟ كلذ هعم حصي ىتح مآ هلوقب ةرافكلا

 مكح ىلع مهل هيطعي ن هل زاج هلوق قدصو هبلق نأمطا نا : لات
٠ ملعأ هللاو ک ةنانئمطالا



١٧٤ 

 نع هزجعل هتجوز هتوفت نآ فاخو ث راهظلا ةرافك هتمزل اذا ريقفلاو
 ؟ هماعطال ةناعالا سانلا لأسي نأ هل له هدي ف ىلام قيضو موصلا نع

 توفيلو ، كلذ ىف هل راظتنا الو ريخم ريغ هنأل « كلذ هل زئاج : لاق

 داسف ريغ ىف مرغ همزل وآ هتوقل بسكلا نع زجع نإ كلذكو ء هتجوز
 بهذ هد_ذي مل ناو ى ملظب هتوق هنم ئذلا هلام ذخا رأ ، ريذبت الو

 ٠ ملعأ هللا و كلذ هبسث وأ نيد ف هيلع قيض وأ ح هلك

 : ةلأسم وه

 له خ اهترفيل ةرافك ةاكز رخآ هيلا عفد اذ! ريقفلاو : ديعس ىبأ نع

 ؟ كاذب هرمأ نم رمأ ريغ نم هسفنل كلذ نم ذخأب نأ هل

 اهتترفب نآ هل د_جي وآ كلذ هيلع رجحم مل ام لوق ىلع هل زئاج : لاق

 ناك ناو 6 ايئاحغ لا_ماا بر ناك اذا كلذ هل زيجي ضعبو هنيعب دحأ ىلع

 ٠ ملعأ هللاو 6 هرمأب الا هل نكب مل ارضاح

 ؟ ال مآ اه رفك هنأ ىسنف نجمي ةرافك هتمزل نمو : ىراوحلا وبآ

 ةرافك هيلع ناك ناف ص اهرفك هنآ نقيتسي ىتح اهرفكي هناف : لاق

 ىذلا امهيأ ردي ملو ك_.۔ ن مث ئرخألاب ىصوآو امهادحا رفك نينيهي

 ، ءاوس اتناك نا ءاسن امهيآو ي امهادحا ىلع هتينب عقوي : لرقغ ث رفك
 ىرخأخلا اهيف لخدت امهيأو س امهنم طوحألا د_صقي نآ طايتحالافاتفلتخا ناو

٠ ملعأ هللا و ، لخدت تناك نا



 م ١٧٥

 اهلك ررجلا لهأو لدعلا لهأ ماكحلا ناميأو : ديعس ىبأ نع

 ؟ قرف امهنيب مآ . تارافكلا ق ةدحاو

 نكي مل لطابلا هجو ىلع نكن ملو قحلا هجو ىلع نيميلا تناك نا : لان
 ناك اذا ثنحي الو ء هنيمي ق تنحيو “ ابذاك فلحي نأ رذع كلذ ىف هل

 ٠ بوضغم ىلع ثنح ال و بضغمل نمب الف اهفلح نمف 0 ابيمضغ

 نم دحألا م اكحذلا ىف ربجل ا روجلا لهأ ماكحل سيل : لوقو

 ٠ مكحلا نم ناك ام انئاك مهمكجحب ىضر نم الو ةيعرلا

 هيف فلاخملاو س عامجالاو ةنسلاو باتكلا ماكحأ نم هيف فلتخي ال اميف مكحلا ف اوربجي نأ مهلو 2 هيف فلتخي اميف ربج مهل سيل : ليقو
 ٠ ملعأ هللاو ئ قحلل فلاخم

 نيلجر ىلع د_قع نميف : ىولهبلا دايز نب رمع نب هللا دبع خيسلا نع
 ؟ ال مآ كلذ زوجي ةالص ةرافك نع دحاو رهست ىف ارهش امهنم دحاو لك

 : ىلاعت هللا لوقل نيعباتتم نيرهش انوكي ىتح كلذ زوجي ال : لاق

 ؟ ناضمر لدب نع رهسثأ مايصب ىصوأ نم امآو ( نيعباتنم نيريس مايص )

 6 د_>او رهش ق ارهش ناسنا لك موصي نأ كلذ زئاجف

 ٠ ملعأ هللا و

ةرجشلا وأ ةلخنلا هذه علطي ال فلح ىذلاو : ةرصبتلا باتك نم



 ب ١٧٦

 كلت سآر ىلا ىقرت ةلخنلا سأر ىذاح ىتح ةرجس وآ اهتحت ةلخن علطف

 ؟ علط ثرح نم لزنو س ةرجشلا وأ ةلخنلا

 ىلع قلعلا وه عولطل ١ نأ ّ علط د_ذفف ةين هل نكد مل نا ىعمغ

 نوكب نأ ى دنع دعيم الو 6 اعلاط نوكي نألا ةيمستل ١ ىنعم ق هلعلو ك ءىشلا

 ٠ ملعأ هللاو ك هرق فلتخي

 ة ةلاسم وج

 نآ تبسح آ هضرغ نع جحو هب رذن وآ جحل اب فلح نمو : ىحبصلا

 ؟ افالتخا اهيف

 ىلع امهؤادأ هيلع لرقو ، امهنع ضرفلا جح ججح ئزجي : لوقف
 ٧ همك_ح امهنم دحاو لكلو أ امهنع ضرغلاب همايق ىزجي الو . ة

 ٠ ملعأ هللاو

 ىحضألا اذ_ه دح ام تولس ىف ىحضأ ام هللاب انيمي فلح نمو

 ؟ ةين كلذ ق هل نكن ملو هتحريذ مآ هتالص

 ئ مويلا كلذف هكمب امآو ح ليللا ىلا رجفلا عولط نم ىحضألاف : لات

 ىف امأو ث اياحضلا حبذ كلذ ف زوجي مادام مويلا كلذ دعب مايآ ةثالثو
 ئ مويلا كلذ ق فلتخا د_ق مث 4 ىحضألا موي الا حبذلا زوجي الف ةكم ريغ

 زوجي الغ ةيطخلا و ةعامجلا ةالص هيف نركي ام عضوم ف ناك اذاف

 . ةبطخلا ءاضقنا دعب الا اياحضلا

 اذاف ةبطخ الو ث ةعامجلا ةالص هيف سيل مضوم ىق ناك اذاو

اوحبذ سمشلا تقرشأ اذا : لاق نم لاتقو ى اوحبذ رجفلا ةالص اولص



 ۔ ١٧٧

 اذك عضوم ق رطفي ال فلح اذا كلذك ثنح دقف عضومل ا كلذ ق حبصأ

 ٠ ملعأ هللاو ٧ ثنح د_قغ هيف حبصآ ١ ذاف

 همللظي نأ فاخ ا ذا هل هريغ لام نا ناطلسلا هفلح نمو : هنمو

 هيلع بجوري مل ضعبو 4 هيلع مثإ الو كلذ ق باتم هنآ تفرع دقفف ن اطلسنلا

 ملسلا لام بهذي ىتلا هنيمي ف روجأم وهو رفكي نآ ىرايتخاو اثنح
 ٠ ملعأ هللاو ، ملظلا نم اهب

 : ةلأسم وبع

 موي هلوسرو ث اذك عضوم ىف هتحب ههجاوي نأ هميرغل فلح نمو
 ؟ عجرو ئ مايآ ةثالث هرظتناو 6 هدجي ملو هلوسر راسىف اذك

 ح ٥هوجرلا ءاقتلا ةهجاوملاو ح ههجاوب نأ فلح هنأل ثنحلا هيلع فاخأف

 ء هنيعي ءىشلا وه ءىشلا هجوو ، ثنحلا هيلع تفخ هبحاص قلي مل ا!ذاف

 ٠ ملعأ هللاو

 : ةلأسم وبع

 ؟ مارح نالف لام ىلعغ ااذك تلعف نا : لاق نمو : هنمو

 دعب مارح هيلع نالف لام نآ ىون ناك نا ةرافكلا هتمزل لعق نا
 اذه هاضر لمق نالف لام همرح هانعم ناك ناو ئ نالف سفن ةيبط

 ٠ ملعآ هللاو ے ئدنع اميف ءىش همزلي ال

( ٤ : ٢ ج راثالا بابل ۔ ١١ م)



١٧٨ 

 سيبتلملا رمألا نم اهقاقتسنااو ةلمهملا نيسلابو روشقلا ةرافك : نمو ،
 ملعأ هللاو ٠

 نيميلا لييس ىلع : لاق نمو : هللا همحر ملاس نب بيبح خيشلا

 ؟ همزلب ام ربقل وأ دجسمل وأ نالفل هلامف اذك لعف نا

 دجسمللو ديزلو ى نيميلا ليبس ىلع ناك نا فالتخا هيفف ريقفلل امآ : لات

 ملعأ هللاو ، فالتخا هيفف ةلسرم تناك نا و ع تباثف ٠

 دجسملل ىلام عيمجف اذك تلعف نا : لاق لجر ف : ناديبع نبا
 هنيمي ناك اهربغ وآ ةيصعم هلعغ ى ذلا ناك > رثكأ وآ لقآ وآ هفصت وأ

 ؟ تبثي له هريغ وآ بضغ ىلع

 بضغ ىلع نكن مل ناو تبثي مل بضغ ىلع هنيمي تناك نا : لاق
 ٠ ملعأ هللاو ح فالتخا هتوبث ىفق

 :ةلأسم وج

 ليب سلاب فلحي رخآ هل لوتي نميفو : دلدم نب هللا دبع نب دمحم
 ؟ ال مآ ثنح هبلعآ فلحأ معن : لوقيف اذو اذ نآ ىلع قالطلاب وآ

 ، نيمي وهف فلحأ معن : لوقي ىتح هيلع ءىش ال معن هلوق : لاق

٠ ملعأ هلل ١ و



_ ١٧٩ 

 :ةلاسم وبع

 ءىش لكف انالف ثتجوزن نا : كلاق ةأرما فو : هللا همحر حلفأ مامالا

 هتجوزت مث ى رح وهف هنم هلبقآ سأر لكو ث هيلا ىده وهف هنم هلبأ

 ؟ ثنحت له

 ٠ ملعأ هللا و ، كلمت ال اميغ نيميلا تيجوأ اهنأل اهيلع ثنح ال : لاق

 الجر ملكي ال فلح نميف : هللا ةمحر نرقل ا دمحم نب هللا ديع خيشل ١

 ةيآلا هيلع آرقف هملكي ملو س فلاحلا هيلع درف ىسنف نآرقلا ةسارد دنع

 ؟ هيلع درف ىسنف امامإ ناك وأ

 عمسي نآ دا رأو ةيآلا ؟رق ولو % ثنحلا هيلع بجوأ نأ ى وقأ ال : لاق

 ٠ ملعأ هللاو ح ءعى راقلا

 :ةلأسم دب

 ك دوسأ اههجوف مايأ ةثالث دعت اهجوز تيبب تلخد نا : تلان ةآرما فو

 ؟ تلخد مث

 ؟ هللا نم لقي مل اذا ةحبقلا ىف ركذ ام ىلع كلذ ف فلتخي : لاق

 ٠ ملعأ هللا و ؤ اهيلع ء ىن ال : ليقو ةلس رم نيمي ليقف

 : ةلسم دهج

 ؟ همزلي ام ثنحف ليقثلا نيميلا ىنمزلت : لاق نمو

٠ ملعآ هلل ١ و 6 هيلع ء ىت ال : ل اقتو . ةلس رم نيمي لوق : ل انت



 ۔۔ے ١١\؛ ٨٠ ۔

 ةفرعم نم هدانعا ام ىلع دحأ طخ فرع نمو : سيمخ نب رصان

 هتفرعم ىف هجلاخي كش الب هطخ هنا هدنع اميفو \ اطخ دجوف هطوطخ

 نالف طخ اذه نآ فلحف ص هنيعب هرظنيل هتباتك نيح رضحي مل هنآ الا

 ؟ ال مآ ثنحيأ

 ٠ ملعأ هللاو فالتخا هثنح ى : لاق

 اذه اهدلو عضرت ال تفلح ةآرما قو : .دادم نب دمحم نب ناميلس

 هتقسو س اهرد نم تبلحف عاضر الب دلولا كرتي نأ نكمي الو ص مويلا

 ؟ ال مآ اعاضر اذه نوكيأ هايإ

 اندنع ىهف همف ىف اهيدتب هعضرت ال اهنيمي ف ةين اهل ناك نا : لاق

 لوقلا تلسرأ نالو ، همف ىف اهيدثب هعضرت مل ةفصلا هذه ىلع ةثناح ريغ

 ىناعم ف دجوي ام ىلع اعاضر كلذ نوكي نآ فاخأف ةين اهل نكت ملو
 ، اعاضر راص ايبص هتقسو اهيدث نم ةأرملا تبلح نا عاضرلا ماكحأ
 ٠ ملعأ هللا و

 ء عرزلا اذ_ه نم ةبادلا هذه جرخي ال فلح نميفو : ىلمازلا

 6 مهب حاصف هبرب اسان ىأر هنآ ريغ اهجرخي ملو هبيرخت اهآر دقو

 ؟ ال مآ كلذب ثنحيأ هوعمس ال اه رجرخأغف عرزلا ق ةبادلا : لاقف

 ىذلا اذهب ثنحي الف هسفنب اهجرخي ال نأ ةين هل ناك نا : لاق

ء ثنح هقحلي ال ةيمستلا ىلع هنأ ئدنعف ةين هل نكت مل ناو ، هتركذ



 ۔۔. ١٨١

 هنم هقحلي نأ فاخف اهجارخا كلذ مهل هلوتب ديرب ناك نا ىنعملا ىلع امآو

 ٠ ملعأ هللاو ك ثنحلا

 بح نم دحآ هل ضبق وآ اريقف ناك اذا ضيرمل ااو : نا ديبع نبا

 اميسث هنم لكأي نآ لبقو هابا هضبقي نأ لبق تامو ضيرم وهو تارافكلا
 ىحولا هعفديو ىصولا ىلا كلذ عفرب مأ هتثرول بحلا اذه نوكيآ ريقفلا ىنعأ
 ؟ ءارقفلا نم دحأل

 مل ناو ، هتثررل كلذ نوكيف هرمأب دحآ ضيرملل ضبق اذا : لاق

 ٠ ملعأ هللاو 6 ء!رقفلل هقرفيل ىصولل كلذ عجريغ هرمأب نكي

 : ةلاسم وبع

 هنمرحم ماعطلا نم ءىثل لوتب نميف : ىويلحملا سيمخ نب ملاس
 لكأ همزلي ام هنم رحم كماعط دحأل لوقي وأ ۔ هقوذأ ام “ىلع ما رح وآ

 ؟ لكأي مل وآ ءىشلا اذه نم

 نيمي ةرافك هيلعف هتوذأ ام هنم رمحم وآ ىلع مارح لاق اذا : لاق

 ٠ ملعأ هللاو 6 هيلع ةرافك ال ليقو 6 ةلسرم

 : ةلاسم دهج

 وأ ةظلغم ةرافك ىلعف اذك تلعف نا : لاق نمو : سيمخ نب رصان

 ه ةلسرم ىمف حرصي مل نا و ؤ حرص ام هيلعف حرص نا : لاق

٠ ملعأ هللا و



١٨٢ 

 : ةلأسم وده

 قالطلاب فلاح انأ : لاق نم ناميألا ف ةماعلا ظافلآ ىف : ىحبصلا

 نيكاسملل ىلام ثلثب وآ نيرهست مابصب وآ ليبسلاب وأ جحلاب وأ قاتعلاب وآ
 ىف همزلي ام هيلع فلح ام لعفي مث اذك لعفأ اما انأ وأ اذكو اذك لعغ ىلع
 ىف كلذ ناك هتيننيآ هديق وأ لوقلا لسرأ هقرف وأ كلذ عمج اهنم ةظفل لك

 ؟ بضغ رغ وآ بضغ

 افلاح نكي ملو س اذكب فلاح وآ اذك لعف نع فلاح انآ هلوتت امآ : لاق

 هبلع بجوي ضعب فالتخاب هلثمو اذه لثم قف ليق دق هنأ بسحف

 نم هيلع ء ىن الف ثنحب مل نا و | هسفن ىلع لعج ام هيلعف ثنح نا نيميل ١

 ٠ ةبونلا هيلعو ث هلوق ىف ابذاك هلعجيو انيمي هيلع ىري ال ضعبو س تا رافكلا

 ؟ ةد_حا و هترافك امف عمج ام امآ و

 هيلع لرقو ، هنيمب ق ثنح ناو هنع فلح ام تارافكلا نم هيلع لوقف

 هيلعف هترافك تفلتخا ام امآو ث هنرافك تقفنآ ام عيمج نع ةدحاو ةرافك

 نع ىل عفر لب اضرلاو بضغلا نيب اقرف ملعآ الو ث ةرافك ثنح لكب

 ٠ كلذ ىف قرفلا ناديبع نبا

 ؟ ظفللا نيبي ملو جحلاب فلحي نم امآو

 وآ ه ةجح ىلعف تلعف نا ل مقي نأ وهو ؤ تباث ظفلب فاح دق هانعمف

 ٠ ملعأ هللاا و ؤ قتعل ١ وأ ةنئفدصل ١ وآ قالطلا ى ١ اع وأ ء ةجح ىنمزلت

 مرح وآ هسفن ىلع هلام نم ائسش دحآ مرح اذاو : ناديبع نبا

 هي ه سىفن تباط مث ٤4 هسفن ىلع هربغ لام مرح وآ 6 هربغ ىلع هلام

؟ كلذ ىف همزلي ام كلذ هبطعيل



١٨٣ 

 مرح ناو ث ةلسرم نيمي ةرافك هيلعف هسفن ىلع هلام مرح اذا : لاق
 ع ةلسرم ةرافك هيلعف لاملا كلذ نم لكأ اذا هناف هسفن ىلع هريغ لام
 ء ءىش كلذ ق همزلم الف هل هسفن تباط اذاف هربغ ىلع هلام مرح اذا امآو

 ٠ ملعأ هللاو

 : ةلأسم دهج

 امهضعبل الاقو ث هريغ وآ اناريبح وأ الام اعيابت نيلجر ف ىلهذلا

 برقأل كلذ همزليو فلح اميف ثنحلا هيلعف امهدحأ ريغ اذا : لاق

 دجاسملا برقالف دجسم هدلب ق نكي مل ناف س هدلب نم هتيب نم دجاسملا

 اهناف ةلاتإلا امأو س هدلب نم نادلبلا برقأ وه ىذلا دلبلا نم هتيب نم

 ى بيعب وأ ةلعل ةلاهجب ميب خسف ريغلاو ، ناث عيب اهنأل ريغب تسيل

 ٠ ملعأ هللاو

 ؟ ثنح مث . جحل ١ هيلعف ١ ذكو ا ذك لعف نا : لات نم : دمحم وبآ

 ح هيلع بتبجي ذئنيحف هذ_ه هنيمي مم هلل اي فلحب ىنح هرلع جح ال هنا

 ٠ ملعأ هللا و

 ؟ ةلآسم وبع

 : بابسألا نم ءىش ف عزانت رخآو هنيب عقو لجر فو : ناديبع نبا

نا فورعم دجسم وهو روصابل هكلمأ ام عيمج لانو ث هيلع ىعدملا ركنآو



. ١٨٤ 

 5 ءىش لجرلا اذه مز۔اب ال نآ ةصخر كلذ ىف دجوت : لاق

 ٠ ملعآ هللاو

 :ةلأسم وج

 ق ءىت اهمزليآ س تعفن هننم رحم انآ : اهتيييرل تلاذت ةأرما فو : هنمو

 ؟ال مآ اهتعفناذااذمه اهلوق

 زع هللا ركذن مل ا'ذا لوقو ً ةلسرم نبمي ةرافك اهممزلت لوق : لاق

 ٠ ملعأ هللاو { ءىش اهمزلب الف لجو

 : ةلاسم 3

 وأ اجاسن وأ ارامسث نوكي نأ لثم ةعنح بحاص ريقف لجر ق : ىلما زلا
 ؟ تارافكلا نم ىطعب نآ زوجب له 6 تاعانصلا هذ_هھ لكاشم ام وآ اطئاخ

 غلابلا ريقفلا ) طعي نأ زئاج ةرافكلا نم قرفي ىذلا بحلا نا : لاق

 هل سيل ىذلا ربقفلا دحو 0 نيملسملا نم ناك اذا هل امل هضبق زرجي ى ذلا

 ةعانص وأ ةضف وأ بهذ نم لاسملا ةلغ نم ةنس ىلا هينغي ام لاملا نم
 هعم سيلو 6 هينغت ال ةعانص هعم ناك نا و ؤ اهنم لصحي اهم هينغي ةتباث

 لمع الو ريقف وهف ؤ اهنم لصحي ام عم ةنسح ىلا هذغي ام اهريغ لاملا نم

 ةضفلاو بهذلا و مهاردلا و ةلفغلا ىلع لمعلا امناو ف لوصألا ةمرق ىلع

 ك ةرامعلا نع لذخضفي ىذلا حالسلاو ةينآلاو ةنبالا ةعانصلاو

 ٠ ملعأ هللاو

 : ةلاسم ديج

هللا دهع اناسنا دهاع لجر ىف : ىودعلا هللا دبع نب لاله خيشلا



_ ١٨٥ _ 

 ملو مهنع راس مث ع ةريسمب مهربخي الأ مهنع ريسي ال هنأ نآرقلا ةمرحو
 ؟ همزلب ١ ذام ٥هربسمب ريخلا مهغلب هنآ الا 6 هسفنب مه ربخي

 سأب الف هحالص رمآ ق ريسلا كلذ ناك اذا و % هنم فلخ اذهف : لاق

 ٠ ةظلغم ةرافكلاو ي كلذ ىلع ةرافكلا هيلع فاخآ ىنأ الا هدلع

 ة هريغ لاق

 ٠ ةلسرم نوكت ديعس وبآ خيسثلا امآو

 ؟ اذه ىف لوقت ام : دعاج خيشلل تلق

 ىلعو ت هنيعب ءىش هل اذه ىلع ةرافكلا موزل ىف ىدنع ام : لاق

 مهل هدهعب وني مل اذاف ، نيملسملا لوق نم هريغب هيف هارأو ىسفن ف ام

 دهع هيلع مهل هدهع ىف لقي مل اذا ةصاخو ى ةرافكلاب لوقأ الف نيميلا

 لوسرب الو ، هسفنب مهربخي ملو ك مهنع راس اذا فلخأ دت وه امأو ى هللا

 ضهانركذ ام ريغ ىلع هريغ نم ربخلا مهغلبأ غلب نا ث هريسمب مهل غلبم هدنع نم
 لاق هنأ ولو ث ةبوتلا هيلعف الاو رذع هل ناك ناف اذه ىلعو هيزجي الف
 ء ةظلغم ةرافك ثنحلا هيلع ناكل نيميلا هب ىونو هللا دهع هيلع اذه ىف

 ائميسث اهيف هيلع نا لوقأ ال ىنكلو ، ةميظع نآرقلا ةمرحو ث ةلسرم ليتو
 نمك ثنحلا ىف هيلع نوكيف ، ىنعملا اذه ىف نآرقلا لك ىف اهرأ ال ىنأل

 ٠ ملعأ هللا و ع انيمي هعلجي نم لوق ىلع هب فلح

 ء ىنل ١ نآ قااطل ام فلح نميف : هللا همحر نافلخ نب انهم هبقغل ١

 قالطلا نع هنايسن هعفنيآ هبسسن هتكل س هدنع وهو هدنع سيل ىنالفلا

 ؟ ال مآ

ء فالتخالاب ناميألا نم ىنعملا ىلع اذه هنيمي ىف ليق دن : لاق



_ ١٨٦ 

 هيلع بجوآو ثنحلا نيميلا هذه لثم ق فلاحلا ىلع ىآر نم ءاهقفلا نم

 ىف هرذعب ملف هفالخب ناك امناو ء فلح امك نكي مل كلذ نأل ى ةرافكلا

 هيلع بجوآ الو ث اثنح هيلع رب مل نم مهتم اذهو ت هنايسنب لذه هيأر

 هنيمي ىف دمعتي ملف قداص هسفن دنعو هملع ىلع فلح هنأل ث ةرافك

 ام ركذي نآ هتقاط نم سيل ذا ث هب رذعلا هل تباثلا هنايسن لاحل بذكلا

 فلكي نأ نم محرأ و م ركأآ ىلاعت هللاو ء هركذل هللا هقفوب نآ الا هيسن دق

 ٠ ( اهعسو الإ اسفن هللا فلكي ال ( : هلوق ليلدب ء هقيطي ال ام هدبع

 ىور دق ام 0 اهتحص ىف افالخ ملعن ال ىتلا ةنسلا نمو

 اهمامت ىلا « نايسنلاو أطخلا ىتمأ نع عفر » : لاق هنآ مالسلا هيلع هنع

 اليلد هانركذ ام ىفكو ، هب هنذخاؤم حصت مل هبحاص نع هعفر تبث امو

 . هريرقتو ىأرلا اذه دييات ىلع ةجحو

 اهب هبشأ قالطلاب ةيلألا نآ ىدنعف ناميألا ىف اذه تبث اذاف

 هبشآ ام لبق دقو س اهنع جراخ ربغ سايقلا ىف هنأكو ث اهنم برض هنا

 ٠ كلذك نكي مل نا هب ههبشتل ىنعم الفالاو همكح ىنعم ى هلثم وهف ءىشلا

 & نيرخأتملا ءاهقفلا نم ىحبصلا ىلا ابوسنم هاندجو فالتخالا اذهو

 لمأتو نيبآرلا نيذه ق رظناف س نيمدقألا ءاهقفلا نع امودعم كلذ وجرآ الو

 امهنم كعم حص اه ىلع كلذ دعب دمتعا مث ، نيتجحلا ىوقآ امهيآ ةجح

 ٠ ملعآ هللاو س هلناب الا قيفوتلا امو ، هلضف قفتاو ، هلدع

 ف اريقف ناك اذا تارافكلا نم ذخأب له رفاسملاو : ناديبع نبا

 ؟ هنطو ق اينغ ه رفس

٠ ملعأ هلل ١ و 4 ذخأب ال لوقو 6 ذخأب لوق 6 فالتخ ١ كل ذ ق : لات



١٨٧ 

 ةلاسم وع :

 تناك بتبجت ال وأ ةاكزلا اهيف تجت مها رد لجرل ناك اذاو : هنمو

 نأ زوجيآ اهتلغو اهحبر نم هئيجي ام هفكي ملو ةراجتو رايخ عيب ف
 ؟ ءارقفلل ىذلا نم ىطعي

 هيفكي ال حبرلا ناكو ةاكزلا اهيف بجت مهاردلا تناك اذا' : لاق

 ، ىطعي نآ زوجي ال لوقو ص ءارقفلل ىذلا نم ىطعي نآ زئاج لوقف ، ةنسل
 ء ءارقفلل ئذلا نم ىطعي نآ زئاجف اهيف بجت ال ةاكزلا تناك اذا امأو

 نأ زئاجف اهيف بجت ال ةاكزلا ثناك اذامآو ، ىطعي نآ زوجي ال لوقو

 . ملعأ هللااو س ءارقفلل ىذلا نم ىطعي

 : ةلاسم دهج

 معطب نأ زوجيآ ةالص رفكي نآ دا رآ نميف : ىلع ني ةعمج خيشل ١

 نيكسم لك انيكسم نيئالث ىطعأ اذا ا رمقو اريعش فصنلا و ١ رب فصنلا

 ةرذلا' نم اعبر الا اعاص نيكسم لك نيكسم نيثالث ىطعآو رب عاص فصن

 ؟ كلذ زوجيآ رثألا هب ءاج ام ىلع نزولاب رمتلا وآ ريعستلاو

 نم عونب ادي اذا لوقو ، كلذ هن لوق افالتخا كلذ ف وجرأ : لات

 ا :ك ( . نأ امآو 5 هربغ نع دجويو ؤ هي آدي ام ىلعهمتأ كلاذ

 ٠ ملعأ هللاو 6٧ زوجب الف رمنلا نم فصنلاو بحلا نم فصنلا

 ء ارقفلا راغصلا هدالوآو ىنغلا ةجوز امآ و : سبمخ نم رصان خيشلا

 فاصنالا نم ةردقم ىلع اونوكي ملو ئ مهقح بجاو نم { مهفصنب مل اذا

٠ ملعآ هللاو س فالتخأ ءارقفلا لام نم ذخألا ةزاجا ىفف هنم



_ ١٨٨ _ 

 : ةلأسم دج

 5 مرحي ال لالحلا ميرحت امأو : ريشي ني دمحم نب هللا دبع خيشلا

 اضيآ اذهف لالحلا نم هلصآ نوكي امم اذكو اذك ىلع هللا مرح لانت اذاو

 5 ةلسرم نيمي لوقو ث ةظلغم نيمي ةرافك همزلت هنا لوق : فالتخا هيف

 ٠ ملعآ هللاو 6 ةبوتلا كلذ عيمج نم هيلعو ةيذك اهنا لوقو

 : ةلا 7

 ءاتشلا ىقاب هعم ىنستف ءانسنتلا ضعب بهذ نآ ىلا "تسشي ملف س ةنسلا

 ؟ال مآ ثنح هتحلبآ

 كتفص ىلع ثنحلا هقحل ظيقلا لوخد لبق هعم ىتش نا : لاق

 . ملعآ هللاو ۔ هذه

 : ةلاسم وج

 هدصق ناكو ث ةسثحافلا لعفي ال فلح لجر قو : ىمضهجلا هيقفلا

 ثنح 4_رلع نوكبأ ىنزلا ريغ زوجي ال العف لعفو ىنزلا ةشحافلا هنبنو

 ؟ال مآ كلذ هلعف ق

 نم ثنحلا هقحلي ال هنآ دجوب ام ىناعم ىلع ىدنع ىذلاف : لاق

 ىناعم نم ىرعت ال هنأ وجرأو اذكه هتين تناك ااذا ةينلاو ىنعملا قيرط

 ىف هلعف ناك اذا ث ةيمستلا قيرط نم ى هيلع ثنحلا بوجو نم فالتخالا

. ملعأ هللا و ، ةشحافلا نم ةيمستلا



١٨٩ 

 ةلآسيم و :

 له ء نيميلل لبق نم هلعفي مل هنأ هل سان ءىنن ىلع فلح نميف

 ؟ ثنحلا همزلي

 ليقو 6 ةلسرم نيمي ة ر افك هيلعو 6 ثنحب ليق دم هنأ ىعم : ل انت

 ال ٠ ٨ ٠

 له ، هلعف ىتح ىسنف اذكو اذك لعفي ال فلح نا تيأرأ : هل تلق
 ؟ ىلوألا لثم نكت ملأ ثنحي

 ٠ هيف فلتخي هنآ ىعم : لان

 لعفو ىسن مث اذك تلعف نا قلاط تنأ : هتجوزل لان ناو : هل تلق

 ؟ ىلوألا لثم نوكب له

 .٠ ىدنع اذه لات

 تيسنف اذكو اذك تلعف نا قلاط تنأ \ هتجوزل لاق ناف : هل تلق
 عقي الو ىلوذلا لثم فالتخالا هقحلي له هب اهيلع فلح ام تلعف ىتح
 ؟ قالطلا

 ٠ هلعفك اهلعغ نوكب ال دو قالطل ١ عقي هنآ ى كئع : ل ات

 فولحملاو فلاحلا نم نايسن هلكو كلذ ق قرفلا امف : هل تلق
 ؟ ه ىلع

 هسفن نم كلمي ال هنأل ، هريغ لعف ريغ هسفنل هلعف نا ئدنع : لات

 ءاوسو ث رمألا هيلا ملس دق هنأكف هريغ ىلع فلح اذاف ، هريغ نم كلمي ال ام
 فولحملا لعف نم كلمي ال فلاحلا نألا ادمعتم وآ ايسان هيلا ملسملا لعق نا

٠ ائيش هيلع



_ ١٩٠ 

 تلخد ىتح تربجف ديز راد لخدت ال نأ اهيلع فلح ناف : هل تلق
 ؟ ثنحلا عقي له ح اهيف

 لوقلا رثكأو ، هلعفك سيل هريغ لعف نأل ع هيف فلتخي هنآ ىدنع : لاق
 ثنحلا ميقب ال ٠

 لوخدلا ىلع ربجف هسيفن لعف ىلع نيميلا تناك ول كلذكو : هل تلق ،
 ؟ ثنحي ل_هد

 ٠ ملعأ هللا:و ، ثنحي ال لوقلا رثكآو هيف فلتخي : لاق

 هنأ رييختلا ريخم ١ اهيف ة رافكلا هيلع نأ ىصوأو رقأ نمو 0 نيكاسم

 : كلذ ىف رظن كلذ نم لقألا الا هلام نم هنع

 ٣ رجأ نم لقأ ماعطال ١ وأ ء م اعطالا نم لقأ موصلا ة رجأ ناك نا

 هسفن ىلع ضرف ام هنع ذفني : لوقي هناف ىراوحلا وبآ امآو
 ٠ ملعأ هللاو ئ هلوق ىنعم ىلع اماعطا هنع ذفني هناف ءىشي مسي مل ناو

 : ةلأسم وج

 ؟ عطتسي ملو نيرهسث مايصب فلح نمو : ناديبع نبا

 نيمي ةرافك هيلع : نيملسملا ضعب لاقو ث انيكسم نيتس معطي هناف
 ٠ ملعأ هللا ؤ ءىش همزلب الاو ةلسرم

 ؟ ةلآسم دهج

نأ دارأو لكأ نا ءىش امهدحأ مزلي ناك نا تيآرأ هل باوج نمو



_ ١٩٦٩١ 

 نأ دعب هلكأ هل زوجي له ى هل اكلم راصو اهلام نم ائيىىت هنطعأف ثنحي اال

 ملسيو ء اوس نوكي له 6 هلذم هنمعطأ مت هريغ ١ دحأ تطعأ نا كلذكو ء كلم

 ؟ ال مأ ثنحلا نم

 مل اذا كلذ ىف ثنح الف اهريغل اكلم وأ هل اكلم راص اذا : لاق
 دودحم ء ىش ىلع اهينمي ن راك ن' !و > اهل ام نم دودحم ء ىش ىلع اهنيمي نكن

 ىفف امهريغ دحأ ىل ١ وآ عيب وأ > ةبهب اهجوز ىل ا لقننا من . اهل ام نم

 ء عقي ال : ضعب لاقو : ثنحلا عقي : ضعب لاقو ث نيلسملا نيب فالتخا كلذ

 ٠ ملعأ هللاو

 : ةلأسم وج

 ارفاسم هاتو هنم لقتناو دلب نكس ىلع فلح لجر ف : ىلمازلا

 ؟ رفسلا ةين ىلع مانت اذا ثنحيآ ةالصلا هيغ رصقي

 هانعم ناكو ص دلبلا اذه نكس ق ةين فلاحلا اذهل ناك نا : لاق

 هذه ىلع ثنحي الو هتين ىف ىون ام ىلعف انطو هذختي ال هنا كلذ ى

 ىف لسرأ ناك ناو ء رفسلا ةين ىلع وهو امايآ هيف ثكم اذا ةفصلا

 عامجلاو لكألا و ڵ نكسي مونلا نآ لوقلا ضعب ىفف ةين نكت ملو % هنيمي

 ف ثنح دقف دليلا اذه ىف اذه نم ائيش لعف اذا اذه ىلعف 0 نكس

 اذه ىلعف س فورعملا نكسلا نكسي ىتح هيلع ثنح ال لوقو ت هنيمي

 نكس ولو ع هتعيض ىف اميقم ماد ام دلبلا اذه ف اتيب نكس نا لوقلا
 ولو ث دلبلا ىف انكاس ىمسي هنأل ء هنيمي ىف ثنح دقغ نيموي وأ اموي هيف

 ٠ ملعأ هللاو ء رفسلا ةين تناك

 : ةلاسم دهج

ابح ىرتشا اذا ىصولا فو : ىقاتسرلا ديعس نب سيمخ خيشلل



. ١٩٢ 

 هنيبي ىلا هلمح دا رآو % كلاه نع تاولصلا ةرافكل اهريغ وأ قوسلا نم

 لام نم كلذ مآ ىصوملا لام نم بحلا ءارك نوكيآ نيكاسملا ىلع هقرفيل

 ؟ ها رنىشثل ثيح وأ قوسلا ف هترفي نأ هنكمي مل اذا ىصولا

 هيلع ىراكي الف هارنسا ثيح هقرفي نأ ىصولا نكمي ناك نا : لاق
 هنكمي ال ناك ناو س نيرضاح نيغلاب اوناك نا مهنذاب الا ةئرولا لام نم
 قفرلا لجألاو ڵ هسيفن ةحارل ابلط هيف هارنسنا ىذلا هعضوم فق هقرفي نأ

 ةثرولا مزلي ال نأ وجرأف ع عضوملا كلذ ىف ءارتنفلا مدع لجأل الا هسفنب
 ةلمحلا ىلع هرجأو ةثرولا لامل ريفوتلاو حالصلا ئأر ناك ناو ث كلذ
 هيف هنكمي عضوم نم هيرتستي نأ حلصأو مهل رفوأ هلمح ىلع ةرجألاو
 ىلع كلاهلا لام نم رجأتسي نآ ىصولا ىلع قيضي ال نأ وجرأف ص قيرفتلا
 ، ليبس نم نينسحملا ىلع امو ث كلذ ف ريفوتلاو حالصلا ىرأ اذا هلمح
 ٠ ملعأ هللاو ، هاضر بلاط دهتجم لك قفوي هللاو

 َ ةل اسم وبع

 تاولصلا بح عمج اذا ىصولااو : دأدم نب دمحم ني ناميلس خيشلل

 صخي ملو ث تارافكلا عيمج نع بحنا كلذ قرفي راصو ناميألا ةرافكو
 هاون هنأ ريغو س تارافكلا كلن نم ةدرفم اهنبعب ةرافك بحلا هقيرفتب

 ؟ نهعيمجل

 نبب زيميو س بحلا هقيرفتب صخي ىتح زجم ريغ كلذ نا : اولاق دتتف

 ءىطخي ملو صخر نم كلذ ىف صخر دقو ث نيميلا ةرافكو تاولصلا ةرافك

 ٠ ملعآ هللاو ح نهل ةعماجلا ةينلا تويئل كلذ لعف نم

 لعفو 0 ضقن ىلع همايص و هتالصف اذكو اذك لعف نا لوقب نميفو

؟ همزلي ام



_ ١٩٣ 

 ملعأ هللاو ، ثنحلا نم ائيسث هيلع نأ ملعأ الف : لاق ٠

 : ةلاسم ه

 ؟ لعف هلعل لعفت ال كيلع هللا قحب وأ هللاب كتلأس لانت ناو

 ٠ ملعآ هللاو ، ثنحي لوقو ع ثنحي ال : ءاهقفلا نم لاق نم لاقف

 : ةلسم دهج

 نيملسمل ١ ماكح نم مكاح مكحي ىتح اذكو اذك لعفن ال تفلح ةأرما

 ؟ اميلع

 تلاق ناو 6 ثنحت مل ىلاولا نم ةفيلخ وآ لاو اهيلع مكح نا : لانت

 ٠ ملعآ هللا و 6 ىضاقلا وأ مامال ١ اهيلع مكحي ىنحف مكاحلا اهيلع مكحي ىنح

 : ةلاسم وبع

 وأ ٠٨٧ دودحم فورعم هل لام 6 نالف لام نم لكأب ال فلح لجر نعو

 ؟ ةفورعم ة عطت

 كلذب لدب ناو ، ثناح وهف هريغ ىلا لاز دق ناك ولو هنم لكأ ناف

 السرم نالف نم لكأي ال فلح ناو س هريغ نم لكآ هنأل ثنحي مل هلدب لكأو
 نم عجر دق هلدب نأل ثناح وهف هلدب نم وآ نالف لام نم ناك ناف هنيميل
 ٠ ملعأ هللاو ى نالف لام

 : ةلآسم ج

 : لوقي نأ الثم هللا مسا ركذو نبقولخملا دحآ فلح ١ ذا : ىلمازلا

 ٠ هنيمي ق ثنح اذا ةرافك همزلت هللا بيبح وآ هللا ىلو

( ٢ : [ ج راثالا بابل - ١٣ م )



١٩٤4 

 وأ ناك ايح ىبن ريغ م اسم وأ ىبن لتم هللا ريغي فلح نمف : هل تلق

 ؟ كلذ ف هم زلي اما ريق وأ ١ دجسم وآ اننيم

 ملعأ الو 6 هللا ريخي هفلح نم ةبوتلا و رافغتسالا هيلع نا ىعم : لاق

 ٠ ملعأ هللاو ع نيميلا هذه ىف ثنح اذا ةرافك هيلع نأ

 ىلع رمنلا كلذكو ؟ ال مآ بويحلا طسوأ نم تارافكلا بح : هنمو

 ؟ هزيجي نم لوق

 ٠ ملعأ هللاو ح لضفأ درجأنا و ء ىزجم كلذ نم طسولا نا : لاق

 : ةلأسىم دهج

 ةطقل وأ 6 دب صلا ء زج وأ هنرافك نم اريقغ ىطعآ نمو : ىحبصلا

 ىف لوقنلا نوكي له ريقفلا هيلا هدرف هبر فرعي ال نامض وآ ، اهفيرعت دعب
 ؟ قرف اذه نم ءىش ف مآ ةاكزلا ق لوقلا ةلزنمب اذه

 . ملعأ هللاو ةاكزلا ةلزنمب اذه ف لوقلا نآ بحأ : لاق

 : ةلأسم وده

 ةنسح ىلا تنسحأ كنآ ملعت له : اهجوزل لوقت ةأرملا نعو هنمو

 ؟ نهجا وزآ ىلع ءاسنلا مزال عيمج ف اهل فصنم جوزلا و

 نوكت ال ايندلا ىف ةنسحلا نأ هانعمو كلذ ملعأ ال : جوزلا لاق
 ؟ هنم اهبضر دق هللا نآو ص اهلوبق ملعب ىتح ةنسح

مل اذا هيلع ةرسح ىمف الاو اهلوبق ملعي ىتح ىدنع اذكه : لاق



١٩٥ 

 ام هللاو افلاح : لات ولو ، لا وتتألا و لامعألا ميمج ا:ذكهو س هنم لبقتن
 ٠ تنسحآ ىنأ ملعأ

 هيلع لد ام ىلع ىدنع اميفو امامت ةلأسملا هذهل دجن مل : هريغ لاق

 هسفن دنع انسحم ناك ولو س هذه هنيمي ق ثنحي الف ةلعل هنأ اهانعم

 ىل ناب اذهف & هللا دنع هيلع دودرم مأ هنم لوبقم هناسحا ملعي مل اذا
 ٠ ملعأ هللا و ص هيف رظنيف اهمامت نم

 : ةلأسم وع

 ف ةفئان ة رجش علط مث نالف تيي لخدي ال فلح نميف : ناديبع نبا

 ؟ ثنحي له. تيبلا حطس ق علط وآ نالف تيب ءاوه

 تيبلا ءاوه ىلع ةفئان تناك ونو ةرجشلا ىلع دعص اذا : لاق

 ناك ناو نيملسملا لوق رثكأ ىنع تيبلا ىف لوخدب سيلف هيلع فلح ىذلا
 ىف وهف ص ادعاصف ةرامعلا دح نم جرخي ال لزنملا ةرامع هيفكي نصغلا

 ٠ ملعأ هللاو .ء فالتخا هيقغ حطسلا ىلع دعص اذا امأو لزنملا

 : ةلآسعم ههج

 آربيو نيميلا ةرافك نم ىطعي أم هل ضبقي ىبصلا دلاو نا : ليقو
 ىف دلاولا هفرص ولو ث ةقث ريغ وأ ةقث ناك دلاولا ضبقب ةرافكلا بحاص

 ، ضبقلا كلذ زيجب نم لوق ىلع كلذب نيميلا بحاص ملعو ، هسفن عفانم

 هلو_هي نم رآ ، ىصو وأ هلوقب ةدلاو نم ضبقلا هل زوجي نم عيمج كلذكو

 هفلتأ ولو س نيميلا بحاص نع ىزجي ىدنع ضبقلاف س هلوعب موقي نم وأ
 ٠ ةرافكلا بحاصل ال ميتيلل نماض وهف هعسي ال اميف ضباقلا

هب ىرتشا ولو س هفلتي الو هلام زرحي ناك اذا ىبصلل ملسي كلذكو



١١٩٦ 

 لكآو ي هرتف عضومل ا_هلهآ نم وه رسي ةهكافلا نم ائيسث وآ اازول وآ ازوج

 لوق ىلع كلذ ملع اذا نيميلا بحاص كلذ ئزجي هنأ ىعمف هارتسثا ىذلا

 ٠ ملعأ هللاو لوقلا ضعب قف اذ_ه ىل نيبب ىذلاو س كلذ ميلست زيجي نم

 : ةلأسم ده

 ؟ اربج هلخدف دجسملا لخدي ال فلح لجر ق فلتخا

 ناك ام كلذكو ح ثنحب ال : لان نم لاتقو ثنحي : لاق نم لانت

 . ثنح قحي هركأ ناو 5 قح ريغم هركآ نا كلذو اذه لاثمأ نم

 ٠ ملعأ هللاو

 ؟ مارح هيلع لالحلا و س لالح هل مارحلا : لاق نمو

 هيلع : لاق نم لاتقو 6 ظيلغتلا ةرا_غك هيلعو دحاو ىنعم كلذ لكف

 ما رح هبلع لالحلا هلوق ق : لاق نم لاقو % كلذ عيمج ق ةلسرم ةرافك

 ة لوقنلا رثكأ !ذهو ةظلغملا ةرافك لالح هل مارحلا هلوق فو ةلسرم نيمي
 ٠ ملعأ هللاو

 : ةلآتسم دهج

 نم مكاح اهيلع مكحي ىتح اذك لعفت ال تفلح ةأرما نع هتلأسو

 ؟ نتملىسملا

 . ثنخت مل ىلاولا نم ةفيلخ وآ لاو اهيلع مكح نا : لاق

 وآ مامال ١ اهيلع مكحي ىنحف مكاحلا اهيلع مكحي ىتح : تلاق نا و

٠ ملعأ هللاو ىضاقلا



_ ١٩٧ 

 رادلا تلخد نا بضغلاو جاجللا ىلع لاق نميغ اوفلتخاو انموق نع

 ؟ هيلع فولحملا لعفو ةتس مايص وآ ةجح ىلع وآ ةنتدص ىلامف

 ٠ هيلع ءافو ال : مهضعب لاقو ء ءافولا هدلع : مهضعب لاتف

 ٠ ةرافكلا هيلعو

 لوقتو س قحلا ىلع امهانعم جراخ نسح نيهجولا الك : ىحبصلا لاق
 ٠ ملعأ هللاو ، بضغنا ىف هنيمي تتبث اذا هيلع ءىش ال : ثلاث

 : ةلأسم وع

 تاوكزلاو تارافكلا نم ىطعب نآ زوجيآ هربغ لامب ىنغلا ف : ىلما زلا

 ؟ ال مآ

 ناك ولو سانلا لام هدي ف ناك اذا اينغ ناسنالا نوكي ال : لاق

 ٠ أ رقفلل زوجب امم ذخأب نأ هل زئاجو 6 راطنق هعم

 ؟ ةلآسم هج

 ذخأ هريغل لام هدي ىف نميف : ىصورخلا سيمخ نب دعاج خيشلا
 هيف فرصتم رهو اينغ هب نوكيآ عزانم لاحلا كلذ ف هعزاني ملو ايدعت
 هباوج ىنعم نم ناكف ع ءارقفلل وه امم ىطعي نأ زوجيو اريقف نوكب مآ

 قحتسم ريغ هنأل ءارقفلل هب ىصوملا لاملا اذه نم ىطعي نأ بجي ال هنأ

 ٠ ملعأ هللاو ، كلذل

 : ةلاسم و

اعاص نيثالث ةالصلل ىصولا ناك ا:ذأ ةالصلا ةرافك ف : نا دديع نبا



١٩٨ 

 مك ىردب الو ء بحلا لمك نآ ىلا عاص فصن نيكسم لك ىطعي راصو

 ف_صن نم لقأ بحلا نم ىقب ناو ؟ ال مأ كلذ هيزجيآأ نيكاسملا نم غلب

 ؟ هب لعفي فيك عاص

 ناكو 6 هيلع ءىن الف انيكسم ننس صقن هنا ملعي مل اذا : لاق

 فصن نم لنأ بحل ١ لضف اذا امآ و 6 نكاسم ا ددع ملعي نأ ىنتيجعب

 . ملعأ هللاو 6 ىصوملا ةثرول وهف عاص

 : ةلأسم ج

 لكأب ال هنآ فلح نميف ى دنكلا ىل ١ كرابم نم دمحآ نب دبعس خيشلا

 نيمل سلل ١ لا ومآ تيي وآ دجاسملا لا ومآ لكاف ڵ املظ ساانلا لاومآ نم

 ناميألا ىف ءاج ام ىناعم نم هتظفح ام ىلع ىدنع امبف : لاق

 لاومأ نأ ىدنعغخ ةبن نكت مل ناو ؤ ئون ا_صم هلف ةين هل ناك نا

 . ملعأ هللاو ى دجاسحلا ىلا فاضت اهنأل ڵ سانلا لاومآ ىمست ال دجاسملا

 : ةلآسىم دج

 ءا قاذ وأ ءام برشف شيعلا قوذب ال فلح نميف : ىدشأآ رمحلا

 ؟ ثنحيأ

 % هب سشاعي امم كلذ نأل ةفصلا هذه ىلع اندنع ثنحي هنا : لات

 ٠ ملعأ هللاو س ةيمستلا ىلع اذه ريغ الوق هيف لعلو

 : ةلأسم وج

 ٥ رفس ق اريقف ناك اذا ةرافكلا نم رفاسملا ذخأب لهو : ناديبع نبا

؟ هنطو ف اينغ



١٩٩ 

 ء ذخآي ال : لاق نم لاقو ء ذخأي : لاق نم لاق فالتخا كلذ ىف : لاق

 ٠ ملعأ هللاو

 : ةلأسم دهج

 ام ردقب كلذ دعب باغف هانغ نميف نيملعتملا ضعب اهنع لئس

 تارافكلا نم ىطعيو هلوق لبقي له ث رقفلا ىعدا مث ؤ رقفلا ثودح نكمي

 انومأم نوكيو ةقث ريغ وآ ناك ةقث ءارقفلل هعجرم ناك امم اههبسثآ امو
 ىتح هنم كلذ لبقي الو ايعدم نركي مآ كلذ نم هاعداأ اميف هنيد ىلع

 ؟هيعدب ام حصب

 ةمهت ال ةقثلا نأل ء هل اقيدصت ال لوبتم هلوقف ةقث ناك نا : لاق

 ٠ هريغب هرقف حبصي ىتح هلوق لبقي الف ةقث نكي مل ناو هيلع

 قرفلا امف ابعدم ناك ناو ؟ ال مآ عدم عضوملا اذه ىفف : هل تلق

 ؟ ٥ حغو ةقثلا نيبم

 فالخ اذهو ث هلوق لوبقو هقيدصت ق لوقلا مدقت دق : لاق

 اهيف لبقي ال قوقحلا ف ىوعدلا نأل ىل نييب اميف قوقحلا ىف ىوعدلا
 . ملعأ هللاو ، ةقث ريغ وآ ةقث ناك ىعدملا لوق

 ؛ ةلاسم ه

 هللاب فلح لجر ف ىحبصلا ريسشب نب ديعس خيسثلا باوج نمو
 تلعفو ىنيمب ف ثنح ناو ىنالفلا ءىشلا لعفأ مل ىنا وه الا هلا' ال ىذلا

 فلاحلا ءىشلا كلذ لعف مث ايفاح اهيسثمآ ةجح نوثالث ضرف هلل ىلعف كلذ

 ناك نا تيأرأ هذه هنيمي ف همزلي ام اينغ فلاحلا اذه ناكو ، هنع

؟ ال مآ كلذب ىصوي نآ هيلعآ جحلا ىلع ردقي ال نذبلا ليلع فلاحلا اذه



. ٢٣٠٠ 

 : باوجلا

 ايسثام ةجح نوثالث هسفن همزل ام اذل فلاحلا ىلع : قيفوتلا هللابو

 ةجح نيتس ابكار جح ىنملا نع زجع ناف س ةجح ةنس لك ىف اهئادأ

 لوقو ص لوقلا ضعب ىف كلذ هلف هريغ رجتي نأ دارآ وأ هسفنب دارأ نا

 ناف ؤ ةنس لك ىف لوقو ، ةنس ق كلذ زوجي لوقو س هريغ رجؤي نأ هل سيل

 ش ايام نوثالث وأ ابكار ةجح نوتس هيلع : لانت نم لاقف جحلا هنكمي مل
 ء ةجح نيميلا ىلعو ةجح ىنملا ىلع ناتجح هيلع : لاقت نم لاقو

 ٠ هب فلح ام عيمج ىلع ردقب مل اذا

 ؟ هلك اذه نم ءىش ىلع ردقي مل نا و

 هيلع : لاق نم لاتقو % ةظلغم ةرافك نونس ه_رلع : لاق نم لاقف

 : لاق نم لانو 6 ةظلغم ةرافك : لاتق نم لاقو 6 ةظلغم ةرافك نوثالث

 ىنبجعيو ، هللا ىلا بوتيو ت هيلع ءىش اهل ليق دق هلعلو ث ةلسرم ةرافك

 امك كلذ ىدأ ابكار ةجح نينس وآ ايسثام ةجح نيثالث ىلع ردق اذا

 قيضي الف ةصخرلاب ذخآ ١ ذأ و & طوحأ اذهو 6٨ هسفن مزلأ و فلح

 ٠ كاذ هيلع

 ؟هب ةيصولا الو جحلا هنكمي ال ص اريقف ناك نا و

 ةرافك : لاق نم لاقو ،\ تاظلغم ةرافك نوتس هيلع : لاق نم لاقف

 لعلو س كلذ دعب هيلع جح ال لرةو س جح جحلا ىلع ردق ناو ةظلغم

 عيمج ىف ة_ةئثلاب ذخألاو زجعلا دنع ةلسرم نيمي ةرافك هيلع ئري اضعب
 ٠ ملعآ هللاو مرحآو ىلوآ نيدلا

 : ةلاسم دهب

نم وآ هننمي ١ جو زب ال هنآ فلح نميف : سبمخ ني دع اج خيسلا



٢٠١ 

 ارايتخاا لقأب اهجوزي نآ هل له ث مهرد فلآ نم لقأب هجيوزت ىلي

 ؟ هنيمي ىف ثنحيآ

 نأ الا هللاب هنيمي تناك اذا ارايتخا كلذ هل سيل نأ ىعم : لاق

 ناف كلذلك ناك ناف ، نيملسملا مكح ف ةحح : هذخأت وآ % كلذ ىه هلآست

 نم ملسيو جوزب نم لكو وآ رمآ ءاسث ناو ، هنيمب ىف ثنحو جوز ءاش
 ٠ ثنحلا

 ٠ لوقلا ضعب ى

 . تيثآ ةلاكولا نا : كيت دقو

 ىلع ىد_ه ىلع مه رد فلآ نودبي كتجوز نا : لاق ناف : هل تلق

 ؟ةفغلاب وأ

 ٠ لرقلا ضعب ف ىلوألا نم برقأ وهو ىدنع اذكه : لاق

 ؟ هبلع بجب ا_م هنيمي ق ثنح ناف : هل تلق

 نم نوملسملا هاري ام ىلع نيميلا! هيلعف ىلوألا ف امآ : لاق

 نم جيوزتلا هيلع مقو ام هيلعف ىرخألا ف امأو ، فيفختلاو ظيلغتلا
 .. هلام رشع هيلعف كلذ نم رثكآ ناك ناو ى هلام ثلث نود ناك نا هلام

 اندب هب ىرتسشيل ثنحلا هب عقو ام رشع هيلع : لان نم لاقو

 بسحأو ح مهنيد ق ال دع نوملس . ١ ٥ رب ثيح ىنمي وأ ةكمب ا_ھرحنيو

 اضعب لعلو . ةاش هلقآو ريعي هرثكأ ا دحاو ايده هيلع ىآر مهضعب نآ

٠ نيميلا ةرافك هيلع ئآر



. ٢٠٢٣ 

 ؟ اذكه اهجوز نا ىده ىلع : لاق ناف : هل تلق

 ٠ هلقأ وه و ةاش ليقو 6 ىدهلا رثكأ ةندب هيلع نا : لاق

 ؟ هيلع بجي ام ةندب ىلع ردقي مل اذا : هل تلق

 رعس ىلا رظنبو هطسو ةميق ةاش وأ ةندب موقب هنأ ىعم : لاق

 ٠ امري عاص ثفصن لك نع موصيو > ربلا

 ىدهلا نمث نم لقأب ميقب ال اليلق هب فلح ام ناك ناف : هل تلق

 ؟هب عنصيام

 بيط ىف لعجي : ليقو س ايده هب ىرتسثيو ، هريغ عم لعجي هنا : لاق
 :7 6 7 ءا رقفلا ىلع قرفيو ماعط ق لعجي نآ دعبب الو ء ة_دعكلا

 ٠ اذه ق

 : ةلآسعم وبع

 هللاب : لاقو فلح نميف : ىوزنلا سيمخ نب رصان خيشلا نع
 وأ نيرهش مايص اهترافك لاق وأ رثكأ وأ نيرهش مايص اهنع ميظعلا

 مابص هيلع مآ ةلسرم نتمي ةرافك هيزجيأ ث هنيمب ىف ثنحو رثكأ
 ؟ المآ مايصلا نم هلاق ام وآ نيرهش

 : باوجلا

 لوق رهسأ ىف هسفن ىلع لعج امب رفكي هنا : قيغوتلاا هللابو

 اولخت الف ةلسرم نبمي ةرافك رفك ناو اندنع اميف نيملسملا ءاهقف

٠ نتملسحلا ءاهقف ضعب لوق نم كلذ ةزاجا



. ٢٠٢٣ _ 

 ةلسرم نيميب الا هيلع نوكي ال نأ رخآ لوق ىلع زوجيو ء هسفن ىلع

 ؟ ٠ كلذ ف رظنيف ملعأ هللاو

 ك ةلا .عه ج

 ملو همزلي ام لعفو 6 اذكو ١ ذك لعفي نم هجو هللا دوس : لاق نميفو

 ؟ السرم مآ اظلغم نكبآ هللا ركذ الو ههجو ركذب

 ١ باوجل :

 ء ةلسرم ليقو س ةظلغم هيف لوقلا رثكآ ىزخلا و نعللاو هجولا داوس

 هيلع ناك ام لك ليقو ، ةظلغم ىهف دهعل ةلسرم اهلك ناميلا ليشو
 لكف قح ريغب ملسم لام عاطقنا و 5 ةرخآلا ىف ديعوو ء ايندلا ىف دح

 ه ملعآ هللا و ظلغم كلذ

 هجولا داوس ىف لاق امك وه معن : سيمخ نب دعاج خيشلا لاق

 ىلع هبجوآ ول نأ ، اهنم لك ةرافك ىف فالتخالا نم ىزخلاو نعللاو

 ىف نامزب وآ هدعب نم ثنحف هكرت وآ هلعف نا ءىش ىلع هنيمب ىف هسفن

 ٠ ةلسرملاب لوقي نم ىأآرو ث ةظلغملاب هيف لاق نم ىأرل هنيح

 ههجوب هللا نم هبجوي مل هنأكف هلاؤس ف اه رهاظ ىلع اذه امأو

 فلتخي نأل زاج هبلق ف ىنعم دقتعاف هيطاب ىف هرمضأ دق ناك ناف ع هلاح ى
 ىف هارأ ام ىلع تاينلا مكح ف وهف الوق هدبي مل ناو ى هل هموزل ف

 ةلمج هلعفي ام عيمج ىلع هظفلب ىتآ ناو ع هراهظا نوك مدع عم هرامضا
 ملف هدوسي نم هجولا ىف مهبأ دق هناف س جرخم همومع نم هل نكي ملف

 امب ةينلا مكح هلف هللا نم ه!ون ناف ع وه نم هيلع لد الو ي هركذي

لبق ام رسكف هل وأ لعفلا نم مض هل ءىش الف الاو ، ىآرلا نم هيف



٢٠٤ 

 لدي ام مدعل لدعلا ىف كلذك وهخ انحل هلعافل قذحلا عم اهحتف وأ هرخآ
 هدارآ نم رآ هللا هنآ ةحال وأ ةنيرق وأ ةمدقم ف ىنعم وأ الظفل هيلع

 نوكب امب ه_مكح ق قحليف دا رم نبغل هلاسرا ف نوكي وأ % هقلخ نم هب

 ه نايذه نم

 هديق ناو ء نامز ف هتقلطأ نأ نوكي اذ_ه ىلع دهعلا ق لوقلا و

 مل ناو 0 ةلسرم وآ ةظلغم اهنأ هنرافك ق فلتخيب نأل زاج ه رهظآف هللاب

 ناك امو © هيلع وآ ةينلا ىف هل ام ىلا هيق ع وجرلاف هرمضأف هركذب

 هللاو ، كلذك وهف هل املظ ملسم ءىرما لام عاطتقا ىلع هللاب هقلخ نم

 ٠ عجر كلذ ف رظنيف ملعأ

 : ةلاسم ذه

 دجسملل هلام تياث ناك الاو ١ ذو اذ لعفب مل نا فلحب نميغو هنمو

 لعفي مل اذا ثنحلا هرلعآ فورعم دجسمل ملسب ملو 3 بضغلا هدنع

 ؟ ال مآ

 : باوجلا

 ، هللا هجو هب دربي ملو % ةرطاخملا نم برض وه اذا هبلع تيثيال

 ٠ ملعآ هللاو

 هنأب ل_بيق ول هتوبث ىف اذه نآ : سيمخ نب دعاج خيشلا لات

 هلاح ف بضغ نم هب امل لطبي نأل زوجيف ، اهدحو ةيطعلا هجو نم ال
 % هنيمد ق ثنحلا ةهج نم ه نردح ق نوكي امنا و ؤ هلام نم هي هعفد دنع

 ىأرلا ىف باوصلا نم هدعبأ مل اضرلاو بضغلا ف حصي نألا هيلع زوجيو

ىلوأ دنع لاح ىلع هزاوج نم عنملا بجوي عامجا نم دري هب ام مدعل



٢٠٥ 

 نأ ىسعف الاو ع هل رهف امولعم ادجسم هب دارأ ناف اذه ىلعو ، ىهنلا
 ٠ هتلحم دجسمل رخآ لوقن ىلعو ص دلبلا عماجل نوكي

 عبار لوق ىلع هيف زوجيو هدلي نم دجسم ىأل : ثلاث لون ىلعو
 ىلع هتوبث نم لاحلا ف ىل رهظ ام ىنعم بسح ىلع اتباث نوكي ال نا
 ء هنيميب ىف هثنحل هيغ ةرافكلا وهف لاملا ىف تبث ناف ث هنالطب وأ اذه

 دبال هناف ، هللاب نوكي ام عضوم ف الا هنامز ف هيلع ءىن الف الاو

 ٠ كلذ ىف رظنيف ملعأ هللاو ، ةرافك نم هيف ام ىلا عجري نأ نم هل

 : ةلأسم دهب

 : لاق نميفو : هللا همحر ىصورخلا سيمخ نب دع اج خيشل ١ نع

 ؟ ثنحف هلعف مث اذك لعف نا ههجو هللا درس

 مل نا و مايأ ةتالث مايص رخآ لوق فقو ك ةلسرم ليقو ةظلغم هترافكف

 ىأرو هذذعللا ق زاج امو > هيلع ءىش ال ليقو اموب ماص هللا ركذي

 ٠ دحأ و ىنعمب امهنأل زوجي نأ اذه ق ) ىسعف

 ؟ اهترافك ىف ىآرلا لهألا لوق نم ةنعللا ف ام : هل تلق

 ام رثآ ىلع ءارآلا نم اهب اهدادعا ىلع لوقلا نم ىضم دق : لاق

 ىردأ الو ةينامث ىهف ح اهمكح ى دادم نب هللا دبع نب دمحم خيسلا هلاق

 هب ىفكو ى دادسلا ى هدعب ىلع لدي ام اهنم ءىش ىف سيلو داز ام

 ٠ انه اه اهتداعا نع

 ؟ همزلي ام هلعغ نا ههجو هللا حبق : لاق ناف : هل تلق

. ةظلغم نيمي ةرافك لوقلا ضعب ىفخ : لاق



٢٠٦ 

 بوتي نأ الا هيلع ءىش الف الاو همزل نيميلا هي دارأ نا رخآ لوق فو

 ٠ كلذ نم هللا ىلا

 ؟ هيف هركذي مل وأ هللا ركذ هينع لوقلاف نيميلا لثم لهف : هل تلق

 لونفلاف %. كلذك امهنأ ىدنعو امهيف ١ 7 ليق دق معن : لاق

 ٠ كلذ ق امهنيب قرف الو ءاوس امهيف

 ههجو هللا حبق وأ ةنعل فلأ هبر نم هيلع نا : لاق ناف : هل تلق

 ؟ هثنح ىف همزلي ام هلعف نا ةحبق ةئام

 : رخآ لوق فو س ةرافك ةحبق وآ ةنعل لك ىف هيلع نا ليق دق : لاق

 ٠ كلذ ى ةين هل نوكن نأ الا ةد_حاو ةرافك عيمجلا نع هيزجت امهنأ

 ؟ هلعفي ال نأ هللا نم ادهع هيلع نا : هنيمي ق لاق ناف : هل تلق

 ٠ ةلسرم وأ ةظلغم اهنأ هترافك ىف فالاتخالاف : لاق

 ؟ هلعف نا هللا نم بضغ هيلع نا : لاق ن اغ : هل تلق

 ٠ كلذ ىف ةنعللا لثم هنرافك ىف ئآرلا نم اذه ىلع و_هف : لاق

 هبلع بضغو هازخأف هنعلو ههجو هللا دوس : لاق ناف : هل تلق

 ؟ ةدحاو نيمي ف هلعف نا رانلا هلخدأف

 ءىش لكل رخآ لوق فقو ، ةدحاو ةرافك الا اهل سيلف : لاق

 ٠ ةرافك اهنم

ءىش ىف اهنآ الا ةدح ىلع ماقم ىف اذه نم دحاو لك : هل تلق



 س _ ٢٠٧

 ةدحاو لكلف س ةدعاقملاو ظافنألا ةفلتخم دحاو ىنعمب ىمف : لاق

 ح ةدحاو ةرافك اهيف ىزجت نألا هزوجيف رخآ لوق ىلعو ص ةرافك اهنم
 امو اهظافلآ تفلتخا ناو ، هريغ ف ال دحاو ءىش ف دحاو ىنعمب اهنأل

 ىف ىنعم اهداحتال زاج ىتست سلاجم ف وآ دعقم ف كلذ نم ناك

 ٠ اهدادعا ىلع وأ ةدحاو اهنأ هنرافك ى فلتخي نأ ءىنلا

 وآ ناثوذلا دبعب نمم وآ ىنارصن وأ ىد وهي هنا : لاق ناف : هل تلق
 وحن : ءىباص وآ ى رهد هنأ وآ > نارينلا وأ موجنلا وأ رمقل ا وأ ذلا

 ؟ هيلع اذام هنيمي ف ثنح مث هلعف نا اذه

 هنأب : هيف ليقو ص لوقلا ضعب ف ظيلغتلا عضوم اذهف : لاق

 ٠ هترافك ىف فالتخالا نم ىضم ام ىلع رهف ةلسرم نيمي

 ؟ هلعف نا ىلبنح وآ ىكلام هنأ وآ ىلازنعا وأ ءاجرالا لهأ نم وأ عيسلا نم وأ ىفنح وأ ىعفاش هنا : لانت ناخ : هل تلق

 ليقو ث هترافك ف ىأر ىلع ظيلغتناب لوقلا ىنعم هقحلي نأ ىسعف : لات
 هسفن ىلع بجوأ نم ىنعم ق ىهف ص ةرف اك ةلاض قرف هذه نألا ةلسرم اهنآب

 نم مهلك ءالؤه نأل ، ةرخآلا ىف هران وآ هيضغ وآ هللا ةنعل هنيمي ف

 ذايعلاو عجرغ هللاا ىلا بات نم الا كلذل لهأ مهف كسث الو ث ءاوهألا لهأ

 ٠ كلذ نم هللاب

 وأ ةءاربلا لهآ نم وآ قفانم وأ هنلاب كرشم هنا : لانت ناف : هل تلق
 ؟ اذه وحن نم نوكي ام وآ هللاب رفك نمم

 لوق نم هيف امب هترافك ىق فالتخالا نم ىضم ام ىلع وهغ : لاق

 ح ةبقر ريرحت وأ ح مهتوسك وأ نيكاسم ةرشع ماعطاب ةلسرملاب ليقو ى ةظلغملاب

 ةرشع معط وأ مايأ ةثالث موصي لوقو ء مايآ ةثالث مايصف دجي مل ناف
موصي لوقو ى مايأ ةرشع مايص وآ نيكاسم ةرشع مامطاب لوقو ، نيكاسم



. ٢٠٨ 

 هيلع و ؤ ةنعللا ا_هب قحتسي رفك ء امسأ هذ_ه نأل 6 هنيميل ة رافك مايآ ةئالث

 ٠ كلذ نم دبالو ض هللا ىلا ةبوتلا هسفن ىلع اهباجيا

 نا كلذكو ىعفا وهف اذك لعف نأ هنيمي ف ىعفالا ناف : هل تلق

 ىف اذه نم سكعلا ىلع وأ هنيد ىف بهذم نم هب ام ىلع هنب ىفنحلا لاق
 ؟ امهيبهذم

 ناك ناو س كلذك وهف هيغ اهب لاق نا هنأل اثنح هيلع ىرآ ال : لاق

 هنا لانف ةيفنحلا نم ناك وأ ىفنح وهف كلذ لعف نا لاقق ةيعفاشلا نم

 امهف ابهذم اقرتفا ناو امهنأل ء لاحلا اذه ىلع الا: هسيلف ىعفاسش

 اذه الا حصي ال هلعلو س نيح دعب نم رظان هيغ انآو “ دحاو نيد لهأ

 . لالضلا ىلا قح نم لاقتنالا نوك مدعل

 ؟ ال مأ هبهذم نم هيلع امب هلاق نم لك نوكي اذه ىلعو : هل تلق

 ١ دحأ نأ ملعأ ال و ؤ اذ_ه ف هندجو ام ىنعم نسح ىلع معن : لاق

 ٭ كلذ ريغب هيف لوقي

 ؟ هنع زجع وأ هيلع ردق هنيح ىق همزلي

 ماص الاو جحلا نم هسفن همزلأ ام هيلع نا : ليق دق : لاق

 ليقو ص ةظلغم رخآ لوق قو ث ةلسرم نيمي ةرافكب هيق ليقو ، نيرهش
 موص ال جحلاف الاو رذعيف زجعي وأ جحيف ردقي نآ الا هيلع ءىش ال
 ٠ه يف

.- 

 هيف موص الف هيلع ردقي مل نا ىآ هيغ موص ال جحلاف : هلوخ

 . ةبوتلا هنع ىزجنتف

؟ ةفيرشلا ةكمب ىذلا مارحلا هللا تيب ىلا لقي مل ناف : هل تلق



 س ٢٠٩٨٩

 هيلا الا نركب ال جحل ا نألل ، كلذك لقي مل ناو هيلع وهف : لاق

 ٠ كلذ ىف لاكشا الف

 ؟ رثكآ وأ ةجح نيرشع هيلع نا لانق ناف : هل تلق

 امهيدؤي نأ نم ةردقلا عم هل دب الو ث هلاق ام ىلع وهف : لاق

 نيرهش موصي ليقو ، نيرهش هجح لك نع ماص زجع ناف ى هيلع امك

 ةدحاو لك ىف ىهف ةلسرم نيمي ةرافكب لوقي نم لوت ىلعو ، عيمجلا نع

 مايآ ةثالث مايصب ليقو ء اهلك نع ةدحاو ةرافكب ليقو ث نيرشعلا نم
 اموي هئادآ ىلع ردق ناف جحلا ف موص ال لوقي نم لوق ىلعو ص هريغ ال

 ٠ كلذ نم هللا ىلا بوتي هنآ الا هيلع ءىش الف الاو

 ؟ ادبأ جحلا ىلع هعم ردقي ال هرقفل زجع ناف : هل تلق

 لوق فو ىضم ام ىلع وهف هنيميب ف هسفن ىلع ةبجوأ دق : لاق

 ٠ هيلع جح ال رخآ

 رحني نأ هل لهف هلام ليق نم هسفن ف هزجع ن اك ناف : هل تلق

 ؟ هلا وز نوك هعم ىجرب ال من ام نم هلاح ق هي ل زف دق امل هنع جحي نم

 دشأب سيل هنذل . هت ابح ىفف هل ه ز ١ وج ق فلتخي نأ ىدىعغ : لاق

 رجتي نآ هل زوجيف هزاجأ نم لوق ىلعو ع لاح ىلع بجوأ الاو ضرفلا نم
 دازام ال ةجح ةنس لك ق : ليقو ئ دحاو ماع ف هنع اهيدؤي نم

 ٠ كلذ ىلع

 ؟ هجح ق ىشم ا هيلع ن ا : لاق ناف : هل تلق

 ىلع هبجوأ ام ىتأ دق هنأل هنيمي ف رب دقف هيف ىشم ناف : لاق
 ٠ كلذ ىف فلتخي هنأ ملعآ الو ، هيلع ةردقلا عم هسفن

( ٢ : [ ج راثالا بابل - ١٤ م )



٢١٠ 

 ؟ نوكب نيآ نم هئادأل هجورخف : هل تلق

 نيميلا ناك ثيح نم : ليقو ى ىضم نم لوقلا ضعب ىفف : لاق
 نم ليقو ث هنيمي ف هثنح نوكي ثيح نم : رخآ لوق فو & هثنح ى
 هازجأ ا ىنم ثيح نم ليقو 3 جحلاب مارحالا عضوم هنأل . تاقيملا

 ٠ كلذ ىف ةبدن ين هل نوكت نآ الا

 هيلع ام ءادآ ىف لمعي ىذلا ام ث ىنملا نع زجع ناف : هل تلق

 ؟اذه نم

 نينرم ةجح لك نع نيماع ىف ابكار جحي نآ هل نإ ليق دق : لاق
 هسفن نع جحي نم هعم لمح ناو س ىرخأ ىنمللو ، ةجح هنيميل نأن
 ٠.هلزاج

 ؟ اديآ جحلا ىلع ردقي مل ناف : هل تلق

 ةظلغم وأ ةلسرم اهنأ ةرافكلا ىف فالتخالا عضوم اذه : لاق

 اهتيدأت نم رمؤي هب امل ، نيترافك وأ ةرافك نم ةجح لك ف نوكي ام عم
 تبسح هيلع ةرافك ال هنآ وأ » عيمجلا نع ةدحاو هيزجت وآ ح نيترمايكا ر

 . ىآر نم هيغ امل اذه ف لوقلا نم ىضم ام

 ةرافك نم ةجح لك ق همزلي ىذلا ام موصي نأ دا رآ ناف : هل تلق

 ؟ ةظلغملاب هيف لاق نم ىآر ىلع عضوملا اذه ىق

 فو » رهشأ ةعبرأ ةجح لك نع موصي نآ هيلع نا لق دق : لاق

 كلذ عيمج نع ةدحاو ةرافكب ليقو ، نيرهش رخآ لوق

 مت 6 رمد هم ا_ہمك عيمجلا نع هزجعل ماص وه نام : هل تلق

؟همزلي ام دعب نم هيلع ردق



٢١١ 

 هتردقل جحي نآ نم لوقلا ضعب ىف هل دبالغ 0 هل عنام ا لاز دق : لاق

 نم هيلع امب ىتأ دق هنأل س دعب نم همزلي ال هنأ رخآ لوق فو ث هيلع
 ٠ ىفكو هل 5 اج ام ىلع ٥ دأ م ومصل ١

 ؟ مايصلا ىلع ردقي ملو جحلا نع زجع ناف : هل تلق

 لك نع معطيلف ةرافكلاي لانق نم ىآر ىلع م اعطالاب ليق دق : لاق

 ام ه زجي ملو همزل انيح جحل ١ ىلع دعي نم ردق ن اف ،{ اموب نيكسم

 ٠ كلذ ف هيزجي نأل رخآ لوق ىلع زوجيو ء همعطآ ناك

 ؟ ال مأ لخدم هل له ى ةرافكلا هذه ى قتعلاف : هل تلق

 ٠ هيلع هرب مل اضعم د نأ الا معن : لاق

 نادو { معطي ملو قنعي ملو جحلا نع هزجعل مصي مل ناف : هل تلق
 . ةرافكلا ىلع هل ةردقلا عضوم ىف هل زوجيآ ث هتردقم ىلا هب

 هيدؤي نأ ليق نم اموي توملا هرضح ناف هل هزاوجب ليق دق : لاق

 ام ىنعم ىلع ئ لصألا ق همزل امك هم ىصوأ امم اموصوأ اجح

 ٠ لدعلا لهأ لوق نم هتفرع دق

 نم ىأرل هيلع نوكي ال نأ ةيصولا ف زوجيف : رخآ لوق ىلعو
 ٠ كلذ همزلب ال

 صوب مل هنأ الا هيلع ىذلاب فوي ام لاملا نم هل ناك ناف : هل تلت
 ؟ ال مآ هلاثمآو اذه حص !ام ذافنا هثراو ىلع هب

 فالتخالا ىنعم هقحلي نأل لاحملا اذه ىلع زوجب نآ عف : لاق
 دميبي ال هنأكو ، اذه ف ضرفلا هبشآ نا لاملا ف هدعب نم هتوبث ىف
٠ كلذ نم ىدنع اميف



٢١٢ 

 صوب مل وأ ارداق جحلا نم اذ_ه ق همزل ٢3 ام كرن ناف : هل تلق

 ؟ املاس مآ اكلاه نوكيأ اركاذ هلام ف هدعب نم هب

 ملو هدمع نم اذه ىلع هكرت نا هكالهو هتمالسب ملعأ هللا : لاق

 & هيلع وهف هيف لوقلا ةماع ىف اماف هكالمأ ىف هدعب نم نوكيف س هب صوي
 ٠ هملظ نم لاح ىلع ةدعاق همكح ىلع عامجالا ىف هدج ال ىنأ ريغ

 ىأرلا هيغ ام ىنعم هبشي هنأ ىلع لدي ام هريغب هل سايقلا فو

 لمعبنأ هل سيل ام ىلا فلاخي وأ ىأرب ندي مل ام هيف ام دحآب هموي ق

 نأ هللا همحر حور ني دمحم هللا ديع ىبآ خيسلا لو ق نأ الا & هم

 هلاق ام ىنعم ىلع هيلع هبجوي نآ ريغ نم هب فوي نآ ردق نل هقح نم
 ٠ هفرعاف اذه ق

 ىلع اذه ىف داز ام نأ نيملسخنا نم دحأل لوق نم لهف : هل تلق

 ؟ ال مآ ةدحاو ىلا دري نأل زاج رثكآ وآ لقأ وآ نيرشع وأ رشع نم ةجحلا

 هفلاخ ام ىلا ةفاضالاب ةلق ف هنأ الا اذه ليق دق معن : لاق
 ٠ كلذ ى

 ىلع همزليآ مارحلا هللا تيب ىلا ىشملا هيلع نا لاق ناف : هل تلق

 ؟ال مآ جحي نآ اذ_ه

 هيلا ىشم اذا هنا هيف ليقو ث نيملسملا لوق ضعب ف معن : لاق

 ٠ كلذ ىف ةين هل نوكت نآ الا \ هيلع جحالو رب دقف

 ؟ لجو زع هتويب نم ةيعكلا ريغل هتدارا تناك ناف : هل تلق

٠ هاون ام ىلا رخآ لوق فو ، هامس ام ىلا لوقلا ضعب ف وهف : لاق



٢١٣ 

 لوقلا نم هرببغ ال هللا تيي ىلا ىشم أ هيلع : لاق ناف : هل تلق

 ؟همزليام

 5 دجاسملا نم هادع ام هب ديرب نأ الا ةبعكلا ىلاا وهف : لاق

 ٠ رثألا ىف ءاج ام ىنعم ىلع هاون ام ىلا نوكيف

 هجولا ام تيبلا ىلا ىشمي نأ هيلع نا : لاق ناف : هل تلق

 ؟اذه ىف

 فالتخالاف الاو همزل هدارم ةبعكلا تناك ناف ص هدارآ ام ىلا وهف : لاق

 ىلاعت هلام ريغل هي ىون وآ لوقلا لسرأ ناو > دجاسملا نم هريغ ىلا ىشملا ق

 ديال هناف ث هللاب اذه عم فلحي نأ الا هبلع ءىش الف هضرأ ىف تيب نم

 ٠ كلذ ىف هنيميل ةرافك نم هيف ام همزلب نآ نم هثنح ق هل

 ؟ هغرعي مل تيب ىلا ىشمي نآ هيلع نا : لاق ناف : هل تلق

 همكح ف ىضتقت ةركن نم هب امل مومعلا عضوم اذهف : لاق

 اهنم ءىش ىاف المجم دجسم نم نوكي ام هب دارآ ناف ، همسا ف تيب

 اذه ىلع زاج ث هب ءافولا همزنآ نم لوق ف هيلع ام ىدأل ث هيلا ىشم
 ٠ كلذ ىف هيلع ءىش الف الاو ، هيزجي نأ ال

 ؟ هنبعي ١ دجسم هريكنت ق هي د ١ رأ ن اغ : هل تلق

 رغ ال هنيمي لاح ٥اونف هريمض : هب هدارأ ام ىلا وهف : لاق

 ٠ كلذ

 نم هنود ام. وآ ره دلا موص هبلع نا هفلح ق لاق ناف : هل تلق

؟ اذه ىق همزلي آم هنيميب ىف ثنحف هلعف نا رهش وآ ةنس



 ١٢ا٤‘4

 6 نبرهش مايص : ليقو 4 لوقلا ضعي ف هسفن ىلع هلعج دق : لاق

 ٠ هيلع ءىش ال : ليقو ‘ ةلسرم نيمي ةرافك رخآ لوق فو

 نآ هلاق نم ىآر ىلع هيزجيآ مايصلا ىلع ردقي مل ناف : هل تلق
 ؟ ال مآ ماعطلا نم ةرافكلا ق زوجي ام هنع معطي وآ ةبقر قتعي

 ىنم هموصي هنا رخآ لوق فو س كلذ هل نا ليق دق معن : لاق

 ٠ هيلع ردقف ه_ذكمأ

 له لاح ىف هموص ىلع هعم ردقي ال لاح ىلع لزن ناف : هل تلق
 ؟ ال مآ هتابح ىف اموص هنع هيدؤي نم رجأتسي نآ هل

 ه رآ ام ىلع فالتخالا نم ئ رعتيال نآ ٥ زا وج ق ىسعف : لاق

 ٠ كلذ ىف

 ٠ هلعف نا امايأ موصي نآ هبلع نا : لاق ناف : هل تلق

 رصتقا ناف اذ_ه ىلع دازام ال رشعلا ىلا ثالثلا نم ىمهف : لاتق

 هل نوكت نأ ىلا اهرثكأ ف طايتحالاف الاو ، هازجأغ هل زاج اهلقأ ىلع
 ٠ كلذ ق ةين

 ؟ امايص « يلع نا : لاق ناف : هل تلق

 ناق ، موصلا مكح هيلع مقي ام لقأ هنا مويلا ىف ليق دق : لاق

 ء كلذ ىف ةين هل نوكت نآ الا هازجآ اموب ماص عضوملا اذه فق وه

 ٠ كلذك و هف الاو

 ؟ مايألا نم نوكي ام لضفلا موصي نآ هيلع نا لاق ناف : هل تلق

 نأ الا حص ول ىل عقي اهيف ، ةعمجلا موي ىلع عقي نأ ىسعف : لات
٠ كلذ ىلع لدب ام هللا همحر ديعس ىبآ خيشل ١ لوق ق



٢١٥ 

 اذ_ه موصب نآ هيلع ن ا : حبصآ نأ دعم نم ل اق ن اف : هل تلق

 ٠ كلذ ىف

 ؟ ةعكر فلآ ىلصي نأ هلعغ نا هيلع نا : هفلح ق لاق ناف : هل تلق

 نأ ىأر نم موصلا ىف ام ىنعم اذه ف جرخي نأ ىسعف : لاق
 ٠ كلذ ق ها رأ ا_ه حص

 ؟ ةالص هيلع نا لاق ناف : هل تلق

 ناف ث هيلع اهبجوي نم ىأر ىلع ةمزال هثنح دعب نم هل ىمف : لاق
 ناتعكر وآ طايتحالا ق ثالث وأ عبراف الاو اه اون وآ ةعكر مك اهدح

 ٠ كلذ ىف هيزجي ام لقآ ةعكر وآ

 رهش موصي وآ ةضب رفل ١ ىلصب نآ هيلع نا : لاق ناف : هل تاق

 ؟ ناضمر

 هبجوي مل ناو هيلع امم هب لمعلا ةيلب لوزنو هموزل عضوم : لات
 هنأ ، امهنم لك ىف هقدصل لاق امك وهف نيمي الب هسفن ىلع نيح ق

 ىلع هبجوأ ناو ث هلثم ف ثنح ال هنأل ، هيف ةرافك الغ كسث الو ع هيلع

 ٠ كلذ ىف ىزاجي نآ حصي ىناف 5 هموزل

 ةالص مكف هلعف نا هنيمي ف تاولص هيلع نا : لاق ناف : هل تلق

؟ هثنح ىف همزلت



٢١٦ 

 مايآ نم موصلا ف ءاج اه وحن رشعلا ىلا ثلذالثلا نم ىهف : لاق

 اهلقتأب ءازنجالاو س اه رثكأب طايتحالا نم هب ام مم ركذلا لهآ لوق ف

 5 اهريغ ال تابونتكملا هدارم نوكي وأ ، اهددع ى هنيميل نوكت نآ الا

 كلذك وهف ال او اذ_ھ ىلع ال وأ ةين هل هنآ ىف فلتخي نأل زوجي نآ ىسعف

 ٠ ئرآ هرف ام حص نا

 ؟ هلعف نا هيلع ضقن همابص وآ هتالص نا لاق ناف : هل تلق

 هيلع اضقن هم ديري نأ الا هيف ةرافك ال هنا اذه فق ليق دق : لاق

 ٠ كلذ همزلبف امهل هطابحا نم نوكب ام ىنعمل هبر نم

 همزلب اذام ةلبقلا ريغ ىلا ىلصي وهف هلعف نا : لاق ناف : هل تلق

 ؟ هلعف نا

 ه_بلعغ ء ةلملا نم جورخلا هم دا رآ ناك نا هنا : كببقت دق : فاق

 هيلع نآ رخآل فو > هيلع ءىش الف ةدن هل نكت مل ناو 6 ةرافكلا

 نآ الا كلذك وهف الاو ي هل هزاوج عضوم ق هم هدارم نوكب نآ الا ة رافكلا

 ٠ كلاذ ق ام رثكآ لوألا

 ؟ ىه ام عضوملا اذه ف ةرافكلاف : هل تلق

 ٠ ةلسرم نيمي ةراغك ليقو ، ةظلغم اهنا ليق دق : لاق

 ؟ كلذ لعف نا ةالصلا كرتي هنا لاق ناف : هل تلق

 نوكي نأ الا ثنح نمل ةرافكلا نم هيق دبالغ رفكلا عضوم اذهف : لاق

 ةين هلو هعم ىلصي ال نأ هلزوجي وآ ، همزمب هب ام هل ضرعت دق نمم
 ٠ كلذك وهف الاو ح هل زاج ام ىلع اهكرت ق

 نيكاسملاو ءارقفلا : ىلع ةقحص هلام نا : ننح ف لاق ناف : هل تلق
؟ لاح ىلع هلعف نا



٢١٧ 

 نوكي ام رشع مهل جرخي نآ هينع نآ نيملسملا لوقت رثكأ ىفف : لاق
 ٠ كلذ نم دبالو نيميلا هذه فق ثنحي نأ دعب نم لام نم هل

 اطسو ناك ناو & همخف اليلق ناك ناو هرشعف اريثك ناك نا : ليقو

 . موقلا نع هنآ الا هثلث جرخي نأ هيلع نا رخآ لوق ىو ث هعبسغ

 ٠ كلذ ىف ام رثكأ لوألاو نيمي ةرافكب هبف لبقو

 هيلع اذام رثكأ وأ لقأ وآ هثلث وأ هلام عبرب لاق ناف : هل تلق

 ؟ هنيمي ىف اذه ىلع ثنحف لعف نا

 درب هناف هثلث ىلع داز ام الا هنام قف هبجوآ امك هيلع وهف : لاق

 ٠ كلذ رغ ال هم قدصت دق هرشع هيلع نإ رخآ لوق ق و | هرشع ىل ١

 نم نوكي نم وأ ىراصنلل وأ دوهيلل هنا : هيف لاق ناف : هل تلق

 ؟ نيبكرملا

 ءامسألا نم عمجي امب ىتاي نأ الا ءالؤه نم هامس نمل وهف : لاق

 . مسالا قف لخد نمل مكحلا ف نوكب نأل زوجيف

 ؟ ءارقفلا نم هنيعب دحأل هلعج ناغ : هل تلق

 ليقو ، لوقلا ضعب ىف هدعب نم هتثرولو هريغ نود هل وهف : لاق
 ءىش ال ليقو ع نيمي ةرافك الا هيلع سيل رخآ لوق فو ح ءارقفلل هنا : هيف

 ٠ هلع

 ؟ نيطاسشلل وأ نجلل هنا هيف لاق ناف : هل تلق

 هيلع ءىش ال : ليقو ڵ لوق ىلع نيكاسملاو ءارقفلل وهف : لاق

 ء كلذك نجلل اميف نوكي نأل زوجيف رخآ لوق ىلعو ث نيطايسثلل هلوق ى
٠ كلذ ىف ىأر ىلع نيمي ةرافك همزلي نآ نم دعبي ال هلعلو



٢١٨ 

 ؟ دحأل همسي مل ناف : هل تلق

 هيف ليقو ء مهل ىهف 4 اهلهأ فورعم ةقدصلا نا لمق دق : لاق

 ٠ هبلع ءىش ال ليقو ح نيمي ةرافكب

 ؟ ايثغالل هلعج ناف : هل تلق

 ءىش ال : ليقو ص ءارقفلل نوكي نأل هيق زوجي نآ ىسعف : لاق

 ٠ اهريغ ال نيمي ةرافك هيف نوكي نأل زوجيف رخآ لوق ىلعو ، هيلع

 هنيمي ق هلعجف هامس هلام نم ءىشب هفلح ق لاق ن اغ : هل تلق

 ؟ هيلع اذام لعف نا ةقدص

 ىلا هب مجريف ث هلام ثلث ىلع دزي ملام هجرخي ىذلا وهف : لاق

 امو ، ةميق نم ءىشلل امأ ةرشع ىلا لبقو ، لام نم هل نوكي ام رثع

 . زاج هرشع جرخأف ىزجتلا هيف نكمأ

 ىف نوكي هجو ىآ ىلع هلام ىف اذه نم راص امل هجارخاف : هل تلق

 ؟ هيف هجرخي نآ همزل ئذلا هلاح

 ىزجي هنا رخآ لوق فو ع نانثا لودعلا نم هموقي هنا ليق دق : لاق

 نم هل نوكب امك ص ةميقلا نم لدعب وه هموق نا : ليقو \ دحاو هيف

 نم هجرخآ هفرع اذاف س هل زاج ةصيخر رخآ لوق قو ، ةطسوتم ةميق

 ٠ كلذ نم رثكآ هلع وه سينف هسفن لالا نم هب عفر ناو س ةميقلا

هلا_م هل عفري لهغ ثنحي نأ ليق نم نيد هيلع ناك ناف : هل تلت



٢١٩ 

 هلجاع هنيد هل عفري ال لوق فو . هل عفري هنا ليق 'د_ة معن : لاق

 ٠ هنيح ق هيضقب نأ هدا رم ن اك ن ا _ هلجآ نود

 ؟ هيلع هميوقت نوكي موب ىآ ى : هل تلق

 رفوألاب ليقو ، هنيمي ف هثنح موي رخآ لوق فو ث هفلح موي : لاق

 جارخا مويف هنوك ف هب عقوف ناك ىتم ثنحلا ف ردي مل ناف 3 امهنم
 ٠ كلذ ىف هب لاق نم ىآر ىلع هيف ام

 ؟ هيف لخدي هلام نم ءىش ىاف : هل تلق

 دق امم اهناف اهسيلب ىتلا هبايث الا هلامكب هيلع موقي هنا ليق دق : لاق

 ٠ هبلع ىتلا هبايث الا رخآ لوق فو ء هلام ةلمج نم هل ىنثتسا

 ؟ ةلغ لالا ىف ناك ناغ : هل تلق

 موي اكردم ناك ام الا اهلصأ عبت لدعلا لهآ لرق ىف ىهف : لاق

 ٠ ةميق نم هيق ام ىل ٠ ١ {__۔ه۔أذل ١ نع ح رخب نأو دمال هناف \ ثنحلا

 ؟ ةميقلا لبق هنأ الا هثنح دعب ةلفغلا نم هغلتأ امو : هل تلق

 ىرعتي ال هنأ الا ئرآ هيف ام حص نا هيلع نوكي نآ ىسع : لاق

 ٠ هيلع هنا ليقو & هيف ء ىش ال هناف ةميقل ١ ليق اهنم قفتا

 ؟ هنيمي ق ثنحن : نأ ليق نم هغلتآ امو : هل تلق

 هنآ رثألا ىفو % كلذك سيلو ف هيلع نوكب الآ اذه ىف ىسعف : لاق

 هيلع لخدي نأ نم ىرعتي ال هفلح موي ةلغ نم هب ام نآ الا هيف ءىش ال
نم ىآرل ث هيلع همبوقتل فالتخالا نم هب ام هيف زيجت ةلغ نم ىأرلاب



_ ٢٣٢٣٠ 

 اذه ى ناف ث نيميلا ىف ثنحي موي لوقي نم ىآرو ، فلحي موي هب لوقي
 ٠ هيلع هنآ ىلع ل دي هلبق امو هيف ء ىش ال هنآ ىلع ل دي ام

 ؟ هثنح لبق هفلتآف هفلح دعبي هلغآ امو : هل تلق

 امهدحأ لوخد مدعل نجلوقلا نع جراخلا ف نوكي نآ ىىععف : لاق

 ارئآ هظفحأ ال ىنا امهنع هجورخ عم هيف همزلي نأ حصي ىنأف ع هيلع

 ٠ نيح دعب نم ١ رثآ اذه ىف علاطآ نأ ىلعلو ح ا رظن هغرعآ الو

 هديف ام جرخي املو س هثنح دعب اهلام نم لغتسا ناف : هل تلق

 ؟الام اهب ئرتسشاو

 ٠ كلذ نم دبالو ، هيف ام جرخيف هيلع موقت هلصأل عبت وهف : لاق

 ؟ هيغ لخديآ ذئموي فلح امم ال هثنح دعب هلام نم هدافتسا ام : هل تلق

 ٠ كلذ ق هيلع ء ىش ال هنا مهلوقل ال : كاق

 ام هلو س اذه ىف هثنحف هل لام ال هفلح موي ناك ناف : هل تلق

 ؟ال مآ ةقدصلا هيق همزلت

 مويو > لام هل هفلح موب ناك نا و ؤ هيغ اذه ىلع ىهف معن : فاق

 ق فلتخيب نأل زوجي امم كا؛ذو اذه لعلو ت هيلع ءىش الف ء هل لام ال هثنح

 ٠ كلذ ىلع لدب ام رثألا ق ناف ك امهنم لك

 جرخي نآ لبق نم هثنح دعب هغلتأف لام هل ناك ناف : هل تلت

 ؟هيف ام

 ه زجع ٢ ىقب ن اف { هتايح ق ردق ام هىدؤب هبلع نيد .وهف : لاق

٠ هتافو دعب هنع ىضقي نآ ىسعل هب ىصوأ توملا هرضحي ىتح



_ ٢٢١ 

 ؟ هيف امل هجارخا لبق نم هيدي ف ام فلت ناف : هل تلق

 هيلع ءىش ال هنا ليق دق : لاق ٠

 ثنحي نآ لبق نم ل ام نم هلام عبمج هدي نم جرخآ ناف : هل تلق

 ؟ هيف همزلي ام لاح ف هثنح دعب نم هيلا عجر من ، هنيمي ف

 ىف ناك امنا هفلح نم اذه نأل ، هيلع ءىن ال هنا ليق دق : لاق

 ح هموزل ف ريغلا نم نوكي ام ىلع ال س هسفن هلعف نم نوكي ام ىلع هموي

 فلحي موي هيلع هميوقت ىف بهذي نم لوق ىنعم هقحلي نأو دبال هنأ الا
 ٠ كلذك وهف الاو ، هيلا عجر هيف ام همايق ىلع همزليف

 ىلع زيجيأ هدؤي ملف هلام قف اذه نم همزل امو : هل تلق

 ؟ال مأ هجارخا

 ٠ كلذ ريغ ال هب رمؤي امم هنكلو س هيلع زيجي امم ال اذهف : لاق

 ؟ هل هز اجآ نم ىأ ر ىلع رشبلا نم دحخل ناك ولو : هل تلق

 فلتخي هنآ ملعأ الو س ةرصبنا لهآ لوق نم ىعم اذكه : لاق

 ٠ كلذ ى

 نأ هثراو مزليأ هب ام ىلع ثام ىتح هلاح ىلع ىقب ناف : هل تلق

 ؟ هتارئاس هعم حص نآ دمب هلام نم هجرخي

 هب ىصوي ىتح همزلي ال هنا : ليقو ث لوقلا ضعب ف معن : لاق
 ٠ كلذ ق ءىش الف الا و

؟ نيكاسملاو ءارقفلا ىلع ةقدص ىلام نبمي رغ ق لاق ناف : هل تلق



_ ٢٢٢ 

 هيلع ءىش ال هنا رخآ لوق فو ث لوقلا ضعب ف مهل وهف : لاق %

 كلذ ريغ ال ةرشعب ليقو ٠

 ىلع ى أر وأ ع امجا ىف مهل نوكي نآ اذه ىلع زاج امو : هل تلق

 ؟ ءال ؤه نيب همسق ف هجولا نوكي فيكف ، هبجوي نم لوق

 امهد_حآ نأ ىلا بهذي نم ىأر ىلع نافصن امهنيب اميف وهف : لاق
 وه دحاو ىنعمل نامسا امهنا لوقي نم ىآر ىلعو ء امهنم رخآلا ريغ

 ىرجيب نأل زاجف امهيلا غلب دقف نامز ق ءارقفلا غلب امف ؤ امهم ىمسملا

 ٠ كلذ امهل هيلع نم

 هلعف نا نبمي ق امهنم ةرم لك نيترم هفلح ق امهررك ناف : هل تلق

 ؟ نيح ف

 ٠ ةدحاو ةندص الا همزلي ال هنا ليق دق ام عضوم اذهف : لاق

 ا_هنا ىرخألا فو س ءارقفلل اهنا : ةرم ىف لاق ناغ : هل تلق

 ؟ نيكاسسلل
 % ةدحاو ةقد_ص الا هيلع سيلف !دحاو امهلعجي نم لوق ىلعف : لاق

 ةقدص نيقيرفلا نم لكل همزلي نأ ىسعف امهنيب قرفي نم لوق ىلعو
 ٠ ةدح ىلع

 ةقفتم ناميأ ف ءالؤه د_حأا اهب هفلح ق اهررك ناف : هل تلق

 ؟ ىنعمو اظفل

 ةدحاو ةقدص الا هنيمي ىف ثنحي نأ دعب اهترافك ف ىه سيلف : كات

 . ىمن هل نم لرقت ىف

؟ ىتش ءايشأ ىف ىرخأ دعب ةرم اهب فلح وه ناخ : هل تلق



٢٢٣ 

 لك ىف ثنحي نآ دعب نم اهجرخي نأ همزلي ام عضوم اذهف : لاق
 ىف اهمدقت امم ىقيب ام رثع ةرم لك ىف هيلع امك ، نيح ف اهننح نيمي
 ف ثنحلا حضوم ف هيلع نوكي ال نأ زوجيف : رخآ لوق ىلعو ث هننح
 ٠ ةرافكلا ق اهاقفنال ةدحاو ةقدص الا عيمجلا

 ةرم دعب ةرم ءىشلا كلذل هلعف ىلع نيميلا اهب ررك ناف : هل تلق
 ؟ هتنح ق همزلي ام ىرخآ ةقدص ةرم لك ق هيلع نأ "" ف ىونو

 ىنف ناو ص راركتلا نم نوكي ام ددع ىلع رانآلا ضعب ق ىمف : لاق

 همزلي الئل زوجيف رخآ لوق ىلعو ث لاملا نم هدي ىف ام لاحلا اذه ىلع

 ٠ ةدحاو ةرافك الا اهتافنال

 هلام ةقدصيب اهيف لاق هنآ الا ةدحاو نيمي ف ناك ناف : هل تلق

 ؟ال مآ رايخأئا نم دحآ لوق ف كلذك همزليأ رارم رع

 ةرافكلاب هيف ءازنجالا زاوج ف فلتخي نأل زوجي امم نأ الا معن : لاق

 ٠ كلذ ف ىلوذنا لتم ىمف ةقفتم اهنأل ء ةدحاولا

 نأ الا د_حاو ءىش لعف ىلع ةفلتخم ناميأ نم ناك امو : هل تلق

 ؟ ال مآ ةدحاو ةرافك اهنع ىزجتأ ةقفتم اهترافك

 نع ةدحولاب : ليقو 0 لوقلا ضعب ىق اهددع ىلع ىهغ : لاق

 ٠ كلذ ىف اهتافنتال عيمجل جلا

 وآ ءارقفلا ىلع ةقدصلاب لاح ىف نيمي نم ناك امو : هل تلق

 ؟ اهب ىنفرع نيملسملا نم ىأرلا اهقحلب نأل

 ف ةتباث اهنآ الا لوقي لدعلا لهآ نم ادحأ نأ ملعأ ال : لاقت

ىلا فلاخي نأ نم عنميف ، اهتوبث ىلع عامجاب نوكي نآ اماف ، لصألا



٢٢٤ 

 لمتحي امم هلعلو س هيف مهلوق نم هفرعآ الف ، نيدب وأ ىأرب نيح ف هريغ

 ٠ لسف ىأر عضوم هنأل هيلع زوجيف رظنلا

 نيميب ةرافك ىلا هدر نم اذه ىق انموق ضعب هلاق ام نسحأ امو

 ٠ هفرعاف ةلسرم

 كلذ لعف نا هامس دجسمل هتلثب وآ هلام عبرب فلح ناف : هل. تلق

 ؟ هلعف رمث

 دعب نم هيلع نوكي نأ ىنبجعيو ع هتوبث ىف فلتخي امم اذهف : لاق
 ٠ كلذ ىف ثنحي نآ

 ؟ هلوق ق ةلسرم دجسملل لاق ناف : هل تلق

 ۔ هتلحم دجسمل رخآ لوق ىلعو عماجل هبجوي نم ئأر ىلع وهف : لاق
 ٠ هيلع ءىش ال عبار لوق ىلعو ث هدلب نم دجسم ىأل لوق ىلعو

 ؟ دجسمل ل انت ن اف : هل تلق

 مولعم هبوني نآ الا ةركن نم هب امل مومعلا عضوم اذهف : لاق

 لوق ىلعو ث هيغ لخد دق ام ةلمج نم هنأل زاج هيلع مقو دجسم ىاف الاو
 ٠ هلام ق هيلع ءىش الف رخآ

 اذك ىنالفلا دجسملل ىلعف اذك تلعف نا هللاو : لاق ناو : هل تلق
 ؟ همزلي ام هنيمي ف ثنحف

 ق و 6 هريغ ال اذه نم هسفن ىلع هيجو ام هيلع نا' ليق دق : لاق

 ةرافك الا هيلع سيل ليقو س هنيميل رفكي نآ هعم همزلب هنأ رخآ لوق
 ٠ كلذ ىف

هنأك اذهف « اذك تلعف نا اذك هل ىلع نا هللاو : لاق ناف : هل تلق



 _ , ٢٢٥

 زرجي نأ ىسعف طرشل ا نم هرنأ ىنع هبقعأ امو % ر ١ رقال ١ ف ىنعم هره اظ ق

 رثألا ف ءاج امم هل سايقلا حص نا هعم هنالطيو هتوبث ف فلتخي نأل

 اميف امآو ، هلدع ف مهلو نم هب وه ام ىلع ىأرلا نم هلثم ف نيملسملا نع

 ٠ كلذ نم هدارأف هب هاون ام هلف هبر نيبو هنيب

 ؟ هلعف ىلع ريخم اذك لعفأ ال ىنا هللاو : لاق ناف : هل تلق

 وهغ الاو هثنح قف فالتخالاف هكرت هل امم هلصأ ىف ناك ناف : لاق

 ٠ كلذ ىف لاح ىلع ثناحلا

 ؟ ال مآ هنيمي ق ثنحب لهف ايسان هل_عف ناف : هل تلق

 اذه عيمج ق رظنيف 0 ملعأ هللاو افالتخا هيف نا ليق دق : لاق

 رومألا نم ريثك ف قئاقحلا كرد نع روصق نم ىب ام عم ارظن هلوقأف ارثأ
 ٠ كلذ ىلا اباب ىل حتفي نأ هلأسأ هللاو

 همزلبأ هللا ركذي ملو ئ ماعطلا اذه تلكأ نا مارح : لاق نمعو

 نأ قيقح ( : هركذ لج لاق امك بوجو ىلعف ىلع : لاق اذا معنف

 ٠ ملعأ هللاو ( قحلا الا هللا ىلع لوقأ ال

 همزلي ال هنا ليقو اذه ليق دق معن : سيمخ ني .دعاج خيسلا لاق

 هيف ام رثكأ لوألا نأ الإ هيلع ءىنالف الاو ، هميرحت ف هللا ركذب ىتح
 ١ ملعأ هلل ٠

( ٤ : ٢ ج رائالا بابل _ ١٥ م )



. ٢٢٦ 

 ؟ همزلي ام مارح هيلع لالدلا لوقي نميفو : هنمو

 ل_يقو ، ةلسرم ةرافك همزلتف هنيح ق ثنحي هنا ليق د_ةق : لاق

 ٠ ةظلحملاب

 ؟ لالح هل مارحلا لاقن ناف : هل تلق
 ءا وسى امهنا ليقو 4 ةظلغم اهيف ةرافكلا و ىلوالا نم دسأ هذهف : لاق

 ٠ كلذ ىف لوق ىلع ةلسرم نوكت نأل زوجيف

 ؟اذك تلعف نا امهيف لاق ناف : هل تلق

 ٠ هيفا ه همزليف هلعف ىتح هيلع ءىن ال : لاق

 لالحلا هميرحت نم اذه ىلع هتجوز ف ءىش هيلع لهف : هل تلق
 ؟ هلوقت لمجم ىف هسفن ىلع

 ناغ ڵ هيف لخدتف اهدرب مل ام اهيف هيلع ءىش ال هنا ليق د_ة : لاق

 هلوق نم اذه ىلع هنع جراخلا ى ىهف الاو اهيلع لخد هب اهاون

 ٠ كلذ ىف

 ؟ م ١ رح هبلع وهف لالح لك لاق نامف : هل تلق

 اهارن نوكي نأ الا اهيلع هلوخد ق فالتخالا مضوم اذهف : لاق

 ٠ لرقلا ىف ىأرلا نم هب ام ىلع ىمهف الاو ح لوخد وأ جورخ ف

 ؟ كلذ لعف ن ١ م ١ رح هيلع م ١ رحل ١ لاق ناف : هل تلق

نأل ى زاج نيمي نم هب هدارأ امل هاون نا هقدص ىف اذهف : لاق



 ۔ ٢٢٧

 هوني مل امو نيح ف ثنحف لعف نا ةرافك نم هب ام مم هل هموزل ف فلتخي

 ٠ لاح ىلع ءىش همزلي الف انيمي

 ؟ ١ ذو ١ ذ لعف نم هل هللا هحايأ دخ ام ه .ذن ىلع مرح ناف : هل تلق

 همزليف ، هنيمي ىف ثنحي ىنح هيلع ءىش ال هنا ليق د_ة : لاق

 هيلع ىهغ ال وأ ءىنن لعفل ىنثتسا لالحلا ىف ةرافكلاب ليقو ؤ هيف ام

 ٠ هل هللا هلحأ دق ام هميرحتل

 ؟ اقال_ط هم درب ملو هسفن ىلع هتآرم ١ مرح ن اف : هل تلق

 ةرشع ىسك د_جي مل ناف هتبقر ررحي نآ هيلع نا ليق دق : لاق
 لعلو ئ م ايأ ةثالث م ابيصف دجي مل ن اف ؤ مهمعطآ دجب مل ن اف ، نمك اسم

 ٠ كلذ ىف ام رثكأ اذه

 ؟ هنلكآ ن ١ هبلع م ارح هلام نم ء ىش كلذ ق ل انض ن اد : هل تلق

 ٠ هلكأب ىتح هيلع ءىش ال هنآ ىلع لدبي ام لوقلا نم ىضم د_ة : لاق

 . هنيمي ةرافك نم هيف ام همزمبف هنيح ف ثنحي هنآ رخآ لوت فو

 ؟ اذك لعف نا هلك هلام مرح ناف : هل تلق

 هنيحل كلذ لعفي مل ناو ف ةرافكلاي هبف ليق ام عضوم اذ_هف : لاق

 نم هب هختلع د تق ام هنم نوكب ىنح هيلع ءىش ال هنا : ليقو ٠ لاحلا ق

 ٠ لاعفألا

 ؟ نيمي ريغ ف هسفن ىلع همرح ناف : هل تلق

٠ نيحلا ىف ثنحيف رفكي هنا ليق عضوم اذهف : لاق



_ ٢٢٨ 

 ةباد همعطأف هتلكأ نا ىلع مارح اذه ىرع : لاق ناف : هل تلق
 ؟ .7 قد_صت وأ هرذم نآ هيح ق كلذكو

 ىلع نوكي نأ الا امهلكأي مل هنأل ءىن امهيف همزلي ال نأ ىسعف : لاق

 ٠ كل ذك وهف ال ١ و 6 كلذ ق 3 آ ر

 وأ انمس وأ ادبز وأ امحل هموي ف ةبادلا نم لكأ ناف : هل تلق
 ؟ همزلي ام هبرش وآ انبل وأ امح

 اذه نم ءىن هلكأ ىف هيلع لخدي الف هسفن ىلع مارح ريغ اذهف : لاق

 ٠ هفرع اه هل ظفح ام ريغ نم هبف ه ] رأ ام حص ن ا هلحأ ءىش نم هيرشب ال و

 ؟ هبلع م أ رح هيح وآ هرمن ق ل اق ناف : هل تلق

 هلحأ ٢ امل هميرحن نم ١ ذ_ه ىلع ثنحل ذ ١ و ىلوألاك ٥ ذ_هف ه : لاق

 قرف الو .أ كلذك وهف هكرن وأ هب قدصت وآ هلك وأ ةرذب ىلوأ هب هل هللا

 ٠ كلذ ىف

 ؟ هقرهأف هبرت نا' هيلع مارح ءاملا وأ نبللا اذه لاق ناف : هل تلق

 هنا هيلع ءىن ال ليقو 4 ةرافكلا هيلع نا ءاملا ق لبق دق : لاق

 هيف لوقلا نوكي نآ نبللا ف ىسعو ء ءاهقفلا نم هلاق نمل ايآر هبرشي مزل

 ٠ كلذ نم لاح ىلع جرخي هارأ ال ذا كلذك

 ؟ هلكأف ديزي نم هبف ام ج رخآ ناغ : هل تلق

 . هلعف دق ام ءازج نم هل جرخم الف هثنحل لهآ وهف : لات

 هطعنتساف هلكأب نأ هسفن ىلع نمسلا وآ دبزلا مرح ناف : هل تلت

؟ همزلي اذام



_ ٢٢٩ 

 ، هقلح ق لخدي ىنح ءىش ق برشلا ق الو لكذا نم هارآ الف : لاق

 ٠ كلذ حص نإ لصالا ىف كلذك وهف الا

 ؟ هيلع !ذام اهرك كلذ نم ىقس ناف : هل تلق

 نا هترافك موزلو هي هثنح ق فالتخا ىنعم هقحلد .آ ىسعف : لاق

 ٠ كلذ : ٦ ام حص

 ىه ام هريغو اذه ف ةلسرملا نيميلا ىف ةرافكلا : هل تلق

 ام طسوأ نم نيكاسم ةرشع ماعطإ ) : هنإ ىلاعت هللا لوت ىفف : لاق

 مايآ ةثالث مابصف دجب مل نمف ةبقر ريرحت وآ مهنوسك وآ مكيلهآ نومعطت
 نيمي ى هنأ الا رييختلا ىلع ثالثلا ىف لدف ( متفلح اذا مكناميآ ةرافك كلذ
 نم نوكي امب مومعلا ىلع ليقو ث ريرحتلا ف صوصخلا ىلع ميرحتلا
 هل زاج لاصخلا كلت نم ةدحاو ىلع ردقب مل ناف ، نيمي وآ ميرحت
 ٠ كاح ىلع هازجأف موصلا

 ؟ اهب ىنفرع ىه ام ههبسثأ امو عضوملا اذه ى ةظلغملاف : هل تلت

 وأ عباتت ىف نيرهش مايص وأ ةبقر قتع نيملسملا لوق ف ىهخ : لاق
 عضوملا اذه ىف رظنيف ملعأ هللاو امهنيب اميف ريخم انيكسم نيتس ماعطا
 ح خياشملا ءالؤه هلاق ام رثأ ىلع لصفلا اذه ف ىلوق نم همد_ةت ام عم
 نم ىل ضرع د_ة ا_ل لقعلا ىهاو هيف نركآ نآ ىشخآ لاح ىف ىناف

 نأ الا ىنعجرأف س هقارف ىنعجفأ ث هبف دلو ةافول ديك نم ىب ام قرحآ دمك

 هدوجو هلضف نم هلآسا هاياو ضار هنعو « ضام هقلخ ىف هرمأو ، ىضاق هالا

 ىنلمحي نأو ركسشلا ماقم ف ىنلزنيغ ركذلا لهآ نم ىنلعجي نأ همركو
 هنا هاضريف هيحي ام ىلع هاقلأ نأ ىسعل رجألا نسحأ هب ىنلدبف ري صلا

٠ نانم ميرك



٢٣٠ 

 ةرافك ىلع عامجا له :: هتلأسو : ىلمازلا ديعس نب حلاص خيشلا نع

 ؟ راهظلا و لتقلا ءأ وسى ءىش ف ظيلغتلا

 ٠ ال : لاق

 ىف لتقلا ةرافك ام كاردأ امو حيحص : سيمخ نب دعاج خيشلا لاق

 ، لاجر وآ ءاسن نم ةبقر ريرحت ىه لتقلا نم ناك ام ىلع اهموزل عضوم

 فلاخي نأ زوجي ال نم لوق ف نيعباتتم نيرهش مايصف دجي مل ناف
 . لاقم ف

 راهظلا ةرافك امأو ، ماعطالا ىف فالتخالاف مايصلا نع زجع ناف

 د_جي مل ناف ، راهن وآ ليل ىق ؤ اسامتي نآ لبق نم ةبقر ريرحت هيزجتف

 نم انيكسم نيتس ماعطاف عطتسي مل ناف ، لاصتا ف نيرهش مابصغ
 ٠ لاح ىلع امهنيب اميغ ريخت ام ريغ

 ليلحت نم سكعلا ىلع وأ لالحلا ميرحت ف نيمي نم امكلذ ادع امو
 قحل عطق ىلع وآ ابذاك هللاب وأ ماع وأ لهج نع مالسالا نيد ف مارحلا
 جورخ وأ ةحبق وأ طخس وأ ىزخ وآ هبر نم ةنعل ف نركي ام وآ ملظ ى
 ىق اهب ىتأي ث رانلل ةبجوم ةرفكم نم ىنعملا ف اههبشآ ام وأ هنيد نم
 ءىنل جرخم ال هماك_حأ ىف ةظلغملاو ةلسرملا نيب هترافك ىف ىآرلاف ؤ هنيمي

 تارافك ىف ظيلغتلا نأ الا س هماي ىف ثنحي نم ىلع امهنع هوحنو اذه نم

 هباب عم اهعاضآ نم اهدف مزلب ىذلا وه اهبجوآ نم ىأر ىاع تاولصاا

 . ريبخ لثم كئبني الو هترافك ىف ىأرو هيف ام موصلاو ث ريبخت نم

 نوكي ام وآ هلا ونأ نم ء ىش ىلع ناميا ١ ف هل اثمآو اذ_ه نع ح رخ امو

 وآ ظبلغت نم اهيلع دا ز ام ىلما ةلسرم ١ هب زواجي الف هلاعفأ ع ١ ونآ نم

 دقر هلعف نم ىلع ةرافك نم هيغ ام هلف رجش عطق وآ رذن لبق نم ناك ام

٠ كلذ ىف لوقل ١ ىضم



٢٣١ 

 ةلاسم هج :

 ؟ اهمسي مل ةبقر قتعب ىصوملا هب ىضري امعو تارافكلا ف غلابلا

 : جاوجلا

 هيف بلاط انآو هتتع هيزجيب ال نأ فاخأو س ائيش اذه ىف ظفحأ ىنا

 . مزاللا نع هيف فلتخم ىراصنلاو دويلا قنع نأ ّ رثألاا فو ئ رثألا

 ٠ ملعأ هللا و .- امه دحآ وآ ةغفلقلا نم نودعبي ال مهلعلو

 : ةلأسم وبج

 ريعش هيفو نيمب نع وأ تاولصلا قرف نميفو ث ةعقر ىف اندجو

 ح ربلا لثم ريعشلا نا لوقب نم لوق ىلع زئاجغ لقأ وأ مبر وآ ثلث لثم

 ريعشلا ناك اذا زوجي الف ، ةرذلا لثم ريعشلا نا لوقي نم لوق ىلعو
 قيضي الف هنم عنمي ال ام ردق اليلق ناك ناو ، ادعاصف ثلثلا رد_ة
 ٠ بلغألا ىلع همكحف كلذ

 مكح هل ما دام هنأ ىف ىدنع ىذلاو : سيمخ نب دعاج خيشلا لاق

 فالتخالا ىنعم هقحلي نأ نم هيف دب الف هدحو ربلا نع نمثلا صقن ف
 ملعأ هللا, ، هقيرفت ىف نيكسم لكل هرادقم ىف ىزجي ام زاوج ىف
 ٠ كلذ ىف رظنيف

 قيرفت نم ىطعي نأ اضيآ زوجيآ ةطاوللا لعفب مهتملاو ليق
؟ تارا_ذفكلا



_ ٢٣٢ 

 هتسثيعم رمآ ىلع هب نيعتسيو اريقف ناك اذا معن : لاق ٠

 نم وأ ، هنيد ىف عرو هل نم ناك ناو : سيمخ نب دعاج خيشلا لاق
 نأل هاطعأ نملو س هل زئاجلا نم وهغ اذه لثمل حلصآ هنيح ف نيروتسملا

 دشو ث دسثأ الو كرسلا نم مظعأب اهسيل سنحف نم اهب ام ىلع ةطاوللا

 نيملسملا راثآ نم عضوم ريغ ف نيكرشملا ءارقف نم نوكي نل اهزاوجب ليق 3
 عجر كلذ ق رظنيف مل_ءعآ هللا و ٠

 :ةلاسم وع

 نم ىطعي هل ىذلا هل ضبقي نم هدلاو نع اجراخ ناك اذا : ىبصلا فو

 ؟ هلوعب ىذلا مآ هدلا و تا ول_صلا تا رافك

 : باوجلا

 6 هدلاو هبلع قفني مل ١ ذا انيمأ ناك ١ ذا هلوعي نم هل ىطعت

 ٠ ملعأ هللا و

 : بآوجلا بج

 ملسي هنا ىبصلا ىف ليق دق معن : سيمخ نب دعاج خيشلا لاق
 ىصو وآ ليكو وأ 6 هيدلا و نم هلوعب نم ىلا ةرقفلا اذه نم هاطعب ام

 ملسي ال هنا رخآ لرق فو ث هبلا هب عفدي ام ىلع نمآ نا هب موقي نم وآ
 هيلع هتفنأف هب موقي نم هيدي نم هضيق ه ذخأ اذاف ڵ هسغن ىبصلل الا

 اهنم ىطعي الف تا ر افكلا ف هل قح ال هنا هيف ليقو هحلاصم نم هريغ ال

 ٠ كلذ ىف رظنيف ملعأ هللا و ء غلبب ىتح

 : ةلأسم وبع

 تاولصلا تا رافك نم ىطعب نأ زوجرأ هربغ لامي ىنغلا فو : ىلما زلا

؟ ال مآ تاوكزلا و



 _ _ ٢٣٣

 : باوجلا دهب

 هعم ناك ولو ئ ساانلا لام هدي ف ناك اذا اينغ ناسنالا مس ال

 ٠ ملعأ هللاو ث اريقخ ناك اذا تارافكلا قيرفت نم ذخأي نأ زئاجو ع راطنق
 ىنغ ال اذه ىف هلاق ام ىنعم نسحأ ام : سيمخ نب دعاج خيسلا لاق

 هب ام رادقم هل نوكيف ث هيلا ريصي نأ دعب نم الا ريغلا لام فق هل

 هلوحو هللا "نمب هيلع ردن ءىش نم ىضقي هب ام هل نوكي وأ هلوح ف ىفتكي
 سيل ام هبلع وآ هلام ق هنع هليزي ال ريقفلا مسا نم هب ام ىلع وهف الاو

 ٠ عجر كلذ ىف رظنيف ملعأ هللاو ث هل

 :ةلاسم هه

 نيكسملل كاذ نوكيأ هدوجو وأ بحلا مدع دنع رمنلا اوذفنآ ناو

 ةميق تناك كبجعي ىذلا امو ث ريلا ةميقب نوكي هنا لوق هيف وآ هنم عاص

 ؟ رثكأ وأ لقأ وأ ربلا عاص لثم رمنلا عاص

 : باوجلا ده

 فصن نع رمتلا نم عاص لوقو ث زئاج ةميقلاب لوقو ى زوجي ال لوقن
 . ملعأ هللاو 6 رمتلا نم ناعاص لتقو ‘ ربلا نم عاص

 : ةلأسم وع

 هيلعو ةاكزلا هرف زوجت امم لام سار هل ىذلا نع هتلآسو : ىلمازلا

 ؟ال مآ ةرافكلا نم ىطعي نأ زوجيآأ هلثم نيد

٠ ةاكزلا كلذكو كلذ زاجاف



_ ٢٣٤ 

 ةلاسم ه :

 تارافك نم هل ىطعي ام هل ضبقيل اليكو لكوي نآ زوجي له هتلأسو
 ؟ ال مأ دلبلا نع لكوملا باغ اذا تاولصلا

 هلكو ناو 6 كلذ زاج فورعم دحآ نم هل ضبقي نأ هلكو نا : لاق

 ٠ فالتخا هيفف هدنع نم هل ذخأب نأ هيطعن نأ دا رآ نمل الا

 ىف ةلاكولا نأ اذه فق ىدنع ىذلاو : سيمخ نب دعاج خيشلا لاق

 اهل جرخم ال موي ف هل نوكيف هذخأي نأ لبق مولعم نم ناك ام ضبق
 نم هدي نم منميق ل_صخاا ىف هث امم ال هنأل ء اهزاوج قف فالتخالا نم

 ناك ام ىتم ىطعيس ام ذ_خ؟ ىف نوكيب نأ امآو ّ لدعلاب هريغ ىلا هفرص

 ، ءىش ىلع ةعقاو ريغ نوكت نآ ىسعف ك هيلا عفدب نأ دارأ نم دنع نم
 ٠ كلذ ف ىأرلا اهيلع زوجي نآ نم ىرعتت ال اهلعلو

 : ةلأسم ده

 مث انيكسم نيتس ىطعأو ةالص ةرافك نع ابح قرفي نميفو : هنمو
 ؟ هب عنصي يك ءىش بحلا نم لضف

 ٠ مل_ءآ هللاو ‘ ليكلا نم صقن نركي نأ الا ةثرولل وه :: لاق

 ىلع مهل وهف كلاهلا لام نم ناك نا : سيمخ نب دعاج خيشلا لاق

 ملعآ هللاو 5 كلذك ,هف الاو لايكم وآ ليك ق صقنل نوكب نآ الا لاح

 ٠ كلذ ق رظنىق ذبق

 دق ناميأ هيلع ناك نميف : ديعس نب ىيحي ايركز ىبأ خيشلا نع
 بسحيو بحلا غلبم بسحي نآ هيزجي اذهف بحلا هنكمي لهو س اهيف ثنح
؟ كلذ زوجي ال مآ ةميقلاب ةضف وأ امهذ كلذ نع جرخيو ٥ رعس



_ ٢٣٥ 

 : باوجلا ده

 نم تفصو ام ز اجأ صضعيف & تدجو ام ىلع كلذ زاوج ىف فلنخم

 رجي مل ضعبو > رمتل ١ وأ بحل ١ ال ٥ ١ رجي مل ضعبو 6 ةميقل ١ ميلست

 ٠ ملعأ هللاو ى اياطعلا نود هللا لاقت امك معطلا الا

 هقرفت ىف رمتلا زجي مل ضعبو : سيمخ نب دعاج خيشلا لاق
 هتلت ام عم اذه ىف رظنيف مل-ءأ هللاو ركذلا لهأ لوق نم هلكو ، معطلا الا
 ةركف ريغ ىلع ىرج دق هناف لئاسملا نم هب ام ىلع س لصفلا اذه ىف

 نأ هلأسأ هللاو ث لقعلا ىف ةردك نم ىب ام كلذ نع ىنتفرص ةلجعل

 ٠ هيلع رداقلاو كلذ ىلو هنا ، لدعلا ةباصال لمعلاو لوقلا ف ىنقفوي

 ئ تاولصلا تارافك نم هتجوزل ىطعي ىذلا نع 7 : هنمر

 هلعجا تلاقف تاولصلا تا رافك نم !ذكو اذك كل تيطعأ ىنارن اهل لاقو

 ؟ال مآ كلذ زوجيأ تيبلا ق

 هتزبح وآ هتنحط نأ لثم كلذ دعب نم هتضبقتسا ناك نا : لاق

 . ملعأ هللاو \ كلذ زوجيو ، هتضبقتسا دقف

 نأ ىسعف هب هل اهرمأ نم اذهو : سيمخ نب دعاج خيشلا لاق
 ء هضبقب رمألا ىف ىنعم نوكي نأ لوبق نم هب دارآ ناك اههم هيف زوجب
 وهف الاو ىه هضبقت ىتح رخآ لوق ىفو ث لوق ىلع اهل حصب نأل زوجيف
 ٠ عجر كلذ ىف رظنيف ملعأ هللا و ث هلاح ىلع

٥ . اصل ا ٥ ( اف ) و ن رو . .. ٠ ) ن . .. و



_ ٢٣٦ 

 : باوجلا دهب

 هللاو زئاجف ىطعي نأ هنزورح ذخأ نم الا زوجي ال ماعطالا الا

 ٠ ملعأ

 ذخأب ال نم زوجي ال هنذا حيحص : سبمخ نب دع اج خيشل ا لاق

 ىلع مطغي نآ لبق نم عضوملا! اذه ف ىطعي نأ امأو ، معطي نأ هتزوح
 هزاجآ نم لورق ىلع لكأي نأ دعب نم زوجي نأ ىسعف هرمأ نم اذه
 هللاو ح ادحاو ال وق هل لكأ ال نل زاوج الف الاو 4 ا'دعاصف ميطغلا ق

 ٠ كاذ ق رظنيف معآ

 ىنالفلا دجسملا وأ نالفل ىلامف اذك تلعف نا هلوقو : اهنمو
 جرخي مآ هيلع تبثيو س رارقالا جرخم جرخي اذهآ ىنالفلا ربقلل وأ

 ؟ هانعم نوكي فيك مآ لعف ثنح اذا اضيآ تبثيو نيميلا جرخم

 : باوجلا ده

 ظفللا اذه ىلع دجسملل وآ نالفل هتوبث ىفف : قيفوتلا هللابو

 هيلعف نيميل ا كل ذم دصق ناف هنويئ ملعن الف ريقفلا امأو ڵ فالتخا

 ٠ ملعأ هللاو 6 نبمي ةرافك

 نالفل وأ دجسملل هنويث فق نا : سيمخ نب دعاج خيشلا لاتق

 هقحلي نأ نم دعبب ال نأ ريقل ١ ق ىسعو “ افالتخا هلوق نم اذه ىلع

 ٠ عجر كلذ ق ىآرلا نم هم ام ىنعم

 نا هللا ةنعل هيلع : لاق نمو : دادم نب هللا دبع نب دمحم خيشلا

؟ همزلي ام اذكو اذك لعف



 دجي مل نا مايأ ةثالث مايص وآ نيكاسم ةرشع ماعطا مزلي : لاق

 ٠ ماصعطالا

 هنآ رخآ لوقو س اذه ليق دق معن : سيمخ نب دعاج خيسنلا : لاق

 .، امهيف ريخم مايآ ةرشع مايص وآ ةرثع ماعطاب ليقو ث امهنيب اميف ريخم

 ٠ مايأ ةرشع مايصب ليقو ، هب ىه ام ىلع ظيلغتلا ةرافكب : ليقو
 ليقو : ةلسرم نيمي ة رافكمي ليقو مايآ ةثالث : رخآ لوق ق و

 عضوم الف الاو ثنحف لعف نا همزليغ ء نيميلا هب دىري نأ الا هيلع ةرافك ال

 ٠ كلذ ق رظنيف ملعأ هللاو ئ لاح ىلع ١ ذ_ھه نم ءىنل

 دا رآ نميفو : هللا همحر ىصورخلا سبمخ ني .دع اج خ . 1 ذ ١ { نع

 بحلا ف زوجي ىذلا ام اهب ىصوأ نمع وأ هتمزا ةرافك جرخي نأ
 ؟ امهنم دحناو لك نم نيكسم لكل ام رادتنم امو س رمتلا وأ

 سادسآ ةعبرآ ةرذلا نمو \ عاص فصن هنا ربلا نم ليق دق : لاق

 ٠ فصنو

 ،ے ةطسولا نم عاص عابرأ ةتالثو ة ديجلا نم عاص ىئلتب ليقو

 ٠ ةرذلا لثم ليقو عاص ليقو ث ربلا لثم ريعشلا نمو
 سادسأ ةسمخ ليقو ، ربلا ةميق نم هل نوكي ام نخدلا نمو

 ٠ هزاوج نم عنملاب ليقو 6 عاص

 فق فلنخمو » ةيليجلا ةرذلا فعض ليقو 4 عاص ةنطابلا ةرذ نمو

 ليقو ئ ابح دجي ال نمل الا زوجي ال ليقو لاح ىلع هزاوجي ليقف : رمتلا

ةميقلاب زوجي نا ليقو ، مهل اتوت رمتلا نوكي ام عضوم ف الا زوجي ال



_ ٢٣٨ 

 هترف ناغ هزاجأ نم لوق ىلعو س لاح ىلع زوجي ال ليقو س بحلا نم
 . ناعاص ليقو ص زيفقب ليقو ، كوكمب ليقو ث ريقف لكل زجم عاصلاف

 ام راد_ةم هيأر ىلع هل نوكيف ةميقلا ىلا بهذي نم لوق ىلعو
 نينرم مهمعطأ نلو س امهنم ه4ا ديالف الاو 0 نيتلكأل هافك نا هيلا غبلي

 ام ىدأ دقف امهبيترت ىف اذهو ء سكعلا ىلع وأ ءاثع ىرخأو ءادغ

 ٠ كلذ ىف فلتخي هنأ ملعن الو © هيلع

 ءاوس امه مآ معطلا وآ ةرافكلا ىف لصألا ىه ةقرفتلاف : هل تاق

 ؟ لدعلا لهأل لوق ى

 نم هادع اه ىلع ال ماعطالا ىلع لد ام هللا لوق ىفف : لاق

 لمعب نأ هل زئاجف اهآر نمل ةصخر اهناف 0 معطلا نم زاج امل ةقرفتلا

 نأ اذ_ه لثم ىف ردق نم ىلعو % هزاوج ف فلتخملا نم ىهف الاو & اهب

 رثكآ ةزاجالاب لوقلا فاك ناو ى هيلع وأ هلام ىلع هيف لمعيف رظني

 ٠ كلذ ف ام

 هيزجيف هيلا مفدي وأ همعطي نأ هل زوجي نم دح امو : هل تلق

 ؟ هيلع ام ءادأل

 ماعطلا نم هتزوح ذخأي نم الا هيزجي ال هنآ همعط ف ليق دت : لاق

 هقرفي نأ راتخاف معطي نآ ىتآ ناو ء مكح ىف هنود امالا ادعاصف

 نا هغلكي نم هل ىطعيف ةقرفتلل ريخي نم ىآر ىلع مطغي نأ دعب نم زاج

 ام مفديف ضيقي ىتح رخآ لوق ىفو ، هتزوح ذخآي ىتح ليقو ث هنمأ

 لاح ىلع زوجيف غلبي ىتح ىزجي ال س ليقو س هلوعي نم ىلا هل راص
 ٠ كلذ لبق ةرافكلا ىف هل قح الف الاو

هلثمل ام رادقم هل زاجأ نم لوق ىلع ىبصلل عفد ناف : هل تلت



٦٣٨٩ 

 نمؤي نم د_ح ف نوكي نآ دعب نم هزاوج ف فلتخي نآ ىسعف : لاق

 زاوج الف الاو { حلاصملا نم هل اميغ هذافنا ىلعو عايضلا نم هظفح ىلع

 ٠ كلذ ف رظنيو 6 لدعلا ق هل

 ؟ اهدلاول ةدلاولا كلذكو ، هدلاول ىطعي نأ زوجي دلاولاف : هل تلق

 هب هل عفدي ام ىلع انمؤي نآ زوجي نم لاحب اناك نا : لاق
 مل ناو ، لاح ىلع ىبصلا هدئول ىطعي دلاولا نا ليقو ، امعيديآ ىلع

 ةءاربلا وهف ء هسيفن عفانم ق دلاولا هفرص ولو هلعف نمل زاج ةقت نكب

 ٠ هريغل دحأ ىطعي نأ عنمي نم لوق ىلع الا هيلع نمل

 هنأ ىبصلا ف لوقي نم لوقو ، هديب ضبقي ىتح : لوقي نم لرقو
 ٠ هيل ا ملسم نم هبريب الف ال ١ و ؤ غلبي ىنح ة ر افغكل ١ ق هل قح ال

 ام عفدي نم ىلا ميتيلاغ ريغلاب هزاجأ نم لوغ ىلعو : هل تلق
 ؟ هل ىطعي

 بستحم وأ ليكو رأ ىصو وآ ةدلاو نم هرمأب موقي نم ىلاف : لات
 ٠ كلذ ق لوت ىلع نرمأملاف الاو ةقت ناك نا هزاوج عضوم ق

 زوجيآ مهل ىطعي نأ بلطف ١ دال وآ هل نإ : لاق ن ١ دلاول اف : هل تلتق

 ؟ ال مآ هريغب هل حصي مل ن ١ و هلوق لبقي نأ اذه ىلع

 اهيلا لزن نمل زوجب نأ مكحل ١ ىف ال ةنانئمطالا ىف ىسعف : لاق

 ح ةنايخلاب همهتي ال نم لاحب هعم ناك وأ ةنامال ١ نم اهب هفرع دغ ا

 ٠ كلذ ق هل زاوج الف الاو

 غلابلا هذخآ ف ةزاجالاو عنملاب لوقلا هيلع لخدي غلابلاف : هل تلت
؟ ال مأ



_ ٢٤٠ 

 كلذ نم هيف دبالو س كلذك وه معن : لاق ٠

 ؟! هربغ ىلع ال نوكب اذه ىلع هتجوزل هذخأ قف لجرلاف : هل تلق

 كلذ نع جرخم نم هنام مدعل ىدنع اذكه : لاق ٠

 هدال وذلاو هنجوزلو هلام هيلا عفدت نأ لوق نم لهف : هل تلق

 ؟ هيلع امم ربف هب هزيجب وأ لك دارفنالا ىلع وأ ؤ ةلمج هلوع ف نيذلا

 رثؤملا ىبأ خيسنلا نع هنأو رثألا ىف هزاوجل ليتق دق معن : لاق

 ٠ هللا همحر

 نوكي نأ زوجي اذه ىف هلكو نل ضبق ف ليكولاف : هل تلق
 ؟ هماتم

 هب هرمأ وأ هل هضيبتي نأ هلكو ام زاوج قف فلتخي نأ ىسعف : لاق

 هنم حصي ىنأف ءىش ريغ ىلع ةعقاو ةلاكولاف الاو ، مولعم نم

 هفرص نم عنمي ىذلا قحلا نم لصخاا ىف وه سيلو ء موي ىف اذه ىلع

 هبوجو ف اذه امناو ث لدعلا ىف ىأر نم زاج ام ىلع الا هريغ ىلا هنع

 لوقي ادحأ نأ ملعن الو ، نيكاسملا ءارقفلا نم نيعم ريغل هب ىلب نم ىلع
 ىلع نيدلا ف الو ىأرلا عضوم ىف سيل ذا ى نيملسحلا ءاهقف نم هريغب

 ٠ هفرعاف لا_ح

 لهآ ءارقف نم ناك نم ىطعي نأ هقيرفت وأ همعط ى هل لهف : هل تلق
 ؟ ال مآ موقل ١ وأ ةم ذل ١

 ناك نمل مومعلا ىلع ةلبقلا لهأ ءارقف ىف اهزاوجب ليق دق : لاق

 لوقي نم ىأرل ةمذلا لهآ ىف فلتخمو موقلا وأ قحلا ةوعد لهآ نم

 لهأ نم نيملسملا ءارقف ف ىنبجعيو ي ةزاجالاب لوقي نم ىآرو ث عنملاب
 نم ناك نم مهدعبو ، هودجو ام قحآ اهب اونوكي نأ قحلا ةوعد
.٠ انموق ءارقف



- ٢٤١ 

 رخآ نيكرشملا نم ةمذلا لهأ نم ناك نم مث ح ءادتبالا ىلع اوزاج ناو

 ام ءالؤه ىف ىضق ناف ، هيلع نمل هزاجأ نم لوق ىلع هيلا عفدي ام

 موزلب الو مرغب هيف لقأ مل راتخم هيدي ىلع وأ ، اذه نم همزل دق

 نأل زاجف ءارقفلا ىلا غلب دق هنا هيلع هب عطقاف ي مكح ىف هتداعا

 الاو لاح ىلع هزاوج نم قح عنامل الا ءاهقفلا ضعب لوق ىلع مهب آريب

 ٠ كلذك وهف

 ىف ءىطخي نأ زجي مل هنيح ف هب لمعي نأ هل زاج لوقب ذخأ نمو
 امب ءالؤهل اهجارخا ىف قلعت دق هرمآ رهاظ ىف هنأك اذهو س هنيد
 ٠ كلذ وهف هقفاوف هلهج وأ هملع ىأرلا ف باوصلا نم هل جرخم ال

 ةدحاو ةرافك نم وأ نيترافك نم دحاولا ىطعي نأ هل لهف : هل تلق
 ؟ ال مأ نجنرم

 داز ام ال هلام .رادقم ةدحاو لك نم هيطعي نا ليت دق : لاق

 ٠ كلذ ىلع

 هلام رادقم امهنم دحاو لك ىطعأف اعم امهترف ناف : هل تلق
 ؟ امهل هدصق نم اذه ىلع ىتح

 امهنيب ام قرف هيلع ام ىضقف همزا دق ام ىلع ىتأ دق : لاق

 ٠ كلذ نيب ام قرف مدعل سأب الف اذه ىلع عمج وآ هقيرفت ف

 ام معطيو اهضعب قرفب نآ ةدحا ولا ق هل زوجيو : هل تلق

 اميملاق نمل نالوق امهف ةزاجالاو منملاب اذه ف ليق دق : لاق

 ٠ كلذ ف
( ٤ : ٢ ج راثالا بابل _ ١٦ م )



 ہہ ٢٤٢

 ىف هل زوجيف همتي ىتح ةدع رارم ف هقرفي نأ معطلا ىف : هل تلق

 هزاوج نم عنملاب ليقو ث ةيهاركلاب لينو ى ةزاجالاب هيف ليذ دق : لاق
 ٠ كلذ ىلا رطضيف هزجعل الا

 ؟ ضيرملا كلذكو ريغصلا لفطلا

 هؤاطعا اماف همعط نم ناك ام هيزجي ال نأ اذه ف ىسعف : لاق

 عنملا ىلع لدي ام كلانه سيل ذأ ى همكح ف ةزاجالا نم هب ام ىلع وهف

 ٠ كلذ :زاوج نم

 ؟ ال مآ اهاضق هنأ هنرافك ىف ك.ثف ىسن ناف : هل تلق

 اذهو ، اهنم جرخ دق هنآ هعم حصي ىتح هيلع ىهف : لاق

 ٠ هفرعاف كلذ ىف مكحلا وه

 ىتلا امهيأ كسثغ ىسنو امهدحأ جرخأ نا ناترافكلاف : هل تلق

 ؟ اهجرخأ

 ى رخألا ىضقيف امهدحأ ىلع هتين عقوي نأ هل نا ليق دق : لاق

 % اهجرخآف ةيغابلا ىلع هتين عقوأ ءاوس اتناك رخآ لوق قفو ء امهنم

 ناك نا اهنود ام اهيق لخديل طوحألا دصخي نأ طايتحالاف افلتخا ناو

 ٠ كلذ ىف لخدم اهل

 اهركذ مث ث اطاتحم اهجرخأف ةرافك ه تمزل هنآ كسث ناف : هل تلق

 ؟ ال مآ هتقرف وآ همعطآأ دق ام اهنع هيزجيآ

 امل اهادأ دق هنأل ةداعا الف :ذه ىلع هيزجي نأ ىسعف : لاق

٠ كلذ ىلع ةدايز الو زاجف همزل



_ ٢٤٣ 

 هل حصيآ اطلخ امهمعطأ نا ريعشلاو ةرذلاو ربلاف : هل تلق
 ؟ ال مآ هيزجيف

 ٠ كلذ ق هل زجم ه دا رفن ١ ىلع ا\امهنم دحا و لك نأل معن : لاق

 ؟ كلذك هقرغ وأ هذه

 ٠ كلذ نم عتمي هنآ ملعأ ال ىناف هيلع سأب ال : لاق

 ارمت زبخلا عم لعجي نآ مهل ، هممط ف همزل نمل زوجيو : هل تلت
 : ؟ ال مأ

 . ٠ كلذ ىف هزاجأ نم لوق ىلع معن : لاق

 الا و مادال ١ نم ءىش همعم نوكب نأ نم ماعطال ا ىف ديالو : هل تلق

 ؟ هيزجي الف

 دبالف ناتمود ام نيملسملا لوق ىق ناتلكآ هنأل ىدنع اذكه : لاق

 ٠ كلذ نم

 هزاجأ نم لوق ىلع هيزجيأ ءارقفلا ىلع اهقرف ناف : هل تلق
 ؟ ال مآ لالحلا نم ءىش هعم نكي مل ناو

 ىف حصي ال ذا ادبأ هزاوجل اطرش عضوملا اذه ىف هيردأ ال

 ق زاج ام ىلع هريغ ق ال معطلا ق طرتشي امناو ، لمع الو س لوق

 ٠ كلذ ف هلاق نمل ايار مكحلا وأ عساولا

 ؟ هقرف وأ همعطآ نمل زجم هلك هعاونأ ىف بحلاف : هل تلق

ح اه زاوج ق فلتخي هنآ ملعأ ال ىتلا ىه ريحشلاو ةرذلاو ريلاق : لاق



٢٤٤ 

 ىسعف 0 اهفالتخا ىلع بوبحنا عا ونأ نم ةمعطألا ىف هذه ادع امو

 ٠ كلذ ف فالتخالا ىنعم هقحلي نأ

 ؟ هرشق لازي نأ ليق نم 4 رىلعلاف : هل تلق

 ىنبجعيف اذه ىلعو ص ريعسلا و ةرذلا نم ريخو ص ربلا نود وهف : لاق
 ٠ كلذ ف هنم غلبي ام ةفرعمل ةميقلا ىلا دري نا

 امو ربلا نم ةميقلا ىلا هدر ف نوكي اذه ىلع زرذلاف : هل تلق
 ؟ال مأ كلذك نخدلا ىف لوقلاو ةزاجالا ىف ههبضأ

 ٠ كلذ ف امهزاجأ نم ىأر ىلع كلذك اههنأب حص نا معن : لاق

 اذه ىف نوكي له ء ةميقلا ف ريعشلا ىلع نخدلا داز ناف : هل تلق

 ؟ ال مأ هلثم

 6 لوق ىلع عاص فصن هدايق ىلع ىزجيف اذه ليق دق : لاق

 ٠ كلذ ق رخآ لوق ىلع عاص عابرأ ةثالثو

 هثلث وأ هفصن ردق ريعشلا نم ءىش ربلا ىف ناك ناف : هل تلق

 هقيرفت ف هدحو ربلا لثم هلعجي نآ هل له رثكأ وآ لقأ وأ هعبر وأ

 ؟ ال مأ

 نم لوق ىلع امأو ث ءاوس امهلعجي نم لوق ىلع معن : لاق

 هب امل هل مكح ال ام ىنعم ف نوكي نآ الا هل سيلف امهنيب قرفي

 ٠ كلذ نم عنمي ال نأ زوجي ذئنيحف ء ةلق نم

 ؟ ريعشلا وآ ةرذلا لثم اهلعج ناف : هل تلق

٠ كلذ زا وج نم عنمي ام دحآ الف اهنم ربيخ وه ذا ىدنع اذكه : لاق



_ ٢٤٥ 

 ؟ ال مآ هدلب ريغ ىف اهجرخي نأ هل زوجيو هل تلق

 هل زاج اهجرخأ امنيأ هنأ ىلع لدي ام رثألا ف نأل معن : لاق
 ٠ هازجأف

 هدجي عضوم ىأ نم رعسلا ىف صخرلا باطي نآ هل لهو : هل تلت
 ؟ ال مآ

 ٩ ال ذا حصأ اذهو هزاوجب ليقو ئ هبلطي ال هنا ليق دم : لاتق

 ٠ كلذ نم عنمي ام

 نيللا وآ محلل !'ا وأ كمسلا الا مهل م اعطال مرق نم ن اك ناف : هل تلق

 لخلا ريغ مهل مادا الو رمثلا نم اهلام وآ رجلا لوقي نم نوكي ام وأ

 هنم مهمعطي نأ موي ىف ةردقلا عم هيلع وآ هل لهف ، هوحن نم نوكي ام وأ
 ؟ ال مأ

 نأ الا هيلع سيل ذا هيزجيغ هل زوجي نأ اذه ىف ىسعف : لاق

 كسي نأ زوجي ال نم هلوق ف هريغ ال هلهأ همعطي ام طسوآ نم اهجرخي
 ٠ هفرعاف هلدع ق

 ؟ ةرافك نم هنأب مهربخي نأ نم هل دبالو : هل تلق

 عبشلا نود اهم ا ,لكأب اائل هماعطا عضوم ق ىدنع اذكه : لاق

 قرف ناو همايأ ىف هب هادرأ امل عوطتلا هجو ىلع هنآ مهنم نظل ابدات
 ىف مزاللا نم وه سيلف هكرت ناو هرمأ نم سثحفآف مهربخأف هيلع ام
 ٠ هيغ هارأ ام حص نا ءىش

 ؟ ال مآ اوعبشي له مهلأسي نآ هبلع هولكاف مه ربخأ نإف : هل تلق

نأ رظنلا قيرط نم ىنبجعيو ى رثألا ىف ءاج هدجم ىف اذكه : لان



_ ٢٤٦ _ 

 مهيلا هبرق نمل نوكب ىتح هلعل نوكي ال ىتح عضاوملا اذه ىف همزلم ال
 ٠ نوجاتحي ام نود نوكي نأ لمتحيف ى مهلكآ نم ةيقب

 ف هجرخي نآ ا زوجيآ هرمت وأ هبح نم ساس امو : هل تلق

 نآ الا هقوف الو هنود ام ال طسولا نم ىطعي هنإ ليق دق : لاق

 هنافع داسف هل رهظ ام دمعتي الو ، هدازام لضف هلف هدنع نم هي لضفتي

 لضفألا وه ةميركلا ةيآلا ف طسوألاب دارملا نآ رخآ لوق ىفو ث هيزجي ال
 ٠ كلذ ىف هلاق نمل ايأر

 ؟ ةرذ ربلا هلكأ نامز ىف مهمعطأ ناف : هل تلق

 ٠ كلذك وهف داعا هيلع رأ مل نااو : هل ىغبني ال ام ىتآ دق : لاق

 ؟ هيف لوقلا ام اريعشو ةرذو ارب هلكأي امم اهجرخآ ناف : هل تلق

 ٠ كلذ ىلع دازام ال هيلع ىذلا وهف : لاق

 ساب الاو زاج ام را دغخم اهلك هذه نم دحاولا ىطعآ ناف : هل تلق

 ؟ هبلع

 ٠ كلذ ف هل زجم وهف هز ااوجم اذه ق ليق :دق معن : لاق

 نأ همزليآ هيدي ىف ام لضفأ ىلع هموي ف ردق ناف : هل تلق
 ؟ ال مأ هيلع نوكيف هنم اهجرخي

 ىف لوغي نم لوقل هملوزل ىف فالتخالا ىنعم هقحلي نآ ىسعف : لاق
 هيف لوقي نم لوقو ص هليوأت ىف لضفألا رمه هنأ طسوخلا طسولا

 ىف ىنعملا نسحل هنأو عضوملا اذه ى هلعلو ث ةماعلا ماعط نم طسولاب
هيف هارآ امل ىدنع نم وهف هعضومل ىركذ نم هيلع هتدز امو ع اذه



_ ٢٤٧ 

 هلام ىلا همومع نم هب هدرل هليدبت نم نوكي نأ ةفاخم نم ىب ام مم
 ٠ كلذك هنأ هدا'رغفإ ق ىنظ ) لع بلاغلا و ء كلذ ىف صوصخ

 احايص امه دحا و موب ق نبتلكألا نبي ام عمج ناف : هل تلق

 ءاشع ىف وآ ءالغ نيموي وأ مايآ ةعبرأ ىف امهقرف وأ احاور ىرخألاو

 ؟ اذه وحن نوكي ام وأ

 % دحاو ىنعمل عجا ر هنأل لاح ىلع هازجأف هيلع ام ىضق دق : لاق

 عنامل ال ىناوت نم ىلع دئاز لضف نم هليجعت ق نوكي ام الا كاذك وهف

 ىف رظنيو همعطي نم مدعل الا هتيرفت نع ىهنلاب ليقو ، لدع وآ زاوج

 ٠ كلذ

 هاطعأ نم دي نم لكأي نأ هل لهف ءارقفلا ىلع اهقرف ناف : هل تلق
 ؟ال مأ ءارشلاب مأ اثاريم هيلا عجر وأ اهنم

 هنأ رخآ لوق فو ص هل زوجب امم هنآ هلك اذه ىف ليق دق : لاق

 ءىش ىف هب مفتني نأ هل زجب من هلكأ نم منم اذاو هترافك نم لكأي ال

 زوجب نأ ىسعف لكألا ق ٥ زاجأ نم لوق ىلعو % هلح م دعل لاح ىلع

 ٠ لصألا ى ح ايم لك ىق

 هل هجرخآ نم ديزم ىلع وأ ءارشلاب هبلا عجر امو : هل تلق

 ؟ ال مآ هببلع ىه ىرخأ ةرافك ىف هلعجي نآ هل لهف ي ءارقفلا نم

 5 هيلع ىه ةيناث ةرافك ىف هيزجب نأ هل سيل هنا ليق دق : لات

 ىف صخري نم لوق ىلع هنأ الا هيف اذه ريغب لوقي ادحأ نأ ملعأ الو

 دمب وأ ءارش هتابح ىف هل هزيجيف ءاطع هل راص نم دنع نم هلكأ

 نم هيلع وأ هل اميف هادب هزاوج نم عنتمي نألا ىنعم ال اثاريم هتافو

٠ هلحب لاق نمل ايأر هلدع نم هيف زاج ام ىلع هبلا عجري نأ دعب



. ٢٤٨ 

 نم عنمي هدايق ىلع فيكف هلك اذه ىلع لدام لرقلا نم ىضم دقو
 ة هيف هزاجأ ام مومع نم صوصخلا ىلع ىرخآ ةرافك ى هذافنإ زاوج

 هعون نم هدي ىف نوكي ام نيبو هنيب قرف ىأف ث ها راص نأ دعب نم
 ىلع هب ام ىرجآ نإ زوجي هلوق ىلع هيدي ىف لخدف هيلا داع دقو
 نآ هل زاج امك همزل دق ام هب رفكي نأ هل زوجي نآ هيأر نم اذه
 مدعل كلذك وهف الاو ، ه زاوج نم عنمت ةلعل الا هاطعأ نم ادع نم هلآكب

 ٠ كلذ ريغ ىلع لدي ام

 ؟ هبلع رجؤت هب ىنفرع اذه فق كدنع امو : هل تلق

 لوقو ت هلكأ زاوج نم منملاب لوق نم هيف ىدنع ام اذهف : لاق
 نم هلدبو هذخأ ىف امهنم دحاو لك اذه ىف ىضتقي ام مم هلحف ةزاجالاب

 عنمي ال نأ ىرجأ نوكي نآ ىسعف هزاجأ نم لوق ىلعو س رضح وآ ةحابإ
 فق داسف ىلع لدي امل اذه ى سيل ذا س ى رخآ ةرافك ىف هجرخي نآ نم

 ح هميرحت بجوي ام مدعا ، هلكأ و هثراو هئارش زاوجب لورقي نم ىآرل هلصأ
 عنمي نأل زوجيف ت حصي وآ ىندالا ىه نوكت نآ ةزاجالا ىف س ىسعف

 ءىش ى هجرخي نأ زاج ام ىلع هيلا عجري نآ دعب نم لوقلا اذه ىلع
 ٠ ليبس نم اذهل امو ليلد ريغب هيلع وآ هل امم

 هب طوحألاف الاو حص ناف ث رظن نم ىأرلا اذه ىلع ىل ضرع امو
 ام ىبلق نع ليزي نأ هلآسآ هللاو ، رثأ نم هيف ءاج ام ىلا دربي نآ

 ٠ ردك نم ىف هب

 لوقلا ام هيدي ىلع هنآ الا هريغل ةرافك نم ناك امو : هل تلق

 ؟ هل راص نم دي نم هيلا عجري اميف

 عنملا ىلع لدب ام مدعل لدعب هل زيجآ دق ام عضوم اذهف : لاق

 راص نأ دعب نم لدب وآ ذخآ ىف لعف نم ههبشآ ام وآ لكأ ىف هزاوج نم
٠ كلذ ف فلتخي هنآ ملعأ الو زاج ام ىلع هل



_ ٢٤٩ 

 هارتشاف ث هنع ال هريغ ءارقفلا ىلع تارافكلا نم هقرف امو : هل تاق

 ؟ هترافك ف هق رفي نآ دا رآو ةقرفتلا دعب مهدنع نم وه

 نم ىآر ىلع اذه ىف هيلع سأب الف هزااوجب هيف ليق دت : لاق

 ٠ كلذ ىف قيرفتلا زاجأ

 ؟ ال مأ هناعأ نمب هقيرفت ف نيعتسي نأ هل لهف : هل تلق

 هماقمب هروضح ىف موقي نمم دهشمب وأ هنرضح ف ناك ناف : لاق
 نآ ىسعف نومآم نم هناود امو ةقث الا هيزجي الف الاو س هقيرفت ىف
 ىف هيزجي الف امهنود امو ع هيدي ىلع هزلاوج ف فالتخالا ىنعم هقحلي
 هلصأ ىلع وهف الا:و هلهآ ىلا غلب هنأ هعم حصي نأ الا هلدع ةحص مدع

 هيف هل مقي ملو س هملع نع باغ ام عضاوم ىف همكح ىف هموزل نم
 امزال هلاح ىلع ىقبغ هيلع امم مكحلا وآ مساولا ف اهئادأب ربب ةجح

 ٠ هلام ى هل

 قتعي وأ وسكي وأ معطي نأ هترافك ىف همزلي نم دح امو : هل تلق
 ؟ امهنيب اميف هل زيجت الام عضوم ف موصي نأ هل زوجيو

 هيلع ردق نم ىلع هنآ ماعطالا و قتعل ١ و ةاوسكل ! ٢ ليق دق : لاق

 ء ماعطلا نم الدب هرقف لاح مايصلا نم نوكي ام ىلا عجرالاو ء هانغل هبلع

 ٠ هبلع اوآ هل اميف هزاوجب هيف لاح ىلع فلتخي ال ام اذهو

 لضف نم هيدي ىف ام لدبل هنوك ىف بجوملا ىنغملا امو : هل تلق
 اهب ام همزلي موب ف همدعلو ءارتغفلل اهجرخي ةرافك نم هيلع ام ءادألا
 وأ عامجا ف ةصاخ رقفلا لهأل لام نم نوكي ام هل زوجيف ث ملوص نم
 ؟ لاح ىف هب لمعي نآ هل زاج ىأر ىلع

 نوكي ام وآ مهاردلا نم وآ هلام ةلغ نم هل نوكب نآ وهف : لاقت
هيط مزال ىف وه نملو ث هلوح ف ىفتكي هب ام ةضفلا وأ بهذلا نم



_ ٢0٥0٠ 

 هفرع ءىش نم ههيسشآ ام وأ ةراجت حبر اوآ ةعانص ق ىنغو ها نوكي وأ

 ام را دقم هبدبي ق ىقييف > هتاعبتو هنامضلو هنيدل ءافولا دعي نم لاح ق

 امه ردرستع ةسمخ رخآ لوق فو 6 مهارد ةرشع هنم لضفي ىتح : ليقو

 هذه نم لوق لك ق اهنميق وآ 6 مه رد ةئام ليقو 4 امه رد نورشع ليقو

 الدب همايص زاوجل هماكحأ ىف ىضتقملا همسا ىف ريقفلا وهف الاو ءارآلا

 وآ عامجالا ف ةصاخ ءارقفلل نوكب ءىش نم هل زوجي ام مم هماعط نم

 ٠ كاذ ىف ىأرلاب فالتخالا عضوم ف ىأر ىلع

 ةينآ وآ حالس وآ ةلآ نم هيلا ج انحي ال ام هل ناك ناف : هل تلق

 ؟ هيدل ةجاح ال عاتم نم نوكب ام وآ

 5 هيلع اذه نم نوكي ام ءادذلا عايب هنآ هيف ليق اذهف : لاق

 ٠ كلذ ق فلتخيب هنآ ملعأ الو

 وآ ةوسك وأ اماعط ها دآ ىلع هلاح ق ردقم مل ناف : هل تاق

 ام لاملا ف ىقب ام هموزل ف فالتخالا' هنتحلي نآ ىسعف : لاق

 . لايعلا نم هنومي نآ همزلي نملو ع هيفكي

 مث هترف وأ ؤ هبلع ام ضعب هانغ ىف معطأ وه ناف : هل تلق
 ؟ همامت لبت رفتقا

 ٠ كلذ نم دبالو همايص نم همزلي ام ىلا عجريلف : لاق

 ؟ همايأ ىف ىنغ هل ثدح ناف : هل تلق

 وأ ةوسكلا 'و قتعلا نم هانغل همزلي ام ىلا مايصلا نم . < دل : لات

٠ ماعلطالا



_ ٢٥١ 

 ةردقلا عم هل مزال هنيمي ةاكزلا! نم ذخأي نآ هرقف ف هيلعو : هل تلق

 لاح ىلع هل زجم مايصلاو لاملا نم ريقف هنأ لجأ نم ال : لاق .

 دنع حصف تام ىتح هناميأل ةرافك نم هنامز ف هدؤب ملامر : هل تلق
 ؟ هي صاوب مل هنآ الا هيلع دعي هنأ هثراو

 ٠ هيلع ءىش ال لبقو س هلام ف وهف : لاق

 هلدع ىف رظنيف ملعآ هللاو ے هلك ف ليقو ص هثلث ىف وهف : لاق

 ناف ء قحلا الا هنم ذخاؤب ال مث ك لاب رييغت نم ىبام آطخلا نم افوخ

 ٠ ل اح ىلع ز وجيب ال ٥ ريغ

 : ةلأسم وج

 هداتعا ام ىلع دحأ طخ فرع نميفو : سيمخ نب رصان خيشلا

 ىف هجلاخي كش الب هطخ هنآ هدنع اميفو اطخ دجوف ، هطوطخ ةفرعم نم
 اذه نآ فلحف ت هنيعب كلذ رظنيل هتباتك نيح رضحي مل هنآ الا ؤ هتفرعم

 ؟ ةفصلا هذه ىلع ال مأ ثنحيو بيغ ا'ذهآ نالف طخ

 ٠ ةفصلا هذه ىلع فالتخا هثنح ق ىنعم ح رخبت : لاق

 الا رثألا ىف ةموسرم اهنيعب ةلاسملا هذه ظفحأ مل : ىحبصلا : لاق
 هنأل زوجي ال كلذ نا : ىل لاقف ، ملعلا لهآ ضعب اهيف ترظان ىنأ
 زوجت الو ث ملعلا ريغب لوقلاو بيغلاب ةداهشلا عطق ىنعم ىلع جرخي
 قحلاب دهش نم الا ) : هللا لاق دقو ء انيقي ملعلا دعب الا ةداهشلا
 « اودهشاف اهلثم ىلع » : ملساو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاقو ( نوملعي مهو
ام ىنعم ىلع كلذ زاوجب راسثاف هريغ اهيف ترظانو ء سمشلا ىلا اموآو



_ ٢٥٢ 

 رثألا ف نهانعمو زئاج نيلوقلا الكو ، بولقلا ةنانئمطا نم فراعتي
 ملعأ هللااو 6 دوجوم ٠

 ١ ىطعب مكو : ىحبصا ١ ؟ رافكلل سيلعلا بح نم نيملسمل

 ريغب هيف لاق ادحأ نآ ملعأ ملو ع ربلا لثم هنم ىطعي : لاق
 رطاخل ١ ف ١ ذهاو ئ ةطنحلا نم برض سىلعل ١ نأ بتكلا ضعي ف و .ؤ ااذه

 ٠ ملعأ هللاو > سبادلاو نمتلا نم

 : ةلأسم ده

 ةجاحلل رخدملا لامعتسالا نع لضافلا نرعاملاو حالسلا فو : هنمو

 ؟ اينغ هب ريصي هعاب ول ناك اذا
 . ملعآ هللاو كلذب ىنغلا همكحف

 : ةلأسم وج

 دق : هللا همحر دمحم نب نافلخ نب انهم ةيقفلا انديس باوج نمو
 تفلح نم ىلع ثنحاا بوجو ىف فالسألا ءاهقفلا نيب فالتخالا انفرع

 نم مهنمو ؤ نيهجولا نيذه ف هرذع نم مهنمف ى نايسنلاو بضغلا ق
 نوكي نأ فلاحلل' لوق فو ، هنم هرذعيب ملو امهيف ثنحلا هيلع :بجوأ

 نوكت نأ فاخآو كرش لهأ مه ناينابلاف ، هنيمي ق ناينابلا نيد هنيد
 ٠ هنيميب ف ثنح نا ظيلغتما ةرافك هيلع

 ثنحلا بوجو ىرآ الف قرشملا ىلا هتلبق نوكت نآ هنيميب هلوق امآو
ليلدب كلذو ث اهزاوج نكمم قرشملا ىلا هتلبق بوجو نأل ، كلذ هلوقب هبلع



٢٥٣ 

 رطش كهجو ةلوف ) : ةلبقلا لابقتسأ ف هدعب نم هتمأو هيبنل ىلاعت هلوق
 مهل قلطآ دقف ( هرطش مكهوجو !ولوف متنك ام ثيحو مارحلا دجسملا
 ء كلذ ف لخاد قرشملاو تاهجلا عيمج ف مارحلا .دجسملا مهلابقتسا اذهب

 لجآ نمف ث اهلابتتساب رومأملا ةبعكلا نع برغملا ةهج ىف ىلصملا ناك اذا
 ام بسح ىدنع اميف قرشملا هتلبق نا هنيمي ف ثنح هيلع بجي مل كلذ
 ٠ ملع آ هللا و ؤ ىل ن اي

 ىف زرأ عاص فصن نيكسم لكل نآ راثآلا ضعب ف دجويو : هنعو
 اهذاقنا نأ هانفرع ام ىلع نيملسملا لوق نم رهشألاو ، تارافكلا ذافنا
 ٠ ملعأ هللاو ء عاص فضن نيكسم لكل ربلا بح نم

 : ةلأسىم ده

 هعاب مث ؤ مهارد ةعبسب الا بارجلا اذه مييي ال فلح لجر نعو
 ؟ ثنحب له “& رثكأ وأ كلذ نم لقأب

 & ىنعملاو ةيمستلا ىف ثنحيب هنأ ىنعمف كلذ نم لقأب هعاب نا امآ : اق
 ، ثنحي الف ىنعملا ىف امأو ةيمستلا ىف ثنحي نأ ىنعمف رثكأب هعاب ناو
 ىون ام هلف ةين هل تناك ناف ى ةينالب هنيمي ف السرم ناك اذا اذهو
 ٠ ملعأ هللاو

 رفكي ملغ ك ماعطال ١ وأ ةوسكلا وآ قتعلا اهبف هملع ناك نيمي هتمزل نمو

 ؟ كلذ ىلا ليبسلا دجي ملو رقتفا ىتح

٠ ملعأ هللاو موصلا ه زجم مل



٢٥٤ 

 : ةلأسم دهج

 5 هليدبالو اهجوز لاقف ث رمتلا اذه تلكأ ال اهنأ فلحت ىذلا ىف

 ؟ هليديالو تلاق

 ٠ هلكأ ىف ثنح الف اماعط اهب ترتنناو مها ردب رمنلا تعاب نا اهنأ

 ٠ ملعأ هللا و & ثنحت. اهنأ هتلكأ وآ ١ رمن وأ ابح هي تلدي اذا امأو

 مث ض تارم عبرأ اههجو تحبقو ناميأ ةثالث تفلح ةأرما نع

 ؟ اهمزلي ام

 فلتخيف دحا و ىنعمو > دحاو عضوم ق كلذ ناك ١ ذا هنأ ىعم : لاق

 . نيميللو حبقلا نم ةرافك نيع لكل نا : لاق نم لاقف كلذ ف

 ةرافك اهلك نامياللو ك ةدحاو ةرافك هلك حبقلل نا : لاق نم : لاقو

 ٠ ةدحاو

 ٠ ةدحااو ةرافك كلذ لكل : لاق نم لاتقو

 . ةرافك ةحبق لكل ظيلغتلا ةرافك حبقلل : لانق نم لاقو

 ناك ام رخآو ظيلغتلاب ةدحاو ةرافك هلك حبقلل : لاق نم لاتقو

 ٦ {! كا اموب نيرشعو ادحاو موصتف ماعطالا ىلع تناك نا اهنآ هلوق نم

 ترفغتسااو ، كلذ لكل مايا ةثالث ةدحاو ةرافك تماص نا و ؤ مايأ ةثالث ةرافك

٠ ملعأ هللاو ، هلوقت ىنعم ىلع كلذ اهازجأ تباتو اهبر



٢٥٥ . 

 : ةلأسم وه

 ؟ محشل ن ا ,:م لكأف مح الا نم لكأي الا فلح نمو

 ١ نأل ثنح 411

 م | 1 " تنحي مل

 . فلح نمو

. . 

 لكاي
نم ١ ه



 ۔ ٢٥٦

 باب

 ىقو مرحب ام ىف باودلاو ديصلاو كلذ نم لحب امو ةبرشالاو حئابذلا ىف

 باوصلاب ملعا هللاو اهريغو ةوهقلاو نتتلا برش

 ةمحرو قفرو ةقداح ةرفشب هنسحي نم حبذلا ىلوتي نآ بحتسيو

 اطحسث طحشيو ث اهيلع هللا مسا ركذيو اهعجضي نأ دعب ةلبقلا لبقتسيو

 دقف ادمع حبذلا دنع ةحيبذلاب ةلبقلا لبقتسي مل ناف ازج زجي الو

 ٠ ملعأ هللاو ءاسأ دقو دسفت ال اهنل ليق

 ؟ هتحيبذ دنع هللا ركذي نأ ىسن نمو

 هللا مسا ركذي مل امم اولكأت الف ) : ىلاعت هللا لوقل لكؤت الف

 رهجي مل ولو هازجآ هللا ركذب هناسل كرح ناو اهلكأ زئاج ليقو ( هيلع
 هازجأ تاغللا نم هللا ركذ ةغل ىآيو هيزجي الف هناسل كرحي مل نااو هب

 ٠ ملعأ هللاو ث ةيبرعلا نسحي مل ولو

 ؟ هئامسأ نم مسا ىأب هللا ركذو ، هلوسر ىلع هللا ىلص رأ 0© مساب وآ

٠ ملعآ هللا و ؤ ىفكو ىفكو ءى زتجا دقف



_ ٢٥٧ 

 اهنذآ قسث مث ت هللا مسا ركذي ملو هحبذ دنع جادوألا عطق نمو

 ؟ دعب تمت مل ىهو تتام دق اهنآ ىري وهو

 كردأ ام حبذيف حبذملا ق ةيدملا ى رجن ليقو > اهحيذي دوعي هناف

 الف كرحتت مل ناو تلكأ حبذلا دعب تكرحت اذاف ص هللا مسا ركذيو

 ٠ ملعأ هللااو . لكؤن

 اهلكأي لوقو & اهلكأي الف كلذل دمعت ناو « سأب الف ةرقشلا هتقبس ناف

 . ملعأ هللاو ع اهنم عطق ىذلا اهسأر لكأي الو

 { ةطحملا بذج ىف ذخآ نآ ىلا هللا ركذي نأ حباذلا ىسن اذاو

 ؟ كلذ هيزجبي له اهيلع هللا ركذف

 : باوجلا ده

 رابتعالاب هلثم ىلع سيعت الام ردقب لوألا حبذلا نم اهب غلب ناك نا
 دعي كرحتيو . لفسأ نم اهحيذي نآ ال ١ كلذ دعب ةيمستل ا هعفنت الف

 ٠ ملعأ هللاو 6 ةيمستلاو حبذلا

 لاقو ث كلذ ىلع ادهاعتي نأ الا حباذلا نم الا هللا ركذ ىزجي ال
 ٠ ملعأ هللا'و ك حباذلا ربغ هللا مسا ركذ ولو ىزجم : ناديبع نبا

) ٢ : ؟ > راثال ١ بايل _ ٧ م (



. ٢٥٨ 

 : ةلاسم ده

 ةبللاو رحنملا ريغ نم ةباد حبذ نمو ك اهنم حبذلا زوجي اهلك ةبقرلاو
 ناف ء افقلا نم حبذلا زوجي الو ص ةنسلا فلاخ هنألا « هناكذ حصت الف

 افقلا ىلع تعقوف ةبادلا تفرتحاف اهبذجو ةبادلا قلح ىلع ةرفشلا لعج

 طانحا الاو اهلكأ تكرحت ناف % كلذ دعي لفسأ نم اهحبذي نأ بحنف اطخ

 ٠ ملعأ هللاو ، اهلكأ كرتب

 : ةلأسم ده

 هلثم ىلع ايحت ال ىذلا حبذلا وه ةبادلل ةاكذ نوكي ىذلا حبذلا دحو

 هتحيبذ مرحت الف هلامسثب حبذ نمو س حبذلا عضوم ف نوكيو ء رابتعالا ىف
 ٠ ملعأ هللاو ئ نيميلاب حبذلا هب رومأملا و ‘ اهيلع هللا مسا ركذ اذا

 ؟ ١ دمع ةيناثلا ىلع مسب ملو ىلوألا ىلع ىمسىف نبتاست حبذ نمو

 ٠ ملعأ هللااو ، اهلكأب سأب الف اهحبذف ىرخألا

 ؟ ال مآ ىمس هنأ ك_د.نو حبذ نمو

 كسنلو حبذ اذا امآ و 6 ةيمنتلا ق كاسث وه و حبذ اذا اهلكأي الف

 مل هنأ ملعي ىتح اهلكأ هلغ ةيمستلاب نيدب ناكو حبذلا دعب ةيمستلا ف

 ٠ ملعأ هللاو > مسي

 : ةلأسم ده

تماق مث 6 اهيلع ىمسو اهحمذيل ةاش عجضأ نمو : ديعس وبآ



_ ٢٥٩ 

 نأ ريغ نم اهحبذ مث ، رجح ىلع نيكسلا ددحي وأ دحآ مالكب لغتساو

 ؟ هيناث ىمسي

 نم جرخي ملو ى حبذلل اهيلا ةيمستلاب دصق ناك اذا كلذ هرضي الف
 ٠ ىلا بحأ !وهف ةيناث ىمس ناو هريغ ىلا كلذ لاح

 ّ حيذلل ريغ نم ءىشب اهنع لغاشتي مل اذا هيزجي : هريغ لاقو

 ناو ث ةبادلا قلح ىلع ةرفشلا عضي نيح حباذلا هسي ال نأ بحتسيو
 . ملعآ هللااو ، اهجرخيب كلذ لبق رن مل كلذ لبق ىمس

 : ةلأسم ده

 ؟ امهدحأ نم تحبذف ناسآر اهل ناك اذا ةاسشلااو

 هللاو س كلذ نم تومت اهنأ نظلا بلاغ ىف ناك اذا ىزجي هنأ وجراف
 ٠ مظعأ

 : ةلأسم وبع

 ؟ تومت ىنح اهكرت مث ةثركلا لوقف ذ ةاست حبذ نمو

 لوتو ئ امهلكأب هناف نيديرولا دحآ ةثركلا مم عطقي نأ الا لكؤت الف

 . ملعأ هللاو ى ةثركلا عم نيديرولا عطقي ىتح ئزجي ال

 الف هوكسان مه اكسنم انلعج ةمأ لكل ) : ىلاعت هلوق ىنعم ف ليقو
 : نيملسملل برعلا وكرسشم لاق نيح ةيآلا هذه هللا لزنأ ( رمألا ف كنعزانم

 نولكآتاو ةتيملا نونعي مكل هلتق ام نولكأت الو ع هللا نودبعت مكنأ نومعزتأ
. ملعآ هللاو ي متنأ مأ اعنص نسحأ هللاف ؤ حبذلا نونعي متلتق ام



_ ٢٦٠ 

 ؟ فلتلا نع هل اظفح لبحب اقثوم اديص حبذ نمو

 ه ةاكذ نوكب الف ديصلا مرحملا حبذ اذاو 6 ةاكذ وهو هلكأب سأب الف

 ٠ ملعأ هللا و ئ همارحا ق حبذلا نع ىهنم هنأل ءازجلا هيلعو

 ؟ ةيناث اهحيذف ةمئاق هتحييذ تراث نمو

 اهلكأ زجي مل اهحبذ مث هنم ايحت ال ىذلا حبذلا اهحبذ دق ناك ناف

 ىناثلا حبذلا زاج هنم تومت ال امم اهحيذ ناك ناو اهلتق ىلع ناعأ هنأل

 ٠ ملعآ هلل ١ و .& اهل

 ؟ هتا ىهو اهحيذف ةاش قرس نمو

 الف مد اهنم جرخي ملو ةباد حبذ نمو ، هتينب مثآ وهو اهلكأ زاجف
 ٠ ملعأ هللاو لكؤت

 نكي مل ناف ، هحبذي هيصو وأ هليكو ناف ريط ميتيلا دنع ناك اذاو
 ىرجف ليكرلا وأ ىصرولل هل هحيذ ناف 6 كلذ زاج ناسنا هل بستحاغخ

 . ملعأ هللاو ، هيلع نامض الف ت هلكأ زجي مل لاح ريطلا ىلع

ءعاسفن وأ اضئاح ثناك وأ ننتنخن مل واو ةمألا و ةرحلا ةآرملا ةحيبذو



 س ٢٦١

 لوق ىمصلاو | ثمسو حبذلا ثنسحأآ ١ ذا زئاج ةينارصن وأ ةيدوهي وآ

 لهآ دالوآ نم ناكو ء ىمسو نسحأ اذا نتنخبي مل ولو هنحييذ زوجنن

 ٠ ةلبقلا

 فرعي ىتح : لوقو ح نتتخي ىتح : لوقو ٠ غلبي ىتح زوجت ال لوقو
 ٠ ملعأ هللاو . نوغلابلا اهلكأي الو ناييصلا اهلكأ : لوقو 6 ةال_ملا

 ةحيبذ الو ليجنالا اوءرقي مل اذا برعلا ىراصن ةحيبذ زوجت الو

 دوهيلا ةحيبذ زوجتو ةالصلا كرتي نم ةحيبذ الو ، رح دبع نم فلقألا

 مهنأل فلقألا ىدوهيلا ةحيبذ زوجت ال لرقو اونتتخي مل ول ، ىراصنلا و

 ح ناتخلاب نرذيدي ال مهنأل فلقألا ىنارصيلا ةحيبذ زوجتو 0 ناتخلاب نونيدي
 ٠ ملعأ هللاو

 : ةلأسم وبع

 ؟ ةيدوييلا ىلا ىنارصنلاو ةينارصنلا ىلا ىدوهيلا لوحت اذاو

 ٠ مل_ءآ هللا و { لوق ىلع هتحييذب سأب الف

 : ةلأسم وبع

 نآ الا ءالؤه ةحيبذ ال زوجت ال مجعألا و سرخألا و نونجملاو نا ركسلا و
 مالكلاب حصفي ال ى ذلا مكيذلاا كلذكو ‘ زئاجف ةيمستلاب سرخألا ملكتي

 ك فالتخأ ىمعألا هةحييذ زا وج ق و ؤ هنحببذ لكؤت نآ بحأ الغ

٠ ملعأ هلل ١ و



٢٦٢ 

 ةلآسم وج :

 هللا لوقل لكؤت الف هيلع هللا مسا ركذو مانصألا ىلع حبذ امو

 ء اميلع هللا مسا ركذ اذا لكؤت لوقو ( هب هللا ريغل لهآ امو ) : ىلاعت

 سأب الف هللا مهنم ةهلآ ةثالث اهدنع ركذو ، ةحيبذ حبذ اذا ىنارصنلاو

 ٠ ملعأ هللاو ء اهيلع هللا مسا ركذ اذا اهلكأب

 : ةلأسم و

 مهتهلآل اهب دارأ اهيلع هللا مسا ركذو نيكرشملل ملسملا حبذ اذاو

 حبذ اذاف ى اهيلع هللا مسا ركذ اذا نيهجولا ىلع لكؤت اهناف دري مل ولو

 لكؤت ال لوقو لالح ىه لوقف هب اهنومرحي ام اهيف دجوف باتكلا لهأل
 ٠ ملعأ هللا و ے مهماعط ريغ نم اهنأل

 : ةلأسم وج

 زوجي الو ى اهنم لكألا نيملسملل زئاجخ لبالا نم ىنارصنلا حبذ اذاو
 ىلع ليئارسا مرح ام الا ) : ىلاعت هلوقل اهنم دوميلا حبذ ام لكأ مهل
 ٠ ملعأ هللا و ) 4ه__۔سىقت

 : ةلاسم هج

 دوهيلا نم باتكلا لهآ ىديأ ىف ءاضعأ موحللا تدجو اذاو
 ؟ ىراصنلا و

 نيملسملل املس ناك اذا اهميرحتب !وملعي مل ام اهلكأ نيملسملل زئاجف

 همرحي امو ث دوهيلا ةحيبذ نم ليا وآ ريزنخ محل وآ ةتيم اهنأ اوملعي ىتح
٠ ملعأ هللاو 6 مييلعش



 س ٢٦٣

 مهنا لوق : فالتخا مهئاسن جيوزتو مهحئابذ لكأ ىف نوئباصلاو
 مهنأو مهنم اوسيل مهنا لوقو ، كلذ مهنم زوجيو ىراصنلا نم ةترف

 ص روبزلا نوءرقيو دوهيلا نيد ىلا ةرمو ى ىراصنلا نيد ىلا نوئبصي ةرم

 ٠ ملعأ هللا و ء باتك لهأ مهف كلذك اوناك نا و

 ابراحم راص هنأ هنحيبذ لكؤت مل ةيزجلا منم اذلا; ىدوهيلاو ا

 نم دوهيلا ىلع تمرح ىتلا موحسلا و ى ةمذلا' ا ن نم نكي ملو ث نيملسملل

 لالح ىه 0 ئراصنلا حئابذ نم وأ مهحئابذ نم تناك اذا منغلا و رقبلا

 . ملعأ هللاو ، نبملسدلا

 ء اهلكأب سنب ال ليقو ايلصم ناك ولو لكؤت ال قراسلا ةحيبذو
 ىع د ١ ناف 6 اهيلع هللا مسا ركذ هنأ ملعي نآ ال ١ اهلكأ بحأ ال لات ضعبو

 ٠ اهلكأ زئاج هب قثي نم هربخأ وآ اهيلع هللا مسا ركذب عمس ناو ص قيدصتلا
 اهملكأ زاج هلوق ىلع افطع اهنأ هلوق ىلعو : هلوق ف واولا نأىردآ الف
 ٠ ملعأ هللاو ، ظفللا ةينب تأب ملو ةيئادتبا وأ

 اهمحل عابو اهبر اهدجو ناو قراسلا ةحيبذ مرحي ن نم لوق ىلعو
 ڵ كلذ ق لحلا هبقكم الو % اهنمث نم هذخأ ام در هيلعف صال_ خلا دا رآو

 ع تلا 7

حبذ دق ةيدمب وأ اهلسغي نآ ريغ نم ةيدمب ةرم دعب ةرم حبذ نمو



_ ٢٦٤ _ 

 ة اهنا لوق : فالتخا كلذ ىفف 7 ملو 7 :<

 نأل مرحت اهنا لوق ةساجنب نوكت ال ةراهطلاو ث ةراهط ةي

 هس 7 ل ة ك اهنساجن رمغ نم هسجن د ح ٩ : لو هق لخب مام ه لوق ث هساوتب نرت ال ةرايطلا ىتلا رئبلا ىلع

 ا ت 1 رئبلا سجنت ولدلاو ئزجي ال لوقو ث ول ٢ ه "
 ٠ ملع و | ٥ لكب لوو رغ وأ مد نم ةساجنلا هنم امو هحب ىوس

 ؟ ةقورسم ةيدمب حبذ نمو

 ا امآ ى فالتخ حبذ ام لكؤي الف ةمومسملا امأو ، فالتخا اهب حبذ ذ ام لكآ ىففغ

 ك : ١ ٠ ٠. و 6 ةحيبذلا ترم ىلع ضعب : - ٧ : : ١ كل ٠ . . م . ذلا توم نيعيو ءايحألا رضي مسلا نأل امب

 7 ں ٠ ملع هللا و ؤ حب ذاا ىدعم بجوب ىنعم ملع

 :ةلأسم ٭

 ؟ ةحيحص ىه و حب 2 اذلا اهعجضأ اذا ةحيبذلا و

 ٠.٠ آ

 ١ . ٢ 6 حب ذل ١ دعي ك رحننن مل ٣ ثلك

 ٠ ملعأ هللاو 6 كرحتت مل

 هبصي ملو ضرالا ىلا ح رألا ىلا حاطو هباصأف لبج ىلعآ ن ؟ .ىش - آ نم اريط ىمر نمو

 ٠ ملعا هللاو 6 ىمر ريعي ى درنمل وه سيل : ذلاك ولو هلكأ زئاجف

 . ذلا
إ تتام ىتح حبذلا دعب سفرتت الئل ةبادل حب نف الئل ة ١ كسمأ اذا هاذل و



٢٦0٥ 

 ثادحكخلا نم وهف رابتعالا ق اهتوم ىلع نيعب كاسمالا كلذ ناك ناغ

 ناكو 4 اهكرت نم رثكأ ةمالسلا هيف اهل وجرب ىنعمل ناك ناو ء اهل ةدسىغملا

 هل هركيو ء ىدنع داسف ىلا هب غلبي الف اهتوم الو ص اهلتقت ىلع نيعي ال

 ٠ ملعآ هللاو 6 كلذ

 : ةلآسم بع

 ؟ تكرحتف اهبوقرع برضف تتام دق هتحيبذ نأ نظ نمو
 ةبرضلا نوكت نآ الا اهلكآ هلو ، تتام دق اهنآ ملعي ىتح اهكرتي هناف

 مارح ىهف دعب نم تكرحت مث هتحيبذ بنذ قش نمو \اهيف ترثآ دق
 ٠ ملعأ هللاو ك ةتيملا ةلزنمب

 :ةلأاآس وهج

 ؟ تتامو ضرألا ىلع تطقسو تسفرتغ تيب قوف ةاش حبذ نمو

 اهيلع عقي الو تلكأ تطقس مث تتام وآ اهطوقس مم اهتوم ناك ناف

 ٠ هيف توتسا ى ذلا عضوملا ىلا ريصت ىتح طوقسلا

 ناك نا:و ڵ سأب الف اهلبق نم ىدرتلا ناك نا لوق : ديعس وبآ لاق

 ٠ ملعأ هللاو ، لاح ىلع ةيدرتم ىه ءاوس هلك لوقو ، لكؤت الف اهريغ نم

 :ةلأس هج

 ؟ تام مث عقوو راط نآ ىلا هكرتف اريط وآ ةجاجد حبذ نمو

 عقو نا لرقو ث هريغ هلتق ىلع نيعب وآ هنع بغي مل ام لكؤي هناف

٠ ملعأ هللاو ح لكؤب مل اضياق ناك ناو لكآ هحانج اہشراف



٢٦٦ 

  7؟ةلأس

 ، تومت وأ هيلع ةبادلا ايحت ىذلا حبذلا فرعي ال حباذلا ناك اذاو
 ؟ ةدلع ايحت ال حيذلا نا كلذ فرعب نم هل لاتقف

 ٠ ملعأ هللاو ء ةقث ريغ ناك ولو هلونتب ذخأب نأ زئاجف

 ؟ةلأاس وهج

 ميلعلاو ميظعلا لثم هللا ءامسأ نم ءىشب ىمس ىذلا حباذلاو

 ؟ هللا مساب لقي ملو ىلعألا ىار ناحبسو

 اهلكأيلف هللا مسا ركذ هنآ هلوق دنع ةبن رضحأ ناك نا : لوقف

 ٠ ملعأ هللا و ؤ اهثكآ زوجيو ةيمست هذ_ه نا لوقر |هدحو

 :ةلاسم هه

 مهفي ملو ء هتغلب هللا ركذ هن! لاقو ناسللا ىمجعآ حبذ اذاو

 ؟كلذ هنم

 هللا مسا و تلكآ اهيلع هللا مسا ركذ هنا لاقو ةقث ناك ناف

 ٠ ملعأ هللاو ، تلكآ هتحيبذ دنع هركذ نمف لاسمسلا ةيدنملاب

 ؟ةلآسم وج

 نآ لبق ءاملا ىف مقوو حبذ ناخ ةيكذت ريغب لكؤي ال رحبلا ريطو

 ىق تعقو اذا ةحيبذلا امأو س لتقلا ىلع هنيعب ال نأل ، دسفي الف تومي

 ، لتقلا ىلع اهنيعي ءاملا نأل لكؤت ال اهناف تومت نآ لبق ءام اهيف رئب
٠ مل_ءآ هللاو



 س ٢٦٧

 ترقتعاف س ىرخألا ىلع امهادحا تسفتراف نيتحيبذ حبذ نمو

 ؟ةسىضفترملا

 كردت نأ الا لكؤت مل اهيلع سفترملا ترفتعا ناو ك اهلكأب ساب الف
 ٠ ملعأ هللاو . ىكذتو اهناكذ

 ةلأسم وبع

 هنع تراوت اذا : لوقو ص ليللا هنيبو اهنيب دجي مل اذا اهلكأ زاج

 : لوقو ع اهلتقت ىتلا تاهاعلا نم اهب ثدح ام ىردي ال هنأل اهلكأي الغ

 ثدح حبذلا لبق اهب ثدح دق هنآ ملعي ىتح مكحلا ى اهلكأ زوجي

 ٠ اهلتق ىلع نيعي

 ناكو ث ةيح تناك ول نآ اهلثم هب تومت ارثآ اهب دجوف هنع تباغ ناو

 هلثمب تومت ال تناك ناو اهلكأ زوجي الف ث هلثمب تومت احبذ اهحبذ وه

 % راهن وأ ليل ىف اهحبذ ناك ىلوآ اهكرتو ةهبش اضيأ كلذ ىفف

 ٠ ملعأ هللا و

 ؟ةلآسيم ب

 باغف ليللا هنج ىتح هعبت مث ، هنع لغتشاف !دبص همهسب ىمر نمو
 ؟ هريغ مآ هنت وه ىردب الو هنع

. ملعأ هللا و لكؤي مل اليل ناك ناو ع ككأ اراهن كلذ ناك ناف



٢٦٨ 

 :ةلأسم وج

 ذاو ١ ؟ كيد سأر روتسلا لكآ

 رئاس كلذكو ث هنايح اوكردأ اذأ لكؤيو هقنع نم هحبذ زوجي : لوقف

 تكرحتو لفسأ نم تيكذ اذا اضيأ ماعنألا ىف زوجي كلذ : ليقو ث رويطلا

 ، ةعضب اهنم تكرحت ناو س اهلكأ زجي مل كرحتت ت مل ناو ث حبذلا دعب

 وآ س نيعب فرطت وأ لجر وأ دي لثم اهحراوج نم ءىش اهنم كرحتت ت ملو

 . ملعأ هللاو ، لكؤت الف اهريغ وآ نذأ كرحت

 : ةلأسم وبع

 نم ائيس وآ اهيلجر وأ اهسأر ةرقبلا وآ ةاشلا نم نابآ نمو
 ؟ ةيرضب اهحرا وج

 ناف ؤ حيبذلا مضوم ىلي ىذلا ىقابلا ىكذيو س ةتيملا ةلزنمب ىهف

 ٠ ملعأ هللاو ك لحي مل كرحتب مل ناو هلكآ كح كرحت

 : ةلأسم ههج

 ؟ ريطلا و ماعنألا نم ةلالجلا ةغخص ام

 لبالاو رتبلا سبحتو ائبسش اهعم طلخت الو ةرذعلا فلتعت ىتلا ىه
 حبذت مث 6 مابآ ةعيس ةاشلا و 6 اهيلايلي مايآ ةثالث ةجاجدلا و ك اموي نيعبرأ

 ح 7 جحي الو اهنل لكؤي اهل ةلالجلا و ؤ كلذ ريغم لحت الو

 ٠ ملعأ هللا و

؟ اهحبذ داري ام تقو ف ةساجننا تلكأ اهنأ فرعي مل اذا ةجاجدلاو



 مل اذا هلوب برشي ىذلا سيتلاو ث اميلع سبح الو اهلكاب سأب الف
 هتينآ نم محللا كلذ سم ام رهطي هناف همحل لكآو هحبذو هبر هسبحي

 ٠ ملعأ هللاو > رافغتسال او ةبوتلا هيلعو هبايتو

 : ةلأسم وبع

 وأ هدحي ةاش ىأر لجر ف و : هللا همحر جرفم نب دمحأ خيشلا

 ؟ هل لحت له هل اهحبذو هل بسنحاف بئاغ هراجو ى تومت ةيرقب

 > بسىتحمل ١ و لادلا و ءعىطخم ١ و بستحم ١ ةحيبذ محت ال : لاق

 ٠ ملعأ هللاو

 حبذت : هتجوز تلاقف ك شبكو منغ سأر هدنعو ةجوز هل لجر ف
 راديبلا ةجوزلا ترماغ ع سبكلا ريغ حبذن ام : وه لاقف ث ةاشلا ديعلل
 فيك ح ملكتي ملو تكس هنآ الا ضار ريغ جوزلاو ڵ ةاشلا حبذف

 ؟ كلذ ىف ىرن

 اذهو ث اهيلع هللا مسا ركذ اذا ةزئاج ةيكذتو ، لالح هذه : لاق
 قراسلا ة ةحيبذ هيسن الو 6 نيجوزلا نيب ةيراجلا ةداعلاو عقوتلا ليبس ىلع

 . ملعأ هللاو 6 ىدتعملا و

 نأ الاا هيلع ا وردقم ملو ء ةمريلا ق رفن :ريع وأ ة رقم وأ روث ق و

 - ؟الكؤي له هيلع هللا مس ا ركذ دعب لفق ناف ؤ حمرلا وأ لبنلاب لتقي

 دباوألا ىف كلذ نآ لمعلاو : هيف فلتخي امم اذه نا : لاق

٠ ةيشحولا



. ٢٧٠ 

 امي الا لنب ملو شبكلا وأ ريعبلا رفن اذا : حاضو نب حلاص لاتنو

 ٠ ملعأ هللاو ع ديصلا ةلزنمب وهف ديصلا هب لاني

 لالحلا شحولا رامح ةفصو : دلا:دم ني هللا ديع نب دمحم خيشلا

 نيب دجوي لب ، نامعب دجوي ال ى بنذلاو رهظلا ريصق دوسأ وهو همحل
 ٠ ملعأ هللاو ، نامعو ءاسحألا

 : ةلأسم وبع

 ؟ ء مدع نم مميب الو اه رحنم الو ةحيبذلا ةحيذم لسغت مل ١ ذاو

 نيب اذا ضعب اهبف صخرو ث نيهجولا الك قف مارح ىهو لكؤت الف

 ه حبذلا حشوم اهنم عطتو شركلا اهن
 ةحيذملا دوقي هناف ءام دجي مل اذا : درو نب دمحأ خيشلا لاق

 ٠ ءاعمألا ىتح ره اط وهغ ىقي امو > امهب ىمرب شركلا و

 : هربخت لانتو

 ٠ ملعأ هللاو ك مارح ىمف اهمميب مل اذا

 : ةلأسم وع

 همزلي امو اهلكأ اهبحاصل له & هعرز ىف اهدجو ةباد حبذ لجر فو

 ؟امبرل

ء قراسلا اتحربذك اهمرح ضعب : بصاغلا ةحيبذ قف فلتخي : لاق



٢٧١ 

 ةحوبذم اهنمث نم صقن ام هم زلأ و اهلكآ لحأ ضعبو ح اهنمث عيمج هم زلآف

 ملعأ هللاو . ةحيحص اهنمت نع ٠

 ةلسم وبع :

 زوجي نم دنع نم اعطم ئرنشملا هارتشا و عطق اذا محللا نا ليق

 مرحملا سنج نم هنآ هفرعي نأ الا هلكآ هل عسلاوف 6 هدنع نم محللا ءارش

 ٠ ملعأ هللاو 6 هعسي الف

 اذاو ے ةصخر كلذ ىف هل له ث ء!ودل بالكلا محل ىلا رطضا نمو

 ؟هذذخأ هل له دحلل سيل بلكلا ناك

 دحخا بلكلا نكي مل اذا س نبمشىلاا لوق نم كلذ جرخي ال : لاق

 ٠ ملعأ هللاو ء هذخآ زاج

 : ةلأسم وبع

 رقبلا امآو ، اهتبل ىف رحنت اهنأ رمألا اهيف درو دق لبالأ ةيكذتو

 رحنت ليقو ، طقف حبذلاب ليقو ث اعيمج رحنلاو حبذلاب اهيف ليق دقف
 ٠ ملعأ هللاو ك حبذت الو

 : ةلأسم دهب

 مسا ركذو ث روضنلا ىقلآ اذا قفتلاب هريغو ريطلا ديصي نميفو
 ؟ ةتيم اهدجو اذا اهلكأ هل لحيأ هديص ىلع هللا

 كرحتتو س اهتاكذ كردي مل اذا قفتلا برضب ديصلا امآ : لاق

٠ ملعأ هللا و ، لوقلا نم هيلع لمعآ ام ىلع مارح ىمف حبذلا دعي



 ذ ٢٧٢

 عطق هنآ و هنحيبذ ىلع هللا مسا ركذي مل هنا : لاق اذا حباذلاو

 ؟ ال مآ هلوغب اهمحل مرحي ادمع اهسأر

 هلوق لبقي الاف هريغل تناك ناو ء لحت الغ هل ةحيبذلا تناك اذا : لاق

 ٠ ملعأ هللا و ؤ ةقث نوكب نأ الا

 : ةلأسم وبع

 ؟ ال مآ ةيهارك هيف له اهياها خلسيل ةحيبذلا خفن اذا حباذلاو

 ٠ اب كلذ ف ملعأ ال : لاق

 نأ الا اهباها خلس دنع اهخفن زئاج : سيمخ نب رصان خيشلا لاقو
 ك نمسسأ اهنآ ى رت اهنأل & ٥ رغي الئل كلذم ى رتشم ١ ملعي محللا عياب

 ٠ ملعأ هللا و

 : ةلأسم دهج

 حبذلا دعب تكرحت ناف ، حبذلا كلذ نم لفس ةيناث اهحبذي : لات
٠ ملعأ هللاو لكؤت مل كرحتت مل نا و ٩ ىناثلا



_ ٢٧٣ _ 

 حبذي ةنقت رمآ وأ رجأ نمو : : هللا همحر سيمح نب رصان خيشل ١ نع

 مرحتو هقيدصت همزليأ اهيلع هللا مسا ركذي ن آ ىسن هنا لاقو هنحيبذ هل

 ؟ ال مآ هتحيبذ هيلع

 ىتمآ نع ىفع « : مالسلا هبلع هلوقل مرحت ال نأ انعم نسحخن | : لاق

 لاق نم لوق ىلع كلذي مرحت اهنا ليق هلعلو » نايسنلا و ةاطخلا

 ٠ ملعأ هللاو ى اهميرحتب

 ربكأو ث هللا نهادي ال : حبذلا دنع لاق اذل حباذلا فو : ىلمازلا

 5 هتحيبذ ىلع هللا مسا ركذي هنأ كلذ ىف دقتعم هنا : لاقو ء دمحلا هال

 ؟ ال مآ هتحييذ لكؤتأ ةحيحصلا ظافلخنا ةلمجب ظفللا اذهب لاق امناو

 لكأب سأب ال هنأ ى دنعف ىفنلا ىضتقي ىتح ال لقي مل ١ ذا : : لاق

 هللا مسا ركذ اذا راثآلا ةماع ف نأل هللا مسا ركذ دق هنأل هتحيبذ

 تلحو 6 كلذ هافك حبذلا ٥ دصق { ركذلا ن .راك هجو ىأ ىلع ةحييذلا ىلع

 4 ه_تحييذ لكؤن الف نثتسي ملو ةيهولأل ١ ىفن ناك نا و ؤ هتحييذ

 ٠ ملعأ هللاو

 غرف ىتح اهيلع هللا مسا ركذي نآ ىسنف ةحيبذ حبذ نميفو : هنمو
 تومت نآ لبق حبذلا دعب اهيلع هللا مسا ركذف كلذ دعب ركذ مث ء اهحبذ نم
 ؟ال مآ اذه ىلع هتحييذ لحتأآ

 نيكسلا هيلع ىزجتف ءىش اهحبذم نم ىقبي نآ الا دحت ال: لاق

( م ١٨ _ بايل ١ جح راثال ٤: ٢)



 س ٢٦٧٤4

 اذا عرولا قيرط ىف ملسأ اذه كرحتتو 0 اهيلع هللا مسا ركذير 4 ةيناث

 ٠ ملعأ هللااو “ هلتمب تومت لولذلا حبذلا ناك

 : ةلأسم ده

 مسا ركذب هعمسي ملف ةانن حبذل هقت ريغ رجأتسا نميفو : هنمو

 ؟ ال مأ اهمحل لكأ هل لحيأ رضاح وهو ث حبذلا دنع اهيلع هللا

 اهلكأ ىدنع هل زئاجو ؤ كلذ ىلع نونومأم ةلبقملا لهأ نا : لاق

 ٠ ملعأ هللاو ، ارهج الو ارس هللا مسا ركذي مل هنأ ملعي ىتح

 : ةلاسم وع

 اذا مهحئابذ لكؤت له 6 ىراصنلا نم باتكلا لهأ فو : هنمو

 ؟ ال مآ نينتنخم ريغ مهو ث اهيلع هللا مسا ركذو ث ةيعرشلا ةاكذلاي ا!وتأ

 نينتتخم ريغ اوناك ولو ، نيملسمنل املس اوناك اذا مهحئابذ لكؤت : لاق
 6 مهنم ليجنالا أرق نم الا لكؤت ال اهنا وجرأف برعلا ىراصن الا

 ٠ ملعأ هللا و

 - ةلا :

 هناسلب هتحيبيذ ىلع هللا مسا ركذب نأ حباذلل زوجي لهو : هنمو

 هنحييذ لحتو هين ذآ عمسي نأ ريغ نم وآ هرضح نم هعمسي نأ ريغ نم ارس

 ؟ ال مأ كلذ ىلع
 نأ ريغ نم امأ و % كلذ زئاجف هرضح نم هعمسب نأ ريغ نم امآ : لاق

 ٠ ملعأ هللاو ؤ وجرأ اميف فالتخالا هبف ى رجب هناخ هينذآ عمسي

 د_ذنع لوقتب هعمسب ةا هل حبذي الجر رجأتسملا لجر فو : هنمو

اذه ريغ لوقي هعمسي ملو دمحلا هال ربكو هللا نا هلا ال اهل هحبذ



٢٧٥ 

 اذه ىف هتين نع هلأسي نأ هيلع لهو س اذه ىلع هتاسث محل لكأ هل لحيآ

 ؟ ال مآ لوقنلا

 نآ الا ةحيبذلا تلحو ىفك ناك ركذ ىأب هللا مس ا ركذ اذا : لاق

 حباذ ف اوفلتخا مهنا ىتح ص ةحيبذلا كلذب لحت الف ارفك هلل هركذ نوكي

 مهضعب لاقو & ةحيبذلا كلذي لحت : مهضعب لاقف ث هللا كنعل لانق اذا ةاسنلا

 نذل ء حيرصب ىدنع سيل ظفللا اذه نم تفصو ام ن نأ ىدنعو لحت ال

 ءانهلا ال دودمم فلآ اهدعب تأي مل اذا ديكأتلا مال اهنأك مالل ا هذه

 نع حب اذلا لآسي نأ هيلع سيلو ء رفك ةفصلا هذه ىلع ىدنع اذهف

 ء لالح نيملسملا ةحيبذ نأل ث نيملسملا نم ناك اذلا؛ ، هللا ركذ ف هتين

 ٠ ملعأ هللاو

 : ةلأسم دهب

 ةفرعم ىلا بسني هنأ ريغ هفرعي ال ضيرم ىلا ءاج لجر فو : هنمو

 لكو برشا : هل لاقو ، وه ام هفرعي ال ائيش هيلا عفدف 4 هجلاعيل بطلا ف

 ؟ ال مآ ةفصلا هذه ىلع هلكأي وأ هبرشي نأ هل زوجيأ ءاودلا اذه

 برشأ هل لاقو 65 وه ام فرعيب د ال وهو برشلاو لكالل ىذلا امآ : : لاق

 نم اب قفا وب نأ افوخ ة ٩4__هنب 5 بيبطل ١ نركب ن ر ال ا ىنبجعي الغ لكآ وأ

 ١ ذا فالتخا كلذ ىفف قورعلا عطقو دصفلا و مسولا امآو 6 ما رحلا

 ، سانلا دنع افراسعتم ناك اذا ءافشلا نم حالصلا كلذ ف ىجر

 ٠ ملعأ هللاو

 هنأ مولعملا ةلعلا ىف فالخ الب مسولا ةزاجلا فالخلا لهآ نع دجوب

 ضعب هزاجأف اهؤاود هب نرذظملا ةلعلا ىف امأو ، سانلا دنع اهؤاود وه

 ىفشي ال ضعبلاو ضعبلا هب ىفشتسي ناك اذا هلعلو س نورخآ هرجحو

 دعبي ال اذهو ع مهعم زوجي الف هب ءاودلا مولعم نم درجملا نظلا ىلع رمآو
٠ ملعا هللاو ح ىعم اميف باوصلا نم



 ۔ ٢٧٦

 : ةلأسم وج

 وهو ماعنألا محل ضعب هبسحي امحل لجر نم ىرتستا نميفو : هنمو
 ىرنسنملا هلكأف س كلذي فراعلا هفرعي ناسنا محل وأ رنزنخ محل ةقيقحلا ف

 متال ١ نم مل اس وه مأ هلهجب رذعي الو كلذب امثآ نوكيأ هي هنم الهج

 ؟ كلذ ى

 ىرتنملا هارتسثاو عطق اذا محللا نأ نيملسملا راثآ ىف ءاج ام امأ : لاق
 عساوف هدنع نم هلكأو هدنع نم محللا ء ارش زوجي نم دنع نم اعطقم

 ٠ كلذ هل

 ث امرحملا ١ نم ء ىش لك نآ رثألا نم صوصخم ق ةلأسم تعمسو

 مد_ةي نآ لهاجلا عسي الغ مرحملا سنج نم هنآ هفرع هي ملاعلا فقو اذا

 ٠ ملعأ هللاو هلهجب هيلع

 : ةلسم ده

 طالتخال هميرحتب اولاق ىذلا رسبلا هب خبطب ىذلا ءاملا فو : هنمو

 هي مرحي تقو ىلا مآ رسبلا جضني ام نبح نم مرحيآ ربلاب نيراقلا

 ءام نع لع ىبنلا نع هوعفر ىذلا ىهنلا ف لوقلا فلتخا : لاق

 هنا لاق ضعبو ، ميرحت ال بدآ ىمن هنأ هيف لوأن ضعبف : نيراقلاو رسبلا

 جضني ام نبح نم هيحاص دنع مارح وه لوقلا اذه ىلعف 0 ميرحت ىمن

 بدأ ىهن هنآ هاري نم لوق ىلعو ٨ هنم ةوالحلا هؤام لحديو 4 رسيلا

 ٠ ملعأ هللاو ئ ةذنمألا نم هريغتك ريغتي ىتح هدنع مرحي الف

 6 نتنلا ناخد برش ميرحت ىلع مهؤاهتقفو ةماقتسالا لهآ عمجأ

ح ليوطلا سبحلاب مهوبقاعو ، مهيلع اوددشو ع هبراسث ىلع راكنالا اورهظآو



_ ٢٧٧ 

 مكو املع تمرح ةجح ىأب لاقف ضراعم ضراع ناف ث ةعجوملا ةبوننعلا و

 مهنا : اولاقو ةلبقلا لهآ كلذ ف مهفلاخ دقو نتتلا ناخد برش

 هسفن ف اقح نوكي قحلاو : هن ليق ، هميرحت ىلع لدي اليلد نودجي ال
 وه ام هل احيبم هللا مرح امب لهاجلا ل_هج سيلو س هلهج نم هلهج ناو
 وهآ هبرش ةحابا تيعدا ئذلا ناخدلا نع كلأس امناو ، هيلع روجحم

 ؟ ثئابخلا نم مآ تابيطلا نم

 ء دحآ هب لقي مل امي اولاقو هلقع رباك دقف تابيطلا نم لاق ناف

 ثئابخلا نم وه لاقو فرتعا نإو ء هتلداجم انع تطقسو هتنؤم انيفكو

 مهل لحيو ) : ىلاعت هلوقب ةلمج ثئابخلا مرح دق هللا نا : هل ليق

 نم هللا مرح امم ءىش ةحابا ىعدا نمغ ( ثئابخلا مهيلع مرحيو تايبطلا

 قداص اهلقنب ةنسو قطان باتك نم ليلدب الا هنم ليقت مل ثقئايخلا

 ٠ تلع دمحم ةمأ نم عامجا وآ قداص نع

 : هل ليت اثيبخ الو افيط وه سيل لب ال : لانو هسأر سكن ناو

 ٠ ملعأ هللا و ؤ اريثك كلذ ىلع هلل دمحلا و ةنسلا و

 : ةلاسم ده

 ىلع هللا مسا ركذب مل هنا لاق اذا حباذلا فقو : ىحبصلا

 ؟ حبذ ام

 هللا مسا ركذي مل ام لكأ زوجي الو ، هدي ى ام ىلع لوبقم هلوقف
 ٠ ادمع هسآر عطق ام كلذكو ع حئابذلا نم هيلع

 ىلع هللا مسا ركذي مل هنا لاقو ، هريغل حباذلا ناك اذا امآو

۔ هلوق لوبق ىنبجعآ ث هلعف ىلع انومآم ةيمسنتلاب نيدي ناكو ؤ هحيذ ام



_ ٢٧٨ 

 مسا كرت ىلع دمعت ناف ٠ هحيذ ام لكأ زاوج توجر بذكلاب مهتا ناو

 ٠ ملعأ هللاف اطخلا امأو 6 اهنميق همزل ةحيبذلا ىلع هللا

 هباقن ام ىلع فالتخا نامضلا نم هنعاريو هنامض ىق نسحيو

 اذا نامضلا هيلع لوقف : ابرلا لاملا بحاص ىلع لخدآ اذا رجاتلاك

 وه اذا هبلع نامض ال لوقو ف لاومألا ق نومضم اطخلا نأل آطخأ

 ول حبذلا اذه كلذك حبذلا ضعيب اريجأ ناك ولو 0 لصألا ق ريج

 نيقحملا لق هريغو اذه ىق ىلوقو س ىنرضح ىذلا اذهف رجآب هحيذ

 ٠ ةماقتسالا لهآ

 نآ الا هلوق لبقي الف هريغل ةحييذلا تناك نا : ناديبع نبا لاقو

 ٠ ملعأ هللا و أ ة_ةنث نوكي

 :ةلاسم وه

 : لاقو ى نجلا حئابذ نع ىهن هنأ قلع ىبنلا نأ انموق نع : هنمو

 هبسثأ امو اهل حبذيو ، نيعلل جرخيو س رادلا لجرلا ىرتشي نأ نجلا حئابذ
 اهلهآ رضيب الف كلذ لعف اذا نولوقي اوناكو س ةريطلل ةحيبذ حيذيف كلذ

 ٩4 ٠ ذع ىهنو كلذ لع ىبنلا لطبأف نجلا

 : هبغ لاق

 لعف نم ىلع مرحي ال هنآ الا ، نيملسملا لوق ىف حيحص هنآ وجرأ

 ىولحلاو محللا ليجبت نم سانلا هلعفي امو ث اهيلع هللا مسا ركذ اذا كلذ

 ء لاهلا عيبضتب هبشأو ىنعم هل سيلو هلعف عسي الو ، ىهنلاب قح الف
 ٠ ملعأ هللا و

نويفألا لكأب ىلتبي نميفو : هللا همحر دبعس نب رمع خيشلا نع



٢٧٩ 

 هلهأل زوجيآأ هعطق هنا ثيرح كالاملا ىلع فرشآ دقو هلكأب ال نآ دا رآو

 ؟ ال مآ هلكأيل نويفألا هل اورتسثي نأ

 لعج ام » : ةلع ىبنلا لاقو ، ركسم هنأل هيف ةصخر ملعأ مل : لاق

 ٠ ملعأ هللاو » اهرلع مرح اميف ىنمآ ء افش هللا

 : ةلأسم وبع

 ناك اذا امآو زوجي ال دمعلا ىلع افقلا نم حبذلا نا : ناديبع نبا

 ء مرحت الف رايتخا ريغ ىلع كلذ عقوف ةاشملا تملقنا مث هحضوم نم حبذلا

 ٠ ملعأ هللاو

 : ةلأسم وبع

 اهحبذ ةاش هل لجر فق : هللا همحر هللا دبع نب دمحم خيشلا نع

 ؟ ال مآ اهمحل كلكؤبأ ةجح ريغب ملاظلا

 4 اهلكآ زوجب : لوق : نالوق بصاغلا و ىدعتملا ةحيبذ ق : لاق

 . مارح اهنأو اهليلحتب هتحيبذ ف فالخ الف قراسلا امآو زوجي ال : لوقو

 & اهكرت ىلع لمعلاو ء اضيآ فالتخا قراسلا ةحيبذ ف : فلؤملا لاق
 ٠ ملعأ هلل ١ دو لالح اهنآ لوقل "٦ ١ بصاغل ١ ةحيبذ ق امآو

 :ةلاسم دهب

 ةرقب وآ ةاش حبذ نم : هللا همحر باهولا ديع نمي حلفأ مامالا

 ؟ ال مآ ةاكذ نوكب لح ايسناذ هللا مسأ ركذد ملو ‘ ءايشألا نم كلذ ريغ وآ

 ح ايسان ةيمستلا كرت امنا ناك اذا ىكذ وهو زئاج حبذ كلذ نا : لاق

ىضرو هللا همحر ديز نب رباج لوق اذه ، لحت الخ ادمعتم اهكرت نا امأو



٢٨٠ 

 ء اهيلع هللا مسا ركذب مل اذا ةحيبذلا زيجي الف عيبرلا امآو ،ڵ هنع هللا

 ٠ ملعأ هللاو

 رانلا ف ٥اهمر مث اريط حبذ نمع تلأس : ج رفم ني دمحآ خيشلا نع

 ؟ال مآ الالح نوكيأ قرتحاف

 حرطو لسغي ملو تامو حبذ ول كلذكو ئ فالتخا الب ما رح : لاق

 ٠ اضيأ مرحي رانلا ق

 : افالتخا ةلأسملا هذه ىق دادم نب دمحآ نع تدجو : خسانلا لاق

 ٠ ملعأ هللاو ، مارح اهنا ليقو ث ةحبذملا محل الا لالح اهنا ليق

 :ةلاسم ده

 ء حبذملا منغلاو رقبلا فو ح رحنلا لبالا ف ةنسلاو برغملا لهآ نع

 ٠ ملعآ هللا و ؤ نالوقف حبذي ام رحن وأ رحني ام حبذ ناو

 6 ناكم وأ ةالق ف ةاش حيذ نمو : سيمخ نب رصان خيشلا نع

 ۔ ا_هلك اهيلع هرذب 6 بارتلاب ةحوميذملا مميي هناف ءام هيف دجي ملو

 ء محللا نم ةحبذملا لوح ام مطقو اهمميي مل ناو ؤ ةحبذملا لوح ام عطقيو
 مسا ركذ اذا قراسلاو بصاغلا امأو ، افالتخا اهميرحت ف نآ وجرأف
 ٠ ملعأ هللاو ى امهتحيبذ لكؤت ال اهنأ لوقلا رثكأ ىفف ، حبذلا دنع هللا

 : ةلأسم دع

 مسا ركذيو حبذب لعجف س رثكأ وآ لقأ وآ اريط نيرشع ذخأ نمو

؟ مدلا ةحوبذملا نع حمسي الو ح هللا



_ ٢٨١ 

 ائيش هيلع ىرآ الف ٠

 لالح لوألا نا : لوقو 6 هجولا وهو اذه ليق دق : خسانلا لاق

 ء ةراهطب الا ةراهط نوكي الو ةساجنب أدتبا هنل لكؤي ال ىقابلا وأ
 ٠ ملعأ هللا و

 : ةلاسم ه

 ةحيحص تناك اهلكأي له ، هدي ىف تتام ىتح اهكسمأو ةاش حبذ لجر

 ؟ ةضيب رم وأ

 نكي ملو ، حبذلا دعب ةضيرملا تكرحت اذا اهلكأ زئاج معن : لاق
 اهمدب حضتي الئل اهكسمي نأ دبال هنأل ، اهلتق ىلع نيعي امم كلذ هكاسما

 اهكاسماب سأب الف هميدآ ىلع اهكسميو ، اهكسم قرحت اطابتلا طبتلت الو
 . اهحبذ ىلع ةيمستلا دعب

 "ىمس دق وه و حبذل دنع اهسأر عطقف اهحبذ نا كلذكو : تلق

 ؟اهيلع

 ناو > اهلكأي مل حيبذلا دنع اهسأر عطقل دمعت دقحت ناك نا : لاتق

 ٠ ملآ هللا و « اهلكأ ىف هيلع سأب الف كلذل دمعت مل

 : ةلاسم دهب

 ق ناك ام انئاك هنم ذخؤي ام لك نم هذاختااو لخلا ليصأت نع

 تقوو ، دودحم د_ح برشلاو هنم لكالل هلمع دعبل نااوآو تقو

 ؟ ال مآ دودمم

 هنم تبهذ اذا نكلو ح ادم الو ةياغ الو ادح كلذل ملعن ال : لاق

ق اولح راصو > نايلغلا هنم نكسو ح ناروفلا فقوو دبزلاو ةوغرلا



٢٨٢ 

 « الالح ابيط ربصي ذئنيحف ث قادحألاو ةرارملا هنم تلازو س قاذملا

 ٠ ملعأ هللاو ء الدجالو افالخ هيف ىرنالو

 : ةلسم دهج

 نأ اهبحاص ىلع ردقي الو ةرضم تناك اذا باودلاو : ىحبصلا
 اهبارخو اهرقع اهنم فيخ اذا اهحبذف د_حآ بستحاف اهفرص ى اهيلع جتحي
 ايدعتم ال ةفصلا هذه ىلع حباذ اهحبذف س اهنم راضملا نم دلوتي امو

 ؟ اهيلع هللأ مسا ركذو ع اقراس الو ابصاغ الو

 ناو ث اهبحاصل اهلكأب سأب ال ةبيط لالح ىهو لكؤت هنآ ىعمف
 صالخلا داقتعا ىلع هريغ وأ اهل حباذلا اهلكأف اهميلست ىلع ردقي مل
 اهعاب ولو ، كلذ ىف ةهبش الو ، كلذ ف سأب الف اهبحاص ىلا اهنمث نم
 ٠ مل_ءآ هللاو ، كلذ رضي مل اهيرتسثم نم ملعلا دعب هريغ ىلع

 لاقو اريط ناك ولو أ فالتخا هناكذ ىفف رحبلاو ربلا ق شيعي امو

 لنق ام هل زوجدو ؤ كلذ زاج هلتقو هفبسي هيرضو ديصلا ىلع ىمس اذا

 ح مسي مل وآ ىمس هلكأ زوجي الف ه ا صعب لنق ام امآو |٧] همهسو هحمرم

 ٠ ملعأ هللاو

 ٠ ةتبم اهكردآو اهيلع هللا مسا ركذو رجحب اريط ىمري ىذلا فو

 ةفص ىلع ىرفي دح هل رجحلا ناك نا رثألا نم هتعمس ام ىلعف

 حرجف 6 هيلع هللا مسأ ركذ اذإ مهسلا كلذكو 6 حبذلا هب زوجي ىذلا

حرجي ال رجحب ناك ناو ، لالح وهف هتاكذ كردت ملو ٧. ريطلا اذه



_ ٢٨٣ 

 ديدحلا نم حرجي ءىش هيف نكي مل اذا مهسلا كلذكو ء كلذ هل لحي الف هلثم

 ملعت هللاو & حيبذلا هي زوجي امم ههبشآ امو ٠

 تاركسملا نم هنآ ىل نبيب الف قيئزلا برش فو : ملاس نب بيبح خيشلا

 وآ ءىش عم طلخم وهلو هلكأ بلطلا بتك ق دوجوملا و ح تايمسنلا نمالو

 . ملعأ هللاو } للعلا ضعب هدحو

 ؟ حبذلا نوكي فيك هتلأسو

 ٠ ازج ال اطحش اولاق : لاق

 ٠ ملعأ هللاو أ اه دسفي ال هنأ وجرأ : لان

 بذعي الو عوجب الو الس ف كسشي الو دارجلا ملؤي الو : ىحبصلا

 ٠ ملعأ هللا و ، اهبذعب نمم اهبيذعت لهج عسي ال نآ فاخآو ، با ودلا عبمج

 :ةلاسم دهج

 اه رظنب حباذلا و عفترم ناكم نم حبذلا دهم تعقو ا٬ذا ةحيبذلا و

 ؟ال مآ مرحت ع وقولا دعب تكرحتو

 لوقلا رثكأو ، فالتخا اذه لثم ىف حباذلا نع بغت مل اذا : لاق
٠ مل_ءآ هللاو .ڵلالح ةحييذلا هذه نآ



_ ٢٨٤ 

 » ة زئاج ىننألا ةحيبذو 6 لوق ىلع ة زئاج نتتخمل ا ريغ ىبصلا ةحيبذو

 ٠ ملعأ هللاو

 :ةلاسم ده

 كرحتي ملف هحبذف ايح هكردآو قفت وآ ةاصحب اريط دحأ برض اذاو

 ؟ حبذلا دعب

 ١ ن ١ ذه كتفص ىلع لحي ال ربطل ٥ و ا ١ ملعأ هلل ٠

 :ةلأسم دهج

 ل_حيآ تتامف س اهيلع هللا ةيمست دعب رجحب تيمر اذل: ريطلا فو

 ؟ ال مآ اهلكأ

 ؟ال مآ اهلكأ لحيآ تومت قدانبلاب ةبورضملا كلذكو

 دلجلا ىرقفتو حبذت ىه ىتلا ةبلصلا ةراجحلا تناك نا : لاق

 دنع اهيلع هللا مسا ركذ دعب اهلكأ ةزاجاب اولاق دق مهلعلف محللاو
 دل_جلا ىرفت نانسأ اهل سيلو ةوخرلا ةراجحلا نم تناك ناو ع ىمرلا
 سيلو قدانبلاب بيصآ ام كلذكو س ريطلا نم باصآ ام لكؤت الف ، محللا و
 ٠ ملعأ هللاو « ى رفتو حبذت نانسأ اهل

 :ةلاسم 3

 نم اهذ_خآيف اليل اهيتأي مث ء ناكم ف اهكرتيو ريطلا دصي ىذلاو
؟ال ما هل زوجيآ اهحبذيو اهناكم



_ ٢٨٥ 

 نم ههرك .نم كلذ هرك دضو .| ىدنع ةمئانلا ةلزنمب ىه : لاق

 سيلو ئ >»×إكييل اه راكوأ نم ريطنا ذخأي ىدملا كلذكو ث ةمحرلا قيرط

 ٠ ملعأ هللاو ؤ مارحب كلذ

 هلكآيو هقديو زبخلا قرحيل هل فصوو ةلع هب نميفو : ىحبصلا
 ربصي ء ١ ودلا نأ لجأ نم ص ١ ودلا اذه لامعتسا هل زوجيأ هيرىنتي وأ

 ؟ ال مأ امحخ

 ىدنعو ، قيضي الف هوحنو زبخ نم هتركذ امو ماعطلا قرح امأ : لاق

 هيوش زاج امو ، هالقو هيوسن زوجيو لاملا ةعاضا نع جراخ هنأ زئاج
 هقدو هقرحف زبخلا وهو صفعلا هل تدرأ ناو س هقدو هقرح زاج هخبطو

 ٠ ملعأ هللاو 6 زئاج

 : ةلأسم وج

 ة_حا رج هي وأ كلذ ريغ وآ هنطب ق ةيذأ وأ دهر هي نمع هتلأسو

 ؟ كلذ هلآ هلكأب وأ انويغآ برشيو انويفآ ح ١ رجل ١ ىلع مضي نأ هل فصوو

 ء زئاج هنآ لوقلا رثكأو ء فالتخا هيفف فوجلا لصي مل اذا : لاق

 زوجي الف كلذ هبشي ام وأ طوعس وأ لكأب فوجلا لصي ناك اذا امأو

 ههبسني امو تفصو امم ى ربت اهنآ افراعتم ناكو ةفوخم ةلع مث نوكت نآ الا
 ريخ هللاو كلذ ىنبجعي الو ، فالتخالا نم ىرعتي ال هلعلغ ساجنألا
 ٠ ملعأ هللاو ، اظفاح

 " ةلأسم وج

 حرط اذا قدحلاب ديصي ىذلا كمسلا داص فو : نادببع نبا

 ء كمسلا نم ءىش هعلتباو رحبلا ق هامرو هبالك ىف ةتيم محل ةعطق

؟الالح مآ امارح نوكب دامصلا هذخآو



_ ٢٨٦ 

 ىلع ريزنخلا وآ ةنيم اب ددص نئذلاا كمسلا لكأ زوجب ال : لاق

 ٠ ملعأ هللاو ؤ هنيعب ارتؤم نيملسملا ر اثآ نم هتظفح ام

 : ةلأسم دهج

 6 لكؤي مل ءاعولا بطرن ناك ناف سجن ءاعو ق ادارج داطصا نمو

 ٠ ملعأ هللاو

 : ةلأسم وبع

 رحسلاب مهتملا زوحي لهو ص هيلع حص ا ذا رحاسلا لتق زوجي لهو

 ؟ قبئزلا ىنتسي نأ

 رومألا نم اذه نا : ريستب نب دمحم نب هللا دبع خيشلا نع : لاق

 وأ مدآ ىنب لكأي هنأ وأ رحاس هنآ هنيعب دحأ نم حص اذا ةميظعلا

 هلتقي نم رمأيف هلتق زئاجف ك ةلداع هتنيب وأ هنم رارقاب مهحاورأ بصخغي هنأ
 نا هل زئاجف دحأ دنع حص اذاو ، كلذ هعم حص اذا نيملسملا ماما
 ء ةيدلاو صاصقلا هسفن نم حيبيف ةينالع هلتقي الو ةريرس هلتق ىلع ردق
 سفنألا ةحابا زوجت الف رحسنلاب مهتب امناو كلذ حصي مل ناو
 ٠ نونظلا و مهتلاب

 هنأل كلذ ةزاجاب لوقأ ردقأ الخ كلذب مهتي نمل قبئزلا ىقس امأو
 كلذ ناك ناف ث ةيرجملا ةيودألاو . ةعفانلا ةيذغألا و ةمعطألا نم سيل

 مظعآو دسأ وه امب قيقح رحاسلاف ، رحاسلا الا رضي ال هنأ حص امم

 : ىلاعت هلوقو « ةرحاسلاو رحاسلا اولتقا » : مالسلا هيلع هلوقل هنم

 هب اورش ام سبلو قالخ نم ةرخآلا ى هلام هارتشا نمل اوملع دقلو )

 ٠ ةيآلا ( مهسفنأ

ءافلخ ضعب نم دحآ ةرضحب ١ رحاس نيملسم ١ نم دحأ لنق د_ةو



٢٨٧ 

 فيسلاب هقنع برخف ، اهيحي مث هسفن لنقي هنأ ميري هلعلو ةيمآ ىنب

 ٠ اقداص تنك نا كسفن ىيحأ لاقو

 ىف قرفلا رصبأ الف كرسثملا رحس نم قافنلا رحس فرعي له تركذو
 هب دمعتسا اذاف ث هب لوقلاو هلامعتسا زوجي ال لطاب هلك رحسلاو س كلذ

 كلذ رمأو ةضماغلا رومألا نم اذهو س كرلا ىف لخد دقف هب لان وأ

 ّ مهرهاوظو مهرئارسو هدابع رئامضب ملعأ هللاو ث هللا ىلا دودرم

 ٠ بويغلا مالع ره و

 ليلقلا هنم طلخ اذا قبئزلا : ىرفاغلا نانس نب فلخ خيشلا لاقو

 لتق زوجيو ث رحاسلا هنمرغيو برجم هنأو رضي ال لاقي هناف ءىش ىف

 وهف ث رحاس ريغ ناك هنأ ةين ىلع مهتبرم ىقسي نأ زوجيو س رحاسلا
 . ملعأ هللا و « هرش فكلف رحاس ناك ناو هنع رحاسلل عفد

 : ةلأسم د

 نكب ملو ئ حيذلا دعي اهاف ثتحنفف ةرقب وأ ةضيرم ةا_۔ت حبذ اذاو

 ؟ لكؤت له كلذ ريغ اهنم

 . ملعأ هللاو حبذلا دعب ةحراج اهنم كرحتن ىتح لصت ال : لاق

 مث ىدرتلا دعب اهتايح تنابو تدرتو تحبذ اذا ةبادلاو ةريطلا فو

 لبق نم ىدرتلا ناك نا ىنبجعي ىذلاو س فالتخا كلذ ف : لاق
٠ ملعأ هللا و( الالح نوكب نأ هسفنب حوبذم ا



_ ٢٨٨ _ 

 لسغو 6 رافغنسال ١ و ةيبونلا هيلعف رطضم اغ ١ دمعتم ةتيم محل لكأ نمو

 ةالص لكل لوقو س ةدحاو ةرافك هيلعو س هنالص ةداعاو اهنم هسم ام

 سيل لوقو 0 لكآ ام لثم ءارقفلا ىلع ىكذ محلب قدصتي ليقو ع ةرافك

 ٠ ملعأ هللاو ك كلذ هيلع

 "ةلأسم هع

 دلجلاو ربرلاو رعسلا و فوصلا جارخاب سأب الف ةيادلا تتام اذاو

 ىنبجعيو ى هيف فلتخي دلجلا ىزس هب عفتنيو ؤ اهنم سرضلاو مظعلاو
 . ملعأ هللاو س هي عافتنالا زاجآ نم لوق

 نم هلنقي ءىش ثدحي ام ريغ نم تنام امغ ةتيملا امآ : ديعس وبآ

 ءامدلا و حاورألا تاوذ نم ربلا ق سنيعن ىتلا ةيربلا حاورألا تاوذ عبمج

 ءال ١ ق عقو ١ ذاو ءال ا ق سشيعي الو 6 ريلا ق شيعي امم ةيلصألا

 ٠ مارح وهف ؤ هيف كله

 ةيلهاجلا ىف اوناك ليقو ث ةيكذت ريغب تومتف قنخت ىتلا ةقنخنملا امأو
 ٠ اهولكأ تتام اذاف ةاشلا نوقنخي

 ديدحلاو ةراجحلا نم هريغ وأ بشخلاب برضن ىتلا ىه : ةذوتوملاو

 ٠ ةاكذ ريغب تومتف ، كلذ ريغو

 وأ تيب وآ لبج ىلع نم طقست وآ فدحت ىتلا ىهف : ةيدرتملا امآو

 . تومتق ءايشملا نم ءىش ىلعأ نم وآ رئم ق وأ را دح

لك لتقت ىتح ناحطانتي وآ ىرخألا حطنت ةميهبلا ىهو : ةحيطنلاو



 ، هنم تاللحملا نم اضعب هضعب وأ ديصلا نم عبسلا لكأ امو

 كلذكو كلذب قحال وهف ، ديص وه امم هريغو بلعثلاو عبضلا لثم
 ء زوكأملام اقحال كلذ ناك س تتامف ةميهب ةميهبو ، هلتقف المج لمج لكأ ول

 & امارح تناك ةتيم ىأب تاتيمملا عيمج نأ اذه ىلع لدف هل اعبس ناكو
 رحنب وأ حبذب ىكذو ايح متكردأ ام الا ىنعي ( متيكذ ام الا ) : لاق مث

 ٠ ملعأ هللاو ث ةاكذ نوكن امم

 : ةلأسم دهب

 حرفملا مدلا صخ مث 4 ةبآ ريغ ىف المجم مدلا مرح هللا نأ : هنمو

 ءامدلا ف ميرحتلا تبثف ( احوفسم امد وآ ةتيم نوكي نآ الا ) : هلوقب

 هميرحت ىلع عمتجملا وهو 0 ءامدلا نم اهريغ نود ةصاخ ةحوفسلملا

 اهنم كلذ عبت امو ، ، ماعنألا نم ةحيبذلا مد وهو ء ةاكذلا عم فالتخا الب

 وهف ةروحنملاو ةحوبذملا ماعنألا نم ةحيذلملا مد لكف ث ةحيذملا لسغي مل ام

 نم تايورشملاو تالوكأملاو ن ما رح بايثلاو نديلا ىف هريثكو هليلق سجر

 اذاو ةيلصألا ءامدلا تاذ نم كلذ نم لالحلا ريطلا و باودلا عيمج

 امف ىكذملا لالحلا ريطلاو لالحلا باودلا نم رحانملاو حباذملا ترهط

 مارحلا حوفسلا نم جادوألا مد نالوق هيف فلتخم مدلا نم كلذ ىوس

 بايثلا ىف هنم دسفي الو س تابورشملاو تالوكأملا نم هريثكو هليلق سجر
 ملعلاو دمعلا و لهجلا ىلع امآو س نايسنلا ىلع رفظلا ىلع داز ام الا

 ٠ ةالصلل دسغفمف كلذب

 ق عام اذا سجر وهف ريذثك و ليلق نم تا راهطلا هنم طلاخ امو

 ٠ ةبرشألا و ةمعطألا نم 7 ره اطلا

( ٤ : ٢ ج راثالا بابل _- ١٩١ م )



٢٨٩٠ 

 امحل راص ١ ذا هريثكو هليلق دسفب الو موحللا ءامد نم هنا : لوقو

 هعبت امو ةيح تناك امو س ةيكذ هجورخب تراص ام اهنع لاز مث ايكذ

 مد كلذ ى وس ام راص دقف رحنملاااو ةحيذلا رهظت نأ ىلا هطلاخ امو

 ق الو . بايثلا ق ةالصلا رمأ ف هريثكو هليلق ق هيف داسف الو > محل

 : مالسلا هيلع هلوقل لكألا ف لالح وهو سم ام دسفي الف ندبلا

 محللا مد نامدلاو دارجلاو كمسلا ناتتيملاف نامدو ناتنيم مكل لحأ »
 4 لاحطلاو ديكلا مدو . حوفسملا مدلا ميرحتلاب صخو « كمسلا مدو

 ٠ ملعا هللاو

 عم ريزنخ هنآ ىلع هب لدتسي ام هيف نيعلا مئاق ريزنخلا ناك اذاو : هنمو
 هملع وأ هلهج نم ىلع هزجح ىف افالتخا ملعأ الف لصألا ف ريزنخلا فرعي نم

 دهسنو ث نيملسملا ءاهتتف نم هيقف دي ف كلذ ىف ناك ولو اهلمع وآ هتمرح لهج
 ركب ىبأ لاثمأ نوديزي وأ فلآ ةئام هل ىرتشملاو هل لكأل! كلذ ىلع

 مهلاثمآ و بوبحم نب دمحمو ىلع نب ىسومو باطخلا نب رمعو قيدصلا
 ىف هللا هلحأ لالح كلذ نأ آ نزضلا سينج نم ىه ةبادلا هذه نآ

 هللا دنع :اوناكلو ، ةداهشلا نيلطبم اوناكلو ، ةجح مهلوق ناك ام هباتك
 كلذ ف ملعن الو ، معطملاو لكألاو عباتلاو ءاملعلا ث نيكلاه مهلك كلذب
 ٠ افالتخا

 هرجحي امم ءىشب لدتسب ال نيعلا لئاز اعطقم محللا كلذ ناك ولو

 ةلبقلا لهآ قاسف نم قساف وأ ىفارصن وآ ئدوهي دي ف ناك ولو ، نيعلاب
 ام الو محللا كلذ ةاكذ نع هلأسبي نأ هبلع سيلو احابم لصألا ف هل ناك

 هنأ ىلع لدتسي ام هب سيل نيعلا لياز امحل ناك اذا مئاهبلا نم وه
 محل لصألا ىف ناك ولو س كلذ لكآ هلل زوجيو ةتيم الو ، ريزنخ محل

ىلع مرحي الو ، كلذ ف هدي ف وه نم هللا ناخ دتو ةتبم وأ ريزنج
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 افالتخا كلذ ق ملعن الو . ى رتشا ام الو لحآ ام ى رتسم ١ و لكذلا اذ_ه

 ٠ ريزنخ محل هدي ف وه نم لقب مل اذا

 ىنارصن وآ ىدوهي دي ىف هنيع تلاز دق ىذلا محللا اذه كلذكو

 ىفلاخم نم وآ هميرجتب نيدي ام كهتني نمم ةلبقلا لهأ قاسف نم وأ
 لئاز امحل راص دقو ن ريزنخ محل كلذ نا لقي ملو 5 مهنيد ىف نيملسملا

 ىراصنلاو ىدوهيلا نم نودبزي وأ فلآ ةئام كلذ ىلع دهش من ؤ نيعلا

 ىلع كلذ مرح ام ىراصنلاو ىدرلا تاقت نم وأ ةلبقلا لهآ قاسف وآ

 لهآ نم رقملاو ، ىنارصنلا وأ ىدوهيلا دي نم هبرشتيو هلكأي نأ نيملسملا
 ٠ هدب ق وه ىذلا ةلبقلا

 ، هيلع مرحي الف ريزنخ محل هنآ بوبحم نب دمحم كلذب دهسث ولو

 نم نالدع ناتقث ده۔شثي ىتح هدي ىف وه نم دي نم هؤارسئو هلكأ زئاج امو

 تماق دق ، هلكأ زر_جي ال محل نم وأ ةتيم وأ ريزنخ محل كلذ نأ نيملسملا

 ةجح هب نا نوكي ام ةلزنملا نم امهنم فرع اذا كلذب ةجحلا هيلع
 فلأ ةئام هدنع دهش ونو & اكلاه ناك كلذب هملع دعب هارتشا وأ كلذ لهجف

 وآ مارح كلذ نآ بوبحم نب دمحمو ىلع نب ىسوم لاثمآ نم نوديزي وأ

 مهئامسأ ةرهسث هعم حيحص ناك ولو مهنايعأب مهغرعي ال وهو ريزنخ محل
 وه ئذلا محللا كلذ هيلع مرحي الو ، ةجح كلذ نوكي الف مهلضفو

 مهفرعي ىتح ةجح هيلع نونوكي الو س ةجحب الا لصألا ىف هل حابم

 ٠ مهنايعابو ةجح اهب نانوكي ىتلا مهلزانمب

 ىلع هعم دهنيف مهنايعأو مهلزانم كلذب هدنع دوهشملا فرع اذاف

 لصأ ىف ةجح امهنأ لهج وأ ةجح اهنأ ملع ةجح هيلع اناك نانثا كلذ

 ةقرفتم ءاضعأ محلل ناك اذاو ، افالتخا كلذ ىف ملعن الو ث هللا نيد

دي ف لالحب نأضلا وأ زعملا نم ىوثم وأ خوبطم محل وأ ةعطقنم



 س ٦٨٩٢

 ۔ ه .

 دعي هلكأف ، مهكلمو مهيديأ ف وهو & هيلعو هللا ىلع نبيذاك ريزنخ محل

 ٠ مهيديأ ف ام ىلع هجح مهنأل . رفكيو كلهي هناف ۔ لالح محل رهو كلذ

 وأ هريغ وآ محللا كلذ قف ء اكرت ملسم فلأ ةئام نم كلذ ى رفش ١ ولو

 وأ ريزنخ محل هنا كلذ دعم اولاق مث أ ةعطقتم ء اضعأ وه ر هل هويهو

 6 نبقداص ا رناك ولو 6 ةجح كلذ ف مهلوق ناك ام. هتم وأ قورسم ما رح

 عسي ام اذهف ىلع نب ىسومو بوبحم نب دمحم لاثمآ نم ناك ولو

 ٠ ملعأ هللا و ؤ نيدل ١ لوصأ نم هلهج

 : ةلاسم ده

 ءىنل رارقالا لهأو باتكلا لهأ حبد اميف نوملسملا فلتخاو : هنمو

 ؟ هيلع هللا مسا ركذو ، لاملاو مانصألا لهأ رمأب ةهلآلاو مانصألا نم

 نمم ةيكذتلا هل حص دقو 0 مانصألل عقي ال هنأل مرحت ال : لوقف

 مرحي الو س مارحلا ىف هلل كيرت الو س هيلع هللا مسا ركذو ء هتيكذت زوجت

 ولو 6 ةهلآلا نم ءىنلا دصق حبذ اذا دساف كلذ نا لوقو 6 ةينلا هذهب لالحلا

 ٠ ملعأ هللاو ك اندنع حصأ لوألا لوقلاو ث هيلع هللا مسا اوركذ

 : ةلآسم و

 , ةيكذت ريغب اهلكأ زوجي الو ةيرب امنا : لو اهيف فلتخم مليغلاو
 6 كم_۔ىلاك ةيكذت ربغب ا_هلكآ زئاجو هيزجت اهنا : لوقو ، دسفم اهمدو

 ه_جادوأ هتاكذ ىف عطقيو ، انيلا بحأ هتيكذتب لاق نمو ، رهاط اهمدو

 مليغلا ناك ناف ص هيلع هللا مسا ركذو س كلذ دعب رثعب الام ردقي هموقلحر

 ةلزنمب رهف هئاضعآ نم ءىش عطقب الا هذخآ ىلع رد_ةي الو ربلا ىف

 ةحراجلا كلت ناف ىكذي نآ ليق هنم ناي امو ص كلذ هم لعف اذا دمصلا

٠ ملعآ هللاو س هتاكذ تكردأ اذا هتيقاب لكؤيو ، لكؤت ال
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 هئامسآو ربلا باود رحبلا باود هينثي اميف فلتخاو : ديعس وبآ

 وهو ه_يكذت هيلع سيل ، لوقو ، ىكذي نكلو س لالح كلذ نا : لوق
 اهمآو س باودلا نم تاحايملاو ماعنألا سانجأ هبشي امم لصألا ف لالح

 ام ليق هنأل كلذ هبسآ ام ررقعملا بلكلاو ريزنخلاو درقلا هيسثب اه

 درقلاو ريزنخلا نم تامرحملا هيسثآ امف اهلثم رحبلا ق وأ ربلا ىف ةباد نم

 ٠ نيلوقلا حصأ وه و ؤ ما رحب سيل لرقو 0 ما رح اهنا : لوقي % هريغو

 هللا نأل لالح رحبلا ديص لك : لوق هتيكذتو هتيهارك ىف فلتخاو
 ( هماعطو رحبلا ديص مكل لحأ ) : هلوقل ائيسث هنم نثتسي ملو رحبلا ديص لحأ
 . ةيكذت ريغب هتيم لال_حو ، حصأ لوقلا له.

 ص مدلا تاوذ نم هريغو ريطلا نم ءاملاو ربلا ف شيعي ناك ام اهو
 نم بلغألا ناك ناف ث هيلع ربلا ببسب لوخدل هتيكذت ريغب هلكأ حصي الف
 نا ربلا ديص همكحو ء ربلا تاوذ نم وهف رثكأ ربلا ىف شيعي هنأ هرومأ
 & ءاملاو رحبلا ف هتشع هرومآ نم بلغألا ناك ناو ء دسفم همدو ادسص ناك

 ، شيعب ال ىتلا ءاملا تاوذ اهب قرافي ال هتشيع ربلا ف شيعب هنآ الا
 اضيآ هلكأ ؤ هلالح حصي ال كلذ ناك ناف س تكله ءاملا تتنراف ىتمو

 نآسمش نم هرومأ نم بلغألاب هيلع مكحيو ، هيلع ةيربلا لوخدل ةيكذتلاب الا
 . رحبلا دب ص همدو رحب ديص اذه ىلع نوكيو ث ديصلا ةيمست

 بلغألا هل فرعي ملو ءاملاو رحبلاو ربلا ق س شيعي هنأ حص ناف

 ء دسفم همد طايتحالا ىلعو ص ةاكذلاب هلكأ ف هلالج حصي مل كلذ نم

 ٠ ملعأ هللا و 4 ةهيسل 2 ١ نم جورخلل مرحملا هلكأب الو

 : ةلاسم وبع

 كرحتي ىتح لكؤي ال : لرف : هيف فلتخم همآ تحيذا اذا نينجلاو

اهنم ةعضب هنأل ، همأ حبذ دعب كرحتي مل ولو لكؤي لوقو ث اهحبذ دعب
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 كرحتيو ىكذيو ايح اهنطب نم جرخي ىتح لكؤي ال لرقو ، اهتاكذ هناكذو
 ٠ ةيكذلا دعب

 لو_ةو س هتقلخ مني ىتح لوقو س هرعش تبن ناك نا لكؤي : لوقو

 ٠ ملعآ هللا و. لكآ حورلا هيف خفن ناك نا ربتعي

 : ةلآسم وج

 نينجلا جرخآو س تومت نأ لبق اهحبذ نآ دعب ةبادلا نطب قش نمو
 % كلذ دعي اهتاكذ منت نأ ث همآ لكؤب الو نينجلا لكآ هاكذو البح اهنم

 نينجلا جرخأو اهنطب قش ناو ث لكؤت ا_هناف ريخألا حبذلا دعب كرحتتو
 امو لكآ امهنم هتاكذ كردآ امف س ةيناث همأ ةاكذ الو هتاكذ كردت ملو

 ٠ ملعآ هللاو ى لكؤي مل كردي مل

 : ةلأسم وج

 مل ام امهحلب سأب الف اهنيح نم تحبذ مث تجتن اذا ةاسشلاو

 هجورخ متو تحبذ مث اهنينج دعب جرخ ناف تاساجنلا نم ائيسث تضمل ملعي
 : ىلاعت هلوقل همأ مكح همكح هلك جرخي مل ام هنأل هلكأ زاج اهتوم دعب
 ّ ماعنألا نينج هنآ لوقلا ضعب ىفف ( ماعنألا ةمرهب مكل تلحأ (

 . ملعأ هللا و

 ث ةلاسم وج

 فالتخا هيفف هللاا ركذب ملو ، حيسلا مساب ىنارصنلا حبذ اذا و

 ركذي مل امم اولكأت الو ) : ىلاعت هلوق مومعل ةحيبذ لكؤت ال هلوت
 امع نولأسي الو مهحئابذ لكؤت ، لوقو ( قسىفل هناو هيلع هللا مسا

 لح باتكلا وتوأ نيذلا ماعطو ) : ىلاعت هلوق مومعل حيذلا دنع نولوقي

٠ ملعأ هللا ( مكل



٢٨٩٥ 

 اذاو ، لسرتسا هبحاص هلسرأ اذا ىذلا وه ملعملا بلكلا ةفصو

 هدارآ اذاو ح هباجأ هاعد اذاو « لكأي ملو كسمآ ضع اذاو هالشآ هالش

 ، ملعم وهف تارم كلذ لعف ااذاف ، لكأب الو لتقي الو ، هنع رغي مل

 لكآ ناو ،“ هحيذ دعب هلكأ لح هنم لكأب ملو هكسمآ وآ ديبصلا لتق ناف

 ميلعتلا رش نم جرخ هنأ" لاوقألا رثكأ ىلع لحي الو س فالتخا هيفف هنم

 ىردب ال هنأل لكؤي الف نلكأم ملو نلتقف هريغ ابالك طلاخ ناو ء كاسمالا و

 ٠ ملعأ هللا و س هلتق نمي

 ؟ ديصلا ىلا مهسلا لصي نآ لبق مالسالا نع دترا مث هيلع ىمسو اديص ىمر نمو

 ناك اذا لكؤي هنآ ق مكحلا نا لوقو ء لكؤي ال لوقو س لكؤب لوتغ

 قحليف بلكلا ىلع هللا مسا ركذ ناك ناو { ديصلا ىلع هللا مسا ركذ دق

 ٠ فالتخالا ىنعم

 الف همهس ديصلا ىلا لصي نأ لبق ملسأ مث دترملا ىمر اذا امأو

 عةو ام نيح همكح لعافلا نم نوكي لعفلا نأل دترم وهو هامر ام لكؤي
 6 فالحا هلكأ زاوج ىفف هيمر دعب دترا ١ ذا امآو 6 دعي الو 6 ليق ال

 ٠ ملعأ هللاو

 فق ريطلا اوقرطت ال ةياورلل هوركم دراوملا دنع نم ليللاب ديصلا ذخآو

 6 اهدورو نم ردصت نأ دعب اهذخأ هركي الو ، اهل نامآ ليللا ناف اهتانكو

٠ ملعأ هلل ١ و



_ ٢٩٨٩٦ 

 ديصلا ىلع هبحاص هقلطأ مث ةتيملا لكأ هتيأر اذل ديصلا بلكو
 ؟ ةتيملا همفبو هحرجو

 ام عطقيف اهتورع ق رجب مل هنأ ملعي نأ الا هلكآ هل بحآ امف

 ٠ ملعأ هللاو ىقابلا لكأيو ء اهنم لكآ

 : ةلاسم وبع

 رئاطلا طقسف ؤ همهس ىلع ىمسو ةرجش ىلع ارئاط اريط ىمر نمو
 اشراف طقس نا لقو ، هلتق ىلع نيعم هطوقس نأل هلكأ زوجي الغ اتيم

 كلام ريغ هسفنل اتتلطم راص هنأل لكؤي مل اضباق ناك ناو لكأ هيحانج
 ٠ ملعأ هللاو ء ايورتم ناكو امل

 : ةلسم وه

 ؟ ةريزنخ عضر اذا لمحلا و

 ةلزنمب نوكي ذئنيحف ث اهنم هعاضر رثكأ نكي مل ام هلكأب سأب الخ

 هتبلك عضرو همآ تتام ناف ث مايآ ةثالث سبحي ىتح لكؤي الو ث ةلالجلا

 اهنبل نم ةريغص ةباد وأ اسثبك ةأرما تعضر اذلو ، هعيب هلكأ زئاجف
 ٠ ملعأ هللاو ص هب عافتنالاو هلكآ زئاجف

 : ةلآسسم وبع

 هديص زاج ، بوبرم ريغ وآ ابوبرم نركب نآ ناريطلا لمتحا اهو
 لبقي الف ٥ ذخآ نمو ؤ بويرم هنآ ملعب ىتح انهم ح راخ آ ةب رقلا نم

٠ لد_ع ىدهاشبالا هل هنأ هاعدا نم لوق هيف



_ ٢٨٩٧ 

 اديص نوكي الف ص ةيرقلا ف بوبرم ريغ هنأ لمتحا اذا جاجدلاو
 دبمصو ؤ بويرم هنآ ه رومأ فبلغآ هنأل 6 بويرم رمغ هنأ ملعي ىتح

 ٠ ملعآ هللاو 6 بوبيرم هنأ ملعي مل ام زئاج تويبلا و ردسلا نم ريطلا

 باصنألا و رسيملاو رمخلا امنا ) : ىلاعت هلوق نم اهميرحت تبثي رمخلاو
 !هليلق مكحو ص ةيآلا ( هوبنتجاف ناطيسثلا لمع نم سجر مالزألاو
 ناف دحلا هيف هيلعو ، مارح هلك ركسي مل امو اهنم ركسأ ام اهريثكو

 الف ركسي مل ناو دحلا هيلعف كلذ نم ركسف هنع ىهنملا ذيبنلا نم برش
 هتعفنم رسيملاو اهب ةراجتلاب حبزلا و % اهتذل رمخلا عفانمو 6 هيلع دح

 ٠ ملعأ هللاو ع رامقلا دنع هبحاص نم لجرلا هيبصي ىذلا لضفلا

 : ةلآسم دب

 لوسر نعل دقو ث منهج ران هفوج ىف رجرجي امنأك رمخلا براسثو
 © اهيقاسو ڵ اهبراشو س اهرصتعمو ث اهرصاع ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 لكآو اهيلع لادلاو ، اهيرتشمو ، اهعئايو ث هيلا ةلومحملاو ث اهلماحو

 5 بوتب ىتح ح هترمع الو س همايص الو ي هتالص هنم لبقت الو 0 اهنمث

 رمخلا عهجي ال هللا نآو س ةنعللا لهآ نم وهف بوتي نأ لبق تام ناغ

 ، نثولا دباعك رمخلا براش نآو ادبآ ءىرما فوج ف نامهبيالاو
 ٠ ملعأ هللاو

 ؟ ةلاسم ده

 ردقلا ىف رمتلا لعجي نأ وه فالتخا الب هبرش زئاج لالحلا ذيبنلاو
 زعم ا دولج نم ةيقسألا و ؤ لعاشم ١ ق ىقلآو رصع جضن أ ذاف 6 خبطيو

ستآر ىلع وآ غلبي ثيح هبلع لدتسيو > ادحاو اقاط ءادلظلاو نأضلا و



 س ٢٨٩٨

 ح ةا دغلاب هبرشيو ، ىشعلاب هخبطي وأ ةيشع هبرشيو © ة ودغ ةعضب وآ ء اعرلا

 هنم برشيو عامتجا ال رود هيلع نوكب الو 6 ىدا د الو نرد هيف لعجي الو

 6 هربغ هات س وأ هتا رآ تقولا ١ ذه دعم هنم ىقي امو 6 لقعلا ريغب الام

 ٠ ملعأ هللاو

 : ةلآسعم وبع

 لعجيو ث هؤام رصعي بنعلا نآ بنعلا نم لمعي ئذلا لالحلا ىلطلاو
 ةرشعلا نم ىقبي ىتح ليقو ى ثلثلا هنم ىقبي ىتح رانلاب خبطيو ردق ف

 اهيف قلعي الو س هفشنت مث ضرألا ىلع عضو اذا ريصي ع ءازجأ ةثالث

 ، بعل الو ره ، هيلع مهدنع لعجي الو ث زئاجلا ىلطلاا مهدنع اذهف
 . ملعأ هللاو ى رود الو تاعامج ال و

 : ةلاسم وج

 س رمخلا فرعي ال وهو اذيبن لجر دنع نم برش كلجر ىف : ديعس وبأ
 ؟ هعسي له كلذ وه ملعي ملو رمخ وه اذامف

 ٠ اهلهج هعسي الف نيعلا ةمئاق رمخلا تناك اذا : لاق

 ذيين لحتسي ال هنآ هفرعأو هب قئآ نم ىناتآ اذا : هللا دبع وبأ لاقو

 ىقس نم هنا لاق ولو ڵ الف ة_ةث ريغ ناك ناو هلأسأ ملو ء تيرش رجلا

 ٠ ملع هللا و ء رجلا ذيبن ميرحتب نيدب ناك ولو

 : ةلآسم ده

 رجلا بارش لثم زوجي ال ىذلاا بارشلا هب ديري ارمت خبط نمو
 ل_خلا دح ىلا لقتناو ضمح ىتح هضعب ىقبو هنتم برشف ث هريغو

، ةليح ريغب وآ ، ةليحب الخ لوحت ولو لحي ال لوق : فالتخا هيفف



٢٨٩٩ 

 لوحت اذل لوقو ، ةينو ةليح ريغب ولو الخ لقتنا اذا لحي : لوقو

 روجحملا نأل ، حالصا ريغب وأ ءىشب حالطصاب ناك زاج ةينلاب الخ

 ٠ ملعأ هللاو ‘ ركسملا

 : ةلاسم وبع

 امهدحأ ٥اونو 4 ة رج ق هالعجو افنع ارصع نيلجر ق : ديعس ٣

 لخلا ىون ىذالا دارأ رمخلا ذيبن دحي راص املف أأرمخ رخآلا فالخ

 ؟هل بيطب له ، هنم برشي نآ

 ك هيلع هدا سف دا رأ ىذللا ةين هرضت الو هبلع مرحي ال : لاق

 ح دحاو ءىش نوكي اذا ةنصح هيلع مرحي نأ ردقم الو 4 هتينب مثآ وه ر

 وأ اعاشم امهنيب ناك ٤ دح او تقو ق ما رح هضعبو كلح ه ضعب

 ‘ ىناعمل ١ نم ىنعمب ارمخ اهلوحيو ٨. هنم هتصحم نبيب نآ الا اموسقم

 ٠ مرحت اهناف

 .& هنصح هنم تناب نآ دعم ىلوألا هتين نع عجريب مل ناف : تلق

 ؟ ائيسث هيف داز وآ ائيسث كلذ دعب هيغ دزي ملو

 هيف داز نا امأو ت ائبسث هيف دزي مل نا هبرش هل زئاج : لاق

 نمف ث هريغ ىلعوإ هيلع مرح دقف ةثيبخلا هتين ىلع وهو ائيش

 ٠ كلذب ملع

 ريصعل ١ ريغتي نآ ليق ةثيبخل ١ هنون نع عجرو ١ رمخ رصع ناف : تلق

 ؟ ةعفنب له

 وهف كلذ لمق ريغتو ال_غ اذا امآو > هرضم الو ء كلذ هل : لات

٠ ملعأ هللاو ڵ دساف



_ ٢٣٠٠ 

 هيف ىذلا زا جلام حبذلا و : نرقلا دمحم نب هللا ديع خيشلا

 .ال مآ زوجي سورض

 ةرغسثلاب حبذلا نوكي نأ بحأو س كلذ قيضي هنا هيف لوقأ ال : لاق

 ٠ ةداحلا

 نمو ث ةداحلا ةرخشلاب حبذلا ن . نيملسملا لوت اذكه : فلؤملا لاق

 . هللا و 6 : انيد 7

 اذا هربتكو هليلق مارح هناف ةدح هم ىذلا لخلا نم رىىىنلا ذبينو

 نأ لدق خبطي وآ ىلغب نأ لبق ةا دغلاب دمعي نآ الا ىن ١ وألا عيمج ىف الغ

 6 سأب ال و ىلط ريصي هناف ةتالث ىلا ةرشعلا عجرن وآ ثلنلا ىلا عجري

 ٠ ملعأ هللاو

 ، لاؤس ريغ نم هدنع نم برشي نآ زاجآ ذيبن ةقث هيلع ضرع نمو
 ةيرق نم هنا لاق ولو ، هدنع نم برشي نآ هل بحن الف امهتم ناك ناو

 ٠ هبرش لحتسي ام ىلع لمع هنأ ربخي نآ الا

 باغ ناو ث هب سأب الف اكوم نود نم هنأ ملع نا : رهزألا لاقو
 ٠ ةقثلا دنع نم الا هبرشب الف ٥ رمآ هنع

 سيلو ، هب قثي ال ناك ولو زئاج وهف زاوجلا ىف امأ : لضفلا لاقو
 ٠ ملعأ هللاو 6 كلذ بحأ الف ع رولا ق اهمآو 6 هلاؤس هبلع

.٠



_ ٢٣٠١ 

 كارتستال ابولحم قاوسألا ف هعيب ميرحتب رثألا ءاج ءاسنلا نبلو

 ىذ_ةي نم ىلع اهنبل عيب ةعضرملل اوزاجآ دقو ء هب بسنلا ف لافطألا
 ٠ ملعآ هللاو ؤ هل ادلو هي

 ؟ ال مآ حصيأ هحيذ ٥هدنع نبكسلا ففخي مل اذا حبا ذلاو

 5 ةفصلا هذه ىلع هتحييذ لكأ زئاجو كلذ هرك ضعي : لاق

 ٠ ملعأ هللاو

 له ، مزال نع ىنمب وآ ةكمب حبذ محل نم ائيسث ىطعآ اذا ريقفلاو

 ؟ هدلب ىف ولو عضاوملا نم ءاسن ثيح هلكأي نأ هل

 ٠ ملعأ هللا و ]| ههجو ق ذفنأ و ؤ هلحم غلبم هنأ % كلذ زت اج : ل انت

 ىوادتلا هل زوجي له 6 تامرحملا نم ءأ ود هل ثفصو نميفو ىلهذلا

 ؟ ال مآ ةرورضلا دنع

 ٥د_ ذع حص الو 6 ءاودلا اذه ةفرعم ٥دنع حضن مل أذا : لاق

 ىوادتب هنأ حصي الو ى لدع الو ةقث هلمع ءاودلا اذه ناك الو ث هعفن

 ىاودتلا زاوجب لوقأ نأ ردقأ الخ ه عقن حص الو ك نبملسملا نم دحآ هب

٠ ملعأ هللاو & هب



_ ٢٣٠٢٣ _ 

 ء امهلكأ زوجي له نويغفذلااو جنبلاو : دناادم نب دمحا خيشلا نع

 ؟ امهلكأي نم ةداهسن زوجت له ر

 هنداهنت زوجن الف دحأ امهلكأ ناو ما رح نويفألاو جنبلا نا : لاق

 ٠ ملعأ هللاو

 هنم ىل دبال لاقف نويفألا لكا ىلع ىلاولا هسبح نمو : ىلمازلا
 ؟ هل ىضاغتي له ، ىسفن كاله تفخ هلكآ مل اذاو

 انل زجي مل دعب نم نويفألا لكآ ىلتبملا اذهل انزجأ اذا : لانت

 مومسلا عاونأ نم وهو ناسنالاب رضم هنألو ، نويفألا لكأي نم سبح
 ٠ ملعأ هللا ، ةعطقب هسفن ىلع لاتحيو ث كلذب رذعي الو ةرضملا

 : ةلاسم وبع

 رونسلاو ، ىشحولا رقبلاو ، ةيسثحولا رمحلا نأ ةلبقلا لهأ عمجأ

 نم بلعثلاو عبضلا ىوس ام اوهركو هلكأ زئاج ديصلا نم ىشحولا
 هنأ ئ مالسلاا هيلع هنع ىور ام كلذ ةيها رك ق مهتجحو 6 عابسلا

 هيسشأ امو 6 ريطلا نم بلخمو ‘ عابسلا نم بان ى ذ لك لكأ نع ىهن

 اهييغ صخر نمو ث هنيعب ركذي صني مل ولو ، اهلثمإ وهف تامرحملا
 امرحم ىل ١ ىحوأ اميف دجأ ال لغت ( : مالسلل ١ هيلع هيبنل ىلاعت هلوقي جتحي

 ٠ ةيمالا ) ريزنخ محل وأ اح رفسم امد وأ ةتيم نوكت نآ الا همعط مع اط ىلع

 & هتنس ق هلوسرو ئ هباتك ق هللا مرح ام الا نوكب ال مارحلا نأو

٠ ملعأ هللا و ؤ بدآ ىمن مالسلا هيلع هرهن نا : لانتو هتمأ هيلع تعمتجا و



_ ٢٣٠٣ 

 ى رخآ همهج ىلع الوأ ىضمف دبص ىلع هرئ اط وأ هبلك رأ نمو

 هري مل وأ ديصلا ىآر نأ دعب هبحاصل عجر ناغ ث هلكأ هلف هلتقف هيلا عجر مث

 ٠ ملعأ هللاو س لكؤي الف هلتقف ناث لاسرا ريغ نم هعوجر دعب هيلا داع مث

 : فالتخا كلذ ىفف دصلا مد نم بلكلا برش اذا : ةيواعم رسآ

 ض محللا نم لكأي ىتح لكؤي لوقو ث محللا نم لكؤي مل هيف غلو اذا لوق
 تام نآ دعم هنم لكآ نا و ؤ دسفأ تومب نأ ليق هنم لكآ ناا لوقو

 ٠ ملعأ هللا و زوجي الف لكآ ام فرعي ناك نا و 4 سأب الف

 ة ةلاسم ده

 نا لوقو ث ةيكذت ريغب هلكأ لحي ال ربلا ىف يعي ىذلا رحبلا ريطو
 ٠ ملعأ هللاو ث ةيكذت ريغب هلكأ زئاج ءاملا ف شيعيو كمسلاب اوذغي ناك

 له هسبحت مل وآ حارجلا هتسبح دقو احيرج اديص دجو نمو

 ؟ هذخآ هل

 دقو ث نيدايصلا ضعب نم هب عقو حرجلا كلذ نأ ملع ناك نا لاق
 دقو 0 هسيحت ال حارجلا تناك وآ كلذ ملعي مل نا:و ى هذخأي مل هسبح

 نمل وهف هريغ داطصاف اديص راثأ نم ةياورلا نأل هذخآ زاج هبر بهذ
٠ ملع هللاو ء هداطصا



_ ٢٣٠٤ 

 : ةلأسم وبع

 له ائين هنم عبسلا لكأ دقف ديصلا كردأو ىمسو ىمر نمو

 ؟ هلكأي

 ناك ناو ء هلكآيلف هنوم دعي هنم لكآ عبسلا نأ فرع نا : لاق

 ٠ ملعأ هللاو ؛ هلكأي الف هتوم لبق لكأ هنأ ىردي ال

 مآ اه دب ص ٩ له ٠ ةسنشحو اريمح دجو نمو : ىرلا وحلا ىبأ نع

 ؟ ةبوبرم ريغ اهنآ ملعب ىتح

 داطصي نأ دحأل زوجي الو ث ةسثبحو رمح نامعب سيل : لاق

 ٠ ملعأ هللاو ، لهأ اهل سيل

 : ةلأسم دهب

 ؟ اهيف لوقلا فيك ديصلاب الا كلمت ال ىتلا ةيسثحولا رمحلاو رقبلاو

 ملو ، ديصلاب الا كلمت ال ىتلا سحولا نم اهنأ حص اذا : لاق
 الف س شحوتملا سثحولا نم اهنأ حص نأ ، اهذخأ زاج بر اهل ملعي

 ه_دلع عقي ىذلا سنجلا حصي ىتح زئاجلا الو ئ مكحلا ف ل كلذ بيطي

 ٠ ملعأ هللاو ع كلمي ال ىذلا شحولا مكح

 نأضلاو زعمل ا لثم تاكولمللا ماعنألا نم رقتسا امو : ديعس وبآ

 لتقف حبذ الو رحنب ةاكذ ريغب لتقلاب الا هيلع ردقي الف رقبلاو لبالاو
؟ هتاكذ كردت ملر ح هيلع هللا مسا ركذو > كلذ ىلع



_ ٣٠٥ 

 ىرجي كلذ نا لوقف س كلذ ف لدعلا لهآو ةلبقلا لهآ فلتخا دق : لانت

 س شحونملا ديصلا ىلع ردقيب امك الا هيلع رد_ةب مل اذا دصلا ةاكذ ىرجم

 ٠ ملعأ هللاو انيلا بحأ ةزاجالاو ديصلا ف كلذ امنا لوقو ى رافنتسالاب

 : ةلأسم ده

 ثيداحألا فالتخال ذيبنلا برش ىق ةمألا فلتخا : نسحلا وبآ لاق

 كلذ زاجأ مهضعبو ، ركسي مل ام ةيقسألا ف هبرش انباحصأ رثكأ زاجأو

 ىلع ارقفتاو س ميرحت الب اهيزنت هكرت مهضعبو ء اركس ركذي ملو

 ءاعو ىف هيرش اضيأ اوزيجي ملو ركسي مل ولو س رجلا ذيبن برش ميرحت

 ٠ ملعأ هللاو ى ركسي مل ولو مدالا ريغ

 وهآ قيئزلاو : هللا همحر ريشب نب ددحم نب هللا دبع خيشلا نع

 ؟ ال مآ هلكأ زوجيو لالح

 ىجري ىتلا ىناعملا نم ىنعمل لكآلا هلكأ اذا هميرحت ملع ال : لاق

 هنم نيبت اذاف ء هلكآ رضي ملو ى عفنلا هنم فروعت اذا ةصاخو عفنلا اهب

 ف هدجن دقو ( هريغل وآ هسعغنل ررضل ١ دمعتي نأ ء رملل زوجي الف ةرضم ١

 لعلو س تاجالع هلو س تامومسلا باويآ نم باي هلو س لاتق هنآ بطلا بتك

 هلعل سانلا ماوع نم اريثك ئرنو ث لوتقم ريغ اطيبع لكآ اذا كلذ

 ق هنرلعجي اهبرو ك رحسلا لمق نم ضيرمل ا ىلع فوخت اذا هنولمعتسي

 لعل كلذو مهرضي هنآ عمسي ملو ك مهريغ وآ لافطالل ةمعطألا نم ءىش

 ٠ ىهن الو ةزاجاب عرشلا بتك ىف هيلع فقت ملو ، لوتقملاو هنم ليلقلا

 لوتقملا ريغ وهو س هنم طيبعلا برش نع ىمنيف بطلا بتك ىف اهمأو
 ٠ ملعأ هللا و أ هنم

١ آ ¡ ١ ج راتالا بابل - . م )



 ۔_ ٣٠٦

 له رونس وأ بلك وأ بوكر هيف نوكي ال ىتح سرف هعم مره نمو

 ؟ هحبذ هل

 ٠ ملعأ هللاو معن : لاق

 : ةلأسم دهب

 ديصلا ليلحتب تينفآ دق ىنأ مكخلب دق ناك نا : ىحبصلا لاق

 فالتخاب كلذ ىف تبجاف تلئس دت معنغ هوحنو قفتلاك تاجلاعملاب ىشحولا

 ملعو ‘ عطقي دح اهل ناكو هجرحدم ريغ ةديدحلا وآ ةصاصرلا تناك اذا

 دنع تاجلاعملا نم هريغ نم دشأب سيل كلذو % دحلاب تجرخ اهنأ

 ٠ ملعأ هللاو ، هوحنو قفنلاب ديصلا نم ديص ام ليلحتب هخسن ف تارورضلا

 دقف هي حبذلا هيها ركي رثألا ءاج ذا صاصرلا نم ةلعلا تناك ناد

 ناو ح مارح انيد هداقنعاف ڵ فالتخالا هقحل امو هرجحو هزاوج ءاج

 ميقتسي ال لوقعم ١ ذهو [( اضيأ 7 ةجلاعمل ١ ق فلتخا دقف رانلا ةلعلا تناك

 ىصحلاك صاصرلا ريغي ىمرلا زورجي دقو . قفتلا جالع ىنعأ رانلاب الا

 ٠ ةريغصلا

 : ةلاسم ده

 ىآر نم ج راخ ريغ هلكو هجالع لهس امو عطقي ناك اذا ديدحلاو

 دقعب الو هرجحي حيحص عامجإ الو ةنس الو باتك مكحي مل هنأل نيملعتملا
 ٠ لوصألا ةثالثلا هذه دحأ نم مكح هيف تبثي مل ام انيد

 دعب هذ_هھو > ىآرلاي عسوتلا هيف زاج نيدلا مكح نم جرخ امو

ةبوجألا ضعب ف دجوت مكلوقو ، هيف ةلآلا عطقو جلاعملا نم ةمسقلا



 ٧٢٩هة‘\}"٦٩!\ _

 هرجحي الو > لوقلا ضعب ف قحلا ىنعم ىلع جراخ لوبقم اذهف 0 هنمرح

 نحنو 0 نيملاعلا بر باتك هيسي ال نيملسمل ا ضعب با وج نأل ءارآلا نم هريغ

 نيدلا الو انيد ىأرلا بصنن نآ نم هللاب ذوعن نيملسملا عيمج ف مكاياو

 ٠ ملعأ هللاو > ايار

 : ةلأسم وبع

 هب د اطصاف اكيش هلمعف اصوخ وأ البح بصغ نمو : ى دنآ رمحل ١

 ؟ ديصلا نمل

 ه صوخلاو ليحلا بحاصل وه لوقو . دئاصملل وه لوق : لان

 ٠ ملعأ هللاو

 : ةلأسم هع

 رمأف ةاست هل حبذي نأ الجر رمآ نميفو : حاضو نب حلاص خيشلا
 ؟ اهبرل لحت له ع هريغ رومأملا

 رمه ان خيشل ا نع دجردو ؤ اهحيذ ف دعنم ريغ هنأل لحت معن : ل انق

 ٠ ملعأ هلل ا و ؤ نبملسل ١ ضعب لوق ىلع ةركذ اهنأ سيمخ نبا

 تلاقف س تيبلا نم هذخآيلو ايدج هل حبذي نآ الجر رمآ لجر فو

 قيرطلا ف ايدج رومأملا دجرف ؛ هل هتقيقحو ، تيبلا نم جرخا هتجوز

 امو همكح فيك سانلا ئدج ىف طلغ دق وه اذاغ وه هنظي هبحبذغف
 ؟همزلب

 ع هذخآ وآ همحل ع ام ناك نا هبرل ةميق هيلعو لالح همكح : لاق

٠ ملعأ هلل ١ ر



 _ _ ٣.٠٨

 : ةلسم رهب

 ؟ كلذ مرحيآ لبحب ةطومقم ىهو ةباد ىكذ نميفو

 ٠ ملعأ هللاو س كلذ ىنبجعي ال هنأ ريغ كنذب ةبادنأ مرحت ال : لاق

 : ةلأسم ده

 ؟ اهلكأ مرحيآ هريغ ةاش حبذو طلغ نمو

 . ملعأ هللاو ، ةحيبذلا مرحي ال طلغلا حبذ نا : لاق

 : ةلأسم دهب

 & ىمجعألاو غلابلا فلقألاو مجعألا ةحيبذو : جرفم نب دمحأ خيشلا

 ؟ لحت له

 ةحيبذ امأو ى لكؤت ال غلابلا فلتلاو مجعألا ةحيبذ امأ : لاق
 . ملعأ هللاو ، لكؤت اهناف ةيبرعلا فرعيب ال ىذلا ىمجعألا

 : ةلسم دهب

 محل وأ احوفسم امد وآ ةتس دجو اذا عئاجلاو : ناديبع نبا

 ؟ كلذ هل زوجي مآ

 ٠ ملعأ هللاو ، هسفنل انماض نوكي ال هنا : لاق

 ههزلبآ هريغل حيذلا دنع هللا مسا كرت ىلع دمعت اذا حباذلا ق

؟ اممرغ



_ ٢٣٠٨٩ 

 ٠ ملعأ هللاو ے اهبرل مرغلا هيلعف ةيمستلا كرت ىلع دمعت اذا : لاق

 لحيآ هريغل وه ١ ذاف هل هنأ نظي ! ريط وآ ة اش حبذ نمو : ىحبصلا

 ؟ ةليحلا فيك اياغ هيحاص ناك ناو . اح ويذم هنيعي هذخأب وآ

 هبحاص ناك نآ:و ع ةفصلا هذه ىلع لوقلا ضعب ف لالح هلكأ : لان
 نع اهمحل صقن اذا ةبادلا نم ناصقنلا طلاغلا مزلو محللا ميب ابئاغ
 ٠ ملعأ هللا و ؤ ةيح تناك ول اهنمث

 ىحبصلا ريشب نب ديعس رطضملا ريقفلا هلل لقثلا مكريغص : لاق
 ء لاهجلا مم ةذختملا ةوهقلا نا : ةبرل ةبرقو ت هداعمل اغالبو ح هتايحل آداز

 ردقأ ال رانلاب لومعملا ءاملاب جوزمملا ىلقملا نبلا بح نم سانلا ماعطو

 نم هجرخي ام نكب مل اذا ؛ اهبراش ةئطخت ىلع مدقآ الو اهمرحآ نآ

 وأ ةنس وأ باتك مكح نم الا تبثب ال ةمرحلا نأل ، ىلاعت هللا نيد

 ةراهط نم ةلقنم ةدش ثودح وآ ةلع دوجول & باوصلا لهآ عامجا

 مكحو ، هيف ركسلا توبثب رمخلاك مارحلا ىلا لالح نم وآ ص ةساجن ىلا

 اهيقف لامعتسالا نع ىهنملا ىفنلاولا ىف ذيبنلا كلذكو ، هيلع ةساجنلا

 ٠ ملس هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ةجحب

 الف عامجلاب هلح زاوجو هكلم ةحابآ تبث امه امآو ركسلا ولحو
 هذه ى انفلاخ دتو هولعي وأ هلثم عامجلا الا هكلم توبثو هلح ليزب

 ىلع ميئطخن الو ع هللآ مهمحر اننامز له؟ نم انقابشآ رثكأ ةلآ_.۔ىملا

٠ مهرصثنو مهال وتن اتاو ى انتفلاخم



_ ٣١٠١ 

 ىهآ ةرونتلا نع هللا همحر ىصورخلا سيمخ نب دعاج خيسثلا لئسو
 اهلحي لئاقلا نمو 0 هل ىهنلا دعي ا هبراش نم آرذب لهو ال مآ مارح

 ؟ الالح هيآر ىف تناك اذا

 !_ «يف لوقلاو ث ليق اميف ةرمخلل مسا وهف ةرهقلا امآ : لاق

 نيلا بح نم ذختملا بارشلا تدرأ ناو كلذ تدرأ نا هيف لاكشإ ال حضاو

 ا_هل دجن مل اذا ملعاغ « كلذب هل ةيمستلا ىف هيلع حلطمحملا ةوسح ىلتملا

 ة اربخ ملسو هبلع هللا ىلص هللا لوسر ةنس فق الو ع ءانب هللا باتك ىف

 اركذ ا_هل ىضتقي ارثآ نبملسملا ةمئأ نم نيضاملا نيمدقألا ءاملعلا نع الو

 هنع حص نمع اهيف ميرحتلا حص امناو ص ميرحت الو ليلحت حيرصتب

 ىتح مهرابخلا نم هب بذكلا تابثاو ع مهراثآ ف ءاج ام ىلع نيرخأتملا نم
 ىلع عامجالا عوقو اعدا اهل ميرحتلا ىلا بهذ نمم ضعبلا نا

 . ملعأ هللا و « اهميرحت

 عامجال ١ ى رعد دوجول هگئافنقا ىلع رسجتأ مل مالك سفنلا فقو

 قفا و ا_م ىلع تفقو ىنإ ىتح ، اضراعم ملسملا عامجال نركآ نأ نم افوخ

 ٠ ارثآ اذه ف ىحبصلا خيشلا نع ارظن سفنلا ف

 لك الو > هدرلا ملس عامجالا اعدا نم لك سيلف حيحصلا ىلعو

 ةقيقح هل دهشتو س قحلا ناهرب هل حصي ىتح هيلع لوعمب ايأر عدبآ نم
 ء حصي ال ام اذه ك فالخلا دوجو دنع عامجالا حصي فيكو ث قدصلا

 ملعملا وه و ء ميرحتلا فااخ ىما ءىموي هنأك ىنحبصلا خيشلا نم لوقلاو

 هنأ هدلع رهاظ: ام رهاظ ىلع هناوأ ىف هب ىدتقملاو س هنامز ف روهشملا

 ٠ هرصم ق مه نيذلا ةعامجلا نم هرصع ىف نم ملعآ

 ىلع مدقأ ال ر اهمرحأ نآ ردقأ ال ىحبصلا : لوق نا : اولاق ناف

 ضقنل بجوملا فالخلا توبث ىلع لدي ال هلوت رخآ ىلا اهبراش ةئيطخت
 اذا مهل ليق فوقولا ىلا ءىموي هنأك لب س اهميرحت ىلع عامجالا ىرعد

هاضتقا ام مكح نع فوقولا هعم حص نم مسي مل حصو عامجالا تبث



_ ٣١١ 

 5 هبهذم فوقولا ناكو ،\ فوقولا بجوي كلذ ناك ولو اعطق ، هيف اكش

 هذه ى انفلاخ دقو ث هيلا مالكلا نم بوسنملا كلذ رخآ لاق امل متلق امك
 دوجول ضتقم ريغ فقاولا نم فوقولا نألا ، اننامز لهأ انخايسشآ رثكأ ةلسملا

 ةريحلا نوكل بجوم هنكلو ءىشلا مكح ىلع عطقلا صن نمم فالخلا

 ء هيف نيبناجلا دحأ ىلا ليمأ لب سفنلا ىف هيف كشلا ضراعو ةيكشلا
 ميرحتلاب لانت نم فلاخ دق هنأب ح"ول هنأل دحلا ةدافا بجوي هلاقم رحب ناكو

 نوكي ال فوقولاو س اهيف ميرحتلاب لاق نم هفلاخ دق هنأب حرصو ث ايآر
 ام اذهو ص ميرحت الو ليلحت ىلع مطقلاب اهيف مكح نم لوقل افالخ

 ٠ هللا ءاث نا ةريصبلا لهأ نم دحآ ىلع بيغي ال

 كلذ ىلع عامجالا هغليي مل هنأ ىحبصلا خيشلاب نظلاف : اولاتت ناف
 ىلع هليق عامجالا هداقعنا هعم حص رل هنآ هب نظلاف ، معن مهل لبق

 ىرجأ امناو { حصي مل هنأك هنكلو س هضقنب لوقلا ىلع مدق ا_4 كلذ

 ام راهظاب مسوت هب نظلا ىف كلذكف س ىآرلا مكح ىلع هدنع حص ام

 ةلالضلا مكح بجوملا عامجالا دقعني نأ لاحملا نمو اهبف قحلا نم هرهظأ
 جرخم الف الك اذه هلوق توبث دعب ةفالخ ىلع لمع هنآوآ س هب لاق نمل

 انعم حصي مل امل ، اهيف فالتخالا توبث نع اندنع ةلأسملا هذهل
 هذه ى انغلاخ دقو ، هلوقت حيرصتو ث اهيف فالخلا بجوي ام بجول عامجالا
 ٠ هللا مهمحر اننامز لهآ نم انخايسثآ رثكأ ةلأسملا

 كلا_نه هنأك لب ث مهنم لكلا قرغتسم ريغ هناف رثكألا ىلا رظناو

 انعم حصي ملو 4 حص ١ ذا مالكلا ىنعم ليلد ق هل فلاخم ريغ مهضعب

 ىلع عامجالا داقعنا حصي مل املو ك هفالخم لوقلا الو | هنع هعوجر

 عامجالا هتمداصا هلوبق زوج ال ىتح ص هلوق لبق هانعم هنع ءاج ام فالخ

 اضقن ٠

 ىقتناو ث اهليلحت ىف فالتخالا تبث املو ث كلذ ملعن ال انا الك

مالكلا نم ١ روضحم سفنلا ف ناك ام راهظاب انعسوت عامجالا تويث



_ ٣١٢ 

 تبث هجو ئآ نم اهيف قالطالا ىلع اهل ةمرحلا هجو ملعن ال انآ نم
 جزملا لبق نم مأ ث هل ىلتقلا ةهج نم مأ بحلا ةهج نم بجو ةلع ىأل الو
 ٠ رانلا ا_مهل خبطلا ىنعمل وأ ش هل ءاملاب

 ء لالحلا تاحايملا هجو نم ناك اذا ، لالح ءاملاو س لالح بحلاو

 ، ا_ہهنم ركس بوجولا الو ، امهيف ةدش روهظل ضقنم ريغ خبطلاو
 بحلا ةمج نم اولاق ناف ث ءايشألا نم تاركسملا مك ىلا امهبالقناب
 ىلقلا ةهج نم اولاق ناو ث مهلوق ىلع بوبحلا لك ميرحت بحن سايقلاف
 اذ_ه ىلع تبث اذا اضيأ ا_يلك بوبحلا ىف جرخي كلذكف مهل ليق ك هل
 ضعبلا دارفا نأل ىلقلا سفنب اهيلع ةمرحلا مقتو ث ةلعلا هذهب بهذملا

 رظنلا ىف هجورخل هب هكدلا . نكمي ال ءىش وه دسو ةلعلاو ضعبلا نع

 ٠ امزج باوصلا هجو نع

 ليق رانلاب امهل خبطلا وأ ءاملاب هل جزملا لبق نم : اولاق ناو
 ةجوزممملا تاخوبطملا نم نوكي همكح تا راهطلا نم ءاملاب جوزمم لك كلكف مهل
 ٠ تيث ول نأ اذه ىلع ةسياقملاب ا_هل خبطلا دنع ءااماب

 لعلو ص كلذك هرئاظن ىفف ، اهنم ءىش ىف كلذك نكي نأ لطب اذاو

 ء ادبآ ليصحت وذ هيعدي اولغ هطارفا عوضوو هيف ةقياضملا ةدسثلا هذه

 اهيف بجوي الو ث آسيجنت اهل ىضتقي ال اهخبطو تارهاطلا طالتخا نأل
 اهيلع موكحملا ةرمخلاك ةمرحلا ىنعمل ةبجوملا ةدشلا تمدع اهمم اميرحت
 ٠ اقلطم ةدشلاب لوق ىلعو ص ةينلاب كلذك

 قلطم ىف ضحملا لالحلا بورض نم ىتارفلا ءاملاو ىنبلا بحلاو
 سيلو ث امزج ا_ههيلع فااتخالا لوخدل ليبس ال لب ص لصألا ىلع مالكلا

 ةدش ثودح الو ، امهداسفل نيبجومب امهل خبطلا الو ا_ههنبيب ج زامتلا

 ء تالمعتسملا نم ءاسح ع ون كلذ لب ك امهد حآ الو س الك امهيف ةركسم

 اوضراع ناو ص ادبآ اذه لاح ىلع ةتبلا اهمهميرحتل ىنعم الف

. نملوت ف اهل ةمرحلا نم هرتبثآ ام لصأ توبث ف ةعزانملا ليبس ىلع
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 تاروخاملا ىف ءاهفسلا لامعتسال اهل ميرحتلا ىلا انبهذ امنا اولاقو

 بصنمب الا قيلي ال بعالتلا ليبس ىلع مالكب تاساكلا ق اهل مهتارادا و

 ىلع جراخلا وهللاو مالكلا نم روجحملا وه مرحملاف مهل ليق ، قسفلا
 نوناق نع ةجراخلا ث ةحوتفملا لاعفألا كلذكو ء ماكحألا ىف بعللا ىنعم

 دادملا ىلا ىدعت ال ةعيرشلا دهاش اهنم عناملا ء لادتعالا "دحو 0 قحلا

 ةيهاركلا ىنعم اهل بحتسي نكلو ، تالوكأملا نم اهريغو ةبرشألا نم
 اقلطم ةوهقلا ميرحت ىآر نم لوقو اذه مكلوقو ليق هنأ نظأ اميف
 اذ_هل اهل ميرحتلاو انيد ىآرلا بصني مل ام نيدلا ق اطخ هنا لوقت ال

 همكح بحتسي لصألا ف هنع اندجو نم ضعبل ةقفاوم هيخ هناك ضراعلا
 هنأب هدهف نيدن الو ؤ موقلا نع الا هيسحأآ الو س هتلمج مومع اذه ىلع

 لماعل الو ث هلئاق ىلا لوقلاب عرشتن الو س انموق لوصأ نم لطاب لصآ

 ٠ انيد تأطخأ ىأرلا ىف هب

 كلت دوجو مكلوق ىلع اهميرحت ىف ةلعلا تناك اذا : لوقن انكل

 نم ةلمعتسملا تاملكلاي اهيلع ملكتلا و تاساكلاي اهتارادا نم بايسألا

 ىلع كلذك سيلآ ، برشلا سلاجم ف اهل تارادالا دنع سانلا نمءاهقسلا
 ةذختملا ةينآلاو تاساكلا ىف رادملا كلذ هميرحت تبث اذا هجولا ااذ_ه
 تا رهاطلا لالحلا ةبرشألا نم ث هريغ وآ الالز ءام ناك ولو ، كلذ ل_ذمل

 عبمجو 3 تاوسحلا نم ىصحي ال امم كل ريغ ىلا هبراشل غباسلا نيللاك

 تحضوأ ال مهلصآ مهيلع ضقتن تنا ال ١ ولاق ن ٬راف 6 تابورشم ١ و تالركأمل ١

 ٠ كلذ ق ةجحلا نم كل

 مآ هل!وزب لوزت ةلعلاب ةطبترم ةمرحلا نوكتف مهل ليق معن اولاق ناو
 لامعتساو هبورض سانجأو هلاثمآ فو ص ةياهن الو ث ةياغ ريغ ىلا هبحصتسن

 ىلع هلجأ نم ميمجلا عنمي ةلع مهلعف نم كلذ نوكيو ث كلذك هل ءاهفسلا
 ٠ فلس نع افلخ اعيمج سانلا ىلع هلاثمأو هميرحت بجوتو ، الصأ دبألا

ةلعلاو كلذ ملو ث مهل ليق اصوصخ هسفنب هيف اهب ىقتي اولاق ناف
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 عافترا عم ةمرحلا ىقبت نأ حصألا ىلع كلذ لهجتسم هنأكف ةيقاب ريغ

 رذخراعب ميرحتلا هضراع امناو ء الالح لصألا ف هنأل ء اهل ةبجوم ةلعلا

 نأ نم ىرعت ال هلعلو ث ةمرحلا تلاز ضراعلا لاز اذاف ، مكلونق نع

 فالتخالا نسحتسيل ةدلاو ةينلاب ةدسافلا ةرمخلا ليبس ىف ام هقحلي

 ناكل ؤ حضو اذه تبث ول ن رأ ةدسثلا لاوزو ، ةينلا ةلاحا دنع اهيذ

 ٠ دعب انعم حصي مل هنكلو ، هسفن ف ضراعلا

 سانلا نم لكلل ةمرحلا باحصتسساو سنجلا قارغتساب اولاق ناو

 مهلوق ىلع تبثي هنأل ، الصأ لوقعلا نم لاح ىلع ارجرخ ام امومع
 اهلمعتسا امهم س تابورشملاو تالوكأملا نم هريغ ىلا ءاملا برش ميرحت

 بطرلاو رمتلاو بيبزلاو بنعلاو لخلا ميرحت ىضتقي لب ، كلذك ءاهفسلا
 اميف نوكبو ص ةبورشملاو ةملوكأملا ءايسثألاو بوبحلا عيمجو ث رسبلاو
 نم دحآ هلرقي ال ام اذه ص رهظآ ةمرحملا ةذبنألاوي رمخلا هنم لمعي

 ٨ ةريرسلا ىمعأ ةريصبلا سومطم الا هيعدي ال هلعلو س ادبأ لوقعلا لها

 داكل كلذ تبث ول لي س ادر هعم عامجالا و ةنسىلاو باتكلا مداصي هنل

 هبلطت ف رمألا جرخيو ع لالحلا نم عيش ضرألا هجو ىلع تبثي ال نأ
 ٠ اعطق لطاب الا كلذ لهو ، قاطي ال ام فيلكت ىلا كلذ دنع

 بابسأل ةبجوملا ةلعلا مدع دنع كلذ سانجأ نومرحي ال مهنا اولاق ناو
 هيف لصألا توبثلا اولوقي نأ نم 0 مهل دبال كلذ ملو مهل ليق ، ةمرحلا

 عقت ال كلذ مدعيف ضراعب ميرحتلا ع وتو ناك امنا و > دحلملا مم ةراهطلا

 ٠ هيلع ةمرحلا

 ص باوصلاو قحلا وهو ث مكنم بولطملا رهل اذه نإ : مهل ليق
 ميرحت نع عوجر هيف هنكلو ، متلق امك تاضراعلاب ميرحتلا تبث اذا
 امهلحو س بحلاو ءاملا ةراهط ىلع مكاياو نحن انقافتال ةنبلا ةومتلا
 ا_۔هول جارخا الو 0 ا_ہهبف هداسفل ىضتقم ىلع امهنيب جذامنلا نوكو

نع لاقتنالا امهلو امهيف بجوت ةيعرش ةلع ثدح ريغ نم امهلصآ نع



_ ٣١٥ 

 اهيف هنالطبر رئاظنلا نم امهلاثمآ ىف كلذ ناكما ةلاحتسال امهلصأ

 ةضقانملاو ىناعملا ف ةافانملا هجر هبفشي هنأكو ، كلذك اهيف اولوقي ال
 { امهريغ ىف لحلا ةدافا بجويف ضعبلا نم ضعبلا صخي نأ ث مالكلا ف

 اتتلطم سانلا نم لكلا ف درطيو س سنجلا قرغتسي امومع امهيف ةمرحلا ءاقبو

 باتك الب ةدحاو ةلعلاو س دحاو لصالاو ث لاحلا نم لاح لكبو ، لاح لك ف

 لوقل هنا الك ، هجورخ قحلا ف حصي لصأ ىلع عامجا الو ةنس ال
 طرشب اضيأ دييقتلاو قالطالا ىف فع_۔ذلا بناج ىلا ڵ نزولا حجار

 لوقلاو ، سانلا نم ةهافسلاب اهيلع ملكتلاو تاساكلاب اهل تارادإلا
 امارح هسفن ىف ناك ناو ،ے اهيرحت لالحلا ىف رثؤي ال كلذ نآ لصفلا
 . ةرمخلاك اهيف ةمرحلا قالطا ىلع مكل ليلدلا امف ث ىدعتي الف

 أجلم نودجي ال امبرو كلذ ىلع انم عامجالا دوجو : اولاق ناف
 فلاخملاو عامجالا حصي فيكو س كلذ ى مهل ةجح ال ذا عامجالا ىوعد الا

 توبث نم هومتبعدا ال فالخلا ىضتقي هلوق دوجوم نيملسملا نم مكل

 ح هارعد قحلا فأ ميقتسي ال ام ااذه موسرم بتكلا ف عامجالا
 اولاق ناق عامجالا ىوعد هعم حصي ال ام حص دقو اميس ال

 ٠ اتالطا اهل نيمرحملا نم قافتالا تومكل

 ىلع الا عامجالا نكمي الو اقافو لوقلا حصي لهو مهل : ليت
 وأ اقافتا هميرحت بجوت ةلع الب لصالا ف تاحابملا نم ءىش روضح

 دجن مل اناغ ع ةينب للعل هيف فالخلا ناسحتسا جرخي هنآ رآ اعامجا

 اهميرحت ىلع عطقلا نم ملتق ام ةحص ىلع هب لدتسي اناهرب مكنافنال
 ةبجوملا ةلعلل اهب ساقملا ىف هب ربتعي داسفل هنآكو ، سايق الو صن ىف

 دنع اهيف رجحلا دوجوب مئاقلا ببسلاو ، مكلوق ىلع اهيف ةمرحلل
 ء ئآرلا اذ_ه فعض نم نيبتي سانجألاو لاثمألا نم اهريغل اهب ةسياقملا
 ىلا ةراشالا نم ايأر اهيف ىحبصلا هلاق ام حجرألاو حصألا هنأك لب
 ةفالخل انسمتلا ام ثيح نمو س انعم حيجرلا لوقلا وه كلذر ، لحلا

مكل ليلدلا امف ڵ ةفالخ نولئاقلا متنآو اهدجن مل ةجحلا ىأرلا ى
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 هلوسر ةنس نمو ع ىلاعت هللا باتك نم اندجو ناف ةجحلا امو ع كلذ ىلع

 تتبثآ ةيلقع ةجح نم وأ ، ناهرب ىلع عامجالا نم وآ ، مالسلا هيلع
 اب ءىش هبشأ مهل كلذ دوجو هنأكو حيحص لصأ ىلع لوقلا اذه

 لك نم مهل ةقياضملا برقو ةلعلا داسغفو ةلدألا ضقانتو ةجحلا مدعل

 ولو كلذ نوعدي ال مهو . هربظن ميرحت ءىش لك ىضتقي هنأل | ةهجو

 ٠ هلوبق لقعلا ق زجي مل ٥ وعدا

 ةلع هل ملعن ال و 6 هل دآ هل دجن ملو ح ةجح ١ ذهل ف رعن ال : ١ ول ات ناف

 . نومرحي اهلو ، نوهني اهنع خايشالا اندجو ام الا

 ديلقتلا ليبس ف نوكلست مكنأب متررقأ مكسدفنأ نع مكنأك : مهل ليق
 كلذك اهنومرحي مهنا اولاق نأو ءايبنألل الا مارح نيدلا ف ديلقتلاو
 وأ مهل ليق مهريغل مهنم عابتا الا مهنم ةجح الب ئآر ىلع مهسفنأب

 تا رهاطلا نم ءىش ميرحت باو_۔صلا نم جرخي له وآ قحلا ف ميقتسب

 قحلاب ةحرصم ةجحل ةبجوم ةلع الب هيلع عمتجملا لصألا ف لالحلا
 ٠ كلذك كلذ نوكي نآ تاهيه ، اهل ناهرب ال ىوعدب لب ع هميرحت ىف

 ىلرآ اي اإورظناف ى جهنملا مكل انحضوو ججحلا مكل اندجوأ دقو

 اونظت الو س نوملعت ال ام هللا ىلع اولوقت الو هللاا اوقتا ڵ هيف بابلخلا

 انفلاخ هيف ءىطخن انيد ىأرلا نم انل اذه بيصن امنا اننآ انب

 حصت مل ، مكلاقم فالخ انل ناب ال اداهتجا اذه انلق امنا الك هيف

 لمعلا الو س مكل ةعباتملا انكمت ملغ ى ةمرحلا ى مكيآر ةجح ةحضاو انعم

 ىلعو & هنايب انل حضتي ناهرب ريغ ىلع اذه ىف ىآرلا نم هومتيأر اهب

 فلاخ نمل ةيالولاو هدهجب باوصلا سامتلا ىف هسفنل دهنجي نأ انم لك

 نم ةءاربلاب نادو ث انيد ىأرلا بصن نم الا هئايلوأ نم ىآرلا ف هيأر
 ٠ قحأ ةءاربلاب هناف هيلع هفلاخم

 نحن ام عدنل مكداهتجا ناحجر انل ناب نإ هللا ءاس نا اناو
٠ ملعأ هللاو ء هلل دمحلاو حجرالا ىلا ليمنو . نآلا هيلع



 س ٣١٧

 : لاقف ةينبلا ةوهقلا نع هللا همحر نافلخ نب انهم هيقفلا لئس

 ا_هيف ناخيشلا ناذه هارثأ ام لدع الإ ىرصب فعض عم ىل نيبي مل

 ةنس نم الو ث نيملاعلا بر هللا باتك نم مكحب صن اهيف دري مل اذا

 نيمدقألا راثآ نم امهيف مكح ىلع عامجا انعم حص الو ى نيمألا ه دين

 ٠ نيفلاخملا نم هفالخ حصي ال ىتح ص نيفلاسلا ءاهقفلا نع

 كلذ لعلو ء نيرخأتملا راثآ نم اهمكح ف ةضقانملا تدجو امناو

 رثكا ىسعو ص مهلبق ناك نم نامز نود مهنامز ى اهلامعتسا ثودحب

 اهب نوجتحي ةجح مهل ملعأ الو ث اهميرحت ىلع مهنامز لهأ نم خايسألا
 ىل نيبي الو وهللا سلاجم ف اهايا ءاهفسلا لامعتسا الا اهميرحت ف

 ام اذا مكح ليوحت ابهب حصي ال سلاجملا نال كلذب ةجح

 نع ريغتي ال ، هل تباثلا مكح ىلع وهف هتراهط تتبثو هلالح حص

 ىآو ، تباث لصآب الا حصي ال ميرحتلا نا مث ّ عضاوملا فالتخاب هلاح

 اهمو هخبط نبت نبلا بح ناك دقو 2 ةنبلا ةرمقلا ميرحتل ةبجوم ةلع
 رهاط خبطلا ىف هب هتجزامم لبق ءاملا كلذك ، ارهاط الالح ءاملاب هتجز

 نع هلقنأ كلذ دعب ىذلا اهمف ؤ خبطلا ليق عيمجلا نع كلذك همكحو هلتم

 سجنت ال رانلا نأ عم 0 مارحلا ىلا لالحلا نم هلاح نع هلوحو همكح

 لهأ نم اهمكح ىف كلذ ىآر ىف اسجنتم ناك ام رهظت امناو ، رهاطلا

 ءا_ملا عم ربلا بح دادزي نأ اذه ىلع ىلراف كلذ تبث اذاو ك ملعلا

 اذهف س كلذب سجني نآ نود ، هل هتراهط قوف ةراهط خبطلا ى هب جوزمملا

 . ىنعملا اذه ف ىآ ناب ام
 نيملسملا نم هفالخب لاق نم ءىطخأ ال ىنآ عم هريغ ىل نيبي الو

 داهتجاو ىأر معضرهم هنأك مه راثآ هيلع تلد ام ىلع ىدنع اميف هنأل

٠ نيمكحلا ىلع اعامجا ال
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 هميخ لاق :

 اهيف لوقي هنأل هريغ ال اهمرح عم دحاو مكح الا اميف سيلف
 اهلحي ال الوق رثألا ىف دجن ملو عازنلل اهيغ هعم لخدم الو عامجالاب

 لوح ماح هللا همحر ىحبصلا الا اهنم دهعلا ءابرقأو مهعم تثدح نمم

 ميرحتلا ريغ الوق هل نآ هقوطنم موهفم نم جرخف ي ةلأسملا هذه ف فالخلا

 حازآوع عامجالاب لوقلا ةهبسث هب حارأف ث هيلا ءىمويو ث هيلع هلوح موحي
 ىلا انفلاخ دقو ص هلوق حيرصب فوقولا كلذب هدارم نآ نظ نم ةهبش

 فالخلاب اهيف ملكت نم لوآ رهف ث اهليلحت كلذب هدارم نأ ىلع لدف هرخآ

 هآرف اهيف ليلحتلاب حرص دق هدعبو ث ءامياو ةراشا انملع اميف هزاجاف
 ز ةيلقع نيهاربو ص ةيلقن ججحب هدضعف الصف الوق هيلع ىتآو الدع

 ئرب ال نآ داك ىنح ، هللا همحر ناهين ربآ هل اديؤم اهيف لوقلا عبشآو

 بابلألا ىلوألا باوصلا رون نابأف س هب دتعي الوق ميرحتلاب اهيف لوقلا
 انملع اميف هريغ ىلا ٥آر ام لدع ىف فلاخم هفلاخي ملو ؤ احيحص هؤارف

 % اعازن هعازن د_عي ال نمم عزانم كلذ ف هعزان هلعلو ص انموي ىلا

 ليلحتلاب اهيف ناهبن وبأ حرص ام دعبو ملصلا هيلا بسني امم وه الو
 لاقي نأ اذه ىلع حصي ميرحتلاب اميف لاق نم هنيد ف ءىطخي ملو

 ىلع ال فالخلا اهب زاجأ نم عم نالرق اهيف ىنعم ىلع نامكح اميف
 ٠ هللا همحر خيشلا اذه همهوت ام

 نم هفلاخ نمل هفالخ حصي مل امهدحأ ىلع اع امجا ناك ولو هلرتو

 اهميرحت ىلع اوعمجأ ولو : دعاج ني رصان خيشلا لاقف 6 ملدلا لهآ

 ح عامجالا اهيف زوجي ال هلوقت ىنعم ىلع عامجا ال ىأر ةلاسم اهنأل اولضل
 اهيف قلغت ملعلا لهآ عم اهررهظو اهثودح ىلاعت هللا دارآ ذم اهنأل

 ، لالض ىلع ممتجت نأ تلع دمحم ةمآ اسئاحو ث هلوق ىنعم ىلع فالخلا

 ء مهنم فالخلا هيف حص ءىش ىلع عامجالا مهنم حصي نآ لاحمو
 هل ىنعم ال هفالخ حصي مل امهدحأ ىلع اعامجا ناك ولو : هلوقت ىقبف

هلرقت ىلع هللا همحر ناهبن وبآ ةقفاوم دارآ هلعلو ، زاوج الو : اذه ىلع
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 داهتجالا اميف زجي ملو ، عامجالاب امهيف لاق نم لوق ىقبو ى فالخلاب اهيف
 تربعو اهب تلحف ث ىناعملا نم اهب دارأ امع ىنابملا ظافلأ ترصقتو

 ىرخآو ناسللاب ةرات وديي ناسنالا نم طلغلا فرعأ الف دارآ ام ريغب
 وه ءاملعلا لوتنف الاو حص ناف ع كلذ ىف رظنيف ملعأ هللاو ث نانجلاب
 ء ةيسشاحلا ىف بتاكلا وهو ء ملعلا ىف هل دي ال نم لوق ال حيحصلا

 هفلاخ نمل هفالخ حصي مل امهدحأ ىلع اعامجا ناك ول ذا عجر لباقلاو

 لكو ث نظلا مهب نونسحمو كلذ نم مهااح مهو { ملعلا لهآ نم

 5 نوتوافتم هلزانمو ملعلا تاجرد ف مهو ، كلذ ىف هل ناب امع ربع مهنم
 : ةيملعلا تاجردلا ف مهترافت ردق ىلع كلذو ، ضعب نم ملعأ مهضعبو

 اذهو اذه لدعب هللاو ( ميلع ملع ىذ لك قوفو ) : ىلاعت هلوقل

 ٠ ملعأ هريغ

 : ةلأسم يهب

 نم ردانبلا لهآ هنولمعي ىذلا بارشلاو : مساق نب ىلع هيقفلا نع

 . رثألا ف هتدجو ام ىلع مارح وهف ةرمقلا هنومسيو نبلا راسنق

 ةئطخت ىلع الو 0 اهميرحت ىلع ردقي ال : لاق نم لوق : فلؤملا لاق

 ليلحتلاب حرص نم لوقو ت اهاوس هللا نيد نم هجرخي ام نكي مل نا اهبراست

 ء ىحب_-صلا ريشب نب ديعس نيهيقفلا نيخيشلا لوق وهو ء ىنبجعي اهيف

 0 اهيا وص حضتا دق ةلدأ كلذ ىلع امهلو س ىصورخلا سيمخ نب دعاجو

 هباوج ةراسا ىفو ث ادعاسم كلذ ىلع نافلخ نب انهم انديس هيقفلا ناكو

 هنآ الا ىرأ اميف لوقلا نم حيحصلا وهو ث اد_ضاعم اهليلحت ىلع امهل

 . ملعأ هللاو ، اعطق هب نادي نآ زجي مل ىآرلا هيلع زاج امو ىآر مضوم

 : ةلأسم وبع

هدب_ص . سان انلل حابم وه امم اهريغ وأ ةمامح برض نميف : : ىحبصلا



_ ٢٣٢٠ 

 رأ ةق دنبي اهل هبيرض ناك هعسو أ ذه زوجي ٥ ذخأو دحآ 7 هقيسف

 ؟ ٥هديي اهامر

 ٠ ملعأ هللاو 6 نيهجولا ق براضلا ريغب اهذخأ زوجي ال : لاق

 ناك ولو فالتخا هتناكذ ىفف رحبنا و ريلا ق س شيعي ام ىلع ىمس اذاو

 ٠ ملعأ هللاو 6 اريط

 : ةلأسم بج

 هل زوجيو ث كلذ زاج هلتقو هفيسب هبرضو ديصلا ىلع ىمس اذاو

 ئ مسي مل وأ ىمس هلكأ زوجي الف  اصعب لنت ام امآو 4 همهسو هحمري لتق ام

 ٠ ملعأ هللاو

 :ةلأسم وهج

 ح هيأر الب داليملا ق ةحوبذم هتاش دجو نم : لانتو راتخملا نب دمحم نع

 : اهب عافتنالاو اهلكأ هل دالبلا جراخ ةحوبذم اهدجو ناف اهلكأ هل زجي مل
 ٠ ملعأ هللا و

 كلذ دعيف هدنع نم اتنقرسىفمنغ نم ناسآر هدنع ناك نم : ناديبع نبا

 هلكأ هيلع مرحيآ ةدلملا ف ةدحاوو ةالغلا ف ةدحاو نبتحويذم امهدجو

؟ نيسأرلا نيذه نم



٣٢١ 

 هدجو ىذلا لكأب الو ةااغلا ق احويذم هدجو ىذلا لكآي : لاتق

 ٠ ملعأ هللاو ئ دلبلا ق احريذم

 : ةلأسم دب

 ىردي الو اهمحل عيبيو لجر عم هحوبذم هل ةاسن دجو نمو : رثألا نمو

 ؟ اهمحل لكآ هل له اهحبذ فيكو ث هيلا اهمحل راص فيك

 هيل ا ريصت نآ نكمأ اذا اهمحل لكأ زوجي هنأ ىعم : ديعس وبآ لاق

 ٠ ملع ا هللاو « اهحبذ زوجي ام ريغ ىلع تحيذ اهنأ ملعي ىنح لااح هجوب

 عف دو . اهيرل اهنمت نم صلخت مت 6 اهحب ذو ةاست قرس نمو : ىلم ١ زل ١

 ؟ اهمحل هل بيطي له اهب هل

 مس ١ رك ذ ولو . امه دحأل لحت ال ةتيمل ١ ةلزنمب اهنأ لوقل ١ رثكأ : ل اق

 ٠ ملعأ هللاو ى ةمرحلا ىف دساف اهركذي مل ناو ، اهحيذ دنع هللا

 : ةلأسم دهج

 ءام نع قلي ىبنلا نع هوعفر ىذلا ىهنلا ف لوقلا فلتخا : هنمو

 : لاق ضعبو ث ميرحت ال بدأ ىهن هنا هيف هلوأت ضعبف نيراقلاو رسبلا

 جضني ام نيح نم هبحاص دنع مارح ره لوقلا اذه ىلعف { ميرحت ىهن هنا

 بدأ ىهن هاري نم لوق ىلعو ث هنم ةوالحلا هؤام لخديو ع رسبلا

 ٠ ةذبنألا نم هريغك ريغتي ىتح هدنع مرحي الف

 ذ_خنتيب نأ هل زوجب لرق : رسيلا ءام ق فلتخيب : ديعس ويآ لاقو

 ٠ ملعأ هللا و ے هوركم لوقو ، زوجي ال لوقو ی لخ هنم
( ٢ : } ج راثالا بابل _ ٢١ م)



٣٢٢ 

 اميست ىيحيو هب مصعيب امم تامرحملا نم ائيس رطضملا دجو اذاو
 ؟ عنصي امف لالدا الو هبه الو حييب لحب ال ىذللا مارحلا سانلا لاومأ نم

 امب نادو اذ_ه نم ؤ هعفن ءايحا ءاس نا كلذ ق ريخم هنا : لاق

 6 ريزنخلا محلو مدلا و ةتيملا نم ةسفن ىيحي هنا لرقو ك نامضلا نم همزلي

 سجرلا نم لكاي نأ هل سيل لوقو ي سانلا لاومأ نم لكأي الو ، اهلثمو
 . ملعأ هللاو ڵ ضراعم هيف هضراعي ملو ء رهاطلا دجو اذا مرحملا

 ريزنخ محلو ئ ح وفسم مدو هنيم هرضح اذا رطضم ١ فو : دبعس وبآ

 هسفنل بيطأ ناك كلذ ىاف ةحابالاو ةمرحلا ى واستم اذهف : لاق

 ناتمرح هرف عمتجي هنأل دشأ ناك اتيم ريزنخلا ناك ناف ١ زيمم ناكو & هنم

 ٠ ملعأ هللاو ئ ء !وس هلك لوقو ماعنألا ةنيم لكأيف ريزنخلاو

 ىلع ىوقتو ةكلهلا نم هبيجي ام رحةب ةتيملا نم لكأي رطضملاو
 ؟ كلذ ق دحال مآ هنتو ق ضئا رغلا

 ىوقيو س ةكلملا نم هبيجي ام ردقب ةتبملا نم لكآي رطضملا نا : لاق
 ٠ هتقو ق ضئارفلا ءادآ ىلع

 ةليل نم هنيعي ام رد_ةم لكاب نآ هل له ناضمر ق ناك ناو : تلق

لالدلا نم ءىش ىلع ةليللا كلت ق ردقم ال هنأ هعم ناك اذا اهلح ىلا



_ ٣٢٣ 

 ملعأ هللاو ء مايصلا همزلي عضوم ف ناك اذا ىعم ئذكه : لاق .

 : ةلسم وه

 رارطضالا ريغ عم ةتيملا لكأ نا : هللا همحر نافلخ نب انهم هينفنا

 دجي ملو ء ةعاجملا نم كالهلا هسفن ىلع هفوخ دنع كلذو ث هريغ ال

 ةكلملا نع همصعيي ام ردقب اهنم لكاي نآ هل ذئنيحف ، لالحلا نم اهريغ
 ىلع اهلكأ مرحم روجحم وهف كلذك نكي مل امو هل هللا ةصخرب اعسوت
 ىلع تامو ث هعسي ال ام ىلع لكأ اهلكأ ناف س رارطضالا مدعو ث رايتخالا

 هللا انذاعأ رانلا لهأ نم كلذب نوكي نآو ، كالملا هيلع نمآ الف رارضالا
 ٠ نيملسملا عيمجو اهنم

 : ةلسم هب

 رحنلا دعب حيذلا فو ك حبذلا نع زجم هل رحنلا لمجلا م : ىحبصلا

 5 كلذ زجي مل نم مهنمو 0 زاجآ نم مهنم : نيملسملا نيب فالخ

 ٠ ملعأ هللا و

 : ةلسم وج

 اذا ىسوجملاو ىنارصنلاو رصنت !ذاا ىدوهيلا قو : هل تلق : هنمو

 ؟ مهحئابذ لكؤت له 6 رصنت وأ دووت

 ٠ فالتخا هيف : لاد

 ؟ نيملسملا ىلع مهحئابذ ميرحت ىري نم ةجح امو : هل تلق

دترملاو ، هتلم نع دترا هنأكف لوقلا ضعب ىلع للم كرشلا نأل : لاق



_ ٣٢٤4 

 ٠ ةدحاو ةلم هلك كرشلا لوقي مهحئايذ زيجي نم ةجحو ص ةحيبذ لكؤت ال

 ٠ ملعأ هللاو

 ؟ سيآ رلا عطقف حبذلا دنع ةيدملا هتقس نمو : هنمو

 نسحي لهو اعامجا اذه ىرأ اهل لاق هيغ هتعجار مث لكؤي ال سأرلاف
 ٠ ديا ألا ف هلثمو 6 ما رحو لالح ةيكذلا ةيا دلا ق

 ؟ هلكأ ىلع تنآ رساجتت لهو : هل تلق

 ٠ ملعأ هللا و معن : ل انت

 كينلا نم كمسلا جرخف هكيبسثب اكمس داطصا لجر نع هتلأسو

 ؟ ال مآ هلكأ هل زوجي هقرراخي رخآ هداطصاو ايح

 قوراخ نم ايح جرخ ىذلا كمسلا ناك نا : نابح نب دمحم وبآ لات
 اكم _۔س ناك ناو ٨٧ هدم _صي نأ رخآلا قوراخلا بحاصل زوجي الف اذه

 ٠ ملعأ هللاو ء هداطصا نم ىلع سأب الغ ابوق

 : ةلسم وج

 همزلي ىذلا ام . اهعايو اهحيذف تضرم ةنامأ ةاش هدنع لجر نعو

 ؟افلتخا اذا اهبرل

 نامض الو ةزئاج بستحم ١ ةحيبذ نأل م اهنمث نم حص ام همزلم : لاق

٠ مل_ءآ هللا و 4 محللا ةميق نم حصي ىذلا ريغ هبلع



_ ٣٢٥ 

 فال_خ دارأو ةلقلا ريغ ىنا حبذ نمو : فنصملا باتك نم

 ؟ ةنسلا

 . ملعأ هللاو ع ةحيبذلا ىف امارح كلذ ملعأ الو ةبوتلا امهيلعف

 هل حبذي هريغ رمآ نميفو : هللا همحر نافلخ نب انهم هيقفلا ديسلا

 كلذ هلوقت نوكيأ ث هيلع هللا مسا ركذي مل هنآ هحبذ دعب ىعداغ منغ سأر

 ريصيو { ال مآ ةقث حبا ذلا ناك هحيذب رمآلا هيحاص ىلع ةجح ال ال ردقم

 همزليو حوبذملل ةمرح هب حصتأ ةجح هلوق تبث اذاو س ىوعدلا لثم كلذب

 ؟ ال مآ هلوقب هنمرح تحص نا هبرل هنامض

 ء لوقلا نم لمجملا ىف فالتخالا نم ىرعتي كلذ لثم نا : لاق

 مسا ركذي مل هنآ ركذف ةقث هريغل حباذلا ناك نا هنسحتسآو هارأ ىذلاو

 نايست نم رذلا هل امب لب ، هرايتخا ريغب هحبذ دعب نم حبذلا دنع هللا
 ح هنيمآ وهو ، كلذ ىلع نومأم هنأل ث هلوق لوبق كلذ ىف ىنبجعآ س هريغ وأ

 نيب فالتخالا ىزجي ةحيبذلا ميرحت ف ىسعو ء انئاخ نيمألا نوكي الو
 ٠ فالسلا ءاهقفلا

 مسا ركذ كرت ىلا دمعتي مل هنأل ىلا بجعأ اهليلحتب : لات نم لوقو
 ٠ هرذع ريغ نم لجو زع هللا

 ناو ث هلوت لوبق رأ مل كلذل !دمعت ةيمستلا كرت هنا : لاقت ناو

 نآ هل سيل ام هريغ لام فق ىتأ دق هنأب هسفن ىلع هرارتال ةةث ناك

 هريغ ىلع ىعدملاب هبشأ راصو ، ىدنع اميف كلذب هتقث تلااز دقو س هيتأي
ء هاعدا امدق هقدصم مل نا ٥اوعدم اهبحاص ىلع ةحيبذلا ميرحت حصب الو



_ ٢٣٢٦ 

 هسفنب هصخي اهميرحتب هللا نيبو هنيب اميف كلذ ىف اقداص ناك نا لب
 هارعد نوكتف ، لصألا ىف ةقث ريغ حباذلا ناك نا كلذك ، هريغ نود

 ركذ اهايا هحبذ دنع اهيلع هللا مسا ركذي مل هنآ ىعدا نإ هنم ةلوبقم ريغ

 اميغ ءاوس هلك عضوملا اذه ىفف س رذع ريغ نم وأ رذع نم كلذ كرت

 ٠ هتقث مدعل كلذ ىلع نومأم ريغ هنأل ئرآ

 ، ملعلا لهأ نم هب اهميرحت ىأر نم ىآر ىلع هلوقل ةحيبذلا ميرحتو

 ٠ هلبت نم هبلع اهنلت لجأل اهبحاصل امزال هبلع نامضلا نوكيف

 كلذ ف همزلي الف هيف هلوقت لبقي الو ايعدم هيف نوكي ىذلا لاحلا فو
 هللا ىلا ةبرتلا لب ء هببسب اهفلت اهبحاص ىلع حصي مل هنأل ڵ نامض

 ، هلدعب لمعيو هيغ رظنيف حص نا ىل ناب ام بسح وجرأ اميف هل ةيزجم
 ٠ ملعأ هللا و

 : ةلأسم وج

 بنرألاو ذفنقلاو بضلا محل : دادم نب هللا دبع نب دمحم خيشلا

 ةيطيطللا ود_بلا اهيمست ىتلاو رقصلاو دهدهلاو حاكرلاوب طبلا محلو

 ةمخرلاو رسنلاو ىزابلاو باقعلاو ث لالح وبابلاو لدجلاو سافخلاو
 ٠ مارح رصنسلاو درصلاو وضاضلاو موبلاب قعقعلاو بارغلا و

 هنآ هلوق ف ىردأ ال انأو ملعأ هللا : سيمخ نب دعاج خيشلا لاق
 هركذف !ذه نم هامس ام ضعب ف نأ الا لاح ىلع باوصلا نم جرخي

 قفتي هنأ ملعآ الو ع هلكأ زاوج ىف فلتخي ام اهنمو س هلح ىلع قفتملا وه ام

٠ عجر كلذ ىلع لدي ام ىتأبب نأ ىسعو ، كلذ نم ءىش ميرحت ىلع



_ ٣٢٧ 

 ل_حي امع لئسو : هللا همحر ىصورخلا سيمخ نب دعاج خيشلا نع

 ىلع هلكأ مرحي وأ ١ ؟ نا ويحلا سينج عارذآ نم هلو ء ناسنال

 ةنسلاو نآرقلا ق نلع دمحم هيبن ناسل ىلع هللا هلحآ د هق : لاق

 ىنعم هتحلي نألا زاجف ث رمآ وآ ىهن ق ءىش نم ههبشآ ام وآ عامجالا وآ
 فالتخالا عضوم ىف ئأآر ىلع رآ ةيهارك وأ ةحابا ىف مكح نم هب ام

 ٠ ىأرلاب

 ؟ م اعذألا نم ةميهرل اف : هل تلق

 ىنثتسا ام الا مالسالا نيد ف مارحلا نم ال لالحلا نم ىهف : لاق

 ٠ كلذ ى

 انآأاضو ازعم منغلا و رقبلا و لبالا نم ةينامثلا جاوزألاف : هل تلق

 ؟ ال مآ امظع آ ١ دلجو انيلو امحل هدابعل هللا هحايأ دق امم هذه ق ىه

 ء اهمكح ىف لالحلا نم ىهف مهل عغانم اهلعج دق هنأل معن : لاق

 ، اهمحش نم نوكي ام وأ اهمحل زاوجل طرش اهيف زاج ام ىلع ةاكذلا نآ الا
 ركذي مل هنأ وأ هللا ريغل حبذ امو ي مارحلا نم اهفانصأ ف ةتيملا ناف
 . ماكحألا ف اهب قحأ الف دمعلاب هيلع هللا مسا

 ؟ لاع رشلاو ى وا رألا 'وآ ءابظلا وأ شحولا رمح نم ناك امو : هل تلق

 هزاو_ج مدعل اهلح ق فلتخي هنا ملعأ الو دصلا نم اذهف : لاق

 ىسفن فو ، زوجي ال هنا لوقت نم بنرألا ىف ءاج ام الا لاقملاو دمعلا ف
 ٠ كلذ نم

؟ اهمكح ام اهعاونأ ف شحولا رقبو ندكركلاو ةغارزلاف : هل تلق



٣٢٢٨ 

 اهنأ الا عاونأ نم هب ىه ام ىلع شحولا رقب ف ملعأ ال : لاق
 تاوذ نم امهنا ندكركلاو ةفارزلا ىق ليق دقو ، عامجالا ف لالحلا نم

 الوق كلذك امهنأ الا لاح ىلع ىدنع امهيف حصي الف ااذه ىلعو ث نورقلا

 ٠ كلذ ريغالادحاو

 ؟ داوهداستو رومانلاو لبالاو ررمحيلاقف : هل تلت

 نم اهفصو ى اهيف ءاج ام ىثعم بسح ىلع اهمكح ىف ىمف : لاق

 ٠ كلذ الا اهنم ءىش ق حصي ال نأ ىسعو اهمحل لكؤي ام عاونأ

 ؟ال مآ لالح ريمحلاو لاغلا و ليخلاف : هل تلق

 زاوج نم منمي نم لوقل اهلح ف ىآرلاب فلتخي امم هذهف : لاق
 ة كلذ ق امتحلي نآ ةيهاركلاب لوقلا لعلو هزاجأ نم لوقو ، الكأ

 ؟ هب ىنفرع هيغ لوقلا امو همكح ام ليفلا محلو : هل تلت

 ٠ كلذ ىف قحلا لهأل ايآر ليلحتلا و ميرحتلاب هيف ليق دق : لاق

 ؟ ريزانخلا و ةدرقلاف : هل تلق

 ىلا ليبس الف الار اهلكأ ىلا رطضا نمل الا مارحلا نم ىهف : لات

 ٠ مالسالا نيد ىق اهلح

 ؟ال مآ هميرحت ىف ريزنخلا لثم درقلاف : هل تلق

 هميرحتي هللا حرصي مل نا و ؤ هلثمك نوكب نآ نم هدعبأ ال : لاق

 : ضعب لاق ناو ح امهيواسش ىلع ىنعملاب لدف امهبرقت دقف ؤ{ هلح ال و

 هميرحتب لز_ذي مل هنأل ، ريزنخلا ل_ةم وه سيلو هلكأ زوجي ال هنا
 ٠ كلذك نآ رقاا

افقرت ةريبك بكر دق هنأب هيف لوقي ال هنا هلكأ نميف : ضعب لاتقو



_ ٣٢٩ _ 

 ىلع ال ا لاد ريغ هناف \ هملع دذل هم ىردب ال امي همكح ىف لوقل ١ نع هنم

 ٠ ةريصب نع ليلدل ليلحت وآ ميرحت نم هالع ام ىلع ال ةايحل اعروت هفتورت

 ح هزجعل هاوس ام ىلع ردقي ال نل اذه وحن نم نركي ام نسحآ امو

 ىلع ىنعم ةدايز هيف سيل اذا لاح ىلع ءىش ف هقفلا نم نكب مل ناو
 هيلع داز ام ال ةريبكب هبكار ىلع عطقي ال هنأل ك هلاح ف هسفن نع هب ربخأ ام
 ىلا ةراسثا ىف نركي امبرو س ةريغص ق هل اطخ الو س لدع ةباصا نم

 ليلد نم هل رهظ ام ريزنخلا لثم هنأب لاق نمل فينعت ريغ ى هنأل ث هلبا ام

 ىف هل راسم هنآ همارح ف لدت ةياور ف ثيدح حيرصت وأ ةيآلا ىنعم
 ٠ ريبخ لثم كئبني الو ع ءاوس امهيف لوقلاف ى هماكحأ ميمج

 ؟ هب ىنربخأ هيف لوق نم هنيد ف فلاخ نمل امو : هل تلق

 ضعب لوق ى امأف هيردأ ال ىناف ى عيمجلا هلاق امب ملعأ هللا : لاق

 هيف اولاق مهنأ نسحلاو دهاجمو ةمركعو ءاطع نع مهراثآ ىف دجوي ام

 : ربلا دبع نبا لاتو س مارحب سيل هنا : نورخآ مهنم لاقو ث هميرحتب
 اد_حأ ملعي ال هنأو س ءاملعلا لوق ىف هعيب زوجي الو س لكؤي ال هنأ

 ٠ هلكأ ىف صخري

 ىلع درقلا محل نع ىمن ث تع هللا لوسر نآ ىبعشلا نع ىورو
 ىلع لدب ام ىنامعلا دبعس ىبآ خيسلا لوق ق نآ اهنأ ‘ هولاق ام ىنعم

 نم هل ام ةماع ىف ريزنخلا لثم هنأو ، مارح هنآ الا هيف حصي ال هنأ

 ٠ هفرعاف ماكحأ

 ؟ اهيف لوقلا ام رينانسلا و بلاعثلا و عابضلاف : هل تلق

 اذه ىلع اهنأ الا عابسلا سنج عاونآ ةلمج نم عامجالا ف : لاق

 لوقت نم ئآرلا ق هب ام لدعلا ق ىه اهمكح ق فلتخي امم اهمسا ق

ف مك_ح نم اهل ام مدعل لحلاب لوقو ث ةيهاركلاب لوقو 0 ميرحتلاب



_ ٢٣٢٣٠ 

 نآ الا ىأرلا ىف اهلهأ نيب ةعزانم نم اهب ام عفتريغ ث هيلا اهب عجري لصألا
 نم اهلثمب ءازجلا اهيف لعجيف س ديصلا نم اهنا لوقي اهلح ىف بهذي نم
 ىلع اهلتق ىف ىزجي هب ام ىلع مرحلا ف وآ امرحم اهلتق نم ىلع معنلا
 ٠ ىلهأ نم هالع امل مومعلا ىلع الا هذه نم ىشحو لك ىف صوصخلا

 اهنم ءىنث ف نركي نأ هلوق ىف ىفن نم ىأر ىلع ال هبجوآ نم لوق ف
 ق ءا د فلاو ةحادالاب اهنيب نم عبضلا صخ ءاهقفلا ضعي نآ الإ

 ٠ هموزل عضوم

 هازجو دبص عبضلا » : لاق هنا نع ىبنلا نع ثيد_دلا فر

 نم بان هل ام ةلمج نم ةح ايال اي ةصوصخم اذه ىلع ىهف « نسم شبك

 ٠ هب لاق نم ىآر ق لوكأملا ىدعتيف ديصلا نم نوكي ال ذا 0 عابسلا

 نم ىلع ءازج ال عاونألا نم اهريغك ىهف & اهمرحي نم لوق ىلعو
 ٠ هفرعام اهلتق

 ؟ دوهفلا و بائذلاو رومنلاو دوسألاف : هل تلق

 جرخت ال تناك ناو ئ ىلوألا نم دشأ نوكن نآ هذ_ه ق ىسعف : لاق

 رهظأ مكحلا ىف كلت ناف لوق نم اهب ام ىنعم اهقحلي نآ نع ئأآرلا ف
 ٠ ملعلا لهآ دنع اصيخرت

 ؟ امهيف هجولا ام بلكلاو ىوآ نباو بئذلا : هل تلق

 اهلح ف عابلا نم اهلثم ق لوقلا نم ىضم ام ىلع ىهف : لاق

 ةيهاركو ةحابا نم اهب ام نع اهنم ءىشثل جرخم ال هنأل اهلكأ ميرحتو
 ٠ لاح ىلع ميرحتر

 زاوج ف ىأرلا نم همكح ف جرخي ال بلكلا ىتحف : هل تلق

؟ ال مآ هيرش ةساجن نم هب ام عم همحل نم نركي ام



_ ٣٣١ _ 

 ء نآ رقنلا صن ف روكذملا نع جرخ ام هنا لوقي نم ىآرل معن : لات

 ءاج ام ىنعم هقحليف هيلع ىتأي نآو دبال هناف روجحملا نم هسيلف

 ٠ امزج هيف

 ؟ اهلكأ نع ىهنلل اهلح نم عنميف اهب ١ ودعي ب ايتأ ٥ ذهل امآ : هل تلق

 ريغم اهنم ءىش ق لوقي ا'د_حآ نآ مل_ءآ الو كلذك ىه لب : لاق

 ٠ كلانه ٥زا وج نم عنمي ام مدعل ىآر م-ضورم هنآ الا ى كلذ

 ؟ نايرضما و ةقفلاو رومسىلاو عمسلاغ : هل تلق

 عمسلا نأل ىآر ٢ لوق نم عبسلا ق ام اهل نوكي نأ ىسعف : لات

 ٠ عبضلا نم بئذلا داو

 هبرق ى هنإو س ئربلا رونسلاا هنا ليقو ، دهفلا لكسش ىلع ةقفلاو

 ق نوكي نأل زوجيف اذ_ه ىلعو ‘ ىله رلا رونسل ١ هيش ىلع بلعئل ا نم

 ٠ نا وبحلا نم ىه اضم ف ام همكح

 بلكلا ءزج ف نايرضلا نآ امأو ح رونسلا هبشي هنا ليق دق رومسلاو

 لاثم مرحملا ىف هل نكي مل امو ، روجحم وأ حابم نم ههبسثآ ام مكح هل
 ىف فلتخملا هبش امو لالح وهف ك هزاوج نم عنمي مكح هيف حصي ملو
 ٠ هلكأ ىف ىأر نم هب ام ىنعم هقحلب نأل زاج هل حو هميرحت

 ام هلغ اذه ىلعو ث عابسلا ةلمج نم هنا كتفلا ىف ليق دق : لاق

 ىف دجأ ملو ث اهميرحتو اهلح ف ىأرلا لهآ نيب عازن ف لوق نم اهيف
 زوجيف اهيف لخدي ام ةلمج نم نوكي ام الا ي ربولا مكح ىلع لدي ام رثألا
 نم عنمي ايأر هزاوج ف فلتخيف عابسلا نم نوكي نآ الا لحي نأل
٠ هثكآأ هرك مهضعبو هلحأ موقلا ضعب نأ الا عامجالا



_ ٣٢٢٣٢ 

 ىعفاسلا هزاجأ د_ةف ىفنحلا همرح ناو لكؤي ام عون نم ذفنقلاو

 ٠ هريغ ال حيحصلا وهو

 ةفينح ىبآ نع هركذن ام الا لال_ح هنآ الا لوق هيف سيل عوبريلاو

 ىلع مزال هيف ءا دغلاو ۔ لوركام هناغ \ كلذك سيلو 6 لكؤي ال : لات هنآ

 ٠ هفرعاف هلعف نمل هموزل عضرم ف هلتق نم

 لوفلا امو ىه ام صربآ ماسو نيح مآو سرع نياق : هل تلق

 ؟اهمكح ىف

 هنا رخآ لرق قو س رافلا نم عزن هنا سرع نبا ىف ليق دق : لاق

 .٠ هفصو ق بلعثلا هيهش

 لبقو ث ةاظعلا نم برض ىه نيبح مآو غزولا رابك صربآ ماس ناو
 ٠ اهنم ضرعأ اهنا

 نآ ىسعف 4 ةفصلا هذ_ه ىلع ىهو ءابرحلا ىئنآ أهنا : رخآ لق 21 و

 نأل اهلكأ زاوجو اهلح ىف فلتخي نألا عاونألا نم اهب اميف زوجي نوكب
 ٠ كلذك مهف الاو ليلدب صخ ام الإ عامجالا ق هلثم وهق ح ءىشلا هيشآ ام

 ؟ ءايرحلا و بضلاو لرولاغ : هل تيا

 ٨ هلحي لرق نم بضلا ف ام هل نوكي نآ لرولا ف ىسعف : لاق

 هلكآ ال » : لاق هنأ لع ىبنلا نع ثيدحلا ىفو ص هلكأ ةيهارك لوقو

 نكي مل هنكلو ال » : لاتق ره ما رحآ هل ليق رخآ ثيدح ىفو « همرح الو

 نم سيلو همرحأ الو هلكآ ال ةياور ىفو « هفاعآ ىندجأف ىموق ضاير

 . ىماعط

 نم ربكأ ىهو ث نيبح مآ ركذ اهنا ليقو ، غزولا نم ىهغخ ءابرحلا امآو
. هميرحتو هتحابا ىف نأ ىسعف غازوأللا سنج عاونأ نم ناك امو ةاظعلا



 _ ٣٦٣٦٣

 ؟ دملجلا و رأفلاو ذرجلاف : هل تلق

 اهمحل لكآ زا وجو 0 اهمكح ف ىنعمب نوكن نآ هذه ق ىسعف : لاق

 ٠ كلذ ىف ةيهاركلاب لوقتو ث ةزاجالاب لوقو ث عنملاب لونت هب ىه ام ىلع

 ؟ اهيف لوقلا ام ىحامألا و تايحلاو ىعافألاف : هل تلق

 عامجالا نم هريغ ىلع الا ىأر ف لوت نم عابسلا ف ام ىلع ىهغ : لات

 ٠ كلذ ىف ءىن ىل
 ؟ امهنم لك ىف لوقلا ام ةةدحلاو نابقعلاو ةازبلاف : هل تلق

 اهل نأل ع اهمحل لكأ ةحابا ىف فلتخي نآو دبال اهمكح ىف هذهف : لاق

 اهب ام ىنعم اهقحلي نأل زاجف ث ريغ ال حراوجلا نم ريطلا ف ىهف بناخم
 . اهفرعاف ةيهاركلاب لوقو س ميرحتلاب لوقو ى ةحابالاب لوق نم ىآرلا ىف

 ؟ ؤضؤضلا و موبلاو درصلاف : هل تلق

 ىنأك قضؤضلا ىف ىنا الا ءاوس ىلع لوقلا قف ىلوألاو هذهف : لاق

 6٧ بلخم هل سيل ذا ، حراوجلا نم هدعبل اهيلع ةدايز ةحابالا نم هبرقآ

 ستاسشح ناك ام هتوق ىلع بلاغلاو ڵ هدع ف اهنم نوكي نآ زوجيف
 ىلعو ، اهوحنو براتعلاو سئارفلاو دارجلا لثم هماوه راعضو ء ضرألا

 ٠ ىلوآ هلحب لوقلا نوكي نأ ىسعف اذه

 ؟ نابتعلا و مخرلا و روسنلاف : هل تلق

 ةها ركو هميرحتو هلح ى ىأرلاب فلتخي ام عاونأ نم ىهف : لانت

 ىلع باوصلا نم هدعب ىلع لدب ام هلك اذه نم ءىش ق سيلو أ هلكأ

 ٠ هلاح مدعل لاح

 بان ىذ لك نع ىهن هنأ تيي ىبنلا نع ثيدحلا ف سيلآ : هل تلق
؟ ال مآ ريطلا نم بلخم ىذ لكو عابسلا نم



_ ٢٣٣٤ _ 

 حص دق ذا ال هلوق الو معن نم هلباق ام الا اذه ف ىلب : لاق

 هسفن ف ليوأتلل وهف لمتحم هنأ الا س هتوبث ىف فلتخي هنأ ملعآ ال امب

 ىف ةيهاركلابو ، ناث لوق ف ميرحتلابو بدألاب ىأرلا ىف هب زاجف لمتحم
 ىف اذه نم ىن ىلع دحأ هنيد ف ءىطخي نآ زجي ملو % ثلاث لوق

 ةروص ىف ام زا وجل هلوق ىلع ناهرب نم ه دروأ ام ىفني نأ الو & هليوأت

 ناسل نم ايآر هرهظأ ام ىلا هلاح ىف هاعد ىذلا هليلد نم هيآرل هاعدا ام
 عنمي ام مدعل هل زاج وأ همزلف ن هيلع ردق نمل ىأرلا عضرم ىف هلاقم

 ٠ كلذ ف هزاوج نم

 ؟ اهب ىنربخأ ىه ام ءارألا هذه نم ىآر لكل ةجحلاخ : هل تلق

 ىلع اهلحب لاق نم قلعت المجم درو نأ امل اهلكأ نع ىهنلاف : لاق
 ىف نوكي نأ ىفن نم ث ليزنتلا ف ام رهاظب ليواقألا نم هيأر ف هل زاج ام
 ىنتن_۔سا ام ال! امعطم رايتخال اهمار نم ىلع امرحم مئاهبلا نم ءىش

 سنج عاونأ ف لجو زع هلوق نم ىلتي امب هيلع لدف ث هب ربخأ ءىش نم

 دق ام ربخ ىف رويطلاو باودلا نم روكذملا نع اهنم جرخ ام ىفتف ررجحملا

 هادع ام نوكي نأ زوجي ال ذأ هلكأ زاج رأف همعطب نأ دارآ نمل هلحأ
 ىلع هلباق ام مكح ىف هافنأف مارحلا نم نوكي نآ هافن دق ام ةلمج نم الا

 ةنسلا ىف هميرحت حص ام الا لالصلا نم هحابأ دق ام ريغ وه سيلو ك لاح
 ٠ كلذ ف اقلطم كلذك وهف الاو عامجالا وآ

 ىف هب قحال هناف مرحملا هبآ ام الا حابملا نم هنا رخآ لوق فو

 وهف ءىشلا هبشأ ام نأ عامجالا ف امل مرحي نأ نم هيف دبالو ، همكح
 ىهنلا ف تأي مل املو هلدع رهظ لوق نم اذه ىف ام حص ال هنأو ع هلثم

 ءىطخي نأ ىلب ث هريغ ىلع ال س بدألا ىلع ةلمج هب ام ميرحت ىلع لدي ام

 ميرحتلا ىلع ةلمحم ىهو س ربخلا ىف ام رهاظب هنيح ف قلعت دق نم هنيد ف
هيركت ىف لوق نم هنرد امع الضفو ص هريغب هصخي ام هعم حصي ىتح



٣٣٥ 

 حيرصت ريغ ىف هنأو ء لكألا نم عنملا ىلع لدي ىنعم نم ىهنلا ىف ام لجأل
 ٠. هماكحآ ف نرك. ءش نم هريغل وآ همارحا هنأ

 مرحملا هبشي ملو ريط وأ ةباد نم هلك ااذه نم جرخ امو : هل تلق
 ؟ هريغ ال هلكآ زاوجب الا هيف لرضأ الف

 لوقحلا ف زوجي نلو 6 هلح ىلع ليلد نم عامجالا ىف امل معن : لاق
 وأ مومعلا ىلع مرحيف رضم هنآ همحل ق حص ام الا همكح ق اذه الا

 ك كلذك وهغ ال او 6 مرمسللا لتم ةرضم ىلا ى دؤي هي نم قح ق صوصخلا

 ٠ كلذ ف فلتخي هنأ ملعأ الو

 ىكركلاو نارركلاو ىرابحلاو زوألاو ماعنلاو جاجدلاف : هل تلق

 ؟ مامحلا و اطقلا و جوميطلا و لجحلا و

 عامجالا ف لدي ام مدعل اهلكأ زاج ام عاونأ نم اهلك هذهف : لاق

 بيلاخللا و رسنلا و ةمخرلاك رسنلا تاوذ نم ال اهنأل ء اهلح ىلع الا ىآرلاو

 ٠ لالحلا نم اهنأ الا لاح ىلع اهيف لوقأ الف رقصلاو باقعلا لثم

 ىبعا رلا و ةتخاقلا و ىبسدلاو رج قاسو ىرمقلاو ناشرولاف : هل تلق

 ؟ مامتلا و

 عامجالا ف ءاج ام الا اهمكح ق لرقأ الف مامحلا عاونأ نم ىهف : لاق

 ٠ اهمحل ةحابا نم

 ؟ دهدهلاو سواطلاو محلا و درفصلاف : هل تلق

 نأ الا هوركم هنا درفصلا ق ليقو ح لالدلا نم الا هذه نإ : لاق

 نم ميرحتلاب دهدهلاو سواطلا مم هيف لاق نمل افالخ حصأ هلبق ام

٠ لالضلا لهأ



_ ٣٣٦ _ 

 نأل هيف زوجي نآ ىسعف هلتق نع ىهنلا نم ءىت ىف هب جتح ا اموأ

 ٠ كلذ ىلع لدي ال هناف هلكأ ز!وج نم عنمل ا ىلع ال ثبعلا نم نوكي ام

 صنوغلاو منلاو طبناو مرررملاو حدلاو ىوطيطلاف : هل تلق
 ؟ حسلاو نيزحلا كلامو ءاملا نباو

 ٠ امارح هرويط نم ءىن ف نآ ملعن الو ث ءالا ريط نم هذهف : لات

 ؟ ازفرىنتملاو فاطخلا و ليبابألاف : هل تلق

 ىلع لدي ام اهل سيل ذا اهماكحأ ىف لالحلا نم اذهف : لاق

 . ايهمارح

 بيلدنعلاو ةرمحلا و جاردلا مم ريفغاصعل ا عاونآ نم ناك امو : هل تلق

 ٠ اهوحنو ريزارزلا:و ريفاظلاو طونتلاو ريقوبلاو ليلبلاو ةريمقلاو

 نم اهنأ الا اميف لوقأل عاونألا نم هب ىه ام ىلع اهلك هذهف : لاق
 ٠ عامجالا ق بضلا لاالحلا

 ؟ امهيف لوقلا ام طاوطولاو سافخلاف هل تلق

 نأل ع امهل اميرحت امهلكأ زاوج نم عنملاب ليقو امهلحب ليق ده : لاق

 ه كلذب لان نم ىار ى رافلا نم اهبش امهب
 ؟ امهيف اذه نم كبجعي ئذلا امو : هل تلق

 رأفلا اهبأ نار امهلحأ نم ىأر ميرحتلا نم امهدعبل ىنبجعي : لاق
 زاج ىآر ف لوق نم هب ام عم تافصلا رثكآ ىف هافلاخ دقف ءىش ق

 ىلعر ث امهرمآ ىلع بلاغلا ف وآ هجو لك نم هاهبشآ ول نأ امهتحلمي نأل
 ىف ىعرملا قيرط نم ةبيرلا هقحلتف ةساجنلا لكأب امبرف ةحابالا نم هبرت
٠ هملعن اميف ريغ ال ناشيعي هيف رهاظلا امهلكآ نم ناذهو ، هتراهط



_ ٣٣٧٣ _ 

 ؟ نادرو تانبو سثارفلاو راوبصلاو نالبجلاو سفانخلاف : هل تلق

 . .۔۔د فا هتيشخ يرل
 الالح نوتت نآ اهب ام ىلواغخ اهيف مد ال ام عا ونآ نم ىمف : لاق

 اهنال س كلذك ىهف الاو ، الالح نوكي ام الا اهميرحت ىلع لدي ام مددهل

 دق ام امهيف ناك ناو كلذ ىف فلتخي هنأ ملعأ الو س دارجلل ةهبستم

 ةحايا نم هب ام عم اذه نم بيطأ وه ام فاعت دقف عبطلاب سفنلا هفاعت

 ٠ كلذ ىف ءاوس ىلع ال ساانلا ناف اذه لتمب فيكف عرشلا لصأ ىف

 ؟ اهب ىنخرع اهمكح امو ىه ام ةلالجلاف : هل تلق

 اهمكح امأو ى ريغ ال ةرذ_عل الا ريط وآ ةباد نم لكأي ال ام ىهف : لاق

 3 اهب ام لوزي نآ ىلا رهاطلا معطيف ناصي ىتح لكألا ميرحتو ةساجنلاف
 فلتخم وأ \ هلح ىلع قفتم نم لصأخلا ف لبق نم هي ىه ام ىل ١ عجريف

 ٠ هلهأل ىأرلا عضوم ىق ايأر هلكأ زاوج ىف

 ا_هم اهوحنو جنرارصلاو عدانجلاو بدانجلاو دارجلاف : هل تلق
 ؟ لالحلا نم هنأ الا! هيف مد ال

 5 انيم وأ ناك ابح هيف لوقلا نم هريغ ال اذه ىف ىعم اذكه : لاق

 ٠ كلذ ىف قرف ااغ

 ؟ هلكأي نمل ارضم ضرألا تارشح نم ناك امو : هل تلق

 صوصخ وآ مومع ف ررض نم هب امل عنمي نآ نم هيف دب الف : لاق

 ٠ كلذ ىلا هب ىدؤي نا

 ؟ هيف هجولا ام هنوك ىف ةساجنلا نم دلوت امو : هل تلق

 ا۔_هتراف ناف \ اهب شيعي اهيف امزال ماد ام اهمك__ح هلف : لاق

( ٤ : ٢ ج راثالا بابل _ ٢٢ م )



_ ٣٣٨ _ 

 ىق هل ام ىلا راص ابلاغ هتوق وه ىذلا سشثاعملا نم رهاطلا ىف رسناعف

 ٠ كلذ قف مكح

 ؟ المجم هب ىنربخآ هيغ لوقلا ام هعاونأ ىف كمسلاف : هل تلق

 لحملل لالح ع ١ ونذألا نم هل ام عيمجب رحيل ا ديص نم وهف : لاق

 عنميف ارضم نوخي ام الا هتيمو هيح نيب قرف ال عامجالاو صنلاب مرحملاو
 ٠ كلذك وهف الا و ررض نم هي امل هلآ نم

 لتم ريللا باود نم لكؤي ال ام هيستت ةباد نم رحبلا ق امو : هل تلق

 ؟ درقلاو ريزنخلا

 نآ الا كلذك نوكي ام ميرحتب ليقو حيبأ دق ام ةلمج نم وهف : لاق
 ٠ كلذ ىف ام حصأ ةحابالاب لوقلا

 ؟ ناسنا ةروص ف نا ويح نم ناك امو : هل تلق

 نأ الا هلحآ رأ همرح نمل لوق نم هيف امب هلبق ام مكح ف وهف : لاق

 ريغ ى هلتق نم ىنعنمي انيح ربلا ىف اذه نم شيعي ام حبذ نم ىسفن

 هحبذف هلعف نمل ةيطخت الو هلكأ زاوج نم عنملاب الو ص هميرحتب ةنونيد
 ٠ هلكأو

 ؟ هزاوج ق فلتخي امو : هل تلق

 هلعجي نم ئآر ف لوق نم هب ام ىنعم هقحلي نآو دبالف : لاق
 ٠ همكح ق

 ؟ رحيل ١ باود نم ناك ن ١ و. هحيذ نم دي الف ريل ا ق شاع امو : هل تلق

. هلكأ نم هب ديرآ ام زاوجو هلحل هيف اذه ليق دق معن : لاق



_ ٣٣٨٩ _ 

 ةباد نم ةاكذلاي الا لحي ال امم اهريغو ماعنألا نم ةتيملاو : هل تلق

 ئ ريزنخلا محن لتم ما رح حرفل ١ مدل ١ و حيبا دق ام عون نم ريط وأ

 ؟ كلذك هللا ريغل هب لهأ امو

 اهكرشأ دق هللا نألا امهنيب ام قرف مدعل اذه ىلع ىه معن : لاق

 الاو ٧. داع الو غاب ريع اهيلا رطضا نمل الا اهمرحف دحلاو مكح ق

 ٠ كلذك ىهف

 ىف عبسنا لكأ امو ةحيطنلاو ةيدنرملاو ةذوقوملاو ةننخنملاف : هل تلق
 ؟ ال مأ ةمرحلا ف اهتلزنم

 هحراوج نم كرحتف هنوم ن_بق ىكذف اهنم كردآ ام الا معن : لاق

 مكحلا نم هلو ةتيم ىهف الاو ث همامتب هل حبذلا دعب هتايح ىلع لدي ام

 ٠ هماكحأ نم نوكي ام عيمج فق ا_هل ام

 ٠ هل هزاوج م ضرم ق

 وأ لاحلا ق هعم رد_قةيف كالهلا نم هسفن هب ىيحي ام ردق : لاق

 ٠ كلذ ىلع داز ام الا لالحلا نم سشيعب هم ام لزانم ق ىعسلا ىلع هدهعب

 نوهآ ل_صخلا ىف هلح الا زوجي ال ام عيمج نم ةتيملاف : هل تلق

 ةنيم نم نوكبي ام نود اذه نم ةتيملاو هزاوج ف فلتخي ام ةتيم نم

 دعب ةمرحلا ىف ءاوس ىلع ىهآ ث لدعلا ى همارح الا هيف حصي ال ام

 ؟ال مآ اهتوم

 امهنيب قرف نم هيف ليق ام ىنعم نسحي نآ اذه فق ىسعف : لاق
 هنأل ، دحاو هجو نم نوكي ام ىلع نيهجر نم هميرحت ىف نوكي ام ةدايزل
 عضوم ق ه٥هدمعت ناف 4 نبمرحم هللا نيد ق امهالك نيرمآ نبي عمج دف

٠ كالمل! ىلا هب غليي مل كلذ ف هنود ام ىلع هل اراتخم اهيلا ةرورضلا



_ ٣٤٠ 

 ؟ هل زاج لاح لك قف اهنم هلكأي نآ هل ام دح امو : هل تلق

 ىلع نمآيف ررذضل ا هنع عفري ام ردق نوكي نآ هدح ق ىسعف : لاق

 وا هل امب موقي نأ هنكميو هلاح ق هم لزن ام لجأ نم كالهلا نم هسيفن

 ٠ هلاوزل هيلع

 نآ هسفن ىلع فاخ نمل ةصخر نم ناسنالا محل ف لهف : هل تلذت

 عساولا ىف هسفن هب ىيحي ام ردق هنوم دعب هنم لكأي نأ ف اعرج كلمي
 ؟ ال مآ ناويحلا نم هريغك مخحل ا وآ

 اذه ىف ئردآ ال انآو ، ناهربل صيخرت نم هيف امب ملع هللا : لاق

 نآ الا ناسنا لكل عضوم لك ىف امومع نامز ف لاح ىلع زوجي ال هنأ الا

 ٠ كلذ ىلع لد ام هلملا همحر ديعس ىبأ خيشلا لرق ف

 ؟ هيلع هللا مسا ركذف مانصألا نم ءىن ىلع حبذ امو : هل تلت

 ٠ ما رحلا نم هنا ليقو س لوق ىلع لالحلا نم وهف : لاق

 هيلع هللا ركذي نأ ىسن هنأ الا اهيلع حبذي مل ناف : هل تلق
 ؟هيف لوتلا ام

 ٠ هما رحم لرقو هلالحب ليق هماكحأ ق فرالتخالاف : لاق

 ؟ال وأ ادهع ةلبقلا ريغل حبذ ناف : هل تلق

 ه_يف مغليي نأ اماغ مثإ نم هيف ام ةنسلا ةفلاخمب دمعلا ىفف : لاق

 ّ ملع ىذ لوق نم هلمعأ الف ةحيدذلا ف داسفي مكح نم هيلع داز ام ىلا

 . هيف ءىش الف هريغ ىلع نكي نا ر

 هترم نرك هعم هيف نكمي مضوم نم ىدرتف حبذ ناف : هل تلت
؟ اتيم كردأف هلجأ ند



_ ٣٤١ 

 ذهف : لاق ١ همدرحتو ه زا زج ف فلتخيب نأل زاج ام مضوم .٠

 لوقلا ام ضرألا ىلع عمقب نآ لمق هطونس لاح هتوم ناك ناغ : هل تلق

 ؟ هيف امب ىنفرع همك_ح ى هيف

 ٠ كلذ ريغي ل .ةي ا د_حأآ نآ مل_ءآ الو هب سأب ال هنا ليق دق : لات

 ؟ ايح كردأ ناف : هل تلق

 ٠ هيف ل وقل ١ نم ىضم ام

 ؟ هتاكذ كردت ملف ءاملاب عقو ناف : هل تلق

 نبعم ءا نأل هلكأ زاوج نم عنميف مرحي هيغ ام عضوم اذهف : لاقت

 الا و &{& هلصأ ىلع ىقبيب نأل زوجيف هيف شيعي نوكي نأ الا س هلنق ىلع

 ٠ كلذك و- يذ

 ؟ همكح ام كرحتف ءاملا نم ج رخ ناف : هل تلق

 زاج ام ىلع ىرخآ حبذي نآ الا هيف ىآرلا نم ىرج ام ىلع : لاق
 ٠ كلذك وهف الا .

 نم ىآر ىلع لوألا د_-ب ىناثاا حيذلا حضوم ناك ناف : هل تلق

 قورعلا وآ جا!دوألا نم ءىش عضوملا نم ىفن دق ناك ناف : لاق
 ةردملا ى رجب هنا رخآ لرق فر : لكؤي الف الاو هل احيذ همتأ محللا وأ

 ٠ مكحلاو عساولا ق ى زجیخغ عضوملا ىلع

؟ هب حب ذلا دعم كرحتف رخآ عضوم نم ةبقرل ا ف حبذ ن اف : هل تلق



_ ٣٤٢ 

 زاوج الا هجوأ نم ىآر ىلع زوجي ال ام عضرم اذهف : لاق

 هيوف زوجيف : رخآ لوق ىلعو ء هلحل هلوق ىلع هل حبا ذلا وه هنأل هلكأ

 نآ هكرت ول نآ هعم شيعي نأ نكمي ال هلبق نم هيلع عقر ام نوكي نآ
 نوكب نآ هيلع ةدايزلا ف ىسعف امهنم لوألاب هزاجأ نم لوق ىلعو ي لكؤي ال
 ٠ كلذ ق ها رآ ام حص نا هلكآ زاوج نم عناملا هلبق نم

 نم هحبذي نآ هل زرجي هيلع هللا مسا ركذي نا ىسانلاف : هل تلق
 ؟ ال مآ لقأ

 زاج دعب نم كرحت ناف هب الا هزجي مل نم لوق ف مهن : لاق
 ٠ هل زاوج الفالاو هبآ ر ىلع

 اذ_ھ ىلع حبذي نأ دعبي نم كر_حتبي مل نا ضيرملاف : هل تلق

 ال مآ ن كد

 & هلجأ نم تومي نأ هكرت ىف هلثم ىلع نمؤي ال ام عضوم فق معن : لاق
 نم هب ال ةهبش عضوم هناف هتوم حصي ىتح ةايحلا مكح هل ناك ناو

 هلحل زاج ام ىلع هحبذ نم غرفي نأ لبق هتوم ىف اهعم لمتحي ةل_ ء
 نأل ، حيحصلا ىف اذ_ه نم سكعلا ىلعو ع هلكأ زاوجل هنوك ق ىضتتملا
 رهف ث هماكحأ رهاظ ىف حبذلاب نوكي امنإ هنأ هتوم ىف هرمأ ىلع بلاغلا

 ٠ همامت لبقت تام هنآ حصي ىتح هب سأي الغ- دعم نم كرحتب ناو

 ديزم الو ، اذه ىلع لدي ام هللا همحر ديعس ىبأ خيسثلا لوق ف ناو
 ٠ كلذ ىف هلات ام ىلع

 ىق لوقلا ام هق۔ش ىتح هلجرب هنطب سقفرف حبذ امو : هل تلق

 ؟هلحو همي.حت

 ضعبو ى هب سأب الف هلعف نم هنأل لكؤي ال هنإ هيف ليق دق : لاق
 % هلك اذه فق رظنيف ملع هللاو ، هلكألا ضيرعتلا نم هلثم ف معنتما

٠ ةلاسملا تمت هلدعب الا هنم ذخؤي ال مث



_ ٣٤٣ _ 

 هنا : لاتو ةحييذ هل حبذي ه_تث رمآ وآ رجأ نمو : سيمخ نم رصان

 ىلع هنحييذ هيلع مرحتو هقيدصت همزليأ اهيلع هللا مسا ركذم نآ ىسن

 ؟ ال مآ نايسنلاب اهمرحي نم لوقت

 : باوجلا ده

 لوقل ةفصلا هذ_ه ىلع مرحت ال نآ انعم نسحألاق : قيفوتلا هللامو

 مهسشفنآ هم ] وثد_ح امو نايسنلاو ؟طخلا ىتمآ نع ىفع « :: : رتل ىبنلا

 ، اهمرحي نم لوق ىلع كلذب مرحت اهنا لبق د_ة هلعلو « هيلع ١ !هه ركآ امو

 ٠ ملعآ للا &

 ىلع لدي ام ةياورلا ىنعم ف نا معت : سيمخ نب دعاج خيشلا لاق
 نوكي نألا زاجف ع اهلكأ نم منملا ىلع لدب ام ةيآلا ىنعم رهالغ قو ع اهلح
 ك ام ام رثكآ ميرحتلا نأ الإ اه زا ء ج ق فالتخالا نم 077 ام ىلع

 نأ ىسن هنا لاق ناو ، هرمآ وآ هل اهحمذيب نآ ه رجآ نمل هقىدصت ق امآ .

 هلوبق نم هل اميق هبلا مضوملا ا!ذ_ه ق لوقلاف ، ا_هبلع هللا مسا كذ

 نم هل رهظ ا ةنايخب ةمهت هتحلت نآ زوجب ال نم ةتثلا نأل ؤ هلع رآ

 ٠ عجر كاذ ق رظنيف ملعآ هللا و ةنامأ

 رمأ نم هنحببيذ ليلحت ق فلتخي لهو عانرلا نم ءىش ق اهتدجو

 ؟ فالتخا هي ناك نا هي لومعملا امو اهحبذب هربغ رمأف ةاش حبذي

 : باوجلا ده

هل ملست نآ الا حبذلل تملس اذا اهلكأ قيضي ال : قيفوتلا هللابو



٣٤٤ 

 !ذا لكؤت ال نأ عضوملا اذه ىف فاخف ، هريغ نود ةصاخ ره اهحيذيل

 ٠ ملعأ هللاو ث هريغ اهحيذ

 هغفرخ عضوم ق رخآ لق ىلع زوحنو : سيمخ نم دعاج خيسلا لاق

 ء رظنلا ق لورق ىلع اه زا وج ىلع لدب ام ىنعم نم رثألا ق ذ ةلوكأم نر كت نأ

 ٠ كلذ ف رظنيو 6 مل-ءأ هللاو

 فيخو تضرم اهريغ وأ ةاش لثم ةيا د هدنعو باغ نمع تلأسو هنمو

 ٧ لحي معنف اهمحل لحيآ تحبذو حب ذب رمأ وأ هلهآ اهحيذف فلتلا اهيلع

 6 مرحي الف بيسلا و لالدلاو اطخلا حابذ نأل 6 بصغلا و ىدعتلاك سيلو

 ٠ ملعأ هللاو

 ةلالدلا هجو ىلع ا_هحيذف ساانلا نم دحآ دنع تناك نا كلذكو

 ٠ ملعأ هللا و 4 تلح تب استحال 5 ١

 نوكي اميف اهلح نم اذهب ليق دق معن : سيمخ نب دعاج خيسلا لاق
 ءىشل وأ ، اهبرل هنم هزاوج عض.م ف باستحالاو ةلالدلاو اطخلا ىنعم ىلع

 نم نوكي ام وآ ، باصتغالا وآ ةقرسلا نم هدعبل ةبجوملا بابسألا نم

 اذه ىلع زوجي نأ اهيف ذئنيح هزاوجل هلكأ ىف زاج همكح ف ىدعتلا
 ٠ كلذ ىف رظنيف ملعأ هللا د

 لخنلا ةفارغشي حبذلا ز رجب 7 : ىلع نب سبمخ نم رصان خيشلا

؟ال مآ هتحيدذ مرحت اهب حبذ نمم ؟ ال مآ



_ ٣٤٥ _ 

 : ت ١ وجل ١ وهج

 حباذلا ةحيبذ لكؤت الف تركذ امب اندنع زوجي ال : قيفوتلاا هللابو

 ٠ ملعأ هللار اهب

 نم لوق ىلع جرخي امنا اذهو : سيمخ نب دعاج خيشلا لاق

 ء مدلا جمياملكب هزاجأ نم لوق ىلع ال بطحلا' نم نوكي امب حبذلا زيجي ال
 نكمي هب اميف عطقي دح اذه نم هل امب زوجي نأو دبال هدايق ىلع هناف
 ٠ كلذ ىق رظنيغ ملعأ هللا و ، هداسف نم هرغب ال هلالجمي هيآ ر ىلع حبذب نأ

 : ةلاسم رهب

 ؟ امهيف لتق ىذلا ام ضعب

 : جا وجل ١ وج

 لوخدل فوقولا اهمكح : لوقو ء ءاش امهيأ نم لكأي هنا : لوق

 . ملعأ هللا و ء رارطضالا ريغ ق اذهو ص امهيلع سبللا

 : ةلأسم وبع

 اهلكأف تاركسملا نم اهنأ ةرملا ةنويفألا ف : سيمخ نب دعاج خيشلا
 مالسال ا ىف ىرأ الو ى نيد ىف اهزاجأ ادحأ نأ ملعن الو & ما رح اهيارشو

 اهعطق نا هكلهيف هرضي نآو دبال ناك ناف ث اهكرتي نآ اهب ىلتبملا ىلعو
 نأل جيردت ىف لوق ىلع هل زوجي نأ نم ئأرلا ف دعبب ال نأ ىسعف ةرم
 نم ةمرحلا ىف وه ام اهكاله لك نم هفوخ عضوم ف هسفن ىيحي نأ ك هل
 ملءأ هللاو ن ةكلملا نم همصعب ام ردق ىلع ديزي ال هنآ الا اهوحن
٠ كلذ ىف رظنيو



_ ٣٤٦ _ 

 كلذ ىلع ىلا ولا هسيحغف نويفألا لكأب هنأ هيلع حص نمو : ىلما زلا

 ,هب تيلتبا د قو هنم ىل دبالو س ىسفن كاله تفخ هلكآ مل اذا ىنا لاقف

 سوبحم وهو هلكأيو هنم ىرتشي نآ ديري وهو هب لعفي فيكو س ىآرلا فيكف
 ؟ ال مآ كلذ ىلع باجيأ

 : باوجلا هه

 هلكأب نآ نويفألا لكاب ىلتبملا اذهل انزجأ اذا انا : قيفوتلا هللابو

 ازئاج راص لبق نم هلكأ اذا هنأل ، نوبفألا لكاب نم سبح انل زاج ام

 لاتحيو س اذه هلادتعام رذعي ال هنآ ىدنعو ء ةفصلا هذه ىلع هلكأ هل

 افش هللا لعج ام » : لات رقع ىبنلا نأل ڵ لالحلا ةيودألاب هتلازاب

 % ناستالب ارضم ناك نآ ململا لهآ نع انعمس ام اذهو «{ مارح نم ىتمأ

 ىذلاو ث عفن اهيف سيل ناسنالاب رضم اهلكأ ىتلا مو ومسلا عاونأ نم وه .

 5 رارطضالا ربغ الو رارطضالا دنع هلكأ زوجي ال تامرحملا نم هيف معفن ال

 7 ملعآ هللا ۔

 نآ الا هبرشو هلكآ مارحلا نم وه معن : سيمخ نب دعاج خنيشلا' لاق
 هجالع زاوج ق فلتخم نآ ىسعق ةق رخلا ءاودألا نم ءىشل ءاود هنآ حصي

 ميرحتلا ىلع وهف حصب مل ناو 2 اهكاله نم هب سقن ذاقنال ابرش وآ الكأ هب
 د قو ح ءاوس ىلع ةمرحلا ق امهف هلثم ركسم هنأل ء اذه فق رمخلا لثم
 ءافش هيف نوكب نآ ىقنلا مم ء مارحب ىوأدتلا نع ثيدحلا ف ىهنلا ءاج
 ٠ كلذ ف رنيف ملعأ هللاو ، مالسلا هيلع ىبنلا دمحم ةمأل

 هنم آريبآ ح اهنآ ايع دم ةينبلا ٥ ةوهقلا برشي نميفو : هتمو

ةوهقلا ميرحت ىلع اوعمجأ نيملسملا نا هل ليت نم كلذكو ؟ ال مآ كلذ ىلع



_ ٣٤٧ _ 

 اهميرحت فق مهتجح لصأ فرعأ ىتح اهميرحتب لوقآ ال لرقيف ةينبلا
 ؟ ال مآ كلذ لجأ نم ةءاربلا هقحلتأ نيملسملا دنع هتلزنم نوكي ام

 : باوجلا دهب

 نم نوبقاعيو ةوهقلا برش نع نوهني هللا مهمحر انخايشآ انكردأ انا
 ] اهنع ىهن نم ىلع ركنأ الو اهلحأ مهنم ادحأ نأ ملعن ملو ، اهرش

 نحنف نبلا! نم ذختت ىتلا ةوهقلا ميرحت ىلع مهاطخ نمو مبت مهل نحنو
 نم ذختت ىتلا ةوهقلا ميرحت ىلع نيملسملا طخي مل ئذلا امآو ث هنم آربن
 مدقت الف اهومرح نيذلا نيملسملا ىلوتو ث اهميرحتب لقن مل هنآ الا ندلا

 ٠ لوقلا اذه هب غلبي امب انتلاهج لبق نم هنم ةءاربلا ىلع

 نيملسملا لوق هيف انلوقف ، اهميرحت ف طخي ملو اهبرش نم كلذكو
 ساانلا عسي هنآ هيلع عمتجملا رثألا ىق ءاج هنآ الا لعفلا اذه هب غليب امب

 نم ؟ربي وآ نيدب هبكار اولوتب وآ هوبكري مل ام هميرحتب اوناد ام لهج
 ٠ هبكار نم اوعرب اذأ ءاملعلا

 اذه فق ىردأ ال انأو ع ملعأ هللا : سيمخ نب دعاج خيشلا لاق
 ءىطخلا الو ةلدم ةجحل الا هب ىردأ ال ام عبتا الو ةلع ىأل هنأ ميرحتلا

 مدعل هباقع ىلع ىوقأ ال ىناكو ، اهلمع وآ اهبرش نم الو اهلحآ نم هيأر ف

 عمو ى ميثأتلاب لوقلا ةحص دوجرل هتوبث ف بجوملا ميرحتلا ىلع لدب ام
 نيدلا ف ءىطخيغ اهمارحب ندي مل ام اهمرح نم هنيد ف ءىطخآ الف اذه
 هل زوجي ال ام ىتآ د_ة اهبكار نا لوقآ ال ذا اهبراسش ىلوت وآ اهزاجأ نم

 ىتح اهيف هب اعد نمل ةملسم ىوعد لك سيلف اهيف اعدلا ناو ، عامجالا ىف

 نآ هذه ىف ىغبنيو ، اهيلع لوعيف اهب عطقب نأ زوجي الغ الاو حصي
 ، نيح ىف هيلع ردق نمل رظنلا لحم ف نوكتف ، نيد الو ئآر ةلأسم نوكت

٠ مل_ء هللاو



_ ٣٤٨ _ 

 هل زرجيآ ١ رمخ ىآ رف اىشطع وأ اعوج كالهلا فاخ نميفو : هنمو

 ؟ ال مآ كالهلا

 : جتاومجلا ده

 ٠ ملعأ هللاو ، كلذ هل زوجيف هييحي اهبرش ناك نآ

 هسفن ىبحي نأ هل نا ليق دق معن : سيمخ نب دعاج خيشلا لاق
 نأ هل زوجد الف كالملا نم هم_صعت ال ليتو 6 اهيلا را رطضالا لاح ا۔هنم

 . كلذ ق رظنيف ملعأ هللاو ؤ اهبرشي

 راطفالا ىلعو رمخلا برش ىلع الجر هركأ اذا رابجلا فو : هنمو
 ابرض وآ التق هدعوو رفاسم ريغ ميقم لجرلا وآ اراهن ناضمر رهش ف

 زوجي ال مأ لعغ د عوأ ىتم هنم فرع اذا راطفالا هل زوجيأ اين .
 ؟ كلذ ه_ا

 : باوجلا هج .

 نوكيال رابجلا ةداع ىف ناكو هسفن كاله رابجلا ةدع نم فاخ اذا امأ

 دنع هلعفي نأ هل زوجي امك لعفي نآ هل زئاجف لعفلا الا لوقلا دعم هنم

 فالتخالا اهيف ءاجف رمخلا امآو س هسفن كاله هيف فاخي ىذلا رارطضالا

 اهبرشي نأ هل زوجيف مصعت اهنا : لوقب نم لوت ىلعف ث رارطضالا دنع
. ملعأ هللا ر ، اهبرش ىلع هل رابجلا ربجل



_ ٣٨٤٩ 

 عضوملا !ذه ى اهل هبرش ف نا : سيمخ نب دعاج خيشلا لاق

 ف لين ناو ، اهيلإ ةرورض اهبر نم عنمب الف هل رابجلا كاله نم هتاجنل
 ىهف هييحتف هب لزن ام هنع عفدت ال اذا اهبرقي الف همصعت ال اهنا سنطعل

 © يبري نأ ف هيلع جرح الف هيجنت هل رابجلا ملظ نم عضوملا اذه ف
 نا كلذك ، هراهن ف هب هذخأ نإ ناضمر رهسن ف هراطفا ىف لوقلاو

 عاننمالا ىلع الو ، هيلع ىوقي الف ايرض هنود ام وأ التق هسفن ىلع هفاخ

 مل ابلس لاملا نم هدي ىف ام ىلع الا هفخي مل ناو ى ابرح الو املس هنم

 هيلعف الاو هلاح ف هيلع هذخآ نم هسفن ىلع هفوخ عضوم ف الا هل زجي

 رظنيف ، ملعأ ىلاعت هللاو ث هيلع ردقف هنكمأ امب هسفن ىدفي نأ
 ٠ كلذ ىف

 محل ةقيقحلا فو ث ماعنألا ضعب محل هبسحي امحل ىرتسثا نميفو

 مثالا نم ملاس وه مآ هلهجب رذعي الو كلذب امثآ نوكيأ هب هنم
 ؟ كلذ ىف

 : عماوجلا دهب

 هارتشاو عطق اذا محللا نأ المجم نيملسملا راثآ ىف ءاج ام امأ

 هدي نم هلكأ وأ هدنع نم محللا هؤارش زوجي نم ديع نم اعطقم ىرتشملا
 نم ءىش لك نآ رثألا نم صوصخم ق ةلأسم تعمسو ث كلذ هل عسا رف
 عسي الف مرحملا سنج نم هنأ هغرع هي ملاعلا هيلع فقو اذلا تامرحملا

 . راثآلا ليوأتب ملعأ هللاو ے لهجب هبلع مدقب نآ لهاجلا
 اهنأ ىرخألا هذه ف ىدنع ىذلاو : سيمخ ني دعاج خيشلا لاق

همارحل اهيف لخدي ام عاونآ نم هريغو محللا ىلع ىتأت اهنأل ىلوألا نم معأ



_ ٣٥٠ 

 ، ارمآ صخ ىهف اركذ هادع ام ىلا هزواجت ال كلن مكحل او ، عساولا ق

 ء همكح ىلع نوكي نألا زاج ةفرعم هفرع نم دنع همحل سنجلا نم فرع امو
 راص نآ دعب هدنع نم حيبأ دت نم دي نم هزاوج الا هيف هجوأ الف الاو
 لبق نم هب هربخي نأ الا س امعط الو انول هزييمت ىلع ردقي ال امحل

 ناو ايذاك هرمأ نطاب ىف ناك ولو س هيف ةجحلا وه هناف ث هيلا ريصي نأ
 ٠ هلوبق همزلي الف الاو هقدص ناف هيدي نم هجرخأ نآ دعي نم ه ربخأ

 هنأ ملعأ الو هيلع هب موقت ةجحل الا اقداص هسفن قف ناك ناو

 ملعأ هللاو 6 كلذك ن كي نآ الا زرجيم الو ههمسشأ امو اد ده ق فلتخي

 ٠ كلذ ىف رظنير

 :ةلأسم ودج

 مارح اهنا لرذآ الاو عفانملا ضعبل رعشلا و رافظألا ةمالق برشو

 ٠ ملعأ هللاو ى براشلا اهلبق اذا

 :ةلاسم ه

 كرحتت مل اذاف تنام ىتح هدب ق اهكسمأو ةحيبذ حبذ نم : ريشي لاق

 ٠ اهلكأ زوجي الف اهقلط دعب نم

 مل حيذلا دعي كرحتت ملف ةضيرم تناك نا : ىراوحلا وبآ لاق

 ملعأ هللاو ع اهقلطأ نأ دعب كرحتت مل ولو تلكأ ةحيحص تناك ناو لكؤت

٠ قيفوتلا هبو



 _ _ ٣٥١

 نيرخآتملاو نيلوألا نع ةدارولا راثآلا بابل باتك نم ةيناثلا ةعطقلا تمت

 نم ءاثالثلا ىحض بجرملا بجر رهش نم ١٤ موي رايخألا

 ذنم ةنس فلأو ةنس ةئامثالثو نينس نامث ١٣٠٨ ةنس روهش

 ىدي ىلع ا_همامت ناكو ص ةيمالسالا ةيوبنلا ةرجملا

 نب دمح نب سيمخ نب ديعس لجو زع هلل لقألا

 ةوق الو لوح الو س ىولهبلا ىرسدملا ملاس

 ملسو مهللا لصو ميظعلا ىلعلا هللاب الا

 هبحصو هلآ ىلعو ىبنلا دمحم انديس ىلع

 هلل! رفغتسأ انأو ١ ريثك امرلسىت ملسو

 ناصقنلاو ةدايزلا نم هيلا بوتأو
 الو لوح الو نايسنلاو طلغلاو

ميظعلا ىللا هللاب الا ةوق



. ٣٥٧٢٣ 

 ةلأسم دهج :

 ةيدلا هيف امناو س هيف دوق الف اطخ لتقلا ناك اذا : ناديبع نبا

 أطخلا حصي مل ناو ث اطخلا حص اذا ىناجلا ةلقاع ىلع ةيدلا نوكتو

 ىف تمي ملف الجر لجر برض اذا امأو & لتاقلا لام ف ةيدلا نوهكتف
 براضلا ىلعف تام ىتح هتحارج وأ هبرض نم ًايواث ىقب نا : ليقف لاحلا
 امناو ء ثالثلا د_عب دوق الف مايأ ةثالث ىق تمي مل نا : ليقر ث دوقلا

 ٠ ةيدلا هيف

 تمي مل ام : ليقو ، هيف دوق الف مايآ ةعبس زواج نا : لاق نم لاقو
 . دوق الو ةيدلا كلاذ ىفف ىوود ١ ذاف ىوا دم مل ام ١ ١ ينقتو ح هتبرض نم

 هناف حرجلل ةطايخ امأو ث دوقلا لطبي ثدحب سيل ءاودلا نا : ليقو
 ٠ دوقلا هي لطيب ثدح

 ء ةلماك ةيدلاف ةنس ىلا تبني ملف هقلح وأ لجر رعش لجر فتن اذاو

 ةلأسم قسن ىلع رثألا نمو هريغ نمو ث نيلحع موس هلغ تبن ناو

 ٠ ىلع نب ىسوم باتك نم هنأ بسحأ اهيف بوتكم

 اهسبالي مل ناف ارتس اهيلع ىخرأر اباب هتارما ىلع لجرلا قلغأ اذاو
 قلط مث ارتس خري مل اذاو ى ىلولا نذا ريغب ةعجرلا هلف ةقيلطت اهقلطف

 ٠ ملعأ هللاو ع ىلولا نذاب الا ةعجر هل سيلف

 ٠ مالسلاو انه اهندجو ىتلا ةلآسىملا تمن

 ٠ داهتجال ١ و ةقاطلا تبسح اهنم خسن ىنلا هتخسن ىلع اضورعم مت

 ١٩٨٥ ةنسل ٣٦٢٨ عادبالا مقر

برعلا لجس عباطم






