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محتلا نقلاس امب





 رشع عباسلا بابلا

 ةبوتلا ىف

 اعيمج هللا ىلا اوبوتو ) : لجو زع هللا لاق 3 عرشلا نايب باتك نم

 برعلا لوقل عوجرلا ىنعمب ةغللا ف ةبوتلاو ، ( نوحلفت مكلعل نونمؤملا اهيأ

 نعو ،.هرمأ ىلا هللا ىهن نع عجارلا وه هللا ىلا بئاتلاو عجر ىأ بات

 ح هللا ىلا هللا ريغ نعو س ىضري ام ىلا هركي امعو ث هتعاط ىلا هتيصعم

 بات مث ) : لجو زع هللا لات ث دبعلا ىلع بئات هللاو ء هللا ىلا بئات دبعلاف

 ٠ ( ميحرلا باوتلا وه هللا نا اوبوتيل مهيلع

 ىلص هللا لوسر لاق : تلاق اهنأ اهنع هللا ىضر ةشئاع نع انغلبو

 . « رافغتسالاو مدنلا بنذلا نم ةيوتلا » : ملسو هيلع هللا

 تيسنأ ىديع بات نا : لجو زع هللا لاق » : لاق هنأ هنع ىورو

 هيلع اودهشي ال ىتح & هيظغاح تيسنآو ك عاقبلا تيسنآو ، هلمع هحراوج

 علطت ىتح ةلوبقم ةبوتلا » : لاق هنأ هنع ىوريو س « ةمايقلا موب ءىشب

 : ةثالث نم الا ةلوبقم ةبوتلا : سابع نبا لاقو س « اهبرغم نم سمشلا

 نم ايبن لتق نمو ع ليباه هيخآ لتاق ليباقو ، رفكلا سأر هللا هنعل سيلبا

 امدان لازيالغ بنذيل لجرلا نا : هللا همحر ىراوحلا وبآ لاقو ٠ ءايبنألا

٠ هيف هعقوأ مل ىنتيلاب ناطيشلا لوقيغ ع ةنجلا لخدي ىتح



 س ٦. ہ

 كيلع مدآ نبا اي : لوقي ىلاعت هللا نا بتكلا ضعب ىف بوتكم ليقو

 & ركشلا كيلعو ث ءازجلا ىنلعو ، ربصلا كيلعو ح ءافولا ىلعو ث دهجلاب

 ء ةباتكلا ىلعو ع ءالمالا كيلعو ، اطعلا ىلعو ح لاؤسلا كيلعو ح ةدايزلا ىلعو

 ٠ لوبقلا ىلعو ح ةبوتلا كيلعو ح ةباجالا ىلعو ع ءاعدلا كيلعو

 هنعل سيلبا نا » : لاقت ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ نسحلا ىورو

 ىف حورلا مادام مدآ نبا قراخآ ال كتزعو : لاق ضرألا ىلا طبه نيح هللا

 رغرغي ىتح ةبوتلا هعنمأ ال ىلالجو ىتزعو : لجو زع هللا لاقغ ، هدسج

 ٠ هسقفنمي توملاب

 نآ وه حوصنلا هبوتلا : لاق لبج نم ذاعم .نع ىورو .ب : ةلاسم ٭

 جورخلا دعي عرضلا ق نبللا ,دوعي ال امك & هيف دوعي ال مث يبتذلا نم جرخي

 ةلق : ءايسشآ ةثالث حوصنلا ةبوتلا ةمالع : لاق ذاعم نب ىيحي نعو « هنم

 ٠ مانملا ةلقو ك مالكلا ةلتو > ماعطلا

 انغلب ع ةيآلا ال ( ١ (مكبر ىلا اوبينآو ( : لجو زع هللا لاقو : ةلاسم ه

  هجولا ؛ ف ءاهبلا ثروت ةيانالا ليقو ح بلقلا ةراهط مم هلعلا > ' ركذلا ىلا

٠ ةبوتلا نم غلبآ ةمانالا ليقو ۔ حراوجلا ق ةوقلاو > بلقلا ق رونلاو



 ۔ ٧. ۔

 دايعلا نأ ول » : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ىوري : ةلاسم .

 ٠ « ميحرلا روغلا وه هنا مهل رغغيخ هيف نوبنذي ادابع هللا قلخل اوبنذي مل

 : مالسلا هيلع ىسيع ىلا ىلاعتو كرابت هللا ىحوأ ليت : ةلاسم

 لهأ ملع ولغ ةبوتلا ىف مهبغرو ليئارسا ىنب نم نيبئاتلا ثعبا ىسيع اي

 توكلملا ىف اوترغ دق مهنال ع مهماقم اوماقتسال ىدنع نيبئاتلا ماقم ضرألا

 تعمس ىنولأس اذاو ح مهرض تفشك ىنودان اذاف ح مهنم ىحتست ةكئالملاو

 ضغبملا ىدنع بئاتلا ابئات ناك بئات ىنا لاق نم لك سيل ىسيع اي ح مهلوق
 ىلع نيزحلا ث هلعف ىلع مدانلا ع هبنذ ىلع حئانلا ، اهبحأ امك ةيصعملل

 ةوالت دنع بلقلا لجولا هركذ دنع عضاخلا ڵ ىدل هسآر سكتملا ، هعنص

 - املك قلخلا ىصاعم نآو ك هيلغ اهلك نيملاعلا بونذ وآ نظي ع نآرقلا

 ةريصق & ىحتسا لئس اذاو ك ىمتنا ظعو اذاو ، ىنتجا ركذ اذاغ ح هدحو

 ةقلعم ، مهسفنأ 7 مهاطخ ةبراقتم ، مهراصبأ ةعشاخ ع مهتنسلآ

 رانلا نآكو ع مهدحو مهل تقلخ ةمايقلا نآك ، مهدولج ةرعشقم ح مهبولق

 ح نوقغفنشملا نوفئاخلا نولجولا مهف ع راتما ف متنأ مهل ليق امنأك ح مهل تدعأ

 ىفو © نودوهىشم شرعلا تحتو & نوحودمم ىباتك ق كئلوأ ىسيع اي

 ح اهتيضق الا ةجاح ممل عدأ ال نآ تمسقأ ىتزعبغ نوغورعم توكلملا

 ىتح س ةمايقلا موي لامعألا رجأ مهل لهسل 2 اهابا مهتيطعأ الا ةبلط الو

 & ىترغغم لهآ كئلوأ كيلع مودقلا ببس ةمايقلا نآ انملع ول انبر ر اولوقي

> هتيبل ىنادان ١ ذا بكئاتلا ناف ةموتلا ق ليئارس ا ىتنب فغر ىسع اي



_ ٨ ._ 

 كئلوأ ، جاهنملا مهل تمقأو ؤ قيرطلا مهل تلهس ث هتيطعآ ىنلأس اذاو

 مهل رغفغآ نآ ىتزعب تمسقأ ىسيع اي ء ىوقتلا لزانم لهأو ، ىاضر لهآ

 % نوقتفسنم ةعاسلا نم كئلوأ ، اهمظع لابجلا لاثمأك بونذب ىنونآ ولو

 : ارعش ليقو

 ىصع ام نيعللا نوعرف نآ ول

 ارفغتسم هللا ىلا بانأ

 اروغغ الا هللا دجو امل

 ةديبع ىبآ ملسم : نع انغلبو : انب احصأل ةروثنم نم : ةلأسح 3

 ٠ هنم باتي ال ام : لاق ؟ رفغي ال بنذ نم له : هل ليقف لئس هنآ هللا همحر

 م دنب ال ىذلا : لاقف ؟ ة ديبع امأ اي رملا نم : هل ليق هنأ اضيآ هنع انغليو

 ٠ بوتب الو عجري الو

 هلل ١ دجي هلل ا رفغتسب مث هسفن ملظب وآ ١ ء وس لمعب نمو ( : هلل ١ ل انقو

 ٠ ) اميحر اروفغ

 رئابكلا بوكربو 6 معنلا رمح هذهم ىوست ام دوعسم نب هللا دبع لاقت

 6 طبحتو ءايه لامعألا ربصت رئاغصلا ىلع رارصالاب وآ 6 بونذلا نم

اهيلع مدنلاو اهنع عالتالاو ةبوتلابو « طخسيو اهلهآ ىلع هللا بضغيو



 . س ٩.. ب

 نوكي هجولا اذه ىلعف ٠ اهركسثيو ةعاطلا لبقيو ث اهنع اهلهأل هللا زواجتي

 . هلهأب هللا نم بانعلا لعجيو ع هلهأل باوثلا

 رئاغصلا نم اهنود ام ال ةكلهملا ىه رئابكلا نأل حيحص : هريغ لاق

 هنأ الا هيغ لوق ال ريغصلا ىلع رارصالا ناغ ، اهيلع رصأ نم قح ىف الا

 ض عيمجلا ىلع هللا لضف نم ىتأت عيطملا نم ةبوتلاو ، ريبكلا عاونأ نم

 ملو ث هبر ىلا بات نم ىلع كاله الغ & ربك وأ هبونذ نم رغص ام وحمتغ

 عجري نأ ىبأو ، هلعغ ام ىلع رصأ نمل ةاجن الو هبنذ نم ناك ام ىلع رصي

 رظنيغ ملعأ هللاو هلك اذه ىلع لد ام ىلاعت هللا لوق فو ث رفكف هنع

 ٠ كلذ ىف

 ! هعم ةاجنلاو كلهي نمل بجعلا : بلاط ىبأ نب ىلع لاقو : ةلأسم وج

 ٠ رافغنسالا : لانت ؟ ىه ام : ليقف

 اهدارآ نم لكل ، ةطوسبم هللا لضف نم ةبوتلا نأل معن : هريغ لاق

 نم اهيغ ام حصآ ىلع ع داسغلا نم عون اف لاح ىلع عنمت ال س دابعلا نم

 رئابكلا ةكله نم ةاجنلا ىمل اهناو ، هزاوج عضوم ف ث هلات نمل ىأر ف لوق

 وآ ملع نع اهبكترا نم قح ىف ث رئاغصلا نم اهنود امل اهنوك ف ةبجوملا

 ةرفكم هتائيس ناغ اهبنتجاف اهكرت نم قح ف ال س ىآر وأ نيد ف لهج

 ملعأ هللاو كلذك ىهف الاو رانلا ىف رصملا ناغ س رارصالا عم نوكي نآ الا

٠ كلذ ىف رظنيف



 ح -٠ ١

 ةيوتلا : ساانلا كله نهالول عبرأ : لاقو هريغ نمو : ةلسم .ع: .

 ٠ فوقولاو ةصخرلاو ةيقتلاو

 لك غليي اهب ىتلا ةيطملا ىه لثملا ف ةبوتلا نأل معن : هريغ لاق ٠

 لكلا عطقنال اهالولو ث ةمايقلا موي ةمالسلا راد ىلا ةيربلا نم نيدبعتملا

 نع ةءاسال ةبجوم ةلز مهنم دحآ ولخي ال ذا ث ةيلكلاب اوكلهغ ح ةيربلا نم

 ردقق هنكمآ ام ةياغ غلابف ع هدادس ق هسفن نع زرتحا ناو ح ةلغغ وآ دمعت

 كالهلا نم آجلم اهلعج ح هدابع ىلع هلضق نم ىلوملا نكلو ح هداهج ف هيلع

 ح اهموزل عضوم ق اضرغ اهب رماغ ح اهيلع هبوكر ق هلوعو ى اهيلا اجل نمل

 اهدارآ نم ح نيح ى اهنم عنمي ملغ اهيلع لدو ع اهلقن عضوم ق ةليضفو

 سمشلا علطت وأ ، هسفنب رغرغي مل ام اهيغ زاج ام ىلع ع نيد وآ ىأر ق

 كناغ ح اهغرعي نمم ىه ام اهفرعتق الاو ىه ام اهقرعت ناف ع اهبرنم نم

 دعب اهيغ ليبس ال هناخ ، كبونذ نم نوكي ام عفدل اهيلا جاتحت ىتم ىردت ال

 :ه اقح اذه اي اهفرعاف غ ادبآ اهموي نم رخؤت نأل اهموزل

 راحب ججل نم نوكي ام عطقي اهبو ث اياربلا نم كئلوأل كلغلا ىه امناغ

 ىضقت ىتح اهبكترا ىتلا هبونذ ةكله نم اهبكر نمل ةاجنلا نوكتغ ث اياطخلا
 هبر ىقليف ح ةيزر لك نم هنيد ىف اماس ءاقبلا راد ىلا ءاتقلا راد نم هي

 هلظنح كالهلاخ ح لاحلا ف اهبوكر نم ىبأ نمو ث ةيطخ لك خسو نم ارهاط
ىق اهرمأب ةقبؤملا بونذلا نم نوكي ام رش نم ىجتي نآ زوجي وآ ح لآملا ق



 -۔ اهب الا هيغ عمطم الغ ، كلذل عضوم ال الك ، اهرس ريغب صوصخ :وآ مومع

 2 رانل! ىف اولخدغ راحبلا كلت ف عيمجلا قرغل اهدارأ نمل اهئيم هللا نآ الولو

 بات نم ىلع ال رارصالا لهآ ىلع الا هب مكحي مل عساولا همرك نم هنكلو

 نمل ةزئاجو ث لاح ىلع نيدلا ف ةمزالف ةيقتلا امأو ث رازوألا عيمج نم

 اهموزل عضوم ىف اهيلا رطضا نمل ةصخرلاو ك لاملاو سخنلا ف اهراتخا
 هلهج نم ىلع ءىش نم لكشآ ام قح فوقولاو ، اهزاوج نم اهنود ام وآ

 هللاو همزل امبرو ، لاوس ريغب نوكي دق هناخ ى هملظي نآ رذحيلغ ملعي ىتح

 ٠ عجر كلذ ى رظنيغ ملعأ

 : لاق هنآ : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ىور : ةلأسم ده

 اهرفكت ال بونذلا نم رئابكلاو بونذلا تاعاسب نبهذي عاجوألا تاعاس «

 ٠ ) ةيوتلا الا

 ىلع ةثعاب نوكت نأ امبر اهنا عاجوألا ف دارملا لعلو : هريغ لاق

 ء اهنم ةبوتلاب الا عامجالا ف بهذت ال لاح ىلع ىصاعملاف الاو ، عالقالا
 هللاب ذايعلاو ث اهيلع ارصم هللا ىقلي وأ امنع عجري ىتح اهلاح ىلع ىهغ الاو

 رظنيغ ملعأ هللاو ث رانلا ىلا هب نمب ىدؤي نآو دبال هناغ ، رارصالا نم

 .. كلذ ىف

يبن ذي بن ذم لجر نم ام ( : ملسو هبلع هلل ١ ىلص هنعو : ةلاسم وج



_ ١٢( 

 .رفغ الا هللا رفغتسيف ىلصي مث ، روهطلا نسحيف رهطتيغ موقي مت ابنذ

 ٠ ةيآلا » ) ةشحاف اولعغ اذا نيذلاو ( : رق مث ء هل هللا

 ىلع ىجري امل نوكي نأ عضوملا اذه ىف ةالصلا لعلو : هريغ لاق

 نم ىلع درت .الآ اهكرت عم ةبوتلاو ث ةلفان ىهف الاو ث ءاعدلا لوبق نم اهرثأ

 ٠ عجر كلذ ف رظنيغ ملعأ هللاو لاح ىلع هاعجر قدص

 اذ ناكو ببطتم ىلع ىضم الجر نأ : ثيدح ف تدجو : ةلاسم ه
 ببطتملا قرطأغ ؟ بونذلا ءاود ام هل لاتتف ث ةيودألا سانلل فصي وهو مهف

 جليلهآو ، ربصلا ةرجسث قورع عم ، رقفلا ةرجش قورع ذخ : لاق مث هسأر

 جتسدب هتحسا مث ى ةبوتلا نوواه ىف هعضو 4 عوشخلا جيلباو ، عضا وتلا

 هيلع دقوآو ح ءايحلا ءام هيلع بصو ث لمعلا ريجنط ف هعض مث ث ىقتلا

 ف هعضو ث ةمكحلا دبز وغري ىتح س وفعلا ماطسبب هكرحو ، ةبحملا رانب

 ىف هلقنا مث ، دمحلا حوارمب هحورو ى اضرلا مامه ىف هبصو ع ركفتلا لخنم

 ضمضمتو ك رافغتسالا قعالمب هكرحو ث لكوتلا ءامب هجزماو ث ةاجانملا حدق
 . قيفوتلا هللابو ادبأ ةيصعم ىلا ندوعت الو ع عرولا ءامب

 انمؤم لتق نميفو ، ىصورخلا ناهبن ئبأ خينشلا نع : ةلاسم دعا

 لوق ام ةبوتلا دارأو ، لعف ام ىلع مدن مث ع ءايبنألا نم ال هنأ الا ادمعتم

 دنع هل ةبوت ال هيغ ليتت دق : لات ، هينفرع هرمأ نم اذه ىلع « هيغ ءامتفلا

نم هب جرخيف هيلا أجلب جرخم نم هل ام مدعل ةيالو الو ك اذه لثم ىف هللا



_ ١٣ . 

 نكمي نأ هتبوتخ قلخلا نيبو هنيب اميخ امأو ، هرهظ ىلع هلمح ىذلا ، هرزو

 هيلع مهل نوكي ام وآ ، دوت نم قحلا ف زاج ام ىلع مدلا ءايلوأ هسفن نم

 ٠ لدعلا ىف هموزل عضوم ق اذه نم هل دبالو ي ليلقلا ىلع اهنوراتخي ةيد نم

 ق هيلع امل هل ذي نم لاحلا اذه ىلع هنيوت نا : رخآ لوت ق و

 ن اك ن ١ و . هلبق ام ال لوقل ١ وهل ١ ذه نأ ىسفن ف ن ١ و الآ 6٨ هقح نم نوكب

 هنأ ىلع لد ام ىل اعت هللا لوق ف ناغ ؤ هيلع لدت ةيآ نم هبف ام رهاظ

 ٠ هفرعاغ ز هرافغنسا و هتبوت نم هريغ ىلع .ال هرارصا ىلع تومي نل صاخ

 عجر مث ي هاده قيرط نم هاوغأف هلالض ىلا ادحأ اعد ناغ : هل تلق

 ٠ ؟ كلاهملا ىف هلزنآ نمل همزلي ام كلذ نم هللا ىلا باتغ

 نأل هوعديف هيلا عجري نأ ةردقلا عم هلعلو هيلع نا ليق دق : لاق

 ح هتعدب نم هللا ىلا بات دق هنأو ، هتصخرب ملعيو ء هيف هلخدآ امم جرخي

 هنغ مجريغ هنم لبقي نأ ئسعل ، هلضأغ قحلا ريغ ىلع لد دق هنأ هربخيف

 ، ىدرلا نم هتاجنل كاذب اذه نوكيف س ىدهلا نم دضلا ىلع هلباق ام ىلا

 لوبق ىف فالتخالاغ ، هعاطأ ام دعب مهدحأ وآ اوتام دقن هعابتأ دجو ناف

 عنمي ام ىرأ ال ىنأ الا لوقلا نم لتقملا ف ىضم ام ىلع هللا دنع هتبوت

 هيغ هللا ىلع زوجي نلو .. كرشلا نم دشأب سيل هنأل ، لدعلا ىق اهزاوج نم

هص اعم نم هنود ام ع د | هنم هيل ١ فباتغخ ذئموي هنع عجر نل ٥ رفغ نأ ال ١



 س . ..١٤

 ةبون عغديغ ث اهءاسث نمل ةبوآ عنمي نأ نم مركأ هناغ ك عدبلا نم تناك ناو

 ىف هجولا ام ةبذاك نيميب هريغل الام عطقي نأل دمعت ناخ : هل تلق

 . ؟ هتيوت

 هيلع ام ىدآو هللا ىلا باتف عجر ناو ث هيغ ليق دق اذهغ : لاق

 امأو ، نيح ف هبنذ نم هعم هل ةبوتال و ، نيميلا نم هبر دنع هل جرخم الف

 هنكمأ ام ىتم همزل امل ءادألاو هدحج امب رارتالاف دابعلا نيبو هنيب اميف

 ىلعو ث هنيح ف ثناح هنأ الا هيف لوق ال ذا ص هنيميل ةرافكلا عم هيلع ردقف

 عدف لوقلا وهل هنأو ك ةلوبقم اهنأ هرمأ نم اذه ىلع هتبوت ىف رخآ لوق

 رورسس ام ١ ٥ ٠

 بات حجر مث ةاكزلا و ُ موصلا عاضأو 6 ةالصلا كرت ناخ : هل تلق

 ( ., ٠ ؟ هدشرل اهنم لك ىف هيدؤي نآ همزلي اذام هللا ىلا

 ا ك اهنتنال 1 عضوم ف ة ر انكل ١ عم ايصو ةالص نم هع اضأ دق ام لدبي

 لدب نم اهءارو امع هل ة ةيزجم ةبوتلا ن : رخآ لوق فو ة همارحب ناد

نأ الا "مكحلاو ٫ عساولا ف ف اذه ىلع هتاكز مرغ ىف لوقلاو ے ةرافك وأ



_ ..١٥. . 

 ىضقي هب ام ىلا فلاخي نآ هل سيل نم اهب هذخأيف ث هيلا ال اه رمآ نوكب

 ٠ كلذك ىهف الاو .هبلع

 هل دبالو هلام ق وهف لطاب هجو ىلع ريغلا لام نم هفلتأ امو : هل تلق

 . ه ؟ همرغ نم

 رتكأ ىلع هلاحتسال هنوك ف هاذعام ال هميرحت عضوم : معن : لاق.

 ٠ همكح ىف نيملسملا لوق نم ءاج ام .

 ٠ ؟ هيديب ف ىقب امو : هل تلت

 . هيلع ردتغ هنكمأ ىتم هيلا هدر نم دبالف : لاق

 ءايرلاو دسحلا لثم هبلق لاعفأ نم هدانسغخ ق ناك امو : هل تلت

 ٠ ؟ هدابعل هللا هب ىضري ال امم اهوحنو ءايربكلاو بجعلاو

 ّ اهنم ةبوتلا .ىه اهنع هيلت ف عوجرلاغ أ اهنلعي مل ام هذهف : لاق

 ناسللاب الوق ةبوتلاب نالعالا نم هيغ دبالغ ناكرألا ىلع اهنم رهظ امو

 ايبشآ امو مكح ق ق ء ىشل مزع ن نم 5 داز ام نع ىفكو % هب رقع عنام الا

 ٠ 3 ١.6 كلذك هيغ لوقلاف

 نم دت دحأ أ ىلغ نعطلاو زعللاو ا ّ ةيبغلا نم مرحملاو زمهلاف : " هل تلت أ _

: :.: ٠ .... ؟ ةيرخسلاو زينلا.و نيملسملا



_ ١٦ 

 رسلا ةبون اهيغ ىزجت الف رهجلا بونذ عاونا نم لاح ىلع ىهغ : لاق

 هرس ىف زوجيغ هنامز ىف اهلونت نم هل منامل الا هناسلب نوكت نأ نم دبال لب

 . هيلع ردقي ال ام همزلي ال ذا هرهج نع هيزجي نأل

 عجرغ م دن هنا مث ء هيلع م زعف هسفن ق ء وس نم ه ١ ون امو : هل تلق

 ٠ ؟ ٥ رهظي نآ ليت نم ه رمضآ امع

 نأل ، هل ةيزجم ةريرسلا ف هنع عوجرلاو رسلا عون نم وهغ : لاق

 . ركذلا لهأ اذه ىف فلتخي هنأ ملعأ الو ؤ رهجلا نع هب ىفكف هنم ةبوتلا نيع

 ؟ اهوحنو ركسلا وأ لكوتلا وآ ربصلا ضرف نم هعاضأ امو : هل تلق

 ىلع .الا ناسنالا نم بلقلا ىلع هموزل ف نوكي ام هذه ف نا : لاق

 نادبألا ىلع نوكي ام اهنمو ث ةريرسلا مكح هقحليف ع ناكرألا نم هاوس ام

 نم هب ديرأ ام ىنعمل نالعالا مكح همزليغ س حراوجلا نم اهب ام ىلع وأ

 ٠ كلذ ىف ةبوتلا

 نيديلا وأ مغلا وآ نينذألاو فنألا وآ نيعلاب نوكي ىذلاف : هل تلق

 ٠ ؟ نيلجرلا وأ هندب نم ىقي ام وأ

 ء رسلا نم هريغ ال رهجلا مكح هعاونألو س ةينالعلا نم وهغ : لاق

٠ كلذ ريغب هيغ لوقتب ادحآ نأ ملعآ الو



_ ١٧ 

 ؟.ال مآ ةلخان هءاش نا هلخ هب ربخي نآ ةبوتلا ف هيلع سيل امو : هل تلق

 ٥ ز ١ وج نم عنمل ١ ىلع لدب ام م دعم حص ن ١ ىدنع اميف معن : لاق

 ةدايز نم هب امل هسفن ىق هرسأ ام ىلع لضغ ديزم هل ناك اميرو س كلذك

 ٠ كلذ ىف كن ام ريغ نم لفن ىف هيلع

 . ؟ ال مآ روفغم ةبوتلاب هلكف روجحم نم هانآ امو : هل تلق

 هلل دمحلاو روتسم هللا مرك نم روشنلا موي ىفل هناو معن : لاق

 ٠ كلذ ىلع

 ٠ ؟ هلهج وأ هملع هلعف نمل بونذلا نم رفغي ال ىذلا امو : هل تلق

 عم اهناخ ةريرس ىف وأ ارهاظ هريغ ال هنم بتب ملغ هيلع رصأ دق : لاق

 نارفغ ال هناغ ىبن هلتق وأ ايبن لتق نم الا : رخآ لوق قو ت ةروفغم ةبوتلا

 نم لضأف ةعدب ىلا اعد وأ ادمعتم انمؤم لتق نم الا ثلاث لوق فو ك هل

 اهب ةلازا ةبذاك نيمي ف الام عطق نا ارغاك ايندلا نم جرخ ىتح هباجأ

 نود ام رفغيو هب كرشي نآ رفغي ال هللا نا ) : لوقي هللاو ، ارجاف هبر نع

 نم ءىش ىلع بارطضالا نم هريغ ىلع ال باتملا دعب ، ( ءاسثي نمل كلذ

 ٠ :را زوألا

( ٢ ج نئازخلا _ ٢ م (
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 ؟ هيخ ام حصأ هارتف اذه ىف كدنع وأ كعم ىذلا امو : هل تلق .

 لاح ىلع بونذلا نم ءىش ف منمت ال اهنأ ةبوتلا ف ىعم ىذلاف : لاق

 ىوعد ىف كفإ نم هنود ام الو كر ف عمدب نأ زوجيغخ ، لام الو سفن ف

 ةين وأ لمع نم نوكي ام وآ لوسر وآ ىبن نم هاوس ام ىلع وأ هللا ىلع

 ليبس نم هب ام حضوآ ىلع ليلد نم نآرقلا ف امل كرت وأ لعف ف لوق وأ

 لبقب نأو دبال هنآ ىلع هللا ىف لدي ىنعم نم هيغ ام رصبأف هيلا هرظن نمل

 هلعف ام ىلع امدان هيلا عجر نمل تائيسلا نع وفعيو هدابع نم ةبوتلا

 . ءىن نود ءىش ىف صوصخلا ىلع ال امومع هداسف نم

 هاقلي نآو دبالغ رن وآ ريخ نم لقاع غلاب رمأ لكل هلمع امو : هل تلق

 ٠ ؟ لعاف وه امب ىزجيل ادغ

 نم هللا لوق ىف امل هريغ ىلع وآ ملع ىف ةرذ لاقثم ناك ولو معن : لاق

 ٠ لئاق قدصأل هناو كلذك هنأ ىلع ةلزلزلا ةروس ف ليلد

 نم قح ق ليزنت نم هللا نع هيف امل ليوأت نم اذه ق امو : هل تلق

 . ؟ هاريغ امهنم ةمايقلا موي هاقلي نأو دبال ام ىنغرعغ ائيس رخآو احلاص لمع

 ، نامزلا رم ىلع بنذ نم اولخي .ال نأ ناسنالا عون ف ىسعف : لاق

 ىقبب ال ىتح اهوحمتف تائيسلا نيهذي ديمحلا هلل ا لضف نم تانسحلا نأل

ثيدحلا ف ناو الأ ، ىري نأ هعم ةمايقلا موي ف نكمي رثأ ىرولا ف اهل
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 5 « اهحمت ةنسحلا ةئيسلا عبتا » : لاق هنأ ملسو هبلع هللا ىلص ىبنلا نع

 ىنعم ف هنأكف قحمل بهذ امو ، اهباهذا ىف ىنعم نم ةيآلا ىف ام ىلغ لدف

 طابحا ىف لوقلا نوكي اذه ىلعو & اهب ىتآ نم قح ف هل دوجو ال ام

 اذه ىفو ى رشلا ىه ىتلا تائيسلا نم اهدعب امب ريخلا ىه ىتلا تانسحلا

 امي نارفغل هل رش الو هللا ىتا هناميا ىلع تام نم هنآ ىلع ىنعملاب لدي ام

 تام ناو ث هفلسآ دق ام هلمع حلاص نم هل ىقبغ هناسحا نم ةبوت ىف هعبتا

 ىقبغ ، هغدرأ امب هطابحال هل ريخ الو هللا ىقل اهيلع رصأف اهلمع ةرفكم ىلع

 ىزجي نأل امهنم لك ىف زاجف ع ةرفغم نم هل ام مدعل هرش نم هلمع ام هل
 ادغ هدجي رش وأ ريخ نم هتوغ ام ىلا ةرذ لاقثم نم هيلع وآ هل حص دق امب

 لوق ىلعو ى ادحأ كبر ملظي الو ، لمعلا نسح نم هللا لدع ىف ءازجلا نأل

 توتسا موق مهنأ فارعألا لهأ فق هللا همحر سابع نبا نع ىوري رخآ

 ريغ ، اموتوبث ىلع ىنعملاب لدي ام هيف نوكي نآ ىسعف ث مهتائيسو مهتانسح

 ىف ناوألا ااذه ىف امب رهظآ هلبمت ام نأ الا ، حص نا امهيلع ال مكحلا نآ

 نمؤملا نا ليقو ث نوت نم هيغ ام حصأ هنأ ىلع لديف هب رقي ام لوصألا
 هتانسح ىري رغاكلاو س كلذ هرسيغ ةرفكم هنائيسسو س ةتبثم هنانسح ىرب

 ىلع ىأرلا ف لدي ام اذه ىف سيلو ، كلذ هيزجيف ةتبثم هتائيسو ؤ ةطبحم
 ٠ هغرعاف ادبآ هلاق نم ىلع دريف داسف

 نم ناك ام وحمل بنذي .ال نمك ةبوت ىف وهغ هدايق ىلعو : هل تلق

ه ؟ ال مآ هبوح



_ ٢٠ 

 نأ » : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ثيدحلا ف امل معن : لاق

 ىلع لديف ٥ ديؤي ام هيغ ن اغ س « هل بن ذ .ال نمك بون ذلا نم بك اتلا

 ٠ كلذك هنآ

 هلعغ ول نأ هللا ىص اعم نم رفكب هب ام ىلع هسفن ق مزع ن اغ : هل تلق

 . ؟ ه رمآ نم اذه ىلع هيقف لوقل اغ

 ىف كله الاو ه رزو نم بات ناف ، هلعفي مل ناو هرفك نم وهف : لاق

 ٠ هلعفي ىنح رفكي سيل هنا رخآ لوق ق و 4 هرص ١

 بات مئ ى هرفكأ ام ىلع هرارصا لاح ف حلاص نم هلمع امو : هل تلق

 ٠ ؟ هن ١ وب د ق هل ام ةلمج دجيغ هن ١ زيم ف نوكي لهغ 3 هين ذ نمح هلل ١ ىل ا

 نم نوكب ام هيلا درب هنآ هللا همحر بوبحم نيدمحم لوق ىفغخ : لاق

 ء هل حصي ال هناخ هللاب كرشلا عم الا هللا همحر ريشب لوق فو هلمع حلاص

 ٠ نيقتملا نم هللا لبقتب امنا ىراوحلا نب لضفلا لوق فو

 ٠ ؟ اذه ىف قفانملا لثم هنا لوق كرشملا ىف سيلوأ : هل تلق

 . امهنيب قرفلاب ليقو ، ءاوس ىلع اذه ىف امهنا لينت دق ىلب : لاق

 ٠ ؟ امهنم لك ىف ىأرلاب فالتخالاف لوألا لوقلا ىلعو : هل تلق

 لاح حلاص نم هلمع ام ىلع هباوث نوك ةحص ف ىدنع اذكه : لاق

٠. هقافن نم نوكب ام وأ ي هكرش نم هباتم دعب هيلا هدرو هرفك



٢١ 

 هللا ىصاعم نم ءىش ىلع هتماقا عم هضرفل ىلصملاخ : هل تلق

 . ؟ هيغ لوقلا ام

 نم هب ام ىلع مادام عقت ال اهنا ىصاعملا نم ةالصلا ف ليق دن : لاق

 دعب نم نوكي نأ الا اهلعغ ىلع باثي .ال هنآ الا اهعوقوب لينو ، ىصاعملا

 هنا رخآ لوق فو ث هيلا اهدري نأ هيلع هلضف نم ىسعف ث هللا ىلا باتملا

 لوقلا نم ىضم دتو ، اهباب ف ىه امك اهب ىتآ ناو اهباوثب عفتني ال
 ٠ كلذ ىلع لد ام

 ٠ ؟ ىتم ىتحو دبعلا نم لبقت ىتم ىلا ةبوتلاف : هل تلق

 نم سمشل ١ علطت وأ 7 رغ رغيف تومل ا كلم نباعب نأ ىل ا : لات

 ٠ كلذ لبق ال اهدارأ نم ىلع بابلا قلغي كلانه اهبرغم

 ٠ ؟ اهموزل دعب اهكرت نمل رذع الو : هل تلق

 ريغ نم هبونذ نم علقيغ هللا ىلا عجري نآ هيلع نأل معن : لاق

 ىلع نيح ى ميقي نآ هل سيل ذا ، روذعم ريغ هيناوت نم وهغ الاو ع ريخأت ام

 ٠ كالمل ١ نم هيغ كشال و ؤ ك ١ ذ ق كل ذ ن اغ 6 نجع ةغرط هلل ١ ىص اعم نم ء ىن

 . ؟ هزاوج هنظل لب ةنونيد ف ال هلمعغ لطاب نم هلهج امو : هل تلت

نوكي نآ الا ، هبونذ نم هل ةمالس الف ، هبوكر ىف هل رذع ال : لات



٢٢ 

 نم ةلمجلا ف وأ ىصاعملا نم ناك نا ث هنيعي هنم ةطيرشلا ىلع بات دق

 هزمأ نم اذه ىلع ، هب وح نم هتاجن اف فلتخي نأ ىسعف ث هلل ةيصعم لك

 موقت ال اه عضوم ىف لاح ىلع ةاجنلا ىهف الاو هيلع ةماتالا عم ةبوت ىف

 . عامجالا ىف لتعلا ةجح نم هب موقت امم هريغ ال عامسلاب الا هيف ةجحلا إ

 نيدلاف مارحلا نم هنآ نيح دعب :نم هعم حصغ هل رهظ ناف : هلتلق

 ٠ ؟ ال مأ ىرخآ ةرم هنم ةبوتلا عجاري نأ ىرحأ هب نوكيف همزليآ

 ةلمجلا ىف اهنوك عضوم ى هب هملع دعب اهعجاري هنا لين دق معن : لاق

 & هيلع امرحم ناك نا هيغ هطيرشلا ىلع هنيعب س هنم هتبوت نم هريغ ىلع ال

 هللا همحر ديعس ىبأ خيسلا لوق ىف ىرخآ اهتداعا نع هل ةيزجم اهناف

 . ىرخألا ىلع لد نم دجال هنأو

 مكحيف كالملا ىف هبونذ نم لاملا ف هعقوي ىذلا امو : هل تلق
 . ؟ لاحلا ىف هب

 رئاغصلا نم ءىش ىلع هرارصاو ى رئابكلا نم نوكي امل هبوكر : لاق
 ىبنلا لوت نم الا ، كاهتنا وأ لالحتسا ى امهلعف نمل كالهلا عضوم امهناف

 ةبوت عم ةريبك الو رارصا عم ةريغص ال » : ملسو هيلع هللا ىلص

 : ٠ لاح ىلع هتوبث ىف فلتخي نأ زوجي ال ام اذهو س « رافغتسا و

. .. ؟ ةدحاو امهتبوت لحتسملاو مرحملاف : هل تلق .
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 ىلع ىتأيغ لمحي نآ هبونذ نم ةبوتلا ف هيزجت مرحملا ناف ال : لاق

 ءىش لك نم هنيح ىف بوتيغ لصفي نأ نم هل دبال نئادلاو لعف ام عيمج

 ٠ كلذ نم هيغ دبالغ الاو ے هريغ ىف لخدي نأ زاج ام الا هنيعب

 . ؟:هيغ لؤقلا ام هركذي نأ هلاح ف هبونذ نم ىسن امو : هل تلت

 همزليف هركذي ىتح هيف هيزجتغ هيلع ىتأت نأ ةلمجلا ف ىسعف : لاق

 هللا نم هب ام ىلوأ الاو ، لاح ىلع هنيعب هنم هللا ىلا بوتي نأ لاحلا ىف

 هنآ هيغ كش ال ام اذهو هردتي نأ هيلع زعف هيلا غلبي ال املك نم هرذعب نأ

 ٠ كلذ نم

 ٠ ؟ هلالحتسامي اناد هيلع ا ميتم هلاح ق ن اك امو : هل تلق

 هيلع هم ايقت لا اح هنع اعج ١ ر نيح ق نوكب نآ 3 هيف زوجي لا ام ا دهغ : : لا ات

 هلاقتنا نوك مدعل هلاح ىلع وهف ةلمجلا ف بات ناو هل ل مزال هنأل % نيدب

 روهظ مم هدادسب مكحيف هل حصي نأ هبلع هرارصاو هيغ هئاقب ىلع زوجي وآ

 ٠ كلذ ف ةنونبد نم هب امل هفرعأ ال انأو هداسف

 لزي ملو هراكنا ىلع هميرحت ف دمعتف هريغل قح نم همزل امو : هل تلق
 ىف لخدي له ، هبونذ نم هللا ىلا بات مث هيلع ام ىس ىتح هل هدحج ى
. ؟ هرارصا نم اذه ىلع ةلمجلا
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 ةلمجملا ىف هنم ةبوتلا نا لقف ء هلوخ.د ق فلتخي ام عضوم اذهف : لاق

 ىلع هيف همزلي ال ام ىلا عجريغ هركذي مل امو ث هيلع رصم هنأل هيزجت ال
 نادل هركذ ولف ةبوتلا ديري هلعف امل مرحم هنأل هل ةيزجم اهنا ليقو ث هلاح

 نم اذه ىلع زاجف هيسن هنكلو همزل دق ام ءادآ نم منتمي ملو س كلذ ىف اهب

 لوق ىف ناو الآ هركذ دعب هيلع رصي مل امم هرذعل هتلمج ف لخدي نأل هرمأ

 ٠ كلذ ىف ام حصأ هنأ ىلع اذه ىف لد ام هللا همحر ديعس ىبأ خلا

 وأ ادبأ هنع عجري ال نأ ىلع بونذلا عيمج نم هبكر امو : هل تلق

 ٠ ؟ ال مأ اهلك هبونذ نم ةلمجلا ف باتغ هيسن هنأ نوكبي اذه ىلع بوتي ال

 ذخؤي الو ى كلذ ىف رظنيف ملعأ هللاو كلذك هنا هيذ ليق دق معن : لاق

 فتوتلاف .الاو ، هلضف نيدلاو ىأرلا ف رهظو ، هلدع حص ام الا ىلوق نم

 ة ىهنلا لهأ نم ال ىنأل ، ىلوقلاو ةرخآلا ىف ملسأو ىلوأ هب ذخألا ىلع

 دوجلاب هنا هباوثب هعم زوغأخ هباذع نم وجنأ هب امب ىلع نمي نأ هلأسأ هللاو
 . كلذ ف كسن ام ريغ نم نانم مظعألا

 هللا رفغتسأ انأ لوقي ةبوتلا ىلع مدقي رافغتسالاو : ةلأسم ده

 ٠ ( هيلا اوبوت مث مكبر اورفغتساو ) : لوقي هللا نأل هيلا بئاتو ىلاعت

. حيحص ناهبن وبآ هلعلو : هريغ لاق



_ ٢٥ 

 ةماتالا لاح ىف هنم ةالصلا نا لوقغ ث اهعتاو دنت ةيصعم نم هنم ةبون ريغ

 مل وآ هللا ىلا بات غ اهيلع باثي .الو اهب عفتني الو مقت ال س ةيصعملا ىلع
 لمع ام ةعاطلا لمع نم هل امناو ع ( مهلامعأ طبحأغ ) : ىلاعت هللا لوقل بتي

 ةبوتلا لبت ةيصعملا لاح ف هنم ةالصلا نا لوقو ث عالقالاو ةبوتلا لاح ى

 ىف اهل هنم لمعلا لوصحب ةالصلا نوكتو ص اهيلع باثم ريغ هنأ الا مقت

 عفتني ال لوقف س ةيصعملا لاح ف تانسحلا نم لمع ام كلذكو ث ةيمستلا

 حلاص هيلع در بات نا لوقو ، بتي مل وآ هللا ىلا بات هيلع باثي الو كلذب

 ٠ ملعأ هللاو هلوق نم ىنعملا اذهو هلمع

 ىضاقلا رمع نب دمحم خيشلا نع ىوري ام رثآ ىلع اهتدجو : ةلأسم دهب

 وهو اهنم بوتي مث اهعقاوي مث اهنم بوتي مث « بونذلا رئاغص بكتري نميغ

 هعقنتأ ةريغصلا نم بوتي نآ لبق ةأجف تام مث ةبوتلا هتين ىفو ، كلذ ىلع

 ٠ ملعأ هللاو ةبوتب تسيل ةينلا هعفنت الغ ؟ ال مآ ةينلا

 هيلع رصأو 4 املظ ائيش س انل ١ ٩9 ١ ومآ نم ذخآ نمو : ةلأسم وبع

 . ؟ال مآ ةلمجلا ىف ةبوتلا هعفنتأ هيسن ىتح

 ٠ ملعآ هللاو نيملسملا نيب فالتخا كلذ ىفف : باوجلا

 هل له مهنم ثراو ىلع ردقي مل مث اعيمج اوتام دق هيلاوم دجوف ابئات لبقأ

٠ ؟ ةبوت



_ ٢٦ 

 مهل لام وهغ ، نيكلاهلا هيلاومل دبع دبعلا .اذه نا : ملعأ هللاو لوقنف .

 اثراو مهل دجو ناف دهتجيو 4 دلبلا نم مهتثرو نع لأسيف ث كلذ لثم هلامو

 ناف اثراو مهل دجي مل.ناو ،“ مهمحر وآ مهثراول هلامو دبعلا ناك.امحر .

 . ملعأ هللاو اسأب رن مل ءارقفلا :ف عسو

, 

 نامعنلا نب رباج رئنذ ك ىصورخلا ناهبن ىبأ فيلأت نمو : ةلاسم 7

 ذلمعي ىذلا ف راحص لهأ نم نوملسملا فلتخا : . لاقف هلعل هللا همحز

 ، تومي ىتح هيلع طحت اهنا : مهنم نولئاق لاتغأ ى تاتينلاو تانسحلا

 : نورخآ لاقو س هب ىزجأ رثكأ امهيأ هتائيسو هتانسح ىف رظني مث

 انجرخف :.رباج لاق .ء ةنسحلا ةئيسلا تحم ةئيس لمع مث ؤ ةنسح لمع. اذا

 : لانتغ كلذ نع هللا :همحر ناليغ نب مشاه تلأسغ لئامس .ىلا راحص نم

 اذه دنعو س مهبجن ملف انيلا اوبنكو راحضب .اذه مقو دقف اذه نع اوفك

 .. قيفوتلا هللابو ةقرفلا مقي هلثمو

 ارهاظ ف امل ، حصألا وه هنأك اذهو ث ناهبن وبأ هلعلو : هريغ لاق :"ا

 ىأر ى :اه ىلا بزقأ لوألاو كلذك هنآ ىلع ليلد نم نآرقلاو ثيدحلا

 ىتأي نأ لبق نم ناميالا ىلع تام نم كلهل حص ولو س نازيملاب لوقي نم

 نم ةدحاولا نأل ء هنايصع ةرثك نم هنامز ف ناك ام رادقم ناسحالا نم

> 

 دعبي هرفك ىلع تومي نم ملس نا زاجلو هنائيس نم رشع ةلباقتم ف هتانسح

هلامعا ءىس نم ةدحاولا و هناسحا نم همدقت : أم ىلع عجرت مل ام ُ : هناميا



 ر٢٧: _

 زوجب فيكف دعيلا ةياغ ىف هنأك اذهو س هلاعفأ حلاص نم اهلثم هنيزاوم ى

 هلامعأ ءوس نم اهلبق ام وحمت ةبوتلا نأ اذه ىف ام رهظال هناو الآ حصي نأ

 لاح ىنلع حلاص لمع نم همدقت ام طبحي ىصاعملا نم ءىش ىلع رارصالاو

 ٠ كلذ ف رظنيف ملعأ هللاو

 كمئلوأغ ( : ىلاعتو كرابت هللا لوق ق دبعسس ىبآ نع : ةلأسم 7

 ٠ ؟ ليدبتلا اذه فيكف ، ( تانسح مهتائيس هللا لدبي

 ٠ ضعب لوق ى انتلطم تانسح تائيسلا ناكم لدبي هنا ليق دق : لاق

 . ركب ىبأ ىخأ نم تانسح رثكأ انأ : لاق هنأ باطخلا نب رمع نع ىوريو

 نايصعلا دعب هلديي هنا : ضعب لاقو ث ليق ام ىلع تائيس هنم رثكأ ىنأل

 . .. ةياورلا ىنعم ىلع تانسحلا ىلا تائيسلا نم هلقنيخ ةبوتلا ىلا

 ترج هللا همحر ىراوحلا نب ه لضفلا نع ريشم لاق : ةلأسم وبما

 ٠ ؟ بات اذا اهيلع هللا هبيثي له

 ۔ مهل بتكي ال نيكرشملا نا لاقو الغ كرشملا امأو : ريشب لانت معن : لا

 . تانسح هتائيس هللا . لدبيو كلذ ىلع باثي هنا ليق دقو : هريغ لاق

٠ عجر تانسحلا عيضي الو



_ ٢٨ 

 كلت نع بتب ملو تام مث ةريبك لمعي نأ ىون نمو : ةلاسم ده

 ةينو لمعو لوق ناميالا نوملسملا لاقن دقو اكلاه ناكل اهلمع نكي ملو ث ةينلا
 هللا دعآ امم ارمخ بري وأ ، انالف لنقي نأ ىون لجر لثم ىعم كلذو

 ٠ اكلاه تام كلت هتين ىلع تام ناف ، رانلا هلعغ ىلع

 ةيصعملا ىلع مزعلاو ةعاط ةعاطلا ىلع مزعلا ليق دقو : هريغ لاق

 رفكلاو ث ةينو لمعو لوق ناميالا هلوق امآو ث اهلمعي ىتح ةيصعمب سيل

 بيذكتلاب رفكلا داقتعاو قيدصتلاب ناميالا داقتعا وه ث ةينو لمعو لوق

 . دمعتلا ىف دصقلا ىلع كلذ ىلع لمعلاو

 لبقت له هرارصا لاح ف تانسحلا نم لمع نمف تلت : ةلأسم وه

 ٠ ؟هنم

 ٠ نيقتملا نم هللا لبقتي امنا ال : لاق

 ٠ ؟ طبحت مأ هل تبثتأ ةيصعملاب لمع مث تانسحلا نم لمع امغ : تلق

 تكرشأ نئل ) : ىلاعتو كرابت هللا لوقل لمعلا ةطبحم ةيصعملا : لاق

 ضعبل مكضعب رهجك لوقلاب هل اورهجت الو ) : ىلاعت لاقو ، ( كلمع نطبحيل
 ٠ ( نورعشت ال متنأو مكلامعأ طبحت نأ

 ٠ ؟ لمع اهعم لبقي ال ىتلا بونذلا امف : تلق

ء لمع اهعم لبقي ال زئاغصلا ىلع رارصالاو رئابكلا باكترا : لاقف



 هيلع هللا ىلص.ىبنلا لوقو ى ( نيقتملا نم هللا لبقتي امخا ) : ىلاعت هللا لوقل

 ٠ » نورصمل ا كله « : ملسو

 ٠ ؟ رئابكلا امغ : تلق

 & نيدلاولا قوقعو ع هللا مرح ىتلا سفنلا لتقتو ك هللاب كرشلا : لاق

 ىماتيلا لاومآ لكأو ابرلا لكأو ڵ فحزلا نم رارفلاو ء ماحرألا ةعيطقو

 ة مراحملا باكتراو ث دودحلا كاهتناو ، لطابلاب سانلا لاومأ لكأو ك املظ

 هللا بجوأ املكو ث دمعلا ىلع رمخلا برشو ىنزلاو ڵ تانصحملا فذقو

 ٠ رئابكلا نم وهف ةرخآلا ىف اديعوو ث ايندلا ىف ادح هيلع

 . ؟ ىدهلاف : تلق

 نمو ث( مهانيدهغ دومث امآ و ) : ىلاعت هلوقت مهل نيب ناميالا ىده : لاق

 مهادهبغ هللا ىده نيذلا كئلوأ ) : ىلاعت هلوق ص ةداعسلا ىده ىدملا

 .رقغم ىمس امك ۔ بونذلا ىلع رتسلا و ةيطغتلا وه نارفغلاو ح ) هدتتا

 ٠ اهيلع رتسلاو بونذلل ةرفغملا كلذك رتسي ىذلا ديدحلا

 : لاغ نم لاقف ڵ كرشملاو قفانملا ف فلتخا هنآ ىعمو : ةلأسم دج

 نم لانتو { كرشلاو قافنلا لاح ق اوتسحأ امه تاتسح مهل بتكي ال هلعل

٠ كرشلا لهأل بتكي .الو قغانملل بتكي : لاق نم لاتقو ي عيمجلل بتكي : لاق



_ ٢٣٠ . 

 : 'لانق هنآ ملسو :هيلع هلل أ ىلص ىبنلا نع ى ور : ةلأسم وج

 ىتح هتظفح تيسنأو هلمع هحراوج تيسنأ ىدبع بات اذا لجو زع لاق »

 ٠ « ةمايقلا موي هيلع اودهشي ال

 همركو هدوجو هتمحر ىلع لد ام اذه فو ناهيت وبأ هلعلو : هريغ لانت

 ٠ كلذ ىف رظنيف ٠ ملعأ هللاو هيلع هلد امي لمعغ ، هيلا عجر نمل هترفغمو

 قحمي ال. ثييخلا ناف 4 ةنسحلاب ءىيسنلا ١ وحما نكلو ءىيسىىلاب ءىبسللا

 ٠ )» ثييخلا

 ىحمي اهب ىتلا ىه اهنأ ةبوتلا ف كنالو ناهبن وبأ هلعلو : هريغ لاق

 حصي نأ لاحملا نمو ث اهرثآ ىقبي ال ىتح اهرهطتغ تائيسلا نم نوكي ام
 هللا ىلص لاقو ، عجر كلذ ىف رظنيغ ٠ ملعأ هللاو لاح ف اهريغب همار ن

 دعب تانسحلا نسحأو س تانسحلا دعب تائيسلا حبقأ ام » : ملسو هيلع

 . ( « تائيسلا

 حيبق هنأ هيف كنال هسفن ىف بنذلا ناك ناو حيحص : هريغ لاق

 ناسحالا نم لدب ةءاسالا نم ىنعم هنأل حبقأ ناميالا دعب نم هناف

 ٠ ملعأ هللاو

: ىلاعت هللا لات : هل تلق ٠ عرشلا نايب باتك نم : ةلاسم هه



_ ١ ٣ _ 

 4 ) تانسح مهتائيس هللا لديب كئلوأغ احلاص لمعو نمآو بات نم الا (

 قحتسي الو > ةصاخ هللا همحر بلطملا ديع نب ةزمح لناق ىشحو ق ىهآ

 .7 ىتآ نمل ةماع ةلحنم ىه . وأ احلاص لمعو بات نح ٥ا وس .مسالا اذه

 ٠ ؟ كلذ ف كدنع امآ 6 ةنمؤمو نمؤم لك نم ةطيرشلا

 عيمج فأ ىهو ّ ىشثحو لمع لثم لمع نم لك ىق اهنأ تفرع ىذلا : لات

 بيجأ اذا ةلالضلا ئلا ىعادلاو نمؤملا لتق نم نا : لاق نم لوق الا سانل

 . قيفوتلا هللابو امهل ةبوت الخ اهيلا

 الون لانو العغ لعف نمو ىحبصل ا خيسلا نع . : ةلأسم ..

 زوجي ' ال ناك نا ةطيرشلا ىلع هنم ةبوتل ا هيزجتأ ش .ال مآ زوجي هغرعب ال

 ٠ ؟ ال مآ هنم تبن دان وهف

 ء ىنعم وأ لوت وأ لعف نم ملعيال اميخ لوخدلا هل سيل : باوجلا

 هنأ الا ، عست ام ىنلع هتين تناك اذا هيلع ءىش الخ هعسي ام قفاوخ لعف ناو

 ة حابملا ةتخاومل الا ملعي ال امل هلوخدل ةبوتلا هيلع نا : لاق نم لاق دق

 رغاك وهو هعسي الغ عسي ال ام قفاو ناو ث هيلع ةبوت .ال : لاق نم لانو

 ىنبجعيف هيغ لخد ام فرعي مل ناو ،.هيف لخد امل جورخلاو س ةبوتلا هيلعو

 نيقي ىلع نوكي ىتح ث هباوص نم هأطخ هل نيبيل هيغ لخد ام ىلع لاؤسلا هل
٠ هنيد رمآ نم



 اذه ىلع كلذ هيزجيأ ىلاعت هللا ىضر هيغ تفلاخ ام عيمج نم وأ قحلا

 ٠ ؟ هللا كمحري

 ٠ فيتونلا ىلع هنم ةبونلا هيلعف الحتسم نوكب نأ الا هيزجي

 ىتح مأ ءايشألا عيمج ف كلذب ىفتكيآ هئايلوأ نم هل عماسلا كلذكو

 ىف ىفنكي مأ فرعي مل وآ زوجي ال كلذ نآ عماسلا فرع اعطق هنم بوتي

 كقفوو هللا .7 كلذ نم ىنعم لك ىديس ىل رسىىغ ءىش نود ءىش

 ٠ ؟ هتعاطل

 هذهب هنم ءعىزنجي الف هلطابو اطخ عماسلا فرع اذا : باوجلا

 ىلع هلمحيو نظلا هي نسحب نأ هلغ ١ ذه اطخ فرعي مل ١ ذاو ك ةبوتلا

 .٠ لاحلا نسح

 ةبوتلا دارآو سانلا دنع ارهاظ ابنذ بنذأ نمو هنمو : ةلأسعم وهچ

 لتي ملو ث ىنالفلا ىبنذ نم وأ ىبونذ ميمج نم هللا رفغتسأ : لاقف هنم

 نود كلذ دحأ هيفكيأ هللا رفغتسأو لقي ملو هللا ىلا بئات لاق وآ هيلا بئاتو

٠ ؟ ال مأ هل مماسلا دنعو هللا! دنع رخآلا



 هامس ىذلا هينذ نم وأ هبونذ عيمج نم هللا رفغتسا ١ ذا : باوجلا

 :نآ ىلا بجاو.بلقلاب ةبوتلاو ناسلللاي رافغتسالا نأل ، كلذ هءازجأ

 ٠ اعيمج امهرهظي

 نوكيآ ةينالعما هبنذ نم ةريرس باتو هيلع علطا نم دنع بتي مل اذاو

 .؟ال مآ هللا دنع الاس

 ٠ ملعأ هللاو فالتخا كلذ ف : باوجلا

 طخب هيلا بتكو هيلو نم ةرفكم ىلع علطا نمو هنمو : ةلأسم دهم

 كلذب ىفتكيأ هطخ هيلو فرعو ث مات ظفلب كلذ نم هللا ىملا بئات هنأ هدي

 اديعب وأ ابيرق ناك ةقث ريغ وأ ةنث باتكلا لماح ناك ىلوألا هتلاح ىلا عجريو

 ٠ ؟ ةجحلا هلانت هنكل هنع

 ىلع هنم ةبوتلا لوبق ف هل ةجح هباتك قيفوتلا هللابو : باوجلا

 .ةيالولا نع قاض ناو ث ةربخب وآ نيلدعب حصي ىتح ليقو ، لوقلا ضعب

 ٠ ةطيرشلاب هالوت

 نب رصان خيشلا نع تدجو باوجلا اذه ىنعم ىلعو : فلؤملا لاق

 ٠ عجر ىوزنلا ىرفغملا سيمح

} ٢ ج نئازخلا _ ٣ م ]



. ٣٤٢ 

 هللا ىلا بئات لاق وأ اذكو اذك نم هللا رفغتسأ لاق اذا بئاتلاو

 نع نينتظفللا نيتاه ىدحا : 7 كلذ هعماس امو هيزجيآ اذكو اذك نم

 ١ ؟ ال مآ ى رخ ر .

 ق رافغتسالاو ةبوتلا هيلعو 6 ةريرسلا بونذ ق ءىزتنجيب : باوجلا

 ٠ ةينالعلا بونذ

 ةين ريغب هتيب نم جرخ نميف ليق ام ريسفت امو هنمو : ةلأسم ده
 هنأ الا جراخ هنأ هسفن ف ىناعملا نم ىنعمل هجورخ ناك ولو كلذأ ةريبك اهن

 ىلا هلأس ول هنأ الا هبلقب اهدكؤي وأ هناسلب اهب ظفلي هنم ةينب كلذ ديقي مل

 مزاللا ةينلا ىنفرعو كلذ ريسفت ىديس ىنغرع اذكو اذك ىلا لانتل نيأ

 . ؟ بهاذ بارعا فيكو كلذ ف اهداتتعا

 اذه ائيش بلطي الو اناكم دصقي ال هتيب نم جرخ اذا : باوجلا

 مل ول ءىش بلط وأ ةجاح ءاضق ىف جرخ نم امأو س نمؤملا هلعفي ال ىذلا

 بارعا امآو ٠ هبلقت ىف نمؤملا ةين الب جراخ ريغ اذهف هناسلب كلذ رهظي

 ' لاحلا ىلع نونم بصنلاو نونم عفرلا هركذ مدقتملا بهاذ

 ىلع تلكأف ةظفل ظفل نمو س عرشلا نايب باتك نم : ةلاسم دهب
 زوجي الغ اهنم بوتي 1 عماسلا هلأسف ث هدنع باوص ىهو هنم اهعمس نم

هللا رفغتسأ انغ اطخ ناك نا لوقيف دقتعي نأ الا هدقتعي قخ نم بوتي نأ



 ب . ٣٥

 نيدي ناك اذا اذه هنم لبقي نأ عماسلل زوجي ال نكلو ، كلذ هعسيغ هنم

 عىزجيو نظلا هب نسحي نأ هلغ أطخ هنأ ملعي مل ناو أطخ هنآ ملع اذا هب

 رفغتسأ ىنا لوقي نأ هلخ انيد هدقتعي امح ملكتملا هب ملكت امو ؟ لوقلا اذه

 ٠ هيأرب هلاق امنا ناك اذا اطخ ناك نا هنم هللا

 اهب قحتسي ةيصعمب لمع نم لاقو : لانق ديعس ىبآ نع : ةلأسم وهب
 رثكأ وآ لقآ وأ ڵ ةرشعلا لثم ةعامج دنع هرفك رهشأ وأ ةعامج ةرضحم رفكلا

 ملاسو 65 بات دقف هسفن ىف مدن ناغ { مهعم ةء اريلا بجوتسي هنا

 وهو & هنم مهتءارب ىف نوبيصم مهو ث ملاس وهف مهعم ةبوتلا رهظي مل نا

 . نولاس مهو ملاس

 مدنلا هيزجي الغ هيلا بوتيو هبر رفغتسي ملو هسفن ىف مدن اذا امآو

 ٠ رافغتسالاو ةيبونلا نود

 ضرغ كلذكو ، همزلي ىذلا كلذف هيلا باتو هبر رفغتساو مدن اذا امأو

 ٠ ( هيلا اوبوت مث مكبر اورفغتساو ) : لاقف هيلع ىلاعتو كرابت هللا

 ص ( احوصن ةبوت هللا ىلا اوبوت اونمآ نيذلا اهيآ اي ) : ىلاعت لانو .

 هل همزل نمل الا هريغ ىلا .ال هل رافغتسالاو هيلا ةبوتلاب نيبنذملا هللا بطاخغ

 بوتي نآ هيلع بجوي اليلد ملعن الو س هيلا هءادأ هللا نيد ف هيلع بجي قح

٠ هللا ىلا ةبوتلاو مهل همزلي ام ءاداب الا هلثم وه نمم ع قلخلا ىلا



 ةءاربلا ىف هبوصي نآ هيلعف ةءاربلا هيلع هب بجت ام هنم ملع نم امأو.

 ةبوتلاب ملاس بئاتلاف ةءاربلا نع هب هلقني ام هنم ملعب ىتح هنم هتءارب ى هب

 هنءعا ريب ملاس ثدحملا نم ءىرينملاو. 4 نيملسملا مم هنيد ق هللا ىلا

 ٠ هملع ىلع

 الغ رهاظلا مكح ىف هنم ءىربتملا عم املاس ثدحملا نوكي نأ امأو

 مهطتارش ف مهدنع وه نكلو س ملعلا لهآ لوق نم انغرع اميف كلذ ميقتسي

 نوءعربيو هتبوتب ةطيرشلا ىف هنولوتب مهنأل هتبوت ملعت مل ولو ةبوتلاب ملاس

 ٠ هتيصعم ىلع رهاظلا مبكح ف هنم

 ادحأ اوربج اذا نيملسملا ىلع ةاغبلا و ء ىحبصلا نع : ةلأسم وبع

 5 ٠ ؟ مثا همزليآ هديب لعفي ملو ضار

 املظ وني مل اذا نامض الو ، هيلع مثا الغ اروبجم جرخ نم : لاق

 لع وأ بلس وأ لتنت ناو ؤ ملظ نم ىلع مثالا امناو ، اروج دصق الو

 ضعبو دوقلا نع هرذع نم رذعو ة.زبجلا ىف نامضلا همزل كلذ هبنثي ام

 وهو .نسغنلا ىف مست امك لاملا ف عسنت ةيقتلاو ، دوقلاو نامضلا همزل

 لاملا نود سفنلا ف كلذ امنا لوقو ث اهكرتو ةيقتلا لامعتسا نيب رايخلاب

٠ ملعأ هللاو هلام نع ةيقتلا هعست الو



_ .٣٧ : 

 نع انيلا عخرا ىذلاو لاق ء عرشلا نايب باتك نمو : ةلأسم ذهب

 & نايسنلاو أطخلا ىتمأل ىفع » : لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 أطخأ نم نآ كلذ ريسفتو ؤ « هيلع اوهركأ امو ء مهسفنأ هب اوثدح امو

 الجر نأ انل ركذ دقو ، مثا هيلع نكي مل رفكلا نم ءىشب ملكتف هناسل لزف
 دتشاخ ث رانلا ىنكسأ مهللا : لاقف ؤ ةنجلا ىنكس مهللا : لوني نآ دارأ

 كل كيلع سأب ال » : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا هل لاقخ هيلع كلذ

 ٠ « تيون ام

 سيلو ع لتقلا ىف هللا لاق امك ةرافكلاو ةيدلا هيلعغ لتقغ أطخأ نم امأو

 اوهركأ امو » : ملسو هيلع هللا ىلص هلوق امأو ، دمعتملا ذخؤي امك ذوخأمب

 نكي ملغ كرشلا ىلع رساي نب رامع نوهركي نوكرشملا ناك دنغ س « هيلع

 هنا نوملسملا لات كلذكو ك ناميالاب نئمطم هبلو كرشلاب ملكتلاب مثا هيلع
 بيذكتب وأ نيملسملا علخب وأ كرشلاب مالكلا ىلع هركأ اذا نمؤملا ىلع مثا ال

 رمخلا برشو لتقلاو ىنزلا ىلع هركأ اذا امو ، اقدصم ناك اذا نييبنلا

 ٠ هب رذعي الو كلذ لعفي نآ هل سيلف

 املك امأو ، هرفك نع فوقولا ةرمخلا ىف لاق نم لاق دقو : هريغ لاق

 ريغ هنا : نيملسملا ضعب لاق دنف رطضملل هللا هلحأ امم ةرورضلا دنع زوجي

 ىف ةيقتن ناك اذا ةرورضلا لاح نم ربجلا نألا ، .ربجلا ىلع هتعقاوم ىف مثآ

زوجي ال هنا نيملسملا ضعب لاق دقغ رمخلا كلذكو ، سفنلا ىلع عضوملا اذه



_ ٢٣٨ 

 نا هنا ضعب لاقو ئ عوجلا نم هيغ ضوع ال هنأل برشي نأ ةرورضلا دنع

 ىلع ريجلا دنع هنع فقو كلذلف سفنلا ةاجن هيف وجريو ضوع هيغ ناك

 .٠ عجر هبرش

 الجر لتق ىتح نيملسملا نم الجر هركأ ةدايز نب ديبع نأ انل ركذ دقو

 ناكف ، هوحرطو هوفجو نوملسملا هرجهغ هتمادن تدتاف مدنو بات مث

 ةيآ آرق ائراق نآ انغلبف ث هنبا اوديقتسي ملو هولبقي ملف مهيلع هسفن ىقلي

 هل وجرأ ىنا' انل ركذ اميف ةديبع وبآ لاقف ، هسفن تضاغف رانلا ركذ اهيف

 ٠ ملعأ هللاو هتبونو هصرح نم ىآر كلذو ى ةاجنلا

 ركذ ناف ث هيلع مثا الف هللا قوقح نم ائيسث ىسن نمغ نايسنلا امأو
 اهركذ نا و هبلع مثا الغ تام ىنح اه ركذي مل مث ةالص ىسن نم لثم هيدؤيلغ

 ٠ ةبجاولا ضئارفلا نم ههابشأو اذهغ اهدؤيلغ

 لهج ى اشن نمع لئسو ناهبن ىبآ خيسثلا باوج نمو : ةلاسم د

 اهب هيلع ةجحلا مايق دعب ةاكزلاو موصلاو ةالصلا كرتف ملحلا هغولب دعب

 نم هبتنا مش ك هللا ءاش ام كلذ ىلع ثبلو امرحم وآ ث هلهجب كلذل الحتسم

 ٠ ؟ دمعلاب كلذ نم هكرت اميغ همزليأ صالخلا دارأو هللا ىلا باتخ هتلفغ

 موصلاو ةالصلا نم هعاضأ ام لدب هيلع نا ليق ام رثكأ ىفف : زلاق
ناد ال كاهتنالا عضوم ٢ ةاكزلا نم هدؤب مل ام جارخاو ةرافكلا عم



_ ٣٩ 

 مرحملا ىف ليقو ، هبر ىلا باتملا دعب نم هيلع ءىش ال لحتسملا ناخ هميرحتب
 هذه نآ كنالو س هللا قح نم ناك امل ءاضقلا نع هبزجن ةبونلا نا

 ٠ كلذ نمح ضئارفلا

 اكلاه وأ هللا دنع املاس نوكيأ هب لمعف لوقلا اذهب ذخآ ناغ : هل تلق

 حالصلا نم هب ام ىلع تام ىتح هرمع نم هلبقتسا اميخ 5 هلمع هلل حلصأ اذا

 . ؟ هنب د ق

 رهاظ ف وه اماغ ، هب مطقأغ اذه لثم ف هللا دنع ام ىردأ ال : لات

 نم هل ام ىلا لزن وآ هب لمعي نآ هلدع رصبآ نمل زاج امي ذخأ دنف هرمآ

 هيلع مكحي نأ زجي ملغ ث لآملا ىف هعم هتمالس عضومل لاحلا ىف ىرحتلا

 كلذ ىفف هللا قدص نا ةاجنلا .نم هدنع هل اجري امي هقلعتل كالهلا نم اهريغب

 نوكي نآ الا هقدص ىلع حصي نلو ث هلاح ىف هل زاج ام ىلع هباب نم هاتآغ

 ٠ كلذ ىف رظنيف ملعأ هللاو هلآم ىف املاس ةهج نم

 هللا ىلص ىبنلا نعو ث ناهبن ىبآ خيشلا فيلأت نم : ةلاسم

 ، نيدلاولا قوقعو ص هللاب كرشلا : ةثالث رئابكلا ريك » : لاق هنأ ملسو هيلع

 وآ ادح هيلع هللا دعأ ام ريبكلا : سابع نبا لاقو س « سومغلا نيميلاو

 : رثؤملا وبأ لاقو ث رئابكلا نمس وهف هنع هللا ىهن ام : ذاعم نعو ص ةبوقع

 ىلا رونلا ةروس لوآ ف هللا هركذ بنذ لك : لاق هنأ سابع نبا نع ىور

: لاق ، ( نوحلفت مكلعل نونمؤملا اهيآ اعيمج هللا ىلا اوبوتو ) : ىلاعت هلوق



.. ٤ + ‘ . 

 ءاسنلا ةروس لوآ ف هللا هركذ بنذ لك : لاق هنأ دوعسم نبا نع ىوري

 مكلخدنو مكتائيس مكنع رفكن هنع نوهنت ام رئابك اوبنتجت نا ) : هلوق ىلا

 بجوآ ام رئابكلاو : هللا دبع وبآ لاقو ث رئابكلا نم وهف ، ( اميرك الخدم

 نود ام تائيسلاو ، ةرخآلا ىف اباذع مهل دعأو ايندلاف ادح اهلهآ ىلع هللا

 ، اهيلع رارصا ىلع ال اهنم ةبوتلا ىلع هريفكت هللا ركذ ىذلاو ، رئابكلا

 هدابع نيبو هنيب ىتلا بونذلا نم رئابكلا نود ام هللا اهرفكي ىتلا تائيسلاو

 اهيلع زارصالاب نيدي .الو ، هب ناد ام لصأ ف اهنم ةبوتلاب نونيدي ىتلا
 ؤوقحلا امأو ث هللا هرفكي كلذو ةلبقلاو ةسمللا لثم ث اهب لالحتسالا الو

 ٠ اهلهأ ىلا اهئادأب الا اهرفكي الف دابعلل ىتلا

 ىسحعغ « ة اغولا ىتح اهردني ال نأ الا ناهين وبأ هلعلو : هريغ لاق

 رظنيف ملعأ هللاو اهنم الدب اهنع هضوعي امب هل ىه نم ىضريف اهرفكي نأ

 ٠ كلذ ىف

 ريصي رئاغصلا ىلع رارصالاو رئابكلا ىلع ماقملا نا : ةلاسم ه

 عالقالاو بونذلا نم ةبوتلابو & اهلهأ ىلع هللا طخسيو ع ءابه لامعألا

 نع انباحصأ اهب ناب ىتلا ةلأسملا هذهو ث اهنع اهلهأل هللا زواجتي اهنع

 ماصو ىلصو ىبنلابو هللاب رتأ نم لك نا : مهوفلاخم لاقخ ث مهيفلاخم
عاونأ بكريو بذكيو ىنزيو قرسي كلذ لالخ فو ، ضئارفلا لمعو جحو



_ ٤١ 

 ، مهيلع بوتي نأ هللا ىسع ائيس رخآو احلاص المع اوطلخ اولاق ، ىصاعملا

 تانسحلا و اهلاثمأ ةرشع ةنسحلاو ةدحاو ةئيسلاو ث هتائيس هتانسح تبلغو

 ىصاعملا لهآ نم ادحأ بذعي ال هللا نا مهلوق نم غلبخ ، تائيسلا نبهذي

 ةيصعملا نم بئاتلا بذعبب ال هللا نا مهدنعو اهيلع ميقم وهو ك اهلمع تائيس
 هتانسح تبلغ مهلوق ىنعمل مهب غلبي مهدنع لوقلا اذه نأل ، اهنع ملتملا

 رخآ ىف بات مث ع ةنس ةئام هللا ىصع انمؤم نآ ول مهلوق ىنعم نمو ي هتائيس

 باذعل قحتسم كلذ نا اهنع علقآو ، هبونذ عيمج نم هرمع نم ىقب موي

 . ( نمآو بات نمل رافغل ىناو ) : مهلوقل افالخ ىلاعت هللا لانت دقو ح هللا

 ةريبك وأ بونذلا نم ةريغصب هللا ىصع نم لك نا : انباحصأ لاقو

 منهج ران هل تبجو دقف ملظ امح ةبح ىلع ولو هيلع رصأو ث هب ملاع وهو

 باذأ ولو س هناميا فلاسب عفتني ملو ى هناسحا عيمج هنع لطبو س اهيغ ادلاخ

 هنم لبقي مل ، هبهذأو هللا ليبس ف هلام قفنأو ك هبعتأو هللا ةدابع ىف هندب

 اهنم بوتيو ث ةفلاسلا ىصاعملاو بونذلا كلت نع علقي ىتح هلمع نم ائيش

 هتائيس فلاس نع زواجتيو هركشيو هتانسح هللا لبقي ةبوتلا دعب مث
 . نيقتملا نم لبقتيو نيباوتلا بحي هللا نأل ى هل اهرفغيو

موق كئلوآغ مهبونذ نم ائيس رخآو احلاص المع اوطلخ هلوق امآو



_ ٤٢ _ 

 ىف تلزن ةيآلا هذه نا ليق دقو ، مهبونذ نم هللا ىلا اوبات مث اوءاسأ

 هلوسرو هللا ناخ دق هنآ ىآرو حبذلا هنا ةظيرق ىنبل لاق نيح ةنابل ىبآ

 ىلع باتو ص هيلع هللا بات ىتح دجسملا ةيراسب هسفن طبرو باتو مدنغ

٠ ملعأ هللاو اوغلخ نيذلا ةثالثلا



_ ٤٣ _ 

 رشع نماثلا بابلا

 هنم زوجي ال امو هلضفو ءاعدلا ق

 هللا الا هلا ال لوق ىفو كلذ ريغو ىنمتلا ىفو

 نأ هدابع ىلاعت هللا رمأ دتو ث ةدابعلا جهنم ءاعدلا رونلا باتك نمو

 ةيفخو انيكتسم اعرضت ث ( ةيفخو اعرضت مكبر اوعدا ) : لاقف هوعدي

 نمؤم ىلع اودتعت .الو س ةرجألا رمأ نم مكتاجاح ىف نوكسو ضفخ ى

 نا اناودع كلذ وحن وآ مهزخا وآ مهنعلا مهللا لوقي نأ رشلاب ةنمؤم الو

 : لاقو ث ( مكل بجتسآ ىنوعدا ) : ىلاعت لاقو ٠ نيدتعملا بحي ال هللا

 ءاعدلا كلذ جرخ اذا ضرف ءاعدلاو ء ( اهب هوعداغ ىنسحلا ءامسألا هللو )

 ٠ زوجي ال ام هيغ لخدي ملو دبعلا هب رمآ اميف

 نا : ديعس وبأ 0 ءادتعا ءاعدلا ق نيديلا عغر ليقو : ةلأسم وع

 { بهذملاو ةينلا قدص ىلع لب هلل ديدحتلا ىنعم ريغ ىلع لعاف كلذ لعف

 . بهذملا ءوسب ةدارالا ىلع الا اريذحت بجوي امم كلذ سيلو هل عنام الف

 ىلا ءاعدلا ىف بلطلا ف هنم ةغلابم ههجو ىلا هيدي مغر نا : هريغ لاق

 ىنعم ىلع هيدي هعفر ناك ناو ص ائيسث كلذ ف ملعأ الو كلذ هل زاج هللا

٠ ملعأ هللاو زوجي الغ ىلاعت هلل ديدحتلا



 س ٤٤

 هقزري نآ هللا وعدب نأ زوجي الخ دلو هل نكي مل نمو : ةلاسم .ه

 ٠ بونذلا رئابك نم كلذو هتثرو نع هلام ىمحي ادلو

 ٨ رئابكلاو رخفلاب ىدترا نم اي : لاتقب نأ زوجي الو : ةلأسم وهپ

 ثيغلا ميبرلا ىنعمو ص انبولنتت عيبر نآرقلا لعجا مهللا : لاقي نآ زوجيو

 بولقملا بلتم اي » : لان ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ىورو ث مئادلا

 ٠ « كتعاط ىلع ىبلنت تبث

 ناهرب ان وأ نانح اي هللا ىعدي نأ زوجي له : ديعس وبآ : ةلأسم ده

 : ؟ لقاع اي وأ ناطلس .ابب وأ

 : لاقت نم لاقو ، ههرك نم كلذ هركف هيف فلتخا دقف نانح امآ : لاقف

 وه ناهربلاخ ناهرب امآو ، .ةمحرلا هجو ىلع جرخي كلذ نأل كلذب سأب ال

 ةجحلا وه لاقي الو ث هللا ناهرب ةجحلا لاقي الو س ةجحلا وذ هللاو ةجحلا

 رداقلا وهو ث ةردقلا وذ هللاو ةردقلا وهف ناطلسلا امأو ، ناهربلا الو

 اذ ايو ناطلسلا اذ اي لانيو س ناهرب الو ناطلس هلل لاني نآ بحآ الو

 نيقولخملا ءامسأ نم هنأل هلل لاقي نأ زوجي الغ لقاع اي امأو ، ناهربلا

 ٠ ملعأ هللاو

 ى ذلا سنجلا نم هريثك الو هللا ليلق دنع ام هلوو : ةلأسم 7

٠ اسأب هيلع ىرأ الخ هرابخا ىف قدص اذاف هيلا بلط



 وه نم اي :. لاقي نكلو ث نيثيغتسملا ثايغ اي زوجي الو : ةلسم ده

 ٠ ملعأ : هلل ١ و هب ثاغتسي نم ايو ح نيثيغشسىل ا ثئ

 مهللا »..: هئاعد ىف لوقي ناك ىبنلا نا : ديعس وبأ : ةلاسم ده

 نوطبب هلما اولأسا ن رأ : ةياورلا ف ءاجو ع « ةنم الو ادي ىلع قفانمل لعجت ال

 حفرو ل : ءاعدلا ىف ىديألا عفر نع ىهنلا لوقلا ضعب ف ءاجو ، مكنكأ

 ٠ هللا ركذو ءاعدلاب تاوصألا اهبغ عفرت اهناف ، تافرعب الا توصلا

 كلذ ف .نئن لضفأ امهلابببراو زئاج كلذق عغر ريغ نم ىديألا طسب امأو

 ةياغب لوئسملا للذتيو عضخي نأ لئاسلا ىلع قحو ث ةلأسملاو للذتملا ةباغ

 ىلاعت هللاو ائيسث هسفنل كلمي ال هنأل هالومل دبعلا نم ةناكتسالاو راقتفالا

 كلذو ص ( ابهزو ابغر اننوعديو ) : ىلاعت لاق دقو ،اءىش لك ىلع رداقلا
 . ٠ ملعأ هللاو نيديلا ف ال بلقلا ف

 دمحم نقحي : لانف هللا اعد نمعو ىراوحلا ىبآ نع :: ةلأسم وج

 ٠ ؟ ءاعدلا اذهب وعدي نأ زوجي له ةكئالملاو ءايبنألا قحبو س كيلع

 ةمرخب ىنعي لاني : لوقي ن اك هنأ بوبحم نب دمحم نع انغلب ىذلاغ

 لوق عبتا ام ىلوأ اطخأ لقت مل قحب لاق نمو .6 كلع ةكئالملا و ء ايينألا

 ٠ ؟ انيلا بحأ .وه ةمرحبو ءاملعلا

٠ لوقلا ضعب ق زوجي ال دمحم قحب : فلؤملا لاق



_ ٤٦ 

 ء ناضمر ةمرح قحبو ةعمجل ١ موب قحب لاتق نمو : ةلاسم و

 ٠ هوري ملو نورخآ ههركو كلذ زاجأ ضعبف

 ٠ فالنخا هيفغ كنمح ري انمحرا مهللا : ةلأسم وج

 : ىصورخلا ناهبن ىبآ نب رصان خيسنلا باوج نمو : ةلأسم ده

 تنك ىنا ى كناحبس تنأ الا هلا ال : ىعادلا لوقل داقتعالاو ةينلا ام لئسو

 هقن ىلع فرتعملا بنذملا عيضملا نم : لئاقلا لوق كلذكو ك نيملاظلا نم

 هنم قبس دق هناو كلذك هنا هسفن دنع نم الا هلوقي ال اذه مأ ، ريصقتلاب

 ٠ ؟ كلذ

 ناسنالاو ىنمصعت مل نا نيملاظلا نم ىنا ىنعملا نا : باوجلا

 اهعغادي نآ ءرملا لعفي امم كلذ ريغو بجعلاو ءايرلا نأل ىصاعم نم ولخي ال

 5 رصتم هنآ هسفن لعجيو ءرملا عضخي نآ ىغبنيغ ، ركذي نأ ىلا هسفن نع

 كرشلا وه ىذلا ءايرلا نم هيتأي امو ءرملا نم عقاو هللا قح ف ريصقتلا نأل
 اذه فيكو س بنذ لك نم هللا رفغتسأو ع رمآ هنم اولخي ال قافنلاو ع ىفخلا

 ٠ املظو ابنذ كلذ لعجي نآ هل زوجي ال

 كل رفغيل انيبم احتف كل انحتف انا ) : هيبن قح ىف ىلاعت هللا لاق دقو

 تسيل ىبنل ١ بون ذ نآ مولعم ١ نمو { ) رخأت امو كىن ذ نم مدقت ام هللا

نيعبس موي لك ى هللا رفغتسي ناكو س بنذ هقح ىف ىه نكلو ص انبونذك



_ ٤٧ 

 هلامعأ نم :رفغتسي مآ ئ نبع ةغرط هصعيب مل وهو هلل ١ رفغتسي فيك . ة رم

 ء تالفغ هتح ىف ىه ىتلا تالفغلا نم رفغتسي امناو هللا ىلاعت تاعاطلا

 ٠ انتالفغ لثم ىبنلا تالفغ تسيلو

 ك ) ءوسلاب ةرامأل سفنلا نا ىسفن ءىربآ امو ( : فسويب ىبنلا لاتو

 كلأسأ ىنا مهللا ءرملا لوقي ال رثألا ءاج دق هنعو : ةلأسم وه

 عم الا كلذك ءرملا لوقي ال هنأ هللا همحري ىدلاو ىل ركذ اذكهو ، كمساب

 5 كئامسأب نيعتسآو كمسا ركذ ءىدتبأ ىآ ، كلذب ديري هنآ ةين روضح

 ٠ ءامسلا لك ف اذكهو

 ، هل دامع ال نم دامع اي : ءاعدلا ىف لاتب نأ زوجي الو : ةلأسم و

 اه رئ اظنو ء امسأل ا ه ذه ل اثمآو ح هل زنك ال نم زنك ايو ئ هل لظ ال نم لظ ابو

 ٠ ملعأ هللاو

 ئ انيرل ىغبني امك هلل دمحلا : ل انتب نآ زوجي “ ىحبصل ا: ةلس وع

. ؟ ةرخآلاو ايندلا ىف لهآ هل هللا امك هلل دمحلاو



_ ٤٨ _ 

 انمؤت الو كركذ انسنت ال مهللا ءاعدلا اذه فو هنمو : ةلاسم ذ

 نيلفاغلا نم انلعجت الو ، كريغ انلوت الو س كرتس انع فشكت الو ، كركم

 ٠ ؟ ال مأ هب اعد نمل زئاج مالكلا اذهأ

 س هنم ءىش الو هرجح ىل نبي مل قيفوتلا هللابو : باوجلا
 ٠ ملعأ هللاو

 جاهنملا باتك ف دجوي نممو ىلمازلا خيسثلا نع : ةلاسم وه

 . ؟ ةيهارك هيف مآ هيغ ازئاج كلذ ىرتأ مكحأو ىردأ هيبغبو

 اهانعمو “ ةياردلاي هللا ةفص زاوجب لوقب نم لوق ىلع امآ : باوجلا

 كلذ زيجي ال نم لوق ىلع امأو ٠ ةيهارك كلذ ىف هدنع سيلف ك ملعلا هدنع

 ٠ ملعأ هللاو نآرقلا اهب تأي مل ةفصلا هذه نأل ، زوجي ال

 رومألا و تاململا دنع لاتب نأ زوجي لهو ئ ىحبصلا : ةلأسم وبع

 ٠ ؟ ال مآ ىنالفلا انآ وأ نالغ نبا انآ وأ نالف انأ تامهمل ا ةثداحلا

 : لان هنآ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ىوربو { ملعأ هللا : باوجلا

 انأ : سابع نبا لاق : ليقو س « بنطملا دبع نبا انآ بجع .ال ىبنلا انأ »

 [ ٠ هزاوج دعبي الو قيض الغ اذه حص ناف ٠ رخغ الو رحبلا

 ثروآ تاملك عبرأ : لاقيو 6 برغملا لهآ بتك نم . : ةلأسم وع

٠ ى دنعو ىلو نحنو انأ : ىهو 6 ةنحمو ءالب اهلئاق



_ ٤٩ 

 تلاقو ث نعللاو درطلا هتملك هتثروأغ ، ( هنم ريخ انأ ) : سيلبا لاق

 مدآب ءالبلا كلذ مهثرواغ ( كدمحب حبسن نحنو ) : مالسلا مهيلع ةكئالملا

 ىف قرغلا كلذ هثروأغ س ( رصم كلم ىل سيلأ ) : نوعرف لانو ث مالسلا هيلع

 ، فسخلا كلذ هثروأف ع ( ىدنع ملع ىلع هتيتوآ امنا ) : نوراق لاقو ى رحبلا

 { ةلذم ف مقي الئل تاملكلا عبرألا هذه ىف بجعلا رذحي نآ ءرملا ىلعف

 لوأغ انآ لوقي نم : لانيف عراق بابلا عرت اذا : لاق مهضعب نع ىكحو

 ٠ نم هل لاقي نأ هقحلت ةلذم

 بلق نم ءاعد بيجتسي ال هللا نآ اوملعاو « ةباجالاب نونقوم متنأو هللا

 ٠ لفغاغ

 هلل صالخالاب ىجرت ءاعدلا ةباجا نأ تفرع ىذلا : ةلاسم د

 انفرع ام رثكأو كلذ ىلع هدامتعاو ث ةباجالاب بلقلا ةنانئمطا و ءاعدلاب ىلاعت

 ملاع دمحلا كل مهللا : لوقلا نم ءاعدلا ةباجا هب ىجري امنا ملعلا لهآ نع

 امأو ، هللأ اي مويق اي ىح اي ى ماركالاو لالجلا ىذ اي ةداهشلاو بيغلا

 ضعبو ، مهمونل سانلا لاغتسئا دنع رحسلا تاقوأ ف : لوقي ضعب هلحم

 تاقوأ فو ث نيفحزلا ءاقتلا دنع لوقي ضعبو س ثيغلا لوزن دنع : لوقي

 ىلا هلابقاو هطاشنو س بلقلا روضح دنع لاق نم لوت ىنبجعيو س ةالصلا

( ٢ ج نئازخلا _ ٤ م )



_ ٥٠ _ 

 ةباجالا ىلا هتجاحو ث دبعلا تالاح قيضأ ىف رارطضالا دنعو ىلاعت هللا

 طئارشلا هذه ىلع هاعد نم بيجب ىلاعت هللا نآ هيغ كىنتال ام اذهغ هبر نم

 ٠ ملعأ هللاو

 داكي ال ناك هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ىورو : ةلأسم دهج

 كتستخ نم اذل مستا مهللا » : تاوعدلا هذهب اعد الا سلجم نم موقي

 نيقيلا نمو ، كتمحر انغلبي ام كتعاط نمو ، كيصاعم نيبو اننيب لوحي ام
 لعجاو ث انراصبأو انعامسأب انعتمو ث ايندلا بئاصم انيلع هب نوهت ام كب
 ح اننيد ىف انتبيصم لعجت الو ع انملظ نم ىلع انرصناو س انم ثراولا كلذ

 نم انيلع طلست الو ث انملع غلبم الو ، انمه رثكأ ايندلا لعجت الو

 ٠ « انمحري .ال

 ء اندلا ق ىلع عسو مهللا : هللا همحر دوعسم نبا هي وعدب ناك اممو

 ٠ اهيغ ىنبغرو ث ىنع اهوزت الو ص اهيف ىندهزو

 هللا ىلص ىبنلا دنع موي تاذ ناك مالسلا هيلع ليربج نا ليقو

 هيلع هللا ىلص ىبنلل ليربج لاقف 7 اراتخم ىرافغلا رذ وبآ ناكو ملسو هيلع

 هيلع هللا ىلص ىبنلا لاقف ث اراتخم ىرافغلا رذ وبأ اذه دمحم اي : ملسو

 نا دمحم اي : ليربج لاقف س رذ ابأ نوفرعت متنأو ريخ : ليربجل ملسو
 ءامسلا ىف ةكئالملاو \ ضرألا ىف همسا نم رثكأ ءامسلا ىف همسا رذ ابا

٠ ىرافغلا رذ ىبآ ءاعدم نوعدب



_ ١ ٥ :- 

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لسرأ ك مالسلا هيلع ليربج ىضم املف

 ؟ هب هللا وعدن ىذلا ءاعدلا ام ىنربخأ رد ايآ اي : لاتقو هاعدغ رذ ىبآ ىلا

 : لوقأأ لاقت ؟ ىه امو : لاق ٠ تاملك رعب هوعدأ دمحم ابب : لاق

 انيد كلأسأو ع اعساو اقزر كلأسآو ث اعسثاخ ابل كلأسآ ىنا مهللا

 © ةيلي لك نم ةيفاعلا كلأسأو ث اننداص انيقي كلأسأو ت اعفان املعو س احجا ر

 ء ةيغاعلا ىلع ركىنلا كلأسأو 6 ةيفاعلا مامت كلأسأو 6 ةيغاعلا ماود كلأسأو

 ٠ سانلا رارش نع ىنغلا كلأسأو

 هتر لآس نه نأو 6 ةباجالا لئاسلا مرحي ال هللا نا : ملعأ هللاو ليقو

 نأ دارآ اذاو س ءاعدلا همهلآ ناسنال بيجتسي نآ دارأ اذا هنكلو س داطعآ

 مل نمو س هلاا وعدي .الو ث ءاعدلا نع ناسنالا لسكيق ف ءاعدلا هاسنآ همرحي

 ٠ هل بجتسي مل هللا عدي

- 

 لوسر ىناقلت : لاق هنأ بلاط ىبأ نب ىلع نع انغلب : ةلاسم وه

 اهينادهآ دق ةيدهب كيلا ىدهآ الآ ىلع اي : لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 : لاق ٠ هللا لوسر اي ىمأو تنأ ىبأب معن : تلقغ ؟ مالسلا هيلع ليربج

٠ تاولصلا رايدآ ىف كتدابع نسحو كركسثو كركذ ىلع ىنعأ ىبر : لق



٥٢ 

 ة هللا نودماحلا ةمايقلا موي ةنجلا ىلا ىعدي نم لوأ » : لاق ملسو هيلع

 ٠ « ءارضلاو ءارسلا ىف هللا نودمحب نيذلا

 عمجي هنأل ث هلل دمحلا ءاعدلا لضفأ » : مالسلاو ةالصلا هيلع لاتو

 لوتبب نأ ركشلا غلبأو « هل اركذو ، هلل اركشو ث هللا ىلع ءانث : ءايسنأ ةثالث

 ٠ مالسالل انادهو انيلع معنأ ىذلا هلل دمحلا : ديعلا

 دمحلا لانت دبع نم ام « : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق

 ةكئاللا لمع كردأ الا تارم ثراات هديزم ءىفاكبو : همعن فاوب ادمح هلل

 ٠ « ةظفحلا ةبنكلا ةكئالملا تطبه دق : هل ليقو ص نيبرقملا

 ىلص هللا لوسر لاق : لاق هيبأ نع لبج نب ذاعم لئس : ةلأسم دج

 ليبس ى ةنفنلا نع فعاضي ركذلاو مايصلاو ةالصلا نا » : ملسو هيلع هللا

 ٠ ( فعض ةئامعبسمي هللا

 ، هل ىرت وأ ، ةنجلا نم هدعقم ىري ىتح تمي مل تاملك تسب ةمتعلا ةالص

 : هذه ىه و

 ىذلا ىحلا ناحبس ث تبسك امب سفن لك ىلع مئاقلا مئادلا ناحبس

كا ١ ناحبس . هدمحيو هللا ناحيس 6 مويقلا ىحلا ناحيس 4 تومي ال



_ ٥٣ 

 6 ىلاعتو هناحبس 6 ىلعذلا ىلعلا ناحيس 6 حورلاو ةكئالملا بر ؤ سودقلا

 ٠ ميظعلا ىلعلا هللاي الا ةوق الو لوح الو

 : هدوجس ف ديعل ١ لوقي نأ ر افغنسال ١ ديس : ليق : ةلأسم وبع .

 ح كدعوو كدهع ىلع انآو ح كدبع انآو ىنتقلخ 4 تنآ الا هلا ال ىبر تنأ مهللا

 رفغي ال هناف ، ىل رفغاغ ، ىبنذب ءوبآو ، ىلع كنمعنب ءوبت س تعطتسا ام

 ٠ تنآ الا بونذلا

 موي ق نهم هيلع هللا ةنم نم لاصخ عبرأ : ليق : ةلأسم وب

 : ةنجلا هل تبجو اصلخم دحاو

 ٠ ةزانج هيغ عيشو 6 اضيرم داعو 6 ةقدصب قدصنو 6 ماص نم

 ريغ نم هفلخأ مث اناسنا دعو نميف ىلمازلا خيسنلا نع : ةلاسم ده

 ٠ ؟ .ال مآ هدعو امب ءاغو ريغي ةبوتلا هيزجنأ رذع

 قحلي ال فلخلا اذه ناك نا ، باوصلل قفوملا هللاو : باوجلا

 هنأ ىدنعف كلذ ىلع رداق وهو س لام وآ سفن ىف ررض هلجأ نم هبحاص

 ٠ ملعآ هللاو ةبوتلا هيزجت

 دادم ني دمحم ني ناميلس ني رصان خيشلا نع : ةلاسم وبع

 هءانمآ كلذ ىف لخدي مآ ءايلوأ مهآ ع هللا ف هناوخا ةفص امو ء ىدادملا

٠ كلذ كمداخ فرع ةيالو مهل دقتعي مل ولو ى هتنامآ ف مهلمعتسي نيذلا



_ ٥٤ _ 

 هقفلا لهأ الا اونوكي ال هللا ىف ناوخالا قيغوتلا هللابو : باوجلا

 باكترا الو س لطاب ىف لوخد مهنم حصي مل ع نيدلا ىف ةنامألاو ةلادعلاو

 نيدتب لالحتسا .الو ، هميرحتب نونيدي امل كاهتنا مهنم نبي ملو ء مثأمل

 ٠ لالضلا لهأ

 قا زيلاي نآرقلا ىحمي نأ سأب ال هنأ 6 ى را وحلا ىبآ نع : ةلأسم وج

 ٠ هيلع قزيي

 خفنب تام نم ن | : لوقب نمع هتلأسو ء ىحبصل ١ نع : ةلأسم وبع

 ٠ ؟ اقح اذه ىرت له ء رانلاو كالهلا نم هل ةمالس الغ روصلا

 قصلا ىلع تام نم نا لوقأو ، كلذ ىل نيبي الو ، ملعأ هللا : لات

 ١ رخأتسم وأ ناك امدقتم ايقتش تام رارصالا ىلع تام نمو 0 ١ ديعس تام

 ٠ ملعأ هللاو

 ٠ ؟ كل ذ هل زوجي له هنيم نم ر افل ا تبه ذ

 نم نا لوقأ الو كلذ لعف ىنبجعي الو 5 ائيش اذه ف ظفحأ ال : لات

 6 عطق وآ راخ نم هللا قلخ ف زوجت ةحلصمل ١ و 4 اطخ لعف دقف كل ذ لعغ

 نم اذهو س تناك ام ثبح لنقت عابسلا ناغ عابسلا نم اذه جرخ ناو

٠ ملعأ هللاو تارملا



 هباحصآ ضعب هعحت نميغ لوقت ام : هل تلق هنمو : ةلاسم وب

 ٠ ؟ هكرتن وآ هغاطعتسا لضفألا له . هيلع لخدب ملو

 هكرتتو هبلطت ال نآ ةئيطخ .الو كنم بنذ الب كعطق اذا ىنبجعي لان
 ٠ هاوه ئلع

 ٠ ؟ كلذ لجذل ىتلصاوم كرنغ داسنثرلاو ريخلاب هتنرمآ ناف : هل تلق

 هتنارغ ىف ةمالسلاو س هب ثركتست الو كرتي اذه لثم نأ ىعم : لاق

 ٠ ملعأ هللاو

 ء انباحصأ نم نيملسملا راثآ ف هتدجو ىذلاف : ىلهذلا : ةلأسيم دهج

 : ىلاعت لاق امك هباتك ىف ىلاعت هللا هركذ ىذلا ىهنلا اذه نأ ، هللا مهمحر

 ىهن ال بيدأت ىهن اذهف ( ضعب ىلع مكضعب هب هللا لضف ام اونمتت الو )

 ٠ مي رحن

 ىنتيل اي » : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع رابخألا ضعب ق ءاج دتو

 اهيلع ميرم نع ةم اكح ىل اعت هللا لاقو . « ا ديهش ضحنل ا لهأ عم تردوغ

 ٠ ) ابسنم ايسىت تنكو ١ ذه ليق تم ىننيل اي ( : مالسلل ١

 لالحلا هوجولا رم ائيش ىنمت اذا ىنمتلا قضب ال ةفصلا هذه ىلعغ

٠ ملعأ هللاو ةزئاجلا



٥٦ 

 5 هنع اهلعلو ى ىلما زلا خيسلا نع رثآ ام ىلع اهتدجو : ةلأسم وج

 ثبدحو ى رطاخلا ص هللا هنعل ناطيشلا نم ةسوسولا و ت هللا نمغ ماملالا امآو

 ٠ ملعأ هللاو امهنيب قرفن مل سفنلا

 ىف ةمكحلا نا : لوقي نيملسملا ضعب تعمس ىذلاو : ةلأسم ده

 ٠ ملعآ هللاو ىذؤي ملأ اهيف سيل نأ ةرخآلا لضف اوملعي ىكل لافطألا ملآ

 جرخي امو 6 ناهبن ىبأ ند رصان خيسلا با وج نمو : ةلأسم .

 ىنح تومي ال هنأ اذكو اذك لمع وآ 6 اذكو اذك لعغ نم نآ دجوب ىذلا ف كدنع

 فرعب ىتح ناسنال ١ ثومب ال هنآ دجوي كلذك ء ةنجلا نم هدعقم ى رب

 . ؟ ١ روجأم كل ذ انل حضوأ ؟ ديعس مآ ىقس هسقفن

 ليوأت نم هنحص ىلع لدب دهاش هلو كلاذك رثألا ءاج دق : باوجلا

 ةراشب اما ىرشبلاو ع ( ايندلا ةايحلا ف ىرشبلا مهلو ) : ىلاعت هلوقت ليزنتلا
 ليتف ع ( ميلأ باذعب مهانرئبو ) : ىلاعت هلوقو س رش ةراشب اماو ، ريخ

 ٠ باوثب اماو ، باذعب اما ريسثي توملا كلم نياعو ع ةافولا هنرضح هنأ ىنعملا

 ىف هرشبي هللا نآ نكميف هتعاس نم توميغ فيس ءرملاب كتفي دتو

 نآ نكميو ث هتوم لبق ةظحل ىف هرشيي هللا نآ نكميو ث هتوم لبق ةظحل

 برضلا نبح فق ع لتقلاب تومب نمل الا ةماع ىه تسيل ىرشبلا هذه نوكت

٠ ملعأ هللاو



 ۔ _ ٥٧

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس : لاق كلام نب سنأ : ةلأسم دهب

 تاومس عبس فوقس تقرخ اصلخم هللا الا هلا ال لاق نم » : لوني ملسو

 ٠ « هل رغغيغ اهلئاق ىلا هللا رظني ىتح نهقورخ مئتلت ملخ

 ء هللا الا هلا ال لوق ) بيطلا ملكلا دعصي هيلا ( : ىلاعت هلوت ق ليتو

 : لاق ملسو هبلع هللا ىلص ىبنلا نأ ىراصنألا كلام نب ناسغ ىور دتو

 هجو كلذب ىغتبي هللا .الا هلا ال لوتب وهو ةمايقلا موي دبع اوب نل »

 ٠ ملعأ هللاو « رانلا ىلع هللا همرح الا ىلاعت هللا

 : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاق ڵ لبج نب ذاعم : ةلأسم دهب

 ٠ « ةنجلا لخد هبلق نم اقداص هللا الا هلا ال نآ دهشي وهو تام نم »

 نيب اهب هللا فلآ هلما الا هلا ال ةملك » : ملسو هيلع هللا ىلص لاقو

 اهعبتي مل نمو ع لمعلا بجوأ دنغ حلاصلا لمعلا اهعبتأو اهلانت نمف ث نينمؤملا

 هللا الا هلا ال : اولاق سانلا نا : هللا لوسر ايب ليق « عفتني مل لمعلاب

 : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاتف ٠ نمؤملا نم رفاكلا اهب انيلع ىمعغ
 اهعبتأو هللا الا هلا ال لاق اذا نمؤملا نا ، كلذ ف قرفلا ىلع مكلدأ انأ »

 : لاق اذا رخاكلا ناو ع رانلاو ةنجلا هللا همهخ حبصأ اذاو حلاصلا لمعلا

 هايندو هجرغو هنطب همهغ حبصآ اذاو ث روجفلا اهعبتأ هللا الا هلا ال

.٠ ) ملع آ هلا ١ و



_ ٥٨ 

 المع ىنملع ىهلا : مالسلا هيلع ىسوم لاتق : ليقو : ةلاسم ده

 هلا ال ىسوم اي لق : هيلا هللا ىحوأغ ث ةنجلا هب لخدأو رانلا نم هب وجنأ

 لوقب تققحتسا ىسوم اي : هيلا هللا ىحوأف ع تارم ثالث لاقغ ٠ هللا الا

 عضوو ةفك ى هللا الا هلا ال لوغ عضو ول ىسوم اب ى ةنجلا هللا الا هلا ال

 ٠ ملعأ هللاو هلك كلذب هللا الا هلا ال لوق حجرل ةفك ىف تقلخ ام ميمج

 هللا الا هلا ال لوقي الجر لتق الجر نأ ثيدحلا فو : ةلاسم هب

 لوسر اي : لاتف ؟ اهلاق نأ دعب هتلتقأ » : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاقف

 تققسن اله : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا هل لاقغ ٠ اذوعتم اهلات امنا هللا

 : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف ؟ كلذ ىل نيبي ناك له : لجرلا لاقف ؟ هبلق نع

 ٠ « هناسل هبلق ىف ام نع برعي ناك امنا

٠ ملعأ هللاو مالكلا نبيب هانعم فرعبو تارم



. ٥٩٨٩ 

٠ 

 رشع عس انلا بابل أ

 رعشلا صتو كاوسلا ىفو بادآلاو ننسلا ىف

 ناذئتسالاو ميلستلاو ساطعلا ىفو رافظالا ميلتتو

 ءامالا ىنو ماكحالا نع ءاسنلا جيوزت ىنو ةنكسملا ىفو

 ; . فيضلاو محرلاو بحلاو دلولاو دلاولا قح ىفو

 :بابلا اذهب قلعتي امو بابسالا نم كلذ ريغو

 ةنسلاو ث هللا ضئارف باتكلا ىف نأل ، باتكلاب ةنورقم ةنسلاو

 نا ام مكيغ كرات ىنا » : هلوقل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر همسر ام

 ةنسلا جوز باتكلاو :. ( ىتنسو هللا باتك ح ىدعب اولضت نل هب منكسمت

 . لكنو اهل نيرقو

 هجوخ : هجوأ ةثالث ضئارفلا عيمج ننس نا : لينو : ةلأسم دهب

 هلقعب دحأ لصو الو ، هليوأت فرعيب ال امم نآرتلا ةلمج ريسفت وه اه اهنم
 نايببو ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نم فقوتب الا هيف ضرتغا ام ملع ىلا

 هلل ةرمعلاو جحلا اومتأو س ةاكزلا اونآو ، ةالصلا اوميقأ » : هلوقك

 لمجلا هذه ىلا ليبس دحأل نكي ملف ، « هداهج ق هللا ىف اودهاجو

٠ ملسو هيلع هللا ىلص هرينىىفتي الا



_ ٦٠ 

 ةالص نسو 4 اهناتتوآو اهددعو رغاسىملا و ميقملل تاولصلا ةلمج نبيغ

 مك نمو ث لاومألا فونص ف ةاكزلا نسو دايعألا نسو ع نيتعكر ةعمجلا

 . هرخآ ىلا هلوآ نم ةرمعلاو هنيبو جحلا رمأ نسو ؟ عضوت نيأو ؟ ذخؤت

 ةمينغلا هجوو ث ءاعذلا فيكو ث ماكحألا نم داهجلا ىف ام نسو

 هلوقك نآرقلا ماكحأل اخسان ننسلا نم ناك ام ناث هجو نمو ث اهمسقو

 : هلوقو ٠ ( نييثنالا ظح لثم ركذلل مكدالوأ ىف هللا مكيصوي ) : ىلاعت

 ءىنت مكتاف ناو ) : هلوقو س ( نيبرقألاو نيدلاولل ةيصولا اريخ كرت نا )

 ٠ اذه لثمو ث ( متبقاعف رافكلا ىلا مكجاوزأ نم

 ملسملا الو ملسملا رغاكلا ثريب ال » : ملسو هيلع هللا ىلص نسو

 ٠ )» رحلا ديعلا الو ديعلا رحلا الو رغاكلا

 : نسو « ثراول ةبصو ال نآ » : ملسو هيلع هللا ىلص نسو

 ةلاخلا و ى اهيخأ ةنبا ىلع ةمعلا ميرحت : نسو ى ثلثلاب اياصولا زواجت .ال نآ

 عم بسنلا نم مرحي ام عاضرللا نم مرحي نآ : نسؤ ٠ اهتخآ تنب ىلع
 ٠ ( مكلذ ءارو ام مكل لحأو ) : ىلاعت هلوق

 ىلع مجرلا نسف ك هللا ماكحأ ف ةدايزلا نم نس ام : ثلاثلا هجولاو

 ٠ تانصحملا فذاق ىف باتكلا ىف دحلا امناو س نينمؤملا فذاقو نينصحملا

ةفئاجلا ق : نسو ؤ حورجملا آريب يتح صاصقلا ةدايزلا نم : نسو



 س ٦١

 نم ةرشع سمخ سأرلا مدقم ق ةلقتنملا و ى ثلثلا ةمآلا فو ئ ةيدلا ثلث

 . سمخ نسلا فو ث أطخلا ىف سمخ ةحضوملا فو ، لبالا

 ناذألا : نسو ص نمألاو فوخلا ىف رفسلا ف ةالصلا رصق : نسو

 ٠ ةماتالاو

 مويو نيديعلا مويو ، ةفرع موي لسغلا ةنسلا نمو : ةلاسم ده

 موي لكألا لبق ةالصلاو ى ديعلا ةالص لبق رطفلا موي لكألاو ى ةعمجلا

 ٠ رحنلا

 { ةنس رفسلا ف دازلا طلخو ث ةنس مالسلاو ، ةنس لحكلا ليتو

 . مول هب دارفنالاو

 ىلع دوق الو 6 رانيد عبر ق عطقلا ةنسلا نمو 6 ةنس جيوزتلا لاتو

 ٠ ملع هللاو لتاقل ثاريم الو ، ديس ىلع الو ، دلاو

 ىأ ( نهمتأف تاملكب هبر ميهاربا ىلتبا ذاو ) : لجو زع هلما لاق

 سمخو سأرل ١ ق سمخ ٨٧ ننس رشع نهو ؤ نهب لمعف { كل ذي رمأ

 ٠ ١ ندبلا ق

 & قاشتتسالاو ث ةضمضملاو س رعشلا قرغ : سأرلا فق ىتاوللاغ

٠ كاوسلاو ك براشلا ذخأو



٠.٦٢ .. . 

 قلحو 6 نجاحيالا رعش فننو 6 رافظخلا ملق : ندبلا ق ىتاوللا و

 لوبلا نم ءاملام ءاجنتسالاو 6 ةمركم ءاسنلل وهو لاجرلل نانخلاو . ةناعلا

 ٠ ضكتارفلاب ءاجنتسالا و ناتخلا قحل دقو 6 طئاغلاو

 حب ذلا و ناتخلا و ة رجهل ١ اهي رمأ ىنل اغ %\ هنحنتما اهضعبو & هم ه رمأ اهضعب

 رمتلاو بكاوكلا هتيؤر دنع اهب هنحتما ىتلاو س ترم ىتلا ءايشألاو هنبال

 ٠ ملعآ هللاو رانلا ف هئاقلا دنعو 6 سمشلاو

 امو 6 لامعأ )اب هي ةنونيدلا ىزجن ام ننسلا فو : ةلأسم وج

 ٨ ءاجننسالأاو ناتخلا لثم هسفن ىف هصخ امف س لمعلا الا هيف ىزجي ال

 ٠ ةنونيدلا عم هب لمعلا الا هيزجي الغ

 امأو ء هب لمعلا هيلع بجي مل ام ملاس وهف هب لمعلا هصخي مل امو

 ىلص ىبنلا ةعاطب ةلمجلا ىف الا ةنونيدلا ىزجم كلذ ىزجي الف لفنلا ننس

 ٠ كلذ صوصخ ىلع ال ىمنو ىتآ ام عيمج ف ملسو هيلع هللا

 ليربج ىناصوآ « : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لان لبتو : ةلأسم ع

 هثروبس « ٠

مهترمأل ىتمأ ىلع قشأ فاخأ نآ الول » : ملسو هيلع هللا ىلص لاقو



_ ٦٣ _ 

 كاوسم .ناتعكر « : ملسو هليع هللا ىلص لانتو . ) ةالص لك دنع كاوسلاب

 ةدحاو س تار ثالث هليل ىف كوسي ناكو « كاوس ريغب ةعكر نيعبس نم ريخ

 ٠ حبصلا ىلا هجورخ ليت ةدحاوو 6 مانت اذا ةدحاوو 6 همون ليت

 & همف لك ىف اثالث كاوسملا هيزجي هنآ كاوسلا ف ةنسلاو : ةلاسم ه

 ءىقل ١ هم نل ال و ك اتسي نآ مجتحملل ىغبني ال و . كا وسل ا هل تيت دخف مت

 ٠ ناقفخلا و سبايلا لمرلاو سطعلاو ةوقللا و لاعسلا و

 نامرلا بصقب اوللختت ال » : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لانو

 ٠ « ماذجلا قرع ناكرحي امهناغ ناحيرلا دوعب الو

 كاوسىلاو ى صوخلا و بصقلا الا باصأ ءىش لكب للختي ناك : ليقو

 ضقت مل صوخلاب للخت نم : دهاجم لاق ٠ مفلا رخب ثروي مامحلا ى

 3 ٠ دكي الا اموي نيعبرآ ةجاح هل

 نم ءاملاب نوللختملا اذبح » : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع سنأ نع

 نيب ىري نأ نم هللا ىلا ضغبأ ءىش سيل هناغ اوللخت » : لاقو « ماعطلا

 ٠ ) اماعط ديعلا نانسأ

 ك كا وسل ١ و للختلا نم رئكيلغ هتكئالمو هللا هيحي نآ بحآ نمح : ل انت بعك

: ىغئاصلا ةزوجرأ نمرب ٠ ةالص ةئام نع ريخ امهب ةالصلاف



٦٤ 

 اكا وسسل ١ كرت نم ىل ل انتو

 اكاذ ل ةن مل ةنايد

  

 اوصتق » : لاق هنآ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع : ةلأسم ده

 5 فاع براس : لوتيو ٠ اهصق نم اوعنتما ىأ « ىحللا اوفعاو براوشلا

 ٠ اورثك ىأ ( اوفع ىتح ) : ىلاعتو هناحبس لاق ليوط ىآ

 ناغ كمراست نم فح ةريره ابأ اب « : . لات ملسو هيلع هللا ىلص هنعو

 ترفن اليوط هبراش ناك ناغ صس ةكئالملا هنم تيرقت نآرقلا آرنق اذا ديعلا

 هنم « ٠

 ىدعت اذا براسشلا نا ليقو « هنم امهناكم كلذ نيكلملا عضوم ناغ هنفقنع

 ىلع ضرغ هزج نآ نيكرشملا ىز ىلا نيملسملا ىز نم جرخي ىذلا دحلا
 . ليق ام

 ٠ ؟ هصق دهاعتي مك ىلع براشلا ف ديعسوبأ : ةلاسم ده

 نيعبرآ ىلع وهو ةناعلا قلح هب ىعاري : لوق فالتخا هيغ : لاق

 ّ مغلا دح ف لخدو ةفسثلا دح نع لضف اذا لوقو س رهش لك : لوتو 0 اموي

 ىز نم جرخ دح ىف راصو حبق اذا : لوقو 4 عوبسأ لك ىف لوقتو

 . صقملاب صقي وأ س ىسوملاب قلحيف : لينن ى نيملسملا

 زاجلاو زاجلاي الا نوكي ال زجلاو زجلاب كلذ ىف تءاج ةنسلا : لاق

٠ صقملا ءامسرأ نم مسا



_ ٦٥ 

 كرتيو ث هالعأو هلفسأ نم براشلا :نم ذخؤيغ. لاق : ةلأسم دج

 ٠ ؟ ىسومل اي قلحي وأ ‘ صخقمل اي , زجي مآ لضفأ هطسو اطخ

 ` .. كلذ نولعفي ملعلا لهأ انكردأو هلك هزجب تءاج ةنسلا : لاقت

 : ىوكزألا ميهاربا وبآ خيسلا لانو : ديعس وبأ لاق : ةلاسم ده

 ىبآ نع : ليقو 6 ه زجم تءاج ةنسلا نأل ٨٧ بيع نينمؤم ١ ف براشلا فخ نا

 ٠ عوبسأ لك هزج ف ةنسلا : رثؤملا

 زجيغ : هل تلتق س هنع هللا ىضر ديعس ىبأل ةلأسم نمو : ةلأسم د

 ٠ ؟ برالا ريغ هجولا دودح نم رعشلا نم

 ىفو ، نيتنجولا رعش نم ةيحللاب لصتا ام زج هركي هنا : ىعم لاق
 سأب الف ةيحللا دح نم جرخ امغ ، ىحللا ءافعاب رمأ امنا ليت ام ضعب

 : براشلا هبشي امم هنأل ے لوقلا ضعب ىف ريهطتلل كلذب رمؤي هلعلو هجارخاب
 ىلفسلا ةفشلا نم لفس امم براشلا لوخ ام كلذكو ، هجولا ف هنأل

 . ٠ سأب الخ ةيحللا ىف لخدي مل ام

 وأ صقي قبحلا ىلي امح رعشلا نم ةيحللا نم لغس امغ : هل تلق
 ( ٠ ؟ ال وأ قلحي

( ٢ ج نئازخلا ب ٥ م . 7



 ۔ ٦٦٩

 هكرت حمسو ةيحللا دح نم .جرخو قلحلا ق ناك ام هنا : ىعم لات

 امو ٤٧. هي سأب الف صق وأ قلح نمح ليزأ 6 ةراهطلا ىنعم هيشب هجارخا ناك

 . سأب الف هكرت حمسي مل

 نم ءىش هنم صقي نأ زوجي ال ىذلا كدنع ةيحللا دح امغ : تلق

 ٠ ؟ هلفسأو هجولا ىلعأ نم رعشلا

 هيلع ىذلا قلحلا ىني امم هلوح اممو لفسألا ىحللا دودح : ىعم لاق

 ٠ قلحلا مكح ىلا جراخ ريغ ىحللا دح

 ٠ ؟ صقت مك ىلع رافظألاغ : هل تلق

 ٠ براشلا ق لوقلاك هيف لوقلا نا : ىعم لاق

 ٠ ؟ هيلجرو هرهظو هردصو هندب ىف رعسلا ريثك ناك نفو : ةلاسم هه

 نيجرفلا قلح ةدكؤملا ةنسلا امأو ، كلذ ميمج نم رهطتلاب رمؤي : لاق

 ٠ امهنم بيرقو امهمبسأ امو

 ةداهش هل لبقت له اهصتقب وأ هتيحل فتنب علوت نمو : ةلأسم ده
 « ؟ نيطل ا لكآ وآ

 ,{ ٭“ ١1 د .)»
 ه . ; ٨٩٥

نع ىهنيو دشأ ةيحللا فتنو ةيالو طوقس ىلاأاذهب غلي الخ : لاق



 ن : ٦٧ ح

 طقست الو مثآ هنا لوقن سيلف غوبصمل ١ بوذلا و نبطلا لكآ امآ و ٧ كلذ

 : ٠ هنداه ست

 اهل تتين ذا ةآرملاو نادببع نبا نع لئاسم رذآ ىلع : ةلأسم وج

 . ؟ ال مآ اهفننو اهقلح اهل زوجب ةيحل

 ٨ قيضي .ال كلذ نا : ىحبصلا لات ٠ اهفتن الو اهتلح اهل سيل : لاق

 اهندب نم اهرعبش قلح ةأرملل : لين دنو ، كلذ هرك نيملسملا ضعب لعلو

 ٠ ملعأ هللاو اهسآر رعسن كلذ نم لجرلل ام

 نم ةزاجالل برقأ صقلاف ةأرملا ةيحل ق تبانلا رعسلا ق : ٥هربغ لانن

 ٠ هيف رظنيغ ىدنع اذكه فتنلا و قلحلا

 ٠ ؟ ال مأ لاجرلل

 حالصلا ةين ىلع همدق نطاب ىلع ناسنالا هلعجب نأ الأ معن : لاق

 زئاج كاذخ ،\ هدسجل حالصلا ةين ىلع هلك هدسج ىلع هلعجي وأ \ هد سجل

 .. :رثألا نم هنعمس .ام ىلع هوركم : ريغ

 نأ لجرلل هركب هنل ، نيزتلا هب دارأ اذا لاجرلل هنم هركملا امأو

. ملعأ هللاو هل ناولألا حير لجرلا بيط امناو ع ةرهاظلا ناولكلاب نيرت



 س ٦٨

 نم ءىش لجخلل زتاج انحلا لامعتسا نآ ناديبع نبا : ةلاسم و .

 ٠ ملعأ هللاو ةنيزل ال مغانملا

 هناخ ناديلا امأو ۔ نبمدتلا ىلع رهظي الف انحلا امأو : ةلأسم ومع

 ٠ ملعأ هللاو هيلع سأب الف ، هسأرو هتيحل انح ناو ث لاجرلل هوركم

 نمعو 60 هللا همحر حور نب دمحم خيسلا باوج نمو : ةلأسم وبع

 . ؟ هتالص دسفت له > لقأ وآ رثكآ وأ ةنس ةناعلا قلح كرت

 زواجي الآ لجرلا رمؤي ىذلاو ؤ ظفح هتالص داسغ ف ىعم امغ

 .. قلحي ىتح اموي نيعبرألا

 ٠ هيلع مدقآ ال هنالص داسغ امأو 6 اموب نيرشع ىل اغ ةآرم ١ امآ

 نع ىوري اميغ ءاج دق هنآ ىعم : هنع هللا ىضر ديعس نب دمحم لاق

 رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نم » : لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 قوغ ءاسنلا نمو ص اموي نيعبرألا قوف لاجرلا نم ةناعلا قلح عدي الغ

 ضورعم نمم هنآ دجوب امم هنآ لوقلا ىنعم ف دجويو « اموي نيرشعلا

 : كلذ ف لئاقلا لاقغ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ىورملا باتكلا هيلع

 . ١ ٠ ذه ى وري وأ ك ١ ذه دجوي دمق هنآ

دح كلذ ف سيلو كلذ ليجعتب رمؤي هنا : ملعلا لهأ ضعب لاتو



_ ٦٦١ 

 ىنعم ىلع جرخي ال كلذ ريخأت نا : لوقي هنأكو ، ليجعتلا الا دودحم

 ٠ ضرفلا ىنعم ىلع ليوأتلا ف جرخ » ١ ذكو اذك

 هللاب نمؤي ناك نم » : لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص هنع ىورب امك

 نأ موزللا ىنعم ىلع اذه نأك « تكسي وأ اريخ لقيلغ رخآلا مويلاو
 ىف ىنعملا ناك ولف ث اريخ مالكلا نوكي نأ الا ى مزال مالكلا نع تمصلا

 ناكو 4 موزللا ىنعم ىلع جرخ ناو ح موزللا ىنعم ىلع جرخي ةياورلا

 ٠ مزالل اكرات كلذل كرانلا

 قلح عدب ال : لاق هنأ هللا همحر بوبحم نب دمحم نع دجوي ليق دقو

 كلذ ف قرفب ال اموي نيعبرأ ىلا رهش نم رثكأ كلذ ىلع ردق اذا ةناعلا
 ٠ لجر الو ةآرما نيب

 هليجعتب رمألا ىلع عامجالاو ، رهسن نم رثكأ هعدي ال مهضعب لانتو

 ٠ هريخأت نع ىهنلاو

 ىنعملا كلذ ىف جرخي مل ام هنا لوقلا ضعب ى جرخي ام ىنعم فو

 هيبشتلا ىنعم ىلع جرخ اذاغ ، ارفاك كلذب نكي مل كرشلا لهأب هيبشتلا

 ٠ رفكلا ىنعمب ايصاع كلذب ناك كرشلا لهأب

ىنعم ىلع مالسال ١ ننس ك رن عسي الو . ىنعمل ا اذه ىنبجعيو



 جورخلا و كرشلا لهأب هيبشتلا ىنعم ىلا جرخي نأ الا ، لهاجتلا الو لهجلا

 ٠ مالسالا لهآ ةلمج نم

 فتنو ةناعلا قلحو براسثلا صق نع ىراوحلا ىبأ نع : ةلأسم ه

 . ؟ دح هيغ له رفاظألا ملقو طبالا

 . نكمأ ام ىلع الا دح كلذ ىف سيل : لاق

 ٠ ؟ اهزجي وأ هتناع فتني نميغ دبعس وبأ : هلتم

 قلحب تءاج ةنسلا نأل ث مثالا هيلع فاخأو ةنسلا فلاخ دق : لاق

 ٠ براشلا زجو نيطبالا فتنو ء ةناعلا

 ٠ ةنسلا فلاخ دنف اهريغب قلحو ةرونلا دجو ناو : لاتق

 قلح ءاش امهيأب ابزجم نوكي ةرونلا هبس قلحي ائيسن دجو ناف : تلق

 ٠ ىعم اذكه : لانن ؟ هتناع

 ح اهفتن نم هبشأ ىسوملاب قلحلاف اههبسآ امو ةرونلا مدع ناغ : ليق

 ٠ لجرلا لثم ةآرملا تناعو ، صقملا مث

 امهنيب امو نيجرفلا عضوم ةناعلا قلح ف نيجرفلا دحو : ةلاسم وه

 ضقني هنأ ءاج امو لجرلا نم نييثنألا ىلع نيتيلألا نم امهيلا لبقأ ام ىلع
٠ نيذخفلاو نييثنألاو ركذلا سم ام : لوقو س ءوضولا



٧١ 

 امهنيب امو امهيلا لبقأ امو ناجرغلا لجرلا ةناع لثم ةآرملا ةناعو : لاق

 ةراهطلا نم لجرلا مزلي ام اهمزل رعش هبلع اهندب رئاس نم حبقو جمس امو

 هب ناك نا اهردص قلحتو لات \ نسحلا لاح ىلا حبقلا لاح نم جرختو

 ٠ اهيقاس قلحت نأ ترمأ سيقلب نا : ليقو ، رعش

 ملقي ال » : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : ةلأسم ده

 لك ف هرغاظأ صق نمو » رهاط وهو الا ارعش صخغب الو ١ رفظ مكدحأ

 ٠ ملعأ هللاو رقفلا هبصي مل اسيمخ نيعبرأ سيمخ

 ةحبسملاب اهنم آدييو ك نيميلاب ؟دبب نآ صاقلل بحتسيو : ةلأسم دهب

 : ىرسيلا نمو ؤ رصنخلا مث 6 رصنبلا مث 6 ىطسولا مث ك ماهبال ١ مت

 ٠ رصنخلا مث ، رصنبلا مث ، ماهبالا مث ، ةحبسملا مث ، ىطسولا

 ميلقت مزلي له : هتلأسو : ديعس نب حلاص خيسلا نع : ةلاسم ده

 . ؟ نيديلا رافظأك نيلجرلا رافظأ

 ٠ ملعأ هلل ١ و حبقل أ دح ىل ١ نجرخي نأ ال ١ ال : ل ات

 غلابب ىتح لتقي الو ث لتنت لعفي ملف نانخناب رمآ نمو .: ةلاسم دهب

 كلذب نرمؤيو 6 ايجا و ناتخلا نميلع سيبلغ ءاسنلا امآ و ٤٨4 هب ىنأتلا ق

. لاجرلاك نه سيلو ث نهجاوزألا اماركا



_ ٧٢ 

 ةضيرغ : ليقو أ ةنس لاجرللو ةمركم ءاسنلل ناتخلاو ٠

 ؟ هتفلنت نم رثكأ هنم مطقف نتخ اذا ىبصلا ىف : ةلأسم ده .

 ىتح .الوق بسحأو ث ةفسنحلا رثكأ رهظ اذا كلذ ىزجي : لوقن
 ىبأ نع ليغو ك رثكألا عطقي ىتح زجي مل فصنلا عطق ناخ ك اهلك عطقت
 ؤفاكتلا و ىفانتلا ىنعم ىلع كلذ جرخيو فصنلا عطق ىزجي هنا ىراوحلا

 ٠ امهنم دسافلا مكح لطب ايغانت اذاف ى نيئيشلل

 ناتخلاك ةفسئحلا فوسكم ناسنا ليلحا هللا قلخ اذاو : ةلاسم و

 ترهظ اذاغ \ ةفسنتحلا راهظا ناتخلاي دصنخلا نأل ئ ناتخلا هيلع بجي مل

 ٠ ةيغبلا تدجو دخف

 ناتخلا نم هسفن ىلع فاخي تقو ق ملسأ نمو : ةلأسم ده

 ملعيو % هسفن ىلع نمأب نأ ىل ا كلذ ريخآت هلف ؤ هننخي نم دجي ال وأ

 ٠ تام نا هيلع ىاصيو 6 هرذع لاح ق نآرقلا

 ةدش نم فلتلا هسفن ىلع فاخ اذا : انباحصأ لانت : دمحم وبآ لانق

 رذعلا هل اولعجف س ةمالسلا هيغ وجري تقو ىلا ناتخلا ريخآت هلف دربلا

 أورذعي ملو ، هل هلعف موزلو هيلع ناتخلا بوجو عمؤ ك هيلع فوخلا -

 ناتخلاو ىبصلا رمأ ىف دوجوم فوخلاو ى هنم رذعلا مم ناتخلا نم ىبصلا

 ٠ اضبأ
٠.٠



 ۔. ٧٣

 ناتخلا اوزاجآ امك ، فوخلا دنع غلابلا رذعي الأ ىغبني ناك دتو

 ! ٠ هيلع فوخل ١ مم ) ىيصلل

 . ؟ هدبع نتخي نآ هيلع له لجرلا نع هتلأسو : ةلأسم ذه

 ىنأ الا ،© هيلع سيلغ ايبص ناك ناو ث اغلاب ناك اذا ىدنع اذكه : لاق

 ٠ كل ذ ثتيبح آ

 . ؟ ه دلو نتخي نأ هيلعف : هل تلق

 قيرط نم كلذ هل بحأ ىنأ الا ايبص الو اغلاب كلذ ىل نيبي ال : لاق

 ةلسسولا ٠

 ركذلا عضوم .نتخب نآ ىثنخلا ىلع : رثؤملا وبآ لات : ةلأسم دهب
 ٠ ةمركم ءاسنلا ىلع وه و ؤ ةضررغ لاجرلا ىلع ناتخلا ذا 6 هنم

 نم اهنتخي نم ةآرملا تمدعو ى هنتخي نم لجرلا مدع اذاو م ةلاسم وهب

 & ةرورض نوكيغ مزالب سيل كلذ نأل ع ةأرملا نتخي الغ لجرلا اماغ ث ءاسنلا

 ٠ لجرلا نتخت اهناف ةأرملا امأو

 تراو ىتح ةدلجلا تتين مث نتتخا نم نآ ىلا عفر : ةلاسم ده

. ملعأ هللاو ةيناث نتتنخي نأ هيلع نا : ةفشحلا



 ۔ ٧٤ _

 : لاقف سانلا ف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ماقت : ليق : ةلأسيم وده

 .نرثكي اال س ىنبدآ امم مكبدأأ نأو ى ىنملع امم مكملعآ نأ ىنرمأ هللا نا »

 .٠ » ىمعلا .روع هنمأ ناف اهيسشغ

 اهولعيو ، اهافت ىلع ةأرملا ىقلتست نأ وه اهنسحأو تايفيك عامجللو

 مضلا عم ةبعالم اهبعالي مث ع ةبيهلا نم كلذ ادع اميغ ريخ الو ، لجرلا
 ىتح ، كلذ وحنو ليبقتلاو نيتفسثلا صمو ع نييدثلا كاسماو ، ردصلا فلو

 ةعاس ريصي ىتح عزني الغ ىنملا بصو س تكرحتو ع اهتوهش ترضح اذا

 ٠ اهل ديجلا مضلا عم

 ، لوزنلا نيح هنيمي نع .لامو لزن اميظع انوكس همسج نكس اذاغ

 ىف انطغ ابيرأ نوكي لب س باودلا ىتأت امك ىتأي الو ث انايرع عماجي الو

 ٠ كلذ عبمج
 ه ٠6 :

.` » 

 ميظعلا هللا مساب : لقيلغ هلهآ ةعماجم دارآ نمو : ةلأسم وه

 مهللا % ةمست ىبلص نم جرخت نأ تردق نا ةيبط ةيرذ اهلعجا مهللا

 دمحملا ص هللا مساب : لاق هنجاح ىضق اذاف س انع هبنجو ناطيشلا انينج

. ارشب ءاملا نم قلخ يذلا هلل



١٧٥ 

 مونلا دا رآ اذا ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ناك ليقو : ةلأسم وج

 ٠ ىذألا هنع حسمف اهايا هتلوان غرغ اذاف ؤ ةقرخ ذخنا هلهأ عم

 هزجع ىلع قليلف هلهآ مكدحأ دارآ اذا » : ملسو هيلع هللا ىلص لان

 ٠ « نيريعبلا درجت درجتي الو ائيسن اهزجعو

 هناخ 6 رتتسيلغخ هلهآ مكدحأ دا رآ ١ ذا ( : ملسو هيلع هللا ىلص : لانتو

 ناك ناغ ء ناطيسشثلا رضحيو ، تجرخو ةكئالملا هنم تحتسا رتتسب مل نا

 ٠ )» كرش هيغ ناطيشلل ناك دلو .7

 نايتا نع اهنع هللا ىضر ةشئاع ديز نسب رباج لآسو : ةلأسم وج

 ، ادعاقو امئاق ىتأي ناك » : تلاقف هءاسن ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 ٠ ) باودلا ىنأآت امك ىنأب الو

 هريكاذم لسغ لاستغالا لبق ةعجارملا دارأو عماج نمو : ةلاسم دهب

 عماجي نأ زوجي ال : ريشب لاقو ع ءاش نا مانيو ةالصلا ءوضو آضوتو

 لبت اهتعماجم هل زوجي الغ ىه تناك ناو ك ىلوألا ةساجنب ىرخألا هتأرما
 ٠ ةساجنلا لسغ

 ، دحاو لسغب اعيمج هءاست أطي نأ هل اوزاجأ دق : ىراوحلا وبأ لاق

: ءاهقفلا نم هريغ كلذ زاجآو ، ملسو هيلع هللا ىلسح ىبنلا ىلا هوعغرو



_ ٧٦ 

 لسغي مث ، ةليل ىف هئاسن ىلع ملسو هيلع هلا ىلص ىبنلا فاوط هليلدو

 ٠ طئاغلاو لوبلا دعي عامجلاب سأب الو 6 ادحاو السغ

 ىف عماجت .ال ىلع ايب » : ىلعل ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ةيصو فو

 اهئاس نايسثغ رثكت نجلا ناف ع لالهلا ةليل ف الو ، رهشلا نم فصنلا ةليل

 . « امهيغ عرصي نونجملا تيآر امآ س لالهلاو فصنلا ف

 اهجرف ىف نأكو تهبتنا ىتآرمأ نا : لاقغ لجر هاتآ : سابع نبا نع

 ٠ معن : لانق ؟ مهل لمحت لهو : لانق ٠ نجلا ءطو كلذ : لاق 6 ران ةلعش

 ٠ ىنزلا دالوأ ليقو نوثنخملا ءالؤه : لاق ؟ مهدالوأ نمف : لاق

 اومدقو متتس ىنأ مكثرح اونأغ ) : ىلاعت هللا لاق : ةلأسم ده

 ناسنالا قلخ ) : ىلاعت هلوقو ٠ عامجلا دنع ةيمستلا : لاق ( مكسفنأل

 . عامجلا نع ربصي ال ديري ( افيعض

 { هنيمي ىلع تيبي ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ناك : ةلأسم ده

 موي كباذع ىنق مهللا » : لوقي مث ى نميألا هدخ تحت ىنميلا هدي عضيو

 ىذلا هلل دمحلا لوقي همون نم مكدحأ ظقيتسا اذا ىغبنيو ؤ « كدابع ثخبت

 ٠ روشنلا هيلاو ىناغوت نأ دعب ىنايحأ

 مدآ نبا تبسح )» : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لات : ةلأسم وج

٠ « هديب لجرلا لمع بسكلا لضغأ » : لاقو ، « هبلص اهب ميقي تاميقل



_ ٧٧ 

 الهكأي مش ء ىذألا اهنع طحيلغ مكدحا ةمتلا تطقس اذا » : لاننو

 ترثك ام هللا ىلا م اعطملا بحأ ن : لاق. ناكو ٠ » ناطيشلل اهعدي الو

 ٠ ىديألا هيلع

 ىلع اوعمتجا :اذا تيبلا لهأ ىلع نولصي هتكئالمو هللا نا. انلبو
 ٠ عبشن ال لكأن انا : ملسو هيلع .هللا ىلص ىبنلل سان لاقو ٠ مهماعط

 اوعمتجا » : لاق ٠ معن : اولاق « ؟ مكماعط ىلع نوقرفتت مكلعل » : لاق

 ٠ اوعبسشف اولعفف » هيلع هللا مسا اوركذاو
 ۔۔.

 « نطب نم ساعو هنطب ىمدآ الم ام » : ملسو هيلع هللا ىلص لانو

 هلكأ ناسنالا آدييو ٠ « ءاودلا لصأ ةيمحلا و ءادلا لصأ ةنطبلا » : لاقو

 لكو ، عباصأ ثالثب لكأت نأ ىغبني : ليقو ٠ ةلدمحلاب متخيو ء ةلمسبلاب
 ٠ كسيلج هجو ىلا رظنت .الو س كيليب امم

 مكنوطب اولعجت ال » :.ملسو هيلع هللا ىلص لانو : ةلأسم دب

 . « ةيدوأ ريصتف ةيعوأ

 هوصمخ ءاملا متبرش اذا » : ملسو هيلع هللا ىلص هنعو : ةلسم دهج

 ةثالث ىف برشا : ليقو ، « رئابكلا نوكت هنم ناغ ث ابع هوبعت الو اصم
 ، هللا ركش : لوملا : ليقو ، هدعب دمحتو ، سفن لك لوأ لمسبت ، سافنأ
 . ناطيشلا ةدرطم : ثلاثلاو ؤ ماعطلا ةمضهم : ىناثلاو

 ةدعقم اهناخ زوكلا ةورع نم نبرشت ال « : ملسو هبلع هللا ىلص هنعو

٠ ) المأ همسا ف هبرش دنع مدآ نبا دصرب ثيسخلا



 ۔ ٧٨

 ىفو ث لاجرلل مئامعلا » : ملسو هيلع هللا ىلص لات : ةلاسم دهب

 نوعضي مهزع باهذ دنعو س مهزع بهذ اهوعزن اذاف ، برعلا ناجيت ربخ

 ٠ « ةيولألا و مئامعلا

 هرازا رفصي رباج ناك ك هللا دبع ىبأ ىلع ضرع اممو : ةلم هب

 . اليخلا هيخ لخدي مل ام اسأب ةنيزلاب ري ملو
 ءاسنلا بيطو الأ » : لاتق هنأ مالسلا هيلع هنع ىور : ةلأسم ده .

 ٠ « هل نول ال حير لاجرلا بيطو الأ ، هل حير ال

 بهذي اونهدا » : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع : ةلأسم ذه .

 نهدا » : ثيدحلا فو ث « مكيلع هللا ةمعن رهظت اوسبلاو ، سؤبلا مكنع

 ٠ ال امويو اموي : لوقي .ث « ابغ

 دقفي مل راهنلا لوآ ايبط مسث نم » : ملسو هبلع هللا ىلص هنعو
 ىور اذك ي ارتو لحتكاو ى ابغ طشتماو ، ابغ نهداو « راهنملا رخآ ىلا هلقع

 ٠ نينثا لحتكا امبرو ملسو هيلع هللا ىلص هنع

 ، براشلا لبقت بجاحلابو ث ةيحللا لبق سأرلاب ادباف تنهد اذاو
 ٠ ملسو هيلع هللا ىلص ناك اذك : ليق دقف

 ممتأ تثعب ». : لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع : ةلاسم وه

 نسحو قلخل ١ نسح «. : ملسو هيلع هلل ١ ىلص هنعو ؤ ( قالخألا مراكم

: ملسو هيلع هللا ىلص هنعو & .« رامعألا ناديزيو ، رايدلا نارمعي راوجلا



 ۔ ٧٩. .ب .

 اورهطو .هنم اهوجرخت ىتح تعمتجا اذا مكلزانم ىف ةمامقلا اوعدت ال د

 متمن. اذاو & رقفلا ثروي تيبلا ف هكرت ف توبكنعلا جسن نم مكتويب

 اوزمخو مكجرسو. مكحيباصم اوئفطأو ث مكروتنس وخرآو ى مكباوبأ اوقلغا .

 نمجتحيالو ع مكئاسن .دنع هب اولخت امب اوثدحتتالو ث مكتينآ _ اوطغ ىآ _

 لعف..ناف ع تبسلا .موي الو ليقو ث ةعمجلا موي .الو ءاعبرألا موي مكدحأ

 ىف نرقملا ةءارق نم اورثكأو ث هسفن الا نمولي الغ حضو هباحصأو كلذ
 ; ٦ 2طر۔. . د :

 « » مكتويب

 : :ه.ليلم 7 ةرأفلا ىنعي ةقسيوفلاو « رانلا تيبلا لهآ ىلع .

 : لاصخ تس مكل هرك هللا نا » : لاق ملسو هيلع هللا ىلص هنعو

 نيب كحنضلاو ث مابصلا .ف ثفرلاو ث ةقدصلا ف نملاو ، ةالصلا ف ثبعلا

 . « اهلهآ نذا ريغب تويبلا ف نويعلا لاخداو ى ابنج دجاسملا لوخدو ن روبقلا

 ةعاضاو ح لاقو لبق : اثالث مكل ه هركأ « : ملسو هبلع هللا ىلص هنعو

 ح ٠ » سانلا ىديا ىف امل لاؤسلا ةرثكو ى لاملا :

 .م

 تاخالم نع ئناهني ليربج ناك » : لاق ملنسو هيلع هللا ىلص هنعو

ذ « ناثوألا ةدابع نع ىناهني امك ، لاجرلا



_ 3٨٠ _ 

 رومألا بعص ةاناعمب هسفن موري نأ لتناعلل ىغبنيو : ةلأسم دهب

 سيلغ ث ارباص اهلو س ارداق اهيلع ناك اهيلا جاتحا امبرغ ث اهيلع نرميل
 هللا ىضر رمع نع ىور دقف ٠ ملاسب ةدشلا نم ءرملا الو ڵ مئادب ءاخرلا

 مكيلعو ث معنتلا مكنع اوعد : لوقي ى اوددعمتو اونىشوشخا : لاق هنأ هنع

 ٠ ةنوستخو ظلغ باحصأ اوناك ، :مهاعمو مهيز ىف هيلع اوناك امو دعمب

 ناك ناو ، قيرطلا ىنبناج ف سميلغ الجار ناك نمو : ةلاسم ه

 قيرطلا طسو ناغ ءاضفلا امأو ، نارمعلا ف اذه : ليقو \ هطسو ىفغ ابكار

 ٠ بكارلاو لجارلل

 نأ هل له هسشاعمل وأ ايندلل ةجاح هل تضرع نميغ ليقو : ةلاسم ه

 . ؟ هتئيه قوف ىشمي وأ ىرجي

 هنيه ىلع ىشمي : اولاقف ةعامجلا امأو س كلذ لثم ىف هل اوزاجأ دقخ

 امل افجلا لاعفأ نم ىرجلا نا : لوقو ث هتاخ ام لدبيو كردأ ام ىلصيف

 ٠ هيلا ىرج كلذ توغ فلاخي ناك ناو & ىشم اذا كردي

 ىلع سولجلا اوبنتجا » : ملسو هيلع هللا ىلص لانق : ةلاسم ه

 داسثراو ص راصبألا ضغو ث مالسلا در : اعبرأ اونمضت نأ الا تاقرطلا

 تادعصلاب دوعقلاو مكايا » : ثيدحلا فو ٠ « فيعضلا نوعو لاضلا
. :. .٠.قرطلا : تادعصلاو « اهقح ىدأ نم الا



_ ٨١ 

 موقي ال : ليق دق : هللا امهمحر بوبحم نب دمحم لان : ةلأسم وبع

 ٠ هيقغل وآ > هيدل ١ ول وأ ‘ لدع مامال الا دحأل هسلجم نم مكدحأ

 ًوبتيلف امايق هل سانلا لثمتي نأ ىضر نم » : ثيدحلا ريسفت ام ليق
 ٠ ؟ » ر انلا نم هدعقم

 مهل هنم ربجلا ىلع ناك اذا هليوأت نا انيآرب لوقنغ : ملعأ هللاو لا

 ٠ اولعفي مل نا مهب ةبوقعنا لالحاو رهتلاو كلذ ىلع

 ةعامجلل وآ ماعطلل وأ ةراهطلا وأ ةالصلل امئان هبن نمر : ةلأسم و

 ةالصلل امئان هبن نم ليقو ٠ زئاجف هرمأي مل وآ كلذب ه رمأ ءار وآ عيبل وآ

 ٠ روزأمف تقولا تاغ ىتح هكرت ناو س روجامف

 اذاو ، ىلص هلزنم نم جرخ اذا نيحلاصلا ضعب ناك : ةلأسم ده

 تلاقغ ث هللا مساب لاقف هلزنم نم دحآ جرخ اذاو ك اعد ةالصلاب أدب

 : لاق اذاغ س تيقو : تلاق هللا ىلع تلكوت : لاق ناف س تيده : ةكئالملا

 هنعل ناطيشلا لوقيف ء تيفك : تلاق ميظعلا ىلعلا هللاب الا ةوق الو لوح ال

 مالسلا لقيلغ هلزنم لخد اذاو ء ىفكو ىقوو ىده دبعب ىل فيك : هللا

 ٠ لجو زع هللا رمآ امك نيملاعلا بر هلل دمحلاو ك انبر نم انيلع

 تذخأ اذا » : لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع : ةلاسم دب

( ٢ ج نئازخلا _ ٦ م )



٨٢ 

 تعضو كمساب مهللا هللا مساب لتو 6 نميألا كنقفش ىلع عجطضاغ كعجضم

 اهتلسرأ ناو ف اهل رفغاغ ىسفن تكسمأ نا مهللا ، هعفرأ كمسابو ى ىبنج

 ٠ » نيحلاصلا كدابع حاورأ مم اهظفحاغ

 مهللا » : هعجضم ذخآ اذا لوقي ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ناكو

 ثعبت موي كيا ذع ىنقو 6 ىنيد ىضقأا و ىتروع رتسا و 6 ىتعور نمآ

 7 ) ٠

 كرفغنسن % كدمحبو انير كناحبس ». : هتارغ نم ماق اذا لوقب ناكو

 . » ميحرلا باوتلا تنآ كنا انيلع بئف “ كنلا بوتنو

 الا هلا ال : لتغ كمون نم تهبتنا اذا » : ملسو هيلع هللا ىلص هنعو

 ىمسج ىف ىنافاع ىذلا هلل دمحلا لتو ى نيملاظلا نم تنك ىنا كناحبس هللا

 ٠ « هللاب الا ةو الو لوح الو ، هركذألا ىسنو ىحور ىلا درو

 ىتح ليللا مانيال ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نآ رباج نع : ةلأسم د

 : ليقو ( كلملا هديب ىذلا كرابت ) و ( ةدجسلا ملا ) نيتروسلا نيتاه آرقي

 نهارت نم ةرقبلا ةروس رخآ ف ناتللا ناتيآلا » : ملسو هيلع هللا ىلص لاق

 نايزجي ةرقبلا ةروس اتمتاخ : لوقي دوعسم نبا ناك لينتو ع « هافك ةليل ى

ناسنالا ماني الأ بحتسيو ( لوسرلا نمآ ) : ىلاعت هلوق نم ع ةليل مايق نع



_ ٨٣ 

 & اهدعب نيتيآو ث ىسركلا ةيآ اهلوآ عبرآ : ةرقبلا نم تايآ رشع رقب ىتح

 ٠ ) لوسرلا نمآ ( نم اه رخآ نم اثالثو

 لهأ ىف ةليللا تنت ناطيسثلا هرضي مل اهآرق نم : لاق هللا دبع نعو

 ٠ ءىرب الا نونجم ىلع آ رفت ال و ؤ لام ال و

 ىأر نم » : هيلع هللا ىلص ىبنلا لاق : لاق رمع نع : ةلأسم ده

 ٠ كيلع ىنلضفو ث هب كالتبا امم ىناخاع ىذلا هلل دمحلا : لاقخ ىلتبم
 ىلا ترظن اذاو « ءالبلا كلذ نم هللا هافاع ى اليضفت قلخ نمم ريثك ىلعو

 كالتبا امم ىناخاع ىذلا هلل دمحلا كعمسي نأ ريغ نم كلذ لقخ ءالبلا لهأ

 .٠ هللا ءاش ام الا ءالبلا كلذ هبصي مل كلذ لاق نم هناف ، لعفل ءاش ولو هب

 هللا الا هلا ال ربكأ هللا ربكأ هللا ربكأ هللا : سمشلا قورش دنغ لاتيو

 ةداغالاو وفعلاو ةمصعلاو ةبوتلابو ةمحرلاب ىلع اهترشأ مهللا ، ربكأ هللاو

 سمشلا تعلط ث ربكأ هللا ربكأ هللا ربكأ هللا : اضيأ لاقيو ث ةبانالاو

 ٠ هللا قلخ رشتناو

 تاومسلا بر انير ( : سصسشلا هيلع تعلط ام هللا الا هلا ال : لاقيو

 .موي لك :ىف كلذ لاق نم : ليقو ع ةيآلا ( اهلا هنود نم اوعدن نل ضرألاو

.. ٠ هبلع تعلط ام ددعب ايا وث هل.هللا بتك اهعولط دنع



_ ٨٤ 

 مالسلاو ، هلل دمحلاو ، هللا مساب : اهبورغ دنع لاقيو : ةلأسم ه

 ىيحي دمحلا هلو كلملا هل هل كيرش ال هدحو هللا الا هلا اال ع هللا لوسر ىلع

 الا هلا ال ، ريدقت ءىش لك ىلع وهو ريخلا هديب ى تومي ال ىح وهو تيميو

 ٠ هللاب الا ةوق الو لوح الو دمحلا هللو ربكأ هللاو هللا

 اذا » : لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع سننأ نع : ةلأسم ج

 اذاو ع نيملاعلا بر هلل دمحلا : ةكئالملا تلاق هلل دمحلا لانتخ مكدحأ سطع

 ٠ « هللا كمحري : ةكئالملا تلاق ، نيملاعلا بر هلل دمحما لاق

 لوقي مث ث هللا كمحري : هل لاقي سطاعلا هللا دمح اذاف : ةلاسم دهب

 ت كلو انل هللا رفغ نيمآ لقف ايلو ناك ناو ٠ هللا كادهو كلو انل هللا رفغ : وه

 . ميقتسملا طرصلا كاياو انادهو

 هللا كمحري : هل لبقف سطع اذا ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ناك : ليقو

 لاقغ ىدوب هتمسشف سطع هنا : ليقو « مكلاب حلصيو هللا مكيدهي » : لاق

 ٠ ىدومرلا ملسأ هللا كاده : مالسلا و ةالصلا هيلع

 ساطعلا قباس » : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع : ةلاسم وه

 عاجوأ نم فوع ليقو « سرلا عادصو نطبلا ءاد نم فاعت دمحلاب

. ايندلا نم جرخي ىتح اهوركم هبنج ف ري ملو ةرصاخلا



 ١ ذا « : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ةريره وبآ : ةلاسم وبع

 هتمشي الغ موكزم وهف ثالث ىلع داز اذاف هسيلج هتمسنيلغ مك دحآ سطع

 ٠ « كلذ دعب

 © هللا كمحرب : هل ل اتنب هناخ سطع اذا : ديعس وبأ لانت : ةلأسم وبع

 ريغو ىلولل كلذ لوتتي هنا : ىعم لات ٠ ىلوم ا ريغ ىلولل كلذ زوجيخ : هل ليق

 “ ىلولا

 5 ءاعدلاو رابخالا ىنعمغ هللا كمحري امآف ، قرف كلذ قف ىدنعو

 نيمجولا ف نيملسملا ضعب صخر دتو ء ءاعدلا ىنعمف هللا كمحري امآو

 ٠ ملعآ هللاو اعيمج

 ىنعم امو ، وه ام نيسلا حتفب مالسلاف هل تلن ث هفلؤم : ةلأسم ده

 ٠ ؟ مكيلع مالسلا

 هللا ىآ مكيلع مالسلا ىنعمو ث ىلاعت هللا وه نيسلا حتفب مالسلا : لاق

 رهقلا و ةكلمل . ىأ مكقوغ هللا ليقو م ظيفح ىآ مكيلع هللا لدتو 6 مكيلع ده اش

 ٠ ةيناكم ةيقوغ ال

 مهغاغ ، مكيلع هللا نم ةرفغم ليقو ث مكيلع هللا نم ةمالسلا ليتو

مالسلا : لات مهفوفص ق ةكئالملا ىأر امل مالسلا هيلع مدآ انابأ نأ كلذو



_ ٨٦ 

 6 هناكربو هللا ةمحرو مالسلا كيلعو : ةكئالم ا تلاق 6 هللا ةمحرو مكيلع

 ٠ كدعب نم كدلو ةيحت هذهف مدآ اي : هل تلقو

 ٠ ؟ هريغو ىلول ١ ىلع مالسل ١ زوجيو : هل تلق

 ىفو ث هريغو ىلولل زئاج كيلع مالسلا : ىحبصلا خيشل دشلا نعف : لات

 ٠ ىلولل الا زوجت .ال هتاكربو فالتخا هللا ةمحر

 ٠ ؟ ال مأ رييختلاب هيخ تاريبكتلاو ةفرعملاب مالسلاف : هل تلق

 ليتو ث ىلولا لثم : ليق فالتخا هيفغ هريغ امأو ث ىلولل معن : لاق

 : ليق ، مكيلعو كيلع ف ليق كلذكو ع ىلولا ريغل ةركنلابو ع ىلولل ةفرعملاب
 زئاج مكيلع امأو ث ىلولا ريغو ىلولل ليقو ث ىلولل الا كيلع لاقي ال
 . عيطملاو ىصاعلا عيمجلل

 . ؟ مالسلا مكيلع وأ مالسل ١ كلع مالسلا در ق : هل تلق

 مالسلا كيلع لاقي نأ هركي هنأ ديعس ىبأ خيسثلا باوج نمخ : لاق

 ٠ نيكلملا هب ىنعي مالسلا مكيلعو لاقي لب ى ىلولل الا

 ٠ ؟ نب دل ١ ق صقن ىلعأ هريغ و ىلولل مالسل ١ تك رت ن اغ : هل تلق

هللا ىلص ىبنلا دكأ دتو س هكرت ىغبني الف ةلضاف ةنس مالسلاف : لاق



_ ٨٧ 

 هلضغ ميظعت نم الا كلذ امو 2 هنم راثكالاو مالسلا ءاسثغا ف ملسو هيلع

 اومعطآ و { مالسلا اوشفآ » : ملسو هيلع هللا ىلص هلوق نمو س هرجأ ريغوتو

 ةنجلا اولخدت ص ماين سانلاو ليللاب اولصو س ماحرألا اولصو ى ماعطلا

 ٠ « مالسب

 ىتيب نم جرخل ىنا هللاو : لانق هنآ رمع نبا نع ىور هنا ىتح

 ىبنلا عم اموي تنك ىنأ كلذو ث هيلع ملسآف الجر ىقلأ نآ الا ةجاح ىلامو

 ح هللا لوسر اي كيلع مالسلا : لاتغ لجر هءاج ذا ملسو هيلع هللا ىلص

 ح هللا ةمحرو : دازغ رخآ هايح مث « تانسح رشع هل تبجو دن » : لاقف

 ٨5 هتاكربو : دازغ رخآ ءاج مش « ةنسح نورشع هل تبجو دق » : لانف

 ٠ هفرعاغ ةضيرف وهف درلا امأو « ةنسح نوثالث هل تبجو دق » : لاقف

 ٠ ؟ ىزجي له ارس درلاو : هل تلت

 ٠ ال : لاق

 ٠ ؟ ىبص ىنع در ناو : هل تلق

 ٠ طقسيال : لاتق

 ٠ ؟ هل درلا فيك ىباتكلا ملس اذاو : هل تلق

 نورملسب باتكلا لهأ نا : ملسو هبلع هللا ىلص ىبنلل ليق دنت : لانت ِ

٠ مكيلعو لوقت : لات ؟ مهيلع درن فيكق انيلع



٨٨ 

 ٠ ؟ هنبالو كرنت مالسلا درب مل نمغ : هل تلق

 تطقس اهكرت نمغ ةضيرغ درلا نآ ىراوحلا ىبأ باوج نمغ : لاق

 ٠ هتيالو

 ٠ ؟ ىصاعملا لهآ ىلع ملسأ لهو : هل تلق

 ٠ مهنابصع لاح ق ال : لاتق

 . ؟ نسحتسملا درلا فيكو : هل تلغ

 ىلا لجر ءاج : لاق هنآ نامثع ىبأ نع ىور ام كلذ ف كل لهف : لاق

 ك۔لعو : لاتتغ ى هللا لوسر اي كيلع مالسل ا لاقخ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنل ١

 لانت هللا ةمحرو كيلع مالسلا : لاقف رخآ ءاج مث % هللا ةمحرو مالسلا

 ةمحرو كيلع مالسلا : لانف رخآ ءاج من 6 هتاكربو دازو لان ام لتم ىبنلا

 الضفغخ ىل اوكرت مهنا : لاقف ؟ مل هل ليتق 0 مكيلعو : لاقف ى هناكريو هللا

 ٠ ١لضفغخ ىل عدت مل تنأو

 ٠ ؟ طئاغ وأ لوبب لغتشملاو ىلصملا ىلع ملسأ لهغ : هل تلق

 ٠ ال : لاق

 ٠ ؟ ال مآ درلا هيلعأ تملس ناغ : هل تلق

٠ ةلاحلا كلت نم غرف اذا درلا هيلعف : لاقت



_ ٨٩ _ 

 ٠ ؟ هسفن ىلع وه دريآ هيلع دري ملغ ملس نمو : هل تلق

 ٠ ال : لاق

 ٠ ؟ لستغي نم ىلع ملسي لهغ : هل تلق

 ٠ اسأب كلذ ىف ىرأ ال : لاق هنأ ىلع نب ىسوم نعف : لاق

 ٠ ؟ ماعطلل لكألا كلذكو : هل تلت

 ٠ هيلع ملسي الآ بدألا نم نا معن : لاق

 ٠ ؟ مانألا ةاقالم دنع مالسلا ءادتباب قحأ نمو : هل تلت

 ىلع ليلقلا ملسي هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ليق دقخ : لاق
 مث اقلا ىلع ىشاملاو ى ىشاملا ىلع بكارلاو ى ريبكلا ىلع ريغصلاو ۔ ريتكلا

 ء بكارلا ىلع ملسي ىشاملا نا : لاق نم لاق دقو ث دعاقلا ىلع مئاقلاو

 ٠ دعاقلا ةلزنمب بكارلا نأ هنجح لعلو

 ۔ ؛ ميمجلا هدر مزليآ ةعامج ىلع دحاو ملس ناف : هل تلق

 ضرفلا طقس مهنم دحاو هدر نا ليق دتو ث عيمجلا ىلع درلاف : لاق

 ٠ مهنع

 ءادأل مهنع كلذ ىزجيأ ةعامج نع دحاو ملس اذا كلذكو : هل تلق

٠ ؟ ةنسسلا



 ٠ ىدنع اذكه : لاق

 دارفنالا ىلع مهنم دحاو لك ىلع اوملسف ةعامج لصو اذاو : هل تلق

 .؟ مهل انم دحاو در ىزجي له

 ٠ ى دنع اذكه : لاق

 ريغ نم كلذ لبق دقو لجر ىلا لجر مالسلا لمح اذاو : هل تلق

 ٠ ؟ كلذ ءادآ همزلبآ ءانثتسا

 ٠ هيلع ردق ىتم هيدؤي ةنامألا ةلزنمب وه معن : لاق

 هم زليآ هللا ءاش ن ) : لافخغ نالف ىلع ىل ملس هل ليق نمو : هل تلت

 ٠ ؟اذه ىلع

 ةئيشملا در هنأل همزلي الف ءانثتسا هللا ءاسث نا هلوقب ىون نا : لاق

 ةلسرم اهلاق ناو ث ال وأ هناسل ىلع كلذ ءاش هلالج لج هل وه نم ىلا

 ناو ، موزللا نم هصخت نأو دبالف ث ءانثتسا ةظفل ىمخ ةلمهم اهب هظفلو

 فالتخالا نم ىرعت ال نأ ىسعغ هدر ىون لب هبجي ملو همالس دري نآ هرمأ

 خيشلل بجعألا وه هلعلف س هموزل نم هتمالسب لوقلاو ث ةينلا مكح ةوقل

 ٠ ىصورخلا ناهبن ىبأ

 لد ىنايبو ىباتكب وأ ىناسلب دحأ نم دحأ ىلع تملس اذاو : هل تلق

٠ ؟ كلذ ىنعسي



_ ٩١ 

 عاونأ نم وه :: ليق هلعلو ء لالدتسالا ةطيرش هزاوج ليق دق : لات

 خيسثلل بجعألا وه اذهو ث رومأملل رمآلا نم رمأب الا روجحملا بذكلا

 ئلع كلذ ف ةزاجالا حيبي ىنعمل الا لاق ، ىصورخلا ناهبن ىبأ روهشملا

 ٠ هلوت ىنعم

 ىلع ىل ملس هيفو باحصأخلا ضعب نم ب اننك ىنلصو اذا و : هل تلق

 3 ٠ ؟ كلذ ىنمزليآ نالف

 نآ كنم عربتلا هجول كل ىغبني امناو ، موزللا نم هملعأ ال : لاق

 رحألاو هلو كل ةليضفلا نم كلذ ىف امل موسرم وه ام ىنلع هغلبت

 5 ٠ مولعملا

 ىل ملس : باحصألا ضعب ىل لاقف ادلب ادصاق تنك اذاو : هل تلق

 ٠ ؟ نالغ كيلع ملسي دحأل لوقآ نآ ىل زوجيآ ءاستت نم ىلع

 هنأل ء ةقرثم قحلاب اهتزاجا راونآو ةقلطملا ةرامألا ىه هذهغ : لاق

 ا ذه و ٍ نالف ىلع هل ملسي نآ ءاش دنقو ء ء اثب نم ىلع هل ملسي نأ ٥ رمأ دمت

 ٠ ةرجألا بلطو ربلا ىلع نواعتلا نم

 نالذل وآ نالغل افيرعت تبنك اذاف : ىل بحاص ىل لاق. ناغ : هل تلق

٠ ؟ مهل بتكأ بانك لك ق كلذ ىنمزليفأ ئ مهيلع ىل ملس نالغو



_ ٩٢ 

 ناف ، قحلا ىلع الا لمع الو ارظن هلوقأ ىنكلو ارثأ هظفحأ مل : لات

 تنآ تمعنأو مهل هبتكن باتك ىف هل ملست نأ كنم كلذ بلط بلاطلا اذه ناك

 ناك ناو س كلذ نع عجرت وأ عجري ىتح كلذك كمزلي هنأ ىعمغ س كلذب هل

 هل معنت مل اذا امأو س ةرملا كلتل كمزليغ كلذ هنم تمهغو ةدحاو ةرمل هيللح

 ٠ ملعأ هللاو كلذ ى رايخلاب تنأغ هللا ءاش نا اينثنسم هل تلقو

 + ؟ كاله ىلا ىب غلبيف ادمع هتكرتو هبلط امب هل تمعنأ اذاو : هل تلق

 رظنيو هيلع رارصاب الا كلذب كلهت نلو بونذلا نم اريغص تبكترا دنف ادمع

 ٠ كلذ ىف

 درك وه ديعب نم ديلاب ةرانالاو ءاسملاو حابصلاب ةيحتلاو : هل تلق

 ٠ ؟ال مأ مازلالا ف مالسلا

 كرت لب مازلالاب هيف درلا كيلع الو مالسلاك ىدنع كلذ سيل : لاق

 ٠ مالسالا ف هنع ىهنملا نم ءافجلاو 6 ءافجلا نم كلذ لثم ق درلا

 ٠ ؟ ءاسنلا ىلع ملسأ لهو : هل تلق

 : ةريره ىبأل لانت هنأ ملسو هيلع ةللا ىلص ىبنلا نع ىور دقف : لاق

٠ « درغ كيلع نملس ناو ء اسنلا ىلع ملست ال ةريره ايآ اي »



_ ٩٣ _ 

 ) مكسفنأ ىلع اوملس اتويب متلخد اذاغ ) : هلالج لج هلوقو : هل تلق

 ٠ ؟ اهمكح ىف ةضيرف ىه لهو ؟ اهانعم ذم

 خيشلا نعو [&{ ميلعتو هللا نم بدأ اذه ةيواعم ىبأ خيشل ١ نعف : لات

 نا و 6 كلذ توقب نأ هيلعغ تيبلا ق وه و لعفب مل هنآ ركذ ١ ذا ديعس ىبأ

 لوقي نأ هسفن ىلع هميلستو ، كلذ لوقي نآ هيلع ىرت الف جرخ دن ناك

 ١ .. نيملاعلا بر هلل دمحلاو ث انبر نم انيلع مالسلا

 ٠ ؟ هيلع اذام ادمع هلقي ملو كلذ كرت ناف : هل تلت

 هيلع اوري مل مهنأكخ ؤ انواهتم الو كلذب افختسم نكي مل اذا : لاقت

 ٠ امنا

 . ؟ ءىدتبملل مالسلا ةليضفك ىه ىديألاب ةحفاصملاو : هل تلق

 ىف ام اولست اوحفاصت » : ملسو هيلع هللا ىلص هلوقل معن : لاق

 رثانتي امك امهبونذ ترثانت الا هللا ىف ناوخالا حفاصت ام : ليقو « مكبولق

 ةدحاولاو ءىدتبملل نوعستو ةعست ةمحر ةئام امهيلع لزنتو س رجشلا قرو

 ٠ رخآلل

 ٠ ؟ لجرلا ةأرملا حفاصت لهو : هل تلق

هل۔ذت هنا ىتح قىىفلاب اغورعم ناك اذا اميسالو ء كلذ بحتسي ال : لاق



 س ٩٤

 ء رشبلا نم هنود نم عد اهئامحر نم ناك ولو ي هل اهتحفاصم رجحن رتألا ى

 هل سيلو س اهدي ىلع بوث تحت نم الا لجرلا ةآرملا حفاصت ال : ليق دتو

 ء هلك كلذ كرت ىرحألاو قحألاو ىلوألاو بجعألاو ، هيلا اهديب ذخأي نآ

 دق مهنأل ك مراحملا ىذل رومألا نم صوصخم ف الا ادبآ احفاصتي ال نأو
 ريغ نم ةأرملا حفاص نم ءوضو ضقنب مهضعب لاق ىتح كلذ ق اوددش

 ىرجي ام ىرن امل ىرحأ ديدشتلاب اذه اننامزو امهيديأ نيب لئاح بوث

 . هلدعو هباوصب الا لمعي الو هلك هيغ رظنيف ملعأ هللاو ىرولا ف

 ىتح مكتويب ريغ اتويب اولخدت ال ) : ىلاعت هللا لانت : ةلأسم ج

 : لوقي ،. ريخأنو ميدنقن هيغ اهلهأ ىلع اونذأتست لوني ( اوسنأتست

 اودجت مل ناغ ع ميلستلا لبق ناذئتسالا نأل ، اوسنأتستو اوملست ىتح

 اوعجرا مكل ليق ناو ، لوخدلا ىف مكل نذؤي ىتح اهولخدت الغ ادحأ اهيغ
 ٠ مكل ىكزأ ىه ع سانلا باوبآ ىلع اوموقت الو اودعقت الف : لوقي ى اوعجراف

 ، ناكس اهيغ سيلو قرطلا ىلع ىتلا تويبلا ىف لجو زع صخر مث

 ةنوكسم ريغ اتويب اولخدت نأ مكيلع حانج ال : لاقو ع نذا ريغب اهولخدا ليق

 لات ٠ رحلاو دربلا نم مكل عاتم اهيغ قيرطلا ىلع ىتلا تاناحلا ىهو

 لك راص مث ص دازلا عاتملا لصأو ث قزرو ةعفنم : مكل عاتم لضفملا

. 
 .ا

٠ .



_ 4٨٩٥ 

 ىلع ةآرما وأ لجر نم الوخد دارأ نم : رثؤملا وبآ لاق : ةلأسم وه

 مالسلا : لوقي ىتح ارصب .الو ادي لخدي الو س بابلا ىلع مقيلف موق

 : لوقي ىتح لخدي ال مث ص مالسلا مكيلعو : تيبلا لهأ لوقيغ ث مكيلع

 ' > .٠ سانئتسالا وهو ميلستلا دعب :ناذئتسالا نم اذهخ لخدنأ

 نأ ريسفتلا .ضعب فو ح لخدي الغ الاو لخد لخدا : اولاق ن ٠راخ

 " لخدي الو ح مهيلع مالس ال مهنأ ةمذلا لهآ توبب ق ساانئتسال ١

 : اولاق ناف ؟ لخدأآ انهاه نم لقيلغ مهباوبأب فقو اذاف ، مهنذاب الا

 . لخدي الخ الاو

 لهآ ىلع اماو . تيبلا لهأ اي : لتف مهيلع تنذأتسا اذا : ليق دقو

 ٠ تيبلا لهآ اي مكيلع مالسلا : لقف مالسالا

 !ونمآ نيذلا اميا ب ( : ىلاعت هلوت ف سابع نبا نع : ةلاسم دهب

 مل نيذلاو ءامالاو ديبعلا ىنعي : اولاق ( مكناميأ تكلم نيذلا مكنذأتسا

 ةالص لبق نم تارم ثالث نايبصلا رارحألا نم ىنعي ح مكنم اوملتحي

 نيملصلل ىنبتي الو ء ةرخآلا ءالا ةالص دحب نمو ء رانلا فصنو ء رجشلا
 ء راغصلا مهءابرتأو مهدالوأ ثالثلا تاعاسلا هذه ف مهيلع اولخدي ن

٠ نذاب الا رابكلا مهكيلاممو



_ ٩٦ _ 

 ةولخو ةلفغو هزع تاعاس ىهو تاعاس ىآ ( تاروع ثالث ) : لاتق

 ٠ ضعب ىلا مهضعب ءاضغاو ث هلهأب لجرلا

 ىنعي ) حانج مكيلع سيل ( : لاقف تاعاسلا هذه دعب مهل صخر مت

 تاروعلا هذه دعب كيلامملا الو نايبصلا ىنعي ( مهيلع الو ) تويبلا بابرآ

 ٠ لوخدلاو جورخلا ىنعي س مكيلع نوغاوط ثالثلا

 ة ثالثلا تاعاسلا هذه ف اونذآتسيلغ ملحلا مكنم لافطألا غلب اذاو

 لخدي نأ لجرلل ىغبني الو ث رابكلا نذأتسي امك راهنلاو ليللا اهريغ فو
 ٠ نذاب الا اراهنو اليل نضح اذا ىراوجلاو ملتحا اذا هدالوأ نم دحأ هيلع

 الا مهيلع لوخدلا هل زجي مل هيويآ مم ىبصلا غلب اذاو : ةلأسم وبع

 اولخدت الو ( : ىلاعت هلوقل هبلع هللا بجوأ ام كرن لعغ ناف ح نا ذئنسالاب

 زوجي الو ث نينمؤملا عيمجل ماع باطخ اذهف س ةيآلا ) مكتويب ريغ اتويب

 ٠ دلاو الو دلو نم هفالخ

 ليقو ، همد ردهأ ادمعتم سانلا لزنم لخد نم : لوقلا ضعب قو

 ركسب لقعلا لئاز وأ ودع نم هب جتلم هلعل س ديري ام ملعي ىتح برضي ال

 ء لوق ىلع هيرض هلغ دمعتم هنأ ملع ن ١ امآو ء هربغ وأ

 اولخدت نآ حانج مكيلع سيل ) : لجو زع هلوق ف لينو : ةلأسم دهب

اهيف نيلزانلل حابم قيرطلا رهظ ىلع تويب اهنا : لاقي ( ةنوكسم ريغ اتويب



_ ٨٩٧ 

 ميلست الب تويبلا كلت لخد لجر ىلع سأب الف ث دريلا. ةدشو .سصمسثلا رح نم

 ٠ ناذتتسا الو. .

 هلبق لخد نم هب ملعيل حنحنتيو توصلا عفري نآ بحتسي هنا : لوقو

 ٠ هتروع ىدبي الو

 هللا قح همزل .دقف نذا ريغي لجرل الزنم لخد نمو: ةلأاسم.-دج

 ثدحآ نوكي نآ الا ءىش لزنملا بحاصل سيلو س بوتي نآ هيلعو ث ىلاعت

 ٠ اثدح هفخ

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىنل دمعتي ملو الهج موق .تيب لخد ناخ

 ٠ هرارصاب رفك الاو بات ناف

 ةأرما نع ديعس ايأو رمع نب هللا .ديع دمحم ايأ تلآس : ةلأسم 7

 ٠ ؟ كلذ ىلع تتامو كلهت له نذأاتست الو اهريغ تيب ىف ملست .ال

 . الخ انواهت مالسلا تكرت نكت مل اذا : لاقف

 نهو هتآرما دنع نثدحتب ءاسسىت هتيب ق ناك نمو : ةلأسم وبع

 نهل سيل هل ةآرملاو تيبلا نأل ع ميلست الب اضيأ لوخدلا هل زئاجف تاردختم
 ٠ هيلا كلذف ملس ناو . هبلع هتيم لاغتىنا

( ٢ ج نئازخلا _ ٧ م )



_ ٩٨ 

 اذه ء نا ذئنسا ريغي لوخدلا ف صخري مل : بوبحم نب دمحم لاق

 ناذئتنسالاف اهلهآ ضعب عم هلزنم ريغب هنآرما تناك نمو ى هللا نم ةضيرغ

 . اهيلع نذأتسي الف اهدحو تيب ف هنآرما نوكت نآ الا مزال هل

 ٠ هتيب ف نكست تناك ولو س نذاب الا نهادحا ىلع لخدي الغ هنلاخ

 مهيلع سيلف ، دحاو تيب ف نونكسي ةعامج ناك ناو : ةلاسم وه

 تجرخ اذاف اعيمج تيب ىف ءاسن نك ناو س ضعب مهضعب نم ناذئتسا

 تجرخ ناو ي نذأتست الو تيبلا ىف نم ملعت ىتح ملستغ تيبلا مادق نهادحا

 ليبس ىلع تثئسن ىتم ىلزنم لخدا : لجرل لاق نمو : ةلاسم هب

 ناغ ، باغ وأ رضح نذا ريغب لخدي نآ هل سيلغ مرح هلزنم فو ع ةحابالا

 ٠ نذا ريغب لخد مرح هعم نكب مل

 لزنملا ىف ناك نا ىنبجعيو س زوجي ال : ليقو س زوجي : ليق : هريغ لاق

 هلف ىلزنم ىف كتنكسأ دق : لاق ناو س كلذ هل زوجي هنآ هتنكاسم زوجت نم

 ٠ لحلا لثم لالدالا اذهو ، نذا الب لخدي نأ

هتقوو كلذ هنيح ف لخادلا رابتعا ىف جرخي نآ .الا هلثم سيل :لاق



_ ٩٩ 

 ىلع نوكي نآ بحآو رتتسي بجي نم هدنع سيل غراخ هيلع لوخدملا نأ

 ٠ ةنانئمطالا

 دبعلا ناك ناذئتسا الب هدبع لزنم لخدي نآ ديسللو : ةلأسص ههچ

 ةجوز هدبعل وأ جوز هتمأل ناك نا : ليقو ٠ الف ةجوز هل ناك ناو ء هدحو

 هنم نوكي ىتح لخدي الف جاوزأ نكي مل نا ث نذاب الا مهيلع لخدي مل

 ٠ اورتتسيو هلوخد اوفرعي ام

 : هل ل اقي ناك انوص تيبل ا نم عمسف ن ذآنسا نمو : ةلسم وج

 كلام وأ غلاب وأ ىبص نم هل نذآ نم ملعي نأ ريغ نم لخدي نأ هلغ ، لخدا

 ٠ كلام ريغ وأ

 وأ قرس اذا تيبلا ناذئتسا كنذا ريغب لخدي ىذلاو : ةلاسم د

 ةآرملا لثم ثيغتسملا تيبو مكاحملا تيبو ، ةيصعم فق وأ مدهنا وآ قرتحا

 ، نيملسملابو هللاب هاثوغاو : لوقت نأ ىهو ، تثاغتسا اذا اهجوز اهبرضي

 ٠ نذاب الا اهيلع لخدي الف خرصت ناو

 سرعلا تيو ح ةراجتلا توناحو 6 نذا ريغي لخدب دجسملا كلذكو

 نأل ث ليللا ىف سيلو ع راهنلا ف كلذ امناو : نسحلا وبأ لاقو ٠ منأملاو

نأ امك هنم عنم عقب ال ثيح زاج امنا اذهو س ةداع الو هيغ فراعت ال ليللا



_ ١٠٠ 

 عيبل وه امناو س ةمرح .الو هيف عنام ال ذا ص زئاج نوكسلا ريغ تيبلا

 ٠ ملعآ هللاو زرح وأ ليكل وأ ، مكح وأ

 مرحلا ىلا لوخدلا هل له ىمعذلا قف ديعس وبآ : ةلأسم ج

 ٠ ؟ عاضر الو مرحم هنيبو نهنيب سيل نمم تايبنجألا

 زوجي الو ث نذاب :الا ةنوكسم .هتيب ريغ اتويب لخدي :نأ ىمعالل سيلخ .

 ىمعألاو ى ةنكاسملا ليبس ىلع همراحم تاوذ الا مرحلا نم دحأ ةنكاسم هل
 وهو ث ىمعألا نع لئاز رصبلا ضرغ نأ الا س ءاوس اذه ىف ىمعألا ريغو
 ىف قحلا فلاخي مل ام اذه لثم ىف تارورضلا دنع ةمالسلا ىلا برقأ
 ٠ نذا ريغب لوخد وأ ةنكاسم

 مرحلا عم ةولخلا ىعم هل زاج ةوهلا نم هبلق ءىربو نذاب لخد اذاف

 دتو س رصبي ال وه ذا س باجح ءارو هنأك هنأل « رصيب ىذللا زوجي ال ام.

 نم وآ ، باجح ءارو نم الا مراحملا ريغ.تا وذ عم ةولخلا ةيهاركب رثألا ءاج

 اذه ىف ريصبلاو ىمعألا نيب ام قرغ اذهف.ء رظنلا لاوزب باب ءارو

 ٠ ملعأ هللاو

 نكاسلل هنا : لاق ، نسحلا ىبآ نع ديق امم هريغ نمو : ةلاسم هج

 ىف نيبي ررض ريغ نم لزنملا برل ام لثم رجأ ريغ وأ رجآب هريغ نكسم.ف

{ رونتلا ىف زبخيو ع رئبلا نم ىقتسيو ث هباود هيف طبري نأ هلو ث لزنملا



. ١٠١ 

 اثدح ثدحي نأ هل سيلو ث مانيو طوغتيو لوييوع دقوملا ىف رانلا دتنويو

 بر لعفي ناك ام .اولعفي نآ رجأتسمللو نكاسللو ص لزنملا بر ىأرب الا

 © ارونت هيغ ثدحي الو ، ادقتوم هيف ثدحي الو ث لزنملا كلذ ف لزنملا

 ٠ لزنملا بحاص ىأرب .الا تيبلا ىلاعآ ىنعي هرهظ قوف ولعي الو

 عابتا نع ء اسنلا ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىهن : ليق : ةلأسم ويج

 انيآر : لاق هنأ هريغ وأ ىبحب نب ميها ربا ىنربخآ : كلام ويآ لانت 6 زئانجلا

 ناك ولو ء نهيلع اوركنأ مه رن ملغ 4 ءاهقفلا اهدنعو زئانجلا نعبني ءاسنلا

 ٠ هوركنأل امارح

 تيب اف ةآرملا نذأت نأ ىهنو ث اهجوز نذا ريغب ةآرملا جرخت نأ ىمنو

 ٠ اهمآ وأ اهاخأ وأ اهايأ ناك ناو هنذاب الا.. دحأل اهجوز

 ةمهتملا ةآرملا جلن نأ ىهنو ث اهجوز ريغل ةآرملا نيزت نآ ىهنو

 نوكي نآ الا اهيلع جات ال : لاقو جوز وأ مرحم وذ اهعم سيل ةآرما ىلع

 . نظلا ءوس اهنع دريو اهنم هب نمأن نم اهعم

 مويلاو هللاب نمؤت ةأرما ىلع ءاسنلا نم ةكرشملا ةأرملا جلت نأ ىهنو

 ىشمت وأ ، مهب هبشت وأ ، لاجرلا .سابل .سبلت نآ ةآرملا ىهنو رخآلا

 نعل » : لاقو .كلذ لثم نع لجرلا ىهنو ت مهمالكب ملكتت وآ ، .مهيسم

. ةبيصملا دنع نيزتلا نع ىهنو « كلذ لعف نم هللا



_ ١٠٢٣ 

 ةبطاخملا هذهغ ( نجربت الو ) : ىلاعت هاوقغخ : هل تلت : ةلأسم وه

 ٠ ؟ ءامالا نود رئارحلل مآ 6 ءامالاو رئارحلمل

 امأو ث ءامالاو رئارحلا ىلع لخديغ ، ةيلهاجلا جربت امأ : لاق

 ملسو هيلع هللا ىلص دمحم انيبن نيد ةعيرش ف ءاسنلا مزلي امم انفرع ام

 وآ اهيدي نم ادعاصخ ةأرملا فك ام كلذ نا ملعلا لهآ نم لاقت نم : لاقف

 . ةيلهاجلا جربت رذع ريغل هؤادباو اهنم ةروع وهف اههجو

 ، ةروع وه : لاق نم لاقغخ 5 انباحصأ لوق نم فكلا رهاظ ىف فلتخاو

 ٠ كل ذ اهعسيو هنط ايل عبت وه : ل انت نم ل او

ً 

 . ( اهنم رهظ ام الا نهتنيز نيديي الو ) : ىلاعت هللا لوق ى اولاقو

 متاخلا نأ كلذ ىلع ليلدلا ، ديلا ف متاخلاو نيعلا ىف لحكلا وه : اولاتو

 ءادبا نم رجح وهف اذه ىوس امو س نطابو رهاظ نم الا نوكي ال ديلا ق

 ١ ةني 1 ل ٠

 نيلجرلا و نيديلاو سأرلا جارخا صيخرتب نهيف اولاق دقف ءامالا امأو
 ٠ نيتبكرلا ىلا

 ء لاجرلا ةلزنمب ةبكرلا ىلا ةرسلا نم ةروعلا امنا : لاق نم لاقو

 ىتلا ةيلهاجلا جربت ةجربتم هللا نيد ف تناك اهل هللا نذآ ام تدعت اذاف

٠ اهنع هللا ىهن



_ ١٠٣ 

 نيلجرلاو نيديلاو سأرلا جارخا ف ءامالل ةحابالا هذهف : هل تلق

 ءاهقف اذه ىلع تعمتجا مأ ةنسلا نم مأ باتكلا نم تناك ٠ نيتبكرلا ىلا
 ٠ ؟ ةمذخلا

 ء صوصخمو ءىش باتكلا ىف اذه ريسفت كلذ ف ليت هنأ ملعأ مل : لاق

 ىف ءامالا نم فورعملا وه اذه نأ انغلب ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ الا

 ٠ مالسالا فو ةيلهاجلا لعف

 سأرلا ءادبا مالسالا لوأ ف رئارحلا نم ناك كلذ نأ بسحأو

 % رارحلا ضارتعا ةنيدملا ىف ضرألا ىف نيدسفملا ضعب نم ناك س هفسشكو

 ، بيبالجلا ءانداب رئارحلا هللا رمأغ كلذب فرعي ال ام نيبو نهنيب قرغ ذا

 نم نهيلع نيندي نينمؤملا ءاسنو كتانبو كجاوزأل لق ىبنلا اهيآ اب ) : لاقف

 ٠ ةصاخ رئارحلا ف لاقف ( نيذؤي الف نغرعي نآ ىندآ كلذ نهبيبالج

 تضم كلذ ىلعو ث رئارحلا نيبو نهنيب امل اقرغ هيلع ءامالا ترقأو

 هنع هللا ىخر باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ نأ انغلب هنا ىتح ث نهتنس
 اهاهنو ى رئارحلاب نهبسشتت : لاقو ةردلاب اهالعف ةببلجتم ةمأ هيلع تضم هنأ

 نرمؤي لب س نهسوءر رتس ءامالا ىلع نا لاق ادحأ نآ ملعن ملو ، كلذ نع

 ٠ ةنسلا نم ىشم دق امل نهسوءعر فشكب

 بوث اهتوسك نا افالتخا هيغ ملعن ال هيلع عمتجملا رثألا ءاج هنا مث

٠ اهديس ىلع



١٠٤ 

 اهندب عيمج ىلا رظنلا ةزاجاب ملعلا لهأ نم دحأ لانت.لهو : تلق
 . ؟ جرفلا ادعام

 % ر انآل ١ ق اذه دجوب دغ هلعلو ۔ مهلو نم احيحص اذه ملعأ ال : ل ات

 ٠ ملعأ همللا و ىدنع ميقتسي ال اذه و

 ٠ ؟ مهل هيغ رظنلا زوجي امك س لاجرلل اهنم سلا زوجي لهف : هل تلق

 ٠ ىنعم ريغل كلذ ن اك ة وهش ريغل ن اك .اذا كلذ ليق دق : لاق

 نهتنيز نيديب الو ) : ىلاعت هللا لاق نسحلا ىبأ نع : ةلاسم وهب

 ةريبك تبكتراو ترغك دقف نهتنيز ءاسنلا نم ىدبأ نمف ( اهنم رهظ ام الا
 ىلع ترصأ اذا رفكت امنا اذهبو ث اهنم كلذ ناك اذا ، اهنيح نم اهنم ربيو

 ٠ بتت ملو كلذ

 : تاذ ريغ تناك اذا ةآرملا نم رظنلا هيلا زاج امع لئسو : ةلاسم

 ٠ ؟ هم زوجب له ۔ مرحم

 زاج هيلا رظنلا زاج ام : لاق نم لاقف ، فالتخا كلذ ف ليق دق : لاق

 ٠ .رظنم ١ زوجيو سمل ١ زوجب ال : 9 انت نم ل انتو 6٧ هسم

. ؟ ةآرم ١ نم هيلا رظنلا زوجي امغ : هل ليقو



١٠٥ 

 ٠ نافكلاو هجولا : لاق

 ٠ ٠ ؟ اذه ىف امهنطاب لثم نيفكلا رهاظغ : تلق

 ٠ هيلا رظنلا زوجي .الو فلاخم هنا : ليقو س كلذ ليتق دق : لاق

 . نم .رثألا :ف ةرسلاو. ةبكرلاو : -رفعج نبا باتك نم : ةلاسم ده

 ىغبني الو س اساب هيلع رصبآ الف ةلع ريغ وأ ةلعل لجر اهزربأ ناغ ت ةروعلا

 ، جرفلا ىلا رظني ىتح ءوضو ضقن لجر نم كلذ رصبأ نم ىلع سيلو « هل

 ٠ ةيداب هترسو رباج ىبأ نبا ةخسن فو ئ ىلع نب ىسوم ناك هنا لينو

 ::هنأ ملسو .هيلع .هللا .ىلص ىبنلا .نع ديعس وبأ ىورو : ةلاسم ده

 -اميف نيملسملا عم لوقلا كلذب. تبثو « ةبكرملا ىلا ةرسلا نم ةروعلا » : لاق

 'لاننو ے ةروعلا نم ةرسلا نا : لاق نم لاقف ةرسلا ف اوفلتخا مث ث انفرع

 . ٠ ةبكزرلا ىلا.اهنم لفسأ نم ةروعلا امناو ، ةروعلا نم تسيل : لاق نم

 % ةروعلا نم تسيل اهنأ رخآلا: لوقلا. اذه ةرسلا ى لوقلا .رثكآ اندجوو

 :افالتخا كلذ: ىف نأ عمسحأغ ةبكرلا امأو ع ةبكرلا ىلا لفسأ ام ةروعلا امناو

 .٠ اضيأ
.. 

 5 ةروعلا .نم تسيل اهنا : لاتق نم لاقو ع ةروعلا نم اهنا : لاق نم لاق

دحاو لك بهذي كلذ :ىف نيفلتخملا لعلو ث ةروعلا نم اهنا انعم لوقلا رثكآو



_ ١٠٦ 

 نم ةروعلا » : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لوقت هب لوني ىنعم ىلا مهنم
 هللا لوقب كلذ ىف هيلعغ ةروعلا نم اهنا : لوقي نم امأغ « ةبكرلا ىلا ةرسلا

 مكسوءعرب اوح سماو قفارملا ىلا مكيديآو مكهوجو اولسغاغ ) : ىلاعت

 عامجالا ىلع كلذ لعلو ث ءاهقفلا لوق ةماع ف تبثف ( نيبعكلا ىلا مكلجرآو

 ٠ ءوضولا ف ةلخاد قفارملاو نيبعكل! نأ نيملسملا نم

 دودح نم ناقفرملا سيلو ى نيقغرملا ىلا ءوضولا نا : لاق نم لاتقو

 ىلا نوبهذي نيهقغتملاو ءاهقفلا لوق ةماع رثكأ اندجوغ ةلخادلا ءوضولل

 نم ةبكرلا نوكت نآ انببحأ كلذلغ س ءوضولا ىف ةلخاد نيبعكلاو قفارملا نأ

 « ةبكرلا ىلا ةرسلا نم ةروعلا » : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لوتتل ةروعلا

 نم كلذ دهاسثو ث ةرسلا لوقي كلذو س لوأت نم ليوأت ىلع كلذ ف ىنعملا

 : كلذ ىف ىنعملا ( مكلاومأ ىلا مهلاومأ اولكأت الخ ) : ىلاعتو كرابت هللا باتك

 . اذه ىلع الا ىنعملا ف جرخي الو ، مكلاومأ مم مهلاومأ اولكأت ال

 : ىلاعت هللا لوق ةروعلا نم تسيل ةبكرلا نا ، لقي نم ةلع لعلو
 امناو ى ةباغو دح انهاه ليللاب ةلعلاف : اولاق ( ليللا ىلا مايصلا اومتأ مث )

 . ةروعلا نم ةبكرلا تسيلو ، ةبكرلا ىلا ةروعلا وه

 ة كلذ ىف هرظن كلذب ىلب نم نكمأ فالتخالاب رابخألا تءاج :اذاو

ادجي اناكف كلذب هللا ىلا ابرقت هلثتما باوصلاو قحلا يلا برقأ دجو امف



. ١٠٧ 

 ٠ نيبعكلاو ٠٠٠ ءوضولا نا ءاهقفلا ةماع لاق ام نيبنعملا نيذهب الا هبأ

 ٠ ملعآ هللاو ةلعلا هذهب ههبش اذه ناو

 اهنم مرحم ىذ ريغ وهو لجرلا ىلا رظنت ةآرملا نعو : ةلأسم ده

 . ؟ اهيلع كلذ مرحي له ، ةوهسل وآ ك ادمعتم ةبكرلا ىلا ةرسلا الخ ام

 اهنيع ألمت نآ اهل ىغبني الو امارح تبكر اهنا لوقن الف مارح امأف

 نآ الا ةوهش ريغل الو ةوهشل ال اهنم مرحم ىذ ريغ نم الو اهجوز ريغ نم

 ٠ ةيصعم ريغ نم اهل دبال ىنعمل نوكي

 اهنم ىرتشي ةآرما ىلع لخد لجر نع ابوبحم تلآسو : ةلآسم ه

 ؟ ةحيبق الو ةوهش كلذب ديرب .ال اهيلا رظني وآ اهعم ملكتي وآ 5 ائيس اهعيبي وآ

 ولخي ال : مشاه لاتو ، ةرتتسم تناك اذا ءىش كلذ ىف هيلع سيل : لاق

 ٠ هنع ىهنو كلذ هرك هناخ اهب

 جلفلا ىف لسغت نوكت ةأرما نعو ىراوحلا ىبأ نغو : ةلأسم ه

 ء جلفلا كلذ ىف اهعم لزنت اهتنبا وآ اهتخأل زوجيأ ترعت دنتو ، رئب ىلع وآ

 ، هل مآو لجر وآ ع امهبايث نيتعلاخ اعيمج نانوكيو اراهن رئبلا كلت ىلع وأ

 ٠ ؟ غلاب هل دلوو لجر وأ

، رئب ىلع دحآ ةروع ىلا رظني نأ دحأل زوجي الغ تفضو ام ىلعف



.١٠٨ . 

 مهضعب رصبي الو س نضعب ىلا .مهضعب .رظني ال نوكي نأ الا جلغ ف الو

 ٠ .القاع ناك ١ ذا غلاب ريغ وأ اغلاي دلولا ناكو اضعب

 اهرحن رقتي اقيقر اهبابلج لعجت ةأرما نعو ،.هبلوج نمو ؟ ةلاسم ذه

 ث اهيلا رظني نمل الو ، اهل كلذ زوجب الف ي اهردص نم هللا ءاش ام وأ كلذ نم

 ةمئآ ىهف ساانلا اهيلا .رظنو كلذ تلعغ ناف ، اهنم مرحم اذ نوكي نآ الا

 ٠ ةتفانم كلذ ق

 ٠ ؟ نهلجرآو ءاسنلا ىديآ ىلا نرظني نأ ءاسنلل زوجي لهو

 ةرسلا نم ةآرملا نم ةآرملا رظنت نآ ء ءاسنلل كلذ زوجي معنف : لان

 - نهجاوزآ عم الا جربتملا نهل هركيو ص اطياهغ ةبكرلا نمو ادعاصغ

 ففوتولا زوجي.له ءاسنلا جورخ نع ديعس وبآ لئس : ةلاسم هه
 . ؟ بويعلا نم اهيغ ثدحي امل ةداهشلا ىنعمل اهيلع

 ء هيلا دصقلا الو كلذ زوجي ال :. لوقف ي كلذ ق فلتخي هنا ىعم : لاق

 مهنيب ناميألاغ كلذ ق ماكحألا نم ثدح امو 75 اهؤطي ديسوأ جوز .نم الا

.٠ 
...2 6 

 ٠ هبلع ىع دم ١ و ىع دمل ١ مكح بجوي ام ىلع

ىتعمب 4 ملعلا لهآ نم ىأرلا بجوأ اذا .كلذ زوجب : ليق هنأ . ىعمو
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 نوكن نم كلذب رمأب مكاح .مكح نم وأ 6 نهنيد. ىف تاقثلا ءاسنلا نم كلذ

 ٠ ةجح هل

 له ملعلا لهأ نم رظنلا بجوأ ۔اذا :كلذ زيجي نم لوق ىلعغ : تلق

 ٠ ؟ كلذ قف ءاسنلا نم ةدحاولا ةداهش ىزجت

 ء ةدحاو ىزجن لبق دقف ةداهشلا ىنعم ىلع ناك اذا ليت هنا ىمعم : لات

 : ليقو ص ةلباقلاو ةعضرملا لثم ث ءاسنلا الا هيلع علطي ال كلذ ناك اذا

 ٠ نيدهاش نم الا ةداهشلا زوجت ال ذا ى نيتنثا ةداهشب الا ىزجت ال

 زوجت ال : ليقو 2 هيخ امهتداهش زوجت ال اميف لجرلا مانم ةأرملا ماخو
 ءاسنلا ةداهش تناك اذا دهاش نع نيتنثا لك ميقي نأل ح عبرأ نم الا

 ٠ لجر نع نيتآرما

 زوجي له تقتعأ.اذا ةمألا نع هللا همحر ديعس ابأ.تلآس : ةلاسم وه

 زوجي.ال وآ .؟ ةروعملا ىلا رظنلا ىوس اهيلا رظني نأ تجربت نا ااهقتعآ نم

 ةجربتم اهاري نم مزلي لهو ؟ ةرحلا مكح جوبتلاو رتسنلا ىف اهمكح نوكيو هل :
 ةرحلا هب:ترمآ امب رمؤتو:، هريغ .وآ اهتتعأ:.ىذلا. ناك ع كلذ.اهبلع ركني نآ

 ه ؟ ال مآ رتسلا نم

اهنم رجحي امو اهنم زوجي.امخيمج ى ةرحلا ماكحأ اهماكحأ نا : لاق
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 جربتلا نم ترهظآ ام اهيلع ركنيو ث اهقتعأ نم ريغ ىلعو ء اهقتعأ نم ىلع

 ٠ اهعسي ال امم

 روجي ام عيمج ىق رحلا ماكحأ هماكحآ قتعأ اذا ديعلا كلذكو : تلق

 ٠ ءاسنلا نم هفنع ا نم ىلع هنم رجحب امو هنم

 نع ثراو ىنلأمس : هللا همحر ناليغ نب مشاه لانتو : ةلسم وه

 ٠ ؟ ءادرلاو رامخلا نهيلع له ءامالا

 لانف كلذ ليق ىريغ لآس ن اك دقو ؤ كلذ نم نمي اع سيلو : هل تلتنف

 . اذكه هل تلقف ىنلأس مث ثراو كلذ ركنأف ، ىلوق لثم : هل

 انك دقو : كاام وبأ خيشلا لات : دمحم وبآ خيسلا لانت : ةلأسم وج

 . ؟ ادرجتم راهنلاب ءاملا همالغ هيلع بصي لجرلا ف انركاذت

 دمحم نب هللا دبع كلذ نع انلآسغ ٠ زئاج هنا : ديعس نب ناميلس لاتق

 جاجح نب ميهاربا وبآ انل ىورغ ع كلذ ىلع دزي ملغ ص هللا همحر بوبحم نبا

 جلع مالغ هل ناك هنأ لضفملا نب رمع هيبأ نع رمع نب لضفملا نع ىنيوعلا

 ٠ ؟ راهنلاب : ةديبع وبأ هل لاتخ ي درجتم وهو هيلع بصي
٣ .. , 

 ىف هتزاجا اندجو ىتح زوجي ال كلذ نأ نظن انكو : ةيواعم وبأ لاقو

ء رباج ىبآ نب ىسوم نع رثالا
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 كلذ ةزاجا نم ديعس نب ناميلس هركذ ىذلا : دمخم وبأ خيشلا لاق

 هركذ امم ةيواعم وبأ هاور ام كلذكو ث .راهنلا نود ليللا ف نوكي نأ لمتحي

 ليللا امهيغ ركذي مل نيربخلا نآ : رباج ىبأ نب ىسوم نع رثألا ف هدجو هنأ

 ٠ باوصلاب ملعأ هللاو ٠ ليللا نود نم راهنلا الو ع راهنلا نود نم

 زوجي دبع اهل ناك اذا ةأرملا نع اهافش هتلأسو ث هريغل : ةلاسم ذهب

 دنع اعيمج الكأي نأ امهل زوجي كلذكو ، ةوهس ريغل اهسميو هسمت نأ اهل

 ٠ ؟ ضعب امهضعب

 ناو اهنم مرحم ىذ ةلزنمب هنأ لوقلا رثكأو ٠5 فالنخا كلذ ق : ىلاق

 نكي مل اذا زوجي ال لوتلا رثكأو ، فالتخا كلذ ىفف ث اصلاخ اهل نكي مل

 . ٠ ملعأ هللاو ، اصلاخ

 وأ لقعلاب بجو له ، ةروعلا رتس ف سانلا فلتخا : ةلاسم وه

 ٠ ؟ عرشلاب

 امل مالسلا امهيلع ءاوحو مد آ نأ ىرن الآ . لقعلاب بجو : : لوقغ

 رتس ق امهلوتغب ةنجلا قرو :نم امهيلع نافصخي انتفطو امهتا ء وسي تدب

 ٠ اهرتس افلك انوكي مل امهنأل س امهنم احبقتسم ايآر ام

روفو نه اوناك ام عم :3 عرشلاب بجو لب : لوقو
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 ( دجسم لك دنع مكننيز اوذخ ) : تلزن ىتح.. ةارع تيبلاب نوغوطي لقعلا

 ٠ لتعلا .نود عرشلاب. .بجاو اهه ريه- :رآ لدف.

 ف تدجو كنأ تركذو نيملسمل ١ تابا وج ضعب نم : ةلاسم وبع

 . رثكلا

 هنم مرحم ىوذ نم الا اهكلمي ال ةآرماب ولخي ال نآ زخآلا مويلاو هللاب نمؤي

 نوكي فيكف ابدأ ناك ناف : تلق ى بدأ ىهن وآ ميرحت ىهن اذه : تلق
 ٠ هللا طخس ىف

 اذهو ع هللا طخس هيف هيلع ام ابدأ نوكي ال ىدنع ناك اذه حص اذاف
 ٠ ةنيزلاو ذذلتلا نم هللا ةيصعم ق ةولخلا ق جرخي ىدنع

 ء هدح امغ الفط س انلا نم ن اك نم ةأرم ا هكافن نأ ىمنو : ا ول اق : تلق

 ٠ ؟ ريثك دعي وأ غيزي بلقل ١ ن اغ

 نم ىدنع وهغ ةنيز ريغ نم ناك اذاغ ى بدآ وأ ميرحت ىهن اذه : تلق

٠ ت دآ ريغ . ىدنع كلذف ةنيزل ١ .ف ناك 0 ناز 0 بدألا
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 5 اهكلمي ال ةآرما ثيدح ىلا ىغصي نأ لجرلا ىهنو : اولاقو : تلق

 ةيوادمو لقعلا رصتخم بلقلا غيز ناف س رادج ءارو نم ناك ناو

 ۔٠: ؟ داسجألا

 امرحم ناك نم اذهو : تلق & بدآ ىهنو ميرحت ىهن اذهغ : تلق

 ةوهشلاو ةنيزلا ىف بدذلا ىلع عيمجل ا ىف زوجي اذه نأ ىعمغ 0 مرحم ريغ وأ

 ٠ ةوهشلاو ةنيزلا ىلع ميرحتلا فو

 مكلافطأ نيب اولوح » : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : اولاق

 ةثداحم نيبو لافطأ ناملغلا نيب اولوحو ع لاجرلا ةثداحم نعو ءاسنلا نم

 ٠ ؟ » نبح دعبي ولو ايحتو تومن بولقلا ناف ،ك ءاسنلا

 ء لافطخلا ثيدح ىف لاح اذهو س بدآ رمآ وآ مزال رمأ اذه : تلق

 لافطألا نم نييارتسملاو بيرلا عضوم ىف كلذ نأ ىعمغ ؤ صاخ كلذو

 ٠ تاركنملا ىف مزال نيقهارملا

 ءاسنلا لافطآو ، ءاسنلا نم تايارتسمملا نم لاجرلا لافطأ كلذكو

 . نيبارتسلا عم

 نعل » : لات ملسو هيلع هلا ىلص ىبنلا نأ رباج نع : ةلأسم ده

 ةرشاولاو ةبضتنملاو ةيضانلاو ةلصوملاو ةلصاوملاو ةمشوتملاو ةمسشاولا هللا

( ٢ ج نئازخلا _ ٨ م ]
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 لعفي ىتلا ةبضتنملاو ، اههجو نع رعشلا فتنت ىتل ةضبانلاغ « ةرشوتسملا و

 اهل نوكي ىتح اهددحتو اهجلفتو اهنانسأ ريثت ىتلا ةرشاولاو س كلذ اهب

 لصوت ىتلا ةلصاوملاو ڵ نانسلا فارطآ ةندو ديدحت رشولاو ڵ رشأ

 ةرونلاو لحكلاب هوسثحتو ربالاب زرغت ىتلا ةمشاولاو ، هريغب اهرعش

 نيبي نآ كلذ نم ىصحي ال ام هدلو ىلع دلاولا قحو : ةلأسم دهب

 ىضقيو س هنوعد بيجيو س هتيصعم بنتجيو ث هتعاط مزتنلبو ء اتيمو ايح

 ، هناضرم ف عراسيو ث هل لذيو ، هبناج نيليو ث هتمدخ نسحيو س هتجاح

 . ردق ام هعطقي الو هدهاعتيو هعيطيو س هل عمسيو همركيو

 ناك ناو ث ةيصعمب هرمأي نأ الا هرمأ نم جرخي الو ث هيلع ملسيو

 ه هترضاحمو هتجلاعم مزل ضرم اذاو ث هسفن ىلع هرثآ و هلام نم هاساو اريقف

 ٠ هعم ةماقالا هنكمت مل نا هتدابع مادآ و

 ايلو ناك ناف ث هترايز لصوآو هتاومآ رضحو هتزانج ميسث تام ناو

 اومتسشيف سانلا ضارعأ متسشي الو س هل رفغتساو هيلع محرت نيملسملل

 ٠ هضرع

 هنذاب الا هسلجم ىف ملكتي الآ هدلاو ىلع هقح نم : رثؤملا وبأ لات

ه© ارزىش هيلا رظني الف



.- ,١١٥ 

 ز دلولا ىلع قح دلاولل امك ص دلاولا ىلع قح دلوللو : ةلأسم وه

 ٠ هيلع بجي ام ءاضق هيلع لكو

 هلخدي ال حرفلا ىمسي اباب ةنجلل نا » : ملسو هيلع هللا ىلص لاتقو

 نم ةغرط لمح نم » : ملسو هبلع هللا ىلص لاتقو « نايبصلا حرف نم الا

 هللا ناغ روكذلا لبت ثانالاب آدبيلو ةدص لماحك ناك هدلو ىلا قوسملا

 ' ا ٠ « نزحلا موب هللا هحرغ ىثنأ حرف نمو ثانالل قري

 هربب تامملاو ايحملا ىف هدالوآ نيب ةيوستلا بألا ىلعو : ةلأسم دهب

 ربأ مهدحأ نوكي نآ الا ضعب ىلع اضعب لضفيال ء هلعفو هلوتو ث هلذبو

 ءاوس ةيربلا ف اوناك اذا امأو ث ربلاب هيلع هلضفي نأ زئاجغ ء رخآلا نم هب

 ٠ ملعأ هللاو ، رخآلا ىلع مهنم ادحأ لضفي نأ هل زوجي الف

 ف هتلمح اهنأل . ريلاي ىلوأ اه دلو ىلع ةدلا ولا قحو : ةلأسم وج

 ريخلا هتلوأو 6 اهردص ىلا هتمضو { اهرجح ف هتيرو اهنيلي هتذغو اهنطب

 تناكو ء اعضو الو اعغر الو اعفد الو ةليح الو اعفن هسفنل ردقي ال ناك اذا

 ٠ هرجصنت ين الو همدخنو هل رهستو همينن

 ق ملسو هيلع هل ١ ىلص ىبنل ١ نع ىورب ددعس وبآ : ةلاسم

نب ١ اهيلع برضيو ح نينس ن رامث وآ ننس عبس نبا ¡ ةالصل ام رمؤي هنأ ىبصل ١
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 جرخي مزال هيلع ضرف ال ناك اذا ةليسولا ىنعم ىلع جرخيو ، نينس رشع

 ٠ قافتاب

 عوغرم ملقلا : ليق دقف ، لقع نم ىلع ةالصلا : ليت دنن ناك ناف

 لاوزغ س ليوأت هيف ناك ناو ، هيف فلتخي ال ملتحب ىتح ىبصلا : ةثالث نع

 ث قاط نم ىلع موصلاو ةالصلاب دبعتلا موزل نم تيثآو رثكأ اهانعمب دبعتلا

 ٠ ءاوس كلذ ق ديعلاو رحلا

 !ذا هديسل اعبت ناك اذا قوحللا موزل ىنعم ف دلولا هبشي كولمملاو

 رهاط مالسالا ىف هل اعبت ناكو س اكرنتم هوبأ ناك دقو س ىبص وهو هكلم

 ةنوئملا نم هدلو لثم ةبطاخملا ةلمج ف هب ابطاخم ناك اذاو س هتراهطب

 ٠ لوعلاو

 نم ميلعتلاو رملاو ، ةضيرغ لماعلا نم لمعلا نوكي نأ ميقتسي الو

 ناييصلل ميلعتلا و بدألا اذهو ، رمألا اذه جرخي امناف ، ةضيبرغ ملعملا

 ٠ ننسلا لئاضغخ نم

 ميلعتلاو ةالصلا ىنعم ىف لخاد وهف ، تاساجنلا ءاقتناب رمألا كلذكو

 ىبصلا ف مزلي دتو ، ةساجنلا ءاقتا دعب الا ةراهطب الا ةالص ال هنأل اهل

 لهأل ةراهطلا ىنعم ىف ةكراشملل اهنم رهطتلاو تاساجنلا ءاقتاب رمألا نم

ىف اصاخ كلذ نوكيف س بيرلاو ةساجنلا ىنعم مهيلع لخدي ىتلا تيبلا
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 ةالصلا نم رثكأ اهئاتتاب رمألاو تاساجنلا ميلعت جرخيف ، مهنيدو مهسفنأ

 ٠ ةلعلا هذهل

 سامنلا هيلعو 6 هسفنب ادبعتم ناك غولبلا دح ف ىبصلا راص اذاو

 ىتأي امم هنم اوملع ام الا هلهآ نع ةفلكلا لاح لازو ص لاؤسلاو هنيد رمأ

 ىف مهنم هيلع ردق نمم كلاذب مايقلا نوكيف ث مزلي ام كرتي وآ زوجي ال ام

 . ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا نم هيلع ةجحلا موقت ام صوصخم

 هتحصانم بجوأ ناك س برقألاف برقألا نم هقح بجو نم لكو

 نآ هل هرمأ عم ( نيبرقألا كتريشع رذنأو ) : ىلاعت هللا لوقل هقحب مايقلاو

 ( اعيمج مكيلا هللا لوسر ىنا سانلا اهيآ اي لغ ) : لانف عيمجلا رذني

 هيخ مزلي رضاحملاو دهاشملا نا ث هلدع لهجي الو ، هلضخ ركني ال امم اذهو

 ٠ بئاغلا نم دقفتي ال ام هنم دقفتيو س بئاغلا ىف مزلي ال ام

 لعجب نآ ىغبني الغ 0 ماعلا و صاخلا ىلع جرخن امنا رومألا هذهف

 ٠ هللاب الا قيغوتلا امو ، هعضوم ريغ ىف اهنم ائين

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا ىبن نأ ىراصنألا رباج نع : ةلاسم ده

 نم دلولاك هثرويس هنآ تننظ ىتح راجلاب ىنيصوي ليربج لازام » : لاق

 : ىدان لزنملا غلب املغ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ازغ ليقو « هدلاو

ء طق اراج تيذآ ام : لجر لاقف « انبحصي الف هراجل ايذؤم ناك نم الآ »
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 : لانتو ملسو هيلع هللا ىلص ٥هدرغ 6 هرا دج لصأ ق لوبآ تنك ىنأ ريغ

 ٠ « انيحصت ال »

 نكلو طقف كاذآ هنع فكن نأ راجلا قح نم سيل : لبتو : ةلأسم ده

 ٠ راصتخالا بلط هانكرن اذه نم رثكأ راجلا فو ٠ هاذآ لمتحت نأ هقح نم

 : هراوج هناريج هرك ءوس راج ف ىناسا رخلا دومحم لانف : ةلاسم ده .

 ىوسي امب هلزنم اورتشي نأ اسأب ىرآ الغ ا ناغ ص رىثلا عدت وآ انع

 . مهراوج نم هوجرخيو س هوصقني الو

 ٥ رجه زئاجف ايندو انيد هراجل حالص هرجه ق ء وس راج ن راك اذاو

 ٠ ملعأ هللاو هرفكيف هراج ىذأل ةدا را الو 6 ضرغلا كرتل ة هين ريغب

 نآ لجرل ىلع بجب مك : هل تلق ؤ ديعس ىبآ نع اهلعل : ةلأسم دهج

 ٠ ؟ هنا ريج نم لصي

 ٠ انيب نيعبرأ ىلا برقألاغ برقألا لصي : ليق هنأ ىعم : لاق

 ٠ ؟ اتيب نيعبرأ مني ام ه راوج ىف نكي مل ناف : هل تلق

٠ اتويب ثن :اك ول ن ١ انب نيعبرأ م امن را دقم با رخل ١ نم هلوح ام
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 ةدحاولا لزنم ىف وه نم مهنم ناكس هيغ لزنم ناك ناف : هل تلق

 متيو ك هل راج وهف مهنم نكس نم لك مهب دعتسي له ، ةثالثلاو نينئالاو
 ٠ ؟ اتيب نوعبرألا هب

 انكاس نوكب نأ الا تويبل ١ ةهج نم ١ راج دعي ال : ليق هنا ىعم : ل انق

 اناكس اوناك نا امأو ، نذاب الا هيلع لخدي الو ، هلثم نكس نوكب تيب ىف

 ٠ دحاو تيب ىدنع وهو الزع نكس دحاو لكل سيل مهعمجي مهلزنم ف

 لوقي نأ بحتسي ام هراج وأ همحر ىلا لصا ولا لصو اذاق : هل تلت
 ٠ ؟ هل

 احرف نوكي نأ !ما ، هيغ هلمصو ىذلا ىنعملا هل رهظي هنا ىعم : لاق

 . هيزعيف انزح وآ هئنهيغف

 ٠ ؟ هراج وآ همحر ةلص لصاولا ىلع بجت ىتمغ : تلتق

 . نزحلاو حرفلا ف ةلصلا هيلع بجت امنا هنا ىعم : لاق

 مهنم دحاو لك هيغ ىذلا لزنملا اذه ىلا لصاولا لصو ناخ : هل تلق

 لهآ بصي ملو لزنملا لهأ ضعب باحصأ نذاب الا هيلع لخدي ال لزنم هل

 . ؟ لزانملا لهأ نم باغ نمل اذه هلوصو هيزجي له س ىرخألا لزانملا

 مهدحو لزنم لك لهآ ىلا لصي ىتح هلوصو هيزجي ال هنا ىعم : لاق

٠ مهنكسم ىف مهدجي مل



_ ١٢. 

 هنكسي لزنم مهدحأل سيل ةعامج هنكسي الزنم ناك ناف : هل تلق

 دجي ملو مهضعب دجوف مهيلا لصاولا اذه لصوف ك نذاب الا هيلع لخدي ال
 ٠ ؟ مهنم باغ نمل اذه هلوصو هيزجي له 0 مهضعب

 ىنبجعأ اضعب دجب ملو مهضعب دجوف مهلصو اذا هنا ىعم : لاتق

 كلذ هيزجيو س مهلصو دت هنآ مهنم باغ نم ملعب نآ هدجو نمل لوقي نآ

 ٠ دحاو نكس ق اوناك اذا

 راج وأ محر وأ لجرل ةلصلا هيلع بجت لجرلا ناك ناغ : هل تلت
 مأ كلذ هيزجيآ هل نذؤب ملغ نذأتسا وأ ٠٧ هدجب ملف هلزنم ىلا لصوغ

 ٠ ؟ هلوصول هيلا ةعجرلا همزل

 . هدجي ملغ هلزنم ىلا لصوغ هنلصب ةينلا دنقنعا اذا هنا ىعم : لانت

 ء ةيناث هيلا ةلصلا همزلت هنأ ىعمغ 0 نذآنسا نأ دعب هل نذؤي ملف نذاتسا وآ

 عجر ناو هيزجي هنآ ىعمف ، هلصو دق هنأ هفرعو هيلا لسرأو هيقل ناو

 ٠ ىدنع لضفأ وهف ةيناث هتلص ىلا

 ةيزعتلا هل رهظأو ى هلزنم ىلا لصي ملو قيرط ف هينل ناف : هل تلل

 ٠ ؟ ةيناث لزنملا ىلا لوصولا نع اذه هيزجي له ث ةئنهتلا وا

ث هسبقنب لجرلل ةلصلا هيلع بجت امناو ص كلذ هبزجي هنا ىعم : لاق



 س ١٢١.

 هلزنم ىلا هلصيف كلذ لبق هدجي نآ الا هيلع ابجاو هلزنم ىلا لوصولا سيلو

 ٠ هيف هدجي نآ وجريو

 لخاد نم : لئاق هل لاقو ث هدجي ملغ هلزنم ىلا هلصو ناغ : هل تلق

 ٠ ؟ هلصيغ هنم هيلطيو

 هيملا هلوصو هغرعأف كلذ دعم هيقل نا و هلصو دخ هنآ ىعمف ٨. هدجي ملغ

 ٠ كل ذ نبح ف ٥ أنه وآ ١ ٥ زعغ

 رتسي نمف ةلصلا هل بجت ىذلا راجلا وأ لجرلا ناك ناف : هل تلق
 ٠ ؟ هيلا لصاوملا لعفي فيك هلصي نمع

 ٠ هل هتلص هغرعبو همالس هغلبي نمم وآ 5 همداخ وآ

 الفط وآ ايبص ةلصلا هل بجت ىذلا راجلا وآ لجرلا ناك ناف : هل تلق

 ٠ ؟ ال مآ هيلا ةلصلا همزلننآ اريغص

 فرعيو رشلا نم ريخلا لقتعي نمم 4 صل ١ ناك اذا هنا ىعم : لاتق

نم ىلع ةبجاو يدنع هتلص تتهث افجلا نم رهلا فرعيو ص هبلع امو هل ام



_ ١٢٢ 

 نم لا وحذخلا هذه فرعب ال لاح ف ىبصلا ناك اذا امأو ء ةلصلا هيلع بجت

 نم بجي امب مايقلاو هب رمألا ةلصلا هيلع بجت نم ىلع نكت مل رغصلا
 ٠ هتحل

 ٠ ؟ هنلص همزلتآ 6 انونجم وأ اه ونعم محرلا وآ راجلا ناك ناغ : هل تلق

 ةرورضلا هيف هنع فرصي اميغ هقح بوجو نم بجي امنا هنا ىعم : لات

 ٠ ةبجاو هتلصف لقعب ناك ناو ث عفنلا هيف هيلع لخدي وأ

 نيوخأ وأ نيجوز لثم ةآرماو الجر محرلا وآ راجلا ناك ناف : هل تلق

 نود امهدحأ ىلا لوصولا ىزجيآأ ، دحاو لزنم ىف نانكسي امهريغو نيوبأ وآ

 كلذ هيزجيأ قيرطلا ف امهدحأب ىقتلا وأ ، اعيمج امهلصي ىتح مأ ث رخآلا

 ٠ ؟ رخآلا ىلا لوصولا نع

 ةعيض وأ قيرط ف رخآلا نود امهدحأل هؤاقل هيزجي ال هنا ىعم : لاق

 اعيمج امهلوصول دصق نا امآو ث امهنم ىناثلا لاصول دصقي نأ الا لزنم وآ

 هداقتعا هيزجي هنأ ىعمغ س رخآلا دجي ملو امهدحأ دجوف امهلزنم ىف

 ٠ اعيمج اهمتلص دارأ هنأ هدجو ىذلا ملعيو ث امهلوصول

 ةلصلا امهيلع بجتو ىحتسيو رتتسي نمم ةآرملا تناك ناغ : هل تلق

% اهسفن هفرعت نأ بحت ملو هسفن وآ هلزنم ىلا تلصوف س راج وآ محرل



 _ _ ١٦٢٣.

 ٠ كلذ اهيزجي هنا ىعم : لاق

 خألا اهيآ تركذو ك ىصورخلا ناهبن ىبآ خيشلا نع : ةلاسم وج

 ٠ هنع اهيفخي وأ هردق نم همعطي نأ نم راجلا قح ىف ءاج ام ميمحلا ىلولا

 هنأ .الا اينغ تنك وآ .ريقغ تنآو اينغ كراج ناك نا تيآرأ : تلتقو

 ٠ ؟ كلذ ىنعم فرعت نأ ىتوفص تببحأو س اتيب نيعبرأ كردت ىفكي ال

 ةميمع ص ىولبلا ةريثك ، ناشلا ةميظع ةلأسملا هذه ىنعم نأ ملعاف

 نم اهيف نورثكألا لهاست دتو هلزع ىف سانلا نم نكي مل نمل س نايرطللا

 سانلا ف لغ ىتح اهماكحأب نواهتلا ليبس ىلع نامزلا اذه ف ةطلخلا ىلوا
 { اهمومعو اهصوصخ فرعيف ي اهينابمو اهساسأ مكحبو ، اهيناعمو اهل هبنتي نم

 ىف فقيغ ، قدصلا ناهرب هل حولي ىتح 2 اهموزل نم اهلافنأ نطاوم زيميو
 ركذب الا اهيغ قحلا رانم هل حضتي ال كلاسلا ديرملاو س قحلا ةنينح ىلع كلذ

 ونام حامياو رثألا حيمتو ء ريخلا حيرم نم ايلع ةيلا دهاوش
 دروتسيو ء لقنلا ىنعم ةقيقح اهيف رظانلل فشكنيل ث لقعلا ناسل نم كلذ

 ٠ هرسيو هللا حتغ ام رثألاو ربخلا نم اهيف

 : لاق هنأ هللا همحر رذ ىبآ نع ىور امغ ربخلا امآ : كلذ ىف لوقنغ

ىف لات مث ث اونح كلذ نم ركذغ ملسو هبلع هللا ىلص هللا لوسر ىناصوآ



_ ١٢٤ 

 طعأو اهءام رثكأف ةقرم تخبط اذاو ، كراح ةرواجم نسحأو : كلذ رخآ

 ٠ اهنم كناريج

 ناف 6 اهنم هل دمأغ ةهكاف تيرنشا اذاو ( : ملسو هيلع هللا ىلص لاتقو

 هيذؤن الو ح هدلو اهي ظفغرل كدلو اهب جرخي الو 6 ارس اهلخدأغ لعفت مل

 ٠ « اهنم هل فرغت نآ الا س كردت زابغي

 : لاق ، انتوقح لئاسلل ركذ راجلا قح نع مالسلا هيلع لئس املو

 . « اهنم اهيلا ىدهت نآ الا كردق رابغب هيذؤت .الآو كلذ رخآ »

 ىدلو تبهذآ ىهلا : لاق مالسلا هيلع بوقعب نآ : تايليئارسالا فو

 كرصب دارو كمحار ىنا ىتزعو : هيلا هللا ىحوأف س ىنمحرت امفآ ىرصبو

 ملخ هتحئار كراج دجوخ المج تيوش كنأ ةيلبلا هذهب كنولب نكلو ، كيلع
 عم دغتيلف ارطفم ناك نم الأ هيدانم ىداني بوقعي ناكغ س هنم همعطت

 عم رطفيلغ امئاص ناك نم الأ هيدانم ىدان ءاسملا ىسمأ اذاف \ بوتعي لآ

 ٠ هدعو امك هدلوو ٥هرصي هيلع هللا درغ ‘ بوتعي لآ

 ىل هللا لوسر اي : تلاق اهنع هللا ىضر ةثئاع نآ : ثيدحلا فقو

 ؟ امهعسب .ال ىدنع ام ناك اذا : ىرخأ ةياور قو ؟ ىدهأ امهيآ ىلا ناراج

 ٠ » اياب كنم مهبرقأ ىلا «. : ملسو هيلع هللا ىلص لاقف

, ؟ همزلي امو هراجل راجلا قح نع لئس ىراوحلا نا ليق دقف رثألا امآو



 ٢0 ,\؛ _

 ّ هيطعيف هب هراج ملعو هريغ وآ زرآ لثم اردق خبط اذا همزلي : لاقف

 ء: هيلع سيلغ ملعي مل ناو

 نع اهرتساخ ةهكاف تيرتشا اذا : لاق هنأ ةبقع نب حاضولا نعو

 . اهنم هلنأغ الاو اهتحئار فخأغ اردق تخبط اذا امأو ث اهنم هلنآغ الاو كراج

 ىودجلاب رمألا نوك هاوحغو هموهفمو هنحلو باطخلا ليلد ىضتتاف

 كلذك كلذ ناك املو س ىذألا بابسأو ، راجلا نع كلذ نم ىذألا فرصل

 رومأ ةثالث ىف رظنلا ماكحأ دعب الا كلذ ىف قحلا فشكني مل كلذ ريغب ال

 فشكنيل خيبطلاو رابغلاو راجلا تاعارمب هنم معطملاو ، موعطملاو معطملا

 ٠ هنم مزلي ال امو مزلي ام زييمت نم قحلا ىنعم قح اهتاعارمب قحلا بلاطل

 : راجلا ق لوالا رلخننلا وبع

 ناكو ، سكعلاب ناك ناو ع هئارو ىلا هزواجي ملف انه رظنلا عطقناو كلذ نم

 دوجوب ملع امهم هنأب باطخلا ليلد ىضتقا ىذخلا لاوزل كلذب رمألا عاقيا
 ءىشب هدمي نآ هيلع نكي مل راجلا عم ةهكافلا نم سنجلا وآ ريدقلا كلذ

 بابسألا عافتراب راجلا نع ىذگلا فارصنال اريقف وأ اينغ راجلا ناك كلذ نم
{ ريدقلا كلذو ةهكافلا كلت نم لصاحلا ىذألا دوجول ةيضتقملا ةلعلل ةثروملا



_ ١٢٦ 

 ةجرد موزللا نم برق دقو ث ثلاثلا و ىناتلا ف رظنلا ىقب كلذ ملعي مل ناو

 ٠ كلذ موزل نم هولانت ام ىنعم ىلع

 : رايغلا ىف ىناثلا رظنلا دهج

 باطخلا نحل ىضتقا ىذألا لوصحب هبوجو كلذ لصحي امنا ناك اذاو

 ع اردان الا هنع ىفخ ام اذا كلذ نم ىذألا هلاني ال هنا اولاق ام موهفم نم

 ، هراج نع كلذ راجلا راويب مل ناو ىراو امهم ءافخالا ةنظم ف رظنلا عطقننا و

 ةهكافلا ىلع عالطالا ىف كلذكو ء رابغملا ىف رظنلا لحم انهاه ناك هفخي ملو

 . ةهكافلاب علطا وأ ك راجلاب كلذ نم رابغلا لصتا دق

 ناكو ى هعم هلذب هلهجو هملع لمتحا كلذ ف راجلا ةقيقح فرعي مل ناغ

 ، هيلع علطم الو كلذب ملاع ريغ هنأ نم لصألا ىلع راج كلذ ف مكحلا

 هيذأن ملعي ىتح هربي نآ كلذ عم هيلع مزالب سيلو ى هيلا هرابغ لصتم الو

 ىف نوكي الو س ةحئارلا ناجيهو هيلا رابغلا غولبو ةهكافلاب هملعل كلذب

 ٠ هعم هنوك غ ولب حصي ىتح هيلا هعم اغلاب دبعتلا ماكحأ

 رابغلا لصوو كلذ نم حئاورلا تجاهو .كلذب ملع هلعل : هريغ لاق
 ١ هنم هيل ٠

نآ ةدحاوب ةدحاوف ُ هيلا رابغملا لصي ملو كلذب ملعي مل هلعل : انلق



_ .١٢٧ 

 ىتح لصألا مكح ىلع وهو كلذب لهجلا هيف لصألاو فيك تلق ام نكمأ مل

 هبلع ىذألا لوخد نوكي ىناثلا لاحلا ىلا لاحلا كلذ نم هدنع هلقنت حصي

 ءافخالا مدعل ةهكافلا ىلع هعالطا وأ ث ريدقلا كلذ نم هيلا رابغلا لوصول

 قيقحتل ديفم.ريغ نظ لعلو ىسعب ىناثلا ىلا لوألا هلاح نع هلاقتناو ع امهل

 لصألا ف انه ملعلا ذا ڵ:برطضملا اذه لثم ىف هل دنتسم ال ذا ث ملع

 نظلا عم هل حصي ال دوجول هل حصي مودعم مكحلا ف مودعملاو ، مودعم

 3 ( ٠ ادبأ لسملا

 ىتح ةنئاك ريغ اهنا لصاو ك نكت مل اهلعلخ لعن نم ىشخت تنك ناو
 كلذ مزالب سيل هنأل ، رادلا ف اهنوك نع لأسي نآ هيلع سيلو ، اهنوك حصي

 همزلل كلذ همزل ول ذا ، راجلا ىلا هرابغو كلذ ةحئار غولبب هملع لبق هيلع

 عنملل ضتقم ع.ہثلاو اهب ملعلا غولبو ، اهدوجو لبت تاضرتفملا رئاس ف
 ملعب همزلي ال ام هسفن مزلي نآ هل سيل نأب هيغ حرص دق لب ، كلذ نم

 .ه ىآر الو نيدب لهج الو

 نم كلذ نكي مل راجلاب كلذ نم ىذألا لوزنب الا همزلي ال ناك اذاو

 ىذألا لصح امهمو ى راجلا نم كلذب ىذأتلا نوكب ملعي ىتح هيلع مزاوللا

 نع ىذألا مغري نآ هيلع ناك ث هيلع هناجيهو كلذ غولبل ىذأتلا هنم ملعو
 بثبيسب هلوصحو ث ىذألا هل لصح هتطساوب ناك اذا اميسالو ردق امب هراج

ء رابغلاو هيلع حيرلا ناجيه



_ ,١٢٨ 

 كلت عفر هيلع ةلعلا عوتوو ىذألا بابسأ هيلع حورملا وه ناك اذاو

 ةيودألا نم هليزي ال ءادلا كلذو ث ةيودألا نم امهعمقي امب ىذألاو ةلعلا

 كلذ ىف دح الب فورعملاب ةهكافلا كلت وأ ، ريدقلا كلذ نم لاونلا ءاود الا

 ىنعم ىلع بوجولا نم ىنلد دقو س هيغ رظنلاو ثلاثلل رابتعالا ةطيرشب

 ٠ ةدحاو تيقبو نيتجرد بوجولا نم هولاق ام

 : خيبطلا ىف تلاثلا رظتلا ده

 ريدقما نم رابغلا هب لصتا وآ راجلاب ةهكافلا نم حئاورلا تجاه امهمو

 هلاحب ملعلا هيلع رذعتو ث حصي مل وأ هعم كلذ لثم سيل نآب هعم حصو

 ٠ هعم كلذ دوجو هعم حصي ىنح كل د همدع نم لصخ ١ ىلع وهف كلذ ف

 خيبطلا نم هعم لصح امب روهظلا مكح عم رهاظلا مكحلا ىف ناك اذاو

 ٠ ةهكافلاو خيبطلا ق رظنلا لحم انه ناك كلذ مدعل هنأ ةهكافلا وأ

 هلايع نم هتيافك همزلي نم ةيافكو هتيافك دت نع الضف امهيغ ناك ناغ

 ىلع فورعملاب امهنم هربي نأ هيلع بجيف ث هلزنم راوجب وأ هلزنم ف نيلزانلا

 ٠ انتيب نبعبرأ ىلا راوجلا تالص دودح ق مازلالا نم هولانن ام ىنعم

 قحلا وهغ س برقأ راوجلاب ناك نم لك ناك مهعسي ال كلذ ناك ناق

 قيرطب ةنسلا تلد كلذ ىلعو > برقألاف برقألا غلب ام اغلاب هي اديب نآ

٠ اهنع هللا ىضر نينمؤملا مأ ةشئاع



.١٢٩٨٩ 

 ىنغلا هب ررضتي ال ام كلذب ررضتي هنأل اريف ناك اذا اميسال : لوقأو

 ٠ كلذ ىلع ىنغلا ةردقو 0 كاذ ءارش ىلع هنردنق مدعو ‘ هزجعل

 ةحئارلا هل ترهظو هب ملع ولو ث راجلا كلذب ىذأتي .ال هلعل : تلت ناف

 ٠ اهغرعف ةهكافلا ىلع علطاو ك اهمسنف

 ءعىراطلاو فيك تلق ام تبث ول نآ س كلتب هذهغ كلذب ىذآتي هلعل : انلق

 ةحتارلا مش ىذذلا سفنو ملع الب نظلا كلذ عم همدعو ىذذلا مكح

 ىلص ىبنلا لانت ام كلذ الولو 4 ةهكافلا ىلع عالطالا نوكو 6 رايغلا قىنننتنو

 نأ الا كردق رابغب هيذؤت ال نأو » : راجلا قح نع لئاسلل ملسو هيلع هللا

 نم راجلاب ريدقلا رابغ لاصتاو ث ةهكافلاب ملعلا نأل كلذو « اهنم هل فرغت
 ىلا كلذ هب ىضتي ىتح ث تايهتسثملا كلتل ةوهسثلا ثعاب هيلع جيهي راجلا

 نم الا عابطلا ىلع بلاغلا كلذو س فلكتلا ليبس ىلع ناك ولو س كلذ لوانت

 دحآ نم كلذ - راجلا كفني ال لي ص ادج ردان كلذو ڵ كلذ نع هسفن كلم

 : نيلاح

 ناك وأ هنوهش ةضبق ثحت ةلفغو ڵ ةلفغلا ىلوأ نم نوكب نأ امأغ

 وأ ةوهشلا ثعاب ةراثال ايبس ناك ڵ ةلفغلا ىلوأ نم ناك ناغ 4 سكعلاب

 هئجلبي ىتح هيلع ثعابلا مكحتسا امبر ع كلذ ىف فيلكتلا ىلع هلمحو & هتيوقت

( ٢ ج نئازخلا _ ٩ م )



 س ١٣٠

 ىف لايتحالا ليبس ف حدقملاو ى مرحملا هجولاب ناك ولو س كلذ لوانت ىلا

 ٠ بذكلاو ركملاو عادخلاب هلوانت

 هب لسلست ةوهشلا دنج ةمواقم ىلا جاتحا ىجحلا ىذ نم ناك ناو

 امهنيب لازيالو ، كلذ نع ربصلا ةرارم عرجتيغ طيرغتلاو طارفالا ىلا

 ٠ هللا ءاش نم الا جالعلا دعب ةوهشلا نابلغ نكسي ىنح ايذاجتم

 ةهكافلا وأ ريدقلا راهظا ناكغ س املاس اذه لبق اذه نم ناك دتو

 هتناعا همزلت كلذ نمو ىذألا سفن نم كلذ نمو ، هيلع كلذ ةراثال اببس

 ناسنا لك سيلو ى ردقو كلذ هلاحب ملع اذا كلذب همسجو « كلذ مفد ىلع

 ناح كلذو ؤ هجضنأ ريدق وأ هل ةهكاف نم راجلا ىلع عسوتلا ىلع ردقي

 ٠ سانلا ىلع بلاغلا وه لب ت نيرثكألا

 فارتعالا ىلع ةردقلا مدعو ء ةعسوتلا نع زجعلا لاحي ناك اذاو

 سفن .ف كلذ نم هيلع ررض توبثل هتهكاف نم هتلانا وآ ، هريدق نم راجلل
 نأ هولاق اميف بابحتسالا قيرط نم هل بحتسملا ناك ، لايع وأ لام وآ

 دارأ نا دارأ ام كلذ نم هلزنم ىلا لصوي مث ى راجلا عم كلذ دوجو صبرتي

 بابحتسا ف كلذ ىلا اذه ىف لمحي نأ ىرأ الخ الاو هنكمأ نا كلذ نأ

 لخبلاو صرحلا بلغ سانأف س فلتخت اذه ف سانلا لاوجأ نألا ، هريغ الو

كلذ ءارث ىف مهرد دقنب هسفن حمست دحاولا داكي الغ ، مهيلع حشلاو



 س . ١٣١

 ام نودجي الغ ث رقغلا مهنيب كلذ نع لاحآ سانأو ء ةدملا لوط ىلع الا

 ٠ اردان الا كلذ ءارش ق نوقفني

 ىلا .ال كلذ نيب دصتقملا مهنمو س كلذ ف هسفن ىلع فرسملا مهنمو

 . ءالؤه ىلا الو ءالؤه
 ء طسولل امزال ادصتقم وأ ارذبم كلذ ىف افرسم هراج ناك اذاو

 ىف كلذ دوجول هراظتنا ىف لاوحألا بلغأ ق هل دارملا رسيت كلذ نم برقألاف

 . هراج دي

 ناك وأ هللا ءاش ام الا كلذ ىلع ةتبلا .ردقي ال اريقغ ناك اذا امآو

 كلذل ديزملا عقي امبرف اردان الا كلذب هسفن حمست ال ، ايندلا ىلع اصيرح

 ىلع الو س بلغألا ف هيلع ررضلا لاخدا زوجي الو ى تاقوألا بلاغ ف ررضلا

 ىنعم ال اذه لثم ف راجلا راظتنا راجلل بابحتسالاف ث ةردانلا صوصخلا

 ناك اذا كلذ ف هجولا لب ، لاح لك ىف قالطالا ىلع هل ابحتسم نوكي نآ هل

 هدي ىف ىذلا كلذ تلقو همدعلو ، كلذ نم راجلا ىلع ةعسوتلا ىلع رداق ريغ

 ء الضخ خيبطلا وآ ةهكافلا نم هعم امل ري مل هنأ الا اينغ ناك وأ ع هرقفل

 ء ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا رمأ امك هيفخي نأ هاودج كلذ نم دري ممل هنآ وأ

 لاثتمالا طقسأغ رومأملا هلعف دقو كلذ ريغ هيلع نكي مل ءافخالا دعب رهظ ناف

 روهظ ذنع ءافخالل ناك ام كلذ ريغ ناك اذا س كلذ نم راجلا لاون موزل هنع

٠ ءافخالا دغب رهظ اذا ىنتخم



_ ١٣١ 

 ىنغ ىلع هموزل ىل نييب الف خيبطلا نم ةقرملل ءاملا راتكا امأو

 ٠ كلذ نم كلذ ى ةرضم ١ جلت مل ام بحتتننممل ١ بدألا ةهج

 نم هراجل ةراجالا منمي امهدحأ نانتا راجملا نا : تلق امل تلق ناغ

 همزلي هنا لوقن لي كلذ هل غوسي ىناثلاو % هردقو هتهكاف نم ءىنب هدمي نأ

 قرفت مل ولو تلت نمل ةيافكلا رادم نع نياضاغ امهنوكو ، كلذب ةهكافلاو

 ناك ولو س لاح لك ىف اريقف ناك نمع كلذ طقستغ ث ىنغلا ىذو ريقفلا نيب

 ءىيمي نأ ىنغلا مزلتو ؤ ن ايحأاا بلغأ ىف هترسع لاحل لضف كلذ نم هعم

 ةيافكو هتيافكل هيلا جاتحي ام رادقم ىلع ةلضف هيغ نوكت اردق كلذ نم

 ٠ ؟ راج هل ناك نم لك ةلانال ىفكت هتيافك هيلع بجت نم

 ىلع ةقرملا ءامل راثكالاب رمألا نم قلطملا مكح تيرجأ ةلع ىأل : لاق

 امنا : لوقأ ے ارسفم صيصختلاب انهاه ليوأتلا نم هب تبنأ ىذلا كلذ

 لضفلا عستي امل ، كلذ نم ءارشلا فلكتي نآ ىنغلا ىلع سيل هنا : تلق

كلذ نم راسي هل نكي مل نم ىلع كلذ نكي مل امك س هراوج لهآ ىودجل هنم



_ ١٣٣ . 

 ةحئارلا روهظ لبق كلذ نم هراج دادما راجلا مزلي ال هنأل ارينتف ناكو ع لاملا

 . ةهكافلا ىلع هعالطا ليتو ، راجلا ىلع

 ء كلذب ريدقلا ىذ هب ملعو راجلا ىلع رابغلا ءاشناب كلذ مزلي امناو

 كلذ نم ررضلا لاخداب ةنسلا ف كلذ موزل نوكي امنا هنأن ى ةهكافلا كلذكو

 ةلي نأ دري مل نا اهيف ءافخالاب رمكلا حوضول ث كلذ ريغب ال راجلا ىلع
 ىضتقا ، ىنعم الو ةدئاخ هب رمالل ناك ام ءافخالا مم امزال كلذ ناك ولو

 نمو ص ىذألا لوصحب بوجولا ىتبو ، ءافخالا عم موزللا نالطب باطخلا

 هعالطاو ةهكافلاب هملعو ع ريدقلا نم هب فرعلا جايه لبق هب ىذأتي نأ لاحملا
 ٠ روهظلا عم كلذ موزل نم ىناثلا رظنلا ىف هب مالكلا قبس امك اهيلع

 هدب فو هعم كلذ نوك لبق نوكي فيكف كلذب الا همزلي .ال كلذ ناك اذاو

 غوسي فيكف هنيح ف هيلع مزال ريغ كلذ ناك اذاو ؟ نوك ال كلذ نأ امزال

 مالكلا ىف ضقانتلاو فانتلا نمل اذه نآ هيلع مزالريغ ءىش هيلع نوكي نآ

 ٠ ؟ قحلا ريغب لوقلاو لوصألا ىلع

 نوكي .الو ، روهظلا دعب ءافخالا كرت كلذ ىف همزلي هنأ كلذ ىف قحلاو

 بجي مل هب ىذآتو راجلا ىلع كلذ .رهظ ول وآ ، رهاظ هعم هدوجو لبق كلذ

 ء كلذب هنم ملعلا عم الا ةهكافلا ىذو خباطلا ىلع هنع كلذ عفر هيلع

 ملعي مل نم سيفن ىف عسو الو هل ةلضغ ال نمل ةردق الو س كلذ ىلع ةردقلاو

. مزلي نأ لبق مزلي مل ام ملعي نأ هيلع سيلو ث ملعي نآ كلذ



 س ١٣٤4

 مدقتو ، طرستلا نم ىضم امب .الا مزال ريغ كلذ نآب لوقلا قبس دننو

 كلذ هل نكي مل كلذ قاطآف كلذب ملع هنأ ولو كلذل عسولاو ى كلذب ملعلا نم

 فرص عساو الو غئاس ريغو ، هعغرو ىذألا كلذ لاوز هل احابم نوكي ىتح

 ث هرصحو هبزحب ملعلا ىلوأ نم نينمؤملاو هلوسرو هللا رمأ نع هعغدو كلذ

 ٠ هرصقو هرصم ف هنع داوملا عطقو

 دوجول كلذ مزل اذا هنأل كلذ ىف ريقفلاو ىنغلا نيب قرفن مل امناو

 موزللا ىنعم ف امهنيب نكي مل ع ريقفلاو ىنغلا ىلع تاطرتسملا داوملا هذه

 ةنيرقي فلتخي ال هللا نيد ذا ث اعيمج امهقح ى امزال نوكي لب س كلذ ف قرغ

 ىفو ، اضرغ ىنغلا قح ف بجاولا نوكيف ءىش ف مزل اذا ث ىنغلاو رقفلا

 امهمزلي مل ناو ، كلذ امهمزل امهم الفن امزال هنيعب مزاللا كلذ ريقفلا قح

 ، اضرف ىنغلا قح فقو ث القن ريقفلا قح ق لفنلا كلذ نوكيف ؤ الفن ناكو

 ٠ لالضلاو لاحملا هنكل ، لقعلا هلبقي مل حص ولو لفنلا ىف حصي ال ام اذه

 اذا ے كلذ همزل نم ىلع امزال اضرف ضرفلا نوكي نأ قحلا امناو

 ض لغنف ضرفلا ادعام لكو ، لكلا قح ىف الغن لفنلاو ك ريقغ وأ ىنغ نم همزل
 قرغ ال ص ريقغ وآ ىنغ نم هب مايقلا هيلع ناك ءايشألا نم ءىش همزل نم لكو

 عستي ىتح ث خوبطملا ريدقلا ءام ارثكي نأ امهيلع سيلو ث امهنيب كلذ ىف

 هجرخني مل ام ، ةليسولأ ىنعم ىلع امهل كلذ امناو ، ىودجلل لضفلا هيف
٠ لايعلاب ررضلا وأ عايضلا دح ىلا كلذ



 ذ _ ١٣٥

 ىلع خيبطلا نم ةقرملا ءامل راثكالاب رمألا لمح ىرن نكن مل اننأل

 بدؤيا ىنعم ىلع هانلمح لب ى كلذ ف دراولا رمألا قلطمب المع موزللا هجو

 بوجو رمآ كلذ ناك ول ذا ى راجلا ليونتل كلذ عستيل ، ةليضفلا ىلع ثحلاو
 كلذ جرخو ث كلذ نع الخ ول ذا ، كلذ رادقمل ريدقتلا ةطبار نع الخ ام

 اقلطم كلذب رمألا دورول ةياهن الو ةياغ كلذل ناك امل موزللا ىنعم ىلع

 ررض لصح امهمو ع ررضلل ىضتقملا طيرفتلا كلذ ىعدتسي الو رصح الب

 :رض ال » : ملسو هبلع هللا ىلص ىبنلا نع هنآ هيلع عمجأ امب لحآ هبوجوب

 ٠ « مالسالا ىف رارض الو

 لينل لفنلا ىلع اثحو ارييختو ابدنو ابوجو ىتأت رماوألا تناك املو

 ةعناملا للعلا كلت دوجو موزللا هجو ىلع هنايرج نم تعنمو ث لضفلا

 ٠ لاجم هيف هل اميغ هانيرجأ كلذ ىلع هئارجا نم

 ء موزللا ىنعم ىلع ال ص ةليسولا ىنعم ىلع ةليضفلا لينل رمألا وهو
 رابغلا روهظ لبق ريدقلا كلذل ءاملا راثكاب ىودجلل ةدعلا ذخآ مزلي ال ذا

 ، رابغلا روهظب الا ريدقلا كلذ نم مزلت ال اهسفن ىودجلا نأن ك راجلاب
 ٠ كلذل ضتقم اذهف ، كلذ هل لب

 اذه الولو ص ةليسولا ىنعم ىلع جرخي هتدجو رمألا تئج ثيح نمو

كلذ ىطعت نأب اهنع هللا ىضر ةشئاع ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا رمآ ام



_ ١٣٦ 

 ىلعو 5 اعيمج امهعسي ىتح ءاملا رثكن نأب اهرمأ الو ، رخآلا نود برقخا

 رسعملا ريقغلا نامزلي ال ريدقلا نم فارتغالاو ةهكافلا نم ةلانالاغ لاح لك

 ةلانالاغ س امهلايعو امهسفنألا كلذ نم ةاساوملا دعب الا رسؤملا ىنغلا الو

 تلصح امهم امهمزل ةعس كلذ ىف ناك ناو ث امهيلع ررض ال امب كلذ دعب

 لضف نم الينيو امهريدق لضف نم اغرغيي نآ امهل ةصخلملا طورننلا

 اراج عرشلا ديق مكح ق اهل ناكو ، امهراوج تحت لخد نم لك غ امهتهكاف

 كلذ ىف برقألا وه ذئموي برقألا ناك ، ايخاك امهناريج نم لكلل نكي مل ناو

 . قحلاو

 نكي مل اذا دعبألا ىلع لضفلاب برقألا راثيا نم ةنسلا تءاج كلذبو

 ، لكلا نيب اعزوم ضعبلا هتعس عم ناك ولو ع دعبألا ىلا هنع لضف هيف

 هيلع هللا ىلص ىبنلا رمأل امزال لكلا عسي مل اذا كلذب لكلا ليونت ناكو

 نحلو لتق ولو ؤ ةمسقلا تنكمأ ام اهيراج نيب كلذ مسقب ةسثئاع ملسو

 نكمم همسقف دحاولا عستي ام نأل ء هيغ ةمسقلا ناكمال ضتقم باطخلا

 نع لضف هيف نكي مل امل برقألا صيصختب اهل هنم رمألا نكل ، ةلاحم ال

 عسوو اهدنع ام امهعسي مل اذا دعبألا طوتس ىلع ليلد دعبألا ىلا هتعس

 ، كلذ امهيلع نكي مل امهنع لضف هيف نكي مل ناو ، لضفلا كلذ امهدحأ

 ةشئاعل ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا رمآ ناك ام امهيلع كلذ عم كلذ ناك ول ذا

 اهدنع ام نأ هب اينآ امل امهنم برقألا ىطعت نا هتلاس ا اهل ارمآ اهيراج ى

دحاولا عسي هنأب هيخ نوكلا ىضتقي باطخلا ليلد كلذ ناكو امهعسبي ال



_ .٣٧\١, 

 لضفي .الو امهعسي ال اهعم ىذلا ناك ول هنآ ىلع ةميظع ةليلد كلذ فو

 لاخدا كلذ ىف ذا ، امهدحأل كلذ نم ءىش هل ةلاناب اهرمأ امل اهردق نع

 طوقس ىلا ةراسثل لضفلا هعسي مل ال امهنم دحاولا طاقسا ف لب س رارضلا

 قحب كلذ عم دحاولا ىف كلذ اهمزل ول ذا ث اهردقت نع لضفي مل امهنم عيمجلا

 سيل ام كلذو نيعبرألا ءاهتنا ىلا ةعبرألاو ةثالثلاو نينثالا ف اهمزل س زاوجلا

 ٠ سانلا صوصخ نم تاقوألا نم اردان الا اعيمج سانلا عسو ف

 ء تاخوبطملاو ةهكافلا ءارش ىف قانخلا سانلا ىلع قاضل كلذ ناك ولو

 هنألو ص كلذل دحأل لضف هيغ نكي مل امهم امهنم دحاولا طوقسب نكلو

 كلذ نم لاونملا ىلا مهب جرخو ت هلايع ردقو هردق نع لضغ هيغ نكي مل اذا

 برقألاب رضي رابغلا نألا ڵ نيررضلا برقأ عفر هيلع ناك س ررضلا دح ىلا

 ٠ دعبلاب رضيال ام

 هللا ىضر ةشئاع ملسو هيلع هلنا ىلص ىبنلا رمأ رابتعالا اذه ىنعمو

 ٠ لضفلا كلذب برقألا راثياب اهنع

 ، بجوأ رادلا ف نم نع ررضلا عفر ناك راوجلا ىف كلذ ناك اذاو

 هيلع ناكو ث راوجلاب هنم بيرت لك نم هيلا برغأ مهنأل ك مزلأ مه ىدبلاو
 مهب رضي ال ام رادقم نع الضامت ناك ام الا مهريغ ىلا مهنع كلذب اودعب الا

 كلذب ةتلعتم مهبولت ىقبت امبر ةيافكلا رادتم مهل قيي مل هنأل ، هجارخا
. ةرضملا كلذ لجآ نم مهيلع لخديف



 س ١٣٨

 هلو . ردانت كلذ كرتب اهتلا زا ىلع وهو ردق امي اهلاوز هيلع ناك دقو

 عضولا اذه قف كلذ نم ائيش هناريج نم ادحآ لنب مل نا رذعلا كلذ ق

 زوجي ال ص كلذ نم هل عنام باجح كلذ نألا ى ةحئارلا تحافو ء رابغملا رهظ ول

 نع جراخ راجلا ذا ى هيلا .راج لك برقأو هيلع قح بجوأ مهنأل هكته هل

 نايدلل سيل نآ : اولاق مهنا ىتح ، هيلع قح ىذ لك نم قحأ مهقحو

 نم نيدلا ناك املو ، هلوع همزلي نم لوعو س هل قح نع لضف ام الا هيلع

 اوناك مهنأ .الا س هيلع مزال كئلوأ قح نآ امك س اضيآ هيلع ةمزاللا قوقحلا

 نع لضف ام الا مهل نكي ملو ء ضرعلا نم هدي ق امب نايدلا نم قحألا مه

 راجلا نم قحأ مه كلذك ، مهلو هل عرشلا طباوضب ةدودحملا ةيافكلا دح

 اذه ىف هنلا الا ، مهل لضغ ام الا سايقلا ف كلذ نم راجلل سيلو ك كلذب

 ةلع نك مل كلذ نم راجلا ىذأتو هفخي مل ناف ع كلذ ءافخ ىلع عضوملا

 ةبوتلا هيلع بجت ايصاع هب .رومأملا كرتي نوكي لب ى انهاه كلذ نم هليني نآ
 ٠ كلذ نم

 راجلا ىلعو راجلل راجلا ف اهنوك طرتسثملا طورشلا هذه نا : تلق ناف
 اهدتفل عفترملا راجلا ىف اهبوجو ، كلذ ىف بوجولا ةعقاول عقوملا راجلل

 مالكلا لالخ نم اهرصح طبضي ال امبر ن اهنم ءىش نادقف وآ ث موزللا
١ ٦ و ذ ١ مهفل ٠



 :۔ ١٣٨١. ہ

 لغلغتلا دنع ، مهفلا فيعض ث ملعلا ليلق ناك نمل كلذ برقت نآ ىغبنيغ
 .ه ؟ اييرقتن طورشلا رصحل طابنتسال ١ ىلع

 راجاا ىلع كلذ ف بوجولا اهنوكل نوكي ىتللا طورشلا نا : لوقنف

 : ةسمخ طورش 6 اهدحأ لاز وأ 6 اهلا وزب لوزنو راجلل

 رادلا هيشي امو رادلا ق ريدقلا كلذ وآ ةهكافلا كلت نوك : اهدحآ

 ٠ كلذل ءافخالا كرتو ع راجلل اهيغ رواجملا

 رابغلا ناجيمل ريدقلاب هملعو ث ةهكافلا ىلع راجلا عالطا : ىناثلاو

 . هبلع

 ٠ ةتبلا راجلا دب ىف كلذ لثم نوكب ملعي الآ : ثلاثلاو

 ٠ هلايع ردتتو هردق نع نالضاف امهنوك : عبارلاو

 . امهليونت نم اعنام عرشلا نوكي الأ : سماخلاو

 مل اهدحاو لتخا ناو كلذ ف بوجولا ناك س طورشلا هذه تناك امهمغ

 عنملل ةبجوملا ةلعلا عافترا دنع كلذ نم هربآ ناو ع امزال ةتبلا كلذ نكي

 كلذ جرخيف ، لايعا نع ررضلا عافترا ةهجو ث راجلا لوق نم عرشلاب
ناك نا ةليضفلا هللا نم كلذ ىلع هلو موزللا هجو ىلع ال ، ةليسولا ىنعم ىلع



._ ..٠ ١٤ 

 ذا ، كلذب ةنونيدلا ليبس ىلع كلذ هسفن مزلي ملو ، كلذب هللا دصق دق

 ٠ ةليسولا ىنعم ىلع كلذ نم هربي نآ هل زئاج ريغ مزالب سيل ام موزل داقتعا

 هيلا برقتلا نم هللا نم .باوثلا بلط ىنعم ىلع كلذ نم هربآ ناخ

 هدوجو ىلاعت هنمب ةليضفلا نم كلذ ىلع كلذ ف هل ناك ةليسولا لمعب
 . همركو

 ٠ ؟ اهلك طورشلا هذه بوجولا ف طرنشت ملخ : كلت ناغ

 اذه لبق اهنع تلأس دقف ىناثلاو ثلاثلاو عبارلاو سماخلا امأ : انلق

 وهو رادلا نم كلذب راجلا ملعو رادلا ىف كلذ نوك طرش امآو س كانبجأف

 ريغ فو ص .رادلا ريغ نم جاه اذا هيلع كلذ ناك ول هنالف س اهنم لوألا طرشلا

 « دعيأ ولو ؤ ةعبرأإا طورشملا تلمك امهم كلذ نم هربي نأ هيلع ناكل رادلا

 تجاهو س هب ملع نم لكل كلذ تبثلو ءافخا هنع لايمأ ةثالث ريدقلا بحاصغ

 . هل هرابغ رهظو ى هب هحير

 ملعلا هل عقو اذا كلذ ىف راجلا ريغو راجلا ذا راج ريغ ناك ولو

 ىف ءاوس ث راوجلا لحم ريغ ىف ريدقلا كلذ نم رابغلا هب لصتاو ع ةهكافلاب

 ولو ، هيف كلذ ىف نايواستي ام عضوم ف هنم فرعلا غولبو ص هب ملعلا ىنعم

 كلذ ريغ ال ةحئارلا ناجيه سفنو ك ملعلا ةهج نم رمكلا عرفو لصأ ناك
ىناعمل راجلا ريغو راجلل امزال ىلوألا طورشلا عم كلذ ناكل ، راوجلا نم



١٤١ 

 لحم ريغو ص رادلا ريغ .ىف امهنوكو كلذ نوكل س امهنيب كلذ ىف ىواسننلا

 ٠ نوكي ال كلذ نكلو ص راوجلاب رواجننلا

 & راجلا نع كلذ نم ىذألا فرصو ث راوجلا ىنعمل كلذب رمألا ناك امناو

 امك كلانه كلذ هيلع نكي مل اذاو ، اراوج كلذب دارفنالا مم نوكي الو

 حصي ال ام كلذو س راجلل اهيغ رواجملا رادلا وآ راوجلا ناظم ىف كلذ ناك ول

 ةعس ال ناك اذا دحأل زاج امل حص ول ذا ع حصي الغ دبألا ىلعو ، هريغ

 نآ هردت رابغ هب جاه وآ هنهكاغ ىلع رهظ نمم راجلا ريغو راجلا ىودجل

 نم دحآ اهيف هيلع علطي ال ىتلا تاولغلاو تاولخلا ف الا :كلذ ىرتشي

 ٠ سانلا

 كلذ تبث ول لب ، قاطي ال ىذلا فيلكتلا ضحمو ررضلا نيع كلذو
 راجلا ركذ راصغ لطبو ث راوجلاب هتوبثو راجلل كلذب رمألا ىنعم ليطعتل
 سفن كلذو ، هل ىنعم االو هيف ةدئاف ال اثبعو ، مالكلا نم اوغل كلذ ف

 تلد كلذ ىلعو ث كلذ ريغب ال راوجلاب مزل اذا كلذ موزل ذا ث هنيعو لاحملا

 راجلا نوكي الو ث راجلل كلذ موزل نا س كلذ ىف فالخ الب راثآلاو رابخألا

 هبشي امو ث رادلا ففو رادلاب .الا اذه لثم ىف نوكي ال راوجلاو ع راوجلاب الا

 ناك ام راجلل هيف رواجملا رادلا ىف كلذ ناك ولو ي .راجلل اهيف رواجملا رادلا

 كرتب الا هنم انئاك هعم نوكي الو ي كلذب هل هنم ىذألا نوكي نأ الا كلذ هيلع

. هيلع هريدق رابغ روهظو ى هتهكاخ ىلع هراج عالطاب هملعو ءافخالا



_ ١٤٢ 

 بوجولا نوك ف لوألا طرشلل طارتشالا ناك هنوكو اذه لجالف

 نمل هل قحلا جهنم حوضو دعب هيغ ةدئاغ الو ، عستي اذه ف مالكلاو

 ٠ قحلا لييس كولس دا رآ

 ىلعلا هللاب الا ةوق الو لوح الو هيلع نيعملاو كلذ ىلع قفوملا هللاو

 ىبنلا دمحم انبيبحو انعيفشو انيبنو انديس ىلع هللا ىلصو ص ميظعلا

 ٠ نيعمجأ مهيلعو هيلع ملسو نيرهاطلا نيبيطلا هبحصو هلآ ىلعو

 ىبحي نب كرابم نب سيمخ نب دعاج هدبع ىلاعت هللا ىلا ريقفلا هزرحو

 ٠ هديب ىليلخلا ىصورذخلا

 هب نولءاست ىذلا هللا اوقتاو ) : ىلاعت هللا لاق : ةلاسم د

 ٠ اه وعطتت الغ اهتحب ماحرألا و هقحي اوقتا 3 ) ماحرألاو

 ق هنعلو مهعطق نم مذو ماحرألا ةلص ىلع ىلاعت هللا ثح دقو

 هللا ىلص لانتغ اضيأ كلذ ىلع ملسو 7 هللا ىلص ىبنلا ثحو > هيانتك

 + » مالسلاب ولو مكماحرآ اولص » : ملسو هيلع

 كا تقش ميجرلا نمحرلا ابأ : لاق محرلا هللا قلخ امل « : لاتقو

 ، كمركأ نم نمركألا ىلالجو ىتزعو . دابعلا كب فطاعتيل ىئامسبأ نم امسا

. ٠ » ىقحب نواهتو ك ىتبصو عيض نم عيضأ كلذكو 6 كعطق نم نعطقألو



_ ١٤٣ 

 ةلص اما وئ ريخلا عرسأ « : ملسو هيلع هللا ىلص لاتو : ةلأسم وبع

 : ملو هيلع هللا ىلص هنعو ٠ « ىغبلا ةبوقع رنلا عرسأو ء محرلا

 ٠ ) اهياسنأ برعلا تظفح كلذلو % فطاعت بسانت اذا محرلا نا «

 هل ناك نمو 6 كلاه اهكرانو ةضيرق ماحرألا ةلصو : ةلأسم وبع

 زئاجف > كلذ نم هعنمي لاغنشالا نأ الا 6 مهيلا لوصولا ديرب وه و ماحرأ

 ٠ مهيلا لوصولا نع ةينلا عطت مل ام

 له : هتلآسو ئ نيملسمل أ بتك نم ةميدق ةروثنم نم : ةلأسم وبع

 ٠ ؟ محرلا عطق زوجي

 ةلص : لانتو 3 همحر عطق نم نوعلم ةياورلا عغرو روجم ال : لاتغ

 . اهنمو ك ميلستلا و ةيدهملاو سفنلاب محرلا

 . ؟ مألا ليق نم وآ بألا لبق نمح ماحرألا ةلص نع هتلآسو

 ٠ مذلا لبق نم وأ يألا لبق نم اوناك ماحرأ ةبارقلا لك : لان

 هل نميغو ء ىصورخلا ناهبن ىبآ خيسلا باوج نمو : ةلاسم ذه

 ىف وأ قاسغ مهو ث مالكلا نم هؤوسب ام مهنم هل رهظيو ث ناريج وآ ماحرأ
. ؟ مهملكي الو مه رجي نأ هل زوجيأ فوقولا لاح



_ ١٤٤ 

 هملع آ الف ةين وأ 6 لمع وآ لوت نم مهل هيلع م زالل ١ ىنعمب ح رخ ام : ل ات

 ٠ هنفو ق هيل ا هئادآ نم هل دبالغ هموزل ىلع و 4 هكرت هل زوجي امم

 ىردب ال امم وآ س نيملسملا نيد مكح رهاظ ف نيقسافلا نم اوناك ناو

 ىف وأ هيف هريغ وأ مالكلا نم هؤوسي ام هل مهنم رهظ ولو ، قرغ الخ هلاح

 قح نم مهل بجو دق امل ليزم ريغ مهلطاب ناف ى هيدؤيف قح ريغب هريغ

 مهرجهغ مهرب ىف لقنلاب عوطتملا نم هريغ ىلا مزاللا نع جرخي امو هيلع

 دصق الو مرحم ىذ ريغب نيدلا وآ ايندلا ىف احالص هب وجري ىنعمل هكرتب

 ضعب لوت ىلع هب سأب ال نآ وجرأف ، هموزل دعب ضرغل عييضت الو س هوركم

 بحأو اذه لثم نع هلأس نمل كلذ هبجعي مل مهضعبو ، ءوسلا راج نيملسملا

 ٠ هنع همالك الو هراوج مطقي الآ هل

 نيملسمل ١ ى ذآ نمو 6 محرلا قحلي نآ هبسنأ راجلا ف اذه نم جرخ امو

 ٠ مهنم سيلف

 ٠ ؟ مكيلع مالسلا كلذكو : هل تلق

 عنام الب هكرتب الآ ها هزاوج عضوم ق ىنبجعي هنكلو . معن : لات

ةمارك ال هنأل ، هكرت عضوم وهف ث ركنم ىلع هيخ نوكي ام لاح ى الا هلضغل



_ ١٤٥ 

 هل زوجيآ : مالسلا هلغ .دري ال مهيلع ملس اذا ناك اذاو :.هل تلق

 . ؟ مهتعيطت وني مل اذا مهيلع ملسي ال نآ

 مالسلا عدي ال الا لطابلا نم ءين ىلع نوكي ام عضوم ىف ىنبجعي : لاق

 هيلع اودري مل ناو ث هيغ ننسلا ءايحا نع لضفلا نم هب هيخ ام ىنع .

 وجرأغ س دساف ىنعم ال اذه لثم ىلع هكرت .وه ناو ، ضرفب سيل ناك

 ريغل درلا مهكرتب مهل ىفكو ، لصألا ف مزال ريغ هنأل ، هيلع سأب ال نآ

 ٠ عجزو بات 'نملاالا ازان ةرخآلا ف ازاننثو ايندلا ق اراع مهل نوكي رذع

 ٠ ؟ ال مل عرذلا ف دح هلاله راوجلا دح امو : هل تلق

 رانلا ةسيانتم هنا هدح ىف لوقو ع اتيب نيعبرألا ىلا هنا ليق دق : لاق

 نأ الا كلذ ىل نبيب الو ع رذلاب هيف لاقت نيملسملا نم ادحأ نأ ملعأ الو

 لوقي نم لوق ىلع ةفاسملا دعب ةفرعمل بارخلا ى اهريدقت ىنعمل لخدي

 ٠ كلذ ح رخي نآ ىسعف اهي

 . ؟ كلذ ريغ وآ هلزنمب راد ام ىهأ ؟ تويبلا هذه امو : هل تلق

 لوق نم هل صنلاب هظفحأ نآ ريغ نم هب راد ام هنا ىدنع اذكه : لاق

 ىلا - هدح ىق هولاق ام ىلع ةدايز كيلا هعفراغ كلذك أ هب احرصم نيملسملا

( ٢ ج نئازخلا ١.٠ م ).



 حا . ١٤٦

 مهلونت نم ىنعملاب .ىنكل ص .هجورف رثكآ هنم نوكي ىذلا هباب نم اتيب نيعبرا

 - ¡ ج , .ز .::.. ....., ٠... هيلع لدتسأ رخآ هجول هيف

 رظنب نا ىضذنينغا ت حييرصتلاب» ه كلذك نيفلاخملا :نم هنظأ نم لوق افو .,

 الاو س هلدعل لبق“قحلا ىف باوصلا ئنعن ىلع جرخ اناغ ، هلوقو ىلوت ىف

 . .... ٠ ىآزلا ف ثا وصلا نم جراخ هنأ ىسفن قفو 6 هدر قحلاف

 . ؟ قرغ امهنيب مآ ءاوس ناريجلاو ماحرألا قحو : هل تلق

 لك ىلا ىدؤي نأ هيلعو ك كلذك هنأ ىدنعو هقح لكل نا لي دق : لاق

 ءىشل عييضتلا هل زوجي الو س همزل دق امك هتقو ف هموزل دعبي هقح قح ىذ

 دعب هصوضخ ىف الو ءىشثل مومع ىف راج الو محرل قح نم همزل ذق امم

 & رخآ ىف قارتخالاو ءىش ى امهنيب ىوابستلا عقو امبرو الا ث هب ةنحملا لوزن

 - ملعأ هللاو ؤ ءاوسن امهل اهبوجو ىلع ةلصلا ىنعم ف ةلجلا ىف امهف الا

 رظناف قفوملا هللاو هحالصال هيغ اندزغ اهلاؤس انقرغ دق امم.هذهو

 ٠ كلذ ىف

 ؟ .اهبغرم موزل فيكو ُ محرلا هلص ,دح امو هل تلت هللا همحر هنعو

 79 اكم ف اوناك اذا مل جورخلا نود : مهلصو ف ةينلا نيفكت لهو

. ؟ال مآ مهلصو همزل نم دلي نع



_. !٤٧ . 

 ف مهلصي :. لوقو ، بلقلاب ةعيطقلاو بلقلاب ةلصلا لوق.: باوجبلا...
 ح هيلا . جاتحا نمل لاملاب ةلصلا : :لوو ث مهيزعيو مهينهيل حرتلاو حرفلا

 ٠ ملعأ هللاو > لاملا نع ىنغتسا نمل سفنلابو

! 

 دح مك ىلاو ‘ اذه ق لوتت ام :. ىدنكلا ..دمحأ نب ديعس ح : لل تلق

 7 . ؟ مهتلص م زلت

 امو ءابآ" ةغبرأ ىلا نيملسملا ىأر رثكأ ف مهتلص مزلت .نيذلا : لاق

 : لوق ‘ "هيزجت هزمع ةدم ىف ةدحا ةزم لوق فرالنخا مهتلص ف اودلو

 ٠ ملعأ هللاو لاملا نع ىنغتسا نمل ميسجلابو لاملاب ىزجي

 مل امو ةعمج ني شيورد خيشلا ن غ ةلاسم ق دجويو : - هريغ لاق

 هللا ءاس نا كلذ د هلع قضيب الغ لغشل ١ هعنمي امنا و ؤ هتعيطق دنننعي

 ٠ ملعأ' هللاو

 ف زداوخلا ءاسنلا نعو . : ىراوخلا ىبا باوج ا نم : : ةلاه نآ

 نم مداتلاب بيحرتلاو زئانجلا ىلا جورخلاو محرلا ةلص نميلعا توينلا

 ٠ ؟ هريغو جلا نم نيملسملا

 نلصي نهيلع كلذغ ماحرالل ةل ةلسلا اماغ .تقصو ىلغ .لاق

نك ناغ.ع رفسلا نم مودقلاو بئاصملا نم ةبجاولا ةلشلا ف نيماحز



_ ١٤٨ _ 

 مهغلبي نم نلبرآو لزنملا ىلا نلصو هتلص نهيلع بجي ىذلاب نزريب ال

 . مهيلا نرهظي .الو ث مالسلاو ةيزعتلا

 كلذ سيلغ رفس نم مدق اذا نيملسملا دحأب بيحرتلاو زئاجلا امأو

 باو ريغ وآ لايع تاوذ وأ باوش نك ماحرألا ةلص نهيلع امناو & نهيلع

 ٠ كلذ هاينشأ وأ رصبلا باهذ وأ ضرم نم رذع نمح الا لايع تاوذ وأ

 صوصللا امهيلع جرخف قيرط ف نالجر بحطصا اذاو : ةلاسم هب
 ٠ ؟ لتتو بلسخ هبحاص كرتو امهدحأ برهف

 فعض نم بره ناو 6 مزال نامضلاغ ةردنم ىلع بره ناك ناف : لاق

 ناك ولو 6 داهجلا هيلع بجب ام دح ف ناك اذا كلذو 6٧ هنامض همزلب مل زجعو

 ٠ ملعأ هللاو ودعلا فصنك

 مل اذا هتقفن مهمزل هداز غرفغ موق عم رفاس نمو : ةلأسم وبع

 مهنم دحاو لض ناو 6 هؤايحاو هماعط مهمزل 6 هعيايب الو همعط نم دجي

 ؛وكرتف ةفاخم ف وهو هراظتنا ىلع نيرداق اوناك ن راخ عبسلا هلكأف هوكرنغ

 ٠ ليبسلا نباو بحاصلا قحب مقي مل نمم اوناكو 6 هتيد اونمض

 تامف هقسي ي ملف ءام هعم دحاو ىلا بلطف مهنم دحاو سثطع ناغ

 دحال بياغ اثطع وه كله ٥ اقس اذا .نوكي نآ الا س هتيد هيلع ناك اىشطع

٠ هلضفب هيبحي امناو هسفنب اسفن ىبحي نأ



 _ ١٤٩ ۔

 ملسملل » : لاتق هنآ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع : ةلاسم هه

 وفعي وأ اهئادأب الا ةمايقلا موي اهنم هل ةءارب ال اقح نوثالث ملسملا ىلع
 : ىهغ هنع هوخأ

 . . هتربع محريو هبنذ رفغي نآ

 ٠ هتروع رتسيو هترثع ليقيو

 ٠ هتلخ لخفحيو هتبحص ىضريو

 ٠ هتتوم رضحيو هتضرم دوعيو

 ٠ هتوعد بيجيو هتزانج دهشيو

 ٠ هتلص ءىفاكيو هتبده لبقيو

 ٠ هترصن نسحيو هتمعن ركشيو

 ٠ هتلأسم عفشيو هتجاح ىضقيو

 ٠ هتلاض دشريو هتسطع تمشيو

 ٠ همالك بيطيو همالس دريو

 ٠ هماستا قدصيو هماعنا ىدبيو

 ٠ هيداعي الو هالوتيو

٠ امولظم وأ املاظ هرصنيو
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 ٠ هملظ نع هدر وهغ املاظ هانبا هتزصن امآن

 ٠ هتح ذخأ يلع هنيعي هناف امولظم هترصن امأو

 . هلذخي الو هملسب الو

 ٠ هسفنل بحي ام ريخلا نم هل بحيو

 ٠ « هسفنل ههركي ام رشلا نم هل هركيو

 ائيش هيخآ قح نم مكدحأ ع عدي ال », : ملسو هيلع هللا ىلص لانتو

 . » هب ةمايقلا موي لجو زع هللا هيلاط الا

 ضرع نع بذ نم » : ملسو هيلع هللا ىلص هنعو : ةلاسم ده

 هرس هرسي . امب ملسملا ه اخآ ىقل ن نمو ث رانلا نم اباجح هل ناك ملسملا هيخأ

 هاخأ مركأ نح » : لانن ملسو هيلع هللا ىلص هنأ ىورو « ةمايقلا موي هللا

 . ٠ « نانجلا جرد ىلع هلمحي نآ هللا ىلع قح نمؤملا

 قح نم ىلوأ مالسالا ىف ملسملا قحأ نأ انعم ديعس وبآ : ةلاسم ده

 : ىلاعت هلوقل مالسالا لهأ نع اونوكي مل اذا براقألا عيمجو دلولاو دلاولا

 ىلا ملسملا قح ةمرح فاضأغ ( اونمآ نيذلاو هلوسرو هللا مكيلو امنا )

 ٠ هلوسرو هللا قح

هبلع هللا ىلص ىبنلا نعو ) ١ ونمآ نيذلا و هلوسرو هللا لوتب نم ( : لاقو
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 اتح ملعآ الو « دسجلا نم سآأرلاك نينمؤملا نم نمؤملا » : لاق هنأ ملسو

 ٠ مالسالا ةمرح دعب ةمرح هنم مظعأ

 ، دلاولا ريغ ملسملا نم اقح بجوأ نوكي نأ ىغبنيف ملسملا دلاولا امأو

 ٠ ةبا رقلا ١ ذكو بألا قحو [( ٤ مالسال ١ قح نيقح هل نأل

 : لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع انغلب : ةلاسم ده

 فيضلا ماركا ليقو ، « هفيض مركيلغ رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نم »

 هلوسرو هللا قدص : حور نبا لاق ٠. ةقدص وهف كلذ قوف ناك امخ مايأ ةثالث

 ( ٠ الاق ام لك ىف

 هللا نأل ع هللا لام تيب ف هلامع ىلعو ناطلسلا ىلع ةفايضلا امآو

 ٠ تاقدصلا ىف اقح ليبسلا نيال لعج

 ناف مهلاومأ ةاكز نم الا ةفايض مهيلع ىرآ تسعلغخ ساانلا رئاس امآو

 مهيلعف ةاكز مهعم سيلو ث ةنتتواسم هيغ سيل عضومب نيملسملا نم موق ناك

 عيبب ءىش مهعم نكي مل اذا س ليبسلا ءانبآ نم مهيلع درو نم اومعطي نآ

 ٠ ملعأ هللاو مهدفري وأ ةفابض وآ ضرق وأ

 نآ بدألا نمو ع ءالخلا عضوم فيضلا فرعت نآ ةنسلا نم : ليقو

. ب ايل ١ ىل ا هعم ىشمت
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 فيضلا نوكب نأ الا فيضلا عم تيبلا بر لكأ افجلا نمو : ةلاسم دهب
 ىجانت .الو س ضعب نود كفايضأ ضعب لوانت الو ث ءاسؤرلاو كولملا نم

 رثكن الو س كريغ ةدئام ىلع ائيش ادحأ لوانت الو ڵ ضعب نود مهضعب

 وه الغ فيضلا مدختست الو ، ةشحو مهلخدتغ كفايضآ دنع توكسلنلا

 ٠ ة ء ورم ١ نم

 نم ىه : لاق ةفايضلا نع هتلأسو : جاتلا باتك نم : ةلاسض وهب

 زئاجغ ريقفلل :الا زوجت ال كلذ قوفو ث مايأ ةثالث زوجت نيملسملا ةالو دنع
 زوجت الو ةالولا دنع نم هل زوجت مايآ ةثالثغ ىنغلا امأو ، كلذ نم رثكأ هل

٠ ملعأ هللاو ثالثلا دعب هل
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 نورشعلا بابلا

 “ زمللاو ةيرخسلاو سسجتلاو ةميمنلاو ةبيغلا ىف

 درو دعولا فالخاو رسلا ءاشناو ههابشاو

 مئازعلاو ىرجلاو رامقلاو راطخلاو ةرذعملا

 ةحنافلا ةءارقو ءامسالاب لمعلاو نجلا ىلع

 ىقرلاو لفتلا ىفو ةنكمألا ىف محللا لجنو اسكع

 لعفلا ىفو هسفن بعت ىف ناسنالل زوجي ال امو

 ةلوهجملا ةيودالا ىفو رانلاب ىكلاو ىوادنلا ىفو .

 لاجرلل ةأرملا ةجلاعمو بيبطلا نامض ىفو
 ٠٠٠ لادبالاو لكوتلاو قزرلا ىفو هسكعو

 نم _ حتفلاب _ ةبيغلاو ، بايتغالاو _ نيغلا رسكب _ ةنيغلا
 ىذآ نمو ع ءايبنألا ىذآ دقف نيملسملا ىذآ نم : لاق بعك ص ةبوبيغلا

 ليجنالاو ةاروتلا ىف نوعلم وهف هللا ىذآ نمو ص هللا ىذآ دقف ءايبنألا

 . ىقر رفغتسا نمو س قرخ باثغا نم : لاقيو ، ناقرفلاو روبزلاو

 ىبنلا نع ىور امل س بونذلا رئابك نم نمؤملا ةبيغو : .ةلأسم ده

ضقنتو مايصلا رطفت ملسملا ةبيغ » : لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص
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 : ملسو هيلع هللا ىلص هلوقل عامجاب هل ةبيغ الغ قغانملا امأو « ةراهطلا

 نوعيزت مكل ام : ربخ ىفو « هنم سانلا زذحيل قسافلا ربخب اوعيذأ »

 . سانلا هفرعي هيغ امب هوركذا قسافلا ركذ نع

 ٠ رصبو غمس ىأ ( رصبأو مهب عمسأ ) : ىلاعت هللا لاقو

 امب وآ هيغ سيل امب بيعلا رهظي ملسملا ركذي نأ ةبيغلاو : ةلأسم دهب

 3 هل باتغم وهف هل صقنلا كلذب دارأ اذا : موق لات دقو ء ةصيقن هيغ وه

 ٠ ق دصلا لانت هنأل ‘ هيلع ءىش الف كل ذب درب مل ن ١ و

 هقحنسب ال ام هئا رو نم نمؤم ١ ف لاني نأ ةبيغلا : بوبحم نبا لاق

 سيل ام هيف لوقي نأ ناتهبلاو ، هب هعضي امو مذلا نم ههجو ف لوقي نأ

 هىفغ ٠

 ةآرما تلخد : تلاقف ةبيغلا نع ةشئاع تلئس ليقو : ةلاسم و ..

 ةأرما تناكو ث اهتجاح نع هلأست تلعجف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلع

 ةارما مويلاك تيآر ام : تلاق تجرخ .املغ ، ةريصتت تناك .اهن .الا.ةليمج

 كنا اهيتبتغا » : ملسو هيلع هللا ىلص لاقف ، ةريصق اهنأ الا .اهنم لمجأ

 ! اهرصق ام هللا لوسر اي : تلاق اهنأ ربخ ىفو « هيتركذف اهيغ ام أوسأ تدمع

 تركذ امنا هللا لوسر اي : تلاقغ « ةبيغلاو كايا ةشئاع اي ىفك » : لاقف

. « اناتهب ناكل كلذ الول » : ملسو هيلع هللا ىلص لاقغ ، اهيغ ام
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 ح نيباتغملا. .دحأ وه ةبيغلل عماسلا : هللا همحر رمع لانتو : ةلأسم وج

 كنرش :عمتسم ١ باتغ ١ نمك ن .راك هبلع ركنب ملق املسم ب اتغي الجر عمس نمو

 َ . ٠ ,ه اهلئانن ىش ةش امك اهدار دعسل لهاجلا ةملك تدز ولو ، لئاقلا

 موقت ت تيب نم هسفن ةبيغ عمسي لحلل زوجي لحو : ةلآ .بم .

 هللاو ئ هلعف نم سيل هنذلا % كلذ عمس اذا هيلع سأب الخ نينثا نبب نم وآ

 ملعأ ٠. ٠

 3 ىنات ه هللا اا ىلا بوتي نآ هبلغ كلذب ملعي ملو املسم املسم باتغا نمو

 نآ هبلع كلذب باتغملا ملع نا ن و 6 كلذ نم بات دق ` هنأ هعم هباتغا نم ملعيو

 .. ملعأ هللاو ، هلحتسي نأ هيلع سيلؤ كلذ نمم هللا ىلا بوتيو هيلا رذتحي

 نم « : ل انت هنآ منو هيلع هلل ا ىلص ىننلا نع ىورو : : ةلأسم وبع

 : لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص هنعو « هل ةبيغ الف ءايحلا بابلج علخ

 ٠ « طع هل ليقي الو ةبيغ ةعدب بحاصل سيل »

 عيمج ى اقلطم روجحم ًسسجتل ا : ديعس وبأ لاق : ةلابسم .ه
 : ىلاعت 'هلؤتل نينمؤملا نف ةصاخ ةبيغلاو. ة رجافلاو مهنم رابلا سانلا

 ء ( اضعب مكضعب بتغي الو ) : لاقو ث كلذ دحي ملغ ( اوسسجت الو )

 ربدآ اذاف فطللاو رشبلاب لجرلا ىقلي :نآ زمللاو : ةلاسم ده

 ، ناسنالا ةبيغ ىف مالكلا زمللا : ليقو ، هفلخ نم هيغ ملكتو هيغ نعط هنمع

 ح . .سان انلل هوركملا يىقللاك زبنلاو . موهفح ريغ مالك زمرلاو ح ههجو ف زمللاو

! ٠ ملع آ هللا و
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 مهبونذ نعو ، نيملسملا عىؤاسم نع لجرلا ثحبي نأ وه : سسجتلاو
 ى دان مث رهظلا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص هنا : ليمتو 6 كلذي مهحضغيو

 ملو هناسلب ملسأ نم رلنعم اي « : . رودخلا فوج ف قتا وعلا عمسي توصي

 ناغ ؤ مهتا روع ا وسمتلت الو ؤ نيملسملا اوذؤت ال ص هبلق ىلا مالسال ا صلخب

 ٠ « هتيب فوج ىف هحضفو هتروع هللا رهظأ ملسملا هيخأ ةروع سمتلا نم

 ضارعأ نع هناسل فك نم » : لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص هنعو
 ٠ ) ةمايقلا موي هترثع هللا لاتأ سانل

 مهنم وهف اموق بحأ نم : : ليقو ٨ دمحم نب زب ىلع نع : : ةلأسم "

 . ؟ ةاجنلاو 6 اهنم ةمالسلا نوكت فيك ء هبحملا هذه ىل فص ‘ مهعم رشحيغ

 6 مهملظ ىلع مهن اعآ و 6 هيخ مهبوصو , مملط اب ىلع اموق بحآ نم : ل ات

 . ناك اذا و ؤ هرضي الغ كلذ ريغ ىلع امآف 0 مهعم اضيأ رشحو مهلثم ن .راك

 ٠ مهعم رشحي مل مهدا ى ىلع مهنحي ملو ، . مهلالضو ك مهلطاب ىف مهل انراغم

 هعم اهظفحيو هتايح ىف نئاخل انيمأ نوكي نآ ةنايخ ءرملاب ىفك : لاق
 . تانايخلا نم تناك ام اهيلع هنمأيو هل اهظفحيو

 ٠ هنايح ق ةنوعم وأ ةنامأو العف العغ ترثك وآ : كلق

 مالسالا نيد ماكحأ ىف مارحلا نمو : هللا همحر هفلؤمل : ةلاسم ه

 موق رخسي ال اونمآ نيذلا اهيآ اب ) : العو لج هلوقل « ءازهتسالاو ةيرخسلا

. زمرلاو زبنلاو زمهلاو زمغلاو زمللا كلذكو ، ةيآلا ( موق نم



 ك . _ ٧ ٥ ١

 هلوقل :ئفخ مالكب همغب ه:زملب ىآ .. هجولا ىف زمغلاك : زمللا .امأغ

 ىآ.زا لجرو : هيتفش كرحي ) .تاقدصلا ف كزملب نم مهنمو ( : ىلامت

 :.. “ ه هباتغاو هباغ اذا هافق ف هاخأ زملي

 ظ ٠ : نيبجلا وآ نينيعلا ىدحاب وأ نينفننتلاب ةكرحلا : زمغلا امأو

 ً ١ ناك ] وهو ؤ سنتلا افت ى هيتفش ىولب ىذلا زامهلاخ : زمهلا امآو

 , هئاسلج نم دحآ يف ةبيغلا ىنعمب هسيلج هعبصأب زمه وا

 كلذكو ) ناقلألاب اوزبانت الو ( : : :ىلاعت هلوقل يتللا وه : زينلا امآو

 نسئب { : ىلاعت هلوتل هنم بان دق وهو 6 رفكم مسناب ن راسينالا تيمس اذا

 نأل ئ ٢ هب .هرقحي مساب ها هامس اذا , كلذكو > ةيالا . قوسفلا ا مل

- _ 

 نيملسملاب نظلا :كلذكو ، هب زومرلا عم موهفم ريغ مالك وه : زمرلا امآو

 ةيآلا ( نظنأ']نم اريثك اوبنتجا اونمآ نيذلا اهيآ اي ) : نيملاعلا بر لوقل

 مثا الخ هلمعتسي ملو نظ اذا امأف ع نونظملا ف هلمعتسا مث ناظلا نظ اذا ليت

 مكايا » : ملسو هيلع هللا ئلصأ ىبنلا لوقل مثأ نظلا لك ليق دقو ث هيلع

 ص ملعأ هللاو كلذك وهم كلذ هبأ امو اذهفب « ثيدحلا بذكأ هناغ نظلاو

 . , ٠ كلذ ىف رظنيف

ثيدحب الجر ثدح نمو : عرشلا نايب باتك نمو : ةلاسم ده
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 نآ بحي هنآ ملع اذا هب ثدحي نأ هل سيلغخ ةنامأ وآ رس كدنع وه :: لانف

 . ملعو هيلع مدقي ملو هثدح اذاو 7 .هيلع .مدقي مل وأ هيلع .مدق 4 .هب ربخي ال

 ثدحلا لمت هيلع مدق اذاو 6 ,{ امثا .ناك هي ريخأ مث هب ريخي نأ بحي ال هنأ

 هدعب وأ ثدحلا لبق { هي. ربخي الآ هبلع مدق ن او ئ انتفانم ناك هدعي : وأ

 ٠ كاذب هرغ د دق ناك © ال لل الو كلذب لبتي ملو تكسف

 رسأ اذا : لاق هنأ ريسثب نعا ةبقع نب خاضولا ىؤرو : ةلاسه ه

 > هيغ كبلع م دنتنبي ملو ٥ر اهلخ ا بحيب ال هنآ ملعت تنآو رسي كوخأ كيل ١

 ٠ ملعأ هللاو قافن وه هترم م مدقت ناخ مثآ تناخ .ث هترهظاف

 كل دي ل دبنسي : ىتح ضرعيو ل ١ كلذ د وحني هنب ىنب امن ا ؤ و ؤ هب زسآ اهصتب هنم

 ايكنرم هرسيل اعضم ا ده نوكي له > رسل ١ نم هلمج امه هدنع ام ىلع هنم

 . ؟ كلذ ىف مارملل

 ٠ ءاشفآ اذا كلذ ىناعم هقحل كلذ ىلا هدصق ناك اذا هنا ىعم : لاق

 ح هب ربخب ال هنأ هب'قثيو ء كلذ ىنلع هنمأب نم ىلا هانشخآ ناخأ: هل تلق

 ةلزنمب هارم اريخم نوكب له © اسأب رسلا بحاص ىلع هلبق .نم فاخي الو

.. ؟ ال وآ هل .عيضملا
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 ليق ام بسح .ىلع ٥ءاسشغا هل سيلف هب هيلع مدقت اذا هنا ىعم : لان

 هعسي له هيشغي الآ هيلع مدقن دقو .كلذ نع دحأ :هلآس اذاف : هل تلق

 ٠ ؟ الوآ بذاكلا مسا هقحلي الو ؛ نوكي ال امب ركني وأ لواحي نآ

 هسفن نع عفدم بذكلاب حيرصتلا ىنعم ريغل لواح اذا هنا ىعم : لان

 ٠ بذكلا ..نم ال قدصلا نم. ايرض كلذ ناك 6 هعسي ال ام رم)

 هدنع ام ىلع لدتسا بذكلاب حرصي مل نا فاخ نا تيأرأ : هل تلق

 فاخ اذا بذكلاب حرص نأ .هعسي له > ةلواحملا هراهظا لجآ نم رسلا نم

 ا ني اشا لا د ٠ ؟ امثآ الو ابذاك نوكي الو س كلذ

 ال ام غغد ىلا هدصق نكلو ؤ بذكلا ىلا دصقي نأ هل زوجي ال : لاق

 : ٠ بذكلل

٥ ٠ , 

 ف ةينلا ىنعم لمجو ح هرس ءامخال فذكلا ىلا د دصق ناغ : هل تلق

 ٠ ؟ كلذ ىلع ٥ءوضو ضقتني له 6 ةلواحملا
3 [. . 

 - ر :::- _ د ۔ ٠

 لهج ولو 6 هؤاشثغا . هحسي ال يذلا ,هرس نامتك ىلا ه. هدصق ناك ا ١ ذا : لاتت ا «

© ابذاك نوكي ال ملس 7 ىزلا دمكلا قفاو اذا هيزجُي نأ توجر كلذ ةعش
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 لصح اذا كلذ تويث هيلع فاخأف ث دامتعالا .ىلا بذكلا ىلا .دصق نا

 ٠٠ عرشلا نايب باتك نم ىذلا ىضقنا > بذكلا هيلع

 : هل لاقو ارس ادحأ دحأ عدوأ اذا :: ناديبع نبا : ةلأسم وه

 اذا هيسثفي نآ رسلا عدوأ نمل زوجيآ هسفنب هرس ىشفأ عدوملا نا مث ، همتكا

 . ؟ال مآ هبح اص ن اسل نم س انلا مم ىنغ دق ن اك

 نعو ، هذه كنفص ىلع هيسنفي نآ رسلا عدوأ. نمل زوجب ال : لاق

 ٠ ملعأ هللاو هبحاص ث ءاسغأ ولو ث هيسفي ال هنأ ىحبصلا

 5 ادعو الجر دعو لجر نع هتلأسو : خايسنألا باتك نم : ةلاسم ده

 ٠ ؟ همزلي ام هفلخآ مث

 . نماض وهف اسفن وآ الام لجرلل هفلخب فلتأ نا : لاق

 ىفو .: ىصورخلا.ناهبن ىبآ نب رصان خيسلا باوج نمو : ةلأسم ذه

 لثم وآ ءانب هيف اوديزيو س ادجسم اورمعي نآ اعيمج مهيأر قفتا ةعامج

 ١ دحأ اه وضبقو ة رجأ مه ١ رد ١ وملسيو 6 دجسملل قصالام صوخ وأ نبط تيب

 نم ملس ام ف عوجر هل لهو . كلذ فلخب نأ دحأل زوجيآأ . رامقلا نم

 ٠ ؟ لؤسلا ىنعم ىلع مهاردلا

 كلذغ هسفنب دجسملا ف رادج وأ صوخ ىنيب نآ امآ : باوجلا

٠ كلذ ىف ةصخر الو امزج زوجي ال



_ ١٦١ 

 ىوهلا هيلع. ردكي امم ناك ناغ س دجسملا قباطي ام ناينبلا امأو

 كلذكف ث .رجفلا ىلا دجسملا نم رظنلا قيطي .ال اممو س رحلا تنو ف حايرلاو

 ء زئاج وهخ زئاجلا هجولا ىلع امآو ، لطاب زئاجلا ريغ ف دعولاو ، زوجي ال

 هنأل ، مهاردلا ملسملل ةعجر الخ كلذل اهولعج دقف ةرجألا نم هوملس امو

 ٠ كلذل افقو اهلعج ىذلاك

 جرخي مل نا كلذ ف موزل هيلع ىل نيبي الف دعب ملسي مل ىذلا امآو

 دعو لك سيلو ، فقولاك تجرخ كلذل ةيطع الو س كلذ ف ةنفدص مهاردلا

 اميف الو ث هيلع امكح اهب ءافولا مزلي ال ةيطعلاب دعولاغ ث هب ءافولا مزلي

 اميسال ةيطعلا دعوب ءاغولا بحتسي ليق دن ناك ناو ع ىلاعت هللا نيبو هنيب

 & ىلاعت هللا نيبو هنيب اميغ ناسحتسالا ةهج نم وهف اهب هعمطو هدعو نميغ

 نودهزنتملا هاضري الو ص ىلاعت هللا نيبو هنيب اميغ ريصقتو صقن هنآ كستالو

 مهبرقتو مهل اهبحآ ىتلا تافصلاو تالامكلا ىلا ىلاعت هللا رونب نورظانلا

 ٠ ملعأ هللاو ، ىفلز هيلا

 هللا ىلص ىبنلا نع ىوري ميهاربا وبأ خيسلا لاق : ةلأسم ده

 دري مل ابذاك وأ ناك انتداص .رذتعم رذع لبقي مل نم » : لانت هنأ ملسو هيلع

 : لاقت هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ىورو ٠ « ةمايقلا موي ىوح

 ٠ « ابذاك وآ اقداص ناك هيلا رذنعا نم رذع لبقي مل نم انم سيل »

( ٢ ج نئازخلا _- ١١ م )



 س ١٦٢

 بيج `١ل و بلج ال و » : ملسو هبلع هلل ١ ىلص ل انتو : ةلأسم وبع

 وه بيجلاو فنألا مزح وه بلجلا : رثؤملا وبأ لانق 6 » ذاغىش الو راغت الو

 هنولعجي ءىن رامقلا هل ناك هسرف قبس نمف ث ليخلا قبست نأ ث ناهرلا

 ٠ مارح هلك اذهو مهنيب

 ىتخأب كجوزأ كتخآ ىنجوز : لجرلل لجرلا لوقي نآ : راغشلاو

 اتتادص اهل نوضرفي الو ث اهحاكنب هتخأ قادص امهنم دحاو لك لعجيو

 ٠ زوجي ال ا ذهغ 7 ق ١ دصي ه ذه ق ادص نوكب : دمحم وبآ ل ات ٠ كلذ ىرس

 .ةعم ىكب ةبيصم تيبلا لهأ تنع اذا ٩1: ضراقت وه و :: ذاغىشلاو

 : لات ء مهعم ١ ركيخ ءالؤه مه وضق ةبيصم كئلوآ تنع اذاف نورخآ ساانآ

 ٠ م ١ رح وهمغ 6 ملسو هيلع هللا ىلص ىهن دنن و اذه

 . ىشمي الو اهيلا ىرجيخ ةجاحلا هل ضرعت لجرلا نعو : ةلاسم هه
 ٠ ؟ كلذ هل هركي له

 ناك ناو ث هل ىنم اذا هكردي امل ءافجلا لاعغأ نم ىرجلا : لاق

 فاخي وأ هبركب هلزنأ دجسم ىف وهو ىشم اذا ررض هقحلي وأ كلذ توف فاخي

 ٠ ءافجلا نكي مل هيلا ىرجف هنع ءىشلا توف

لبق نم هريغ ىلع فاخ وأ س بطعلا هسفن ىلع فاخ .اذا كلذكو



_ .١٦٣ 

 5 ءاغجلا نم كلذ نكي مل هل ىرجغ ص كلذ هابأ وآ ةباد لكأ وآ قرغ وأ قرح

 . ناسحالا نم ىرجلا كلذ لب

 انف س هنوسح ءالعاب همالغ وآ ساانلا نم ادحأ اعد نا كلذكو : تلتو

 لحأ نم نيملسملل ١ خياشم نح ااجر انآ ثعمس دقو 6 ةيه ١ رك كلذ ق ملعن

 ديعب ناكم نم عيفر توصب نيملسملا نم ناك رخآ اخيش ىداني ةفرعملا

 . عيفر توصب رخآلا هباجآخ

 ٠ ؟ لاجرلا ٥ احالمو لاقلاو ليتقلا ىنعم امو ىحبصلا : ةنسم وبع

 ةاحالمو ى لانملاو مالكلا نم ىنغي ال اميغ لاقلاو ليقلا : باوجلا

 . هباعتساو مذلاب هاجهو همتاسث هاحالو ى هلعل ةمتاسثم لاجرلا

 قرحب ءامسآ دجي نميف : ديعس نب حلاص خيسلا نع : ةلأسم ده

 ةقرخلا ضعب كرتي ىنعأ ، عورصملا ىلع هب نخديو ء ةنرخ ف بتكت نجلا
 فنأ ىلع موفلا لامعتسا زوجي وهو ، ضيرملا ىلع نلخدي مث ع رانلا ف
 ٠ ؟ ال وآ كلذب مغنلا هل وجرن ناك اذا ضيرملا

 هنآ تعمس ام ىلعف 6 ء امسألا قرح امآ قيفوتلا هللابو : با جلا

 نم نمؤب ناك ناغ ح موغفلا و ليلعلا فنأ ف ناخدلا عضو امأو ٧ زوجي ال

 ةصاخو ملسأ هكرتخ الا و زوجي نأ ىسعغ 6 حالصلا هرغخ اجريو 6 رزضلا كلذ

٠ ملعأ هللا ة ررضلا فوخ عم



 س ١٦٤

 لهو ، ىلع نب سيمخ نب رصان خيسنلا باوج نمو : ةئأسىم هه

 فرعأ مل وآ هأرقأ تفرع ولو ع ابوتكم هدجأ ام لامعتسا ىلع اروجحم نوكي

 هنومسيو دحآ ىف مرول هل بتكأ دحأ ىناتأ نأو س زئاج ريغ وأ زئاج هنأو هانعم

 بلصألا ىناو مرولا قوف لعجيل ، ةساطرق ف نآرقلا نم ائيش هل تبتكو ةتبن
 باتك لثمو ص نآرقلا نم ائيسن طيخلا ىلع تأرقف ىمحلا نع طيخ ى هل

 متاخ دعب تقفص ، ىصع ثالث هب دراو اذه وهو ء هفرعأ مل مسالطلا

 ٠ امظن هتايبأ ىف ام رخآ ىلا

 ىديس ىنفرع انه كل هتركذ ام ميمج وآ اذه ةباتك زوجنآ : لاق مث

 كدبع نم تلهج ام هللا كملع هفرعآ ىتح ىلع روجحملاو ، باوصلا قيرط

 . ؟ سيمخ نب ملاس

 زوجي الغ هب لمعلاو هفرعن ال ام ةءارق امآ قيفوتلا هللابو : باوجلا

 نآرقلا امأو ، فالتخا هتزاجا ىفف هخسن امأو ث نيملسملا ءاهقف ىأر رثكأ ىف

 ٠ ملعأ هللاو 6 كلذمي لمعلا زئاجغخ ةييرعلا ءامسألا و ميظعلا

 ءاعدلا زوجي لهو : ناهبن ىبآ نم رصان خيشلا نع : ةلأسم دهج

 اذا ةيبرع ريغ ظافلأ اهنأل ث اهانعم مزاعلا ىعادلا فرعي مل ىتلا ظافلألاب

 ناب ام نع ةبوتلاب نادو ث اهنم باوصلا الا دنتتعي ملو ك الطاب ققحي مل
. تايتهربلاو تارامضال ال ماسقألا ف دجوت ىتلا ظافلألا لثم ح هؤطخ



_ ١٦٥ 

 ملاس وه و كلذ لاثمآو 6 ماسقألا نم ءىنل مسالطلا ةيانك كلذكو

 ٠ ؟ كلاه مآ

 همهغي ال امب ملكتلا نأ رصبلا و ملعلا لهآ نع رثألا ءاج دق : باوجلا

 نم نوكي نآ الا زوجي ال لطاب مأ قح هنأ هفرعي الو ث هب ملكتملا ناسنالا

 نم لكف ث ىآر ةلأسم اهنكلو ي هنع هنآ روهشم وأ هطخب دجو وأ ث ةقث هناسل

 نكلو ص ةبترملا هذه لهآ نم انسلو هنع عونمم ريغف ىأرلاب لوقلا هل زاج

 { مئازعلاب مزعي تامسلطلا بتكي ناهبن ابأ ملاعلا خيشلا اندلاو اندجو

 . اهيناعم الو اهتغل ملعي ال هنآ هب ملعنو

 كلذو ، حيحصلا ىأرلا نم اذه ىف هارن ام ةحص انملع انهاه نمو

 هظفل ناك ولو ، هانعم فرعي ال ام ةباتك وآ ع ءرملا همهغبي ال امب ملكتلا زاج

 ىردب ال اذهو . كلذ هسنآ امو ةيهولألا ىقنو ‘ ىلاعن هللاب ارفك هانعمو

 ةميزع آرق نم هنأ كش ولو ت هآرقب مل كلذك هنآ هب ملع ولو ، هسفن ىف كلذ

 وه ىلاعت هللا نأ دقنعم وهو كلذ ملعيب ال وه و ؤ ةيهولألا ىفن اهبغو

 كرشأ وأ ، ىلاعت هلل ةيهلالا ىفن نم نأو ، وه الا هلا ال هنأو ، قحلا هلالا

 مم نوكب ال هركذ لج هللا ىلا هنم ءىرب هنآو ئ رفك دنف هريغ اهلا هلالاب

 . كلذك هيوني مل هنأ عم ، مالكلا كلذب ءىرابلا ةيهولألا ايفان اذهب هداقتعا

اهفرشو اهتزعل نجلا اهمدختست ءامسأ وأ ةزئاج ةميزع اهنظ امناو



 س ١٦٦

 ً نجلا ما دخنسا ق ليوط حرش انهاهو ئ ادرو اهنم ذختي نم مدخن وآ

 زوجي ال ام مهنم الو مهيخ زوجي ال انلثم مكحلا ف مهنأل ال وأ زئاج وه له
 ٠ اضرلاب الا ضعب انضعب نم

 عيلحتسن ال ليوط حرشب بتكلا ضعب ىق اهانحرشت دق ةلأسم هذهو

 وه امناو ء فيلكتلا ريغ ىلع نجلا :رومآ رثكأو س راركتلا نم هنأل هتداعا

 راضحا اهب ديري سي ةروس ولتي ىذلا ىلا رظناو ء هغرشل مسالا كلذل ةمدخ

 لعفي الغا رضح اذاو رضحيف ، مهنم دحآ ىلع اهب مزعي مل نجلا نم دحأ

 ةمدخلا نم اهل ةصوصخم ىم :ام اهب هل لعفي امناو ، هنم هديري ام عيمج هل

 ، هيلع ردقي ام لك ىف ةفلاخملا ىلع ردقي مل ربجلا ىلع ناك ولو ، ةعاطلاو

 ٠ ملعأ هللاو

 ملعتب نميفو : ديعس نب حلاص خيشلا باوج نمو : ةلأسدم دهب

 ةحص هبلق ىف دقتعي نأ زوجب له س ايؤرلاو لمرلاو كلفلا ملع نم ائيش

 ءىطخي نآ الا ءىطخي ال نأ دنتنعي نأو + مولعلا ءال د

 . ؟ ال وآ هباسح ق بساحلل

 ملع هنأ اذه اننامز ىف سانلا هدعت ىذلا كلغلا ملع امآ : باوجلا

 هنأو ث ةقيقحلا ىلع هتحص دقتعي نأ ناسنالل زوجي ال هنآ ىدنعف ث كلف

 نمؤي ال بتكلا نأل ى لمر ملع مويلا سانلا هدعت ىذلا كلذكو س ءىطخي ال

. خاسنلا نم ليدبت اهيغ مقب نأ



_ ١٦٧ 

 كلذغ س لمر وأ كلف ملع ناك نا ىلاعت هللا هلزنآ ىذلا ملعلا امآو

 : .٠ هنحص دقنعي . أ ناسنالا ىلع بجاو

 ةتباث لاق ضعبو ى ةخوسنم لاق ضعب اهيغ فلتخمغ ايؤرلا ملع امأو

 وأ اريخ ىون نا ملعلا ميلعت ىف هتين هل ناسنالاو ، ىحولا نم برض ىهو

 ٠ ملعأ هللاو 6 أ رش

 نا : لوقي نآ كلفلا ملع نم ملعتملل زوجب لهو هنمو : ةلأسم يج

 ضيرملا ناو ، ىثنآ وأ ركذ اهنطب ىف لماحلا ناو س اذكو اذك رهش ىف نوكيب رطملا

 ٠ ؟ اذك موي ف تومب

 لوقي نأ هل زوجي نكلو ى عطقلاب كلذ لوقي نآ هل سيل : باوجلا

 هذه نطي فو ح ا ذكو اذك نوكب ىملع ف عمقب ىذلا باسحلا قدص نا ديقم

 ٠ تومي وآ آريب ضيرملا ١ ذهو ٤ ىننأ وأ ركذ ةأرملا

 احءاود نآ ساانلا دنع مولعمو ةيذآ هب نميغو : هنمو : ةلأسم وج

 هللا دري اهلك ءابألا نأ هملعل هللا ىلع الكوت اهءاود كرتف 4 اذكو اذك

 . ؟ ال مآ مثا هقحليآ ةيذألا كلن نم تامو

 هللاو ةفصلا هذه ىلع هكالهب لوتب ال قيفوتلا هللابو : باوجلا

٠ ملع أ



 س ١٦٨١

 : هل لاقو لجر ىلا ءاجف مهارد هل تقرس لجرو : ةلأسم .ده

 ش ىمهارد ىل تعلط نا ةيرال اذك وآ تقرس ىتلا مهاردلا فصن كيطعأ

 ، تامسلطلاو باسحلاو موجنلا ف ملعتلا لهأ نم وهو لجرلا اهل بسحف

 تتبثأ ، لجرلا ىلع ةنورملا مهاردلا تدر ىتح بتكلا نم ءىشب كلذ جلاعو

 . ؟ كلذ هل لحي ال مأ ةفصلا هذه ىلع ىطعملل ةيطعلا

 4 تيثنت هذه كنفص ىلع ةيطعلا ه ذه نأ قيفوتلا هللايو : باوجلا

 ناكو ةقرسلا تعلط نأ دعب ائيس ٥ اطعأ و مه ١ ردلا بحاص سفن تباط نا امأو

 ٠ ملعأ هللاو كلذ قضي الغ لتعلا حيحص اغلاب

 كراجأ ملألا نم ءىنت هباصآ نميغو : ىحبصلا نع : ةلأسم وه

 ائيش لجني وآ نويعلا نم ءىش ىلا ريسيب نأ هل فصوغ ث هنم اناياو هللا
 امغ نيعملا لوح لجنيب وأ هنفدي وأ ةنكمألا نم ءىش ف ةمعطألاو محللا نم

 اديفم احرش ىل حرشا .ال وأ زئاج وه لهو ث اذه عيمج ف ةينلاو ىنعملا

 ٠ ؟ هللا كدالفآ

 ٠ ملعأ هللاو 6 رخألا نم ائين ١ ذه لثم ق ظفحأ مل ىنا : باوجلا

 ‘ مهنم ناك نا ه٥هاذآ هنع اوفكيل نجلا ىللا هيقلي هنانف ىنعملا امأو

ناف ، مهيديأ ف اريسأ راصو ث ةيقتلا ةلزنمب هنع اولزنو مهفطعتسا هنأكف



_ :١٦٨٩ . 

 اذه نأ ىدنعو ث ىدرلا بقاوع فاخ اذا هل امب ءادفلا هل زاج كلذك ناك

 .٠ لاحم

 ىدنعو ء ةكلهلا نم هسفن ذقنأغ ةقدصلا باب نع جرخ نا ةينلا امأو

 مهللا مالسال ١ لهأ هيلع امو ماكحألا نع جراخ هنأل > طيضب ال ١ ذه نأ

 اذا هدر الو هنارفكب لوقأ الف ، مانألا نيب فراعتلا باب نم نوكي نأ الا

 ٠ ماهفألا ىوذ لوق ىف تبث

 6 مهريس ق هنئط الو مه راثآ ق ءاج امم هملعأ الف هدرو هزاوج امآو

 حبذ ام ميرحت مهموق بنك ق ءاج امناو 6 مه رابجا نم هصن ىندجآ الو

 . نجلل

 نم اننامز لهأ ضعب نع تلخغفحو ع نيملسملا لوق هلك اذه ىف ىلوقو

 باصيو ى سانلا هيلع امل هزاوج ىدعتي ال لوتيو ى تركذ ام زاوج خياشملا

 لوقأ امناو ، ةيهاركلاو هنع ىهنلا خياسنلا ضعب نع تظفحو ث نجلا نم

 ٠ نيملسملاب قيلأو نسحأ هكرتو هلامعتسا الو اذه لعف ىغبني ال

 هدرب لقأ مل نيملسملا ءاملع نم هآر ىأر ىلع هزاوجب : لئاق لان ناق

 كرتاو هظفحأ مل هنع ىهنلاو هتيهاركب لئان لاق ناو ى هتيالو كرت الو

 ء ءا رآلا ىلع مارح قارتخالا نأل ع هقراخيو ضعب نم مهضعب أربي مل ام هتيالو

. ملعأ هللاو ع نيدلا ف قارتغالا امناو



_ .١٧٠ 

 زئاجغ راطخألا ىضرملا ىلع ةاساقم ريغ ىف رافسألا ىف جورخلا امأو .

 ع « اوفاعت اورفاس » : راربألا ديس نع هيوري اضعب لعلو س راثآلاو ننسلا ف

 ٠ ملعأ هللاو ، مالسلا هيلع بويأ ةصق ف هللا لوت نم لوأتيو

 كيلع مالسلاو ، قحلا .الا هنم ذخأت الو كل تبتك ام انخيش ربدت

 كلعجو ا ءالبلا كنع مغرو ك ءافشلا كل هللا بهو دقو ع هتاكربو هللا ةمحرو

 ٠ ريخ لك ى ةودق

 ةاسث حبذي نأ هل فصو اذا ضيرملا فو هنع اهلعلو : ةلاسم وج

 خيسنلا ناكو ، ىلوأ هكرت نأ ىدنع اذك عضوم ى همحلب لجني وأ اسنبك و

 ٠ كل ذ نوه ركب ملعل ١ له آ نم ة رتكو 6 كل ذ نع ىهني سيمخ نب رص ان

 هيلع امل قيضي ال اذه نا : هللا همحر نانس نب فلخ خيشلا لاق

 ١ س انل ٠

 زوجي لهو : ىصورخلا ناهبن ىبآ نب رصان خيسلا نع : ةلاسم وج

 امب اذك هترضم لوقيو همجن هل بسحي ضيرم نع لأسي دحآ انعاج اذا

 بناج ىف لجنيو ء ىولح وأ محل لثم اذكب هنع اذهبو بتكلا ف هدجن

 نوعضي مهنأل ء لاملا ةعاضا نم اذه مأ ةعفنم هن ءىش اذه لهو ص اذكب تيبلا

٠ ؟ كل هللا رفغي اننفآ ة هنوكرتيو ضيرملا تيب لوح اذه لثم



_ .١٧١ . 

 اذك نم هنن هي تع اج امم بنكلا ق هندجو لوقي نأ امآ : باوجلا

 هفيضي نأ ١ امأو :. زئاج وهغ ذحذل هيغ ةرضم الو 0 دحأ نم هليحي ال امع اذكو

 نأ امآوأ، زئاج وهف مهاضرب هلكأ هل زاج نم هلكأيل محللا هءادها امأو

 نآرقلا مكاحلاو ث ريذبتلا نم وهف دحآ معطي ال اثبع عضاوم ف عضوي

 . 7 ملعأ هللاو > هلعف زاوجو هلح ىلا ليبس الف & ه رجحب ميظعلا

 . ؟ هعطق زوجيا 5 روسابلا هب جرخي لجر نعو : ةلاسم به

 ٠ ال : لاق

 أذا هيلع افوخُم نوكي نآ الا اناب هعطقب ىرن ام : رثؤملا وبأ لاق

 " ٠" اهؤطي ىتلا هتيراج وأ ، هتجوز لثم هيلا رظنلا هل لحي نم هل هعطق

 ٠ ؟ قورعلا عطقت زوجيغآ : رثؤملا ىبأل تلتق

 | ٠ .رقصلا ني. نازع هب قثن نم قورعلا عطق دتو معن : لانت

 هموتن وأ حرج هيف دبع نع : هدنع انآو ديعس وبأ لئسو : ةلاسم ه
 بطعب نأ زوجي له ث ةدملا هيلع تعمج دقو ى اهرمأ هيلع دازف هنونت هلعل

. . .: ؟ ال مآ خالض هبغ ىجري امم كلذ ناك اذا رانلاب



_ ١٧٢ 

 ىدنع اذهو س حالص هنأ ىجري امم كلذ ناك اذا زوجي هنا ىعم : لاق

 . ىنعملا ىلع ةالسلاب شقنلاب ةجلاعملا نم نوهأ

 عضوم .7 نآ دا رأغ ةيا د هنغدل لجر نع هتلأسو : ةلأسم وج

 ٠ ؟ كلذ هل له > عغدللا

 كلذ عنمي مل ءافست هيغ كلذ نآ افغراعتم كلذ ناك اذا هنا ىعم : لاق

 ٠ كلذ دارآ نا ىدنع

 ٠ ؟ هحرجغ هيآرب هسأر لجرل قلح ىذلا امأو : ةلأسم ده

 ناكو ڵ هلثم لعف دعئني مل اذا نامض هيلع سيل : ليق دم هنآ ىعم : لاق

 ةلزنمب نوكبو % كلذ ق نامضلا همزلي اضعب نأ ىعمو 0 هداهتجا وه كلاذ

 هعسب ءىشب لصألا ىف كلذ لعف اذا دبعلاو ميتيلاو ىبصلا كلذكو س اطخلا

 ٠ كلذ لثم مهنم باصأغ

 لعف دعتي ملو لصألا ىف هعسي هجوب ايبص نتخ اذا ماجحلا كلذكو

 هيلع سيلغ تامو ث ةفلقلا دعتي ملو ث هلثم عطقي ام عطق امناو ، هلثم

 كلذل انماض ناك أطخ كلذ ىدعت ناو ث ادمع الو اطخ نامض كلذ ف

 ٠ دمعلا ليبس هجو ىلع ناك ادمع ناك ناو س أطخلا هجو ىلع

وهغ هلثم لعف دعتي ملو ؤ هعس ام لصألا ف لعف اذ بهطتملا كلذكو



 لثم كلذو ا زئاج ونهغ هديس .رمأب ديعلا ف كلذ هلعف امآو ۔ ماجحلا لثم

 هديس ىآر ذخآ نكمي ناكو ، هديس ىأر ريغب ناك نا امآو ع رارحألا ةلزنمب

 `` ٠ كلذ نم هثدحأ اميف نماض وهو 4 ىدنع كلذ هل سيلغخ ‘ كلذ ف

 هليكو وآ هيصو ىأرب ميتيلاو س هدلاو ىآرب كلذ نوكيف ىبصلا امأو

 لعفو ك كلذ ف ررضلا مهيلع فيخ ناو ف مهنروشم كلذ ىف نكمآ نا هيلو وأ

 نكمت ملو ررضلا فيخ اذا هللا ءاسث نا زئاج كلذ نأ توجر كلذ مهب

 ( ٠ هننا ءاش نا كل تفصو امك نوكيو ةروشملا

 بيطتم ١ ةلعفي امك ملعب هلعفب امنا ناكو % هب الاع ناكو كلذ رصبآ نمو

 انماض ناكو ث كلذ هعسي مل ملع ريغب ناك ناو س ببطتملا هلزنمب وهف ملعب

 ٠ ليق هنأ ىدنع اميغ

 هنم رسكو هل زمغغ ث هندب هل زمغي نم ىلا بلط ىذلاو : ةلآسىم. وه

 ىلا كلذ ف دعتي مل اذا هنأ ىعمف ث هئاضعأ نم ائيس هنم رسك وأ ، اعلض

 ضعب ف هيلع نامض الف هتوقو هتفعض نم .هل زومغملا لثم ىف هلثم لعف ريغ
 . ٠ اجاتحم هل ناك كلذ . نأل ح لوقلا

 نذآ امناو رسكلاب هل نذؤي مل هنأل ، ةلقاعلا ىلع أطخ نوكي : لينو

 ٠ زمغلات هل

ء ىكلاب هيلع رينشأف ةلع هب تناك الجر نأ ىورو : ةلأسم و



 س ١٧٤4.

 ةروسثملا هعجار مث ث هاهنف ملسو هيلع .هللا ىلص ىبنلا رواش هنأ بسحأ

 نأ ثيدحلا ىنعم ىفخ ث هاهنف ةثلان هيلع ررك مث ، .كلذ نع هاهنف كلذ ىف

 ى ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا .ربخأف ةيفاعو افخ هآرو هيأرب كلذ لعغ لجرلا

 راكنالا هجو ىلع هل لانت ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ ثيدحلا ىنعم ىفغ

 ةيخاعلا تقفاوغ ؤ كلذب كيلا ، ىلا ناقبتسي رانلاو ةيفاعلا تناك كلذ عفنل

 ةيفاعلا تناك كلذ لعفت مل ول نأ ع هلوتت نم هيف ىنعملا ناك اذه وحن وآ رانلا

 ٠ كلذب كيلا ، ىلا تلبقأ دق

 ٠ هللا همحر دبز ني رباجل تناك ةآرمأ نأ : ثيدحلا ضعب ق دجويو

 . اهاهنف ىكلا ف هترواسشف ىكلا اهل فصوف ك ةلع اهل تضرع

 ىف توتكاخ هتاجنرخ ضعب ف باغ هنا : ثيدحلا ضعب ىنعم فو
 . كلذ تلعف ذا اهرجهو اهيلع دجوفب كلذب هتربخأغ عجرف ، تيفوعغ هتبيغ
 ناكو ‘ اهملكي مل هنا : ليقمق ٨٧ هعم تجرخمف جحلا ىلا جورخ هل قفتاو

 كلذ قشو ث ةكم اوغلب ىتح هتلعغ.ىذلا ىلع هلك كلذ هرفس فق اهل ارجاهم

 ناكو ، سابع نب هلما دبع هيلا .تلسرأف اهيلع هبتعو هنارجه نم اهيلع

 ٠ اهل هلآسو هملسو 6 اهيلع هيلت . فطعتساغ عضومب هنم

 اذه وحن وأ هللا ىلع لكوتت مل هذه نا : لاتق هنأ ثيدحلا ىنعم ىفخ

غلاب هللا نا هبضح وهغ هللا ىلع لكوتي "نمو ) : ةيآلا آرو ، هلوقت نم



_ ١٧٥ 

 ::سابع نبا لاقف ڵ سابع نبا ىلع هالت هنآ .رباج نع ىوري لونت ( هرمأ
 ناك .هنآ بسحأغخ ١ ) ٤ ردق ءىش لكل هللا لعج دق ( : لوتب هنأك ء ةيالا لمكأ

 ٠ اهنع ٥ اضر ن اكو ئ اهيل ١ رب اج مج ر ١ ذه دعب

 مأ ةيفاعلا بلطل ءاودلاب هسفن جلاعي نآ هل لضفألا ام تايذألاو ضارمألا

 ىتلا هللا ةمكح عيضي الو ىوادتي هل لضخأ كلذ كرتيو هللا ىلع لكوتي

 لزنأو الا ءاد لزنب مل .هلما ناف ث هللا دايع اووادنت » : ريقاقعلا ق اهعدوأ

 ٠ ) ءاود هل

 هريغ وآ جيوزت نم ىناعملا .نم ءىش بلط ىف وأ رافسأل هريسم لاح فو
 ء هلعغ ائيش دارآ ىتم هل هضفأ مآ ، تاعاسلا و م ايألا ىف ريختي نأ هل لضفأ

 هل ىغبنيغ & اميظع ارس ءاودلاو مجنلاو مايألا ىف نآ نظأ هللا ىلع لكوتيو

 . . دوعسلا ىرحتيو ىقتي نأ

 ء هباوج رثأ ىلع اهنأل ء ىحبصلا خيشلا نع اهنأ بسحا : ةلاسم هه
 لآسيو ىوادتي نآ هلأ هلسنل باصأ وآ ملألا نم ءىش لجرلا باصأ اذاو

 ٠ ؟ هيلع لكوتيو هلل رمألا ملسي مأ ح ءايطألا
. . 

 . . .ث ملعأ هللا و كلذ ق ىون ام هلو عساو هلك : باوجلا .

:هذه نع ىنصورخلا :ناهبن ىبأ .نب رصان خيشلا تلأس : فلؤملا لاق. . .



_ ١٧٦ 

 لأسي نأ هل سيلو ، ىوادتي نأ هل سيل نوكي فيك ىهنباجأف ، ةلأسملا
 ٠ لوزت ىتح اهب ىوادتي نأ هيلع امزال ناكل هتلع لوزن ملع ولو ، ءابطخلا

 ملعو نايدأ ملع ، ناملع ملعلا » : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لانو

 نيدلا ملع : ءرملل ةعفانلا مولعلا لوصأ ملسو هبلع هللا ىلص لعجغ « نادبأ

 ءرملا ىونتي هب بطلا ملعو ث ىلاعت هللا دبعي هب نيدلا ملعغ ٠ بطلا ملعو

 ناسل ىلع هللا همظع امل هزاوج الولو ، ملعلا ميلعت ىلعو ةدابعلا ىلع

 . ملسو هيع هللا ىلص هللا لوسر

 لأسي لزب ملف ةلع هنباصأ ّ مالسل ا هيلع ىبنل ا دواد نأ رابخألا فو

 ىنلا ةمكحلا لطبأ نأ ديرن دوأ د اي هيلا هللا ىحوأغ 6 هيفنب نأ ىلاعت هللا

 ٠ اهب ىوادت ىتح كتيفسس ال ىلالجو ىتزعوغ ص ريقاقعلا اهتعدوأ

 ء قلفلا ةروس لوزنب الا فشي ملغ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا رحسو

 كرت وه لكوتلا ناك ولو س هنع هللا ج رفغ ةدقعلا ىلع اتئرقو سانلا ةروسو

 ٠ اذه ق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هب قحأ ناكل 6 ىوا دتلا

 ث مهللع ءافشل هباحصأ نم ريثكل ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا فصو دقو

 ، ىوبنلا رمألاو ع ىهلالا رمألا لاثتما لكوتلا لب ، ءاودلا كرت لكوتلا سيلو

 ىذلا اذه لثمب ريكغتلا نم رذحاف ، ىوادتلاب اورمأ مهلكو ، ءاملعلا رمأو

ارون هلك ريصي ىتح ةملظ لك كلتع رونب قرحأ: دتو الا كلقع ديزي ال



_ .١٧٧ 

 ٨. كنم كلذ ءالج ىف كناكم .اذح ةرم لك ىف قحلا رونب قحلا ىرن

 . قيفونلا هللابو

 برقع هتعسل هنآ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ليق : ةلأسم ده

 هللا وه لقو نيتذوعملا ارتيو ةغدللا عضوم ىلع هحسمي لعجو ، حلمب اعدف
 ارقف هيدي عمج ائيش اكس اذا ناكو ، برقعلل ةيقر سانلا اهذخأغ ، دحأ

 ٠ ههجو ىلع امهدر مث امهيف لفتو نيتذوعملا امهيف

 ٠ ةماجحلا ىلا عزغ الا ائيش ىكنشي ناك امو : ةشئاع تلاق

 نويفخلا ىرت نأ زوجيو : ى دتارمحل ١ خيشل ١ نع : ةلأسم وج

 نأ زوجيآأ رفصخنا مسل أ كل ذكو أ هنمت لحيو ح ءا ودلل هعيب زوجيو » ءا ودلل

 ۔ ةفصلا هذه ىلع هؤارتو هعيب زوجب “ قيفوتلا هللايو : با وجلا

 ٠ ملعأ هللاو

 { ةيطعلا ةلزنمب ةميقلا لعجو ع هل ىرتشي نم رمآ وأ انتن ىرتنئاخ « نتتلا

 فيك وآ .ء كلذ هين وأ هلكآك ما رحل ١ معطم نآ دجوي هنأل ء كلذ هرضي له

 . ؟ ىديس ىنفرع ث كلذب وه ملسيو ث عيمجلل كلذ ببطيل لعفي

( ٢ ج نئازخلا - ١٢ م )



 ۔ ١٧٨

 ىلع وأ س تركذ ام ىلع نمثلا ميلست هيلع قيضي .ال :. باوجلا

 ناك ولو س زئاج ءاودلا عفن نأل ، للعلا نم ءعىشل ءاود تبث اذا ةميقللا

 ٠ ههابشأو نويفألا لثم لصألا ف اركسم

 قيبارتلاو بارغلا ةرارم لثم 6 ءاود تيئ اذا . سجنلا .عيب كلذكو :.

 ضا رمذلا نأ تعمس ىنأل 4 تامرحملا لثم ةلومعملا ةمرحملا ضارمألاو ةسجنلا

 ٠ ملعأ هللاو اعون نيثالث ىلع ديزت

 ةرذع اهيف هل عضوغ هتيع هتعجوأ نميف : ديعس وبأ : ةلأسم دهب

 نع ىور دتو س ةمات هتالصف ةالصلا تقو ف اهلسغيو اهلحكي ناك س رشبلا

 « مارح ىف ىنمآ ءاف هلل ا لعج ام » : لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 رهطت اذا مثا هيغ ىل نيبي مل برش .الو لكأ ريغ نم كلذ ناك اذا هنأ الا

 ٠ ةراهطلا همزلن ام تقو كلذ نم

 زربت نأ اهل زوجب له قرعلا عطق ىلا جاتحت ةأرما نع : ةلأسم دهج

 . ؟ اهيوادي وأ هديب هسمي ىتح اهندب نم ائيش بيبطلل

 ٠ اهيلو وأ اهجوز ةرضحي كلذ نكبو 6 كلذ اوزاجآ دق

 اهرمأف س لجر اهيوادي نأ تهركف ترسكنا ةأرما نعو : ةلأسم ذه

ىلعو ، حانج رطضملا ىلع سيل : لاقو ، ةأرما دجت مل نا لجر اهيوادي نأ



 ۔ . ١٧٩

 ىلا رطضت نأ الا س لعفتلف ةلباقلا اهيلا رظنت الأ تعاطتسا نا ضخللا

 ٠ كلذ

 عجو اهب هتمآو ى بيبط هيلع لخد ارباج نآ ريقع معزو : ةلأسم دهب
 كدبك ىف ىملع امو : بيبطلا اهل لاقغ ، اهعجو هل .ركذتن تذخأف ث اهدبكب

 تتلتنساف ، ىقلتسا رباج قدص : لاتف & رظنأو ةسم اهسمأغ ىقلتست ىتح

 . هرظنو اهعرد ءارو نم اهدبك سمغ

 . ...ه ؟ زوجت له ص لجرلل ةآرملا ةماجح نعو : ةلأسم دج

 نم الا هنم مرحم تاذ ريغ ةرح تناكاذا زوجي ال هنآ ىعمغ : لاق

 ٠ ةرورض

 مجحت نأ زوجي له ث ةماجحلل اهزربم اهالوم ةكولمم تناك اذا كلذكو

 . ؟ لاجرلا

 اميغ صخرأ ةمألاغ ةينلا ء رسو ةوهشلا نم آري اذا هنآ ىمعمغ :: لاق

 ٠ ل دق

 ىلح اهيغو ك اهل مهيف ىلو ال لاجر عم ةآرملا تتام اذاو : ةلاسم دهب

 نآ نكمأ ناو ، كلذ اوكردأ فيك اهنم هجارخا مهل زئاجغ اهيلجرؤ اهيديب

 مهل زاج سمللاب الا كلذ اوكردي مل ناو ة اولعف مهيديأ قوف ابايث اوعضي
٠ اهسمب الا هجارخا ىلع اوردقي مل اذا



_ ٨٠ ١ 

 جورفلا ق حرجلا عقو اذا كلذكو ئ ةآرملا نطم نرظني نآ ءاسنللو

 . ساانلا قوقح لطيت الو ساقت اهناف

 رظن هركيو 5 اهاهسثتب نآ اغوخ ةأرما صيمق ىلا لجرلا رظني نأ هركبو
 لجرلا هجو ىلا ةأرملا رظن كلذكو س ةجاحل الا ةأرملا هجو ىلا لجرلا

 . ةجاحل الا

 هيلع هللا ىلص ىهنلا دنع ناك ريرضلا موتكم مأ نبا نأ : ةياورلا فو

 له » : ملسو هياع هللا: ىلص لاقغ ، ةصفحو ةشئاع تلخدف ملسو

 ! ىمعف » : ملسو هيلع هللا ىلص لانتغ ك ىمعأ هنا : اتلاقغ « ؟ هنع امتبجتحا

 ٠ ةجاحل الا لجرلا هجو ىلا رظنت نأ ةأرملل سيل نأ اذه لدف « ! امتنأ

 لات هنأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ىور : ةلآسه هب

 لوسر اي ال : اولان ه « ؟ توملا نم برهي نأ دحآ ميطتسي له » : هباحصأل

 هعبتي قزرلا ناغ ، قزرلا نم رفي نأ دحأ عيطتسي ال كلذكف » : لاق ٠ هللا

 قزر .لكأت تنآ .الو س كتتزر لكأي ال كريغ نآ ملعاو « توملا هعبني امك

 كرغ ٠

 كربخآ مث كءارو اهتيلص ىتلا ةالصلا ديعأ ىتح ::هل لاق ؟ لكات نيآ نم

٠ قلخلا قزار فرعت تسل كنأل



 ب ١٨١ .

 ىلا عجرا : هل لانتغ ٠ لايعلا ةرثك هيلا اكىشغ ىكبسلا ىلا لجر ءاجو

 ٠ كدنع نم هدرطاف هللا ىلع سيل هنقزر نأ مهنم تملع نمخ .7

 ٠ هوتدصي ملف مهتزرب مهبر مهل مسقأ اماوقأ هللا نعل : نسحلا لاتقو

 تاومسلا لهأ ةدابع هللا تدبع كنأ ول : لاق ىنرقلا سيوأ نعو

 نوكت : لاق ؟ هقدصت فيك : ليقو ء هتدصت ىتح كنم هللا لبقي ال ضرألاو

 امك رانلا فاخي مدآ نبا نآ ولو : لاقيو « قزرلا نم كل لفكت امب انمآ

 قلخ فيك ص ىلاعلن هللا فطل ىلا رظناو ، اعيمج امهنم اجنل رقفلا فاخي

 ةرشقب دربلاو رحلا نم هنكيو ع ضيبلا ةرفصب هوذغيو ضيبلا ف خرفلا

 نم هئفديو 0 ع وجاا دنع هعبشي ؤ همأ نطب ف نينجلا كلذكو س ضيبلا

 ٠ هجورخ تقو ىلا رحلا نم هنكيو 6 دربلا

 حتفو ، دحاو هجو نم قزرلا باب قلفنا همأ نطب نم هجرخآ اذالف

 . نيبراسثلل غئاس فاص نبل امهنم جرخي ع نايدثلا امهو نيباب نم قزرلا هل

 رهظأ نم نوكي له ث قزرلا طخس ةفص نع هنلآسو : ةلأسم وده

 ٠ ؟ هقزرل اطخاس كلذ متكي نأ عطتسي ملو ء سانلا ىلا اهاديآو هتجاح

٠ ال : لات



١٨٢ 

 نأ لمعي مل نا هنأ نظي ناسنالا عسي له هتلأسو : ةلاسم ده
 ٠ ؟ هيتأي ال هقزر

 ٠ كلذ هعسي ال : لاق

 ٠ ؟ ناصقن الو هيغ ةدايز ال موسقم قزر وه سيلفأ : تلق

 ٠ هبلطي نآ هيلعو ىلب : لاق

 ٠ ؟ قزرلا بلط ى هللا ىلع لكوتو لمعلا كرت ناغ : تلق

 هتوفي ال هنأو ، هاوس دحأ قزري الغ اقزر هل ضرف دق هللا نا : لاق

 ٠ هقزر نم ءىش

 ٠ ؟ ائمطخم نوكيأ : تلق

 ٠ ال : لاق

 ضعب نم بانك ف تيآر : لانتو ةرفص وبأ انل ىورو : ةلأسم دهج

 بحأ ىلايع ىلع هب دوعأ هللا لضخ نم ىغتبأ ضرألا ف برضأ نأل بتكلا
 ٠ هللا ليبس ف ىفيسب برضأ نآ نم ىلا

 ىلع مث ؤ لضفأ لايعلا ىلع ةقفنلا : خايسنألا نعو : ةلاسم د

٠ هللا ليبس ف مث ع هماحرآ ىلع مث ، هيدلاو



_ ١٨٣ 

 اريخ هب:هللا..دارآ .نم ملعأ هللاو لاقي : ديعس وبآ لات : ةلاسم ه

 ٠ همي هعنقو افافك هقزر لعج

 مدآ نب ١ نأ ول ( : ملسو هبلع هللا ىلص ىبنل ا ل انتو : ةلأسم وبع

 لاتقو ٠ ) تومل ١ هكردأ امك هقزر هكردأ توملا نم برهي امك هقزر نم بره

 ترمآ ام ىلا تبهذغ س ةنجلا بلطب ترمأو ، كبلطي قزرلا رمآ : مهضعب

 ٠ هتبلطغ كبلطب رمأ ام ىلاو ى هتعيضغف هبلطب

 نا : كل لاق. لجر ق هللا همحر ديعس ىبآ باوج نمو : ةلأسم وبع

 . ؟ مارحلا قزري ال وأ ما رحلا قزري هللا

 ٠ ؟ هباوج امغ : تلق

 قزار لكو ي هاوس دحأ قزري الو قازرلا وه هللا نأ هباوج نا : لوقأف

 ريخ ) :: لاقيو ء مارحلا قزري : لاني نأ نسحي الو ، هقزر هنمغ هاوس

 5 هئاضق نم ءىش لك هنأ امك ىلاعتو كرابن هسفن ىمس امك ( نيقزارلا

 ء نيلضافلا ريخ وهو قحلا ىضقي لاقيو ى ءوسلا ءاضق : لاني نأ نسحي الو

 اورذو اهب هوعداف ىنسحلا ءامسألا هللو ) : لاقو نسحأو هسفن ىمسف

 رشلا ىضاق لاتب نآ ىنسحلا ءامسألا نم سيلو ( هئامسآ ف نودحلي نيذلا

٠ كلذ مهفاف ّ مارحلا قزار الو



_ ١٨٤ 

 ٠ ارهسشآ هلابعو هيفكي ام ماعطلا نم هدنع ناك نمو : ةلاسم وبع

 ناك ناو % هل زجي مل مهقزري ال هللا نأ همع ز ناف ناصقنلاب متعم وه وأ

 . ءىت همزلي مل ساعملا بلط ىف همه

 نم » : لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ىور : ةلاسم وهب

 : لوق نم رثكيلغ ةمعن ًاطبأ نمو « رافغتسالا نم رثكيلغ همومه ترنك

 لونت نم رثكيلغ ةمعن سبلأ نمو ، ميظعلا ىلعلا هللاب الا ةوق الو لوح ال

 ٠ « هلل دمحلا

 ه ةنوئملا فصن كنع بهذي ةسئيعملا ىف داصتقالا : لاني ناكو

 هنيب الا دبع نم ام : هللا همحر اطخلا نب رمع لانت : ةلأسم دهج

 باجحلا محتتا وه ناو ى هنتزر هيلا قاس دصنقا وه ناف « باجح هتزر نيبو

 ٠ هقزر ف درب نل رسنلا كنه و

 ىف اوركاب » : لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع : ةلاسم ده

 ناك تبسلا موي ركاب نم » : لاقو ث « ةركابملاب قزرلا ناغ ، قزرلا بلط

 ٠ )» هنجاح ءاضت هللا ىلع اقيقح

 : لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ىور : ةلأسم وبج

 اصامخ اودغت ريطلا قزري امك مكقزرل هلكوت قح هللا ىلع متلكوت ول »

٠ « اناطب حورتو



_ :١٨٥ . 

 ناو هنأ الا لدعب هدر ىلع ردقي ال ام اذهو ع ناهبن وبأ هلعلو : هريغ لاق

 نآ الا & هيلع لدي ام هيغ سيلف الكوت قزرلا ىف بلطملا كرت ىلع هب لدتسا

 ديرأ ام ىنعملا هليصحت ف ىعسلا نأ ىلع لد الثم مهل هبرض نأ امل ريطلا
 ٠ هلوصح دعب اناطب هلجآ نم حورتف اصامخ هبلط ىف اودغت اهنألا ك هلين نم هب

 نم هب ام عدي نآ. هطرش نم سيلغ ، هلوصو نم دبال هل ردق ام ناك ناو

 ةمكحلا ىف ام ىضتتقم نع جورخ نم هب امل عدوأ هيغ ام ىلا غلبت ةكرح

 هيلع ام ءادأل وأ \ رض نم هب لزن ام عفدل ، لقملا دهج اق رس نم ةيلالا

 { نوكت ةهج ىآ نم هردي مل ناو قلخلا نم دحأل وأ ع هللا قح نم

 وجري ثيح نم هلصحي نآ ىسعل هيلا ةجاحلا مضوم ف هنم دبال هسامتلاف

 امزال ىقب ؤل هنأ ريطلا ىلا ىرت ال وأ س هرمأ نم اذه ىلع هلمأ دق ام هيغ

 مكح ف امل س س اعملا وأ ءاملا هكرت ىلع ساع امل امئاد هقراف ال هركول

 . نامزلا ف امهب الا شيعي ال هنأ هللا

 ء هتايح ءاقب هيف لعج دق امل هكرت ق ناسنالا نوكي اذه ىلعو

 ، ءىش لك ىلع رداقلا هناغ هريغب ايحي نأ هللا نم ةردقلا ف زجعلا الو

 ريغب موقت نأ ةنيبلا زجعل هتاغو نوك الا هكرت عم هتردق ق نكي مل هنكلو

 هسفن نع عديلخ ث اهل ليدبت ال ىتلا هللا ةنس كلتو ث اهماوق نم هلعج ام

 . اهيف رمؤي هب ام ىلا اهنم سيل ام

ىلع ال هير ىلع ال ١ لكوتي ال ٥ ز ١ وج وأ هبلط مو زل عضوم ق هنآ ال ١



 .۔_ ١٨٦

 الاكنا هزا وجل اهجو هغرعأ الغ لاح لك ىف بلطل ١ كرتي نأ امأغ ، ها وس ام

 نوكي دق هناف ، نامز قف فلتخي نأ هيلع زوجي ال ىذلا هللا نامض فق ام ىلع

 هب راص دت ام لح نع نوكي نأ نم هنوك ف دبالف س دبعلا نم بابسأب اطونم

 ٠ كلذ ىف رظنيلغ ملعأ هللاو ٠ اطوبرم

 لعجب هللا قثن نمو ( : ىلاعت هلوق ق سابع نبا نع : ةلآسم وج

 ٠ ةرخآلا ةمالسو توملا تازمغو ايندلا تاهبش نم لاق ( اجرخم هل

 عنمي ال هللا دارأ نم نأ ىلع لد ام اذه فو ناهمين ويآ هلعلو : هريغ لات

 6 هيلا هنم هب جرخي هرمأ نم اجرخم هل لعج دن ذا ى عطقي هنود نم باجحلا

 ىناغ 6 جورخلا نم عناملا قيضلا لحم نيأف 4 هيلع . عضوم ريغ ق هلدبفن

 نم قح ىف ال كالهلا ىتح قيضملا ف ىقبيب نأل ى راتخا ام ىلع الا هفرعأ ال

 هناغ ؤ هينذ ه رهظ ىلع الماح هلعف ام ىلع ارصم هاقلي نأ ىبأو هبر ىقتا

 ٠ عجر ٠ هغرعاغ هبف كشال ام كلذو هل رسيم

 عفدو ءامعنلا لاصيا ف هللا ىلا عاطقنالا وه لكوتلا : ةلاسم

 لينو ث ( هبسح وهف هللا ىلع لكوتي نمو ) : ىلاعت هلوق الت مث 3 ءالبلا

 ال مالستسالا : ليق ، قلخلا نع ىلختلاو قحلا ىلع دامتعالا وه لكوتلا

 ٠ نمض نميف هللاب ةقثلا : ليقو 6 ىضق

هدبع نم هللا ىلع لكونل ١ ن ا : لبق دقو © ناهبن وبآ هلعلو : هريغ لاق



_ :١٨٧ 

 نوكيأ الا ءىشلا :نآ.هملعل ، هب ةقث ةيلع دمنعيخغ ں: هيلا هرمآ ضوغب نآ وه

 ١ هدنع نم ال ٠

 ح هنم الا عمطي الو 6 ٥ اوس وجرب الو هريغ فاخي ال نأ : رخآ لوق فو

 ، بابسأ عطقو ث بابرأ علخ هنا ، هيف ليقو ، هيلا الا دحأ ىلع لبقي الو

 عاطقنالاب هللا ىلع بلقلا لاكتا ليقو ث لاح لك ىف هللاب قلعتملا وه : ليتو

 كرتو ةحلسم ١ عضومب هللا ىلا يلقلا ظفح : ليتو 6 هنود امع سأيلاو 6 هيلا

 ٠ هنود ءىنب هقيلعت

 ءىش ىلع كتينب ماوق وه ىذلا ىف قيلعتلا كرت وه : رخآ لونت فو

 لوق نم اذه ريغ ىلا هللا لبت نم كتينب ماوق ركذ ؤه : ليقو ع هللا نود

 ٠ كلذ ق رظنيغ ملعأ هللا و . هدح ف

 ىف ىصورخلا ناهبن ىبأ هيقفلا ملاعلا خيشلا نع : ةلاسم ده

 . ؟ هيلع لدي ىذلا امو & هيغ لوقلا ام 6 لكوتلا

 ح هيلا ( هب ناوي نأ نم هيلع نمل دبالو ع هدبع ىلع هللا قح نم وهف : لات

 ةلمج نم هسفن ف هنأل ، هدعب نوك هيف ام ىلا هدشر ةقيرط نع ةلزملاغ الا

 لكوتلاغ ( نينمؤم متنك نا اولكوتف هللا ىلعو ) : ىلاعت هلوتل هدهع ىف ام

 دعب همامتل ناميالا ف طرش نم هب امل نيدبعتملا نم لاب ىذ لك ىلع مزال

. لاح لك ىف هب قلعتف س قلخلا نع ىنغ قحلا ىلا لصو نمو س هموزل نوك



 ۔۔ ١٨٨ .

 . ؟ هغرعيغ القن هيف امب عمسي نآ دعب القع هب هفرعي ىذلا امو :: هل تلق

 قلخ نم هللا دب ف ام ىل ١ ٥هرصم ق نوكت ٣ ونف نع هرظن ف ىسعغ : لاق

 نقح نم ه ديعن ام ىلع هلام مم ل اح لك ق ةل ايع و هل افكو ٥ ر دخ نم هي هل امو

 ق هنلخ نبي ام لدع و هنردنقت نم ه دجي املا 0 هبلع لكونل ١ ىلع هل دي نأ

 ٠ ةمهتلا ىفنل هلقع ىف ةبجوملا ةمسقلا

 هل ه ر دق امنا و ؤ هريغل هب الا ة وف ال و لوح الو ‘ هريخست ق هادع امنا و

 6 ذئموب عن ام ال و ؤ هل ل ديم ال هيل ١ هلوصو الو هنوك نم لب ال & هيلع وآ

 نم هئطخب الغ ؤ ه دعب ال و هلبق ال هموب ق عقب نأ الا زوجب ال لب عف اد الو

 ةنس هذخأت ال « مويق ىح هن اف س ةلز نع نوكبي الو ةلفغ الو دمع ةهج

 ٠ مويل ةعاس ف نيع ةفرط وهس الو ك مون الو

 ىلع امزج هتوفي ال هدنع ام نأ رقي نيح عايضلل هملسي نآ نم نمآغ

 رض وآ عنم وأ ءاطع نم هب وآ هل نوكي ام ىلع ريغلا ةردق نم سيآ و ث لاح

 رمألاو قلخلا هل نم ىلا عاطقنالا ىلع هلهجف ث عفد وآ بلج فق عفن وأ

 ىلع هجو لك نم هب ةقث ، هيلع دمتعاف ، هيلا هرمأ ضوغ ىتح ي قحلاب هلك

 هنامز ىف هخرع دت امل هركي ام ىلع ربصلا وأ ، هنع نوكي اميخ هنم اضرلا
 نم هارخأ. ف هوجري ام عم هتلفغ مدعو ث هناسحاو هفطلو هلدعو هتردق نم

 % هرومأ نم ءىشب هل ءافولا نع هلاح ف هنود ام زجعو ء هناميا ىلع ص هلاون

٠ هريدقتو هرمأو هتدارا نع نوكب نآ إلا



_ ١٨٩٨١ . 

 لظنا لز 6 .زيقيلا سمش هيلت ىلع تعلط نا الا . هل نوك الغ الاو

 هزمأغ 7 هيلع هلد ام الا هيرب الا ءىش ق قلعت هل قيي ملف ء نحملا ق هنم

 ٠ هبرت ىلا اهب غلبي ةبرأ نم هيف هل امل هب

 مهلكآ ،. هيلا لوصولا دعب هب نيمئاقلا هلهأ ف لوقلا امو : هل تلق

 ٠ ؟ كلذ ىف قرف امهنيب وآ ؟ ةدحاو ةلزنم ف نونوكي

 نم ةنانئمطالاب ام ردق ىلع تاجرد ىلع مهناب لوقآ نا ىلعلغ : لاق

 خنضي ال ذا ةنايدلا فا هل ىه نم ىتلا ةنامألا هذه لمحت ىف فعض وآ ةوق

 ةرئاد نع جرخ نمو ث اهتوافت ىف اذه ىلع نوكي نأ الا هماكحأ ىف ىعم

 هنود نم دجي نلو هالوت ام ىلا هللا هلكو ، هالوم ريغ ىلع لكوتف ث هماقم

 .الكو

 ٠ كلذ ىف رظنيغ ملعأ هللاو ز اذه ىق ىدنع اه اذهغ

 ادهاز احئاس جرخ اذا لجرلا نع لئسو ث هريغ نمو : ةلأسم د

 ٠ ؟ اكلاه كلذم نوكبآ ٤ اعوجو اشثطع كلهيو ح ابعت ىقلب نأ ىلا

 لمحيو ح كالملا هسفن ىلع فاخي هنأ فرعي نأك اذا هنا ىعم : لاق

 ةحايسلاو ث ةحايسلا ىنعم ريغ ىف ىدنع كاذ هل نكي مل كلذ ىلع هسفن

٠ ىنعم اهل سيل نامزلا اذه ف



 س ١٨٩٠

 ةينابهر ةخابس » : لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ىوربو

 ٠٠ ملعأ هللاو « دجاسملا ىف سولجلا ىتمآ

 دمحم ضيق امل هنا : ليتو ٠ عرشل ١ نايب ب اتك نم : ةلأسم .2

 تيقب بر اي ىنأ همسا لج هللا ىلا ضرذنا تكش ملسو هيلع هللا ىلص

 ٠ ؟ ةمايقلا موي ىلا ىبن ىلع ىشمي ال

 . ءايبنألا لنم الاجر ةمألا هذه ىف لعجآس ىنأ اهيلا ىلاعت هللا ىحواف

 ٠ ءايبنألا بولق ىلع مهبولق

 . ؟ مه مك : تلق

 نؤعبرأو ى ءابجنلا : مهو نوعبسو ى ءايلوألا : مهو ح ةئامثالث : لاق

 ةثالثو ث ءافرعلا : مهو ةعبسو ء ءايقتألا : مهو ةرشعو ك داتوألا : مهو

 ةثالثلا نم ريتخا ثوغلا اماغ ، ثوغلا : وهو دحاوو ، نوراتخملا : مهو

 ةرسثعلا نم ةثالثلا ف لعجيف دحاو ةعبسلا نم راتخمو ، هتبترم ف لعجيغف

 نمو غ نيعبرألا ىلا نيعبسلا نمو ث ةرشعلا ىلا نيعبرألا نمو ةعبسلا ىلا

 اذكه ةئامثالثلا ىلا دحاو ايندلا لهأ نم راتخيو ، نيعبسلا ىلا ةئامثالثلا

 . ةمايقلا موي ىلا

لثمو. حون بلق لثم هبلق نم مهنمو س ىسوم بلق لثم هبلق نم مهنمف



. ١٦٩١ 

 ناميلسو دواد بلق لثمو ث مالسلا مهيلع ليربج بلق لثمو ع ميهاربا بلق

 : لات ( هدنقا مهادهبخ ) : لوقي همسا لج هللا تعمس امأ ، ىسيعو بويآو

 ولغ ، ةمايقلا موي ىلا ةمذلا هذه نم لجر هتقيرط ىلعو الا ىبن نم امغ

 . الالح مهءامدو مهلتق اوأرل ةرشعلا بولت ىلع اوعلطا نيعبرألا نأ

 مهءامدو مهلتق اوأرل نيعبرألا بولق ىلع اوعلطا ول ةرشعلا كلذكو

 . ىسوم ةصت نم ن اك ام ىرت امآ ء الالح

 هللا لوسر لاق : لاق هللا همحر ليج نب ذاعم نع : ةلأسم وبج

 نيذلا لا دبألا نم وهغ هيغ نك نم لاصخ ثلزالث « : ملسو هبلع هللا ىلص

 هللا مراحم نع ريصلاو ء هللا ءاضقب اضرلا : اهلهآو ايندلا ماوق مه

 ٠ « هللا تاذ ىف بضغلاو

 مه لا ديذلا نم نا ليق دق : هللا همحر ديعس وبأ لاق : ةلس وج

 ٠ ةمايقلا موي ىلا مهنم ضرألا اولخت ال الجر نوعبرألا

 ... ٠ ؟ مهتفص ام لادبألاف : هل تلق

 هدعب هناكمو هلثمل هل فلاخلاو هنم الدب هل فلخلا وه ءىشلل لدبلاو ك مهنيد

٠ ملعآ هللاو اذه ىل مقي



_ ١٩٢ 

 راثآ ىف تدجو ىنأ لادبألا ةفص ف ىلمازلا خيشلا نع : ةلأسم وه

 هللاو ال لادبألا مهو ، انقيدص نيعبس نم ضرألا ولخت ال ريسفت نيملسملا

 © بولقلا ةحصو ءاخسلاب منكلو ، موصلاو ةالصلا ةرثكب الادبأ اوناك ام

 ٠ ؟ مهفصوو مهتريس نوكت فيكو ناوخالل ةفآرلاو

 مهلاومأ ف مهيلع بجو امب نولخيي ال مهناخ ءاخسلا امآ : باوجلا

 دسحلاو لغلا نم تحص دت مهبولتت ناغ بولقلا ةحص امأو ك مهسفنأو

 تلخ دتو س لجو زع هللا هعاط الا اهيف سيلو ي باجعالاو ءايرلاو ربكلاو

 . ايندلا بح نم

 حيحص له ث ناهبن ىبأ نب رصان خيستلا باوج نمو : ةلأسم وه

 ىلا مهنم ضرألا ولخت ال الجر نوعبرأ مه لادبألا نأ دجوي ام اندنع
 . ؟ ةمايقلا موي

 نكمم اذه نأل ؤ عضوملا اذه ىف رظنلل لاجم ال : باوجلا

 كلذك ركذ دق ىذلاو رثألا ىف امأو ، حيحص ريغ هنأ نكمي اممو س هتحص

 ىلا نكلو ث ةقيقحلا ملع ى ةيئابلا هتموظنم ريسفت ف موقلا نع ءاج ام

 ة هنم مزاللا لصفي ملو معغ موقلا ةقيرط ىلع ةقيقحلا ملع ف اهريسفت
ىلع نحت ىتلا ظافلألا زيمي ملو ث حابملاو بحتسلملاو هوركملاو مرحملاو



_ :\٩٣ 

 ّ .ىهملال ١ ملعلا را ونأب هلقع لحفتي نأ لبق مهبتك آرقي نبح ناك كلذ لعلو

 ٠ ملعأ هللاو

 ىسوم ىلا هللا ىحوأ اميغ ليتو : عرشلا نابيب باتك نه : ةلأسم وبع

 تيم مهنم تام املك ضرألا مهب ميقأ الا دبأ ضزألا ق نأ مالسل ١ هيلع

 ٠ الجر نوعبرأ مهو % هلثم هناكم تلدب

 مايص الو ةالص ةرثكب اولضفي مل : لادبألا ىف ءادردلا وبآ لاقو هنمو

 عيمجل رودصلا همالسو ةينلا نسحو عرولا قدصب نكلو س عوشخ .الو

 ى ميلح بلو ث ننحتو ربصب هللا ةاضرم ءاغتبا مهل ةحيصنلاو نيملسملا

 ميهاربا نيقي لثم ىلع مهبولق هملعب هللا مهءافطصا ةلذم ريغ عضاوو

 نورقحي الو ى هنذؤي الو ، ايبن نونعلي اال نيذلا مهغ ي ميحرلا نمحرلا ليلخ

 ٠ اديأ َ ادحأ نودسحي الو 6 نولواطت الو

 5 اسفنآ سانلا اخسآو س ةكيرع مهنيلأو ، اريخ سانلا بيطأ مهؤانبأ

 س انلا ىوعد نمح ةمالسلا مهتفصو 4 ةشاسشثيل ١ مهتنيجسو 6 ء اخسل ١ مهتمالع

 مهنيب اميف ةرهاظلا مهلاوحأ ىلع نبموادم .© مهلاح فلتخن الو مهلبق

 ٠ ةارجملا ليخلا الو فصاوعلا حايرلا مهكردت ال 6 مهبر نيو

 اقنايتسثاو ع هللا ىلا احايترا ىلعلا فوقسلا ف مهبولق دعصت امناو

( ٢ ج نئازخلا _ ١٣ م )



_ :١٨٦٩٤ 

 ٠ ) نوحلغمل ١ مه هللا بزح نا الآ هللا بزح كئلوأ ( تاربخلا ق ارردو . هيلا

 ٠ ملسو هلآو ىبنل ١ دمحم هلوسر ىلع هللا ىلصو

 هدعسأ ىديعسوبلا سيمخ نب دمحم ملاعلا خيسلا نع : ةريس ده

 ىلع لادبألا لاجر نم ولخت .ال ضرألا نأ انفرع ىذلاو : لاق ىلاعت هللا

 نم ضرألا مدعت ال لالدالا رثآ نم انفرع ىذلاو ، لاوحألا نم لاح لك

 دح ال ، نايبلا فيحصت نم فرط ىل ناب دقو ث لادبألا نم نيعبرألا ددع

 ددع وه كلذف ، نيعبرألا نع نوصقني الو ، نامزلا ضعب ف مهترثكل
 ٠ ناكرألا

 مهو . ءامسلا ةكئالم ناوخا مهو 6 ءايبنألا لادبآو لسرلا ةثرو مهف

 .رون مهو ؤ اجدلا رونو راهنلا سمش مهو ؤ ايندلا حيباصمو ضرألا حلم

 تاومسلا ىتارم ف مهتملكو ع ةيلاع هللا دنع مهتجردغ ، ىمعلا لهأ قادحأل

 ٠ ةيضارتم مهتاليضف قباوسو ث ةيهانتم سرعلا تحت مهتاوصآو أ ةيغخاوتم

 ىف نييبنلا تاجردك ى ىنسألا رونلا ىقترم ىف مهتاجرد تقباست ناو
 لوقي ، ىنغلاو ةردقلا وذل ءاملعلا لثمك ى انبر انل ىكح امك ىنعملا ةليضف

 ليوأتلا ىف كاذك كاذخ ( ميلع ملع ىذ لك قوغو ) : ميركلا هباتك ىف

 ٠ ميقتل ا

مهتربسو “ ةروهشملا مهتافص نع ميدع ريغ دوجوم ىبنلا نعو



_ .١٩٥ 

 مه ، ةرونأملا مهتميضو ث ةروهملا مهتملكو ةروكذملا مهتوعدو س ةروبخملا

 ع سوفنلا وكلام هب ىهنلا ىلوأ مه ، سوعرلا وسوسده ايندلا نطاوب ىف

 ءايكزأ ، ساوسولا لغو نم بولتلا ءارهط ، سوبلملا ويراوح ضرألا داتوأ

 . سوندلاو بويعلا نود نم ةراهطلا

 هل اوفلأو نانملل ةبحملا فطاوعب اوفطعتو ، نمحرلل ةيلكلاب اوصلخأ دق
 هل اوعستثخو س ناكرألا لصافم عوضخلا ىف هل اونيلو ، ناسللاب لوقلا

 هيغ اوتقامو س ناوخالا فلأم هيلا ةبرق هيخ اولماعو ، نانجلا قوست جييهتب

 مهيلع اوكوستنو س ناصعلاو لالضلا لهآ هيغ ةوادعلاب اورهاظو ي ناطيشلا

 ء نازحألا و رورسلا ف ةيوسلاب رهدلا اولماعو س نالعالاو رسلاب ضغبلا ةدنب

 ، نابرو عذعذ ضرألا سيعاول مه ع نامزلا نم رورسلا ةرهزب نوعدتخي ال

 ةرامعل مهو ع ناحيرو دبز عاقبلا نيتنا مهو تاميض لكل لالدلا حتفب مهو

 ء نآرقلاو ننسلا ىف رافثكلا ةحافت مه ث ناولألا سبالمل دجسعلا درب ضرألا

 اوموستو ، ناسحالاو ىوقتلا بوتب اولمزتو ث ناميالا سايرب اونتيرت دق

 لآو ةرقبملا رهاوج دئالقب اونيزنو ناقذألا ىلع دوجسلا بهذ ريناندب

 رمع ١ ن ٠

 دابكألا اونوكو ث ناهربلاو ىدهلا مامتب مالسالا مونب اونصحتو

 هبر نم رون ىلع وهف ، مالسالل هردص هللا حرش نمغ هبحو ليلجلا قوشب

. اهتحب صالخالاب اهروداب س اهلهآو اهب قحآ ناكو ىوقتلا ةملك لهآ مه



١٩٦ 

 ؤ نيزح فوخلا فرطب اودغيو حوري ى نيهر بسك امب مهنم ءىرما لك

 هللا مهلعجف عوجلا اوفلأ دن ، افافك ايندلا ليلقب ىضر ع نيمط نطبلا صمخأ

 لهاجلا مهبسحيو اخاحلا سانلا نولآسي الا مهف ) : ىلاعت هلوق ع افارشأ

 مهبسحيو ث ةعايبلاو ءارشلا سخبب سوفنلا اوبهوو ( ففعتلا نم ءاينغأ

 اودوو ث فلعتلاو علضتلا ايندلا نم اولق دن ، ففعتملاو لخبلا نم ءاضرم

 { ةعايبلاو ءارثلا سخبب سوفنلا اوبهوو ٬ فرشتلاو عفرتلا ةرخآلا نم

 ٠ ةعاضبلل قافن ءاجرملا قوسلا نم نوبلطيو

 لطابلا نم تلع امل ةعاسلا موقت موي رفظلا حوب حبرمب نومعطيو

 ( هنوبحيو مهبحي موقب هللا تأي فوسخ ) هنويعو هميسنايخ ترهظو ، هنوصح

 . ( نيرفاكلا ىلع ةزعآ نينمؤملا ىلع ةلذأ )

 راجت مه ك ىقثولا ةورعلاب نوكسمتملا مه ك ىقرملا ملسلا لهأ مه

 نورفاظلا مه س بوبحملا باب ىلع اوفقيل بتقو اذا نوحرفي « بوقولا ليللا

 ةعارزلا روذج نوفيصملا مه ث زفس اذا راهنلا عارز مه ، بولطملا لينب
 ١ ذ ١ .رجه ٠

 نوحرف مه ذئنيحف ، ةسايدلا موي مهتعارز داصخ دنع ممهل ىبوط
 ديدازص مه ، نوطعي اوناك امب ءازج ، ةسالفو مدع ف سانلاو ءاففلاب

ايندلا ثوغ مه ء اهلابجو دتمي نآ ضرألا داتوآ مه ث اهلابشأو ءاجيملا



...١٩٧ 

 مه ث اهلابحو ةبوتلا ةيخ مه ع اهلامعو ديحوتلا ةملك لهأ مه ، اهلايقأو

 ٠ اهلالد مهو ةنجلا ىلا سانلا داوق

 هللا هغلأ مهغلآ نمو ث هللا هبحأ مهبحأ نمو هللا هتفاو مهتخاو نمو

 ىلا رظنلاو ك ةالصلاو مايقلاب ةنس نيعبس ةدابع لدعت مهترايز ث هالن امو
 ةيقرش ال ديحوتلا هنونيز مه .ةاكزلا قافنا ابهذ ضرألا ءلم لدعي مههوجو

 عزفلا ران ىلع عرولا رون اهب ردنأ ةجاجز ةاكشم اهب سانلل مه ي ةيبرغ الو.

 ٠ ةيردل ا فق نم فقوتب

 انبر نسحأ ، ىدتهملا وهف هللا ىدهي نمو ع ءاسثي نم هرونب هللا ىدهي

 مهلاعغآو ث ةميرك مهيديآو ث ةميلح مهلوقعو ث ةميلس مهبولق ث ءاسآ امو

 ركذلابو ع ةمئاص وغللا نع مهناسلو س ةمئان ةضيضغ مهنيعآو س ةميقتسم

 مهبطاخ .ناو ى امارك اوقطن اوقطن نا ث ةمئاق ةيرد مهبولقو ، ةمئاد

 ةودق نيقتملل كل انلامعأ فق انلعجا انبر :: نولوقي ث امالس اولانت .نولهاجلا

 ، انويلو اربص مهظيغ اولاحأ اوظاغ اذاو ، انوه اوسثم اوسم اذاو ، اماماو

 ٠ انوملظ ام : اولاقو اومتك اوملظ اذاو ث انوفع : اولاق ةلز اوبيصأ اذاو

 ةبهرلا مارضب مهدابكأو ي ةيرس ةجهبم مهتالخأو ى ةيرد ةيبن مهلوقع

 ٠ ةيلع ةقداص مهناسلو ث ةيرون ةيوبن مهتريسو ث هيرح

ديرط ح نبكتسم رغصنم نينمؤم ١ ق 4 نبطغ فانقو رومألا ف مهنم كلك



 ۔ _ ١٩٨

 ناف ص نيهاسللا عم وهسي ال س نبتظعوملا اركاذ ى نيهاللا عم وهلي ال هسفنب

 رطغأ ناو ث نيركاذاا عم دودعمغ قطن ناو ث نيركفملا عم دودعم تكس

 دودعمخ ماخ ناو ث نيزئافلا عم دودعمغ ماص ناو س نبمئاصلا عم دودعمف

 ٠ نبحلغمل ١ مم دودعمغ ىلص ناو 6 نيمئاقلا مم

 تالاطه ججم 5 اكرلا عيقوتب فوخلا .رمضم ث اعنلا ديطوت ىلع نمدم

 6 افو دعو نا أ اعدلا عرضتب 6 تاوصألا بحاوصب ججعم ء اكبلا عمادم

 ٠ افل رصنتسا ناو 6 افق ديقتسا ناو 6 افخ رسنتسا ناو 6 افع رثع ناو

 & قاطنلاو مالكلا ولحب هناسل بدأ دتو ، قالخألا نسحأب بذهت د

 رظنل ضغم ناوخالا نويع نعو س قاذملاو ةحئارلا ةيبط هفلآ نمل ةحافت

 فوخب رسلا لاتحا دق ث قارتالاو رودصلاب راقولا نكسم ث قادحألا

 % قرنتحاف مارضلا عذل نم هدبك تقرتحاف قسفلا لكلك جردنا اذا رسلا

 رانو ءاجرلا ءام جزتماو ، قرتغاف لقملا لباو بوبحملا ءاقلال فذغذتو

 ١ ق ذغ و ز افغ ف وخذخل ٠

 ض ساعنلاو مونلا هنع درطف ، ميقس وه اذاخ ، ميظعلا ءانبلا هنترطغ

 ى سافنألاو حورلاو نظلا نسح ضفري ةراتو ع سايالاب نفيآ هنأك ذئنيحف

 سانلا نع لاحتسا دق ، سانلا ةعجه دنع ليللا روجيد ىف ايحيو تومي

٠ سايكألا عوبطم ىلا



_ ١٩٩٦١ _ 

 نوقئاذلا مهو ع اهرهاظ سانلا رظن نيح ايندلا نطاب نورصيملا مه

 ايندلا لجآ نوبلاطلا مهو ث اهبراسثم ولح سانلا قاذ نيح اهيلاجم ردك
 & اهلايح بيترت سانلا كسمت نيح اهلابقا اوضرف ث اهلجاع سانلا بلط نيح

 اوسسقتو ث اهمادخ اوترافو ، اهلابج عماوص ق ايندلا ءانبأ نع اودرفنا دق

 ملو ے اهرابدا مهعرخي ملو ، اهراثكا اوبلطي مل ، اهلامع نع داتوألا ضحنب

 اهتعفرب امغ اهوضفخو ث نيحرف اهورسامغ ، اهوكرت اهرورس مهرسي

 . نيحئار اهعيب ىف اوناك اوعابخ ، نيرشبتسم

 اورظنو ي تامركملا اهاياطع نم اودروو س تالزنملا مهل اهعضوب اومنتغا و

 ملو ، تامملا ركذ نوددجي زيخ لك فو ، ثالثملا مهنم تلخ دق اهلهأ ىلا

 : راث ةزع نوبلطي الو ، راج ىلع نوميضي ال ، تالفغما رنصت هنع مهذخأت
 ء ضرألا ويناحور ، راصبألا ولوآ مه كئلوآ س رانملا ركذب مهبولق تعبط

 ٠ . راربألا مه كئلوأ

 : ةرخآلا تاضرع ىف ترفن مهبولقو ؤ ةرضاح سانلا عم مهداسجأ

 لالكلا اولصاوو ث لاخبلاب ليللا اولباقو س لالعلاب ةحصلا اوجزام دق

 ىف تنطو مهتالخأ ، لاكتالاو نزحلا ميمحب حرفلا قيقد اونجعو ، لالكلاب

 لابسئألا ةروسق نم دشأ هللا تاذ ف تنطوو ث لافطألاك وفعلاو ميضلا

 هللا نم الضف نوغتبي ادجس اعكر مهارت مهنيب ءامحر .رافكلا ىلع ءادشآ )

ةاروتلا ىف مهلثم كلذ ، دوجسلا رثأ نم مههوجو ف مهاميس اناوضرو



_ ,٢٠٠ 

 هقوس ىلع ىوتساف ظلغتساغ هرزآغ هأطسش جرخأ عرزك ليجنالا ف مهلثمو

 تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا هللا دعو رافكلا مهب ظيغيل عارزلا بجعي

 ٠ ) اميظع ارجأو ةرفغم مهنم

 مهترمز رتتحم ىق انرشحاو ء مهتدع ىف نيدودعم مهنم انلعجا مهللا

 مويب انلعجاو 6 نيدماع كنمحر ىلا كلسرو كئامينأ نبب انلعح : او 6 نبدعرم

 ٠ نبيدفونسم كدغو نم دفولا لهأ عم نباغتلا

 ةرهاز دودخو ث ةرظتنم ةرظان ةجهب هوجوب انروبنت نم انرثأو مهللا

 ةيهب ءاضس ة رغ ء اضعأبو ء ةرنينسم ةكحاض كئاقلب ة رورسم « ة رفسم

 ٠ نيملاعلا بر نيمآ نيمآ 0© ةرمقم

 انيين ىلع ملسو هللا ىلصو 6 ميظعلا ىلعلا هللاي الا .ةوق الو لوح الو .

 نب مل اس ني سيمخ نب دمحم هلل لقألا نم ، ميلستل ١ و ةالصلا لضفأ دمحم

٠ ىضابالا ىدمسلا ىديعسوبلا هللا دبع



_.. ٢٠١ . 

 نورشعلاو ىداحلا بابلا

 .. اهب رمالاو اهمكحو اهتفصو اهلضفو ةينلا ىف

 ٠ فيفختلاو ديدشتلاب ةينلا

 ٤ هسنفن هزنو ٤ هتقيرط تماقتنسا هتين تنسح نم ليقو : ةلأسم وج

 ىلص ىور.ام ةينلا ةليضف نمو ، لجرلا وهف هاوه كلم نم ليقو ، هاوه كلمو

 تانسحلا نم هعمو ةمايقلا موب ديعلاب ىتؤي » : لاتق هنأ ملسو هيلع هللا

 ءىجيخ ذخأيلغ ُىجيلف ةملظم نالخ ىلع هلا ناك نم دانم ىدانيغ لابجلا لاثمأ

 لجرلا ىبيف ءىش تانسحلا نم هل ىقبي ال ىتح هتانسح نوذخأيف سانأ

 , ىتكتالم نم ادحأ هيلع لطا مل ازنك ىدنع كل ن ا : هبر هل لوقيف اناريح

 نم اهتيون تنك ىتلا كتين لوقيف وه ام بر اي : لوقيف ، ىقلخ نم ادحأ الو

 ٠ « افعض نيعبس كل اهتبتك ريخلا

 آرقنيغ هنيميب هيانك ىلطعيف ةمايقلا موب ديعلاب ىتؤي ( : رخ آ ثبىدح نمو

 7 ملو هاون امم كلذ ريغو ةقدصلاو ةاكزلاو ء داهجلاو و جحلا هيغ

 لوقيغ ث ىباتك اذه سيلو ث ائيسث اذه نم تلمع ام : هسفن ى دبعلا لوتيغ

ىل ناك ول : لوقت تنأو ارهد تسثع كباتك هناخ ارقا : ىلاعتو كرابت هللا



 س ٢٠٢

 نم كلذ تفرعو تلعفو توزغو تدهاجل لام ىل ناك ولو ، تججحل لام

 ٠ « هلك كلذ باوث كتيطعأف قداص كنأ ، كتين

 وهف ةينلا نم هيغ الخ لمع لكو س ةين الب لمع ىلع ب باثي الو هلمعي مل ناو

 ىف رانلا لهأو ةنجلا ىف ةنجلا لهأ دلخي امنا : لوقي نسحلا ناكو ص ءابه

 ٠ ريشب لاق اذكهو . تاينلاب .رانلا

 © حراوجلا تاكرح نم غلبآ بولقلاب دصقلا : ءامكحلا ضعب لاقو

 ء قيفوتلا نم اباب نيعبس هل هللا حتخ ةنسح باب هسفن ىلع حتف نم ىوريو
 ٠ نالذخلا نم اباب هيلع هللا حت ةئيس باب هسفن ىلع حتف نمو

 مل نم ليقو ى ةينلا ءوس ةئيسلا بابو ةينلا نسح ةنسحلا بابف

 بلطلاب ءاجرلاو ، رذحلاب فوخلا لمع ريغ ف لمعي وهف ةعبسب ةعبس نرقي
 ةريرسلاب ةينالعلاو ةمادنلاب رافغتسالاو دهجلاب ءاعدلاو دصقلاب ةينلاو
 ٠ صالخالاب لمعلاو

 لمعلا كل ملسي ىتح ءايشأ ةثالث هب داري لمعلا : ذاعم نب ىيحي لاننو

 ٠ هغا رغ دنع صالخالاو هطسو ف ريصلا و . هلوأ ف ةينلا هؤدب

 لك ق ةينلا ميدقت ملسم لك ىلع بجاولا نم نأ : ديلاقتلا بانك نمو

٠ هند ايع و



٢.٠٣ 

 ىلص ىبنلا لاقو ( نيدلا هل نيصلخم هللا اودبعاغ ) : ىلاعت هللا لاق

 هلما ىلص هنعو « ىون ام ءىرما لكلو ، تاينلاب لامعألا » : ملسو هيلع هللا

 ةجحلاو « هل ةنسح ال نمل رجأ الو « هل ةين ال نمل لمع .ال » : ملسو هيلع

 هللا اوديعيل الا اورمأ امو ) : ىلاعتو كرابت هللا لوق ةينلا بوجول

 ٠ ( نيصلخم

 ث كلذ ىنعم « هلمع نم ريخ نمؤملا ةين » : ملسو هيلع هللا ىلص لانو

 لوق كلذ ىلع ليلدلا ث هيغ ةين الب لمع نم ريخ نمؤملا ةين نآ س ملعأ هللاو

 هنعو ٠ هيف ردقلا ةليل ال ( رهش فلآ نم ريخ ردقلا ةليل ): هركذ لج هللا

 رجافلا ةين : ربخ فو « هنين نم ريخ رجافلا لمع » : ملسو هيلع هللا ىلص .

 ٠ هلمع نم رش

 مظعل هنآ « تاينلاب لامعألا » : ملسو هيلع هللا ىلص هلوق ىنعمو

 : لاق امك ء لمع وهف ةين الب ناك اذاف س اهب لامعألا فرشو تاينلاب باوثلا

 ناو س ناسناو لجر وهو س هسفنب ءرملاو ى هتريسثعب ناسنالاو هموقب لجرلا

 . موق الو ةريسثع هل نكت مل
- 
) 

 ءىرما لكلو تاينلاب لامعألا » : ملسو هبلع هللا ىلص لاق هنأ ربخلاو

 ثناك نمو 0 هلما ىلع هرجأف هلوسرو هللا ىلا هنرجه تناك نمغ % ىون ام

٠ » هيلا رجاه ام ىلا هنرجه تناك اهجوزتي ةأرما وآ اهبيصي ايندل هترجه



_ .٢٠٤ 

 دقع ةينلاو . اهلك تاعاطلا لامعأ ىف ضرف ةينلاو : ةلاسم وهب

 . اهماكحا دبعلا ىلع بجيف ، لمعلا بل ىهو حراوجلا ىلع ةميزعو بلقلاب
 ٠ ملسو هيلع هللا ىلص هلوسرلو هللا ةعاط لعفلا ىلا دصقلا ىه ةينلاو

 ةعاط لعفلا ىلا دصقلا ىه ةينلاو لمعلاو ث ةمادتسم ةينلا نا : ليقو

 . ملسو هيلع هللا ىلص هلوسرلو ىلاعت هلل
 هلخدي لمعلاو ءايرلا اهلخدي ال ةينلاو لمعلاو هللا ةيسثخ ةينما : لينو

 تاعاطلا نم ءىسث لمع حصي الو س لطاب وهف هينلا نم الخ لمع لكو س ءايرلا

 لعفلا كلذكو ، مكح اهب بجي مل تدرفنا اذا ةينلاو ، تاينلا ميدقتب الا

 ىنعملا كلذل عوضوملا لعفلاب ةينلا بقع اذاف ، مكح هب بجي مل درفنا اذا

 لوقلا عمتجا .اذا مكحلا عوقو ىف ملعلا لهأ نيب عزانت الو ، هعقوم عقو

 ٠ ةينلاو

 هللا نا » : لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ةريره وبآ ىورو

 ناسنالاف « اولمعي وأ هب اوملكني مل ام اهسفنأ اهتثدح ام ىتمأ نع زواجت

 نأ ىلع ليلدلاو ، هللاب رفكلا الا همكح مزلي مل هب ظفلي ملو ائيسث دقتعا اذا

 ناسنالا نأ ، هب موكحم ريغ مالك لعفب هعوقو مقو ىذلا ءىشلل دانتعالا

 ىون ول كلذكو ك قافتاب هتالص لطبت مل ةالصلا ف هسفن ف ام هب ملكت ول
 ٠ دحلا هيلع بجي مل فذقي ملو فذقلا

 جاتحي لعفلاو لوقلا نم تدرفنا اذا امكح بجوت ةينلا نا : لئاقلاو
٠ ليلد ىلا



_ ٢.٠٥ 

 ء ةينلا ةمدقتب الا ضئارفلا نم ءىش ىلع زوجي الو : ةلأسم .دج

 ىل اعت هللا هيجوأ لعغ لكو . هلدب هيلعغ هين هل رضحب مل المع لمع نمق

 دؤمب سيلو ث هئادأب .الا هنم اجراخ نوكي نأ لاحمغ 0 هدابع نم دحآ ىلع

 ٠ ملعأ هللا و | هضرغ ء ادأ ىل ١ دصقي مل نم

 ىوني نآ دبعلا ىلع نا ليق هنآ ىعم : ديعس وبآ لاق : ةلأسم ده

 5 هدي ىلع ذخآ الا دحأ هللا ىصعي الأو س الدع ضرألا ألمي .نأ ردق ول

 ناف ث هب دارملاو س كلذ ىنعم فرعو 0 هلابب كلذ رطخ ذا ضرغ هيلع اذهو

 نآ وجراف ث هيلع ردق اذا لدعلاب موخي نأ هيلع نأ فرعو كلذل ةينلا ليج
 . : ٠ كلذ هيزجي

 ىتاكرحو ىلاعفآو ىلامعأ عميج ق ى دانتننع او ىنين مهللا : ةلسم وبع

 ٠ ملسو هيلع هللا ىلص دمحم هلوسرلو هلل ةعاط ىتانكسو

 عيمجو موصو ةالص نم ىتأي ام عيمج ق ىأرلا نم نيدلا زيمي مل نميفو
 ىتاكرحو ىلاعغأو ىلامعأ عيمج ف ىداقتعاو ىتين مهللا : ةلاسم دهب

 ة بحتسملاو ، هوركملا نم لقنلاو ، ضرغلا نم ةنسلا فرعي ملو ك لامعألا

 ء ةلمجلا ف مزاللا ءادأ امزال هيلع نوكي ام دقتعا اذا املاس نوكي له

 ( ... ؟ ىلاعت هلل ابرقت مزال ريغ ناك امو

ضرفلا دتنعاو :مزاللا ىدآ اذا هغرعي ال نم مزلي ال : باوجلا
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 بحتسمب ندي مل ام بحتسمو ث مزال نم لصفي نآ هيلع سيلغ ى المجم اضرف

 هل زوجي ال امم هيلع مزال ريغب ندي ملو ع هنيعب ءىش ف كلذ ىف مزال ريغ

 ء ىأرلا هيغ زوجي ال ىذلا نيدلا عضوم ف ىأرلا زجي ملو ث هب نيدي نأ

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاغ امل كلذ الولو ، هوركملاو مرحملا كلذكو

 نورصتقي لب ى كلذ نوزيمي ال نيذلا هلبلاو « هلبلا ةنجلا لهأ رثكأ » : ملسو

 لعف ىلعو س بجاوو لئاسو نم نهيف ام زييمت ريغب تابجاولا ءادأ ىلع

 هللابو كلذ فرعاف س تاهوركملا نم ريثكو س تامرحملا بانتجاو لئاسولا

 ١ قيف : ونل ٠

 له : ملسم نب ة ةملس رذنملا ىبآ نع 6 رونلا باتك نم : : ةلأسم وج

 ىنعم الب مالكب ملكن وأ % داتعا الو ىنعم الب هللا رك ذي ن أ زوجي

 مثأي ةين الب ملكت وأ لعغ ناو س دانتنعا الب العف لعفي وآ ث داقتعا الو

 ٠ ؟ .ال مآ

 نوكي هل ىنعم ال ام ناف ع هل ىنعم ال ءىشب ظفلي نأ زوجي ال : لان

 ٠ ةيصعم ليق دقف ةعاط نكي مل امو ةعاط ال اوغل

 زوجي ال هنأ ، نيملسملا راثآ نع اهسفن ةلأسملا هذه تظفح : فلؤملا لاق

 ذختي الأو ء ىنعم الب ركذيو ىنعم الب وعدي الو س ىنعم الب هللا ركذي نآ

 ة هانعم فرعي ل مالكب وعدي الأو ، اؤزه هتايآ الو لجو زع ءىرابلا

٠ عجر ى ملعأ هللاو ٠ هزاوج الو
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 ةينلا نم ىرع ناغ ص ةينب الا .ركذلا نوكي ال : رخآ عضوم ف ليتو

 نأ عضاوملا ضعب ف تيقل ىنأ ريغ ، ةيصعم وأ ةعاط نوكيأ ك ملعأ هللاف

 ىلاعت هللا ركذ اذا ىنعملا اذه ىلعف ، هداقتعال اعبت هلاعفأ نوكت نمؤملا

 ٠. ملعأ هللاو ، ايصاع نكي مل ةين هل نكت مل ناو ، لضفأ ناك ةينب

 لوق نم نوكي لهو : ديعس نب حلاص خيستثلا نع : ةلاسم ذهب

 ةعاط وه سيل ئ نيغلابلا ءالقعلا نم لاوقألا و ح لاعفألا نم ءىن نيملسملا

 . ال وأ ء هلجأ نم باقع هيلع الو 6 هلعف ىلع باوث هلعافل الو ةيصعم الو

 ٠ ؟ هتفص فيكو وه امغ كلذك نوكي ءىش ناك ناو

 نأ نيملسملا نع ءاج ىذلا حيحصلا لوقلا ف عمسأ مل : باوجلا

 ء حيحصلا لوقلا نم تعمس امناو ع ةيصعم الو ةعاط اال لاوننألا نم ائين
 ناك اذا هنل ء ةيصعم نوكي نأ اماو ، ةعاط نوكي نأ اما ولخي ال لعفلا نأ

 راص هيغ هتين تدسق ناو ث ةعاط راص هتين هيف تحلص اذا تاحابملا نم

 لالحلا لكألا ىف ليق ىتح ث ةيصعم راص ةين الب اثبع لعف ناو ، ةيصعم
 . ةيصعم نوكي عامجلا كلذكو ، ذالملل هاون اذا

 نأل ، اذه ريغ لقعلا ىف قيلي الو ى حيحصلا رثألا ق انعمس ام اذهف

 ابعل راص ث ازئاج لصألا ىف ناكو ، ةين ريغ نم ناسنالا هلعف اذا لعفلا

ح ريبك اهنمو ، ريغص اهنم ، فلتخت ىصاعملا نكلو ، ىصاعملا نم بعللاو



_ ٨ ٠ ٢ _ 

 اهيلع رصي مل اذا س رئابكلا بانتجا دنع رئاغصلل نارفغملا دعو لجو زع هلملاو

 . ملعأ هللاو ، لعافلا

 ؟ اذه ىف كبجعي ام : ىصورخلا ناهبن ىبأ نب رضان خيشلل انأ تلق
 ه ؟ كيأر امو

 هللا تيب جح امل فاصنالاو لدعلا بانك بحاص نآ ملعا : لاقت

 دقو س هنع ىور اميغ لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ربق رازو ىلاعت

 بحاصل الا ديلقت ال :'ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ربق ىلا هديب رانأ

 ٠ ربقلا اذه

 هيلع هللا ىلص هللا 17 دهعأ مهنأل 6 عابتال ١ مهلغ ةيباحصلا امأو .

 . لاجر نحنو لاجر: مهغ مهريغ امأو ، ملسو

 لاو ٠ ( هنسحأ نوعبتيغ لوقلا نوعمتسي نيذلاو ) : ىلاعت هللا لاق

 » كوتفأو كوتغأ نا ن و ةبص او ا كبلق تفتسا » : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 هاوس ىريو ث لتلا هلبق رون هلو ، ردصلا هيلا حرشني قحلا نأ ملعاو

 تنأو ح بلقلا ىف كش ةتكن ريصي حيحص ريغ هلصآ ناك ناو حيحص ريغ

 ٠٠ هنع تلأس امل كش ةتكن كبلق ف نكت مل ولو

 ةرملا نأل ، باوصلا ربخ نم جراخ هنا امزج لان امك حيحصلا سيلو

اماو ث مزلي ام عيمج ف هللا ةعاط اما هتين ف سيل ايلاخ نوكي نأ نكمي ال



 ب _ ٢٠٨٩

 ۔ لهاج وهو الا ةينلا هذه نم ايلاخ نوكي نأ نكمي الو ى كلذ ىف ةين ال هنأ

 نكي مل اذا امارح لالحلا لعغ نوكي نأ حصي الو ، ىوقتلا هدصق نكي مل

 هرضحت مل اذا ةيصعم ريصي فيكف ، ةعاطلا نم حاكنلاو ى كلذ ىف هتين رضحي

 ٠ لالحلا لكألاو ى ىلاعت هلل هب ىوني هنأ ةين

 ال نوكب ن نأ حصي الو ث حابملا مهفي مل اذه لعلو س حصيال ام اذه

 هلاح هيلا ىتأت نأ نكمي ال دبعلا نأ حصي امناو ، ةيصعم الو ، ةعاط

 'ءىشل هلعغ نيح ىلات هلل صاع اماو ى ىلاعت هلل عئاط اما اهيف وهو الا

 ةليضغو ، حابمو هوركمو مارح ىلا ةمستنم رومألاو ، لعفلا هكرت وأ

 ٠ مزالو بودنمو

 ٠ باوثلا بجوي هلعفبو باتعلا هكرتب بجوي ىذلا وه هلعف مزالل

 باوثلا هكرتب ىذلا وه هوركملاو ك باقعلا هلعفب بجوي ىذلا وه مرحملاو

 هانصصخ ام ريغ اهب ميقي نأ حصي ةليضفلاو ، باقعلا هلعفب بجوي الو

 & هلعف ىلع بدن هيغ تأي مل ىذلا ريخلا لعف ةيمستلا هب اندصق نحن نكلو

 هنأل ، هوركملا ةلباقم ىف وهو ث اهلعف ىلا بودنملا ننسلا لثم بودنملاو

 ٠' هكرت بودنملا نم

 ءاضقل ايندلا ف هلعف هل هللا هزاجأ هباوث ىذلا لالحلا وهف حابملا امأو

( ٢ ج نئازخلا _ ١٤ م )
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 دهنجيو هتمامع بوره لتق سيحي نم : كلذ لاثمو ص هئاضق ق سيفنلا ةوهش

 شقنيو ، هخسنب باتك ةيادب سقنيو ، عيبلا لجأل ال اهنيسحتو اهريغصت ف

 حابملا نم هنآ ريغ ث ةين كلذ ىف هل الو ، عيبلا لجأل ال هباوبأ نم باب لك مم

 قيقدت ف دهتجيو ث همالقآو هدادم اهبغ لعجيل هل ةاود سنقنيو س كلذ هل

 ةعاط ال وه حابملا نا : لا نم عم اذكه ةعاطلا لعف نم اذه سيلف ، تنلا

 مل ول هنل ، صاع اماو ، هلعفب عيطم اما وهغ هلعاف امأو ؤ ةيصعم الو

 . عيطم وهف ث هلمعي مل هسفن ىف هل زجي

 . هل حصيغ ةيصعم وأ ةعاط نوكي نآ الا نكمي .ال : لاق نم امآو

 هلعف ناك ث احابم هل ناك املك هلعغ امل حابم هل نكي مل ول هسفن ف هنذن

 نكلو ؤ ةيصعم نوكت الف صاع نم تناك ناو س عيطم نم تناك اذا ةعاط

 ة هلعغ بجي هل لعف ةحاباب الا بقاعيو ع اهيلع بساحيغ اهب رفك ةمعن
 ٠ ىل اعت هللا معن نم ىهف

 هيلع باثي امناو ، ةيصعم هلعف نوكي نآ حابملا حصي الف اذه ىلعو

 هنأل ، ىصاعملا هب بذعيو ء ىلاعت هللا ةمعن ركشل ث لوقلا اذه ىلع عئاطلا
 ٠ اهركش دؤي مل ةمعن

 .٠, ل ح

 ) لالضلا الا قحلا دعب اذامو ( : ىلاعت هلوت ليوأت نم نظ ناك نا امأو

 نم هلعف حايملا نأ هانعم لدب لم أ هلاق ام ةحص ىلع لديب امم اذه سبيلف

لعفو س تابجاولا كرتن ىف الا لالض الو س قح هلعف زئاجلاو ث زئاجلا
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 ، هكرتب بذعي الو ، اذه لعفب باثي هنأ هنم قحلأغ ، هاوس امو ، تامرحملا

 & اهكرت ىف باوثلا تاهوركملا ىف قحلأ هلعغ بودنملا ، لئاضفلا لعغ وهو

 ةزاجا حابملا ف قحلأو ث اهب كلهي ةين اهب دصقي مل اذا ، اهلعغ ىف باقعلاو

 . فالنخالا

 ةمعنملا رفكي باتعلاو ك ةمعنلا كلتل ركسلاب باوثلا حصألا نآ : ىعمو

 نوكي هنا باوصلا نم جراخ هنا انلق ىذلا هلوق امأو ث اهريغب ىصاعلا نم

 ةين هرضحت مل اذا ىلاعت هللا ىلا تابرقلا نم ىه ىتلاو ، لئاسولا لعفب

 ىلاعت هلل عئاطلا نم كلذ نوك لوقلا قلطأو ك ىلاعت هلل ةيصعم نوكت

 نع هدعب ف كشالو ، الدع نوكي نأ حصي ال امم اذهغ ، ىصاعلا نمو

 9 . باوصلا

 ، ةيصعم نوكي ال ىصاعلا نم هلعف بودنملاو لئاسولا نم زئاجلا لعفو

 ففخي الو ، باذعلا نم هيجني ال نكلو ، كلذ هلعغ ىلع ىلاعت هللا هبذعي الو
 تابجاولا نم اريثك لعغ ىصاعلا نأ ولو ، هيخ هيلع باقع ال اهكرت نألا ع هنع
 اهنأك تراصف اهكرتي هيلع مظعل اهكرت ول نكلو ، باذعلا هنع ففخي مل
 امو س اهريغب باذعلا قحتسا هنك" ڵ تففخ ىه ةقيقحلا ىف سيلو س تففخ

 نم هقحتسا امع تابجاولا هذه ضعب لعف هنع ففخي مل اهريغب هتحتسا

. قيفوتلا هللابو ، كلذ فرعاخ اهلعف ىتلا ىصاعملا كلتب باذعلا
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 لهآ لوت ضعب لوق ىلغ جرخي هنآ ىعم : ديعس وبآ : ةلأسم هه

 ملعيب نآ هيلع نأ ضئارفلا هيلع تبجو نم ىلع هنآ ىلا بهذ نمم ملعلا

 ث مزالملا كلذ لهج هعسي مل جحلاو ةاكزلا هيلع تبجو اذا. هنأ ، اهبوجو

 : ٠ ٠ كلذ هعسي مل هيلع بجو نآ دعب هلوق ىنعم ىلع هلهج ناغ

 ام ريخأتلا كلذ هرفكي مل هثا دأل هنم دانننعا ىلع هتيدأت رخآو هملع نا و

 توملا هرضحي وآ كلذ ءادآ ىىلع ردقي ال ةلاح تأتأ مل ام هدتتعا

< 

 ٠ هب ىصوي الف

 هتقو ف هيلع بجاولا كلذف ةيدأتلا هيلع امنا : لوقي نم بهذم ىلعو

 :ناد ام لصأ ىف جراخ وه امم كلذ ةيدأت ىلا غلب هجو ىأب هب بطاخي ىذلا

 جحلا موزل لهج هرضي ال هنأل ، لوقلا اذه ىلع ىدنع جرخيغ ي هتلمج نم هب
 ث هكرتب ندي مل ام هنع لاؤسلاو كلذ ملع ىلع ارداق ناك ولو ع ةاكزلا الو ك هل

 مزاوللاو ضئارفلا نم ناك ام لكو س هب ىصوي الف تومي .وآ ؤ هدنتنعي وآ
 ٠ ملعأ هللاو ، اذه ىف هلثم وهف ، ةاكزلاو جحلا ىنعم ىلع جرخي

 دصق الو ةين الب ىكزو جحو ماصو ىلص نميغ ليقو : ةلأسم ده
 .هموزلب هلهج ىلع كلذ ىدآو ، كلذب هنم لهجب هيلع بجو دق ضرغ ءادأل هنم

 دت امل هئادكلا هنم دصقلاب كلذ نم همزل ام ءادأ هيلعو ، كلذ هعفني ال هنأ
٠ كلذب هنم ملعلا دعب همزل



 ب ٢١٣ .

 دق امع كلذ ءادآ ىلا دصقو س نيربعملا نم كلذب هملعب نم مدع اذاف

 عقو ،:هقلاخ. نيد ف قخلا هبجوي ام ىلع قحلا قغاوغ هقلاخ نيد ف همزل

 نيربعملا مدع دنع هادأ نا كلذكو ، هل ايزجم ناكو ، ضرفلا ءاد عنوم كلذ

 ىلع هل ايزجم ناك اك هادأ دقخ هقلاخ نيد ىف هل امزال ناك نا هنأ ىلع هل

 ٠ ةينلاو ةفصلا هذه

 دق مزالل هئادأب هنم دصق ريغ ىلع هنم ائيسث وأ كلذ ىدأ اذا امأو

 اغراع ارقم اهب ايناد ناك نا امآو ع كلذ هيزجي الغ همزل دق ناك نا وأ ، همزل

 ىلع اهادأغ اهضرف ءادأ موزل لهجو ضئارفلا ءادآ نم ءىش رضحو اهانعم

 ّ كلذب كلاه وهو هيزجي ال كلذغ © مزال ءادگين ةين ريغب هنولعخي سانلا ىرب ام

 . هتلمج ف همزلي اميف هل ءادألا داقتعاو هؤادأ هيلعو

 هملعي ملخ ، اهب رقأ ىتلا هتلمج ف همزلي امع هادآو كلذ لهج نا امآو

 همزلي امع هيدؤي هنآ كلذ نم لمعي ام عيمجب دصاق هنآ الا هل مزال هنأ هنيعب

 عيضي مل ام ملاس وهو هيزجي كلذ نا : اولاق دنف اهب رقأ ىتلا هتلمج ف

 مزلي ال ام كلذ لهج ف هسفن مزلي وأ ، هتلمج ف امرحم بكتري وأ ، اهضرف

 ٠ كلذ ق ةنونيدلا هدانتتعا هيلع مرحي وآ

هل مزال هنآ هنم ملعب هيدؤيو & هتقو فو كلذ ضرغ ملعي مل ام لوتو
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 اذاف ڵ كلذب هنم ملعلا دعب هتيدأنو كلذ ملع هيلعو س كلذ هعفني ااخ هنيعب

 ٠ ةرافكلا و كلذ لدب هيلع نا ليقغ كلذ موزلب هنم ملع ريغ ىلع هادأ

 ءىش ملع لهجف اهب انئاد اهانعمب املاع ةلمجلاب ارقم ناك اذا امأو

 كلذ ملع هل نيربعملا مدعاغ اهيف ةلخادلا ةلمج نم ةثداحلا ضئارفلا نم

 ىف نسحي ام ىلع اهادأو كلذ ىف همزلي امع لاؤسلاب نادغ س هموزل تقو ىف

 سامتلالا ىف جورخلا نع ازجاع ناكو س اهيف همزلي امع اهتيدأت نم هلتع

 نع هزجع ناكو ث مهعضوم ف اهترابعب نيفورعملا نيربعملا نم اهتفرعم

 نع ازجاع ناكو ى جحلا نع ضرفلا ءادأ همزل نم ةلزنمب كلذ ف جورخلا

 لوصولا ىلع ردقي ال وهو ث ةلحار مدع وأ قيرط نم فوخل جورخلا

 هذه دحأب ازجاع ناك اذاغ « بوكرلا ىلع ردقي ال هندب ف ةلع وأ بوكرلاب الا
 هجو ىأ ىلعو ى اهيف همزلي ام ريسغت ملعي ملو اهموزل ملع دنو ع تاهاعلا
 اهادأ اذا ةفصلا هذه ىلع كلذ نع لاؤسلا دقتعا اذا ملاس وهخ ، اهادأ

 الاو لاؤسلاب ةنونيدلا عيضي نأ هل سيلو ٠ اهتيدأت هلقع ىف نسحي امب

 ٠ هتردق غلبمب اهل نيربعملل سامتلا

 اهيف رظن ةطيرشلا هذه ىلعو ةنونيدلا هذه ىلع كلذ ملع ىلا غلب اذاغ

 ة اههجو ىلع اهتيدأت هيلع ناك كلذ ةلمج ف اههجو ىلع اهادأ دق: ناك ناف

 لولحو ث نيربعملا مدعو لاؤسلا داقتعا عضوم مثالا نم ملاس وهو

ىتح كلذ سامتلا ىف جورخلا نع هل ةعناملا اهانركذ ىتلا تاهاعلاو تاقوألا
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 ملع ولو همزلي امع لاؤسلاب ندي ملخ كلذ همزل ناو ث همزلي ام ىلع هيدؤي

 ىف همزلي امع لاؤسلاب ندي ملف هتيدأت ف همزلي ام ريسغتب ملعي امف هموزلب
 لاؤسلاب ةنونيدلا كرتب كلاه وهف س هنرضح نع هل نيربعملا مدع ولو ، كلذ

 كل تفصو ام كلذ ىلع ةردقلاو س كلذ ىلع ردق ىتم كلذ ف همزلي ام نع

 ث ملعأ هللاو ، كلذ ىلا هغولب نم

 امهريغ وأ رصعلا وآ رهظلا ةالص لثم ةالص هتمزل نمو : ةلأسم ده

 ملعي ىتح كلت هتالص هعفنت ال هنأ ةضيرف اهنأ ملعي ملو اهالصغ ضئارفلا نم

 اهموزلو هيلع اهضرغفب ملعي ملو اهالص ناو ت هل ةمزال اهنآو ةضيرف اهنأ

 ٠ مثالاو ةرافكلاو لدبلا هبلع نأ

 ء هيلع لدب ال : لوقو ك مثالاو لدبلا هيلعو ، هيلع ةرافك ال : لونو .
 هغلك امنا هللا نألا مثا الو لدب الو هيلع ةرافك ال : لوقو ع مثالا هيلعو

 هيلع ذخأ دتو ع هب هللا هدبعت امب ماقو كلذ هازجأو لمع دقو ، لمعلا

 ٠ هعاطأ دتو هيصعي الآو هعيطي نآ قاثيملا

 مل وأ ةيصعم اهنأ ملع هلل ايصاع ناك هيصاعم نم ائيس بكر ناف

 هيلع اطخاس هيصعبب الآ هيلع هذخآ ىذلا قائيملل اضقان ناكو ، كلذ ملعي

 نم ائينش لمع اذا كلذكو ، افالتخا اذه ف ملعأ الو ، اهلهج وأ اهملع اهب

ء اهلهج وآ ةعاط اهنأ اهب ملع ث هعاطأ دت اهريغ وأ تاولص نم تاعاطلا
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 ناك امكغ . عاطأ دقفو ؤ هيغ هعيطي نأ هيلع هذخأ ى ذلا قاثيمل اي فو دقو

 دارملا نألا هعاطأ ام هنم الوبقم نوكي كلذكغ ، ىصع اذا هتيصعمب اذوخأم

 . ىصع دتو ىصعي الآ ىصاعملا نم

 ١ ذا هلدعو هللا مرك ق وجرآو عاطآ دقو عيطي نأ عيطملا نم دارملاو

 وأ اهملع هنعاط هل تيثب كلذكف اهلهج وأ اهملع ىصع اذا .هنيصعم تنيث

 ىنح مراحمل ١ بانتجاو 6 ضئا رغلا لمعب عفني ال : ليق هنأ ىدنعو “ اهلهج

 ٠ لوتلا ضعب ىف هموزلو كلذ ضرفب ملعي

 ة اهمارح ملعي نأ تامرحملا كرت اذا هيلع سيل هنأ ىدنع ام رثكأو

 ىتلا ضئارقلا نم ناك ام امآو س هيلع اهضرغ كرتو اهكرت ضرغ بجيو

 هيلع نا ليق كلذ نم ءىشب هللا هدبعت اذاغ ، جحلاو ةاكزلاك عساو اهتقو

 ٠ هملع لهج هغسي الو ى هنم هب هللا هدبعت ام ملع

 بجو ام ءاضق ريخأت هل زوجي ال ةلاح تآت مل اه كلذ هعسي : لوتو

 نيدي وأ ، اهيلع رداق وهو ث هتمزل دن امب ةضيرفلا كرتي وآ س هنم هيلع

 دمحم ىبأ نع تدجو دتو كلذ ريخأت ف هل اعحسوم ناك ولو ، كلذ كرتب

 ٠ ملعأ هللاو هيلع ردقي ام لوآ ف اذه لثم لعف هيلع بجوي هنا

 وأ هدلول لاق اذا ىلولاو سيمخ نب رصان خيسلا نع : ةلأسم دج
نع هرجزي هنأك كحور وأ كرمعب تعزن هكرتت وآ ااذك لعفت مل نا هكولمم
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 رهاظ ف هئايلوأ دنع لوقلا ااذه هب غلبي ام هلعف ىلع هصخي وآ س كلذ لعف

 ١ ذكو > مكحل ١ نجيو هنيب اميف ١ ؟ هلل ٠

 اذهب لاق نم ةيالو نالطب ىلع مدقت ال قيفوتلا هللابو : باوجلا
 هلثم وآ اذهب لوقلا نع فكلا بحن انآ ريغ تركذ نمل ءايلوألا نم لوقلا

 ٠ ملعت هللاو

 ىلع اوتبثي نأ مهعسي مآ ، هيف هانعم نع هولأسي نآ هءايلوأ مزلي لهو

 . ؟ كلذ نم ءىش نع هولأسي الو هتيالو

 ٠ ملعأ هللاو اندنع ةفصلا هذه ىلع نظلا هب نسحي هنأ : باوجلا

 ىنعمب ناك اذا كلذ زوجي : اهباوج ف ناهبن ىبآ نب رصان خيشلا لانو

 ضقني الغ ائضوتم ناك ولو ، ىنعملا اذه ىلعو بذكلا هب ديري الو ى رجزلا

 ىف هنلا ، كلذ نايب ,ري مل ولبو هلعفي ال هنآ هدصق ق ناك ولو ، هءوضو

 امب كلذ نع هل عنملا ف كلذ نع « هل عنملا ىف ةغلابملا .الا هب ديري ال هسخن

 اهداتعا وآ لبق نم اهداتعا ةداع نع بضغ نع اضيأ ىتأي دقو ، هرجزي

 مل ولو ، ةين كلذ ىف هرضحي مل ثيح نم مهكلسم هبضغ ىف كلسف هباحصأ
 ناك اذاو ث هزاوج نم معنمي ال كلذ لكو ةين هرضحت نآ ىلا هركغ تفتلي

لاقو ةالص ماما ناك ولو ء كلذ ف هئطخي نأ هل سيل هل عماسلاخ هل زوجي
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 6 ءوضولا كلذب هفلخ ىلصي نأ هل عماسنذل زاج ءوضو ىلع وهو هبضغ ف كل

 ٠ ملعآ هللاو . ىنعملا ١ ذه ىلعو 6 ةروصلا هذه ىلع بذكلا نم اذه سيلو

 ٠ ةلأسملا هذه ىف ناهبن ىبأ نب رصان هلاق اميغ رظنلا بحأ : فلؤملا لاق

 اذه نأ هللا ملعب : لاق نميفو : ىحبصلا ١ خيشل نع : ةلأسم وج

 ناك وأ نظلاو ، ىرحتملا ىلع الا هنع ديعب وهو اذك عضوم هليس باحسلا

 ى رحنلا ىلع كلذو رضح دمغ ةالصلا تو نأ هللا ملعي : لاتقو 6 ميغ تقو

 ٠ ؟ ال وأ ٥ء وضو ضخقفنتني له و ؤ ١ ذه هلوق ف همح زلي ام نيقيل ١ ال هنم

 ملف هللا ءاش نم ترواش دقو ائيش اذه ف ظفحآ ال ىنا : باوجلا

 ٠ ملعأ هللاو ائيش هومزلا الو ءىش مهدنع نكي

 اذه لثم نا : اهباوج ف ىصورخلا ناهبن ىبآ نب رصان خيشلا لاقو

 احيحص هسفن ف كلذك ناك .اذا كلذك هسفن نظ نا هيف ىنعملا نأل س قيضي ال

 ء:مارحلا نظلا نم اذه سيلف قدصي مل وآ نظلا قدص هنظت امع ربخي وهف

 وه ىنالفلا ءىنتلا نا : لاق اذا ىأرلا هيغ زوجي امم ىأرلاب لوقلا اذكهو

 هفلاخي ىذلا ءىطخي مل امو ، كلذب ندي مل ام هل زئاج لالح وه وآ مارح

 هنأ ىنعملا هاري كلذك هنا اقداص ناك اذا فالخلا نم هل زاج ام ىلع كلذ ى

ض هللا دنع لزهألا وه يأرخ لدعألاو حصألا أطخآ ولو هسفن :يف هآر : لاق



 وه ءآر ام ءاملعلا عمو ث هللا عم لدعألاو لدعألا وه ءاملعلا لوحف دنعو

 كلهي ال امم هنكلو ى ةيلكلاب .باوصلا زيح ف جراخ وه هآر ىذلاو لزهأ

 هب ندي مل ام هب لمعلا الو س لوقلا كلذب كلهي مل هيغ حصخلا هفالخب

 نم سيل كلذ فرعيب ناك اذا ةئطختلا نم هعسي مل امب هفلاخي نم ءىطخي وأ

 ء لقعلا نم ةجحلا هب موقت امم .الو س فالتخالا هيغ زوجي ال ىذلا نيدلا

 ٠ باوجلا اذه ريغ ق هانركذ امك هعسي ال هجو ىلع قحلا هيف فلاخف

 ىأرلا :ف لوقلا نم :سانلا ىلع دشأب تركذ امب لوقلا سيلو

 ٠ كلذ ىف رظنيغ ملعأ هللاو هانركذ ام ىلع ىأرلا هيخ زوجي امم

 ىديس ينفرعو : ىحبصلا ريشب نب دبعس خيسلا نع : ةلاسم ذه

 ةنس وأ ضرغ نم هلمعي ام عيمج ىف ناسنالا اهدقتعي ةينب _ هللا كيضر _

 ، هل هب نوكت اهلك ءايسنألا عيمج نم هدقتعي وأ هلوقي وأ ، حابم وأ لفن وأ

 ةعاطلا لعغب باوثلا هل لصحيو كلذ ىلع رجؤيو ، ضرفلا هنع طقسيو
 ةكرح ىف ناك امغو ناك ام عيمج نم هلوقتو ص حابملا لعغ زوجيو ء ةلفانلا و

 مل ولو ايزجم نوكيو ع اذه عيمج ىلع لمتشي ظفلب ىنفرعف ، نوكس وأ

 ٠ ؟ ايح مادام لعفلا دنع هرضحت

 ةعاط نم وآ ةعاط هلمعي ام لك ىون ناو ةتناغ ىلع اهيغ ركفم انأ : لاق

٠ هللا ءاش نا هيزجيف 0© .هتدابعب وأ % هاضرو هللا



_ ٢٢ . 

 هلاؤس ىق ام ميمج ىلع ىنأي هنأل حيحص : ناهبت وبآ هلعلو : هريغ لاق

 ةعاط وآ ريخ نم هلمعي ام لك نأ ىون ناو ع لاح ىلع ةعاطلا ف عاونأ نم

 اذه ىلع لخدي هنأل هاضرل لامعأ نم هبرقي ام عيمجل ها:زجآ ح هلل وهف

 : تلذ ىف رظنيخ ملعأ هللاو ٠ كلذك وهف ، ههبشأ امو ءا هاون ام ةلمج ىف

 عجر ٠

 هللابو باوجلا اهباوج ف سيمخ نب رصان خيشلا : ةلاسم :

 ةدم هتكرت وأ هتلعف ءىش لك نأ هناسلو هبلقب ناسنالا دقتعا اذا:قيغوتلا

 ىلص دمحم هلوسرلو هلل ةعاط هل هبرقأ ىلع هبجوأ ام لك نع هلل وهف ىرمع

 % كرت وأ لعف عم ةين هرضحت مل ولو ث هللا ءاسن نا فاك وهف ملسو هيلع هللا

 ٠ ملعأ هللاو

 ظفللا نآ الا اذه ىف هلانت ام ىعم نسح : ناهبن وبأ هلعلو : هريغ لاق

 كاذو اذهب اهيف ليق دت ةينلاو س ناسنالا نم بلقلا ىف داقتعالاو ناسللاب

 لضفألا وه نوكي نآ ىسعغ ء ةنونيد ريغ ىف امهنيب عمج ناو ى اقرتفم ايآر

 ةيافك هبو ى لدعألا هجولا وه رخآلا ناك ناو ث هلمع ف ةدايزلا نم هب امل

 ٠ كلذ ق رظنيف ّ ملعأ هللاو ٠ لاح ىلع هنع ى زجي ال هنود امو هليت امع

 ىون نم لاق : ىهو 6 عضاوملا ضعب ف اهتدجو هنمو : ةلأسم و.

. هيزجت ةينلا هذه ناغ هلل وهف ايح مادام ربلا باوبأ نم هلمع ءىش لك نأ



._ ١.×٦٢ . 

 ثلت ٠.۔ هللا همحر سيمخ نب رصان خيشل ١ ىلع ةلأسملا ٥ ذه تضرعو

 7 ¡ : ن : .٭ . ؟ الفن وأ ةن وأ اضرف هلمع ناك ولو ١ ذهآ : هل

١ . 

5 

٠ ٠ . 
 - . .. م . ` ه . - ٠ ٦. :

 ٠ لعفلا دنع كلذل ةينلا رضحيل مل ولو معن : لاق

 ؛ضرفلا .ىلع لمتشي ربلا .نأل ، حيحص ,: ناهبن وبأ هلعلو : هريغ لاق

 .. رشلا و;ريخلا نم ىون ام ءىرما لكلو ص ةينو المعو الونت لفنلا و ةنسلاو

 ه كل ذ ف .رظنيف ملعأ هللا و ٠ اهنع عجرب مل اهتين ىلع وهو

 :ناك اذا:تاعاطلا لامعأ عينجل ةينلا ظفل فيكو رثألا نم : ةلاسم دهب

 : ٠ هتقوخ ءىش لكل ىوني نأ ىسني ناسنالا
١ : 7 .١ . 

 نم لمعي ىذلا نا هناسلب لاق نم لاقو ث هبلقب ىوني هنا : هريغ لاق

 . ٠ لجو زع هلل وه تاعاطلا
_ 

 ث ٠. كلذ ىف رظنيف ملعأ هللاو ه حيحص .: ناهبن وبأ هلعلو : هريغ لاق

 حراوجلا ةميزعو بلقلاب دانتعا ىه امنا ةينلا ليقو : ةلاسم وده

 : تابجاولا نم :ءىش لمع ف عمتجاو 6 اذكه اذه ناك اذاف 6 ناسللاب ظفلتو

 ٠ فالتخالا مكح نم جرخ دقف
٠ 

 د

 عيمجو تادايعلا لغاون ف كلذكو معن :. ناهين وبآ هلعلو : . هزبغ لاق

: .ىأر:نم هيغ ام حنصأ هنآ ريغ 4:تاحابملا نم ، لاوقألا و لاعفألا ف نوكي ام



 .س ٢٢٢

 نمل حصي .ال ذا ناسللاب نوكت ال اهنأ ىلا ةينلا ىف بهذي نم لوت ناسنالا

 بلقلاب ىهف. دصق اهنأل هناسلب هدارأف ڵ ءىش ىف ىون دق هنأ هنامز ىف لاق

 ، هبلنتت ىف هاون امع هب ربعي ظفل وهف ناسللا نم نوكي امو ع دقع ةقيقحلا ىلع

 ، لاحنا ف اهب ديرأ ام ىنعملا اهنوك ىف فلتخت دن ظافلألاو ، وغل وهف الاو

 ٠ هيلع وأ هل اميخ زاج هيلا ىدأ ام عيمجو ، لاح ىلع دحاو هسفن ىف دارملاو

 ٠ ملعأ هللاو

 ىف ملعتل هتلننن ام ىلع بابلا اذه ف هتلق ام عيمج ف لب كلذ ىف رظنيف
 مومع نم صوصخلا ىلع الا اهيخ زوجي ال ةمولعم ظافلأ اهل سيل نأ تاينلا
 هادع ام ناف هريغ ال قحلاب ذخو ث هفرعاخ دارملا لامعألا عاونأ ف داخأ ام

 ٠ هللاب قيفوتلاو ، لاح ىلع ءىش ى هل زاوج ال

 ف وأ رملإ اذه ف هلعف ام لك نأ ناسنالا ىون اذاو : ةلاسم وه
 ىذلا تقولا ىلا هتين هعفنت لجو زع هلل ىهف ث هللا ةعاط نم ةنسلا هذه
 ٠ ملعأ هلل ١ و ؤ ةين هلعف ام لكل رضحي مل ولو 6٨ هدح

 سيمخ .نب دعاج . ناهبن ىبآ ملاعلا خيشلا باوج نمو : : ةلاسم وبع

 عخر ر هتراهط ىوني نأ ىهف : : لات .۔ ةساجن لك نم ةراهطلل ةينلا ا قف ىصورخلا

 ٠ هلوسرلو هلل ةعاط ةساجنلا ةلازاو ، ثدحلا

 لرزآو ى ثادحخلا عيمج ج هذه ىتراهطب عفرأ : لانتغ ىوت ناغ : هل تلق .

.. ..... :! ٠ ؟:هلوسرلو هلل ةعاط تاساجنلا اهب



 س ٢٢٣

 ىف ةساجن نف نوكي ام ميمجل هيزجي هنأ الا هيغ ملعأ ال اذهغ : لاق

 .عامجالا ىف ةراهطلا لبتي ءىش نم هب نوكي اميغ وأ س هبوث ف وآ هندب

 ٠ كلذ ىف ىأرلاب فالتخالا عضوم ىف ىأر ىلع وآ

: » 

 ةعاط ةساجن لك نم ةضيرفلا ةراهط رهطتأ ارصتخم لاقف ىون ناغ

 ٠ ؟ هلوسرلو هلل

 ٠ كلذ ريغب لوقي ادحأ نأ ملعأ الو هل زجم اذهخ : لاق

 ٠ ؟ هلوق ىف اذه وحن نم ناك امو

 .امهب دازملا اظفل هفلاخ ناو ، لاح لك ىلع ىنعملا ىف هلثمك وهغ : لاق

 ٠ هلدع ف رظنا هريغ ال دحاو ءىش

 ز . دق

 :هلل ةعاط ةضيرفلا ةراهط اذكؤ اذك نم رهطتآ ::لاقف ىون ناغ

 ٠ ؟ هلوسرلو

١َذه' ىف لضف !ناو ، :ءاس ىلغ ىنعملا ف هلبق نم ىذلاو اذهغ لاق



 ۔ ٢٢٤

 قرف ىأف ث دحااو ءىش ىلا امهنم عجرملاف س لوألا ىف لمجأ دق ام عضوملا
 ٠ هلك اذه ف رظنيغ ملعأ هللاو ٠ كلذ ف امهنيب

 نايب باتك نم ى ةساجن لكل ةراهطلاو ُ طئاغلاو لوبلا ةراهط ف : ةينلا

 اهب لب نا ةضيرفلا ةراهط لوبللو طئاغملا نم رهطتأ لوقي نأ : عرشلا
 ةضيرفلا ةراهط ريطتأ لاتق ءاش ناو ث ةساجن لكل ىوني اذكهو ث ةساجنلا

 . لباب ءىدتببو طئاغلاو لوبلا نم ةساجنلا اهب لب ما

 ة اذه ىف لوقلا ناك ناو اهلك تاساجنلا عيمج ف ةينلا نوكت اذكهو

 ، هريغ نم هتركذ ىذلا لوقلا اذه ترتخا ىنأ ريغ فالتخالا هيغ ءاج دقف

 ىف تدجوو ء ءاملا دوجو مم ةضيرغ ةساجنلا لسغ نآ رثألا ىف دجوي دتو

 عم اهتراهط دا رأو س تاساجنلا نم تناك ام ةساجن هب تناك نم نأ رخآ رثأ

 ريغ ىفو اهضرغ اهل هتراهطب ىوني نأ اذه ىف هيلع ناك ةالصلا روضح
 ىق ءاج :دنق فالتخالا ناك ناو ء فالتخالا هيغ ءاج دقف ث ةالصلا روضح

 فالتخالا لجألو ص ةين ريغب وآ ةينب اهل ةينلا روضح عم ةساجنلا ةراهط

 ٠ هللا ءاسث ن ا هركذاسو © اذه ريغ اهيف هتركذ ام تببحأ

 هيغ عقب اذه ى لوقلا ن اك ناو س ةساجن لك قو لوبلا ق نوكي اذكهو

 ٠ ليواقألا نم هترتخاو هتركذ ىذلا لوقلا اذه تببحأ ىنأ ريغ س فالتخالا

:- 
٠ هلوسرلو هلل ةعاط ةضيرفلا لسغ ةبانجلا نم لستغآ



. .٢٢٥.. 

 ةساجن لك نمو ةضيرفلا لسغ ةبانجلا نم لستغأ لوقي : رخآ لاقو..

 ٠ هلوسرلو هلل ةعاط اهلسغ ضرغ نم "ىلع امل ءادأ

 ءادأ ةضيرفلا لسغ ةبانجلا نم لستغأ : لوقي رخآ عضوم ف لاننو

 ٠ ملسو هيلع هللا ىلص دمحم هلوسرلو هلل ةعاط ضرفلل

- 

 ءادآ ةضيرفل ا لسغ ضيحلا مد نم 13 ضيحلا نم لسغلا : ةينلا

 هيلع هللا ىلص دمحم هلوسرلو هلل ةعاط ةساجن لك نم ةراهطو ضرفلل

 . ملسو

 كلذو ح ءاملاب لسلاب مث لسلاب تدب تءاس نا رايخلاب ىه : اولاتو

 ىه كلذ دعب مث ، الوأ كلذب ادبت ، اهعضوم نم ةساجنلا ليزت نأ دعب
 . تركذ امك رايخلاب

 عضوم هب عبتنو هب رهطتو لسغلا لمحت نأ بيثلا ىلع نا لين دتو

 ء لمحت ريغ نم لسخغلاب .ىلعأ رهطت .نآ ركبلا ىلعو ع مدلا جرخم عامجلا

 ىبأ نع رخآ ثيدح فو ث ليواقألا نم هريغ نم لوقلا اذه تنسحتساو

 ىنا مهللا : لوقتو ةآرملا ىونت نأ وهو ، ضيحلا نم لسغلل ةينلا ف ناهبن

 ٠ هلوسرلو هلل ةعاط ةضيرفلا لسغ ضيحلا نم لستغأ

(' ٢ ج نئازخلا _ ١٥ م )



_ :٢٢٦. 

 ةضيرفلا لسغ ضيخلا نم لنضىتغآ ىنا مهللا : لوقت اهنا : .رخآ لانو _ .

 ٠ هلوسرلو هلل ةعاط هريغو مد نم ةنساجن لك نم ةراهطو ضرغلل .ءادآ

 ضرغلل ءادأ ةضيرقلا لسغ ضيحلا مد نم لسنغآ : لوقت : | رخآ لانو

 مهللا : لوقتغ ىونن سافنلا ىق لسخلل ةينلا ىف هنمو : ةلأسم ده

 هساجن لك نم ةراهطو . ضرغلل ء ١ دأ ةضدرفلا لسغ سافنلا نم لستغأ ىنا

 ٠ :هلوسرلو هلل ةعاط هربغو مد نم

 دمحم هلوسرلو هلا ةعاط ؛يرغلا لسغ ساقنلا نم لستغآ لوقت : رخآ

 ٠ ملسو هيلع هللا ىلص

 .فو ج ةن سافنلا نم لسغلا نا : ليقو رثألا نمو : ةلسم

 ٠ كلذ ف رظنيو ملعأ هللاو ، ضرغ هنا رخآ عضوم

 . سبمخ ني : دع اج ن اهين بآ خيشل ١ 2 ١ وج نمو . : ةلأسم وه

 . ؟ .ال م ةضيرف سافنلاو ضيحلاو ةبانجلا نم لسغلا ف ىصورخلا

 نا : رخآ فو اهنمأ نلك ق ةبرغ هنا : ليق دمف معنغ : : باوجلا

 ٠ ةنس سافنلا نم ٠ أسغما

 ق ها زجأف هل زاج هلاقن هاون هوحن وأ اذ ده نم ءىش ث ىأبو : هل ثلقأ

.؟ال مآ هادأ نهنم هب ام لك



 ج ٢٢٧,

 ناو ةدحاو همزل امع هلل هيلع امل هئادأ ىف ةينلاا نأل معن : لاقف

 © هيلع ام ءادأل هاون امغ س ادبأ اهلاح ىلع ىهف اهنع ةرابعلا ىف ظافلألا تفلنخا

 ٠ ملعأ هللاو

 ىف نيملسملا لوق نم كيلا هتلقن ظفل نم كتغرع هب ام عيمج ف رظناف

 ..ه .. ٠ كلذ نم ءىش ق صخت وأ داز وأ لت ام الا ةثالتلا ٥ ذه

 .فتنو ةناعلا قلحو رافظألا ملقو كاوسلل ةينلا ىف هنمو : ةاسم وب

 هلل ةعاط ةنسلا ءادگل اهنم لك ى ىونب نأ ىه 0 برابتلا ذخآو س نبطبالا

 هلوسرلو ٠

 براشلا قلح نم هزيغؤ ةناعلا قلح ىف ةدنلا هريغ نمو : ةلاسم ده

 قلح نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هب رمأ ام ةيدأت ىلع انأ نيطبالاو

 هلوسرلو هلل ةعاط رعش هيلع ناك نا رعسثلا قرغو نيطبالاو براشلاو ةناعلا

 ٠ ملسو هيلع هللا ىلص دمحم

 دمحأ ني دادم نب دمحم ني ناميلس خيشل ١ با وج نمو : ةلأسم وبع

 ثادحكثلتا عيمج . :ىمميتب مغرأ 6 طئاغلاو لوبلا نم مميتلل ةينلا ف ىوزنلا

 ىلص دمحم هلوسرلو .هل هلل ةعاط ةساجن لك نم ةراهطو 6 طئامن و لوب نم

٠, ه. ..:. ٠ ملسو هيلع هللا



 س ٢٢٨

 نم ىلع امل ءادأ ةبانجلا نم مميتلل ةينلا امأو هنمو : ةلاسم :و

 هديب برضي ء ملسو هيلع هللا ىلص دمحم هلوسرلو هلل ةعاطو ، هلسغ ضرف

 هيدي اهب حسمي هبرضو س ههجو اهب حسمي ةبرض رابغلا رهظي ىكل ضرألا

 ١ ىل ١ نيغس رل ٠

 اهنا ةدحاولا ةيرضلا ق ليقو 6 حيحص : ناهبن وبأ هلعلو : هريغ لاتق

 هللاو ث هيقغرم ىلا لينو ى نيغسرلا ىلا هيديو ههجول ةيزجم هيلع ام ءادأل

 ٠ عجر ك كلذ ق رظنيف ملعآ

 عفرآ ءا مدع دنع ةالصلل مميتلل ةينلا امآ و هنمو : ةلأسم وبج

 هلوسرلو هلل ةعاط ضرفلل 5 دآ ةالصلل ممينآو 6 ثلا دحألا عبمج ١ ذه ىمميتب

 ٠ ملسو هيلع هلل ١ ىلص دمحم

 اذه ىمميتب عغرآ : لوقيف ىوني ضعبو : ناهبن وبآ هلعلو : هريغ لانت ا
 ىنعمل هلكو 6 هلوسرلو هلل ةعالح ءاملل الدب ةالصلل مميتآو 6 ثا دحألا عيمج

٠ ٠٠ 
. 

 ٠ ملعأ هللا و ؤ هربغ ال هل ديكأتل ١ نم وهغ اذه ىلع دا ز ام ن اغ س دحا و

 برضي بارتلا مدع دنع لعفي كلذكو ث هلوق ىلا مجر كلذ ىف رظنيغ

 تفصو امك لعفي مث ، هيغ هيديب برضي ائيش دجي مل نا ءاوهلا ق هيديب

 ملعأ هللاو اندنع زئاج كلذ لك ث اهربدتسم وآ ةلبقلا البتتسم ناك ال وأ كل

٠ هلدعو هلضفب كلذب



_ ٢٢٩٨ 

 ءاوهلل هبرض نم اذه ىف لوق ىلع معن : ناهبن وبآ هلعلو : هريغ لاق
 رظنيف ملعأ هللاو س هيغ ىآرلاب فلتخي امع هناف ، هلاح ىلع ال هيديب

 ٠ عج ر 6 كل ذ ق

 نمو ةبانجلا نم لسغلل بوثلا مميتل ةنلا امأو هنمو : ةلأسم وبع

 هيحسي وهو ؤ ملسو هيلع هللا ىلص دمحم هلوسرلو هلل ةعاط ةساجن لك

 ٠ بارتلا ىلع

 اذهب عغرأ باتكلا و ساطرقلا ممنتل ةينلا امأو هنمو : ةلأسم وبع

 ةعاط ةساجن لك نم هل ةراهط ساطرقلاو باتكلا اذه مميأو ثادحألا ميمج

 ىلع هبلقيو بارتلا هيلع رذيو ملسو هيلع هللا ىلص دمحم هلوسرلو هلل

 ٠ ارهظو انطي بارتلا

 رذب نآ ءاملا مدع دتع ةحيبذلا مميتل ةينلا امآو هنمو : ةنأسم وج

 مميآو ء ثادحخا غعيمج اذه ىممينب عفرأ : لوقيو بارننلا ةحيذملا ىلع

 ةعاط ةساجن لك نم اهل ةراهطو مدلا نم اهب ام ةلازال ةانتملا هذه ةحبذم

 ٠ ملسو هيلع هللا ىلص دمحم هلوسرلو هلل

 ايا رن الو ءام دجي مل اذا ةالصلل رهطتي نآ دا رآ نم ةدنلا : ٥هربغ نمو

. ىلصيو ء ا_1 اي رهطنب هنأ ى ونيو 6 ىلصو هسفن ق ة راهلحلا يون



_ ٢٣ _ 

 ( لصتو مديتلا ىزنيأ :.رخآ لوق ىفو \ وضع لكل ى وني : هريغ لات

 ىوني نكلو ب عوطت ةالض الو ةضيرف مميتلا ىوني نآ مميتملا ىلع سياو

 ٠ ثدحلا عفرلو ةالصلل ة راهلط هب

 . ضرفلا هب ىدؤأو ثدحلا هي عفرأ : لوقب : ضعب لاتو

 اذك ىهو ةرضاحلا ةضيرفلا هلل ىلصأ ةالصلل ةينلا ف : ةلأسم و

 ىلمص دمحم هلوسرلو هلل ةعاط اهل ايرحتم ةبعكلا ىلا اهجوتم ةعكر اذكو

 ىتأي نملو ىتالصب ىلصي نمل اماما : لات اماما ناك ناو س ملسو هيلع هللا

 ٠ ملسو هيلع هللا ىلص دمحم هلوسرلو هلل ةعاط

 ناو ث مامالا ةالصب لوقي مومآملاو معن : ناهبن وبآ هلعلو : هريغ لاق

 هلل ةعاط ةيعكلا ىلا اهجوتم ةعكر اذكو اذك ةالص ةضيرف هلل ىلصآ : لاق

 5 كلذك وهغ هظفل ىف صتن وأ داز اذه وحن نم ناك امو هازجأ س هلوسرلو

 [ ٠ كلذ ىف رظنيف ملعأ هللاو

 اذاو : ىناديبعلا هللا دبع نب دمحم خيشلا باوج نمو : ةلأسم دهج

 ةالصب الو مامالا ةالصب لقي ملو ؤ ةعامج اذك ةضيرف ىلصأ : ىلصملا لان

 ٠ ؟ ةعامجلا

. 

6 ةعامجلا ةالصب لوقي مومأمل ا ناق ىلو ريغ مامالا ناك اذا : باوجلا



_ .٢٢٢١٧ ' 

 ريغ وأ اننلو مامالا ناك نا ىفكيو ى هلوقب نآ زئاج هتركذ ئذلا ظفللا امأو

 ملعأ هللاو ىلو
 !م. - ٠ ٠.

 ةعامجلا ةالصب لوقي هنا هيف ليق دق معن : ناهبن وبأ هلعلو : هريغ لانت .
 جرخم ال نآ هعم ىلص نم ةالص ف ىدنع بجوي رظنلاو ع هالوتي ناك اذا

 5 هنم درفنا نمل دبال ام هنع عفريب دق هنآ ىرت ال وأ س هنالصب نوكب نأ نم اهل

 هللاو ث .مامت اهيغأهل حصب الو ى هكرت دمغلاب هل زاج ام ماما هل هنأ الولو.

 ٠: عجر كلذ ىف رظنيف ملعآ

 ةالصل ةينلا امآو : دادم نب دمحم نب ناميلس خيشلا نع : ةلأسم 3

 هتالصب ىلصأو ث مامالل اعبت ضرغلا ءادأ نيتعكر ةعمجلا ىلصأ ث ةعمجلا

 هيلع هللا ىلص دمحم هلوسرلو هلل ةعاط ضرغلل ءادأ ةبعكلا ىلا اهجوتم

 . ملسو

 ةرضاحلا رهظلا ةضيرغ هلل ىلضآ : لاق نا و ح ناهبن وبآ هلعلو : هريغ لات

 ىسعغ 6 هلوسرلو هلل ةعاط ةبعكلا ىلا اهجوتم 6 ةعمج مامالا ةالصب نينعكر

 ىف رظنيغ ملعأ هللاو ة هذه ريغ زوجي دقو ث هيلع وأ هل ام ءادأل هيزجب نأ
 ٠ عمج ر 4 كل ذ

 ةنس هلل ىلصأ : سمسثلا فوسك ةداصل ةينلا هنمو : ةلأسم ذ

هلل ةعاط ةبعكلا ىلا :اهجوتم هيلا ةبرقو هلل اركس :نينر سفنتلا فوسك



.٢٢٣٢ 

 ، ةروسو ةحتافلا ةعكر لك .ف رقي ى ملسو هيلع هللا ىلص دمحم هلوسرلو

 ٠ ملعأ هللاو

 ء ىنعمو اظفل اذه ىف هلاق ام نسحآ ام : ناهبن وبأ هلعلو : هريغ لاق

 ٠ عجر 6 كل ذ ق رظنيف ملعأ هلل ١ و.

 ىل اعن هلل ىلصآ : رمقلا فوسخ ةالح ةينلا امآو هنمو : ةلأسم . وج

 ءادأ ةبعكلا ىلا اهجوتم ى هيلا ةبرقو هلل اركسن نيتعكر رمقلا فوسخ ةنس

 ةحصب ملعأ هللاو ، ملسو هيلع هللا ىلص دمحم هلوسرلو هلل ةعاط ةنسلا

 ٠ هلدعو هلضفي كلذ

 6 هغرعاغ ءاوس لولذلا اذه لتم ق لوقلا و : ناهين وبأ هلعلو : هربغ لاق

 ةضيرفلا ةبعكلا لبقتسم فوسكلا ةالص ةنسلا هلل ىلصأ : لوقي ضعبو

 ٠ ملعأ هللاو 6 فوسخلا ق كلذكو 6 هلوسرلو هلل ةعاط

 رمقللو ةعامج سمشلل ىلصت ليتق دتو : هلوق ىلا عجر ى كلذ ف رظنيف

 ٠ ىدارف سمسشللو ةعامج رمقلل ليقو ء ىدارغ

 امهالك ىلصي ثلاث ق و ؤ نال وقت ن اذه معن : ن اهيت وبآ هلعلو : هريغ لات

٠ عجر ، كلذ ىف رظنيف ملعأ هللاو ، اذه ف ام رثكأ ىناثلا لعلو ، ةعامج



 ب. _ ٢٢٣٣

 ىفو ء سمشلا فوسك ةالص ىف فلتخمو ، هريغ نمو : ةلأ "

 . ىدارف سمشللو ةعامج رمقلل : نامع لهآ راثآ

 ةنس : رخآ نمو ىوزنلا سيمخ نب رصان خيشل أ نع : ةلأسم هه

 كلذ زاجأ نم لوق ىلع كلذ هموي ف ةضيرفلا دعب اهيلصي نأ دارأو رجفلا

 ٠ ةتئاف مآ ةرضاح اهيلصي

 اميغ ةضيرفلا لبق اهتنتو نأل ، ةتئاغ اهنا قيفوتلا هللابو : باوجلا

 ٠ ملعأ هللاو ث اندنع

 ريعب لوقن ١ دحآ نأ ملعأ ال و حيحص : ن اهين وبآ هلعلو : . هربع ل انت

 7 عجر > ةرض اح اهيوني هنأ ذاش لوق ق ال اذه

 مآ ةنسلل مآ ضرغلل ء دآ لوقيآ رتول ىلص نمو هنمو : ةلأسم وبع

 ٠ ؟ نوكت هنين اذام

 هنآ لوقلا رثكآ هلعلو ع زئاج نيتينلا اتلك قيفوتلا هللابو : باوجلا

 ح ملعأ هللاو ، اضرف ركذي

 ىنعم هيلع لخدي نأل زاج ام عضوم اذهو ، ناهبن وبآ هلعلو : هريغ لاق

 ىآرلاب فالتخالاو ىآرلا نم هب امل ةنس وأ اضرغ هيوني هنأ ىف ىآرلا

٠ كلذ ى



 ت ٤ ٢٣ --

 اذا لجرلا فو : دادُم نبأ دمحم نب ناميلس خيشلا نع : ةلأسم دهي

 ىلا ةنسلا رخآو ة مهعم لوخدلا .دارأو رجغلا ةالصب نولصي ةعامجلا قحل

 لبت اهيلصي نأ هل زوجيو.ء اهلدبيل ةينلا دقع ظفل فيك ّ سمشلا عولط

 مويلا كلذ ىف اهيلصي نأ ىسن ن ا تيأرأ أ ؟ كلذ همو نم سمشلا عولط

 لت نأ لبقو ّ رجفلا ىلص نأ دعب ثلثلا وأ ىناثلا مويلا ف اهركذو أ

 سمشلا لطت نأ ىلا اهكرتي مأ س تقولا اذه ف ةالصلا زوجتأ سمنلا

 اهجوتم رحلا ١ ىتعكر نم ىنتاخ ام امع ال دي نبنعكر ولص : لوقب نآ سمنلا

 ٠ ملسو هيلع .هللا ىلص دمحم هلوُسرلؤ هلل ةعاط ةيغكلا ىلا.

 زوجي الخ ؛ سمسئلا عولط لبن مويلا كلذ ىف ىلص نآ دعب امهتالص اماؤ

 :ماقا هنيلعخ كلذ أةزاجاب لاق نمو ء افالتخا كلذ ىف ملعن الو ن اندنع كلذ

 ملو ئ بجعتلا هجو ىلع هللا همحر ديعس ىبآ نع كلذ ف ءاج دقو ع ليلدلا

 ءىس ف هللا مهمحر نيملسملا نع راثآلا درت كلذ ةزاجاب اصن هنع ءىجي

 نوكيو ث .ءاج ام ريغب هنع لوحتلا زجي ملو : بولقلا ىف ولحي ام فالخب

 نأ زوجي الو ث رابخألاو ثيداحألا هتلنو ث راثآلا تدرو ام ىلع لمعلا

 لمعيو غ هيلا ادننس'ال الوق مهنم حينؤالتلاو نيملسملا :نم بجعتلا :لعجي

 ء ارهاسش كلذ نم رجفلا ةالص ذعب رجفلا ىنتعكر ةالص ةزاجاب انغمتن دقو ء ةيب

ء ن::وفضن ام ىلع ناعتسملا هللاو ے راصمألا و راطقألا ىف كلذ ربخ عاس دقو



. ٢٣٥ 

 ريغ نه زجفلا ةالص دعب امهتالص امأو ي عدتبيالو عبتي نمم هللا انلعجو

 ىق حولو ة بجعت نم بجعت نمو ، كلذ ةزاجاب اولانت دن مهلعلغ ، مويلا كلذ

 : ليق دقو عوفرم ربخ الو \:ضوصنم لوق هنم دري ملو ، حول نم كلذ

 باتك :هيف.:دري ملإ اميغ الا لوألا: عبتي نأ رخآلا ىلعو ، صخت راثآلا نا

 ٠ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ربخ الو

 ىلع هوسيتنب نآ ملعلا ىلوألا نا :'ليق دقف ث رثأ نيملسملا نع رثأ الو

 نم ناك نم امأو ، ىأرلا لهأ نم اوناك نا ىأرلاب هيغ لوقيو ث هريغ

 ، ىآرلا لهأ نم نوكي نأ الا ، ىأرلاب لوقي نأ هل زوجي الغ ىأرلا لهآ ريغ

 هسامآو هرامقأ' :لوقأو غ ةساردلاو ملعلا ةلقل ميلا كلذ اندنع مودعم

 نمع الو هيقف الو منا ربغ لوئسملا ن راق ى هئطخو كلذ ةحنضب ملعأ هللاو

 . :لئاسملا هنع عفرت

 ف ىارلا عنمي ال هنا اذه ىف ىدنع ىذلاو : ناهبن وبآ هلعلو : هزيغ لاق
 .عامجا ىف نيملسملا نع وأ لوسرلا وآ هللا نع ضن الا هيلع ردق نمل نامز

 عوكر هتاغ نل زيجآ دنو ك ' نيرخآلا : مهدعب نملا زاج نيلوألل زاج امو

 ةضيرفلا دعب نه هيف هتتاف ىذلا هموي ريغ ق الدب امهعكري نآ رجفلا ةنس

 ىلع لدي ام مدعل هدايق ىلع هيف زاج هريغ ىف زاج اذاو ن لين ام ضعب ىف
هدر'ئلا.پهذي اذه ف ادحأ نأ ملعن الو هل ىنعم الغ الاو ث امهنيب ام قرف



٢٢٣٦ 

 5 ىآر عضوم هنألا الوق نوكي نألا زوجيغ ، ىأرلا ف .هتوبث ىلع الو ةنونيد ف

 لاح ىلع هيف ىآرلا عنمي هجو الغ لوصألا نع جرخ امو ، كلذك سيلو

 دحأ نع مكح رثألا ف هندجو ناو ث رظنلا لحم ىق هنكل ، لوقلاو لمعلا ىف

 ٠ كلذ ىف رظنيغ ملعأ هللاو اذه ىف فلتخي هنأ ملعن الو ، رصبلا لهأ.نم

 ٠ ؟ ال مأ ةرضاح اهركذي تقولا كلذ ف ةنسلا ىلصي نأ دارأو ث ةنسملا

 ٠ ملعأ هللاو ، ةرضاح اهركذي قيفوتلا هللابو : باوجلا

 لهآ نع ىظفح ق ىذلاو 6 ملعأ هللا : ناهبن ٣ هلعلو : هربغ لاق

 ة اهب ىلوأ لدبلاغ هتاغ دقو ، ضرفلا لبق اهتقو نأل ث ةتئاخ اهنأ رصبلا
 ٠ كلذ ىف رظنيف ث ملعأ هللاو ع رثألا اذه ىف ام الا رظنلا ف ىعم حصي نلو

 ةينلا امأو : دادم نب دمحم ناميلس خيشلا باوج نمو : ةلأسم وج

 رهظلا ةالص ةضيرف نم ىنمزل امع تاعكر عبرأ هلل ىلصأ : لدبلا ةالصل

 ىلص دمحم هلوسرلو هلل ةعاط ضرفلل ءادأ ةبعكلا ىلا اهجوتم ، رصعلا وأ

 ٠ ملسو هيلع هللا

 ٥ فلتخت كلذ ف تاينلاو س رجفلاو ءاشعلاو برغملا ةالص كلذكو

٠ ملع آ هلل ١ و



 ىنمزل ام لدب هلل ىلصآ : لوقي ضعبو معن : ناهبن وبآ هلعلو : هريغ لاق

 كلذكو ث هلوسرلو هلن ةعاط ةبعكلا ىلا اهجوتم تاعكر عبرأ رهظلا هتالص نم

 اذكو .اذك هلل ىلصأ : لوقي ضعبو ث رجفلاو ءاسثعلاو برغملاو رصعلا ىف

 ةعاط ةبغكلا ىلا اهجوتم ث اذك ةالص نم ىنمزل امع ءاضقو الدب ةعكر

 ٠ هلوس رلو هلل

 .ةضقتنملا وأ ةدسافلا وأ ةتئافلا اذك ةالص لدب ىلصأ : لوقي ضعبو

 ىلصآ : الثم لاق ولو ، هلوسرلو هلل ةعاط ةبعكلا ىلا اهجوتم ةعكر اذكو اذك

 هلوسرلو هلل ةعاط ةبعكلا ىلا تاعكر عبرأ رهظلا ةالص ةضيرف لدب هلل
 ءادألا وأ لدبلا نم اذه لثم ىف ظافلألا ناف .الدب هاون امل اهازجأف هل زاجل

 + كلذ ىف رظنيف ملعأ هللاو س ةدحاو ةينلاو فلتخت

 نم دحب راص اذا ضيرملا نآ رثألا نم هظفحت ىذلاف : ةلاسم ده

 هلل ىلصأ : لوقي هناف ةينلا امأو هيلع هبجوت الخ ريبكتلاب ةالصلا هيلع بجت

 هيلع هللا ىلص دمحم هلوسرلو هلل ةعاط ضرفلل ءادأ اذكو اذك ةالص

 ٠ ربكأ هللا ملسو

 ىنغف س كلذ ىلع وه ردقي مل اذا مميتلاو ءاجنتسالاو ءوضولا امأو

 سيل : ليقو ى ةجوزلا لثم هريغب نيعتسي : لبقغ ، فالتخا هريغب ةناعتسالا

. ملعأ هللاو كلذ هبلع



 :تح ٢٢٣٨

 ىتين مهللا : نابجلا ىلا جورخلل ىعسلا ف ةيدلا امأو : ةلأسم وه

 ىلص هللا لوسر هب رمأ امل الاثتما نابجلا ىلا اذه ىجورخ ف ىداقتعاو

 هلل دمحلاو هللا ناحبس هل ىعسلا نع ركذلاو. ءاعدلاو ملسو هيلع هللا

 ٠ دمحلا هللو ربكأ هللاو هللا الإ. هلا .الو

 ذئموب اها ون نا ةالصلا نم هدارأ املو : ناهينويأ هلعلو : هريغ لات

 ٠ عجر .٠. كلذ ق رظنف ملعآ هللاو . هلوسرلو هلل ةعاط

 رطخلا ديع ةنس هلل ىلصأ ء رطغنلا ديع ةالصل ةينلا امآو : ةلأسم وج

 هلوسرلو هلل ةعاط ةتسيلل ء ١ دآ ةيحكلا ىلا اهجوتم ح ةريبكت ةرنتع ثالثب هت كر

 ديعلا ةااص ةنسلا ىلصأ لوتب صعب معن : ن اهين وبأ هلعلو : : هريغ لاقت

 ةالسنط ةنسلل ء ١ دآ : لوقب ضعبو 6 هلوسرلو هلل ةعاط ةبعكلا ىلا نيتعكر

 . هلوسرلو هلل ةغاط نيتعكر ديغلا

 لبقتسم اهتيدأت ىلع بجاولا ديعلأ ةالص ىلصأ : رخآ عضوم فو

 ثالث ةنسلا ىلصأ :: لوقي ضعبو ك هلوسرلو هلل ةعاط ةضيرفلا ةبعكلا

 .ملعأ هللاو ، خيسلا لوق ىف وه امك اذك ديع ةنس : لوتب وأ ؤ ةريبكت ةرشع

 ٠ كلذ ق رظنيغ
ه. ٦ .. ٠



 س . ٢٣٨

 :دنع . ةنس :ىلصآ: : .ىحضألا دبع ةالصل ةينلا امآ هنمو : .ةلاسم وه

 هلونيبرلو هلل ةعاط ةبعكلا ىلا .اهجوتم ص ةريبكت ةرشعب ثالنب نيتعكر ىحضألا

 7 ملسو هيلع هللا ىلص دمحم
 `۔

 اذه ىف ءاوس .ىلوألاو هذه اف لوقلاو : ناهبن وبآ هلعلو : هريغ لاتو

 , ٠. :كلذ ىف رظنيف ملعأ هنلاو

 ةرشع ثالثب : لوقي نآ ديعلا ةالصل ةينلاو ء هريغ نمو : ةلأسم هم

 ٠ ؟ ءات ريغ نم ةريبكت ةرسنع ةثالث مآ

 ٠ ملغأ هللاو ، غات ريغب ةريبكت ةرثع ثالث لوقي هنا : باوجلا

 . حاشو نب ب حاص خيبشلا لو ف كلذكو : ناهبن وبآ هلعلو : : هريغ لان

 ٠ كلذ ف رظني ك ، ملعآ هللاو

 ةنس ئلأعت .هلل ىلصآ : ىحضلا ةالصل ةينلا امآو هنمو : ةلأسم وده

 :دمحم هلوسرلو هلل ةعاط ةبعكلا ىلا اهجوتم ث هيلا ةبرقو هلل اركس ىحضلا

 ؛ف.هللا:ءاش ام ىلصيو ، نيتعكر لك نيب لصفيو س ملسو هيلع هللا ىلص

 هللاو س زاج ةفورعم ناتعكر اهدح نآو 4 ةروسو دمحلا ةعكر لك ىف رتب

 . ملعأ
.٠ : . . 7 

 ٠ م . ...ي .. .. ٠ , ! : , ..

“ةالضص!ةنسن هلل يلصآ" : لاق. نا:ؤا معن : ناهبن وبآ هلعلو : هريغ لاقت



_ ٢٤٠ 

 : لاق وأ 6 هلوسرلو هلل ةعاط 6 ةبعكلا ىلا اهجوتم ةعكر اذكو اذك ىحضلا

 نوكي ام وآ ع هللا ىلا ةبرق ى ةبعكلا ىلا اذكو اذك ىحضلا ةالص ةنسلا ىلصأ

 .. ٠ عجر ٠ كلذ ىف رظنبغ ملعأ هللاو \ زاج اذه وحن نم

 ىلصب نل زوجيأ ىحضل ا ةنس نع هلاس نمل :هنمو : ةلأسم ج

 اهدح نكي ملو ث هللا ءاش ام ىلصي نأ ىونو ةميلستب نيتعكر نيب لصفي الأ

 ٠ ؟ تاعكر

 : نا راهنلا ةالصو ىنثم ئنثح ليق دنقغ ليللا ةالص امآ : باوجلا

 ٠ لصف ءاش ناو لصو

 عبرآ نم رثكآ ىحضل! ىلصي نآ هتينو ىلصملا دصق ناك نا ىنبجعيو

 ىلصي نأ هدصق ناك ناو س ةميلستب نيتعكر لك نيب لصفي نآ س تاعكر

 ءاش ام ىلصي نآ ىون ناو س لصف ريغ نم الصو نهلصيلغ س تاعكر مبرأ

 ، تاعكرلا نم ءاش ام لصيلغ ، تاعكرلا نم امولعم ائيش ىوني نأ ريغ نم

 5 ةروسو دمحلاب ةعكر لك ىف آرقيو ث ةميلستب نيتعكر لك نيب لصفيو

 ٠ ملعأ هللاو

 هيلع نحن ىذلاف ء حيوارتلا ةالصل ةينلا امأو هنمو : ةلأسم اهب
 ء ةنسلا ءادآ ةبعكلا ىلا اهجوتم {© ناضمر رهش مايق ةنسلا ىلصأ : هظفحنو

٠ ملسو 7 هللا ىلص دمحم هلوسرلو هلل ةعاط



_ ٢٤١ _ . 

 ىلصآ :.لوقي ضعبو ء حيحص بسحأ اميغ : ناهبن وبآ وهو : هريغ لاق
 ةعاط ث ةضيرفلا ةبعكلا لبنقنسم ةبجاولا ةنسلل ءادأ ناضمر رهسثل مايقلا

 ٠. هلوسرلو هلل

 لبقتسم ةنسلل ءادأ ناضمر رهش مايق ىلصأ : لوقي رخآ عضوم فو

 ٠ هلوسرلو هلل ةعاط ةبعكلا

 ء ١ دأ تاعكر عبرأ هحيورن ناضمر رهش مايق ىلصأ : لوقي ضعبو

 ، اظفل هفالتخ ا ىلع هلكو ص هلوسرلو هلل ةعاط ث ةبعكلا لبتتسم ةنسلل

 امو ث هلل ةعاط ث ةنسلا ءادآ نم هب دارملا وه دحاو ىنعم ىلا عجزي نأو دبال

 . عجر ، كلذ ىف رظنيف ملعأ هللاو س هاون ام هب هل حصي نألا « زاج هيلا ىدأ

 عبرأ ىلاعت هلل ىلصآ : رذنلا ةالصل ةينلا امأو هنمو : ةلاسم ذهب

 هلوسرلو هلل ةعاط ى ةبعكلا ىما اهجوتم ى رذنلا ةضيرف نم ىنمزل امع تاعكر

 كلذ ناك ةميلستب نيتعكر لك نيب لصفيو ث ملسو هيلع هللا ىلص دمحم

 بورغ وأ ، سمنلا نم نرق عولط دنعو اندنع كلذ ىف قرغ ال ص اراهن وآ اليل

 هذه ف ةالصلا زوجت الخ س ديدشلا رحلا ف راهنلا فصن وأ ، اهنم نرق

 ٠ ملعأ هللاو ، الفن وآ ناك اضرغ تاقوألا

 امع ةعكر ١ ذكو اذك ىلصأ : لاتق ناو : ناهبن وبآ هلعلو : هريغ لانت

 ٠ كلذ هازج هلوسرلو هلل ةعاط . 6 ةبعكلا ىلا اهجوتم 6 رذنلا نم ىنمزل

( ٢ ج نئازخلا ۔ ١٦١ م )



_ ٢٤4٢ 

 ةنس دعب نيتعكرلا ىف ىهو 0 عاقرلا نم ءىن ف اهندجو : ةلأسم وج

 ٠. . هل . ١ ركىنتتو هلل ةعاط 6 ةلخان 6 برغملا ةنس دعبو 6 ملسو هبلع هللا

 نآ همكح ق ىعم ىذلا و اذ ده ليق ٢ معن : : ناهين وبأ هلعلو : : هريغ لاق

 ثب اي نم ةعاطل ا ف .هملكو همسا قف ع وطنل ١ نم عضومل ا اذه ق هالص ام

 ةعاط و أ ةلفان نم ركذ د ق هلاقف هلل ها ون امو %ڵ لضفلا نم هي ام ءاش نمل لفنلا

 ٠ ملعأ هللا و 0 كلذ ق ىنعمب وهغ “ ركش وأ ةيرق وأ

 وآ رخآلا لوآ ردي مل نآو : ناهبن ىبآ خيسنلا نع : ةلاسم ه

 ةالص ةضيرغ هلل ىلصأ : لاق ، اعيمج امهيلصي نآ داراف كشو لوألا رخآلا

 ، رفس ىتالص وأ رفس ةالص ح اعمج نيتعكر رصعلا ةضيرغو نيتعكر ع رهظلا

 ةرضاح امهنم ةدحاو لك ركذ ناو س هلوسرلو هلل ةعاط ةبعكلا ىلا اهجوتم

 ء دمعلاب اهتقو رضحي نأ لبت نم ىدؤت ال ةالصلا نأل س هل زاج س ةبجاوو

 رظنيف ملعأ هللاو ء لاح ىلع تقو امهل وهغ س عضوملا اذه ىف زيجأ دقو

 ٠ كلذ ىف

 رغاسحلا ىف ىموغرلا ملاس نب رمع خيسثلا باوج نمو : ةلاسم ده

 هنالص نآ تقولا تاف ام دعب هل نيبت مث ث رهظلا ميقملا مامالا عم ىلص اذا

 اذا رصعلا عم اهعمجي نآ هل زوجيو ء اهلدبيل هتين نوكت فيك ، ةضقتنم كلت

فيك امهعمجي نآ زوجي ناك ناو ث اهدحو اهلديب مآ رصعلا تقو ف ناك



_ ٢٤٣ 

 لبق داسفلا ناك اذا ، اضيآ امهلدبل ةينلا نوكت فيكو امهعمجل ةينلا نوكت
 نوكت فيكو ؟ رصعلاو ىه امهعمج زاوج ف ىلوألا ةلأسملا لثمو ح مامالا

 ٠ ؟ مامالا لبق داسفلا ناكو س تقولا تاف اذا امهلديل ةينلا

 امأغ ، باوصلاو قحلا قيرط ىلا ىداهلاو قفوملا هللاو : باوجلا

 كلذ ىفغ ، تقولا تاف نأ دعب اهداسغ ركذغ ميقملا مامالا عم اهالص ىتلا

 ٠ فالتخا

 : لاق نما لوق ، ةلأسملا هذه ىف تليق ىتلا ليواقألا نم ىنبجعيو

 ناك ناو ع مامالا ةالص اهلديي نأ هسفن لبق نم ضقنلا ناك اذا نيملسملا نم

 نيملسملا لوق رثكأ لوقلا اذهو ، هسفن ةالص اهلدبأ مامالا لبق نم ضقنلا

 ، مامالا دنع اهالص امك اهلدبي نأ ديري ناك نا هتين ظفل امأو ، مهلمع هيلعو

 ىتلا ةضقتنملا رهظلا ةضيرف نم ىنمزل ام لدب ىلاعت هلل ىلصأ : لوقي هناف

 دمحم هلوسرلو هلل ةعاط ، ةبعكلا ىلا اهجوتم س ميقملا مامالا عم اهتيلص

 ٠ ملسو هيلع هللا ىلص

 عبرأ هلل ىلصأ : لوقلا اذه ىلع لانت ولو : ناهبن وبآ هلعلو : هربغ لاق

 . ةبعكلا ىلا اهجونم ء رهظلا ةالص ةضيرغ نم ىنمزل امع ءاضقو الدب تاعكر

ه ىفكف هيلع ام ىلع ىنأل هلوسرلو هلل ةعاط



 ب ٢٤٤

 داز امو س هيغ ررض الغ هكرت ناو س هديكأت نم وهغ ةضقتنملا لانت ناو

 ٠ عجر ٠ كل ذ ق رظنيغ . ملعأ هللا و ؤ هيل ١ ح اتحم ريغ ١ ذه ىلع

 : رخاسلا لوقي نأ كلذ ىف ظفللاغ هسفن ةالص اهلديي نأ دارأ اذا امأو

 ةضيرغ نم س ىرفس ف ىنمزل امع ءاضقو الدب نيتعكر ىلاعت هلل ىلصأ

 ٠ ملسو هيلع هللا ىلص دمحم هلوسرلو هلل ةع اط 6 ةبعكلا ىلا اهجونم 6 رهظلا

 لقي مل ناو ث اذه ف لاق ام ىنعم نسح : ناهبن وبآ هلعلو : هريغ لاق

 رهظلا ةالص ةضيرف لدب هلل ىلصأ : لاق ناو ص هيلع سأب الغ ىرفس ف

 ، هلوسرلو هلل ةعاط ث ةبعكلا ىلا اهجوتم س رفس ةالص اهل ءاضق نيتعكر

 ٠ عج ر ؤ كلذ ق .رظنيف 6 ملعأ هللا و ؤ اذه ريغ زوجي دغو ء هل ز اج

 ىلصأ : لاق رفسلا ف اعمج رصعلاو رهظلا لدبي نأ دارأ اذا كلذكو

 رهظلا ةضيرف نم ىرفس ف ىنمزل امع ءاضقو الدب تاعكر عبرأ ىلاعت هلل

 هبلع هللا ىلص دمحم هلوسرلو هلل ةعاط ث ةبعكلا ىلا اهجوتم ، رصعلاو

 & ةالصلا نم ةرخآلاب ىتأي موقيو س هلوسرو هدبع ىلا ىلوألا ىف ءعىجيو ملسو

 نيهجولا الك ىلع لدبلا ف اعمج هل زئاجو ؤ ةرخآلا ىف تايحتلا متيو
 ٠ اعمح

 نيتعكر امهنم ةدحاو لك نآ ىون اذا معن : ناهبن ويآ هلعلو : هريغ لاق

هلل ىلصآ : لانق ناو & هسفن ق ىرخالا ىلع ةمدقتملا ىه امهنم ىلوألا نأو



٢٤٥ 

 5 رفس ىتالص ، اعمج نيتعكر رصعلا ةضيرفو « نيتعكر رهظلا ةضيرف لدب

 ء اذه ريغ زوجي دقو ع هل زاج ث هلوسرلو هلل ةعاط ، ةبعكلا ىلما اههجوتم

 ٠ عجر 6 كلذ ف رظنيف 6 ملعأ هللاو

 توغ دعب اهداس ركذ مث ، ميقملا مامالا عم رهظلا ىلص اذا امأو

 عم اهيلصي نأو س مويلا كلذ نم رصعلا تقو ىف اهلدبب نأ دارأو ث اهتقو

 : رفاسملا لوقي نأ كلذ ف ةينلاو س كلذ هل زوجي هناخ ، اعمج رصعلا ةضيرف

 ةالص ةضيرف نم ىرفس ف ىنمزل امع ءاضقو الدب نيتعكر ىلاعت هلل ىلصأ

 رفس ةالص نيتعكر ث ةرضاحلا رصعلا ةالص ةضيرغ ىلا اهغيضأ رهظلا

 اذا اذهف ع ملسو هيلع هللا ىلص دمحم هلوسرلو هلل ةعاط ، ةبعكلا ىلا اهجوتم

 ىف لعفي امك ةميلستب نيتعكر لك نيب لصفيو ، هسفن ةالص لدب اهالص

 ٠ تا ولصل ١ عيمج

 لدبلاب رهظلا ف لوتيي نم لوت ىلع معن : ناهبن وبآ هلعلو : هريغ لاق
 اهديعب نأل زوجيف : رخآ لوق ىلعو س اهداسقل عضوملا اذه ف

 اهرخؤي نأ هل ىذلا اهتقو دعب اهنل ، الدب ءادأ رصعلا ةضيرف عم

 ىف رظنيف ث ملعأ هللاو ، ىأر ىلع ىهف ةتئاخ اهركذ ناو ث لاح ىلع هيلا

 ٠ عجر ٠ كلذ

ناو » امامت اهالص 6 رفسلا ق اهركذو 6 رضحلا ف ةالص ىسن ناو



_ ٢٤٦ 

 ح ءاهقفلا نيب فالتخاب كلذ ف ليق دقف \ رضحلا ف اهركذو ، رفسلا ف اهبسن

 هتظغح اذكه ث انعم لوقلا رثكأ وهو امامت اهيلصي : لاق نم لوت ىنبجعيو

 مهازجو ث مهل رفغو ، هللا مهمحر نيرخأتملا انخايسثآ نع نيملسملا راثآ نم

 ٠ انل ملعلا اورثآ ذا اريخ انع هللا

 ىسن نم ىلع نا : رثألا ىف ليق دق معن : ناهبن وبأ هلعلو : هريغ لاق

 اهيلصي نأ ف راص نأ دعب نم اهركذ مث ، رضحلا ى اهتقو هتاف ىتح ةالص

 اهيلصي هنآ رضحلا ىف اهركذ مث ، رفسلا ىف هتوفت ىتح اهبسن ناو ، امامت

 كاذو اذه ىف ىسعف ء اهتتو كلذ نا ربخلا ىف ام ىلا عجرت نآو ، ارصق

 ذئموي اهئادأل هنأ ف فالتخالا ىنعم اهقحلي نأ نم رظنلا ىف ىرعتي الأ

 ٠ ملعأ هللاو ، الدب اهئاضق وأ

 رضحلا ى اهركذف رفسلا ق ةالص ىسن ناو س رثأيلا نم : ةلسم وهب

 ، رفسلا ةالص اهالص رفسلا ىف اهركذغ رضحلا ىف اهيسن ناو ، امامت اهالص

 ٠ فرالتخا نبتلأسمل ١ نبناه ق و اهتتو كلذ نذا

 ى رخخلا و فرزالتخا ىيلوذلا ق نأ حيحص ناهبن وبآ هلعلو : هريغ لات

 رظنيغ ملعأ هللاو ث امهنيب ام قرغ ىلع لدي ام مدعل كلذك نوكت نآ نم ةبيرق

٠ كلذ ىف



_ ٢٤٧ 

 ىه ام ةضيرفلا ةالصل ةينلا ى : ناهبن ىبآ خيسلا نع : ةلاسم وه

 ٠ ؟ اهيف لوقب اذامو

 ةرضاحلا رهظلا ةالص ةضيرف هلل ىلصأ : لوقيغ ىوني نأ وهف : لاق

 هبلع هللا ىلص دمحم هلوسرلو هلل ةعاط ح ةبعكلا ىلا اهجوتم س تاعكر عبرأ

 ةدحاو لك ث رجفلاو ةرخآلا ءاشعلاو برغملاو رصعلا اف كلذكو . ملسو

 ٠ اهتاعكر ىف ددع نم هب ىه امو

 فيك هيل ا ة رورض نم هي امل نبتالصلا عمجي نآ دا رأ ناغ : هل تلق

 ٠ ؟ امهعمج ىوني

 تاعكر عبرآ ةرضاحلا .رهظلا ةضيرغ ىلصآ : لوقيف ىوني نأ وهف : لاق

 كل ذكو ٧ رضح ىتالص اعمج امهيلصأ تاعكر عبرأ رصعل ١ ةضيرغ اهيل ا رجأو

 ٠ ةرخآلا ءاشعلاو برغملا ىف

 ٠ ؟ زئاج رفسلا ق عمجلاو : هل تلق

 ٠ كلذك وه معن : لاق

 ، زوجي ال ناك ناو ةين ريغب نيتالصلا عمجي نآ رفاسملل لهو : هل تلق

 ٠ ؟ ةرخآلا ىلا ىلوألا رخؤي نآ دارأ اذا لوقي اذامو ، ىه فيكغ

لوخد دعب اهمدقي ةينب الا هل زوجي ال هنأ نيملسملا لوق ىفف : لاق



 هناغ ، ةرخآلا ىلا ىلولا رخؤي نآ دارآ اذاو ى ةيناثلا لوخد لبق ىلوألا

 رصعلا ةالص ىلا ةرضاحلا رهظلا ةالص ترخأ دق ىنا مهللا : لوقيغ ىوني

 ء كتصخرل اعابتاو كتنسب اذخآو كلوسرب ءادتقا ، اعمج امهيلصأل ةرخآلا

 رصعلا ةالص ىلا ةرضاحلا رهظلا ةالص ترخآ دق ىنا مهللا : لوقي ضعبو

 ٠ هلوسرلو هلل ةعاط س ةنسلا ءايحال امهنيب عمجأل ةرخآلا

 امهنيب عمجألا رصعلا ةالص ىلا رهظلا ةالص رخؤآ : لوقي ضعبو
 رهظلا ةالص ةضيرف ترخأ دن ىنا مهللا : لوقي ضعبو ى ةنسلا ءايحال

 ، كتنسل ءايحاو ، كتصخرل اعابتا و كلوسرب ءادتقا ء رصعلا ةالص ةضيرف ىلا

 لوقلا نوكي اذه ىلعو ، هل زجم وهف ؤ دحاو ىنعملا هلكو ، مهلوق نم اذهف
 ٠ ةرخآلا ءاستعلاو برغملا ةالص ف

 6 ٥ رفس ق ما دام ةدحاو ةين هيغ دنتنعب نأ هريخأت ق دارأ ناف : هل تلق

 ٠ ؟ امهيغ لوقي اذامو ؟ ىه فيكغ ؤ هرمع ىف ىقبي وآ

 ىداقتعا و ىتين مهللا : لوقيغ جرخ اذا ىوقب هنا مهلونت ىفف : لات

 دحاو تقو ىل وه رصعلا ةالص تقو رخآ ىلا سمشلا لوزت ذنم هنأ

 ةرخآلا ءاشعلا تنو رخآ ىلا سمشلا برقت ذنم هنأو \ رصعلاو رهظلا ةالصل

 : ةنسلل ابيجمو ، ةصخرلاب اذخآ س ءاشعلاو برغملا ةالصل دحاو تقو ىل وه

٠ هلوسرلو هلل ةعاط



_ ٢٤٩ 

 وهف رصعلا ةالص تقو ىلا سمشلا لوزت ذنم هنا : لوقي نضعبو

 ء ةرخآلا ءاشعلا تقو ىلا سمشلا برغت ذنمو س رصعلاو رهظلا ىنالصل تتو

 ٠ ةرخآلا ءاشعلاو برغملا ىتالصل تنو وهف

 ةدمب هذه ىتعاس ىف اذه ىتقو ف دقتعأ ىنا مهللا : لوقي ضعبو

 ىنالصل تقو وهف ، رصعلا ةالص تقو ىلا سمشلا لوزت ذنم هنأ اذه ىرفس

 وهغ ةرخآلا ءاشعلا تقفو رخآ ىلا سمسنتلا برغت ذنمو رصعلا و رهظلا

 ٠ هلوسرلو هلل ةعاط س ةرخآلا ءاشعلاو برغملا ىتالصل تقو

 ىنعملا ق سأب الو 6 هفورح نم صخنو داز ام الا هولانت امم اذهف

 ٠ هلصأ نع لاح ىلع فلتخم ريغ هلك اذه ىف

 رفس لك ىف ىداقتعاو ىتين مهللا : لاقغ ىون هرمع ةدمل هدارأ ناو

 ق هلق نم ىذلا ىق ام رخآ ىلا سمشلا لوزن ذنم هنأ ىرمع ةدم هرغاسأ

 ٠ هلدع ىف رظناف ملعأ هللاو س نهلك تاولصلا عبرألا

 نآ دارأ ةالص لك ىف ةينلا ديدجت نع امهنم لك ىف هيزجتو : هل تلق
 ٠ ؟ اهدعب ام ىلا اهرخؤي

٠ كلذ ىف عفن هل ناك ام هالولو كلذك هنأ ىلع لدي ام مهلو ىفغ : لات



_ ٢٥٠ 

 ىلا اهريخآت ف ةين ىلع ال الهج اهكرتف ىلوذلاا .رخأ :وه ناغ :.هل تلق

 . ؟ ىندفأ ةرخآلا

 اهريفكت موزل ىف ىأرلاب فالتخالاو ىأرلا نم هيخ امب وهف : لاق

 ٠ ىرخآ

 ىتح اهكرتب نآ ىلوذلا ق هل سيلغ دارفالا ةين ىلع ناك ناف : هل تلق ..

 نأ لبق نم هدارأ نا عمجلا ةين هبلع ناو ، اذه ليق دق معن : لاق

 % رصعلا ىف لخاد رهظملا تقو نا : رخآ لوق قو ء اهل وه ىذلا اهتقو جرخي

 هنأ ىلع ىنعملاب لد ام اذه ىفو ث ةرخآلا ءاشعلاو برغملا ىف لوقلا كلذكو

 ٠ كلذ ىف هل نوكيف ى اهمدقي ةين ىلع ال س اهرخآ نم ىلع ءىش الو ةرافك ال

 هل اميف رفاسملا لثم ميقملا هيغ لخديغ س لوقلا اذه ىلعو : هل تلق

 ٠ ؟هيلع وأ

 ٠ كلذ ىف ه دايق ىلع ىدنع اميف كلذك وهو ليت س اذكه ممعم : لاق

 ىلعو ءادآ امهعمج ى ىرخألا عم اهبلصيغ ىآرلا اذه ىلعو : هل تلق

 ٭ ؟ هلان نم ىآر ٤ هبلع اهناوفل ءاضقو الدب هلبت ام ىلعو 6 ءادآ هليت ام

. كل ذ ف امهنم لك ىنعم دايتت ىلع جرخي هنأ ىعم اميغ معن .: لاق



- ٢٥١ 

 ىف لوقي اذام اذه ىلع امهعمجي نأ عضوملا اذه ىف دارأ ناغ : هل تلق

 ٠ ؟ ةتئاف امهلعجي نم ىآر ىلع هتين

 ةتئافلا رهظملا ةضيرف لدب هلل ىلصأ : لوقيف ىوني نآ وهف : لاق

 ، رفس ىتالض اعمج امهيلصأ نيتعكر ، رصعلا ةضيرغ ىلا امهفيضأآ نيتعكر

 ىلع لدي ام لوقلا نم ىضم دقو ث هلوسرلو هلل ةعاط ، ةبعكلا ىلا اهجوتم
 ٠ هغرعاغ اذه ىف ىرجي ام

 لوقي اذام ي امهنم ىلوألا تقو ىف امهعمجي نأ دارأ ناف : هل تلق

 . ؟ اهيغ ام ةلمج نم هراتخت ىذلا امو 5 امهل هتين ف

 ةرضاحلا رهظلا ةالص ةضيرف هلل ىلصأ : لوقيف ىوني نأ وهغ : لاق

 ةالص اعمج امهيلصآ نيتعكر ةرخآلا رصعلا ةالص ةضيرف اهيلا رجأو نيتعكر

 ٠ هلوسرلو هلل ةعاط ى ةبعكلا ىلا اهجوتم ث .رفس

 تقو ىلا اهريخأت ىف ةينلا نم هل زاج ام ىلع ىلوألا رخأ ناغ : هل تلق

 ٠ ؟ عضوملا اذه ىف امهل هتين ىف لوقي اذام س ىرخألا

 ةبجاولا رهظلا ةالص ةضيرغ هلل ىلصأ لوقيغ ىوني نآ وهغ : لاق

 اعمج امهبلصآ نيتعكر ةرض احلا رصعل ا ةالص ةضيرغ ىل ١ امهفبيضآ و نبنعكر

 هيلع هللا ىلص دمحم هلوسرلو هلل ةعاط ةبعكلا ىلا اهجوتم س رفس ةالص

ملسو ٠



٢٥٢ 

 ؟ ةرخآلا ءاسثعلاو برغملا ف نوكيأ اذه ىلعو : هل تلق ٠

 كلذ اف ىدنع اذكه : لاق ٠

 ؟ هفرعأ ىتح امهيف هلوقيغ هيوني ام ىنفرعغ : هل تلق ٠

 برغملا ةالص ةضيرغخ هلل ىلصأ : لوقيخ ىوني ىلوألا تقو ىفف : لاق
 رجأو س نيتعكر ةرخآلا ءاستعاا ةضبيرغ اهيلا رجأو س تاعكر ثالث ةرضاحلا

 { ةبعكلا ىلا اهجوتم ، رفس ةالص اعمج نهيلصآ ةعكر بجاولا رتولا امهيلا
 ٠ هلوسرلو هلل ةعاط

 تقو ناك ناو ى كلذك هركذ ثالثب رتوي نأ عضوملا اذه ف دارأ ناو

 تاعكر ثالث ةبجاولا برغملا ةالص ةضيرغ ىلصأ : لاقف هدرف ىرخخنا

 رفس ةالص اعمج امهيلصآ نيتعكر ث ةرخآلا ءاشعلا ةالص ةضيرف ىلا اهفيضأ
 اهدعب رتولا ىلص امهمتأ اذاغ س هلوسرلو هلل ةعاط ث ةبعكلا ىلا اهجونم

 . لوق ىلع هل زاج ةدحاو ءاسث ناو ، اثالث

 ىف لوقي اذام ، امهتقو نبب طسوتي نأ امهمعج ق دارآ ناغ : هل تلق .

 ٠ ؟ امهل ةين

ء رهظلا ةالص ةضيرف هلل ىلصأ لوقيخ ىوني هنا : ليق دق : لاق



_ ٦٢٥٣ 

 اهجونم س رفس ةالص اعمج امهيلصآ نيتعكر رصعلا ةالص ةضيرفو ؤ نيتعكر

 ٠ ؟ عضوملا اذه ىف ناترضاح امهنأ ركذي الوآ : هل تلق

 امه ركذ اذه ىلع وه ناو ث امهيغ لوقلا نم ءاج ام ىنعم ىلع معن : لان

 . ٠ كلذ ف هيلع مول الف كلذك

 ٠ ؟ كلذك ةرخآلا ءاشعلاو برغملا ىف لوقلاف : هل تلق

 ٠ كلذ نيي ام قرغ مدعل معن : لاق

 ٠ ؟ ةلفان وأ ةنس نم ةالصب امهنيب . أصغي نآ هل لهف : هل تلق

 . ٠ كلذ نم هل عنملاب ليق دق : لاق

 ةينلا نوكت فيكف ، اهتقو ف ةالص لك ىلصي نأ دارأ ناغ : هل تلق

 5 . ؟ اهيخ اهب لوتنلاو اهل

 ةرضاحلا رهظلا ةضيرف هلل ىلصأ : لوقيغ ىوني نأ ىهغ : لاق

 كلذكو ص .هلوسرلو هلل ةعاط ث ةبعكلا ىلا اهجوتم ح رفس ةالص ارصق نيتعكر

 ٠ كلذ ىف ةرخآلا ءاشعلاو رصعلا

 رهظل ا . دعب عكري نأ هرصق نم عضوم ١ ذه ق هل زوجيو : هل ثلق

٠ ؟ ةلفان وآ ةنس نم ٥ءاش ام ةرخآلا ءاشعلا .وأ برغملا وأ



_ ٢٥0٤4 

 امهم هنأ الا ه ز ١ وج نم عنمي ام دجأ ال ذا اذه ف ىعم اذكه : لاق

 ٠ كلذ ىرأ ال ىنا ، زوجي ال نآ هيغ زوجي فيكف س هب رمؤي

 ٠ ؟ امهيف رصق ال برغملاو رجفلاغ : هل تلق

 ٠ كلذ ىلع عامجالا ىف كلذك امهغ : لاق

 عم ةالصلا نم هرضح دق ام هلاح ق . ىلصب نأ دا رأ ناغ ٠ هل ٹتلق

 ٠ ؟ هدارغا نم ىلع اهل ةينلا ام ةعامج ميقملا مامالا

 ء مامالا ةالصب رهظلا ةضيرغ هلل ىلصآ لوقيغ ىوني نأ وهف : لاق

 ةرخآلا ءاسثعلاو رصعلا ف لوقلاو ى هلوسرلو هلل ةعاط ث ةبعكلا ىلا اهجوتم

 ٠ كلذك

 ٠ ؟ ارصق وآ امامت وآ تاعكر عبرأ لوقي الفآ : هل تلق

 ٠ كلذ نم هل عنملاب ليق دن ال : لاق

 ىف هلوتيف اهل هدقع ىف لمعي اذام هماقم ىف امهعمج ناغ : هل تلق
 ٠ ؟ همالك

 ةرضاحلا رهظلا ةضيرف هلل ىلصأ : لوقيغ ىوني ىلوألا تقو ىفف : لاق

6 اعمج امهيلصأ رفس ةالص نيتعكر رصعل ا ةضيرغ اهيل ١ رجأو 6 م امال ١ ةالصب



٢٥0٥ 

 ىون ىرخألا تقو ى ناك ناو ، هلوسرلو هلل ةعاط ، ةبعكلا ىلا اهجوتم

 ىلا .اهجوتم ، .رفس ةالص نيتعكر ةبجاولا رهظلا ةضيرف هلل ىلصأ : لاقغ

 نوكي اذه : لاقو ص ملسو هيلع هللا ىلص دمحم هلوسرلو هلل ةعاط ةبعكلا

 ٠ كلذ ف رظنيخ ، ملعأ هللاو « ةرخآلا ءاشعلاو برغملا ةالص ىف
- 

 ىلصيغ +: هدحو ىلوألا مدقي نآ نم عضوم ا اذه ىف هل دبالو : هل تلق

 ٠ ؟ ىرخثلا هعم

 ٠ كلذ ىف فلتخي هنأ ملعأ الو ، اذه ف ىعم اذكه : لاق

 & ادبأ لاح ىلع تاولصلا نم ءىش ىلا عمجت ال رجفلا ةالصف : هل تلت

 . ؟ عامجالا ف رصقت ال كلذك برغملا

 } ` . كلذ ىلع نيملسملا نم لمعلاو لوقلا ف ىدنع اذكه : لاق

 هل دعب نآ د ارآو هعم هضقن حص وآ هيلع دسمغخ وأ هتاغ امو : هل تلتق

 ٠ ؟ هيغ لوقيف هيوني ىذلا ام س هتنتو دعب

 ءاضقو الدب ةعكر اذكو اذك هلل ىلصأ : لوقيغ ىوني هنا ليق دق : لاق

 ىفكو ث هلوسرلو هلل ةعاط ، ةبعكلا ىلا اهجوتم ، اذك ةالص نم ىنمزل امع

 ٠ كلذ ىف

 ٠ ؟ ةضقتنملا وأ ةدسافلا وآ ةتئافلا اذك ةالص نم : لاق ناغ : هل تلق

٠ كلذ ىف سأب الخ هكرت ناو ، هلوق نم نسح وهف : لاق



 س ٢٥٦

 ةضررغلا دعب اهيلصي نأ دارأو س اهرخآ وه نا رجفلا ةنس ق : هل تلق

 ٠ ؟ ةنئاخ وأ ةرضاح اهيغ هتين نوكن ام هزاجأ نم لوق ىلع اذك موي نم

 اذه هجو ىردأ الو س ةرضاح ليقو س ةتئاف اهيوني هنا ليق دن : لاق

 اميغ انأو 6 اهب ام ىلوأ لدبلا و هناف دقو 6 ضرغلا ليق اهنتو نأل 6 ىأرلا

 ٠ :رظان هفلاخ

 ٠ ؟ ةنس وآ ةضيرغ هيلا مانن وه نا هيونب ام رتولاغ : هل تلق

 نوكي ىذلا وهف نيلوقلا حصأ هل رهظ ناف ع نارمألا هيغ ليق دنت : لاق

 هيخ لخديف هيلع ىتأب نأو دبال هناغ ىفكو ، قالطا ف ابجاو هاون الاو هيلع
 ٠ ق افو نم هب امل ل اح ىلع

 © عضاوملا هذه ىف هتركذ ام تاينلا هذه ف ظافلألا نم لهغ : هل تلق

 ٠ ؟ هيلع وأ هل ام ةيدأن نم هاون امل هلاق نم ءعىزجيف

 ىف صخنلاو ةدايزلا نم هب ىه ام ىلع اهلكو ةرثك ىف اهنأل معن : لاق

 هلاق نم ءىزجأ اهنم هيلا ىدأ امو س دحاو ىنعمل ءىشلا ىف ةيدؤم اهظافلأ

 ه ةفلتخم ظافلأ نم ءىشلا كلذ ف هب ىه ام ىلع ىعرش لمع ىف هاون امع اظفل

 ديرأ امع ةرابع الا امهفالتخا ىلع ىه سيلغخ الاو ىظفل هلك اذه ىف فالتخالاف

اهدقتعي ةين نع هل زئاج وأ هيلع مزال ىف هب وه امب اظفل هركذ نم ءادأ ىف اهب



 ب ٢٥٧. ب

 رظنيغ ملعأ هللاو ع هنوربعي مهظافلأ نم هب امب هنوموري مهلكو ى هبلق ى

 قيفوتلاو ے هلدع هجو رهظ ام ىلا كرت الاو هب ذخآ حص ناف ع هلك اذه ىف

 . هريغ ال ةوقلاو لوحلا هل نمل رومألا عيمج ف

 . هل :زاج نمل رضحلا ف عمجلل ةينلا ىف ىحبصلا نع : ةلأسم دهب

 رصعلا ةضيرف اهيلا رجأو ح تاعكر عبرآ ةبجاولا .رهظلا ةضيرغ هلل ىلصآ

 ٠ ةرورضلا لجأل تاعكر عبرأ

 . رصعل ١ و روهظل ١ ق نوطبملل نبنالصلا عمجو هنمو : ةلأسم وبع

 ٠ ؟انل فص نبتالصل ا دقع ام ةض احتسمللو ريطم ١ مويو

 اهيلا رجأو ، تاعكر عبرآ رهظلا ةالص ىلصآ : لاق اذا : باوجلا

 ظافلألاو هللا ءاش نا زاج 6 عمج ةالص تاعكر عبرا رصعلا ةالص ةضيرف

 ٠ فلتخت

 نأ دارأ اذا ميتملا فو ء سيمخ نب رصان خيسلا نع : ةلأسم د

 اذك ةضيرغ ىلصأ لوقيآ ث ةمتعلا وآ ، رصعلاو رهظلا رفاسملا ةالصب ىلصي

 ىلصأ : لوقتب مأ ، مامالا ةالصب ث نيتعكر اهنم تاعكر عبرأ ةرضاحلا

 لك ارفس الو ارضح ركني ال اذكه مامالا ةالصب ةرضاحلا اذك ةضيرف

 . ؟ زئاج كلذ

) ٢. ح نئازخلا - ٧ م )



:- ٢٥٨ 

 ¡: نيظفللا الك نيملسملا ضعب نع ليق ؤس قدغوتلا .هللايو : باوجلا

 ٠ ملعأ هللاو 6 اندنع اميغ عسوأو رثكأ هلعل رخآلا ظفللا و زئاج

 ةزاجالا نم امهنأك ناهجولاو ملعآ هللا : ناهبن وبآ هلعلو : ةلسم هه

 دمحأ نب ديعس خيستلا نع ىظفح نم ىذلا وه رخآلا نأ الا ، نادعيي ال

 نم هعم ىلصي نآ هيلع الو هل نكي مل امل هنأ ريغ ى هيلأ راتأ هنآ ىدنكلا

 ىلع هل زاجغ ص امهيلع داز اميغ هب متي نآ هل حصي مل نيتعكر الا هضرف

 ٠ كلذ ىف رظنيف ؤ ملعأ هللاو ،. اهلصأ ف ىه امك كلذك اهركذي نآ اذه

 ىوزنلا دمحآ نب دادم نب دمحم نب ناميلس خثلا نع : ةلأسم ده

 رمآ ىتلا ةنسلا ةالص تيملا اذه ىلع ىلصأ : ةزانجلا ىلا ةالصلل ةينلا ف

 ى تاريبكت عبرآ اهالص نم ىلع امل ءادأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهب

 ناو 4 ملسو هيلع هللا ىلص دمحم هلوسرلو هلل ةعاط ك ةبعكلا ىلا اهجوتم

 ٠ ىتأي نملو ىتالصب ىلصي نمل اماما : لاق اماما ناك

 . امالا ةالصب : لاق امومأم ناك ناو معن : ناهبن وبآ هلعلو : هريغ لاق

 هللا لوسر اهب رمآ ىتلا ةنسلا ةزانجلا ىلع ىلصأ : لوقي ضعبو س هغرعاف

 دمحم .هلوسرلو هلل ةعاط ث ةبعكلا ىلا تاريبكت مبرأ ملسو هيلع هللا ىلص

 ٠ ملسو هيلع هللا ىلص

١ ذا تيمل ١ نع تلأسو : حاضو ند حلاص خيشلا نع : ةلأسم وبع



٢٥٨٩ 

 نياخ 6 هيلع اولصي نأ اودارأف كلذب رسانلا ملعو 6 هيلع لصب ملو نغد

 . ؟ هيلع ةالصلا نوكن

 تيمل ١ ىلع ىلصأ : لوقب ء مهعضا وم ق هيلع نولصب مهنا : ب ١ وجل ١

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهب رمأ ىتلا ةنسلا ةالص اذك ضرأب نوفدملا

 ٠ تاريبكت عبرأ

 : لاقف همساب هقرع ناك ناو حيحص : ناهبن وبآ هلعلو : هريغ لاتق

 6 هنغدمو هتوم عضوم لهجو هغرعي مل نا و ؤ هل حص نالق تيل ١ ىلع ىلصآ

 ىف رظنيغ ملعأ هللاو ، هافكو ث اهب دارملا وه هنأ كلاهلا ىلع ةالصلاب هاون

 ٠ كلذ

 : لوقيأ ةتيملا ةآرملا ىلع ىلصملاو : ىحبصلا حيسلا نع : ةااسم ده

 ٠ ؟ ةتيملا وأ تيملا اذه ىلع ىلصآ

 فيفختلا زوجيو س تيمو ةتيم ىهو ع هلك زئاج هنآ ىدنع : باوجلا

 ، .قرف كلذ نيب لهو ث لقعي ال .وآ لتعي امم ناك ةتيملاو تيملا ىف ليتثتلاو

 ٠ ؟ هللا كمحري كلذ ىديس ىل رسف

 نمو لقعي نم نيب اننرغ ملعأ الو ، هليقثتنو هفيفخت زوجي : باوجلا

٠ دعي توميس ام هنم لقم ا : لوقو ح لتنعي ال



_ ٢٦٠ 

 ملاعلا خيشلا ءالما نم بيترتلا ىلع تيللا لسغ ةغرعم : ةلاسم دهب

 دارأ اذا : نيرادلا ف هدعسأو هللا همحر دوعسم نب ديعس نب حلاص لاعلا

 اوب رتسي ةقرخ الا بايث هيف تناك نا هبايث هنع عزني هناف اتيم لسغي نأ

 ث ةقيفص ةقرخ ذخأي كلذ دعب دوعي مث ث ةبكرلا ىلا ةرسلا نم تيملا ةروع

 تناك ناو س هجرغو تيملا ةروع اهئارو نم سحي ال ىتلا ةظيلغلا ىهو

 تيملا ربد اهب كرعي مث ، تيملا جرف سحي ال ىكل افضر اهفضر ةقيتتر

 ىتلا ث ةبجاولا ةنسلا لسغ تيملا اذه لسغأ : كلذ مم لوقيو ، هجرفو

 ةيدانو ث ةساجن لك نم هل ةراهطو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهب رمأ

 ٠ ملسو هيلع ٨الا ىلص دمحم هلوسرلو هلل ةع اط 6 ىتوم ١ لسغ نم انمزل امم

 ءالا لخدب ال هنأ الا 6 ةالصلا ء وضوك هأضو هجرغو هريد لسغ اذاخ

 : لوقيو رخنملا لسغي اه لوأو ث نيتفستلا ىلعأ نم الا هيرخنم الو همف ف

 ٠ كوفع مهللا كوفع

 هسأر قس مث ، حارقلا ءاملاب نميگلا هسأر قشب دبتخ هتضو اذاغ

 ىرسيلا مث ، اهيلي امو ىنميلا هدب مث « هفنآو هقنعو ههجوو ك رسيألا

 لك نم ىرسيلا مث ىنميلا هلجر مث ك هرهظ مث هنطب مث ع هدح نم اهيلي امو

 وأ رهنلا لخاد نكيب مل اذا ءاملا نم ةبص ةكرع لك مم تاكرع ثالث وضع

٠ بص ىلا جاتحي الو ع ءاملا ىف هكرعبب فكيف رهنلا لخاد ناك وأ ع ريزغ ءام



 س ٢٦١

 . هلت هد۔ج ىلع هعضو ء ءاملاب نانسألاو ردسلا هل نجعا هتلسغ اذاف

 ىن كل تفصو امك هب لعفي ةثلاث هلسغ كاذ :دعب لبقتسي مث ، هنع هلسغ مث

 اهيغ ناك نا هنانسآو هرافظأ ث ةثلاثلا ةلسغملا ىف رظنيو ع لوألا لسخلا

 ىف دانفصو امك لوقبو ث ةالصلا ءوضو هئضوي كلذ دعب من ث هيذنيف ، حسو

 ٠ لوألا ءوضولا

 : لاق ضعبو ث هلاحب كرتب : لانت ضعب ث ةآرملا رعس ف اوفلتخاو

 هجردت مث ، هيف هففجت فيظن بوث ف هتعفر هتأضو اذا ، اهيفتك نيب عمجي

 ةيدأتل ىفكت ةدحاو ةلسغو ءاملا ىف ههجو الو هسأر لخدت .الو ن هنافكأ ىف

٠ باوصلاب ملعأ هللاو ةضيرفلا



 د _ ٢٦٢

 نورتعلاو ىناتلا بابلا .

 تيملا ةالصل ةينلا ىف

 ىلصأ 7 ميحرلا نمحرلا هللا مسب : تيملا ىلع ىلصي نأ دارأ نم لوقي

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهب رمأ ىتلا ةنسلا تيملا اذه ىلع ىلاعت .هلل

 ىلص دمحم هلوسزلو هلل ةعاط « ةبعكلا ىلا اهجوتم ص تاريبكت عبرأب ملسو

 ض هلل دمحلاو ع هللا ناحبس : لاق كلذ دعب ءاش نا مث ، ملسو هيلع هللا

 ٠ هللا .الا هلا الو ض هللا ىلاعتو

 كرابتو ، كدمحبو مهللا كناحبس : وهو ةالصلا هيجوتك هجو ءاست نا و

 تاومسلا رطخ ىذلل يهجو تهجو ث كريغ هلا الو \ كدج ىلاعتو ء كمسا

 ىلع ىلصأ : لوقيف ةينلا ددجي مث ى نيكرشملا نم انآ امو افينح ضرألاو

 مث ، ىتلبق ةبعكلا نآو س تاريبكت عبرأب ةبجاولا تيملا ةالص ةنس تيملا اذه

 دمحلا رقي مث ، ةيناثلا ربكي مث ث هلل دمحلا آرقي مث ؤ ذيعتسيو ربكي

 ٠ ةثلاثلا ربكي مث ك هلل

 ىف دمحلا هلو س ىعجرلا هيااو أدبملا هنم ىذلا هلل دمحلا : لوقي مث

 لكب وهو ث نطابلاو رهاظلاو س رخآلاو لوألا هلل دمحلا ث ىلوألاو ةرخآلا

 ى نم ثعبيو ىتوملا ىيخيو ث ءايحألا تيمي ىذلا هلل دمحلا ث ميلع ءىش

٠ روبتلا



_ ٢٦٣ 

 ةمحر ءعى ےش لك تعسو انير ( : تايآلا هذه آرق ىلو رت ث :1ا ن ١ اك ناغ

 ٠ ( ميظعلا زوفلا وه كلذو ) : ىلاعت هلوق ئلا ( اوبات نيذلل رفغاخ املعو

 6 كتمأ نبا و كددع نباو كدبع انالف ن را مهللا : لق ايلو تيملا ن ١ اك ن او

 هقحلآو 6 هبنذ هل رفغا مهللا 6 ليلق هدعب ءاقبلا و هدعي انتيقبآو 6 هنيفون

 مهللا > هرجأ هل مظعو 4 ه ريت ق هل حسيفا و . ملسو هدلع هللا ىلص هيين

 حاورأ ق هحور دعصأو هتجرد عفرا مهللا 6 هدعم انلضت الو 6 انمرحت ال

 اريخ الهآو ، هرارق نم اربخ ارارتقو س هراد نم اريخ اراد هلدبو نيحلاصلا

 6 ةحصملا اهيغ ىقبن راد ق هنببو اننيب عمجاو 6 ه ريتت هل حسفاو ٤ هلهأ نم

 ٠ بوغللاو بصنلا اهلهأ نع بهذيو

 ىلص هللا لوسر ىلع مالسلا : هسغن .ق ارس لوقيو ةعبارلا ربكي مث
 ظفحيو ك ةالصلا ميلستك ف ملسي مت ك هللا ء ايلوأ ىلعو 3 ملسو هيلع هللا

٠ ملعأ هللا و 4 تلا ةالص ةفص هذهغ ّ هبرقي ناك نم الا هعمسي داكب ال



 س ٢٦٤2 د ۔

 نورشعلاو تلاتلا بابلا

 . اهنم دلوت امو ضرالا نه سجنت ام ةراواح ىن

 : ىصورخلا سيمخ نب دعاج ناهبن ىبأ هيقفلا خيسثلا باوج انمو

 نم هل ضرعأف الا لصخاا ىف ةراهطلا مكح اهعاب عبمج ى اهل ضرألا ف

 ` . ؟ لدعلا ىف اذه نم سكعلا ىلع وآ ، كلذك ىهغ الاو حصف ةساجنلا

 ضرألا ىل تلعج » : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لوق ىفخ : لاق

 هيلع رط هنآ هل حص ام الا اهتراهط ىلع لد ام « اروهط اهبارتو ادجسم

 هب مادام مكح نم هل ام ىلا ةراهطلا نم هب امع هجرخأو ث ةساجنلا نم ءىش

 ٠ كلذ ىف فلتخي هنأ ملعن الو ، كلذك اهمكح ىف ىهف الاو ث امئاق

 نم نوكي امو ث اهلامرو اهبارت ق لوتلا نوكيآ اذه ىلعو : هل تلق.

 ٠ ؟ اديأ هريغ ال اهراجحأو اهاصح

 ٠ اها زجأ نم ءىنش ىف هفلاخ ام ز ١ وج م دعل هلك ىف ىعم اذكه : لاق

 اذه ىلع تابنلاو ندعملا رسىتج عاونأ زم اهب ام عبمجو : هل تلق

 ٠ ؟ال مأ اهب همكح ىف قح الغ اهنم دلوت امو ، عامجالا ف نوكد

نآو دبال هناغ ةذبنألا مرحم نم نوكبي ام وآ ةرمخلا الا مجم : لانف



 س ٢٦٥

 ىلا القتنا ناخ ء ةفص نم امهل ام ىلع امادام لاح ىلع ةساجنلا ىلا الوحتي

 ىلا امهدوعو ميرحتلاو ةساجنلا ىلع امهئاقب ىف فلتخي نألا ، زاج لخلا

 ٠ لخلاو ةراهطلا نم هيلع اناك ام

 قرف امهنيب وأ هتراهط ىف قرطتملا لثم اهنداعم نم قحتساف : هل تلق

 ٠ ؟ لصأخا ىف

 نألا ، هيلع لدي ام مدعل قحلا ىف امهنيب ام قرفلا زاوج ىردآ ال : لاق

 ٠ لدعلا ف هريغ ال اهمكح هيخ عيمجلل

 . ؟ هيغ لوتلا ام رافلا مس وه ىذلا كلاخ : هل تلت

 لوق نم هلات ام .الا هضيبأو هرفصأ ف ىردأ ال انأو ملعأ هللا : لاق

 ٠ لاح ىلع ةيندعملا عاونألا نم هريغك وهغ ، ىندعم هنأب هتيضق ق

 تيربكلاو جازللا مكح ةراهطلا ق ىطعب نذا | زوجي الغآ : هل تلق

 ٠ ؟ لحكلاو ةربغملاو خينرزلاو

 اذه نم ءىش ف ملعن الو لصألا ف ءاوس ىلع اذه ف اهنأل ىلب : لاق

 . لتعلا ىف هفلاخ ام غاسني ال ذا \ لضفلاو ملعلا لهآ دنع هتراهط الا

 ىارلا ىف هين لوتلا ام ، ناويحملا سنج عاونأ نم اهب امو : هل تلت
. ؟ عامجالاو



. ٢٦٩٦ 

 اذه نم سيتتعلا ىلعو ث هتراهط ال. هيغ لوق .ال ام ، هعاونأ ىف نا :لانت . ٠

 هيلع ىأرلا زاوجل عازن ىف ىقب دتن ام اهنمو.ء عامجال 5 ىرخآ عاونأ ق

 ٠ كلذ ىف

 ٠ ؟ دبالو همكح نم نوكي اذه ىلعف هعاونآ نم دلوت امو : هل تلق

 هوجولا هذه دحآ ىلع نوكب نآ نم ءىنت الو ٨ هل جرخم ال ذا معن : لان

 ٠ ىدملا لوط ىلع اهل عبار ال ةثالث اهناخ 6 اديآ

 ناويح وأ ءام وأ ضرأ لك ف نوكيأ مكحلا اذه ى اهيلع امو : هل تلق
 . ؟ ال مآ ن اسنا وأ ت اين وأ ندعم وأ

 مل ىأرلا هيلع زاج نيدلا نع جرخ امو ، هلك اذه ف ىعم اذكه : لاق

 لاج ىلع نيدلا عضوم ىف ىأرلا عضوي نأ زوجي ال امك & هب نادي نأ زجي

 ٠ هل دع م دعل

 نآ ةساجنلا نايعآ نم ءىنتن هب مقأولا ناكملا ف زوجي الفآ : هل تلق

 نيعلا لاوز عم هزاوجب ليق دق ىلب ث نامزلا وآ حيرلاو سمشلاب رهطي

 . ناسنالا عون نم ندبلا ىف الو عامجا ف ال ىأر ىلع هنأ الا } اهنم رثألاو

 رهطيأ ؟ ههبسأ ام وأ لوبلا لثمب سجنتب ضرألا نم عضوملا : هل تلق

.؟ءاملا ريغب



_ ٢٦٧ 

 نيع تبهذ ىتح حيرلا وآ سمشلا هننبرض اذا هنا هيغ ليق دق : لاق

 ه غاملاب الا رهطي ال : ليقو ؤ اعيمج هابرضي ىتح ليقو ث رهلح ةساجنلا

 ٠ ؟ هيف لوقلا امغ حير الو سمش هيلا غلبي ال ناك ناغ : هل تلق

 حسكلاب هنا : رخآ لوق فو إء ام اب رهطي ىنح هلاح ىلع وهغ : لاق

 ح اهنيع ةساجنلا نم لاز ١ ذا رهطي هبلع عقي ةكرح نم نوكي ام وأ ءطولا وآ

 زجي مل ولو رهط ريغ نم هي ام لا زف سيب ١ ذا هنا : ليقو 4 اهرثأ ىحمناو

 ٠ ةكرحلا نم ءىشب هيلع

 ههيشأ ام وأ سجنل ا ءاملا لثم ةمئاق نبع نم هل نسيل امو : هل تلق

 ٠ ؟ اذه ىف ءىنت نم

 هنأ الا ، ىلوألا ىف امم ةراهطلا ىلا ىندأ هفافج دعب نم وهغ : لاق

 ىلع نوكي نآو دبالغ ، ءالا نم هتراهطل هيزجي ام ردق هيلع عقي مل ام

 مدلا لثم اهتاذ ىف ةمئاق نيع ةساجنلا عاونأ نم هل ناك امو : هل تلق

 . ؟ ههبشآ ام وآ

اهلاوز دعبو ص ةيتناب نيعلا تمادام لاح ىلع سجن عضوملا : لاق



. ×٦٨ 

 ىأر ىلع وأ ، عامجالا ىف روهطلا ءاملاب نوكي نآ .الا هتراهط ف فالتخالاف

 . هيخ امب كلذك وهف الاو ي هبلع ىأرلا زاوج مضوم ىف

 . ؟ رثآ ألو نيع هيغ

 هنا : لوو ى ءاملاب الا رهطي ال هنا لوق نم هيغ امل معن : لاق

 نم اهلازأ امب : لوقو ، امهنم نوكي امب : لوقو ، حيرلاو سمشلاب رهطي

 ٠ حير الو سم هبرضت مل ناو ةكرح نم نوكي ام وآ ءطو وأ حسك

 ىف ةراهطل مكح نم هب ناك ام ىلا هدرل بجوم نيعلا لاوز نا : لوقو

 « اضعب اهضعب رهطي ضرألا » : ملو هيلع هللا ىلص ىبنلا لوقل نيحلا

 ه سأب الو رركت اذه ىف لوقلا رم دننو

 . ؟ ال مآ اذه ىف ض رأل ا لثح افصلاو ىصح اف : هل تلق

 كوسب اهرهطي ال هنأو ث امهنيب قرفلاب ليقو ، لوقلا ضعب ى مغن : لات : ٠ ۔.

 هارأ ال ىناغ ة قرفلاب ملعأ هللاو ، اهمكح ىصحلا نم ضرألاب ىوتسا ام

 . قحلا نم هجورخب لوقأ الو

 ناو زاج هباصأ ءىشل اهنداعم وأ سجنتغ اهتابن نم ناك امو : هل تلق

.. ؟ ال مآ لوق نم اهمكح ف ام ىنعم ءاملا ريغب هتراهط ق جرخي



_ ٢٦٩ 

 ع اونآ نم اهادع اميف ددشي مل ام بايثلا فق ددش دن هنآ الا - .: لانت

 نم لوقو هزاجأ نم لوقل لاح ىلع فالتخالا نم جراخ ريغ هنكل ث اهتابن

 . ٠ افالتخا كلذ ف ملعي ال هنا : لات ىتح ، هزجي مل

 وآ سجنلا ءاملا وأ لوبلا نم ءىشب ضرألا نم سجنت امو : هل تلق
 ٠ ؟ هلات نم ىأر ىف ءاملا ريغب هتراهط دح ام © ءىن نم امههسسنأ ام

 ٠ لوقلا اذه ىلع هغافج ءاملا فو 5 هرثأ لاوز لوبلا نم هدحغ : لاق

 هرهطت مك ىف امهالك وآ حيرلا وآ سمسلاغ ىأرلا اذه ىلعو : هل تلق

 ٠ ؟ ةمئاق نع هل سبل ام

 دح ال : ليتو أ دحا و موب ق : ليقو 6 م ايأ ةنالث ق : لبق دن : لاق

 . هباهذ الا هل

 ٠ ؟ ةحئا ر كو ز هل ىغب ن اغ : هل تلق

 ': رخآ لوق ىلعو ث امئاق كوزلا مادام ةساجنلا نم هلاح ىلع وهف : لاق

 ٠ كلذ ىف مكح اهل نوكي الأ ىسعف ةحئارلا امآو ارهاط نوكي نأل هيف زوجيف

 هرثأ ىقب ناو ث هب سأب ال هفافج دعب نم سجنلا ءاملاف : هل تلق

٠ ؟هيف اذام



_ ٢٧٠ . 

 ٠ كلذ ف لوبلا نيبو هنيب قرغ ال كلذك هنأ هيلع لوقلا ىفغ : لاق

 ٠ ؟ رهطي ىتم هسجنغ نيطلا نم ءىش رثآ ىلع بلك ءىطو ناغ : هل تلق

 ٠ امئانت عضوملاب هرنآ مادام هنساجنب ليقو ك رثألا سبي اذا : لاق

 ٠ ؟ سجنيآ نيطب ارادج ىنب ناف : هل تلق

 ٠ رهطي مل هجلاو نا : ليقو ، رهط سيي اذاغخ : لاق

 5 رانلا هيف دقوأ نا رهطيأ رونت نيطلا اذه نم لمع ناف : هل تلق

 ٠ ؟ ال مأ هيف زبخي نأ دعب نم زوجيو

 ٠ كلذ ىف فالتخالا ىنعم هقحلي نأو دبال هنآ الا اذه ليق دق معن : لاق

 الا رهطي الغ ءىشب ةمئاق نيع ةساجنما نم اذه ى هل امو : هل تلق

 ٠ ؟ اهلاوزب

 هيخ مميتلا ىف ىسعف اهلاوز نع زجعلا عضوم اف نوكي نأ الا معن : لاقت

 ىأر ىلع ناك اميرو 6 كلذك وهغ الاو 4 هيلا ةرورض لسنلا ماقم هبغ موقي نأ

 ٠ كلذ ىف

 ةموسدلا نم ءىش هيخ ىقبيغ سجذ محل هيغ ىوشي رونتلاف : هل تلق

 ٠ ؟ هريهطت ىف ىآرلا ام

ليقو ، ةساجن نم هب ام لوزي ىتح ءاملاب لسخي هنا ليق دق : لات



 ةت 1 - ٢ ٧

 ىف ىأرلا اذه ىلع هب عفتني .الف رسكي ليقو س اهنيع لوزت ىتح رانلاب ممحي

 ٠ كلذ وحن نم نوكيب ام وأ هل لعج دن ام اذه لثم

 نف هب اه لوزي ىتح هلستغ ف غلوب نأ لاح ىلع رهطي الفأ : هلا تلق
 ٠ ؟ ال مأ هباصأ ام ىلع ىتأيف ث هلخاد ىلا ءاملا غلبيو ، هرهاظ

 ئنعم الف:٤ء هتراهط ىلع ةلثم ف ىنعملاب لدي ام راثآلا ىف نا ىلب : لاق

 رظنيف ملعأ هللاو ، هرمأ نم اذه ىلع هلجأ نم ادبأ هرسكب رمؤي نأل هدعب نم
 | ٠ كلذ ف

 ` .. م

 ىنتح قرحأ ةساجنلا نم تاذ هل ءىش نم نيطلا طلاخ امو : هل تلق

 . ٠. ؟ ادامر راص

 لوخي نم ئأر ىنبجعيو ، فالتخاب هدامر ةراهط ف ليق دق : لاق

 نا هلب نم هب ام ىلع دعب نوكي نآ هب ام ىرحأغ هلصأل عبت هنألا « هداسغفب

 ٠ كلذ ٢ هدارأ ام حص

 ىنح وآ ك هم ىه ىذلا ءىشلا نم ةباجنلا نبع ىلع حسم ناغ :: هل تلق

 ٠. ؟ :اهتاذ هنم لوزت

 نم عضومل ا. ىف .اهي ديرآ .ام ىنعمل تاذ هل شيل ام مكح ق ىقبيغ.: :لاق

٠ امهنم هلسغ



_ ٢٧٢ 

 ٠ ؟ هبارت ليزآو اهتحت نم عضوملا رفحغ ى ضرألا ى ناك امو : هل تلق .

 . رهاط عضوملاف اهتابوطر نم هيف جلو ام ىلع رفحلا ىتآ اذاف : لاق

 ٠ كلذ ف فلتخي هنأ ملعأ الو

 ح لازف ءاملا هيلع ىرج اذا عضوملا ىف ههبسأ ام وأ لوبلاف : هل تلت

 ٠ ؟ ال مآ هنر اهط هيغ ءعىزجب

 اذه ف ىسعو ث كزعلاب الا رهطي اال ليقو ، لوقلا ضعب ف معن : لاق
 هيف ام رادقم ةكرحلا ىف هيزجي نكب مل اذا ش هلاق نمم حصي نأ ىأرلا

 . هك رع نع ءعى زجي

 نأ هتراهطل هيغ جاتحي ةرم مك ىلاف هزاجأ نم لوق ىلعو : هل تلق

 ٠ ؟ هيلع ىرجي

 دت ءام نوكي نأ ىلا اثالث هيلع ىرجي نأ نم لوق ىلع هل دبالغ : لاق

 ٠ كلذك وهف الاو ةيزجم هيف ةدحاولا ةرملا ناف س هتساجن نم لصخنا

 ةرمب هيف لوقلا نآ الا ص نيترمب رهطي نأ زوجيغ : رخآ لوق ىلعو

 ٠ هفرعا رظنملا ىف ىآر ىلع زوجي نآ نم دعبي ال هنأك رثألا لاوز عم

٠ ؟ ال مأ لاح ىلع رهط رهظيغ هيف هب ام لاوز مم هيزجيآ



 ٢٧٢٣ . ۔ .

 هلدع ىف فلتخي هنأ .ملعآ الو ، هلثم ىف اذه ليق دنا معن .: لاق ٠

 ؟ هكرع نع ىرجلا اذه وحن نم نوكب ام ىلع بصلا سيلوأ : هل تلق ٠

 زاج .الاو س كرعلا نم هلسغ ف ءىزجي ام رادقم ىف ناك نا ىلب : لاق

 ٠ هتراهط ق فالننخالا نم هب ام ىلع نوكي ال ءاقنلا عم

 بصلا ق ضرألا لثم ءايصحلا و ىصحلا نم هربغو افصلاخ : هل تلت

 ٠.؟ال مآ اذه نم اهنم ء ىشم سجنت ام ىلع

 ء ءاملا ناغشنم امهنأل ، ضرألاك ال امهنا ليقو ، لوق ىلع معن : لاق

 ىصحلاو كرعي افصلا نا : رخآ لوق ىلعو س كرعلا الا امهيف ىزجي الغ

 اهلاوز نوكي نأ ةساجنلا ف ىنبجعيو ى ابص اهبرت ىلع بصي ضرألا و بلقي

 اهلسغ نم دارملا وه هنأل ، اهعفرل ابجوم هب ةعقاولا ءىنلا نم ءاملاب

 ىنعم الو كرعلا نع ايزجم نوكي ال فيكف لصح دقو & اهعضوم ةراهطل

 ىلوأ نيع هل اميغ كسن ام ريغ نم هريغل ال اهلاوز نم هب ديرأ ام الا اهريهطت ف

 ٠ ىلوأ ءىشلاب ةراهطلا نأ ىلع لد ام اذه ىف

 لئم نوكب نأ رجحلا ىف لوتقملا نم هراتخنف هارن ىذلا ام : هل تلق

 ٠ ؟ رثألا ىف هريغب ليق ناو س هكرعل كرتلا عم ءاملاب هنراهط ىف ضرألا

( ٢ ج نئازخلا _ ١٨ م )



. ٢٧٤ 

 نم ءىش هب جلي نأ نم عنمت ةبالص نم هيف امل هنأل معن : لاق

 هكرع ريغ ىف ءاملاب ةساجنلا نم هرهاظ ىلع ام لاوز عم هنأك ، ةبوطرلا
 سيلخ س برقأ نكي مل نا هفسثن مدعل اهنم ةراهطلا ىلا ىندأ ههبشي ام وأ

 ٠ حص نا اهيغ هارأ ام ىلع دعبأب وه

 ىرخأ اهلازأخ ءاملا نم ةساجنلا ىلع ءامسلا نم لزنأ امو : هل تلق

 ٠ ؟ ال مأ امه وحن نم نوكب وأ 6 افصلا وأ ضرألا ف كرعلا ىلع اهتراهطل

 ةكرحلا نم هعوقول ناك ناغ ء همكح ىف بصلا لثم نوكي نأ ىسعغ : لاق

 فالتخالا نم هي ام ىلع ىهف الاو اهيغ ىزجأ 6 اهكرع ق ءى زجي ام رادنم

 ىنأل ايزجم نوكب نأ اهلاوزل ىنبجعي ال هنأ الا ي هنود ىه امب اهنراهط ق

 ٠ هللا دنع ملعلاو ىلوأ اذه ىلع اهب هارأ

 لوتلا ام اهغشنيف ةبوطرلا لبتي وخر ةراجحلا نم ناك امو : هل تلت
 ٠ ؟ هيف

 جلوم هيغ جلي ىتح ءاملا ىف كرتي نآ نم هتراهط ىف دبالف : لاق

 هنود ام هلسغ ف ىزجي الغ الاو 5 اهنم هب ام ىلع هلخاد نم ىتأيف ، ةساجنلا

 ٠ لاحلا ىف نوكب نأ الا ي اديأ

 لوب وحنل دامر وأ ىصح وأ جوراص وأ سلك نم سجنن امو : هل تلق

. ؟ال مآ رهطيأ سيبو ءاملاب ءىشل لمع مث ؤ ههبتشآ ام وآ



٢٧٥ 

 ز ةمئاق نيع ةساجنل ١ نم هب امل نوكب نآ الا اذه ليق دت معن : لاق

 ٠ اهل ١ و زي ال ١ رهطب ال هن اغ

 . ؟ ال مأ ءاملا ىف هغاغج لبق رهطي نأ اذه لثم ف جرخي الهف : هل تلق
 ىلع روهطلا ءاملا ةبلغ عم ةمئاق نيع هل سيل اميف لوق ىلع ىلب : لاق

 . .رثكأ هلبق ام نآ .الا ،© هي ام

 سمشلا هتبرض هنأ الا ، ءاملا نم ءىش هيلع لعجي مل ناغ : هل تلق
 قبي مل اذا رهطيأ ةساجنلا نم هب ام لاز ىتح نامزلا هب لاط وأ ، حيرلا وأ

 ٠ ؟ال مآ رذنأ ال و نيع هيف اهل

. !. 

 نم مدقت دقو ء ء الاب الا رهطي ال : لينو س لوق ىلع معن : لاتق

 ، ىأر ف لوق نم نامزلاو حيرلاو سمشلا ى ام لثم هتراهط ف لد ام هلبنت

 ٠ هلدعب لمعاف

 نم هم اصأ مث 6 حطس وأ زيله د ا ره اط اذه نم هب حبس امو : هل تلق

 6 هلسغ دعم نم هيل ١ ح انحيأ 6 هنيح نم 7 ملف طئاغ وأ لوب وأ م د هدعب

 ٠ ؟ .ال مأ هتراهطل ءاملا هيف مقي نأ هب ام لاز وأ

 موغي ام وأ كرع نم نوكي امنا اهلاوز ناف ، هيلا جاتحي هنأ ملعأ ال : لاق

٠ هيغ زجم ع ال ١ نم هماقم



 س ٢٧٦

 رهطيأ لوزي ىتح ةساجنلا نم لسغي ضرألا نم عضوملاف : هل تلق

 ٠ ؟ ال مآ لاحلا ق

 ٠ هنيح ىف ليقو س هفافج دعب نم رهطي هنآ لوقلا رثكآ ىفغ : لاق

 . ؟ ال مآ اهلك سجننآأ ءاملاب ىقسىنغخ ةيلجلا ف نوكن ةرذعلاغ : هل تلق

 ىلع ىتأت ةساجنلاغ س اهلثمب سجني ام رادقم ق ءاملا ناك ناغ : لاق

 هزواجي مل اهب سجني ال ام رادتم ف ناك ناو ، اهلك وآ اهضعب نم هباصأ ام

 : رخآ لوق فو س كلذ ىلع داز ام ىلع الا اهب راد ام عرذأ ةثالث ىلا اهعضوم

 هيلا ةساجنلا غولب هيلع حصي مل ام ةراهطلاغ الاو ى طايتحالا نم اذه نا

 ٠ هيغ مكحل ١ ىه

 لثم هسجنب ام دحب راص ىتح صقن اذا هنا : ءاملا اذه ىف ليقو

 ٠ كلذ ىف ام .رثكأ لوألا نأ الا ے سجنت ةساجنلا كلت

 ىقبي ال ىنح اهلكأ ن ام زل ١ رم ىلع ب ١ رتل اي اهطالنخال ىه ن اغ : هل تلق

 ٠ ؟ ال مآ إرهاط نوكيآ عضوملا مكح نوكي ام رثآ .الو ؤ ةمئاق نبع اهل

 ائالث ء امل ١ نم برشن ىنح : ليقو 6 لوق ىلع رهطي نآ ىسعغ : ل انت

 ٠ كلذ ق ثلاث لوق ىلع ةرم وآ رخآ 3 ر ىلع نجترم وأ

 سمشلا اهتبرضف سيي اذا رهطتأ \ سجن ءامب ىقست ض رذلاغ : هل تلق

٠ ؟ ال مآ حب رل ١ وآ



_ ٢٧٧ 

 ىلع ىأرلا ىف لد ام لوقلا نم ىضم دقو ى هيف ام رثكأ ىلع معن : لاق

 ٠ هيلع زاج ام

 هيزجيآ س لوب نم سجن دامسب ذئموي دمست ةبلجلاو ليجألاخ : هل تلت

 . ؟ال مآ دحا و ع ام نم هنر اهطل

 ةثالثب : ليقو ث نيئامب ىقسي ىتح : ليقو ، هيزجي هنا ليق دق : لاق
 هاومأ ٠

 نم حيرلا وأ سمشلا اهبرضتغ سجن نيطب دست ةلاجألاغ : هل تلق

 5 اذه لثم ىف امهب لانق نم لوق ىلع اهلخاد نم رهطنأ ڵ سبيت ىتح اهجراخ

 ٠ ؟ ال مآ امهنم ءىش هبلا غلبي مل ناو

 ةراهطب هلثم ف ليقو ، هايرض ام الا لوقلا اذه ىلع رهطت ال : لات 4

 . عيمجلا

٠....٠. 

 ٠ ؟ ال مآ ةساجنلا نم

 ٠ كلذ ىف فلتخي هنأ ملعأ .الو س كلذك وه معن : لان

 ناك ناو اهتساجن ىلع ىهف حيرلاو سمشلا اهبرضت مل ناف : هل تلق

٠ ؟ ال مآ اهسايب دعب نم



_ ٢٧٨ 

 نوكي نآ رخآ لوق ىلع اهيغ زوجي دق هنأ الا س اذه ليق دق معن : لاق

 . ةرهاط اهرثآو ، ةساجنلا نيع نم اهب لوزتغ سبيت نم

 الا & رهاط ءىنن قلع اذا هتاذل سجنلا ءىنلا نم .رايغلاف : هل تلخ

 ريغب هنم هلازأو ءىشلا نم هجارخا ىلع ردق ناغ س سجن وهف : لاق

 ردقف هنكمأ نل هموزل عضوم ق هلسغ نم دبالغ ال او هيغ ءىش الف جالع

 ٠ هيلع

 وأ ؤ هبطر ىتح قرعفغ هدسج نم عضوم ف دحأب قصل ناف : هل تلق

 ٠ ؟ ةبوطر لاح ى ناك

 فلتخي هنأ ملعأ الو رهطي ىتح لاح ىلع سجن هندب نم عضوملاغ : لاق

 ٠ كلذ ىف

 ةساجنلا نم هضراع دق هنآ الا هلصآ ىف رهاط ء ىش نم ناك ناغ : هل تلق

 . ؟ هلبق نم هب ناك امع هجرخآ ءىش

 ءىش وأ امهب لازغ حيرلاو سمشلا هتبرض ام دعب نم ناك ناف : لاق

 نم هب ام ىلع وهف الاو ، هنراهط ف فالتخال اخ نيح ىف هل هضرع دت ام امهنم

. نيع نم اهل ام ءاقب نم ةساجن



_ :٢٧٩ 

 . ؟ هي ىنرنخن الوآ % هيف هجولا ام هنول ق اريغتم ناك ناف : هل تلق

 زاج الاو ث اهمكح هلغ هيلع ةساجنلا ةبلغل اريغتم ناك ناغ ىلب : لاق

 ريغت ن ١ و ؤ كش الو > اهل ضراعي هنأل ، هرمأ نم بلغألا ىلع نوكي نأل

 ٠ كلذك وهف الاو اهلجأ نم اهريغت نآ حصي ىتحف

 ٠. ؟ هرابغ ىف لوقلا ام فينك نم اباوث ناك ناغ : هل تلق

 ةراهطملا نم هلصأ ىلع هنا : ليقو ، لوقلا ضعب ىف سجن وهغ : لاق

 ىنعم نسحأ امو 6 ٥ دسفأ دت ام ةساجنل ١ نم هيلع لخد دق هنأ حصي ىنح

 نا هيخ مكحلا وه ىناثلاخ الاو ث هيلع ردقف هنكمأ نمل هزنت نم لوألا ى ام

 ٠ كلذ ف هدارأ ام حص

 ،.ةربع دعب نم عضوملا ىف ىأر مث ى هب مقو دنن نم هرهط ناغ : هل تلق

 . ؟ اهبف لوقلا ام ةساجن نم وأ هبارت نم اهنأ ردي ملف

 ةيقب اهنأل ، ةردقلا عم اهلسغ نم دبال هل ةساجنلا نم ةربغلاغ : لاق

 اهلصآ ىف تناك ناو ؤ هيغ ام اهننحليغ ء كوزلا ىنعم ىف نوكبي نآ الا اهنم

 ردقب اهلسغ دعب اهتراهطب لوقلاف ث اهلجأ نم سجنتف ىه هتضراع دق امم
 دق ام نيع نم ءىش اهيف نوكي نآ الا اهب ىلوأ اهلثم ىف لسغلا نم ءىرجي ام

 ٠ ةربغلا نم اذه ىلع ىقبي امب هريغ وهغ. الاو ، ةساجن نم هطلاخخ هضراع

٠ ال مآ ءاوس هلك ةرذعلا وآ مدلا نم ءىش هب ناك ناغ : هل تلق



_ ٢٨٠ 

 عضوملا لسغي نأ دعب نم انقرف اذه ف ىردأ ال انأو ، ملعأ هللا : لاق

 ءاقب هيلع حصي نآ الا ةراهطلاب هل مكحيف امهنم لك ىف ىفتكي هب ام ردقب

 ٠ كلذك وهف الاو س هيف ةساجنلا كلن نم

 ردق ةكرحاا نم هيلع ىرج وأ هلسغ ف ىتأ هنأ ردي مل ناغ : هل تلق

 . ؟.ال مآ هرهطيغ ءىزتجي هب ام

 مكحملا ىف ةساجنلا نم هلصأ ىلع نوكي نأ عضوملا اذه ىف ىسعف : لاق

 ٠ هلسغ نم ناك امم هتراهط هعم حصن ىتح

 اهلسغي مث ، دحأ اهب رونتيف اهضراعي ءىشل سجنت ةرونلاف : هل تلق
 ٠ ؟ همكح ف لوقلا ام \ ضايبلا نم ءىش هدعب نم ىقبيف

 ىف امهنيب ام قرغ مدعل دحاو امهيغ لوقلاخ ، ىلوألا لثم هذهف : لاق

 ٠ ىنعملا

 مل ام اهتراهط الا اهيف لوق ال رهاطلا ءىشلا نم ةرونلاف : هل تلق
 ٠ ؟ ال مآ ةساجنلا نم ءىش اهضراعي

 ٥ز ١ وج م دعل ي هريغب اهيف لوقب ادحآ نأ ملعأ ال و ؤ كلذك وه معن : ل انت

٠ كلذ ىف



٢٨١ 

 نم ىقب اميغ لوقلا ام اهتاذل ةسجن اهلصأ ىف ىه تناك ناغ : هل تلق

 ٠ ؟ اهلسغ دعب نم ضايبلا

 ردقي الف لحني ال ىتح هلسغ ف مغلابيف لسغي هنا هيغ ليق دق : لات

 ٠ مكح نم كوزلا ىف ام هل نوكيغ هجارخا ىلع

 ضرألا ىلع طئاغلا وأ لوبلا نم ةجاحل ءاضق دنع راط امو : هل تلق

 ٠ ؟ همكح ام .رابغملا نم ةرهاطلا

 دعب ةبوطرلا نأل ، هب ساب ال هنأ هيغ ىدنع ىذلاو ، ملعأ هللا : لاق

 ىنعمل اي ل د ام اذه ق و ؤ ر اينع الا ق هنا ريط نم عنمت نآ دمال و ؤ هطلاخت نأ

 ىلع سجنتغ امهتبوطرب هاباصأ ام ريغ امهعوقول اهبارت نم راط ام هنأ ىلع

 هسباي نم نوكي نأ زوجي امناو ، هتبوطر نم رابغلا نوك حصي ال ذا ، لاح

 ٠ هفرع اغ دعي هلاح ىلع وهغ امهنم ء ىش هلنب مل امو 6 ريغ ال

 0 اذه ق مكح نم هل ام ىلع وهف هلصأ ف ١ ره اط ن اك امو : هل تلق

 هجرخأف هتساجن نم ضرع دت ام ىلا هلاقتنا نوك هيلع حصي ىتح هلثمو

 . ؟ هبيل ١

 ٠ كلذ ف فلتخي هنأ ملعن الو ، كلذك وهو اذه لين دت معن : لاق

 ارهاط ابارت هفافج لبق امهنم ءىش ىلع وآ امهيلع ىقلآ ناغ : هل تلق
٠ ؟ هيدي وآ هبوث وآ هندب ىف قلعبف هيلع رمي رابغلاو س امهيراويل



_ ٢٨٢ 

 . . ءاوس اهلبق نم ىتلاو هذه ىف لوقلاخ : لانن . . .

 ء هرابغ اهبارت نم ريطيف سجنلا دامساب ساهت ضرألاف : هل تلت

 ٠ ؟ هيف لوقلا ام

 مل ام ىلو هب اهناخ ، ةراهطلا مكح هل نوكي نأ اذه قف ىسعف : لاق

 ليت ناو ، هدسخأف هيلع لخد دق ام نيع نم نوكي هب امل ، هتساجن حصت

 حصي مل ام و ّ هلصأ ق ره اط هنأل % هيغ ام حصأ اذه ن اف سجن هنأب

 لوقلا نم ىضم دقف ث هلاح ىلع وهغ ةساجن نم هل ضرع دق امل هداسف

 ٠ هلثم ق ١ ذه ىلع ل د ام

 ٠ ؟ همكح ام دامسلا اذه ر ايغ نم هطل اخ دت هنآ حص ن اخ : هل تلق

 هيلع لخد دن دامسلا اذه نوكي نأ الا لاح ىلع سجن وهف : لانت

 ىف ءىش نم رهطي هب ام هيلع ىتأ مث ى ةساجن نم هضراع دق امل ، داسفلا

 ٠ كل ذك وهف ال ١ و ى آر ىلع وأ 6 ع امجال ١

 ٠ ؟ ادبآ هنيع لاوزب الا رهطي ال هناذل سجنلاخ : هل تلق

 هيغ لوقي ادحأ نأ ملعأ الو ث ىدملا هب لاط ناو كلذك وه معن : لانت

٠ كلذ ريغب



_ ٢٨٣ 

 حسكلاب ريطي وأ 5 امهبارت لزانملا و قرطلا نم ىفست حيرلاغ : هل تلق

 ٠ ؟ هيغ لوقلا ام هرايغ نم ءىش هبوث ىف وأ امهب نم ندب ىف قلعيغ امهل

 ٠ لاحلا ىف هتساجن حصت مل ام ةراهطلا مكح الا هل سيلف : لاق

 ٠ ؟ ةرذقلا عضاوملا نم ناك ناو : هل تثلمخ

 ّ عضوم ا اذه ىف سكع ال وأ رذق سجن لك نآو س كلذك وه معن : لان

 « هدسفأ ءىنشل ةساجن هيلع حصت مل امو ، سبل االو اسجن رذق لك سيل ذا

 ٠ لصألا ىف ةراهطلا مكح نم ضرألل ام الا لدعلا ىف هل سيلف

 نطاعمو ع رقبلا سوردو منغلا ضبارم نم لاوبألا نوكت دق : هل تلق
 اهتراهط ىف مأ ث لاح ىلع ءاملا ريغل ةساجنلا نم اهب ام لاوزل رهطت لبالا

 نم لك هتراهط ىف ىرجي نأ هيلع زوجيف ىأر عضوملا اذه نا : لاق

 ء حيرلا وأ سمشلاب لوقو ع نامزلاب اهلاوزل رهطي هنأب لوت نم هيف امب اذه

 ةكرح نم نوكي ام وأ ءطولا وآ حسكلاب : لوقو ث اعمتجا اذا امهب : لوتنو

 نيملسملا ىآر نم هلكو ، ءاملاب الا رهطي ال : لوقو ث اهرثآ ىحمتف اهليزت

 ٠ مهلوتو

٠ ؟ ريمحلاو ليخلا طبارم نم ناك امهمف : هل تلق



 س ٢٨٤

 مكحلا وه هنأل ء اهلا ويآ نم عضوملا ةراهط ف نوكب اذه ىلعغ : لاق

 ٠ هوحنو ١ ذه ف ءاملا نود ام ىلع قافتالا مدعل هريغ ال اهلاوز دعبي هيغ

 ىأرلا زاوج ف نوكي اذه ىلع ةرزجملاو ةلبزملاو ةرخنملاغ : هل تلق
 . ؟ ال ما اهنم لك ىلع

 قرفلا زاوج ىلع قحلا ىف لدي ام مدعل هلك اذه ىف ىعم اذكه : لاق
 ٠ كلذ نم ءىنت ى

 ة رونل ١ وأ % دم رقل ١ و نبطل اب ىنبم ر ١ دج وأ حطس نم ن اك امو : هل تلق

 ٠ ؟ ال مآ ضرألاب ااذه لثم ف قح الف

 ٠ كلذ ريغي هنم ء ىش ق لوقب ادحأ نأ ملعأ الو ء كلذك وه معن : ل اق

 ضرألا نم عضوم ف ةساجن نم نوكي ام عيمجف ةلمجلابو : هل تلق

 ٠ ؟ هريغ نود ءىن ف صوصخل ١ ىلع مآ % اهنم اهتر اهط ق نوكب اذه ىلع

 نم نوكي امل مومعلا ىلع هنأ اذه ىف ىدنع ىذلاو ث ملعأ هللا : لاق

 ىلع ال نيح ىف لاز مث س ناك ضرألا نم عضوم ىآ نيع ف ةساجنلا سنج

 ىف الو ىرب ، هريغ نود عاونألا نم ءىش ف .الو س عانتبلا نم صوصخم

 لك ىف عجار مكحلاف ، اهلاوزب ةدملا ىف اهئانب نم دبال ناك ناو ، عامجا

ىلا عماج رمألا هنأو ، رصق وأ هنامز لاط س رثك وآ لق هباهذ ىلا امهنم



_ ٢٨٥ 

 ءاوس ىلع امهيغ لوقلا نوكيف 6 ىواستلا عقي هدنعو ( عاونأ نم اهل ام

 ٠ عازن ىف ىآر نم هيف ام

 امبرو ث راثآلا نم عضوم ريغ ى نالوق رانلاب اهنراهط ف ءاج دتو

 ٠ هيغ كنال امب رهطيغ اهنم هباصأ ام ليزأغ اهتحت نم عضوملا رفح

 ٠ ؟ حصأو رثكأ ءارآلا هذه نم ىأر ىغ : هل تلق

 ىف ام رهظأ حيرلاو سمشلاب رهطي هنأب لوقلا نوكي نأ ىسعف : لاق
 اماو ، اهلا زآ ام عيمجب رهطي نأ اما ء نيرمألا دحأ هيغ ام حصأو .رثكأو اذه

 ٠ ملعأ هللاو حجرأ هليق ام هلعلو ، ءاملاب الا رهطي ال نأ

٠ هل دعب الا لمعي الغ ال ١ و هي ذخأ حص ناف ، هلك اذه ف رظنيف



_ ٢٨٦ 

 نورشعلاو عبارلا بابلا

 ةيتابنلا عاونالا نم سجنت ام ةراهط ىف

 ٠ ىصورخلا ناهبن ابآ ىنعآ ، هباوج نمو .

 بهذلا لثم اهوحنو ةقرطتملا ةيندعملا عاونألا نم سجنت امو : هل تلق

 لسغي ملغ هباصآ ءىنللا صاصرلاو ث ايتوتلاو ديدحلاو ساحنلاو ةضفلاو

 ءاملاب ةساجنلا نم هرهاظ ىلع ام لاوز دعب هتراهط ف جاتحيأ ، لاحلا ىف

 ٠ ؟ كلذ ىف ةفلتخم ىه وأ « نامزلا رم رادقم هكرت نم هيلع داز ام ىلا

 نأل ، اهنم ءىش نود ءىش ف صوصخلا ىلع الا اهلكل امومع ال : لاق

 لاوزغ الك ى اهرمأ نم اذه ىلع اهلسغ ىف هيلا جاتحت ناف اهب جلت ال ةبوطرلا

 ف هريغب لوقي ادحأ نأ ملعن الو ، اهتراهط ف زجم ءاملاب اهرهاظ ىلع نم
 ٠ اديأ اهنم ءىش

 ةيروديفسالاو ةبسلاو هيوزنبلا لثم اهنيب نم دلوت امو : هل تلق

 ٠ ؟ طالتخالا نم اهوحنو

 نم هنط اي بلسي هنل أ هلصأ ق هلإ ام الا هذه نم لك ق سيلف : لاق

٠ كلذ ىف امهنيب ام قرغ مدعل هلثمل هتراهط ىف لوقلاخ ائيس ةبوطر



٢٨٧ 

 رهطيغ } ىصحلا نم نوكت نأ كلتو ، هذه ىف زوجي الغأ : هل. تلق
 ٠ ؟ ةساجنلا نم امهب ام لاوز دعب امهب وأ حيرلا وآ سمىنلاب

 ٠. ءاملاب الا رهطي .ال هنا : ليقو س لوقلا ضعب ق زوجي .دق : لاق

 ءىشب كرع وأ : هباصأ ام لاز ىتح ضرألا ىف نفد امو : هلل تلت

 ٠ ؟ ءىش ةساجنلا نم هرهاظ ىلع قبب مل ىتح اهبارت نم

 هيخ امب اهيلغ ىأرلا زاوج ف ىلوألا لثم نوكي نأ اذه ف ىسعف : لاق

 . اهلاح ىلع دعب اهنأب : لوقو ث ةراهطلاب س لوت نم

 ىف زاج اهللازأغ ةساجنلا نم اهب ام ىلع حسم ءىش ىأبو : هل تلق
 ١ ٠ ؟ ال مآ اذه ىلع نوكبي نأل اهتراهط

 هاقال ام دوجول.نوكي امنا ، لحملا داسخ ف لوني نم ىأرل معن : لاق

 هذه وحن نم لاز ءىش ىأبو ء ايتاب هب مادام لح ةساجنلا نم هب ام نيع نم

 لوخي نم ىأرو ث هيلع هلبق نم ناك ام ىلا عضوملا داعف س هيغ هازجأ

 درجم ىأب لوقي نم ىآرو ص اعيمج امهب لوغي نم ىآرو س حيرلا وأ سمشلاب

 زوكي ىتح هل زهم ريغ قتا ءىش ىاب ةجنلا ءازجألا نم هب ام لاوزل
 هاذع امو ، هنم هترامط ىف فلتخي نآ زوجي ال ام اذهو ع ءاملا نم روهطلاب

. دبالو هيخ امب هيلع لخاد ىارلاف



 ۔ ٢٨٨

 ٠ ؟ هيلع لدتف هراتختف هيلا ليمتف هبحت اذه نم ءىش ىآو : هل تلق

 هيف لوق ال ام ىلا ىأرلا نم جورخلا ف ام ىنعم نسحأ ام : لاق

 نم ةعس هل زاج ام ىلع لمعلا ىف هلف الاو س هيلع ردقتف هنكمأ نمل زاوج .الا

 ٠ هلل دمحلاو قيضلا

 بهذي ىتح .رانلا لخدي نآ امهنم لك ةراهط ىف ىزجي الغأ : هل تلق

 ٠ ؟ رهطيغ ةساجن نم هب ام

 لوت ىف اذه نم سكعلا ىلعو اهتراهطل زجم هنا هيف ليق دق ىلب : لاق

 ٠ ؟ءامل اي الا رهطن ال اهن ا : لوقب نم ى آ رل رخآ

 جلتأ ةساجنلا نم ءىشب رانلا ف هبوذ لاح اهنم ىقلأ امو : هل تلق

 ٠ ؟ ال مآ هنطاب ف

 ع ١ ونأ نم ء ىن ق حصيف نوكب نأ نم دعبي الأ اذه ق ىىىعغ : لاق

 ّ لوبل ١ حلم لثم هيوذ لاح همسج ق ضوع نم هل امل اهلك ىف ال ةساجنلا

 هيغ امب اهيلع ىأرلا لخدي نا زوجي نأ اوجرأف : لاق

 اذه ىلع هنأل ، اهنم لوزي نأ دعب اهنطاب ةراهط ىفف لوق نم
 ةبوطر نم رانلاب هبوذ ةلاح حلملاب امل س اهرهاطل ام هل نوكي نآ نم دبال

دعب ولو اهتارغ نم اهل دبالغ ، ةجزامم ريغ اهنآ .الا ، اهقامعا ىف صوغت ةيئام



٧٢٨٩ 

 اذه ىلع ء ةيحلا داسجأخلا هذه نم هيلع ىقللا ق لوقلاف ء ةيلكلاب هباهذ

 ٠ كلذك وهف الاو ءاملاب نوكي نآ الا هدارأ ام حص نا نوكي

 رانلا ىف بوذي ال امم عاونأ نم ءىش هبوذ ف هيلع ىقلآ ناغ : هل تلق

 . ؟ ةبوطر هل الو ةساجنلا نم

 ذخأي نآ هيف حصي فيكغ سباي هبوذ ف هنذل ، هتراهط ىلع وهغ : لاق

 ٠ ل اح ىلع هلثم ق كلذك سيلو هيلع ىقلي ام سي اب نم

 . ؟ هيلع ىقلملا ف صوغت ال اهنأ الا ةينهد ةبوطر هل ناف : هل تلق

 دعي نوكت نأو 6٧ هر الظ نم اهي هاقال ام سجنت نأ نم دبالغ : لاق

 نأ الا ةلاحم ال هتراهط ف فالتخالا نم هب ام ىلع اهريغب وآ رانلاب اهلاوز

 ٠ هغرعاف ءاملاب نوكي

 ٠ ؟ هتس اجن ق ةينه د ةوق نم هل امي هيغ ص اح ن اغ : هل تلتق

 ىنبجعيو ، هرهاظ ىلع زاج ام هل نوكي نأل ، هنطاب ف زوجيغ : لاق

 ٠ رهظ وأ هتاذ نم نطب ام رهطي نآ رانلا ىف هب ام لاوزل

 ؟ ابارت راص نآ دعب نم سجنتف داسجألا هذه نم سيلت امو : هل تلق

( ٢ ج نئازخلا _ ١٩٦١ م )



_ ٢٨٩٩٠ 

 نم ةرونلا ةلزنمب هتراهط ف نوكي نأل هيغ زوجي نأ ىسعف : لاق

 حيرل ١ وأ سمشلا وأ ءامل اب اهتراهط ق همش نم اهي هل امل راجحخلا

 . رانلاا وأ

 هايملا نم ءىنن نم ةساجن نم هباصأ ام عم هييكرت صقن ناف : هل تلق
 ٠ ؟ هيلع لخد دن امل اسجن ءاملا ناك وأ اسأك راصغ ةراحلا

 ٠ ىنكو دحاو امهيغ لوقلاف ، ىلوألا ىه هذهخ : لان

 ةساجنلا نم ءىش اهببصي جهرلا و لحكلا و تيربكلاو خينرزلاف : هل تلق
 ٠ ؟ اهريهطت ىف لوقلا ام

 نم دحأل اذه ف لوق نم اهيغ ام ىردأ ال انأو ى ملعأ هللا : لاق

 جاتحي الغ 0 ساجنخلا نم ةبوطرلا برشت الأ اهلعلو & هم ىردأغخ ساانلا

 نم هيلع داز ام .ال اهب ام لوزي ىتح اهرهاظ نم هسفن نأ الا اهريهطت ى

 ٠ \ ا . دعب ءاملا ق \ رقنت

 نوكيأ ّ قحسلا ةرثكو اهنم ءىشل وأ اهل قدلا دعب ناك ناغ : هل تلق

 . ؟ال مأ ا:ذه ف ةيرتللا ةلزنمب

 هلشم وهف ءىشلا هبشأ امو ، اهنم اذه لثم نم اهبرقل معن : لاق

٠ عامجاب



 ۔ ٢٩٨٩١

 اهنيب امل اذه لثم ف كلذك ىهف هجو لك نم اههبشي مل ناو : هل تلق

 ٠ ؟ ال مآ هيغ ةهباسنم نم

 اهباسثت هيف اميخ ءاوس ىلع امهغ كلذ ىف اهل ةهبسنم اهنأل معن : لانت ٠
 . هيلع داز اميغ ال

 هطلاخف ءام راص ىتح كلت نم وآ داسجألا هذه نم لحنا امو : هل تلت
 ، هريهطت ىف هجولا ام سجن ءىش نم هب لح ام ناك وأ ، ةساجنلا نم ءىنت

 ٠ ؟ لاح ىلع هيلع دسفي نأ نم دبال مأ

 دعب نم نوكي نأ الا ء « هيلع لدأغ 0 يجو هيغ ملعا ىندجا ال : لانق

 ش زاج : ناك ناو 6 عامجالا ىف هتراهط كلتف ءاملاب ناك ناف ى ةساجنلا نم

 ٠ ع ١ زنل ١ نم هلثم ق هيغ ام مم نوكب نأل

 نأ نم عنتماغ ء ةبرجحل ١ ىل ا ةس اجن نم هب ام ىلع عجر ن اف : هل تلق

 ٠ ؟ هل ضرع دق امل ليزم نم رهطيأ هب ام هلخاد ىلا لصي

 غلبي ىتح هقد دعب هثا زجأ ريغصتل هنتحس نم اذه ىلع دبالغ : لاق

 ٠ لاح ىلع وآ ىآر ىلع رهطي هب ام هيلا

 غلبم هرمآ نم اذه ىلع ليزملا غلبي نأ هتراهط ف طرشلا نمو : هل تلت
٠ ؟ هيلع ىتأيغ لازملا



 س ٢٨٩٢

 لوقلا نم ىضم دقو ث هيلا غلبي مل امل ةراهط الف الاو معن : لاق

 ٠ هيلع ل د ام

 هب خبط وأ سجنلا نهدلا نم ءىش هبوذ ف هبلع ىقلأ امو : هل تلق
 ٠ ؟ هطلاخغ

 ن اغ , ء ىش نه دلا اذه نم هيف ىقب ام ةس اجنل ١ نم هلاح ىلع وهف : لات

 6 هن ر اهط ال ١ هيف لوقأ الخ 6 هل ١ و ز دعب ء الل اي ٥ ريهطتو هنم هج ١ رخ ١ ىلع ر دق

 . هيخ امب هل مزال هتراهط ىف ىأرلاخ ، هريغب الا هيلع ردقي مل ناو
 ءىن هل قبي ملغ لازف هب ام قرتحا ىتح ءانا ق هب خبط ناغ : هل تلق

 ٠ ؟ ر ائآل ١ نم

 نوكي نأ ىسعو ث رانلا رحب هتراهط ف فالتخالا عضوم اذهف : لات

 ٠ كلذ نم هبرقل هل سملا عرت ىنعم ف

 ٠ ؟ ابارت راص ىتح سجن ءامب وآ لوبلاب خبط امغ : هل تلق

 أ ءاملا اذه ىف ىأر ىلع رهطي نأل ي هساببي دعب نم زوجي نأ ىسعغ : لاق

 نأل زوجيغ رثأ هل ىقيب ال ىتح لوزيف بهذي نآ نم هتراهطل هيغ دبال هنأل

 ٠ لوتلا اذه ىلع ارهاط نوكي

، امحف نهدلا نم وأ ، ابارت ءاملا نم سجنلاب راص امو : هل تلق



 ىتح قحسيف قدي نآ الا ءاملاب الا رهطي ال هنا لوقي نم لوق ىلع جاتحيآ

 ٠ ؟ هلخا د نم هيل ١ غلبيف معني

 5 همسج ف هب الا لخدي ال ءاملا ناك اذا همحف ىف ىدنع اذكه : لاق

 امو ع هلاح ىلع وهف الاو ح هروعق ف ام ىلع ىتأي نآ نم هروهط ى دبال ذا

 داز ام ال هتراهط ىف ام هل نوكيف هيف قحلي نألا هيغ زاج ابارت راصف يهت

 ٠ هيلع

 ةس اجنل ١ ن ايعآ نم ءىش اهريغ وأ ع ١ ونألا ا هذه نم هباصأ امو : هل تلق

 ٠ ؟ نيعو رثأ نم اهل ام ىمنيغ بهذي نأ نم هتراهطل دبالغ ى نيح ف

 ٠ كلذ ىف فلتخي هنآ ملعن الو اذه ليق دق معن : لاق

 دعب نم نوكي ام وأ ، هسباي نم ةراهطلا لبق هلحكل هذختا امو : هل تلق

 . ؟ هلح وأ هقد

 ةالصلا ءا دأ هبف هل ديالغ هب لحتتكا ن اغ \ لاح ىلع سجن وهف : لاق

 ٠ هيلع وهف .الاو زجعل ال س هلسغ نم

 ٠ ؟ همكح ام لحكلا نول هنيع ف لسغلا دعب نم ىقب ناغ : هل تلق

 ىف ىزجي ام ردغ عضوملا رهط ناف ث ةساجنلاب ضراعمل اذه نا : لاق
رهط ناغ ، ءاقب اهتاذ نم هيخ اهل نأب هيلع حصي مل ام رهطي نأل زاج اهلثم



_ ٢٨٩٤ 

 ام الا رثك وآ لق امب عضوملا نم لوزي ىتح ردق نمل ءاملاب هكرع نم دبالخ
 هيغ ام هقحلي نأل ، هيلع زوجيف كوزلا نم نوكي نأ ىسعف ، جرخي ال .

 هلصأ ىف تاذ هل ام عاونأ نم ةساجنلا نم هطلاخ ام ناك ناغ : هلاتلتن ا

 ؟ ادامر اراص اقرحأ امل امهنأ الا & ةرذعلا وأ مدلا لثم ٠

 الاو س لاح ىلع رهط اهنم ىندعملا رهطتو امهتقيرفت ىلع ردق ناغ : لاق

 امهترامهط ىف فالتخالاف .

 اذه نم ءىنت هباصأ ام لسغ ناف هتساجن ىري نم لوق ىلعو : هل تلق

 ؟ نول هل ىقبو هبوث وأ هندب ى .

 ةردقملا عم هجارخا ف غلابيخ لسغي نأ نم هدايق ىلع هيف دبالخ : لاق
 ءاملا ق جرخيف ءىن كرعلاب هناذ نم لحنب مادام هداسفل هيلع ٠:

 هلثمك راصخ امهتاذ ىف ةساجنلا نم ءىش هتاذ نم هطلاخ امو : هل تلق

 ؟ هلسغ دعب نوك نم هل رهطي اميغ نوكي اذه ىلع ٠

 ديعس ىبأل لوق نم ة رونل ١ ف امل ها رآ ام حص كلذك وه معن : ل انن

 . ٠ كل ذ ىلع ل دي هنأ هلل ١ همح ر

ام عم نانوكي اذه ىلع صاصرلا نم جاديفسألاو كنزلاغ : هل تلق



_. :٢٨٩٥ 

 امهنيب ام قرغ م دعل ءا وس ىلع امهيغ لوقل اغ 0 ىلوألا ١ ىه ه ذهف : لات

 ٠ ةساجنلا نم تاذ هل ام عم

 ىف هطلاخف امؤي ةسجنلا ءامدلا نم ءىش نيذه نم هباصأ امو : هل تلت

 هيف ىنبب الف هعضوم لبسغي نأ دعب نم هسجنيف هب متو ام رهطيأ هتاذ
 . ؟ هيغ ةرمح ال نول نم امهل ام الا

 نم هب ام نيع لاوز نم اذه ىلع رهطي نأل هيغ زوجي نآ ىسعغ : لاق

 ، ةراهطلا مكح هل راص .نأ دعب نم ندعملا نول نم ىقبي ام هرضي الف ةساجنلا

 ٠ ٠ لاح ىلع ءىش ف ةساجنلا نم ال هسفن ى هنأل

 ىف لوقلا ام 3 مدلا .نم ءىش امهلاخب حيرسالا و زجنزلاف : هل تلق

 ٠ ؟ امهب سجنت امةراهط

 ىنبجعيو ، الوق هيلع لدأغ هعفرأ ام ىظفح نم اذه ىف دجأ ال : لاق

 ال ام ىقبي وأ ، نول نم امهل ام بهذي ىتح لسغي نأ هاباصأ ام ةراهط ف

 ةرمح هل وأ ث امهلاح ىلع وهغ الاو ء كوزلا ىنعم نوكيف ، هجارخا ىلع ردقي

 نم نوكت نأ زوجيخ نكمي دق ذا غ هلاوز ف سبللا نوك امهئاقب ف ىضتقي
 ٠ هلاكسنآ دوجول ةساجنلا نم امهب ام ىلع ىقبيف امهدحأ نمو ث ةطخلا

 ءىش مدلا اذه نم هعم ىقبيب ال ام رادقم هلسغ دقو اذه ملو : هل تلق ,

٠ ؟ هدحو ن اك ول



 س ٢٨٩٦

 ءانب مم هنراهط ق كسو % هي ءىنلا ةساجن نم نبقي ىلع هنأل : لاق

 ناكف ‘ هلاوز ىلع اهعم ةلالد نم هل ام مدعل ةهبست ق وهف هيغ ةرمحلا نول

 ٠ هلاح ىلع نوكي نأ هب ىلوآ

 هلخاد نم هباصأف افوجم داسجألا هذه نم دحأ لمع ناف : هل تلق

 هيلع منخو داسفلا نوك هتراهط ىف ىضتتت ةبوطر نم ههبسثأ ام وأ لوب

 ٠ ؟هيلا ءاملا غلبي مل اذا هيغ لوقلا ام \ لسغب نآ لبق

 5 هب ام هلخاد نم بهذي ام ردق رانلا لخد ناغ س هتساجن ىلع وهف : لاق

 ٠ هتراهط ىف فالانتخالاف

 ٠ ؟ ةس اجنل ١ نم ءىن هفوج ق ىنح ن اغ : هل تلق

 فلتخب هنأ ملعأ الو % هب ءىشلا مادام هلخاد نم هل ةراهط الغ : لاق

 ٠ كلذ ىف

 ٠ ؟ هب اصآ دمغ ام هنغ لب زاغ هجر اخ نم لسغ ن اغ : هل تلتق

 ىقبي نآ نم نطب امب الو ، رهطي نآ نم اذه ىلع رهظ ال دبالغ : لات
 ٠ نيعلا ةمئاق ةساجن نم نيحلا ف هب امل ، هلاح ىلع

 ةساجنلاو هب ىلصب نأ زوجبأ 6 ةجراخ ةراهط نما ذه ىلعو : هل تلق

٠ ؟ ال مآ هلخاد ق



٢٨٩٧ 

 هتالص ف نوكب نأو دبال هنأل س هزاوج نم منملاب هيف ليق دق : لاق

 مل ام ةزاجالاب هيغ ليقو ع هبايث ىف وأ هندب نم ةساجن نم هب امل الماح

 دعب هرهط ف ضيبلا نم خارف هيغ ام ةلزنم ىف هنأل ، ةساجن نم ءىش هسمي

 ٠ هرق رهاظ ىلع ام لاوزو هلسغ

 ، ةساجنلاب ةضراعملا ةبوطرلا نم ءىشل هنطاب نم سجنت ناغ : هل تلق

 نأل زاج هرهاظ نم لسغ اذا هنا هيغ ليق دق سيلآ هجراخ نم كلذكو

 ٠ ؟ال مآ هب ىلصب

 ٠ اذه ليتق دغ ىلب : ل انن

 نم سباي ءىنت هب لعج مث ، هنطب ىف ةبوطر .ال ناك ناف : هل تلق

 ٠ ؟ هلخاد نم هتراهط ىف لوقلا ام س ةساجنلا

 عضوملا اذه ىف ذخأي ال هنأل ، همكح ىف ةراهطلا نم هلاح ىلع وهف : لان

 اهل لماح هنأ الا \ همسج نم كلذك اهاقال امع اهعفريغ ، ائيش اهسبابي

 . ءاهقفلا ىآر نم اهيغ ام ىلع نوكي نأو دبالو ث هب ةالصلا ى ءانالا ةلزنمب

 اهنم اذه ىلع هعدوأ دن ام هنم ليزأغ ذئموي هنع جرخ ناغ : هل تلق

 ٠ ؟ ادبآ كلذ نم ءىش هيف قبي مل ىتح ةبوطر نع ال

 ، اهعم زوجي .ال ام عنمل ةبجوم ةلع نم هب ام لاوز ف هيلع ديزم الغ : لاق

٠ لاح ىلع اذه لثم ف فلتخي هنأ ملعأ الو



_ ٢٩٨ _ 

 نم وأ هغوج ف سجنلا نهدلا نم ءىش هباصأ ام ناك ناف : هل تلق

 نم ىقيي الغ هب ام قرتحي ىتح رانلا لخدي نآ هتراهط ىف ىفكي سيل هجراخ

 . ؟ ءىش هرثأ

 6 ء اهتغل ١ نم هز اجأ نم ى آ ر ىلع رهطيف ىفكي هنا لبق ٢ ىلب : لاق

 ٠ ءاملا نود ام ىزجي ال هنا لوقي نم ىأر ىلع ال

 ٠ ؟ هب ام لاز ىتح رانلا ريغ ءىشب جلوع ناف : هل تلق

 ٠ هيغ ام ةد اع ١ نع ىفكو هيلع ل د ام لوقل ١ نم ىضم دقف : ل انت

 ح ةبوطرلا نم ءىشب هسمي ملغ كرشلا لهآ نم دحأ هغاص امو : هل تلق

 ٠ ؟ ال مأ هسبلي نأ دارأ نم ةالصلا ىنعمل هلسغي نأ همزليأ

 هلمح لاح هل هترابم سفن نأل ، لدعلا ف همزلي هنأ ملعأ ال : لاق

 ةراهط نم هل امع هلقن نوك لاح ىلع ىضقنت ال ةبوطر ريغ ق هدعب وأ هلبنت وأ

 ٠ ملعأ هللا و ٠ اذه ىق فلتخي نأ زوجب نلو 5 لصألا ىف

 زوجب ال قحلا ريغف الاو س هب ذخآ هلدع حص ن اغ \ هلك كلذ ىق رظنيغ

 . قيفوتلا هللابو

 ةساجنلا نم هباصأ ءىشل ةيتابنلا عاونألا نم سجنت امو : هل تلتن :.

.- .ه ؟ ةليكلاب ةراهطلا نم هل ام لازغ



 ۔_ _ ٢٨٩٩

 نم هيلع ناك ىذلا هلصأ ىلا هدري ام ءاملاب هلسغ ق ناغ 7 لان

 ۔ هلجأ نم سجنت هب ام لاوزل هلبق

 نمم هب ام لازأخ ءاملا هيلع ىرج وأ ن ثبغلا هبرض ناغ : هل تلق

 ٠ ؟ هكرع نع ءىزجبأ ةساجن

 ملعأ الو & ىفكغ لصح دقو ءاقنلا نوك كرعلاب دارملا نذا معن : لان

 ٠ لاح ىلع عضوملا اذه ق ءاهقفلا نم هربغ ىلا فلاخي ادحأ نآ

 نم ةساجن امهبيصت رجلا نم روذجلاو لخنلا نم ع وذجلاغ : هل تلتق

 ٠ ؟ ال مآ .رطمل ا ءام نم اهيلع عقي امل رهطيأ 7 هربغ وأ لودب

 حصي الآ نأ ىسعو 6 رثأ ريغ نم اهل ام ىحمناغ اهلا زآ اذا معن : لان

 ٠ رظن ىف اذه الا اهيغ

 لبقي ام دح ٢ رجينلا نم رذجلا وأ ةلخنلا نم عذجلا ناك ناف : هل تلق

 . ٠ ؟ هبرشيف ةساجنلا نم هاقال ام

 هلثم ف ءىنزجي ام ردق ءاملا نم هيلع غنو وأ هنيح نم رهط ناف : لاق
 لخدم ءاملا نم رهاطلا لخدي ىتح هلسغ ف غلابب نأ دبالغ الاو رهط

 . هنعف نم عنامل الا كانه نم اهليزيف هنطاب ف ةساجنلا

. ؟ ءاملا ىف كرتي ام رادقم ام ءىشلا ىف اهثكم لاط ناغ : هل تلق



_ ٢٣٠٠ 

 قرفل ءاوس ىلع ال اذه ىف نوكي نآ ةيتابنلا عاونأ ىف ىسعف : لاق

 ةبوطرلل اهلوبق ةعرسو ةغاطللاو ةواخرلاو ةبالصلاو ةغاثكلا نم امهنيب ام

 اهنم نأل س هيخ كنال ام اذهو ى اهؤطبو ءاملا نم اهيلع دري امل اهبرشثو

 راص دق امه هتبالص ف نوكي امبرو س لق ام ةدملا نم هيزجيغ لاحلا ف نيلي ام

 ىف لوق نم راخفلا ى ام هقحلي نأل ، هريهطت ىف زوجيف ث افزخ نيطلا نم

 ٠ اذه ف نيبلا اهنيب طاسوأ امهنيب نم نأ .الاو س ىآر

 هرهظ ىلع ام لاوز دعب ءاملا ىف هكرتي نأ هرهطف امهنم لك ىف ةلمجلابو

 ىف .اهليزيف ةساجنلا غلبم رهاطلا غلبي ام رادقم عضوملا اذه ىف هفافجو

 ٠ تارم ثالث ىلا هنداعاب ليقو ، راركت نم اهيلع داز امع اهب ىفكو ةرم

 نم هلان امل اموي سجني كارألا قورع نمذختملا كاوسملاغ : هل تلق

 ٠ ؟ مغلا ق ةساجن نمح هربغ وأ كاوسلا لاح مد

 مل ام رهطيف هب ام لوزي ىتح هرهط دت ام لسغي نآ هيف ءعىزجيغ : لاق

 هنأل ى همسج نم جراخلا ىف وآ هلخاد ىف ةساجنلا نم ءىش ءاقب هيلع حصي

 ءاملا ىف قزوي نآ ىلا جاتحي الف س ةبوطرلا نم هاقلي امل لوبقلا عيرس

 ٠ همكح ف كلذك وهف الاو س ءىن ىف صوصخلا ىلع هبجوي ىنعمل الا

 ىف هلثم وهف ، هيغ ءاملا لوخد ةعرسو هنيل ىف ههبسشآ امو : هل تلق

٠ ؟ ال مآ هنيح نم رهطي اذه



_ ٣٠١ 

 كلذ ف قرفلا ىلع لدي ام مدعل كلذك وه معن : لاق ٠

 ةبالص هل امو س راجشألا بشخو لخنلا عوذج نم نيخثلاغ : هل تلق
 ءامل ١ ف كرتب نأ نم ةساجنلا نم هباصأ ال هفمشن مم ٥هربه طن نم دنال

 ٠ ؟ لاط ناو رابتعالا ىف هلان ام رهاطلا لخدي ام ردقب

 هيلع ليلد نم راصبألا ىلوأ نع ه دجأ امل اذه ىف ىعم اذكه : لانت

 ىطعي نأل زاج ام هضعب ف نأ ال ا ى راثآلا نم عضوم ريغ ق كلذك هنآب

 ىف هقحلت نآ ةبوطرلا عنمل هبجومل ةبالصلا ىف هنم هبرقل راخفلا مكح اذه

 ٠ كلذ ىف ةركف ىندأ هل نمل رهاظ ءىن هنال عدي ال ام اذهو ، ةعرس

 هلخاد نم غلبو 5 هرهاظ ىلع ام لازآف ءاملا هيلع ىرج ناف : هل تلق

 ٠ ؟ هيزجيغ ةرم ق رهطيأ أ ةس اجنل ١ نم هلان ام غلبم

 : رخآ لوق ىلعو ض ائالث هيغ ام رثكأ ىلع كلذك هيلع ىرجي ىتحف : لاق

 ٠ هل ةيزجم نوكت نألل ةرملا ىف زوجيف

 لسغ نا رهطيأ ةساجنلا هييصت رجشلاو لخنلا نم قرولاغ : هل تلت

 ٠ ؟ ال مأ اسباي وأ ناك ابطر هنيح نم

 ٠ كلاذ ق فلتخي هنأ ملعأ الو 6 كلذك وه معن : لاتق

. ؟ رثكأ وآ ةعاس هي ام ىلع ىقبيو 6 ل احلا ف .7 مل ن اف : هل تلق



 ۔۔- ٣٠٧٢٣

 لخدي ام رادننمب هلسغ دعم ءاملا ق هكرتي نأ نم هل ديالق : لاق

 اهعفدي ام ةبوطرلا نم هب ام نوكب نأ الا ةساجنلا نم هباصأ ام لخدم رهاطلا

 ٠ لاحلا ىف رهطي نأ لسغلاب هرهاظ ىلع ام لوزي نأ ىسعف هيغ جلت نأ

 ٠ ؟ ال مآ نوكي اذه ىلع راجسألا وأ لخنلا رامث نم ناك امو : هل تلق

 ٠ هيلع ليلد نم هفرعآ امل هيغ ىدنع ام حص نا معن : لاق

 رج نلا ءاحل نم وآ لخنلا فعس نم ةلومعملا ىراوبلاف : هل تلق

 . ؟ لسشخنا نم طسبل ١ كلذكو ء ةساجنل | امهببصن

 غلبي ىنح رهاظلا نم هلسغ نأ ىلع اذه ف لد ام رثألا ىفغ : لاق

 هيف ليتو ؤ هتراهط نم هماقم موقي ام وآ س هل كرعلا عم رخآلا بناجلا ىل ١

 وهف الا و س ديدج ء امي هك رع ف نوكب هنأ الا & هيل اءاملا غولب هيزجب ال هنا

 ٠ هلاح ىلع

 نوكي نأ .ىتابنلا سنجلا عاونأ نم اذه لثم ق زوجب الغأ : هل تلق

 ٠ ؟ ءاملا ريغب اهتراهطب لوت نم ضرألا ق ام هل

 سكعلا ىلعو ، ةرثك ىف هب لوقلاو ، هزاجأ نم :ضعب هلاق دق : لاق

٠ رخآ ىآر نمح اذه ق



٢٣٠٣ _ 

 هتاروأ نم ءىش ىلع عقوغ سجن دامسب رفع نا عرزلاف : هل تلق

 ء .... 5 ٠ ؟ هداسغ ,نم ىأرلا اذه ىلع رهطب ىتح هداوعأو

 لاز نأ دعب رخآ لوقن ىلع امهدحأ وأ حيرلاو سمشلا هتبرض اذا : لاقن

 ٠ مايآ ةئالث ق :ليقو 6 دحاو موب ق ولو هدابق ىلع رهط ةساجنلا نم هي ام

 هريهطت : هجولا ام س سجنتف هبح نم ء ىش ىلع عقو ن اف : هل تلت

 ٠ ؟ هب ىنغرع

 عضوم ى هل دبالخ.الاو & رهط هب ام لاز ىتح هنيح نم رهط ناف : لاق
 . نأو 6 هرهاظ نم لسغي . نأ نم ذئموي اهنم هلان ام ءازجأ نم ءىنشل هبالتجا

 جرخيف ةساجنلا غلبم ء رهاطلا هنم غلبي ىنح هسابي دعب ءاملا ق عقني

 ٠ اهت ١ ازجآ نم هبرش دق اه هنط اب نم

 ةكرح نم هماقم موقت ام : وآ كرع الا هريهطت ف جاتحي الفأ : هل تلخ

 ٠ . ؟ هبيلتت ق

 : هيف ليتو « هلسغ : هنود ام .يزجي ال هنأو & اذه ليق دقو ىلب : لان

 هباصأ ام غلبم هنم غلبو ك هلك ىلع ىتأف هلع رثك اذا هل زجم ءاملا بص ه نأ

٠ هلكأ زاوجو ، هتراهط ىف هب لوقآ نأ ىلعلو هلازغ



. ٣٠٤ 

 نم هيف لوقلا ام ، هنساجن نم رهطي نآ لبق نم نحط ناغ : هل تلق
 ٠ ؟ اقيق د .ر اص نأ دعي

 لثه هناذ ىف ةمئاق نيع اهتاذ ىف ةساجنلا نم هب امل ناك ناغ : لاتق

 مهللا 6 هريهطنت ىلا ليبس الف 6 اذه وحن نم نوكب ام وأ 6 ةرذعلا وأ مدلا

 لوقي ادحأ نأ ملعآ الو هداغ ىلع وهمغ الاو هنم اهجارخا ىلع ردنت نأ الا

 ٠ هريغب هيغ

 % هيغ ح رخب ى ذلا ى ههيسنآ ام وأ لوب لتم هياصأ ام ن اك ن اف : هل تلت

 ٠ ؟ لوق نم هيلع زوجيف

 ءاملا ىف لعجي نأل هتراهط نم نوكي نأل حصيغف زوجي نأ ىسعف : لاق

 ث ءانالا ىف خسريل كرتي مث ، هرخآ ىلع ةكرحلا ىتأت ىتح ذئنيح كرحيغ

 ىف هتراهط كلتغ اثالث كلذ لعفي ديدج ءامب لمعلا هيلع داعي مث ، هنع جرخيف

 قبي ملو ث رانلا جهول هب ام لازف رونتلا ف زبخ نا ليقو ء هزاجأ نم ىآر

 5 هل رهط ءاملاب هنجع ى نا : ليقو ى هلكأ زاجغ رهط راثآلا نم ءىن هيق

 . هل ةراهط ال نوكي نأل ، هيغ زوجيف : رخآ لون ىلعو

 رونتلا لثم هيغ لوقلاف ۔ ىصح وآ حئاط وأ رمج ىلع زبخ ناف : هل تلق

 ٠ ؟ ال مآ

نود ةصاخ رونتلا ىف هزاوجب ليقو ث لوقلا ضعب ق معن : لات



._ .٣٠٥ 

 هجو ىدنع حصي الو ، هيغ ام ليزيغ ث هيلع عقي رانلا بهل نألا ، هاوس ام

 ٠ ىأرلا اذه ىلع راثآلا نم هباصآ ام لاوز دعب هيلع لدي امب قرفذلا

 ٠ ؟ هيلع عضوي نأ دعبآ نم هلاح ام هيف زبخي ىذلا ءانالاف : هل تلت

 ىآر ف لوق نم زوبخملا ىف ام ىلغ نوكي نأل هيغ زوجي نأ ىسعغ : لاق

 ٠ هيلع زاج

 وأ ، ةديصع وآ زبخ وأ ةسيره نيحطلا اذه نم لمع ناغ :. هل تلق

 ٠ ؟ ةمعطألا ىف اذه لاثمأ نم نوكي ام

 هنآ الا هيغ ىردآو الك هتراهطب لوقي ادحآ نآ ىردأ ال ام اذهف : لاق

 ، هرهط ءاملاب هنجع ىف نا : لوقي نم لوق ىلع نوكي نآ الا هتساجن ىلع دعب

 . ٠ كلذك وهف الاو حص نا هيلع زوجيغ ، هيغ امب هقحلي نأ ىسعف

 ، هلكأ زوجي لهف ث هب ام لاز ىتح ىلقم ف رانلا ىلع ىلتق ناخ : هل تلق

 ٠ ؟ ال مآ هبر زاج انيوس لمعف نحط ناو

 هبرش زاوجو هلحو هتراهط ف فاتخي نأل هيق زاج عضوم اذهف : لانت

 . هلكأو

( ٢ خ نئازخلا _ ٢.٠ م )



_ !٣٠٦ . 

 اذه ىلع امهب وآ حيرلا وأ سمشلاب هتراهط ف لوقلاو : هل تلق
 ٠ ؟ نوكيأ

 ٠ كلذ نع ى آ رل ا ىف ح رخم نم هل ام م دعل كلذك وه معن : لاق

 كلذك وهآ ، همكح ام سجن امب نجعي قيقدلا نم رهاطلاغ : هل تلق

 ٠ ؟.ال مأ هيلع لوقلا ىف

 هنآ ىلع ىنعملاب لد ام رثألا ىف نآ الا س هلدعل هب ذخآ ناف معن : لاق

 . هلبنت نم وأ هنحط دعب نم سجنت ام نيب قرفلا مدعل كلذك وهو هلثمك

 ٠ ؟ هب عفتني الف نفدي وأ ىقلي هنا هيغ ليق دنف سيلآ : هل تلق

 ىلوأ نم ىآرلا عضوم ى هلان نمل ىآر هنكلو اذه ليق دق ىلب : لاق

 ٠ ىهنلا

 ىف هجولا ام سجنلا ءاملاب ابح هعاونأ نم خبط امو : هل تلق

 ٠ ؟ هرمهطت

 زاج ىآر ف لوق نم هب ام ىلع لد ام هيف لوتلا نم ىضم دق : لاق

 . هريركت نع آزجاف هيلع

٠ ؟ ءاهتفلا لوت ف ىه فيك ء امل ام هتر اهطخ : هل تلق



_ ٢٣٠٧ 

 زوزي ىتح رانلا وآ سمشلاب ففجي مت لسغي لوقلا ضعب ىفغ : لات

 : ليقو ، هتراهط كلتو ىرخأ ةرم لسخيي مث ، سيبييغ ةبوطر نم هب ام هنع

 رهط دقو ةساجنلا لخدم هيف لخدي ىتح هب خبطي وآ رخآ ءام ىف لعجي

 كلذ هنم لازي نآ دعب نم لسغي نآ نم دبال : ليقو ء ىفكو هنع جرخيف

 لدقو ث هنود ام هيغ ىزجي الف الاو ت ةراهطلا نم هب هل داري امل ءاملا

 ٠ لاح ىلع رهطي .ال هنا : هيف

 وآ ءاملا ف عقي نآ دعب نم ةساجنلا نم ءىش هب عقو ناغ : هل تلت

 ٠ ؟ هلاح ق ا ديأ اكيش ةيوطرل ١ نم بذتجي ال ام دح ىف راص ىنح خبطي

 مث هنيح نم رهطيخ لسغي هنا هيغ ليق دق ام عضوم اذهف : لاق

 ٠ لكؤي

 نوكيب اذه ىلع بحلا عاونأ نم نوكي ام عيمجف ةلمجلابو : هل تلق
 ٠ ؟ ه ريغ ال هيف ل وقل ١

 . دحاو اهيغ لوقلاغ اذه ىف ىنعمب اهنأل معن : لاق

 ٠ ؟ نيح ف ءىش نم هباصأ امل سجنتف هبابل نم جرخ امو : هل تلق

 ىلع ىنعملا ىف اهنأل ، نيحط نم اهل امل الا اذه ىف هل سيلف : لاق
 ومص ١ ؟ ٠

٠ ؟دهل اهسو د ل اح هيف لودبتغ رقدلا ىلع س ١ دي امو : هل تلق



_ ٣٣٠٨ _ 

 ءىش هباضصآ هنأ هيخ حص ام الا هنم سجني ال هنآ رثألا ىفف : لاق

 هلاني نأ لوبلا نكمأ ناو ث هيلع اولعي نآ نبتلا نأسث نم نأل ث اهلاويآ نم

 وهغ ث لامتحالا زاوج ن اذه عمو ث هيلا غلبي نأ نم هعنمي نأ نكمي دتف

 ىلع:وأ عامجالا ىف اهلاوز نوك حصي ىتح لصألا ى ةراهطلا نم هل ام ىلع

 .٠ لدعملا نم ىأر

 نوكي نآ لنوبألا نم هنبت ف هباصأ ام عيمج ف زوجي الهف : هل تلق
 ٠ ؟ لاحلا اذه ىلع همكح ىف هعم

 ٠ قرفلا ىلع ل دب ام مدعل كلذك نوكب نأ قحلا ق زوجي دق ىلب : لاتق

 ٠ ؟ هيل ١ غلب دخ هنآ حص امو : هل تلق

 زوجيغ ىآر ىلع رهطي هب ام هيلع ىتأي وأ لسغب ىتح سجن وهغ : لاق

 ٠ لكؤب نأ هدايق ىلع

 لاح رقبلا لوب نم ءىش ذلان امب سأب ال هنأب ليق الهف : هل تلق

 قرفلا اذه ىعدا نمل له مآ هتدسفآ سودلا دعب نم هيغ تلاب ناو ث هل اهسود.

 . ؟ ةربخلا وأ عامجالاو ىأرلا ف هبلع لديغ هبجوي ليلد نم

 هريغل رخآ لوق ىفو ؤس رفعج نبا نع هنأو اذه ليق دق ىلب : لاق

ىف بحأ ئنكلو ،:رثألا ىف ءاج ام :ىلع بارتلا وآ سودلا هريغ اذا كلذك



._ ٣٠٨٧ ._ 

 ةساجنلل هب ام ءاقب مم امهل ةجحلا: ام ىردآ ال ىناف س رظنملا ةعجارم امهلوتتا
 . ! . ٠ رثآ نم

 ٠ ؟ ةيلكلاب ىحمنا ىتح بارتلاب لازامو : هل تلق

 ٠ ةيضقلا لدع ف رفتج نبا لوق نم ةزاجا ىندأ نوكي نآ ىسعف : لاق

 ٠ ؟ لوبلا نم م ىنعأ اهب عقوخ هفورظ ف ناك امو : هل تلق

 هنأ هيلع حص ام الا هلصأ ف ةراهطلا مكحا نم هل ام ىلع وهغ : : لاق

 ٠ هلجأ نم 'سجنتغ هيل ١ غلب

 ءىش هغرظ قف عضو نأ دعب نم وآ هسدك ف هب دجو ناف : هل تلق
 . ؟ هيف لوتلا ام ؟ اسباي وأ ابطر عابسلا بسثخ نم

 هغافجل راص نآ دعب نم هب نوكي نآ سبايلا نوك ف لمتحا اذاغ : لاق

 حصي ىتح ةراهطلا نم هلاح ىلع وهف ائيش هئازجأ نم ذخأي ال ام دح ىف

 نوكي نآ لبق نم هنأ الا هنوك ىف لمتحي مل ناو ى هتساجن نم ءىن هباصأ هنآ

 ٠ هبلع داز ام ال ةبوطر نم هيف امب هاقال ام دسخأ كلذك

 . ٠ ؟ همكح ام هب قصل دن ءعىش هيف دجو ناغ : هل تلق

 ةبوطر نم هيغ امب هلان دق هنآ حص امو ل اح ىلع سجن رهغ : ل انت

. كلذ ق فلتخي هنأ ملع آ ال و خ كلذكف



٢٣١٠ 

 نم هلاح ىلع وهف هنابوطر نم ىش هلاخ هنآ حصي مل امو : هل تلق

 ٠؟ةرامطلا

 . هيغ حصيف هياع زوجي لوق نم هريغ .ال اذه ىف ىعم اذكه : لاق

 ٠ ؟ ال مأ سجنتغ هباصأ هنأ هنم ءىش ف كش ناغ : هل تلق

 هب ة ر اهطل اف حصب مل امو % ء ىش ف نب دلا رمآ نم سيل كلاف : ل ات

 ء ىلنابملا ىلا اذه لنم ىف اهنم جورخلاف ةبير ىلع هنم راص ناغ ، ىلوأ

 ٠ لاح ىلع ٥ زننل ١ ىنعم هنذأ هبلع امم ال ، هل امم هناخ

 ٠ ؟ ة ر ذع نم هطلاخ دتمت امم نبحطل ١ نم نجع امو : هل تلت

 نم اهقيرفت م ١ ر نل هل ام م دعل هريهطت ىل ١ غلبي ال نأ ىدىععغ : لاق

 .هرادقم

 ٠ ؟ مكح نم اهل ام هل نوكيغ اذه عمو : هل تلت

 ٠ كلذ ق ىدنع اذكه : لانت

 ح مدب اهترمث نم ائيسث لان نا اهل ردجملا وأ ، لخنلل حقلملاف : هل تلق

٠ ؟ هرارضخا دعب وأ هضايب لاح هبلع لاب وأ



_ .٣١١ 

 لاوزل رهطي نأ ىرخأ ىلا ةلاح نم هبلقت ىلع هب ام ىرج ناغ : لاق

 ٠ نيعو رثأ نم هيف هل ام ىحمناو نيح ف هباصأ ام

 هيغ لخد ىتح سجن ءامب حلبلا وأ رسبلا نم خبط امو : هل تلق

 ٠ ؟ نوكي هريهطت ىف هجولا فيكف ، حصيغ

 ةبوطرلا كنت نم هل ضرع دق ام لوزي ىتح ففجيف لسغي نا وهف : لات

 غلبم ءاملا اذه هنم غلبي ىتح كرتي وآ ، رهاط ءام ف خبطي من فشنيف

 : رخآ لوقت ىلعو ، رهط دتو هنع جرخيف ىفكو ةساجنلا نم هب جلو دن ام

 ٠ هل ة ر اهط ال ليقو ٨٧ هنر اهط ف هي د ا رب امل السغ اذه ىلع دا زبهغ

 هريهطت ىف هب اذام زنكي نآ لبق نم لوب هياصآ اذا رمتلاف : هل تلق

 ٠ ؟ رمؤي ءاهلاب

 لوبلا غلب ثيح رهاطلا غليب ىتح هيلع ءاملا بصي هنا ليق دق : لاق

 ، ةكرح نم هماقم موقي ام وآ كرع نم هل دبال : ليقو ث هتراهط كلنو س هنم

 ءاملا غ ولب نوكي نأل زوجيف : رخآ لوق ىلعو ص هنود ام هيزجي الغ الاو

 ٠ هباهذل هرمآ نم اذه ىلع هل ايزجم هب ام لاوزو هيلا

 وأ هب رمأنتف . ءا رآلا ه ذه نم هيلا ليمت امب ىنربخت الفأ : هل تلتق

٠ ؟ هبلع ل دت



 ب ٣١٢ _

 هنأل ث طوحآ ةكرحلا نم هماقمب هيغ موقي ام وأ كرعلا نا ىلب : لاق

 نمأ عم ةعسلا عضوم ىف هنكمأ نمل ىلوأ هب لمعلاغ ، غلبآ هب ام لاوز ى

 ىفغ الاو ، هلعف ىف هنم هبرقلا ءىشلا ىلع بصلاف هدعبو ث هلجأ نم ررضلا

 : هلدع روهظل هيلع داز امع هيغ ىرجي امل هب امب هتلازاو هيلا ءاملا غولب
 ام وآ كرعلاب دارم نأل ؤ هعسو ىأرلا ىف هل زاج ام ىلع هب عسوت نمو

 امهنود امب لصح دقو ث ءاقنلا ىتح ةساجن نم هب ام جارخا هلسغ ف ههبشأ

 امب ال ، هلبق نم هب ناك ام ىلا هدري نآ نم عنمي فيكغ ع ءاملا ةرشابم نم

 هلاوز نم عقو ام ريغ ءىشل ال ص هلان نم ىأر ىف ةكرح وأ كرع نم هيلع داز

 ٠ كلذ ىف هريغ ال

 هئزجي دح نم بصلا وأ كرعلا نم هل مكف هنيح نم رهط ناغ : هل تلق

 ٠ ؟ هنيع مدعل هب رهطيغف

 هدح نم لوق نم هغرعاف هدجأ ام ريغ ىردآ ال انأو > ملعأ هللا : لاق

 نمنود امو ىذألا نم ءىش هيف دعب هنأ حصي مل ام ىفكو اذه وحن ف اثالث

 هتلازا نوك روهظ عم هب هتراهط ىف فلتخي نآ ىسعف ث نيتنثاو ةدحاو نم

 ٠ عمجأ هب اصآأ دت امل

 ٠ ؟ هتاذ ىف ةساجنلا نم تاذ هل ام عون ناك ناغ : هل تلق

هل حص ثالثل اي ل ١ ز ن اف دبال و هلا وز الا , هل دح .ال ام ا ذهف : ل انف



._ .٣١٣ _ 

 دق ام :بهذيف هنع لوزي ىتح ديزملاف ءىش اذه ىلع ىقب .ناو هب ديرأ هب ام

 ٠ هباهذو هلاوز الا ددعلا رثك ناف ، هل ةياغ ال هباصأ

 ، هلبق نم هيلع هب حصت وأ سجن ءامب هفرظ ف رثك امو : هل تلتق

 هبرش ؛ف كلذ نم ءىش هب جلو نأ دعب نم اذه ىلع هريهطت ىف هجولا ام

 ٠ ؟ هفصو ق هغرعأ امي هنع ىنربخأ

 ءاملا عنمي ال ام ردق تتفيف لكني هنا عضوملا اذه ف ليق دق : لاق

 رم ام ىلع ةساجنلا غلبم رهاطلا هنم غلبي ىتح لسغي مث ، هيلا هلوصو نم

 ىأر نم لوت ىلع الا لكؤي نآ هدعب نم زوجيخ ة لعفي هب امييخغ ىأرلا هب

 . هلكأ زاوج نم عنملا ىلع لدي ام هيف ناف ث هل ةراهط ال هنأ هلثم ىف

 وأ ةباد وأ ىمدآ دعب نم هفرظ ىلع لابخ ارهاط زنك ناغ : هل تلق
 ح وه ام ردي ملخ هرمأ لهج وآ هيلا غلبي وآ هرمت نم لانغ سجن ءامب حضن
 ٠ ؟ هيغ مكحل ١ فيك

 هباص ام ىلا هلاقتنا نوك حصي ىتح ةراهطلا نم هلاح ىلع وهف : لاق
 هيخ ازجأ هجراخ نم رهط ناخ ، اذه ىف فلتخي هنأ ملعأ الو ، ةساجنلا نم

 ىف هيلا غلب دق هنأ حصأ ناو ، هلخاذ ف ام ىلا هغولب نم هيلع دأز امع

 هب ام غلب ام ثيح غلبي ىتح هيع ءاملا بص مث ى هغرط نم عضوملا لسغ

امو هلاق نم ىآر ف رهظ دنن ام ةراهط كلتو س سجن ءام وآ لوب نم سجن



 ۔ ٣١٤.

 هفرط نم عطقي مث رهطي ىتح هرهاظ لسغي لينو ةرورض عضوم هنأل رتتسا

 ىلع بلغي ىتح ءاملا هيلع بصيف س هرمت نم سجنت دق ام رهطيل عضوم ا

 ٠ اهغلبم رظنلا ىف هنم غلبف هتساجن نم هب ام

 : ليقو ،ارهط دقو هغانثكنا دعب رهظ ام دعب لسغي : رخآ لوق فو

 موقي ام وأ ى كرعلا عم الا هيغ ءىزجي ال هيلع رثك ناو هيلا ءاملا غولب نا

 نم هباصأ دنت امل هبرش دعب نم هنا : ليقو ث ةكرحلا وأ بصلا نم هماقم

 هيغ ام ةلمج نم ىنبجعي هنأ الا ، رثكألا وه اذه لعلو ، رهطي ال ةساجنلا

 ءىزجي هباصأ اميغ هب ام رادقم لسغي نأ دعب نم هزاجأ نم ىأر لوق نم

 هيف نكمأ نا ررضلا نم ءىش ىلع هريهطت ف لمتحي الآو ث رظنلا ى

 . ىأرلا ىف هنود امب رهطي نأل

 وأ ابطر لوبلا نم هل ام نوكي نآ نيب هلسغ ف قرف نم لهغ : هل تلق

 ٠ ؟ هلدع ىف لوق نم هيغ امب ىنربخآ الوآ اسباي راص نآ دعب نم

 هيبص ف ءاملا نم هيلع عقي هيغ ءىزجي هنا هبطر ق ليق دن : لاق

 سبايلا امأو ى هلخا د نم هلان ام غلبم رهاطلا غلبي ىتح ث هغرظ رهاظ ىلع

 هيلع بصي مث ي هجراخ نم لسغي نآ هيزجي هنا : هيف ليقو ء لكني ىتحف

نم ىلع سيلو ث هغلبم هنم غلبيغ 3 هباصآ ام جلوم هيف جلي ىتح غاملا



٣١٥ 

 غ رهاظ لوألا لوقلا ىف امهنيب قرفلاو ث هلكني نأ هلاق نم ىآر نم دسفي

 ٠ هفرعاغ ءاوس اهنآ ىلع لد ام اذه فو

 ءاملا هيغ جلو هنآ الا ، هيلع داز ام ال هفرظ نم سجنت امو : هل تلق
 ٠ ؟ هيلا غلبخ هب لسخي ىذلا

 دق ام ةراهط ىه رهظ ام ةراهط نا ليق دق عضوم ا اذه ىفغ : لاق

 ٠ كلذ ىف فلتخي هنآ ملعأ الو ث رتتسا

 ٠ ؟ ىندفآ ، هريهطت ىف ىأرلا ام سجن ءامب رمتلا نم زجع امو : هل تلق

 لوزي ىتح لسغي نآ نكمي ال ذا هل ةراهط ال هنا هيف ليق دق : لاق

 سمشلا ف قرفي هنا ليقو ، رهطي ال هنود امبو 0 عاض دقو الا هب ام

 هب ام لوزي ىتح كرتيغ حيرلا عم هلخاد نم هيلا غلبي ام ردق هتف دعب نم

 نال ، امهيف زوجيغ : رخآ لوق ىلعو س هتراهط كلنو س ةساجنلا ةبوطر نم

 ريغب هزاجأ نم ىأر ف هلبق ام نآ الا هدح ىلع امهنم لكب اذه ىلع رهطي
 ٠ رثكآ ءاملا

 . ؟ هيغ زوجي ىذلا ام ةرأفلا هيغ تومت لسغلا وأ سيدلاف : هل تلق

 عئاملا دسفيو ىقبي امب عفتنيو ، اهلوح امو ىه دماجلا نم ىقليغ : لاق
٠ ق ا ارف



 .ب . ٣١٨

 ٠ .؟ هب جلوغ سجن ءام .يأ .لوه .هباصأ نا ::؛لا تلق..

 ىلع ردقب الف هب لح هنأل ّ ءاملاب هتراهط نكمي الآ ىشخأف : لاق

 نم ىلع جالعلا رسعل هنوك ف بجوملا جازملا ةدسثل.نيذه .نم هيغ .ام جارخا

 لدأف هارأ .ال ىنا نوكت هل ةراهطلا عضوم نيأف اذه ىلعو ء امهنيب ةنرفتلا مار

 نجع اذا هنا ىأر ف لوق نم قيقدلا ىف ام هيخ جرخي نأ الا مهللا ى هيلع

 . كلذ ف نم هب ام هتحلي نأل زوجي "نآ ىسعف رهط ءاملاب

 ءاملا نم نجعي هب ام نوكي نآ ىآرل ا اذه ىف طربشلا نمو : : هل تلق .

 ٠ ؟ ال م آ ٥ آ ر نم لوق ق ةس اجن نم هب ام ىلع بل اغل ١ ا ده روهطل ١

 ق هرهظأ ىذلا ٥آر نم نيحلا ف ىردأ ال انآو » ملعأ هللا : لاق ١

 زاجغ حص ناغ ء ءاملاب هنجع ق هاقلطم هلوقت نم هدجأ ام الا نيحطلا

 فو ، هطرش نم نوكي نأ هيلع روهطل ا ةبلغ ىف ىسعف هتراهط نم هيغ هلاقام

 ه كلذ نم هزاوجل دبال ذا ، كلذك اذه

 نم هب ام لا زف زجحت ىتح دتعف ءامل اي وآ هدحوم خبط ناغ : هل تلق

 . ٠ ادبآ حير الو معط الو نولتيغ اهل قيب ملخ ةساجنلا ةبوطر

 ق اذه نم سكعلا ىلعو.ه ه رهطي نأ لونت ئلع هيغ زوجي نآ ىسعف : لاق.

. ىلوألا نم برقآ اهنأك هذه نأ الا ، رخآ لوق



- ٣٢١٧ . 

 رمتلا. نم زوكذملا. لثج راص ىتح قيقذلا نم ءىشب طلخ ناغ : هل تلق

 هتبزضف“‘ نسمشلا :ى هتغ اذعس لعج مث أ هخافخ .ى هيلع داز ام وآ هفاصوأ ىف

 ىلعي هتنراهظ ف فالتخالا ىننعم هقحلي نآ هيف زوجي نأ وجرأف : لاق

 ٠ اذه

 لا 5 .ىتح حيرلاو نسلا ق هدومجخ دعن ركسلا عضو ناغ : .هلا تاق

 :, . ..+ .. «. : ٠١ . ..ي ه :. ... م : . ؟ ال مآ رهطيأ هب ام

 ٠ ءاوس امهيغ لوقلاو 6 ىلوالا لثم هذهغ . لانق

 <تزاهطا كردت ملف اهوحن نم ءىشلا ةمعطألا نم سجنت امو : هل تلتق

 م, : .-ت .,. : ؟ همعط نأ زوجي ىذلا ام لاح ىلع وآ هلاقن نم ىأر ف

 رطضي م ام هلعلو ه عفتني الف نفدن وآ ىقلي هنا هبق ليق دق : لات `

 انلا ; ا نم . هلعغ ام ىلع سأب الو . باودلا منعظي هنا زخآ لوق فو 6 هيلا

٠ . . .. 

 ` :٠ . ٠٠ة ةيلع مثا ال نم عيمجو ، لافطألا ىف هزاوجب ليقو

 ةساجنلا نم تاذ هلام عاونأ نم هخزامف ةلان ام ناك ناف : هل تلق

 5 ٨ ؟ هتاذ ف

، هلاح ىلع وهغ الا:و ةيلع ردق ناغ ، هلا'وزب الا رهطي ال ام اذهف : لاق



_ ٣١٨ 

 . هيلا ةرورض ريغل لفط وآ ةبا د وأ غلاب هنم كلذ نم معطي نأ لحي ىناف

 ٠ ديالو اهناذ نم ءزج اهطالتخال هنم ءزج لك فو

 هل ى ذلا همسا نم هجرخآ ىنح ةساجنلا نم ءىش هضراع امو : هل تلق

 ٠ ؟ همكح ىف لوقلا ام ص هل هكالهتسال هلبق نم

 رارطضالا عضوم ف نوكي نأ الا همعط زاوج نم عنملا ىلع وهخ : لاق

 هلا زا ىتح هكلهتسافغ هطلاخ ام مكح هل نألا هب ام ىلوأ ميرحتلاف .الاو ث هيلا

 ٠ كنالو دحاو امهيف لوقلاف & هريغ ال همسا نع

 نم ع ىن رجشلا نح هناس مظع ام وآ لخنلا نم دمس امو : هل تلق

 هب ام دسفي له سجن ءامب ىنس وآ ، امهتبوطر نم هقورعب ذخأف « ةساجنلا
 . ؟ رمثلا نم

 غلبي ال ذا هلعلو ، دسفي ال هنآ ىلع هلك اذه ىف للد ام رثألا ىفف : لاق

 فلتخي هنأ ملعأ الو هلكأ زاوج نم عنميف هلمح ىلا اهرثآ ةساجنلا غلبم

 ٠ رصبلا لهأ نم هضراعي لوقل هلدع ف

 جينأياا و مازلاو ابمألا و ردسلا .لثم هرابك نم نوكي ام عيمجغ : هل تلق

 ٠ ال مآ هرامث ة راهط ق لمحي ١ ذه ىلع اهوحنو طرقلا و 6 داصرغفلاو زوجلاو

٠ كلذك اهيخ لوقلاخ س اهريغ .ال ىلوألا ىه اهنأل معن : لاق



_ ٣١٩ _ 

 جرتألاو زوملاو خوخلاو مركلا نم هربك ف اهنود امو : هل تلق

 ٠ ؟ هرمث ق لوقلا ام اذه وحن نم ناك امو ناجنذابلا و

 عم هل اهبزش لاح ةرمثلا نم اهب نوكي ىذلا ف ليق دق اذهف : لاق

 ليقو س داسفلاب روهطلاو ءاملا نم هبرشت هب امب رهطي نأ لبق نم هرمثت ام

 لهأ نم كاذو اذهب هلاق نمل ايأر ةساجنلا نم ءىش هلان ام الا ةراهطلاب

 ٠ داشرلا

 . ؟ نامرلاو نيتلاو ىموللاف : هل تلت

 اهلثم نم هنبرقآ ىنناغ اذه ىف مكح نم لخنلل ام اهل نوكي نأ ىسعف : لات

 همحر ديعس ىبأ خيسلا لوق نم نيتلا ىفف الاو ، اهلك ف زاجغ حص ناغ

 ٠ كلذك هنأ ىلع لد ام ص هللا

 ٠ ؟ هترمث ىف لوقلا ام سجنلا ءاملا نم هبرش ىلع عرزلا : هل تلق

 ىف لوت نم راجشألا عاونأ نم نوكي ام راغص ف ءاج ام وحن : لاق

 . ىندأ هريغت ىف نوكي نأ ىسعو لعلو ىأر

 ٠ ؟ اهوحنو خيطبلاو ءاثقلا و عرقلا : هل تلق

لوقو ص ةراهطلا لوق نم اهلثم ىف ىأرلا نم ىرج ام ىلع ىهغ : لاق



_ ٣٢٠ 

 ليق ام دخأب زهطتف 5 اهب ام ذئموي اهنع لوزي ىتح اهلصأو اهترمث ق ةساجنلاب .

 ! ! :: ؛ :..-ىآر ىف وآ لاح ىلع اهيف

 % هيرنتت ءام نم اهل مكغ .عاونألا هذه ىف لاق نم لوت ىلعو :: هل تلق

 . ؟ عامجالا وآ ىأرلا ف هب رهطتف

 ، اهصخرأ رخآلاغ س دحاوب ليقو ث نينثاب ليقو ، هاومأ ةثالثب : لاق

 ٠ ديزم نم هءارو امب لوقب ١ دحأ ملعأ الو ۔ ديدشت نم اهيف ام ةباغ لوألاو

 ىلع كلذك هيغ لوقلاف \ ىسق ةساجنب اذه نم دمس امو : هل تلق

 ٠ ؟ ال مآ ةدنفي هنأب لوقي نم ىأر

 هل ةراهط الغ الاو 6 اهرثأ ءاحمناو 6 اهنع لاوز دعب نم معن : لاق

 ٠ ىأرلا اذه ىلع سجن ءام نم اهئاقبل هبرشي ام عم

 نيع اال اميخ ةرهاط هاومأ ةثالث هرمأ نم اذه ىلع ىقس ناغ : هل تلق

 ٠ ؟ رهط دت ، اهلاوز دعب نم وآ ك هل

 وه لب ع رثكأب هيف لوقي ادحأ نأ ملعن الو ، اذه ليق دق معن : لان

 ٠ كلذ ف ام ةياغ

هنا رجشلاو عرزلا نم اذه لثمف لوقي نم:ىآر ىلعو : هل تلق



_ ٣٢١ _ 

 ق اذه ىلع وهآ % لاح ىلع سجنل اءاملا نم هيرشي امب هرآ ر ق سسجتي ال

 ٠ ؟ دبألا ىلع كلذك وه ام الا هبرش نم نكي مل ناو ، هلو

 لصألا ىف مكح نم هلانت ام قلطم ىف ةراهطلا مكح هل نا معن : لا

 ق و 4 لاح ىلع سجني نأو دبال هناغ امهنم ءاملا اذه سم ام الا رمتل ١ و

 ٠ لانم نم هيف ام حص نا اذه ىلع لد ام هللا همحر ديعس ىبآ خيسلا لوق

 عاونأ نم: نوكي ام وأ ، لصبلاو رزجلاو لجفلا نم ىقس امو : هل تلق
 ٠ ؟ ءاملا اذه نم ءىت لقبلا

 نم ءىش هلان ام الا ةراهطلاب لوق نم عرزلا ىف رم ام ىلع وهف : لاق

 عنملاف الاو ، هلتم ق ءاج ام دحأب رهطب ىتح ةساجنلام لونو ء ءاملا اذه

 رظني ام لكؤيغ زوجي ليقو ص هلسغ دعب نم هزاوجب ليقو « هلكأ زاوج نم

 ٠ ضرخلاا نم

 ٠ ؟ ةرذعلا ىف تبني الصأ وآ اقرو لكؤي ام وحن نم ةرجشلاف : هل تلق

 وآ لصآ نم اهليازغ ةساجنلا نع اهنم جرخ ام ةراهطب ليق دنت : لاق

 نأ هدعب نم زوجيغ لسغي هناخ س ىذألا نم ءىش هسم ام الا اهل عرغ

 هب ام اهدعب نم برشتغ ةساجنلا كلت اهنع لوزت ىتح اهتساجنب ليقو ى لكؤي

 ٠ ءالا نم رهطت

٢( ج نئازخلا _ ٢١ م ) ١



٣٢٢- 

 ىهك اهترمث ف لوتلاف ال وآ لكؤت ةرمث نم اهل ناك امو : هل تلق

 ؟ . ال مآ

 امهنيب ام قرفلا ىلع لدي ام ىدنع سيلو كلذك اهنا ليق دق معن : لاق

 ٠ كلذ ىف هبجوي ىنعمب

 اهنرمث نم ن كي ام وأ 6 اهقرو نم وأ اهلصأ نم هي اصأ امو : هل تلق

 ٠ ؟ هنف لوقل ا ام ةساجنل ا نم ء ىش

 ءاملا نم اهيلع ىرجي وآ هب غلبي ىتح لاح ىلع سجن وهغ : لاق

 ىف فالتخالاف س حير وأ سمن نم هنود امو ى ءاهتفلا دنع رهطت ام رادقم

 لوقي نم ىأرو ث هلاوزل هعم رهظي هنأب لوقي نم ىأرل هب هتراهط زاوج
 ٠ هلاح ىلع هنأب

 نوكي ام وأ عرق وأ لقب وأ خيطب نم ةرذعلا فف هتابن ناك امو : هل تلق

 . ؟ ال مآ اذه ىف عرغ وآ لصآ نم اهل اميغ اهنيب قرف نم لهف عرز نم

 هيلع زاج ىآر نم هيغ ام ىلع اذه ق لد ام لوقلا نم ىضم دق : لاق

 خيطبلاو ءاثقلاو عرقلا نم رامثلا تاوذ ف صخر دت نم امهنيب قرغ ناو

 ِ ةرذعلا ق سئاع ام ضعبلا عنمو 6 لوقنلا ق ددشو راجشألا نم اهوحنو

ىتح ةساجن نم هيأر ف امل هلك اذه ىف نورخآ ىبأ دنف ، هاوس ام نود



_ ٣٢٣ 

 نم نورخآ هزاجآو ث هلكأل زاوج الف .الاو ء ءاملا نم هبردتي هب امب رهطي

 هلات نم ىآر ف ةراهطلا نم هل امل لسغ ريغ نم هزاوجب ليقو ث هلسغ دعب

 روهظل لوت نم هيغ حص ام ال هنأو ، ةساجنملا نم ءىنن هسم هنأ حص ام الا

 ىأر ىف هنأ ىلع قرفلا ف لدي دق ام ءارآلا هذه ىف نأ الا لدع نم هب ام

 ...... قحلا لهأ نم هيلع عامجا ف ال

 نم زوجيغ لسغي ةعرقلا لمح نا عضوملا اذه ىف لينن لهف : هل تلق

 . ؟ لكؤي نآ هدعب

 نآ نم هلثم ى هداينت ىلع دبالغ حص ناغ ى هيف اذه ليق دق ىلب : لاق

 ، ىذألا نم ءىش هب ام نوكي عضوم ق هلاق نل حصي نأ ىسعو ث هيلع لمحي

 ىلع هنأل ، هلكأ زاوج نم هب ديرآ امل هلسغ موزل ىف هجولا رصبآ الف الاو

 نأو دبال ةساجنلا ةبوطر نم اهتقو دعب هبرشي امب هدسفي ال نم لوق

 ف هنأ كشالو س لصاح هتراهلط نم وه امل ليصحت ءاملاب هريهطت ىف نوكي

 ىلع ىتأي ال هجراخ نم هل لسغلا ، هداسغفب لانت نم لوق ىلعو ث رهاط هيآر

 ح هتاذ ف ابطر ماداح غولبلاب هل ىنأو ع هيلا غلبي مل ام هلخاد نم هب ام

 نآ نم هعنمت ةبوطر نم هب امل ص هلاح ف ءاملا نم هيلع دري ام لبقي ال

 رادقم هغافج دعب نم نوكي نآ الا هغرعأ ال ىنا ، هعفدتغ هئارو نم هب جلي
. ٠ الف الاو حصيف نكمي نأ هغولب ف ىسعف 0 هيغ لخدي هب ام



 _ _ ٣٢٤

 ء .هنع جرخيف هيف جلي ام ردق رهاطلا ءاملاب خبط ناغ : هل تلق

 ٠ ؟ ال مآ هسجني نم ىأر ف هئزجيآ

 5 نيترم وآ ةرم نم نهنود امو رهطي نأ اثالث هيلع ررك نا ىسعف : لاق

 ٠ كلذ ىف فالتخالا ىنعم هتنحلي نأل زوجيف

 ٠ ؟ال مآ لكؤيف رهطيل اهدعب نم سيلآ ةرم ق زاج ناغ : هل تلق

 : رخآ لوت ىلعو 0 هلسغ ىف ةرضم ال ناك نا ىآر ىلع معن : لاق

 نا هلكأ زاوج نم عنمي الف رهطي نألا ءاملا هنع جرخي نآ دعب نم زوجيف

 ىقسلا ماقم هب ام لاوز ى موقي همكح ف ءاملاب هل خبطلاخ : هل تلق

 ٠ ؟ ال مآ همآ ق هل

 هدمتن امل هبرش نم غلبأ نكب مل نا هب ام لاوز ف خبطل ا نأل معن : لانت

 ىهوآ الو ، ةساجنلا غلبم نم هغولب ف نوهأ وه سيلف ىوقآو ث اهتورعب

 . ىقبي كاذ ىفو هنع جرخيغ اذه ىف بصي ءاملا نم خبطي هب ام نال

 نم لوق ىلع جرخي امنا هلكف ث هتراهطل هجالع نم ناك امو : هل تلق

 ه ؟ ال مآ هج ١ رخ ١ نم د ١ رب هب امل ةس اجنل ١ نم هيرشب امب ٥ ىقي

ريغ هناف هفلاخ ام ىلع ال هداسف نم هيأر ىف امل كلذك وه معن : لاق



_ -٣٢٥ 

 ٠ كلذ ىلع رلدأغ هفرعأ .ال ىنا س هدايق ىلع ىنعمل هنوبت نوك هبيغ

 نم ىقست هب امو اهبرق ف نكلو ، اهب هتابن ىف نكي مل امو : هل تلق

 ٠ ؟ اهيلع ىتأي ءاملا

 ىف اسجن نوكي نأ الا مكح نم هعضوم ى ام هل نوكي نآ ىسعف : لاق

 نآو دبال هدايق ىلع هناخ ى ىآرلا عضوم ىق هلاق نم ىأر ىلع وأ ، عامجالا

 ٠ ؟ هداسغو هتراهط ىف فلتخي

 ء ليثمتلا ىف ءىش نم ههبسئآ ام وأ لينلا نم سجنت امو : هل تلق

 ىذلا هلصأ ىلا عجريغ ع هب ام لاوزل رهطي ىتح هلسغ ف نوكي هجولا فيكف

 ٠ ؟ هفرعت امب ىنربخآ ث هلبق نم هيلع ناك

 هيغ امب هريهطت ىف لوق نم قيقدلا ىق ام هل نوكي نأ ىسعف : لاق

 نا هيلع زاج .ىآر نم هريغ ىلا اثالث هنع هجارخاو ءاملا ف هكيرحت نم

 هزاجأ نم لوق ىلع رثألا ىف ىذلا وه لوألا هجولاف الاو س رظنلا ىف اه حص
 ٠ هفرعاغ

 ٠ ؟ رهطي غ هب ام هنع لوزي نآ لبق نم ابوث هب غبص ناف : هل تلق

 اهليزيف هتساجن نم هيغ ام لثم ىف ىزجي ام ردق هل لسغلا ىفغ : لات

٠ لدعلا لهأ لوق ىف ريطي هب اام



_ ٣٢٦ 

 ؟ هب عفتني ال نآ هيغ ءاج الهف : هل تلق .

 امنا الا هيلع لدي ام نيحطلا مكح ف هلو هيغ اذهب ليق دنت ىلب : لاق

 ٠ حصأ كل ذو اذه ق هليق

 ةساجنلا نمح ءىنن رهاطلا غابصألا نم هض راعد ام عيمجغ : هل تلق

 ٠ كلذ ىف امهنيب ام قرغ ىلع لدي ام مدعل اذه ىف ىدنع اذكه : لاق

 ٠ ؟ هتاذ ىف ةمئانت نيع هباصأ امل ناك ناغ : هل تلق

 ىلع ىهخ الاو هليحب اهيلع ردق ناف ث اهلاوزب الا هل ةراهط الغ : لاق
 ٠ كلذ ىق فلتخي هنأ ملعأ الو ، اهلاح

 . ؟ اهت اذ نم هيف .ام مم هريغ وآ ابوث هب دحآ غبص ن اف : هل تلق

 هل زاج نيعو رثآ نم هب اهل ام لازغ نيح ف ءاملاب رهط ناغ : لاق

 . ادبأ اهئاتب مم هل ةراهط الخ الاو ى رهطي نل

 ٠ ؟ هباصآ ام لاوزل هب لمعي اذام نطقلا نم سجنت امو : هل تلق

 ىلا هدر ىف ىفكو رهط دقو ؛ هتساجن نه لوزي ىتح رهطيف : لاق

٠ هلهج ق الو هملع ق هربغ ىلا فلاخي ادحأ نآ ملعآ الو ‘ هلبق نم هيلع ناك ام



 ب.. ٣٢٧ _

 نآ دعب كلذك هيغ لوقلاغ ، ةساجن نم هيغ امب لزع ناخ : هل .تلق

 ٠ ؟ لسغي

 ٠ لوت نم هيف ام حصآ ىلع جرخي اذه ىف ىعم اذكه : لات

 ٠ ؟ الزغ راص نآ دعب نم سجنت ناغ : هل تلق

 ، رهطي ال هنأب هيف ليق ناو ث ىلوألا لثم نوكت نأ هذهب ام ىلوأف : لاق

 ٠ هيلع لدف الوق هارأ ال ىناغ

 ء ةسجنلا غابصألا نم ءىشب بايثلاو لزغلا نم غبص امو : هل تلق

 ٠ ؟ لدعملا ىف قرف امهنيب وأ ،:لينلا ىف امك هيخ لوقلاف
 . -ه ۔-

 نيب ام.قرغ مدعل كلذك هنكل ، اذه ف ىردأ ال انأو ع ملعأ هللا .: لاق

 ٠ كلذ

 لتتعف غلب نم ىلع مزال ةساجنلا نم ةرذقلا بايثلا ريهطتو : هل تلق

 ٠ ؟ ال مأ لاجرلا وآ ءاسنلا نم لاحلا ىف

 نأ نم عنميغ 6 هيجوب امب الا سانل ١ نم دحأ ىلع امزال هغرعأ ال : لانق

 ةالصلا وحن ساجنألا نم هلاح ف هب ام ىنعمل ى سابللا نم هلئم ىف ىضقي

ىف ارهاط نوكي أ هئادأل هيخ طرتشي ءىش نت ىنعملا ف اههبش ام وأ



 س ٢٣٢٨

 ىف كلذك وهخ الاو هموي :راهن اف وأ هليل ف هنكمأ نمل هيلع ةردقلا عضوم

 ٠ كلذ ىف فلتخي هنأ ملعأ الو ، هموزل

 لا وزل رهطب هنأ اهنم ءىنن ق ء اهتفلا نم دحأ لوق نم لهف : هل تلق

 ٠ ؟ نادبكلا ىف كلذكو ى ءاملا ريغب ةساجنلا نم هب ام

 هيغ زوجي ام عضوم ف الا نارهطب ال هنود امب امهنا : ليق دق : لاق

 ردق امل ةطامالا دعب هيلا رطضا نمل امهيغ هزاجأ امل ديعصلاب امميتي نأ

 ديعس وبأ خيسلا لاق ىتح امهنم ءىش ف ءىزجي الف الاو ى امهنع هلا وزل هيلع

 ٠ لسنلا ريغب رهطي هنأ لدعلا لهأ لوق نم ملعي ال هنا : هللا همحر

 ٠ ةزاجالاب الوق هيغ نأ ىلع بوثلا ىف لد ام : فنصملا فو

 نم هغرعغ ةس اجنل ا نم ء ىت هنم عضوم ق هب اصآ ن اغ : هل تلت

 ٠ ؟ هب ىلب

 ملعن الو ، هل هموزل لاح هدحو عضوملا رهطي نأ الا هيغ همزلب الق : لاق

 ےک نأ الا هيف زوجي ال ذا & عضوملا اذه ف هيلع دا ز امد لوني ادحأ نآ

 ٠ ادبأ

 ٠ ؟ هلهج دت عضوم ىآ ىف ردي ملف هيلع ىفخ ناغ : هل تلق

: ليقو س هلا ةرهاط الخ ث هلك اذه ىلع هلسغي نآ نم هيف هل دبالف : لاق



 ٠ كلذ ف عض ١ ومل ١ نم هريغب اطخآ هنآ هعم حصي مل

 نأ ٠ ز بق ةف نم هنم ائيىىئ سم ن اف هيلع هافخ نم اذه ىلعو : هل تلق

 ٠ ؟ هيخ لوقلا امو ، نوكي هب لاز ام مكح ام ةبوطرب هلسغي

 ٠٨ ةساجنلا عضوم هنأ ملعي مل ام ةراهطلا مكح هل نا : ليق دق : لاق

 ٠ كلذ نم ٣ ر اهطلا عضوم هن ملعي ىتح رخآ لوق ق اذه نم سكعل ١ ىلع و

 مكح ام ةرهاط اهلصأ ىف ىه ةبوطر هنم عضوم ف ناك ناف : هل تلت

 ٠ ؟ هتلان وأ ، اذه ىلع اهلان ام

 ىنعملا ىف امهنأل ى ىآر ىف لوقت نم ىلوألا ىف ام الا هذه ىف سيلف : لاق

 ٠ ىفكف رم دقو دحاو امهيغ لوقلاغ س ءا وس ىلع

 دعب نم هنم اءزج هلب ىتح سباي وهو ةبوطرب هلك هلان ناف : هل تلق
 . ؟ هتبوطر نم ءىش هياصآف ةر اهط ريغ ق ابطر هعمجأب ر اص نأ

 ةساجنل ١ مكح هلان امل نوكي نآ نم هعم هل ح رخم ال ام اذهف : لانت

 ٠ ل اح ىلع

 رخآ عضوم ىف وآ لوب ةبوطر هبوث نم عضوم ى ناك ناغ : هل تلق

. ؟ ءام ةبوطر هنم



 ۔ _ :+٣٢٣

 ىلعو ، هلك .رهط الاو هفرع .هنا لوبلا لسغي هنأ اذه ! . ..

 ٠ ةلق ىف هنأ الا . ةساجنلا عضوم ىرحتي نأ هل زوجيف رخآ لوق

 هسمت نأو دبال ةبوطر نم هندب نم هب ام مم 7 نا راتخم هتالصل
 . ؟ ال مأ هسجني ال هناغ هن دي ق ال و هتوضو ق هيلع سأب ال و ؤ هبطرتف

 ساب ال ليقو ث هلعف نمل ةراهط ال هنآ اذه ىف لينت ام زثكآ ىفف :: لان

 بطرلا .نم ذخايب ىذلا وه .سبايلا نأ هلاق نم ىأر ف امل ل هتراهط ف هيلع

 ةدم نم امهل ام رصق عم هاعدا نل حصي . نألا اذه ف نأ ىسعو ك سكع الو

 ارجأ ام لحنيغخ هبطرت ام رادقم اهتصالت ىف ةدملا لوط عم ال اهراحب ىف

 ٠ سبل االو رخآلا نم ام لك ذخأي نأ نم دبال هناف ةساجن نمأ هبأ امام

 له 6 بطر ريغ رهاط .هبوتو سباي هنكل اسجن هندي ناك ن .راغ : .هل تلت

 ٠ ؟ ال وأ اذه ه ىلع هنبلي نآ هبوث ف ساب هلغ
. ! 

 ٠ كاذ دو اذه ىف كورنم اهي لمعلاف « ةذاش هيغ ةصخرلا ن نآ ذ الا

 ةرذعلا وآ مدلا وأ ةبانجلا نم ءىش هبوث وأ هندب ف ناك ناغ :: هل تلق +..

. ؟.ال مآ اذه ىلع نوكب نأل زاج اههبشآ ام وآ



 قحأ نا ئلب كسثالو غ قحلاب اذه سيل وأ ة قرفلا ممدعل :معن : لاق.

 ةلخاد اهلك غاؤنألاغ ى نسنجلا ف قلطم هنأل ، همومع ىلع ىزجي نآ هب ام

 سبللا مدعل اهنم ءىش ف ةيرم الب ةراهطلا مكح نم اذه ىف هل ام تحت

 ٠ كلذ ىف

 ائيش هبوث ف اهل دجي ملخ راهن وأ ليل ى ةبانج هتباصأ ناف : هل تلق
 ٠ ؟ اديآ راثآلا نم

 هباصآ هنآ هعم حصي ىتح ةراهطلا مكح نم هلاح ىلع وهغ : لاق

 ح اذه دافآ ام هللا همحر درعسس ىبأ ح دشلا لوق ىف هناو الا اهنم ءىن

 ..ه كلذ ىف هيلع لدأف
 ؟ ٨ ..

! : 

 ٠. ؟ ال مأ هتحت ام سجنيآ هبوث ى ةبانجلا هتباصأ ناف : هل تلق

 هللا همحر رثؤملا ىبأ خيشلا لوق فو ، ليق ام ضعب ف معن : لاق

 5 هتساجن حصت ىتح رهاط ثلاثلاو سجن ىناثلاغ س ادحاو انتاط ناك نا

 رهاط ىناثلا نآ هللا همحر ىراوحلا ىبآ نع نسحلا ىبأ خيشلا لوق فقو

 نا دلاخ نب دمحم خيشلا لوق فو ث ةساجنلا نم ءىش هسم هنأ ملعي ىتح

 ٠ ه رهط همهنا

: . . َ . . ؟ ال مآ ة راهظلا ريغب ثلاث لوت نم لهغ : هل تلق



_ ٢٣٣٦٢ 

 هنأ هيلع حصي مل ام هيخ هلاق ادحأ نأ ىردأ ال انآو ، ملعأ هللا : لا

 ٠ ةساجتلا نم ءىش هلان

 هب دجي ملو هامدآغ هبوث ءارو نم ءىن هندب ىف هزكو ناغ : هل تلق

 ؟امد ٠

 مكح هل نأل ، هبوث ف هيلع ءىش الو & .هندب نم عضوملا رهطيف : لاق
 ٠ كلذ نم ءىش هباصأ هنأ هعم حصي مل ام ةراهطلا

 هيلع ىذلا هبوث ىف هعم حصي ملو ةبوطر هركذ نم جرخ ناغ :.هل تلت

 ٠ ؟ اهنم ء ىش هلان هنآ

 زاج هبوث سمت .الأ ةئيه نم اهجورخ لاح هب امل لمتحا اذاغ : لاق

 رهط هل اهسم الا لمتحي مل ناو ؤ هداسف حصي مل ام هتراهط هيلع نوكب نأل

 ٠ لاح ىلع هلاني نأ نم دبال ىذلا عضوم ا

 3 اتصال .هدجو امناو ؤ هركذ نم جرخي ءىش سجني مل ناغ : هل تلق

 هتساجن نوك ىلع هلديب ام الو ث ةبوطرلا نم ائيسن دجي مل امهيف رظن املو
 دبأ ١ ؟ ٠

 . عضومل ا رهط ةدساف ةبوطرل ناك امن ا هقوصل نأ هعم حص ن اف : لاق

. كلذ حصي ىتح هتراهط ىلع وهف الاو



 د _ ٣٣٣

 وأ ىدو ةبوطر هبون ىف هنم .جرخغ هدوعق .لاح ىف ناك ناغ : هل تلق

 ٠ ؟ ال مآ هتحت ام سجنيآ ىذم وأ لوب

 حصي مل ام ىآر ف لوق نم ةبانجلا ىف ام هيغ جرخي نآ ىسعف : لاق

 ىلع وآ ع هتلقل غلبي مل ام رادقم ىف نوكي اميرو الا هيلا هغولب نوك هعم

 هتراهطب مكحيف هتقر وأ هظلغل لئاحلا ةهج نم وأ هترثكل لوبلا ىف سكعنا

 ىلع ىرجي نأل زوجيو ع هلبت نم هب ام ىلع هءاقب هيغ لمتحي مل ام عضوم ف

 هل ام ىلا عوجرلا نوكيو ، لامتحالا عضوم ف ىأر نم ةبانجلا ف هب ام

 نوك حصيف ملعي مل ام لاحلا ىف هيلع زاج لوق نم هيف ام حصأ هلصأ ىف

 ٠ كلذ ىف كس ام ريغ نم لاقتنالا

 نوكي ام وآ ‘ لوي وآ ٥ ر ذع وأ م د وأ ةب انج ق هبوت عقو ن اغ : هل تلق

 قلعتف اهنم ذخأي ام رادنتم ةبوطرلا نم اهب سيلو ، عضوم ف ةساجن نم

 ٠ ؟ اهفافجل هب

 ع ىش هب اصأ هنآ حصي مل ام ىلوآ هي اهن اخ 3 هنر اهط ىلع وهغ : ل انت

 ٠ ىذألا نم

 هيزجي مكغ اهلسغي نأ دارأغ ةساجن نم هبوث ىف هباصأ امو : هل تلق

٠ ؟ ال وأ ةمئا نيع هل اميخ ةكرع نم هلسغ ىف



_ ٣٣٤ 

 ةبص ةكرع لك مم اثالث كرعي هنآ اهنم نيع ال ام عا ونأ ف ليق دق : لاق

 وأ ةدحاو نم نهنود امو ءاتب هل حصي نأ الأ هتراهط كلتو ، ءاملا نم

 ةيزجم هريهطت ف ثالثلاف نيع هل ام عاونأ نم ناك امو س هيخ ىأرلاف نيتنثا

 وآ بص ىف كرع نم نهيلع داز امب هلاوز نم دبالغ الاو نهب لاز نا هل

 ٠ كلذ ىف امهماقم موقي ام

 ٠ ؟ كلذب هكرعف ههبشأ ام وآ زاج ءام ىف هرهط ناغ : هل تلق

 ٠ كلذ ىف فلتخي نآ ملعأ الو ، رهط هب ام لز اذاف : لاق

 ملخ هب ام لاز ىتح داز ام وأ اثالث ءاملا اذه ىف هكرح ناغ : هل تلق

 ٠ ؟ هك رصعي

 ةرم لك ق هيغ موقت ام ةكرح لك نم اذه نم ه انآ امل ناك اذاخغ : لاق

 ٠ كلذ ف فلتخي هنأ ملعأ الو س ها زجأ هكرع م ام

 ٠ ؟ هكرحب نآ ريغ نم هب ام لاز ىتح هيغ هكرعي مل ناغ : هل تلق

 ماقم اهلاوز ىف موقي ام ةكرحلا نم هيغ هكرت امل ناك ناف : لاق

 : رخآ لوق ىلعو . هتراهطل هئزجي الف الاو ء هل حصي نأل زاج كرعلا

.. ٠ هل ايزجم ءاملاب اذه ىلع ةساجن نم هب ام لاوزل نوكب نألا زوجيف



_ ٣٣٥ :- 

 لاوزا مم "هلسغ ى موقي صرلاو رضعلا و كلدلاو هل صرقلاف : هل تلتق

 . . ٠ ؟ ال .مأ كرعلا ماقم هب ام

 ٠ كلذ زيغبت لوقي ادحأ نأ ملعأ الو ، كلذك وهو اذه ليق دق معن : لاق

 ٠ ؟ هلعفي نأ هب رمؤي ىذلا ام ، ءانا ف هلسغي نأ دارأ ناغ : هل تلق

 مث . ء 8 ١ نم هيق . : .امب هكرعيغ ء انال ١ ف هعلخي هنا ليف دق : لات

 ‘ .اثالث كل ذك هي :طغ اضيأ هك رع نم هل ام مم رخ آ ء امب هل دييغ هنم هيصي

 ٥ ٠ ةرذعل ١ كلت نم هيغ ىقبي دب نأ ال ١ رهط دقفو

 حضوملا نم اهكحغ نيع هبوث ىف ةساجنلا نم هب ن راك ناف : هل تلق

 غلب ىتح ةبطر ىهو ك اهكعم وأ نع وآ رثآ نم اهل ام لاز نأ ىلا اهسكوأ

 ٠ ؟ اذه ىلا اهب

 . . . اهبطر نيب قرف ام رغ نم اهلسغ ل ق هل نجع . ال ام ةل زنم نم ىقبيف : : لانق

 .كشت ام وآ 4 دحل ١ كلذ د ىل ١ .رمأل ١ امهب غلبي ن را دعبم نم اهسب اي .نم نوكي ام وأ

 . اهلثمك اهنأ كشالو كلنك زك نوكن نأ ه ذه ق

 .,..٠.؟ لخلا نوك دعب .اهنيع نم ءىش هبوث ف ىقب ناغ : هل تلق

ّْ نه هلاخ ىلع وهقغ الاو ، لكلا لاوز نم هتراهطل اهيف دبالف : لاق



 اهنم هب ام نيع نم ءىش هيف مادام كلذل ةياغ ال لدعلا لهأ لوق.ىف ةساجنلا

 ٠ كلذ ق فلتخم ب هنأ ملعأ الو

 5 اهكوز نم هيلع ردقي ال ام ىقبو ث نيع نم اهلام لاز ناغ : هل تلق

 ٠ ؟ هيغ ىآرلا ام نيح ى

 ريخي ىنح سجن هنا ليتو ٨ هب سآب ال هنا ليق ام رثكآ ىفغ : لاق

 هنل الا ، هداسفب هلوتن نم اذه ىلع ىل نيبب .الو ةرهاطلا غابصألا نم ءىشب

 كىنالو ؤ هلاوز نع ىنغي هدانق ىلع فيكغ ء ةرهاظلا ةيؤرلا نع هرتس نم

 . هلاح ىلع ةقيقحلا ف دعب هنأ

 ٠ ؟ اهكوز نم ءىشلا ف ىقبي ام اهرثآ نم سيلآ : هل تلق

 ىلع ردقي الف ءاملاب لحني ال ام دح ىلا راص امل هنأ الا ىلب : لاق

 لسخلا نم اهوحن ف هب امب هيغ ىتؤي نأ دعب نم رهطي نألا زاج ، هجارخا

 لات نم هنيد ى ءىطخ الو س ريغب ىتخ سجن هنا : رخآ لوق فو ، رمؤي

 ىلص ىبنلا نع ثيدحلا فو ، ىأر عضوم هنكل هب لمع وأ ث نيذه دحأب

 ٠ كلذ ىف هديؤيغ لوألا ىلع لدي ام ملسو هيلع هللا

 هلسغ ىق هب رمؤي اذام غابصألا نم سجني دق امب غبص ناق : هل تلق

٠ ؟ رهطي ىتح



_ .٢٢٣٧, 

 كلتو ، ايفاص ءاملا جرخي ىتح لسغي هنأ لوقلا ضعب ىفف : لات
 ح ةدرفنم هتضراع ول نأ.ىه لوزت هب ام ردق لسخي : رخآ لوق فو ث هتراهط.
 غبصلا نم هب امل ايخاص جرخي .الف ريغتي دعب ءاملا ناك ناو ، رهط دننو.
 ٠ ادبأ.هب ىلصي.الو سبليخ ايفاص .ءاملا جرخي ىتح لسغي لينو ك ردكتي

 لوقلاف ، هب سجنتف مد هباصأ وآ ، رمحأ غبصلا ناك ناغ : هل تلق

 . ؟ ال مآ نوكب اذه ىلع هيغ

 ٠ كلذ ىف قلطم هنأل كلذك وه معن : لات

 امو ، مدلا نم ءىش هضراعف ارهاط هترمح عم هبوث ناك ناغ : هل تلق

 ٠ ؟ هلاوز ىلع هلسغ ف لدي ىذلا

 ت لدتسي هب امب ملعأ .ال انآو ، هيلع لدي لوق نم هيف امب ملعأ هللا : لات

 غلوبغ رهط ناغ س نيعلا ى ةهباسثم نم امهيغ امب نيقيلاب هلاوز ةفرعم ىلع

 ىلا هنيح ىف ىلب دق نم رهطيغ ادرفنم ناك ول نأ ىقبي ال ام رادتم هكرع ف

 ىنعم ى هنأل ، رهطي نأل هيف زوجي نأ ىسعف ث هنيع لاوز ف هب هدارأ نآ

 مدعل كلذك هنأب لوقأ نأ ىلعلو ، كلذ نم ءىشب سجن غبص نم هضراع دق ام

 ٠: كلذ ىف ىل رهظ ام حص نا امهنيب ام قرف

 ، ةساجن نم نوكي ام وآ ، امد هبوث ىف نأ دحأ هربخأ ناغ : هل تلق

 . ؟ ال وآ ناك ةقث هقدصيف اذه لثم ىف هربخ لبقي نأ دحاولا ىف همزليأ

٢( ج نئازخلا _ ٢٢ م ) (



_ ٢٣٢٣٨ 

 سكعلا ىلعو ، ةجج اذه لثم ف ةقثلا نا لوقي نم ىآر ف معن : لاق

 ىف لاح ىلع ءىش ىف ةجحلا نم سيلغ ، هنود امو : رخآ لوق ف اذه نم

 نأ هتتدص نم هفرع دت امل ةنانئمطالا عضوم ىف هبحأ ىذلا نآ الا ء مكحلا

 اهدري نآ هل سيل ىتلا ةجحلا هب هيلع منقت مل ام هبجوي نأ ريغ نم هلبقي

 ٠ عازنلا زاوج عضوم ىف ىأر ىلع عامجالا ىف

 . ؟ نانقتت ةلادعلا ىوذ نم نادهاش هربخأ ناغ : هل تلت

 . امهبذك هعم حصي مل ام مكحلا ىف هيلع ةجح مزجلاب امهغ : لاق

 ٠ كلذ ريغي ىوقب ملعلا لهأ نم ادحأ نأ ملعأ الو

 ىف ةساجنلا نم ريغلاب هلسغ ف نيعتسي نأ هبوث ىف هل لهغ : هل تلت
 ٠ ؟ هلك وأ هضعب

 نآ نم هل عن امل الا لسغلا ىف هزاوج نم عنمل ا ىلع لدي ام دجأ ال : لاق

 ٠ ل دعل ١ ق هب ام قحأ ةح ابال اف ال ١ و لصأل ١ ق هنيعنسب

 عنملاو ةزاجالا عضوم ف ىثنألاو ركذلاو دبعلاو رحلاغ : هل تلق

 ٠؟ءاوسنن

 ٠ كلذ ىلع لوقلا لمجم ىف ىدنع كلذك وه معن : لاق

 ٠ ؟ هريغل دبعلا ناك ناغ : هل تلق

 هيلع ةلالد وأ س هبر نم ةحابالا نأ الا هلمعتسي نأ هل زوجي الف : لاق

٠ كلذ لثم ىف صوصخلا ىلع وآ اقلطم هلامعتسا ف اضرلاب



_ ٢٣٣٣٩ _ 

 نا هلوت لبقي نآ هل له ، ةساجن نم هلسغي نأ هرمأ ناف : هل تلق

 ٠ ؟ هرهط دمغ هنآ دعبي نم هربخأف هيلا عجر

 لوق ىلعو ى ةنانئمطالا قف ةجح هنأل ةقثلا دحاولاب هزاجأ دق معن : لانق

 هنأ ملعن الو ع امهبذك هعم حصي مل ام لاح ىلع نينثالابو مكحلا ىف : رخآ

 ٠ كلذ ف خأنن : :

 ةساجنب هملعب مل ها رمألا مم هنآ وآ .7 هرمآب مل ن اف : هل تلق

 . ؟ هلعغ نم هتراهطل ىزجي هب امب هربخأ نا هلوق لبقيا
 هب ة رم ١ ىلوأل ا لتم امهيلع لوقل ١ ق نوكن نأ هذه ق ىسعف : لاق

 ٠ كل ذ ق ةجحب سيل هنا لوقب نمح ى ١ رو ؤ اذه لتم ق ةجح

 ٠ ؟ اهب هملعي

 نهيلع داز ام وآ اثالث هكرعغ هرهط دق هنأ اذه ىلع هربخأ اذاخ : لات

 نم هلسغ دت هنا : هل لاق ناو ث هيف لوقلا نم ىضم ام ىلع نوكي نأل زاج
 زاوج ف كلذكف ث هلوق ف اذه وحن نم نوكي امو س تاوذلا لسغ ةساجنلا

 اميغ ى هقدص ىلع هنمآ امك س لسغ نم اهل ام ةفرعم ىلع هنمآ هنأل ، لوبقلا

 ٠ لعغ نم اذه ىف هسفن نع هربخي هب

 لوقلا ام ةفرعم لسغلاب هل نأ الا ةقث ةلاح ف نكي مل ناف : هل تلق

٠ ؟ هيغ



_ ٢٣٤٠ 

 ىلع هتماق سجن هنأب هفرعو لسغي نآ هرمآ اذا هنا ليتق دق : لاق.

 5 هلبقي نأ اذه ىلع هل زاجأ هلعف دق هنأب ةساجنلا نم هريهطت ىف لوقي ام

 ناو ى هيزجي نأل زاج لسغلا رثأ هيلعو هب ىتأف هتساجنب هملع اذا هنا ليقو

 ٠ هيلع هنمأ دق اميغ امهتم نكب مل ام هزاوجمب لرقو 6 هلسغ دق هنا هل لقب مل

 هلوقي ام ىلع نومأم هنآ الا هتساجنب هفرع الو س هرمأي مل ناف : هل تلق

 ىف اذه ىلع لوقلا ام س ةفرعملا نم هل ام عم ةساجنلا نم هلسغ دق هنأ

 ٠ ؟ هتراهط

 5 ةساجنما نم هنأ هلوق لبقب الغ الاو س هب .هرمأيو هملعبي ىتحغ : لاق

 ةفرعم ىلع هنمآ اذا هلوبق زاوجب .: ليقو 6 ةقث نوكب نأ الا هنم ه رهط دقو

 ردقت هلعف ةمالع نم هيلع ىأر اذا هنا ليقو 6 هلوت ف همهني ملو . هريهطت

 وه لاق .الو 5 هب هملعي مل ناو ، هتراهط نم نوكي نأل زاج هلسغ ق هيزجي ام
 ٠ هتمالع نم ٥آر دت امب كلذ ىلا هيلت نأمطا اذا هنساجن نم ه رهط دت هنا

 هلسغب هرمأو هب هغرعف هلاح ىف لسغلاب ةفرعم هل نكت مل ناف : هل تلق

 ٠ ؟ هرهط دت هنا لاقغ هيلا عجر مث ةساجنب هلمعأآ نآ دعب نم

 هرمأ اميف همهتي ملو هتفرعم ىلع نمؤي نم دح ف راص اذاغ : لاق

 ةنامأ نم اهنود ام وأ ةنث نم هل ام عم لوبقلا ف نوكي نأل زاج هتفلاخمي
 ٠ لوقلا نم هلثم ى رم ام ىلع

 امنا هلعغ روهظ نم نوكي ام وأ هلوت زاوجغ ص ةقثلا ادع امو : هل تلق

٠ ؟ مكحلا ال ةنانئمطالا ىف زاج ام ىلع جرخي



_ ٣٤١ 

 هناخ ، ةقثلا الا ةنامگلا لحم ف ناك ناو جرخي اذه ىف ىعم اذكه : لاق

 ىضم دتو { ةنانئمطالا و مكحلا ةهج نم هنأ هعم هنوت ق فلتخي نأو دبال

 ٠ كلذ ىلع لد ام لوقلا نم

 هلوقب ام ىلع وآ لسغ نم هل ام ةغرعم ىلع نمؤب مل ن اغ : هل تلق

 ٠ ؟ ل وف نم

 ىتح هلوق لبتي الآ ةنامألا روهظ مدعل ةمهتلا عضوم ىف ىسعف : لات

 ٠ كل ذك وهف ال ١ و ةن انئمطال ا ق ٥ ز ا وج نم هنو د ام وآ مكحل ١ ق ٥ ريغب حصي

 ٠ ؟ ال مأ غلابلا لثم اذه ف ىبصلاف : هل تلق

 ٠ كلذ ىف هلوقيو هلعفي ام ىلع نمآ اذا كلذك هنا هيف ليق دق معن : لاق

 ٠ ؟ امهنيب قرفلاب ليق لهف : هل تلق
 ٠ هيلع زاج لوق نم هيغ ام حصأ هلبق ام نآ الا ، ليق دقن ىلب : لان

 ٠ ؟ ال مأ هب زوجي نيكرشملا نم ىباتكلا غلابلاخغ : هل تلق

 هنأب لوقي نأ الا . افالتخا ه ز ١ وج ق نأ ىلع لد ام: رثألا ىفغ : لاق

 . رثكأو هيغ ام رهظأ هب حصي ال

 ء هنم هذخأف سجن هنآ هملعي ملو ةمأ وأ دبع ىلا هملس ناف : هل تلق

 ىلع ال مآ هنع 7 ملو هب ىلصي نأ هل له 6 هل اسغل ١ رثأ هيلع و هي ٥ اننأ مت

 ٠ ؟ ةلاحلا هذه

 اذه لثم ىف ىضم دقو ث غلابلا ىف ىراوحلا نب لضفلا هزاجأ دق : لاق

٠ هغرعاف هيغ ام ىلع لد ام لوقلا نم



_ ٣٤٢ 

 نآ همزليآ ء سجن هنآ هربخأغ هدر مث ابوث ادحأ راعأ ناف : هل تلق

 ٠ ؟ ال مآ هخ دصب

 هعم حصي مل ام ءىش هفيدصت نم هيلع سيل هنا هيغ ليق دق : لاق

 ضعب نعو س حص نا ىدنع امغ هموزل ىف فلتخي نألا زوجيغ ةقث نوكي نآ الا

 نم هيف ام ىنعم نسحأ امو ةقث نكي مل ناو س هقدصي نأ هل هبح نم نأ

 ٠ هيلع ردقغ ى ةعسلا عضوم ىف هنكمآ نمل طادتحالا

 ٠ ؟ ال مأ ءاوس هلكأ هسجن هنأ وآ ، سجنت دق هنا هل لاق ناف : هل تلق

 سجن هنأ ىلع لدي ام هيف نوكي الآ لاقملا نم اذه لثم ىق ىسعف : لاق

 هدايق ىلع نكميف ى لاعفألا نم ىضاملا نوك نيرمألا ىف ىضتقي هنأل ى لاحلا ف

 هنأ ىلع لدي ام هيغ سيل ذا رهظم هب ام لاز ىتح دعب نم رهظ دن نوكي نأ
 نامزلا نم هرضح ىذلا نآلا ىلع ةلادلا نئارتلا نم هدرجتل هداسف اف قاب

 اميغ الا حصي مل ام لبقت ال اهنا لوق نم هب هلعف دق امل هاوعد ىف ام عم

 هناغ ، لسغي نيح ههبشأ ام وأ كرعلا نم نوكي هب امل ناصقن ى همزلي

 . نامض نم دبال ىدنع اميغ

 هلبق ام ىلا عوجرلاف الاو قرفلا نم هتيدبأ دق ام قحلا ف حص ناخ

 ٠ رظنلا ىف نهو نم ىب امل هب ام ىلوأ رثألا ىف لوق نم

 هسجن هنأو ء هنيح ىف سجنت دق هنا ةقثلا لوق ىف زوجي الهف : هل تلق

 ناكما زاوج مدعل نوكيف .2 لبقب نآ ههدشأآ ام وآ هيف وه ىذلا هلاح ىف

. ؟ ال مآ اسجن لاحلا ىف هتراهلح



_ ٣٤٣ _ 

 . حص نا هلتم ىف ه جح هلعجي نم لوق ىلع زوجب امم اذه نا ىلب : لاق

 لوتي نم ىآر ىلع ال هبذك حصي مل ام هقدص زاوج عضوم ف ىرأ هيغ ام

 ٠ هلوبق مزلي ال هنآ ىلع لدي هناخ ى هلوق ىف ةجحب سيل هنا

 هسجنغف هباصأ هب امل سجن هنآ هيف هلوق لبقي ال ةقثلا ريغف : هل تلق

 ٠ ؟ هيلع ةجح نوكب الغ ١ دبأ ل اح ىلع

 همهتي الو 5 هدص فف كشن الو : هبلت نم ةبيرلا لوزت نأ الا معن : لاق

 زوجيف لبقي نأ ىسعف ث هنح ةفرعمب هلهج عضوم ىف هملعي اميغ لوقي نآ

 نم هنأل ۔ رخآ لوق ىق اذه نم سكعل ١ ىلع و ، هلثم ف ةجح نوكب نأل

 ٠ هلعغ ىوعد

 هنآ دعب نم ه ريخأ مث هب ىلصغخ ابوث دحآ نم راعتس ١ ن اغ : هل تلق

 ٠ ؟ ال وأ ةقث ن اك هلوق لبقب نأ هم زلبأ 6 سجن

 نآ الا ى هلوق ىف بذكلاب همهتي مل ام هلوبت هيلع نا ليت دق معن : لاق

 ناو ، ىضم اميغ هلبقي نأ دعب نم همزلي ال هناخ ، هب ىلصيل هنم هذخآ نوكي

 % لاح ىلع دعبب الآ ىأ ر ىلع ةقثلا نم هلويت مو زل ف لوقأ نأ ىلعلو ةقث ن اك

 نأ لمتحي دقف هب ىلصيل هيلا هملس ناو ، هلوق ىف ةمهتلا هيلع زوجي ال ذا

 ٠ هيغ كش ال ام اذهو ، دعب نم هركذي مث هلاح ف هب ام ىسني

 مش هندب ىف وأ ةساجن هبوث ف نيغلابلا نم دحأب ىأر ناغ : هل تلق

 عضوملا نم هباصأ نا سأب هيلعأ ، اهلسغي نآ نكمي هيف ام ردق هنع ىراوت

٠ ؟ ال مأ ةبوطرلا نم ءىشب هه هلان وأ ةبوطر



 ۔ ٣٤٤ _

 هب ىه نم اهملع هيلع سأب ال اذه ىلع هنا هيغ ليق. دق : لاق ..

 هلاح ىلع .هنا. ليقو 6 هتساجن .ىلع دعم هنآ هعم - مل ام قرغ الغ الاو

 هرضي ال نأل زاج .اهملع نا :.ليقو ، هتراهط نوك هعم حصي مل ام اهملع ناو

 هل حصي مل ام ىلوأ هب ةساجنلاخ ع اهملعي مل ناو هلان ام عضوملا نم

 ٠ ةنانئمطالا ق زاج وأ مكحب ةراهطلا

 ىأر نآ دعب نم بوثلا اذه هاطعأغ هب ىلصي ابوث هلأس ناف : هل تلق

 ىدؤي نآ اذه ىلع هل له س هرهطي نآ نكمي ام ردق دنع ىراوتف هيغ ام

 ٠ ؟ هيلع ءىش الو هضرغ هب

 هتراهط نوك.هعم. حصي ىتح هزاوج نم هل عنملاب اذه ىف ليق دق : لاق

 ىأرلا .ف ىرعتي ال هتزاجاب لوقي نأ الا ةنانئمطالا ق زاج ام وآ ، مكحلا ف

 ٠ هتساجن ىلع دعب هنآ هعم حصي مل ام هيلع زوجي نآ نم

 كي ال ام دجو هنأ وأ ء ادبأ هريغ ىلع هنقو ق ردقب مل ناغ : هل تلق

 ٠ ؟ هل هراتختف هتالص ق هب رمؤي ىذلا ام لاح ىلع سجن هنآ هبيغ

 ىلصي هنأ ىلع لد ام هللا همحر ديعس ىبأ خيشلا لوق ىفغ : لاق

 .ىنع سجن بوثب .وآ ايراع ىلصي نآ نم هيلا بجعأ هناف ، عضوملا اذه اق هب

 ٠ هرثأ نم ناك ام حصأو هملعأ ام ه ربنعم ق هلوق نم هغرعاغ ةقيقحلا

 ٠ ؟ ال مآ غلابلا لثم اذه ف ىبصلاف : هل تل

ةساجنلا مكح نم هب ام ىلع وهف ، هيلع دبعت ال هنا هيغ ليق دق : لاق



_ ٣٤٥ _ 

 هيغ ام رادقم هتبيغ دعب نم زوجيغ : حآ لوق ىلعو ث هترامهط حصت ىتح

 .حصي :مل الم :ةراهطلا .زاوج نم غلابلل ام هل نوكي نأ س رهطيف لسخي نآ نكمي

 ٠ هندب .وآ هبوث ق ةساجنلا نم هب ام ىلع دعب هنآ

 ىلابي الو ، ةساجنلا ىقتب ال ناك اذا ةلبقلا .لهآ نم غلابلاغ : هل تلق

 ٠ ؟ .ال مآ هسابل نم نوكي ىذلا هبوثب ىلصي نآ هل له ث اهنم هبيصي امب

 مل ام هب ىلصي الغ ةمهتلا نم هيلع زاج ال ةبيرلا عضوم اذهف : لاق

 ح هيغ كشال امم هريغ ىلع ردنب نآ ال ١ ةنانئمطا وآ مكحب هتراهط هعم حصب

 هصم حصي مل ام هيلع اهداسغب لقأ مل ، هيلا ةرورض نم ال هب ىلص ناغ

 حصي ىتح :لضألا ىف ةراهطلا مكح ةلبقلا لهآ نأل ، لاح ىلع سجن هنأ

 . ٠ لدعلا لهآ لوق نم اذه ىف فلتخي هنأ ملعن الو ، اهلاوز

 ىلع امهنم:دحاو :لك نآ هريغل سجنلاو ةراهطلا ف ةلمجلابو : هل تلق

 امب هلقن. نوك .هيف حصي ىتح ث مكحلا ف ةساجنلا وأ ةراهطلا نم هلصأ

 ٠ ؟ عفدي نآ زوجي ال

 ةراهط ف عنم وأ ةحابا ىف ىأر نم هادع امو ، امهيغ لوقلا اذكه : لاق

 اهيرق ف ةزاجا نم ةنانئمطالا ىنعم ىلع جراخف 4 امهيلع زاج ةساجن وآ

 ٠ملعأ هللاو ء لصألا ىف مكح.نم اهل ام ىلع بلغت ىتح اهدعب وأ ءىشلا نم وأ

 مالىننلاو > لدعلان الا هنم ذخؤي ال و . لصفلا ١ ذه ق ام عيمج ف رظنيغ

٠. ىدهلا عبتا نم ىلع



 _ _ ٣٤٦

 لصخ

 : عرشلا نايب باتك نم

 ٠ ؟ اهترمث لكؤتآ رمثنو ةصلاخلا ةرذعلا ىف تبنت ةرجشلا نعو

 ٠ رمثلا تاوذ نم تناك اذا لوتلا ضعب ىف زئاج هنا ىعم : لاق

 لكؤي الو لكؤت ىتلا راجستألا نم هريغ وأ لصب لثم ناك ناغ : هل تلق

 ٠ ؟ لكؤت له ص اهرمن

 6 ةرهاط هايمآ ةتالت بشي ىتح لانق نم لاقف هيف خاتخ . هنا ىعم . لاق

 نم هسم ام الا لكؤيو ، رهاط هنا ضعب لانتو س رهاط ءام : لاق نم لاقو

 . ٠ لسغي ةساجنلا

 عرزلاو 6 ىوط ق تعقو ةنيم نعو “ رائآلا ضعب فو : ةلأسم وبع

 ٠ ءاثق اهيلع عورزملاو

 ٠ ؟ دسفت له : تلق

 ٠ ال : لاق

 ىقس اذا عرزلا نا ليق هنا ىعم : ناهبن وبآ خيشلا هلعلو : هريغ لاق

 ٥ ايم ةتالت ىقسب نا لمق نم رمثأ امو ةرمثلا نم هيغ امو وه ناك سجن ء امب

 ىقسب ىتح : لينو س نيءام ىقسي ىتح هنا ليق هنأ ىعمو ، هلك اسجن ةرهاط

 ءالا كلذ نم هسم ام الا هلك رهاط ليقت هنآ ىعمو 6 سجنلا ريغ رهاط ءام

وآ س رهاط ءامب ىقسي ىتح ء هل ةساجنلا ةسامم ىنعمب سجن وهف سجنلا



_ ٣٤٧ 

 كلذب لوقي نم لوق ىلع سمشلاو حيرلا هبرضتو ةساجنلا هرثأ ريغت ٠

 لوق ىلع ىقسآ اذاغ ، عرزلا اف كلذب لوقي نم لوت ىلع هنأ ىعمو

 دعب نم رمثآ ام ةرمثلاو عرزلا رهط هب رهطي ام ءالا نم كلذب لوقي نم

 هلك كلذ هانعمف هب رهطي ام ءاملا نم قبسي مل امو ك اهلبق نم وأ ةساجنلا

 لوقلا اذه ىلع هنأ ىعمو ، ىضم دق كلذ ىف فالتخالا ىناعمو ، سجن

 جرتنألاو عرقلاو بنعلا لثم راجشألا عيمج ىف كلذ نأ كلذ ىف جرخي

 عيمج نم ههابشأو ءاثقلا لثم تاعورزملا نم اذه عبهجو زوملاو ناجنذابلاو

 ع نيتلاو ردسلا نم رابكلا راجشألا نم اههابسثآو لخنلا ىوس ام تارمملا

 راجشألا هذه عيمج ىف جرخيغ اذه ىنعم ىلع جرخي امم كلذ وحنو مازلاو

 ىف فالتخالا نم ىضم ام وحن ىلع هلك سجن هنا عرزلا ىنعمب جرخت ىنلا

 ٠ اهتراهط حصت ىتح هتارمث ىفو ف عرزلا

 هبشت ىتلا رابكلا راجسألا رامث ىف لوقلا اذه جرخي دق هنآ ىعمو

 رجشلا اذه ف الو ى لخنلا ف جرخي هنآ هملعأ الو لخنلا اهترمث فو ث لخنلا

 عورزلا عيمج ىف رهاط كلذ نا ماكحألا ىناعم ف جرخي هنأ ىعمو ٠ رابكلا

 جرخ ام عيمج قو ء رابكلاو راغصلا راجشألا عيمج قو ى رامثلاو رجشلا ف

 .ءىش لك نأل ماكحألا ىنناعم ىف رهاط كلذ لكو ، لخنلا فو ع رامثلا نم اهنم

 همكح لقتني ملا ام لاح ىلع هريغ مكح ىلا لقتني نلو س همكح ىلع كلذ نم

٠ ةدهاشملا مكحباالا مبقتسي الك لذو ، ةساجنلا هيلع بلغتو ، هنولب



_ ٢٣٤٨ 

 ءاهلاب الا ىقس اهل سيل ةعارزلا هذه نكت مل ول هنأ جري هنأ ىعمو

 عامجالا ىناعم اهقحلي الو فالتخالا ىناعم اهقحلي نادبألا ىلع سجنلا

 ىلع كلذ ىنعم ىلا لقتني الو س باودلا نم ةلالجلا هلزنمب اهتساجن ىلع

 سم امل الا ةراهطملا ىدنع اهماكحأ نم جرخي ام حصأو % قافتالا ىناعم

 سجن ءىنب عذج وأ ، لصأ وآ رجش وآ ةرمث نه هنيعب كلذ نم ةساجنلا

 نم سملا وأ حيرلا تبرض اذاو ، كلذ ريغ ال ةساجنلا هتسم ام كلذ نم

 كردم ريغ وأ رامثلا نم كردم هريغ وآ رمث نم ةساجنلا تسم ام عيمج
 ٠ اهنولب تيه ذأو ةساجنل ١ ترغ ىنح حيرلا وأ سمشلا هنبرضغ

 ىضم دقو فالتخا كلذ فو ۔ اهرهطي امم كلذ نا ليق دق هنأ ىعمو

 ىف راجشألا نم وأ عرزلا نم ءىش تبن ول ليق هنآ ىعم كلذكو ع كلذ ركذ

 ارجىش هتوبتو هتابن نيح ىف ناكل اهريغ وآ ةرذعلا نم تاساجنلا نم ءىش

 ىنعم ىلا ةساجنلا ىنعمو ع ةساجنلا لاح لازي ام نيح نم ارهاط هانعم جرخي

 . ماكحألا ىناعم ف همساو هنولب رجشلا مكح

 مادام هنآ هانعم قحلي دقف ةهبسثلا نم جورخلاو هزنتلا ىنعم ق امآو

 ىنعمب وهق ةريثك اهايم برش ولو ، ةساجنلا هليازت ملو ، لاحلا كلتب
 اسجت ءاملل هبرش ىضمغ ك هليازت ملو ع ةساجنلا ليازي مل هنگل ، ةساجنلا
 برشو هتبنمو هلصأ رهطو ةساجنلا تلاز اذاف ث هليازت مل ةساجنلا تمادام

٠ فالتخالا ىناعم هقحل برشي مل وآ رهاط ءام
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 تركذ اميك فالتجالإ,ىناعم هقحلي ناك ةساجنلا هليازت نآ ليق كلذكو
 ةرجشلا و ، ةعبارزلا اهيف ىتلا ضرألا ف هلثم قحلا اذه ىناعم تبث اذاو س كل

 ةساجنلا ىناعم اهنع بغت مل تمادام ةسجن نوكت اهنآ اسجن ءام تيرش اذا

 ' اهقحل سمشلاو حيرلا اهتبرضو اهنع كلذ باغ اذاخ ث اهارثو اهتبوطر نم
 نم لوق ىنعم ىلع ةراهطلا مكح اهتحليغ ث اهتراهط ىف فالتخالا ىناعم

 ىف ملعأ الف ، ةرم ارهاط ءام برشت ىتح ةسجن اهنأ اهتحليو ، كلذب لان
 ٠ افالتخا اذه ىف ضرألا ةراهط

 لثم ق ليق هنآ بسحآو 6 رابتعالا ىناعمب اذه كردي امنا هنآ ىعمو

 نم ءىش وأ ةرذعلا هيف ىذلا عضوملا لخدي ىراجلا ءاملا مادام هنأ اذه

 ىف اريثك وأ اليلق عضوملا كلذ ف ىذلا ءاملا كلذ ميمجغ ث ةساجنلا تاوذ

 دكارلا ءاملا مادام ىراجلا ءاملا مكح هنع عطقنا اذاو ، رهاط رابتعالا

 عضوملا اذه نم ناك ام ثيح نم ءاملا عيمجغ ريثكلا نم سجني ال ام لاحب

 ةساجنلا نم ءىش هيفو ، ليلقلا نم سجنتي ام دح ىلا راص اذاف ، ارهاط

 ريصي وآ ، ىراجلا ءاملا مكح عطقني نأ لبق اهنع بيغيو كلهتسي مل ةمئان

 ةساجن ىنعملا اذهل تبثو ث ليلقلا نم سجنتي ام دح ىلا دكارلا ءاملا

 اذا اريثك وآ اليلق ناك ء عضوملا كلذ نم غلب ثيح ث هلك دكارلا ءاملا اذه

 ٠ هتلق نم سجنتي رابتعالا ىف ناك

غلب ثيح امغ اذك اذه ناك اذاف ، اهاصقأ كرحتت اهلك تابنج برقو
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 5 كل تفصو امك سجن ضرذلا نم هعضومف هتساجن تتبث ىذلا ءاملا اذه

 ٠ ةراهلحلا مكح هيلع ىتآب ىتح ص هارثو هتبوطر تماد ام

 . ضرأذلا ىلع دجون ةرذعلا ق ههبسشآ امو اذه وحن ق ليق دق هنآ ىعمو

 دجوي الو س رطملا راثآ نم هوحنو اذه وحن ىلع بسحأ ءاملا اهيلع ناك دننو
 تناك امناو ، اهيلع ناك ءاملا نأ فرع دقو ، اهعضوم ى الا ةرذعلا نم ءىش

 . اهيخ ءاملا ماكحأ ناك ام فرعي ملو ءاملا ىف

 فرعيب ملو ءامل ا ىف تناك امنا وآ ؤ اهيلع ناك ءاملا نأ فرع دتو

 ىرنلاو نيطلا اذه نا : ليق هنأ بسحأو ث اهيلع الو اهيغ ءاملا ماكحأ ناك ام

 جرخي ام ىنعم ىفف 0 اهب راد ام عرذأ ةثالث ىلا اسجن هانعم جرخي اهلوح نم

 ، ىرثلاو نيطلا نم عرذأ ةنالن اهلوح امو ، سجن اهعضوم نآ لوقلا نم

 جرخي ال هنأل ء مكحلا ىنعم ىلع ال طايتحالا ىنعم ىلع الا اذه ىل نيبي الو

 هضعب دهني ءاملا عاطقنا دعب نم ةساجنلا عضوم ف ىرثلا مكح نأ ىدنع

 مكح ناغ كلذ جرخ ناغ 4 عرذأ ةثالث ىلا ةساجنلا مكح ىنعم نم ضعب ىلا

 عبتيو ىقسي هسفنب ةساجنلا كلت ىري نأ كلذ لثم ف ةدهاشملا ف رابتعالا

 ىف كلذ جرخي مل امو ى مكحلا ىنعم ىف كلذ جرخ عرذأ ةثالث ىلا ضرألا

 ةساجنلا اهيلع بلغت ىتح ةراهطلا ضرألا مكحف ث هجولا ىلع رابتعالا ىنعم
 ىنعم هقحليف ةهبشلا هيلع بلغت ام ىنعمب وآ ، هيف ةهبش ال امب مكحلا ىف

١ رتسا ١ ةم ٠



 سرهفلا

 رشع ا عباسلا بابلا
٠ ٠٠ 

 هيونتلا ق ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠.٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ -

 رشع نماتلا بابلا

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٥ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ هللا الا هلا ال لوق

 رشع عساتلا بابلا
 رافظألا ميلتتتو رعىنثلا صقو كاوسلا ىفو بادآلاو ننسلا ف

 جيوزن ىو ةنكنملا ىفوا ناذتنسالاو ميلستلا و ساطعلا ىفو

 بحلاو دلولاو دلاولا قح فقو ءامالا فو ماكحألا نع ءاسنلا

 بابلا اذهب قلعتي امو بابسألا نم كلذ ريغو فيضلاو محرلاو

 نورشعلا بابلا
 . . :. . . .راجلا ف لوئنا رظنلا
 . . . . . . . . . . رابغلا ىف ىناثلا رظنلا
 . . . . . . . . . خيبطلا ف ثلاثلا رظنلا
 ءاشغاو ههابشأو زمللاو ةيرخسلاو سسجتلاو ةميمنلاو ةبيغلا ف

 ىرجلاو رامقلاو راطخلاو ةرذعملا درو دعولا فالخاو رسلا
 لجنو اسكع ةحتافلا ةءارقو ءامسألاب لمعلاو نجلا ىلع مئازعلاو
 بعت ف ناسنالل زوجي ال امو ىقرلاو لغتلا فو ةنكمألا ىف محللا
 ةلوهجملا ةيودألا فو رانلاب ىكلاو ىوادتلا فو لعفلا قو هسغن

 قزرلا فو هسكعو لاجرلل ةآرملا ةجلاعمو بيبطلا نامض فو

٠ ٠ ٠ ٠ 
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 لاديأاو لكوتلاو ٠ . . ...  . . 0.0 . . . 0٭٠. ٥٣ ١

 نورشعلاو ىداحلا بابلا
 ٠. . . . . ٢٠١ اهب رمألاو اهمكحو اهتفصو اهلضغو ةينلا ىف

 نورشعلاو ىناتلا بابلا
 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢٦٢ تيملا ةالصل ةينلا ق

 ٠ 1 . . 0 . ٠٠. ٤ ٢٦ اهنم دلوتت امو ضرألا نم سجنت ام ةراهط قف

 نورشعلاو عيارلا بابلا
 ٢٨٦ . . . . . . ةيتابنلا عاونألا نم سجنت ام ةراهط ىف

 تلاثلا ءزجلا هيليو
 نورشعلاو سماخلا بابلاب ادبيو

 اهنم دلوت امو ةيناوبحلا عاونالا ةراهط ىف

 ١٩٨٢ ةنبل ٥٠٠١ عاديالا مقر
برعلا لجس عباطم




