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 نامع تنطلحك
 حنف اقثلاو ىموقلا تززتلا ةرازو

  
 ايشبلاييب ىسوم تقلارلاصلا

 تلاغلاوزجتا

م ١٩٨٢ ه ١٤٣





متلانشرلاس ١ ےہ





 نورشعلاو سماخلا بابلا

 اهنم دلوت امو ةيناويحلا عاونالا ةراهط ىف

 ةيناويحلا عاونألاف - ىصورخلا ناهبن ابآ ىنعأ _ هباوج نمو

 اهماكحأ ىف ةساجن وآ ةراهط نم اهل ام ةهج نم اهيغ لوقلا ام اهنم دلوت امو

 ٠ ؟ ةيعرشلا

 ىلا عجرت نأ نم ع اونألا ىف اهفالتخا ىلع اهل دبال ةلمجلا ىفغ : لق

 مكح نم اهل ام ىلا ةفاضالاب اهيلع دازام ال ةثالث ىلع رودتف اهماستنأ رم

 ة هتراهط الا هيغ زوجي ال ام اهنم نألا ، مسق لك فق ىأرلا وآ نيدلا ىف

 ةنسلا وأ ، ميظعلا نآرقلا ف صن نم اهب امل رخآ ىف سكعلا ىلعو

 حصي ال ام اذهو ، عازنلا نم هيغ امب ىأرلا هيلع زاج ام اهنمو ، عامجالا وأ
 ٠ لاح ىلع هفالخ

 مكحلا ام ، اهتلمج نم صوصخلا ىلع منغلاو رقبلاو لبالاغ : هل تلق
 ٠ ؟ اهيف

 . هللا اهحابآ ىتلا ةينامثلا جاوزألا ىه اهلك هذه نأ ملعت ملأ : لاق

 ًاعاتمو ثاثأ اهراعسأو اهفاوصأو اهرابوأ نم لعجو اهنابلآ زاجأو اهلكأ لحأغ

اذه ىلع ةلبقلا لهآ عمجأ وأ اهلح نم هدافأ امب اهتراهط ىلع لدف ع نيح ىلا



_ ٦ 

 نوكب نأ الا ا دبآ اهنم ء ىت ق ال و ؤ اهيغ هربغ ىل ا فل اخي ادحأ نأ ملعن ال

 عم اهماكحا ىف كلذك ىهف الاو خ اهلصآ نع ىآر وأ نيد ىف اهجرخي ضر اعب

 ٥ز ١ وج ق فلنخي ال س اهماظع و اهد ولج نم اهل حب ذلا دعب اهنم حيبأ دق ام

 ٠ لاحم نم لدعلا ىف هل ام مدعل لاح ىلع

 ىثنألاو ركذلاو ىلعذلا لثم عاونخلا هذه نم ىنتحولاغ : هل تلق

 ٠ ؟ ال مآ ء ١ وس ٥ ذه ف

 نوك حصيغف زوجي وآ ، هيلع ليلد نم ىلاعت هللا لونت ىف امب معن : لاق

 . قحلا ىف هل زاجم الو س اذه نم ءىش ى امهنيب قرفلا

 ٠ ؟ لاعوألا و ىوارألاو ءايظلاغ : هل تلن

 هلثم وهغ ءىشلا هسسأ امو 6 ماعنألا نم ءىش هبشأ الا ىه نا : لاق

 ةساجنلا و ةراهطلا ق ماكحألا نم اهل نآ ىلع لد ام اذه فو ‘ مالسالا نيد ق

 ٠ لا وحأخلا نم صوصخم ف نوكب نأ الا هنهبسنأ امل ام ما رحلا و لدااحلا و

 \ صح ;

 . ؟ ال مآ اهنا ديأل ام لثم ةر اهطلا نم اهحراوجلو : هل تلق

 هنكلو 5 مكحلا ف اال هنآ الا ، لوق نم اهبانذأ ف ءاج ام الا معن : لاق

٠ لوب نم اهبيصي امل هزنتلا ىف



_ ٧١٧ 

 نم وآ ، اهرخانمو اهنيعأ نم نوكت دق هذه نم ةبوطرلاغ : هل تلتق
 ٠ ؟ اهرودص وآ اهها وفأ

 دحأ نم اهنم ةجراخلا ةيوطرلا هذه قف ىردأ ال انأو ى ملعأ هللا : لانت

 اهتراهطب لوقي نم الا ملعأ ال ىنأل ث اهب سأب ال اهنأ الا \ عضاوملا هذه

 ه اهيغ هب مكحيخ

 . ؟.ال مآ اهنادبألا ام ةراهطلا نم هلأ اهتارعآ نم ناك امو : هل تلق

 اهنم ناصي ال ام ةساجنب ليقو : هل عبت هنا هيغ اذه ى ليق دقف : لاق

 ةنوضملا ىف زوجيف :رخآ لوتت ىلعو ث اهضبارم ف لاوبألا نم اهبيصي امل

 الا ، اهلاوبآ نم منتمت داكت ال اهنأل « حص نا ىآرلا اذه ىنعم اهقحلي نأل

 هيلع دازام ال ةبير نم اهل امل ، هزنتلا هجو ىلع الا هجورخ ىف حصي ال هنأ

 اهنم هلان ام عم هترع دسفيف عضوملا ةساجن حصت مل ام هيخ هب مكح نم
 . اهريغ نم وآ

 . ؟ اهرعب وآ اهثرف وأ اهرؤس نم ناك امو : هل تلق

 اهرآسأ ةراهط ىلع لد ام عم ملعلا لهآ لوق نم قافتالا ىفغ : لاق

 ىف قرغي نم ىأر ىلع الا اهراعبأ نم جرخي ام وأ اهيعامآ ى اهب نوكي ام عم

ىتأي هنأل ، اهثانا نم نوكي ام ةساجنب لوقيف ىثنألاو ركذلا نيب رقبلا



٨ 

 ةيا رتنسالا ىنعمل هزننلا هجو ىلع الا جرخي ال هنآ اهنم لويلا ىرجم ىلع

 هيآر ىف زاج امناو \ هلصأ ىف رهاط هنگث ء هداسفب مكح نم هيلع دازام ال

 مكح نم هل ام ىلا هلبق نم هم ناك امع هلاحأ سخراعب هلاق ام ىلع نوكب نأل

 ٠ هيغ مكحل ١ وه م دعل اغ 6 هنوع حصب ال اح و هل دع ق

 دبال ام لاح ىرجملا ىلع ىتآ هنآ ملعي ىتح حصي نأل زوجي نلو

 نأ نم عنميف ث ريغلا نم هب ةجحلا موقت وأ س داسفلا مكحب هيلع ىضقي نأو

 ىأرلا فو ، هيخ كش .ال امب هبذك حصي مل ام دابعلا نم هلاق ام ىلع دري

 لوق نم ىأرلا لهأل ، اهب ام ىلع اهثرف ف حبذلا دعبو ، اهترج ف لد ام

 . هلك اذه نم ءىش ىف كش الو ةساجنلاب لوقو ث ةراهطلاب

 نوكي اذه ىلع هيغ لوقلاف س اهحلس وآ اهيق نم ناك امو : هل تلق

 ؟ ال مأ

 نادعاص ةرحلاو ءىقلا نا الا اهفوج نم ةجراخ اهنأل معن : لاق

 ةلزنم ف نالوألاغ ث اهرابدأ ىلا نالزان رعبلاو حلسلاو اههاوغآ ىلا

 هيغ ناغ ث اهنم عيمجلا ةراهطب لوقي نم لوق ىلع الا ىرخأ ف نارخآلاو
 ، هريغ ال دحاو مكحل هيأر ىف اهنأل ، اذه ىف امهنيب قرغ ال هنآ ىلع لدي ام

. كلذ ىف لوق نم اهيف ام حصأ نوكي نأ هلعلو



_ ١ . 

 دحاب هنم ءىش راطف ، اهبانذأ نم ءىشب اهحلس نم هتبرض امو هل تلت

 ؟ هيخ لوقلا ام هبوث وأ هندب ى

 ىف ةراهطلاب لوقو ، ةساجنلاب لوق نم اهبانذأ ىف ام ىلع وهف : لان

 ائيش اهب ان ذآ ق نآ حصي مل ام ٥ زنتل ١ 2 هلبق امو مكحل ا ١ ذه

 حصي مل امو ث ةراهطلا مكح نم لصأخلا ى اهل امل س لاحلا ىف ةساجنلا نم

 ٠ لدعلا ىف هيلع ىهف هنع اهجورخ

 ؟ الوآ اهب انذأ نم هنآ ردب مل ن اخ : هل تلق

 مل ام ىلوآ هب اهناخ س هتراهطب هيغ لبق دت ام عضوم اذهف : لاق

 لمتحا اذاف ع اهبانذأ دسفي نم لوق ىلعو ث اهب هتبرض دق اهنأ هعم حصت

 هلسغ ىق طايتجالا ناكغ ح ةبارتسالا ىنعم هقحلي نأل زاج اهنم نوكي نأ

 لد ام هللا همحر ديعس ىبأ خيشلا ربتعم ىف نأ الا ، اهنم هب جرخيل
 ٠ هغرعاف :رظنلا اذه ىلع هيف

 اههبسثآ ام وأ عاونألا هذه نم هتساجن ىلع قفتي ءىش ىأف : هل تلق
 ؟ عامجالا وآ ىآرلا ف

 امهادع ام .ال اهمدوأ اهلوب ىف الا اهنم ءىش ىق امزج هيردآ الغ : لاق

ىأر ىف نوكي نأ .الا امهيغ ةصخر ال هنأ ىلع لد ام اذه ىفو ، اهمكح ق



_ ١٠ 

 لدعلا لهأ نم آدحأ نأ ملعن ال نكلو ، لوبلا ف موتلا نم صيخرت نم

 نآ ىآرلا ىف زاجل هداسف ىلع قافتالا الولو ى لوقلا اذه ىلا هيأر ف بهذي

 ٠ هدادس ىلع نوكب

 ىلع اهبنذ مقي اههبش ام وأ ماعنلا هذه نم ةبادلاف : هل تلق

 ؟ اهريغ ىف وأ اهنم بيلحلا

 ء اهبانذأب ام لثم اهباب ىف ةراهطلا نم ماكحألاو هزنتلا ف هلغ : لاق

 . ىفكيغ هيلع لد ام لوقلا نمح هيف ىضم دتو

 ءابيسنألا هذه ق ةفلتخملا ءارآلا ٥ ذه نم ن جع ىذلا امو: هل تلت

 ؟ اهنم ه ر اتختف

 ىر ق لوق نم هزنتلا ق ام ةبارتسالا عضوم ف ىنبجعيف : لاق

 املو هيلا عجريل ش اهي لصألا وه مكحلاف الاو هيلع ردقغ هنكمأ ل

 نأل ؤ هتراهط ىلع اهثرغ وأ اهئيق نم ىنعملاب لد اهثور ةراهط ىلع قفتا

 عمجم ىف ثرذلا لبن هذه نم لكلا نيل وآ امول حنس مسوم ف ثرفلا

 قرغي نأ عضوم ف طلخلا نوك دعب امهتقارتفال حصغ امهيلع زاج مآ

 ىقب امو س الع نم جرخ امل نوكيف ، اهمكح ىف هبجوت قرفم ريغل اهنيب ام

 رهط ءىش ىأ نم ىرعش تيل ث لخس امم زربغ لزت ام ريغ اهنم عضوملا ىف

٠ دحاو مكحلا نوكي نأ عيمجلاب ىلوأ امو ! كاذ ادسفو ا م



١١ 

 هل دبال هنآ الا س ىهنلا ىوذ نم هلاق نم ىآر نم هدعبآ ال ىنا ىلب

 ئ سابلاو لوق نم اهثرفل ام لوب نم اهل ال نوكي نآ هتوبث ىف ىضتقي نأو

 نم هلام ةلمج ىق هلوخد نم عن الا وه قافولا لهآ نم ةساجن ىلع نقافنتالاغ

 ٠ هيف موقلا ضعب ٥آ ر امك همومعب هبلع ىتأي نأ زاجل هالولو ٤ عماج اذه

 ؟ ال مآ كلذك ندكركلاو ةغارزلاو 6 ماعنذلا نم ليغلاغ : هل تلت

 هثورو هرؤس ف ءاج ام الا ليفلا ف ىردأ ال انأو ى ملعأ هللا : لا

 ةراهطلا هيخ هلف حص ناخ ، ماعنألا نم همحل نا ليقو ، رهاط هنا لوت نم

 اهغاونأ نم نوكي نآ نم هبرق ال ىنأ .الا ، ماكحألاو هزنتلا ف اهل ام لنم
 ء ةيناويحلا عاونأ نم ءىشل هيبشتلا ف هبيرقت نم دبال ناك ناو ، لاح ىلع

 ىلعو ، هركي هنا هيف ليقو س لامجلا نم ةهبست ىف ىآر ىلع برغي نآ ىسعف

 ةرهاط ةبوطر نم هل ام عيمجو هتورو هرؤس ىتأي نأل زوجيغ حص نا اذه

 ٠ هتور هساجنو هروس ةراهطب ليقو ٠ هريغ نم تناك ول نا

 ىف ريغلا نع هعغرآ ام هيغ ىظفح فق سيلف ندكركلاو ةفارزلا امأو

 تاوذ نم امهنا لاقي امل رقبلا نم امههبسث ف ابرقي نأ امهلعلو ، لاحلا

 ٠ لالحلا نم امهنأ ىلع لد ام اذه ىو ث نورقلا

 . ؟ اهناولاب اهتخرعف نيعلاب اهترظن الهغ : هل تلق
ةروص نم اهل امي اهفرعأ نأ اماف ، ةخغوصوم اهدجأ امناو ال : لاق



_ ١٢ 

 ندكركلا نأ الا ، ةفورعم نيرثكألا دنع اهنكلو س طق اهرأ مل ىنأل ث الغ

 عضوم ق ة رهش ء ىنل ن اك اميرو 6 رهسىشتن مل اهنأك 6 هملعن اميغ ركذب ام ةلقل

 ٠ هريغ نود

 ٠ ! اههبستآ امو لاغبلاو ريمحلاو نيذاربلاو ليخلاغ : هل تلق

 ۔ اهنادبأ ةراهطبو اهتارعآو اهرآسأب سأب ال هنا اهيغ ليق دق : لاق

 نم اهنوطب نم جرخي ام عم اهرخانمو اههاوفأل ةبوطر نم اهل ام عيمجو

 هنم ءىن ىف الو س اهنم اذه ىف فلتخي .ال اهثاورأو اهنابلأو اهثرفو اهئيق

 دقف هزنتلا ىف امأو ث اهمكح ىف هريغ ال ءيق نم اهل اميخ نوكي نأ الا ادبا

 اهقحلي نألا اهثانا ثاورأ ىف لب س قرع نم اهل ام مم ث اهبانذأ ىف زوجي

 نامثع نب ناميلس خيسلا لوق ف نآ .الا ، اهتساجنب لوقي نم ىأر

 ٠ اهمحل لكؤي ال هنأل ء اهرآسأ نم برشتي الو ؤ اضوتي ال

 عيمج ىف لب ث اهنم اذه فق دعبي الأ ىسعف اهمرحي نم لون ىلعو

 نم ءىش لك ىف مكحي نأل ، هدايق ىلع زوجي نآ نم اهتابوطر نم نوكي ام

 ينعملا اذه ىف اهقحلي نأل زوجيف ث اههركي نم لوت ىلعو ث هداسفب اذه
 ٠ هدادسسل هب ام

ىلع هلوق ىف لدي مل اذا اذه نم خيشلا اذه هاون ىذلا ام ىردأ الو



_ ١٣ 

 عنملا ىضتقي ه ام هموهفم رهاظ قو ح هيلع لدت ة هنيرق نم هل ام مدعل هدا رم

 . هيغ كست ام ريغ نم قلطم هنا ، نيرمألا ف

 ٠ ؟ ال وآ اهنم ناصي ام نيب اهنرع ىف قرخ نم لهخ : هل تلق

 . مكحلا ى ال هزنتلا ف زيجأغ ملعلا لهأ نم هلاق نم ىآر ف معن : لاق

 ٠ ؟ اذه ىف ىدنع ىذلا امو : هل تلق

 هنم جرخ ى ذلا عضوم ا ةساجن حصت مل ام اهنم \ هنراهط : لاق

 .. هيلع ىرج وأ

 ىن ةماقتسالا لهآ رايخألا لوق نم ءاج ام ىلع ىنلدت الفأ : هل تلق

 سرفلا وأ ةاشلا وأ ةرقبلا وأ لمجلا رؤس نم ءوضولاف س برلا ىف ع نيدلا

 ٠ ؟ رامحلا وأ

 نم الا حيمجلا ةزاجا ىلع لد ام حيرلا لوق فق نا © ىلب : لاق

 هل ام ةلمج نم اهدرفأ ةلع ىأل ىردأ الو ، ةرقبلا الا ىسوم لوق فو

 ء هعم دسغي نأو دبال ام هضراع هنآ حصي مل ام قافتالا ىف ةراهطلا مكح

 : مومعلا مكح ديفي ال ، لاوحألا نم صوصخلاخ ، هدهاش رمألا ناك ناف

. لامجلاو منغلا نيبو اهنيب قرغ ىأ هزنتلا نم هدارآ امل ناك ناو



. ١٤: 

 رامحلاو سرفلا ف الا ةزاجالا ىلع لد ام نامثع نب ناميلس لون فو

 رظنلا ىف هبرقي ام رثألا لدع نم هلو ى همحل لكؤي ال امم هلوت ىف امهنأل

 مبرحتلا ىلع هيلع لدي لوق نم ىأرلا ف هيلع زاج ام ةلمج نم ىأر ىلع

 ,سعف ؤ نيذه نم هدارأ امو ىرخآ ةيهاركلا نم هنود ام ىلعو ةرات

 ٠ لاح ىلع ىآر فو باوصلا نم جرخي الأ

 ٠ ؟ ال مآ اهثرف ف صخر نم ضعب اهئيق ق ددس دنف سيلآ : هل تلق

 ىغبنيف س رظنلا لحم ىفق هنآ الا امهيف هب ليق دق اذه نا ىلب : لاق

 ىف ام هل نوكي نأل امهنم لك ىف مزلي نآو دبال هناف ى رصبلاهيغ عجري نآ

 قرفلل ىنعم الغ س دحاو لصخ امهنأل ، ديدشت وأ صيخرت نم رخآلا

 ناغ ، ادبأ اذه نوكي نأل زوجب نلو س قرفم ريغل هنوك حصي نآ الا امهنيب

 نأل ث هيلع نوكي نأ رخآلا ىف همزل هيغ ددس وأ ث امهنم ءىش ىف صخر

 دق امم وأ هنم ءزجغ الاو ، هلك نكي .ال اهثرغو س هثودح ف زئاجلا اهئين

 امهب ام ىلوأ نا ، نوكيب اذه ىلع قرفلا عضوم نياخ ث اهسثاركأ ف هطلاخ
 ٠ ءاوس ىلع انوكي نأ

 فيكف هندب ىف هباصآ ءىشل سجنتف اهكولمم نم ناك امو : هل تلق

٠ ؟ ال مأ هورهطي نا هلهأ ىلع لهو ؟ هدح امؤ ؟ هتراهط ىف هجولا



.. ١٥ . . 

 ةساجنلا نم هب ىذلا لاز ىتمو هريهطن مهمزلي ال .هنآ رثألا ىفف : لاق.

 .: ه كلذ ىف فلتخي هنأ ملعأ الو س رتكأ وأ لقأ وأ موي ف رهط

 ٠ ؟ رهط ىتم ةدساف ةبوطر هندب ىلعو اهجاتن نم هتدلو امو : هل تلت .

 : ٠ اهنم هب ام لاوزو هغافج دعب : لان

 ٠ ؟ اهل ةراهطلا. مكح ام حبذت نأ دعب نم ةحفنألاف : هل تلق

 : اشرك نوكتخ رجشلا لكات مل ام اهب سأب ال هنأل رهطيغ ليق دق : لاق
 ىف ام اهنتحلي نأل ، .رخآ لوق ىلع هلبق نم زوجيو ص اثرف اهيف ام ريصيو

 ىلع حص نا ىدنع اميف ةلعلا وه عضوملا نأل ع اهثرف ف ىأر نم س شركلا

 . هيلا لزن رهاظ نم هريغ ال هيغ ام دسفي نم ىأر

 . ؟ مد هطلاخغ نيل نم هبلح امو : هل تلت.

 دبعس ىبآ خيشلا لوق ىفف هدعت امو 4 لاح ىلع سجن وهغ : لانق

 ىسعو اهباخسشأ نم ةئالث دعب نم الا هم عفتني الآ هيح نم نأ هللا همحر

 حص نا هدارأ ام ىلعو 0 فالتخالا نم ىرعتي الآ نهنود امب هتراهط ف

 ١ ه هيلع زاجف

 . ؟ هب رهطت ةرمح نم مدلا نود امو : هل تلق

٠ اهيف ليق اميغ اهب سأب الف ةرمحلا امأو امد نوكب ىنحغ : لاق



 ۔_ ١٦١

 ؟ ةراهطلا ىف اهل اذام ، اهمحل حيبأ ىتلا ةيسنحولا رمحلاف : هل تلق

 ٠ ؟ اهمكح اذامو

 ةراهطلا ةهج نم اهيغ لوقلاغ س لالحلا ديصلا نم الا اهفرعأ الخ : لاق

 ٠ :رامحلاو رقبلا لثم

 . ؟ عيباريلاو بنارألاو ذغانقلاغ : هل تلق

 اهلكأ زاوجو ث اهتراهط الا اهلحل اهيف حصي الو \ ديصلا نم هذهغ : لان

 بنرألا نآ هللا همحر رثؤملا ىبأ خيسنلا لوق فو ، لاعوألاو ءابظلا لثم

 اينم هءارو امو ةيهاركلا ف هعبتي نأل زاجف حص ناف ث محللا ةهوركم
 ٠ مكحل ا ى

 عامج الا ىق ةراهطلا مكح هرعيمل ام عاونأ نم لحغخ حبذ امو : هل تلق

 ٠ ؟ هم اعط نم هفوج ق نوكي ام هل ٥ ز ١ وج عضوم ق هل اق نم ى ا ر ىلع وآ

 اياوحلاو ءاعمألاو ةرعبملا ىف ذخؤي امب سأب ال هنآ رثألا ىفغ : لاق

 اذه ىف هادع امو ةراهطلا مكح هل ناغ ربحملا ىف نوكي امب .الو ث ةرقبلا نم

 ء ستركلا ىف ام الا هتراهطب ليقو ٠ لوقلا ضعب ف سجنتغ هغوج ف ءىش نم

 . ةيافك هيغ ام اذه ىف ىضم دقو س اهيغ امب سأب ال لينو

. ؟ هيغ لوقلا ام اهحبذ دعب نبل نم اهب امو : هل تلق



١٧ 

 ق ادحاو الوت ةحابالاو ةراهطلا ف محل نم اهل امل عبت وهف : لات

 ٠ مزج

 ٠ ؟ ال مآ ناترهاط ستركلاو ةرارملاف : هل تلق

 ة هلح ىلع عمجأ دق ام لك نم ةرهاط اهنأ الا ةرارملا ف ىرد ال : لاق

 هيغ امب هل مزال ىأرلاغ س هلكأ ىف هيركتلا وأ ميرحتلاو ةحابالا هيلع زاج امو

 ىلع لد ام اذه ىفو ى اهثرفل ةعبات سثركلاو ، هلصأل عرفلا نأل ، لوق نم

 ةساجن ىلا بهذي نم سكعلا ىلعو ع هتراهطب لوقي نم ىآر ىف ةرهاط اهنأ

 نم لوألا ىف ام ىلع زوجيو ء لسغي ىتح اذه ىلع لكؤي نأ نم عنميف

 . اهروكذ نم بيضقلاو ث اهتانا نم ايحلاو اهنم ةناثملاغ : هل تلق

 . ؟ اهيغ لوقلا ام

 ىتح ةسجن اهنا ليق لوب نم اهل ام عمجم ىه ىتلا ةناثملا ىفف : لاق

 هللا همحر رثؤملا ىبأ لوق فو ث اهب ىمري ليقو ، لوق ىلع رهطت لسخت
 ليق دت ايحلا ىفو ، باودلا نم ائيسث اهمعط نم ىلع سأب ال هنأ ىلع لد ام

 نم هتساجن ىلع لد ام اذهو ، هلسغ دعب نم نوكي نآ الا هلكأ نم عنملاب
( ٢ ج نئازخلا _ ٢ م )



_ :١٧٨ 

 ق هيلع قضب مل هلجآ نم سجنت هب ام مم ةب اد همعطآ دحآ ناو هلبق

 ٠ هزاجأ نم ىأر

 اهتساجن ىلع لد ام ااكؤب نا نم عنمل ١ ىفغ ايحلا.و ةناتمل ١ ق ةلمحل : ايو

 مل نا قشي نآ ىلا هداسغ ةلازا ف جاتحي نأ ىسعف بيضقلا امأو ، ىفكو

 ملعا هللاو ث اقلطم هتراملطب ليغ .0 هب الا هلخاد نم هريهطت ىلع ردقي
 ٠ رثأ نم رخآلا ىف ام ىلا كرن الاو حص ناف س رظن نع لوألاو 0 هدادسب

 ٠ ؟ فالتخا هيغ له قشت ربغ نم محللا عم

 خبط اذا بيضقلا نآ نيرخأتملا خايشألا نع هتظفح ىذلا : باوجلا

 اذا امأو \ سجن وهف هقسث دعب ءاملاب لسغيو قشي نآ ريغ نم محللا عم

 ددزاو ملعأ هللاو ڵ ىوشملا بيضقلا سجني الغ هريغ محل عم رانلاب ىوش

 ٠. عجر ث قحلاب ةخأت الو نيملسملا لاؤس نم

 . ؟ اهنود ام وأ ةجراخ نم اهنع لازغ اهتايح اهنم ناب امو : هل تلق

 ٠ مكح ىف لوق ى الا هل سيل هنأب ملع نع اذه ىف لوقأل ىناف : لاق

اه ١ زجأ نم سجنت اههيسشآ ام وأ ماعنألا ةميهب نم ءىش ىاغخ : هل تلق



_ ١١ _ 

 وأ ةساجنلا دعب اهنم ةراهطلا لبتي وأ ارهاط ىقسي ىذلا امو ، امئاد

 . ؟ اذه نع ىنربخت ال

 ةلمج اهميرحت ىلع لد ام ىلاعت هللا لوق نم اهمكح ف نا ىلب : لاق

 نم هيغ امل هيآزج دارفآ عومجم نم امهل ام اهمسا ق ممجتف ، اهمعت

 اهنم هريغ نود اهئازجأ نم صوصخم ءىش ىلع ال عيمجلا ىلع ىتأي قالطا

 ةيضقلا ىف هبجوي ىنعم وأ اظفل هيلع لدف هدافأ ءىنلا نم صوصخلا ىلع

 اهنأل ، هل زاوج ال هليوأت نم ىأرلا اذه ىلع اهنم ءىشب عافتنالاغ ك الك

 . ٠ ةيلكلاب هلات نم دنع ةدساف

 اوعفتنت ال » : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لوق نم هياورلا فو

 عفتني نأ نم عنمي مومع نم ةيآلا رهاظ ىف ام ىلع لد ام « ءىنب ةتيملا نم

 ىمف الاو ، اهيل ةرورض نم اهزاجأ امل نوكي نأ الا ، موي ى اهنم ءىشب

 ح ةراهطلا لبقت .ال اهنأ ىلع ليلد نم هداينت ىف امل اهزاوج نم منملا ىلع

 . ! اهداسغ نع ةليحب جرخت اذه ىلع فيكف

 ء محل نم اهنم لكؤي ام ىلع عقاو ميرحتلا نا : رخآ لوق فو
 رعش وأ دلج نم ه ادع ام الا محش نم هعبتف هنم ه دلوت نم نوكب ام وأ

 اميآ « : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنل ١ لوق نم رهط دق امل مظع وأ نرق وأ

 ىلوم ةاشم رم نبح ملسو هيلع هللا ىلص هلوقتو ك » رهط دقف غبد باها

اوعفتناو هوغبداغ اهباها اوذخ لاتق ؟ ةاستلا هذه لهآ ىلع ام » : ةنوميم



_ ٧٢٣٠ 

 ؟ هب منعفتناو هومتغبدغ اهباهأ متذخآ له » : رخآ ثيدح فقو « دب

 امك رملا سيل ، ملسو هيلع هللا ىلص لاقف ةتيم اهنا هللا لوسر اي : اولاق

 كل نم هجرخأ دق امل صاخلا نم ال هنذأ « اهلكأ مرح امنا مكل عقو

 ريغ نأ ىلع لد ام اذه ىفو ث اهلك ال اهضعب لكؤي امنا هنأل ، ةلمجلا

 ١ نم ح ر اخلا ق لوكآامل ١ نم اهيغ ام رنكأذل هنا و مب رحتل ١ ل ونل ٠

 !؛ ال مأ هميرحت ف محللا لتم هنآ الا هيغ لوق ال محنلاغ : هل تلق ٠

 هنأ ملعأ الو . ةلمجلا ىف هل عبت وهف هنم هنأل ، هلنم وه معن : لاق

 ىلا م ارحلا نم اهمليحت ةليح نم امهل نآ الو ، ¡ ديآ اهميرحت ق فلتخي

 ٠ لاحملا نم هب ام ىلع امادام ةراهطلا ىلا ةساجنلا نم الو ، لالحلا

 امهنيب ام وآ ، رعتلا لثم ىف سيرلاو فوصلاو ربولاخ : هل تلق
 ٠ ؟ هيلع لدي ءىسل قرخ

 اهزاجآ نم لوق ىف ءاوس ىلع امهنأ الا ىردآ .ال انآو ى ملعأ هللا : لاق

 ٠ كلذ ق قرغ نم اهل ام م دعل اهمرح وأ

 . ؟ اهلدع ىف هبجوت ةلدأ نم اهلصأ نيبو اهنيب قرغ نمل امو : هل تلق

 6 سيل الف 6 ةيآلا ق ام مومع نم هل صوصخ نم ةباورلانام : لاق

لح ام عاونخلاا نآ رخآ لدلدو 6 سكع ال 6 ماعلا ىلع ىضقي صاخلاو



_ ٢١ 

 مكح عازنلا عضوم ى اهحابآ نم ىآر ىلعو ء عامجالا ىف زاجف هلكأ

 ىف ىضتقملا اهنوم لبق نم ميرحتلا اهيلع لخد امناو ث اهتايح ف ةراهطلا

 هنأ ىف اذهل حصف هريغل ال هلصأ ىف رهاط نم سجنت هب ام داسفل هنوك

 نم هيلع ناك ام ىلا دوعي نآ هل هتارفو ث هنع هلاوزل زوجي ضوع ع ون

 اهمحس وآ اهتبوطر نم نوكي ام وأ اهمحل نم هل امزال راص ام ال "لبن

 ٠ اهمظع وأ دلج نم هيلع داز ام ال

 اهفوصو اهرعشو اهنرق نأ اهمكح ق هلات نم ىآر نم : رخآ ليلدو

 لاح اهنم كلذ مطق ول هنأل ، اهمسا مزال ةتيملا نم اهيلع عقي ال اهربوو

 سكعلا ىلعو ، هب عافتنالا زاوجو س هتراهط الا هيف حصي مل ث اهتايح

 اهنع لازف هنم اهقراغ امل سيل ذا ص اهندب نم ةايحلا نم هبيغ ام اذه نم

 لوق ف نأ الا ىس عامجالا ف سيجنتلاو ميرحتلا مكح الا ةيح ىهو
 « ةتيم وهغ ةيح ىهو ةميهبلا نم عطق ام » : ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا

 ٠ كلذ ىلع لد ام

 نم لوق ىف اهنم عنمت هلع نم هب ام عفتري هب ىذلا امو : هل تلق

 . ؟ اه ز اجأ

 مكح نم هل ام ىلا لصألا نع اهجارخا ضوع نم اهب ام لاوز : لاق

 لاز امي وأ ، امهب و آ حيرلا وآ سمشلاب مظعلا و غابدلاب دلجلاف ، لدعلا ف

ح مكحلا ق هب ةنتحال ءارآلا هذه ناف ث هلاح ىف هدسفأ ضراع نم هل ام



٢٢ 

 رخآ لوق ىلعو محللا و دلجلا ىف نرقلا نم لخد ام نوكي اذه ىلعو :

 و ع 11 ام لسغي ىتحغ ١ و ؤ 77 الغ ال ١ ذه ق ام رثكأ لوأل ١ رهظآ و ٠

 ؟ هب ىنربخأ وه ام اهدلج ىف روكذملا غابدلاف : هل تلق ٠

 رت وأ دام ر وآ حلم هرغ عضوي نأ وهغ : ل انت ١ مث 6 اههيسشأ ام وآ ف

 ق لعجب ١ هز اجأ نم ى ا ر ق هتاكذ كلتو هي ام هنع ل وزيب ىتح سمشل ٠

 ٠ ؟ هل غبدلا دعب اهكرتي مل ناخ : هل تلت

 هغايد نم اذه ىلع هتراهط ف فلتخي نأل % هبف زوجي نأ ىدىععغ : لاق

 ٠ ال وأ حي رل ١ هتبرض

 عفتني نأ زوجب وأ اه دلجل غ اي دل ١ ليق اه رعمش نم ح رخآ امو : هل تلق

 ىأر ىلع اهربوو اهفوص فق كلذكو ملق وآ زثئج هب لسغي نآ لبق هب

 ٠ ؟ ال مآ ٥ز اجآ نم

 ٧ لسغي ىنح هزجي مل ضعبو ث اقلطم هزاوجب ليق دق معن : لاق

 ىف لمتحي مل ام هتزاجاب ليق دقو ؤ علق ام نود عطق ام زاجأ ضعبو

 . ملعلا لهأ لوق نم اهلكو ، محللا وأ دلجلا وأ ةبوطرلا نم ائيش هعلق

 هذه نم هبلع لدتف هراتختنو هبحتغ اذه ىق ىرت ىذلا امو : هل تلق

نم ىب ام ىلعو ىمع ىف حصألا كاردا نع نوكأ نأ ىشخأل ىناف 0 ءارآلا



 س ٢٣

 نوكي نآ الا هلسغل كرتلا عم هزاجأ نم ىآر حجرا ىناكو ، ىهنلا ف نهو

 ٠ ؟ الوأ هلاح ىف ةساجنلا نم ءىش هضراع دق

 هزاوج عنمي ال ذا هيغ هطارتشال هل ىنعم ال هلصآ ىف رهاطلاف : لان

 . هلك نم ءزج ىقب ام هتراهط حصت .ال هتاذ ىف سجنلاو ع هلبق نم ادبا

 ديعس ىبأل نآ الا س هلطب روهظلا اذه ريغ ىلا :فلاخي ادحأ نأ ملعن الو

 عبت هل نحنو ، هلسغب لاق نم ىلع هدروآ اميغ هزاوج ىلع لد ام هللا همحر

 ٠ هل دع نم هخ رعن ال هيغ

 اهنم عفتني نآ دحأل له ء اهيلا عجرب ال ةنم نم ىتلآ امو : هل تلق

 . ؟ ال مأ اهلهأ نم نذا ريغب اذه نم ء ىنب

 نم عنمي نم ىآر ىلع ال لصألا ىف هزاجآ نم ىآر ىلع معن : لات

 ٠ لدعلا ىوذ نم هزاوج

 هخبد ىلونب الو س هل هغيدي نم هدطعب هنآ اهلهآ ىف ليق الهف : هل تلق

 ٠ ؟ ال وآ وه

 هيردأن ىنكلو ث هللا همحر ةيواعم ىبآ نع اذه لين دق ىلب : لاق

 قرف مدعل هريغك هنأب هيف لوقأ نأ ىلعلو ث هيلع امارح هزاجأ نم لوق ىلع

٠ هزاوج ى امهنيب ام



 _ _ ٢٤

 ٠ ؟ .ال مآ ةنيم نم هنأب ٥ ريخي نأ هم زليأ ريغل ا هاطعأ ن اغ : هل تلق

 ٠ هيف هريغب لوقي !دحآ نآ ملعن الو ث هيلع هنا ليق دق معن : لاق

 هزاوجل طشلا نم همالعا قف نوكي نآ بحأ ىنأ الا هل زيجأ دق : لاق

 هنمث ىف صقن نم هل نوكي امل هب عافتنالا زيجي ال نم ىأرلا اذه ىلع

 هيلع داز ام وأ اهزنت هكرتخ هفرعي نأ دعب هنم هذخأ نم هفاع امبرو

 ء هيلا منليب نآ الا هب ةخرعم ىلع ال ، هيخ هادأ ىذلا هل ام عايض ىلا هاداف

 ىف هب حرصملا وه لوألاغ الاو س زاج اذه حص ناف ، كلذك وهف .الاو

 ٠ هماكحأ

 كردت ملف عبسلا لكآ امو ةحيطنلاو ةيدرتملاو ةذوقوملاغ : هل تلق

 ٠ ؟ هتاكذ

 ةراهط نم اهيف ام الا اهل سيلف ى اهمكح ى ةتيملا نم اهلك هذهغ : لاق

 ه هب لحن حب ذ ريغب هنوم ق اههيسنأ ام وآ ى آ ر وأ 6 ع امج ١ ق ةس اجن وأ

 . ادبأ اذه نم ءىش ىف فلتخي هنآ ملعأ الو اهلثم وهف

 ؟ ال مأ اهتراهطب قحلا لوقلا ام ، بلكلاو درقلاو ريزنخلاف : هل تلق

. ؟ عامجا وأ ىأر ىف مكح اذه ىف اهل امب ىنربخآ قرفلا اهنيب اميغ زاج



_ ٢٥ 

 ، همحل ميرحت ىلع ريزنخلا ف لد ام ىلاعت هللا لوق ىفخ : لاق

 ىف الو ، ةساجن ىف افالتخا مهنيب ملعن ال اذه ىلع ةلبقلا لهأ عمجأو

 ء هيلع ليلد نم هب امل ريغ .ال هيغ ام هلغ هنم ءزج هنن س همحش داسف

 لهآ نيد ىف سجرف هنطاب نم وآ هرهاظ نم جرخت ةبوطر نم هل ام ميمجو

 ىوذ نم هلوقب ديقي ال نم ضعب اذه نم ءىنت ف هفلاخ ناو ث لدعلا

 انبخو هلوبو هئيقو هنبلو همدو هترعو هطاخسو هقيرو هعمد ناخ ، لطبلا

 هرعشو هدلجب عافتنالا زاوج ف عامجالا ىف هتاذل دسافلا مارحلا نم

 ٠ همكح ف هب قحلالغ 4 همساو هنروص ق هفلاخ ناو درقلا و 4 همظعو

 نوكي ام الا ةبوطر نم هل ام عم رؤسلا دساغ ةرشبلا سجن بلكلاو

 لوقب همحل نم هيلع زاج ام ةراهط ىف هل نوكي نآ نم هيغ دبال هناف هنبل نم

 نوكي اذه ىلعو ، هلكآ زاوج نم عنملاب لوقو س هتيهاركب لوقو ث هلحب

 ، ةميرك ىبأ نب ملسم ةديبع ىبأ لوق ىفو ث هلسغ دعب هرعست ىف لوقلا

 ء هباعل ف لد حص ناخ ، هئام لضف ةراهطو ، هرؤس زاوج كلام نب سنأو

 لمعلا نأ الا ، هلثمك هيف نوكي نأل هطاخم ىف زاجف س رهاط هنآ ىلع

 ٥ ٠ ريغ ىلع

 نأ زوجيف غبد اذا رهطي نآ هباها ف لوقت نم ملعت لهف : هل تلت
 . ؟ ال مآ هب عقتني

هنآ هيف مهلوق نم لب ث نيملسملا نم هلاق دحأل هملعأ ال : لاق



 س . ٢٦

 زوجيغ ؤ هدايق ىلع ةراهطلا ليقي ىنا . هيلع قافنالا ىنعمب هتاذ ق سجن

 ٠ كلذ نم عنتمملا هناخ الك \ هداسف نع اهب جرخي نآ

 . هزاوجل مغبدب نأ نم درقلا وأ ريزنخلا دلج نم دبالف : هل تلق

 ٠ ؟ هزاجأ نم ىأر ىلع ةتيملا لثم

 دبالف ء هلاح ىف ىذأ نم هب امل كلذك وهو اذه ليق دق معن : .لاق

 ٠ كلذ ىف فلتخي هنأ ملعن .الو س هلاوز نم هتراهطل

 ٠ ؟ هيف لوقلا ام ةبوطر ىف بلكلا هيلع آطو امو : هل تلق

 لاح ىلع سجن هنأ اذه ىف نيملسملا لوقت نم هفرعن ىذلاغ : لاق

 ٠ هفرعاف

 ٠ ؟ هتراهط ىف هجولا ام ح ءانا نم غلو امو : هل تلق

 هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ةريره ىبآ قيرط نم ةياورلا ىفغ : لاق

 « اعبس هلسخي نأ هيغ بلكلا غلو اذا مكدحأ ءانا روهط » : لاق هنآ ملسو

 هب رمأف ؤ هدهاش رمأ صوصخل نوكي نأل هيف زوجي نآ ىسعف حص ناغ

 لدي ام مدعل هموهفم نم رهاظلا وه امك مومع نم هب ام ىلع ال هيلع لدف

 نأل هيغ زيجأ دق ام مم هل نيع ال ءىش نم ههبسآ ام ىلع هجورخ ىلع

 ىف هنع ربخأ دق امك ، ءاقبلا نم ء,جش هل حصب مل ام رهطيغ اثالث لسغي

٠ هوحنو اذه نم ديلا لسغ



 س ٢٧٢

 ةساجنلا جلت مل ام ءانالا نيبو اهنيب قرف ىآو ث .رخآ ثيدح فو

 ٠ ءاوس امهنأ ف كنالو ّ هنطاب ق

 نم هيغ لمعيغ نيرمألا نم هب ىلوأ اذه ىف هارت ىذلا امو : هل تلق

 ٠ ؟ نيريخلا

 عاونأ نم هريغك نوكي نآ ىرآ هيغ ام حص نا هب ام ىرحأ ناغ : لاق

 عبس ىلا ليزأ ناف ، هلاوز نوك عم هتراهطل اثالث لسغي نأ هيزجيف هلاثمآ

 ةغلابم ةهازنلا نم هب ديرا ام ىنعمل لب ، عطق ف هموزلب ةنونيد ريغ ف

 هيلع لخد ام ةهبش نم اجورخ ةدايزلا نم نيربخلا ىف امبو س هلسغ ىف

 ٠ هلعف ىلع ردقغ هنكمأ نمل نسحف هلجآ نم

 ىلع هيغ لوقلا ام درق وأ ريزنخ ةينآلا نم هيف ملو امو : هل تلق

 ٠ ؟ ال مأ نوكي اذه

 مظعأ ناك ناو اروهط هيلا جاتحي اميف كلذك نوكب نآ ىسعغ : لاق

 ٠ كلذ ىلع امهل ةدايز الغ اروس دسفأو 2 اسجر دشأو اميرحت

 . ؟ رمنلا و دهفلا و دسألاغ : هل تلت

 سجرلا نم اهثبخو اهئيقو اهلوبو اهمدف عابسلا نم الا هذه نا : لاق
نوكي ام وآ ح اه رآسأ نم اذه ادع امو > عامجالا ق هتاذل دسافلا مارحلا



_ ٢٨ 

 نم ىأرو ت اهلحب لوني نم ىأرل س فلتخم هتراهط ف لوقلاف اهتابوطر نم

 ىنعم ىف اهناخ ، اهتيهاركب لوقي ىأرو ث اهلكأ زاوج نم عنميف اهمارحب لوقي
 نأو دبال اهمكح ىف ةبوطرلا هذه نأل ، اهلدع ى اهب ةقحال ءارآ ةراهطلا

 ٠ اهمحلل ةعبات نوكت

 . ؟ عبضلا و بلعثلا و ىوآ نباغ : هل تلق

 ١ ذح ق دح ١ و امهيف لوقل ١ و ىلوأل ١ لثم نوكت نآ اهب ىلوأف : ل ات

 اهيف زوجي نأ ىسعغ ث ةحابالا ى اهنيب ام قرفي نم ىآر ىلع الا ىنعملا

 هل حص نا ىندأ ةراهطلا نم هيآر ىلع نوكي نأ لحلا نم هبرقي نآ

 . كش الو عبس ال اهنم لك ىف كلذك 7- الا و

 . ؟ اذه ق لوقل ا ام عمسل ١ و ب دلا و هفتلاغ : هل تلق

 نأ الا عمسلاو رثألا نم عطقلاب هفرعأ الوق اهيف ادجأ ال ىناف : لاق

 مكح نم اهلغ حص ناغ اذه ىلعو س عابسلا نم اهنأب موقلا نع نوكي

 . عامجالاو ىأرلا ىف عاونألا نم اهلثمل ام ةراهطلا

 ٠ ؟ ناحرسلاو رومسلا و كنفلا و نابرظلاف : هل تلق

 مهللا 6 ناوبحلا نم ىه ام هذه ق ىردأ ال انآو ئ ملعأ هللا : لاق

نآ الا اهفرعأ .ال ىننا هزيغ ال ناحرسلا مسا هفيرعت ف هيلع قلظي ام الا



_ ٢٩ 

 عابسلا لتم اهنآ ىلع اهيغ لدي امب اهفنصي نم لوق قو ، موقلا نع نوكي

 ىف مكح. نم اهسنجل ام ىلا ةلزان اهنأكف ، حص نا هلوق نم اذه ىلع

 قحلي نأل زوجيف ، عاونألا نم اهل ام همكح نم اهنأل ، لحلاو ةراهطلا

 اودعي راص عبس هنأ الا لوق نم ناحرسلا ف هيبان نم عابضلاو بلاعثلا

 . عابضلا نم حبقأو ى هيبك نم منغلا ىلع

 لوقت ىف امك ةبوطر نم هل ام لك ف قحلي نأل زاج بلكلا ف ناك املو

 دعب نم هجرخأف هلثم هرؤس ف هلعج دق هناف ، حبسملا نب دمحم خيشلا

 نأ هتابوطر عيمج ف همزلي هتوبث نمو ؤس هريغ نم سنجلا ىف هزاجأ ام

 هندب نم هادع ام وآ مفلا نم نوكي ام نيب قرفلا مدعل هب ام ىلع نوكي

 . كلذ ىف كس ام ريغ نم مكحلاو عساولا ف

 نرمكي. ادحب ىلع عابسلا نم نوكي ام عاونأ ف ةلمجلابو : هل تلق
 . ؟ اهنم درقلاو ريزنخلا ادع ام اهنراهط ق

 لوخد نع جرخم نم اهل ام مدعل اهلك عا ونآ ىف ىعم اذكه : لات

 وأ اهنادبأ نم اقرع اهتابوطر نم جرخي ام ةراهط ف لب ث اهلح ىف اهيف
 ىلع نوكيف ، اهنوطب نم انبل وأ ، اهرخانمو اهطاخم وآ اههاوغأ نم اتير

 اههرك نم لوق ىلعو ث ةدساغ اهمرح نم لوق ىلعو س ةرهاط اهلحآ نم لوق

ىلع نوكي ام الا اهيلع هزاوجل هقحلي نأ نم هلك اذه ف دبالو س ةهوركم



 ١ اهنم هيلع زاج ام وآ ‘ اهنود هي صوصخم ءىش نم بلكلا ق صوصخل .

 . كلذك ىهف الاو هيف هب قحليغ ههبسنني نأل

 ء ى زجي ام وأ اهل حيذلا دعي اهمظع وأ » اهرعش نم ناك امو : هل تلق

 ٠ ؟ اهديص لاح اهتاكذل

 نم ىآر ف نوكي نآ زوجيف ، اهمحل ف اهل نوكي نآ ىسعف : لاق

 هلكأ زجي ملغ ث هلوق ىف همرح نم ىأر ىلعو 0 اهمكح قف رهاط هلحت

 هب ام ىلع ههرك نم ىأر فو ث درقلا وأ ريزنخلا نم نوكي ام ىنعم ف

 اهيف ام رثكأ نوكي نآ اذه لعلو ، اهيلع داز ام ىلا اهزواجي الف ةيهارك نم

 ٠ ىآر ىف لوق نم

 لوقلا ام س عابسلا هذه نم ةتيل نوكت دق ءايشألا هذهف : هل تلق

 . ؟ اهيف

 . اهسجر ف ريزانخلاو ةدرقلا ىف ام دشآب اهسنج ف ىه سيلغ : لاق

 زاوج نم معنميغ اهل ةاكزلا مم اهمرحي نم لوق ىلع دازي نأل زاج ناو

 جرخي نأ ىسعف اهلح مدعل اهنوك ىف ىضتتملا اهتومل داسفلا نم ابرق اهلكأ
 ء بلكلا دلج الا اهب عافتنالا زاوج ىف فالتخالا نم اهلصآ ف امع ةتبلا

 .ه لاح ىلع هداسفل اتيم وأ ناك ايح لوت نم هيغ ام ىردأ ال هناف

هذه نم ةتيملا هنأ الا ؤس ءايشألا هذه نم هدلج ادع امو : هل تلق



_ ٣١ 

 هلح ق فلتخي وأ > عامجال ١ نم جرخت وأ . اهمحل لكؤي ام ع ١ ونألا

 اهنيب قرف نم لهغ 0 عابسلاو لاغبلاو ريمحلاو ليخلا نم هميرحتو

 . ؟ال مآ

 ةراهطلا ىف ةيواستم نوكت نأل اهيف زوجي نآ هلعلو ث ملعأ هللا : لاق

 ةتيمل اهنأل ، هزيجي وأ ههركي وأ هزاوج نم عنمي نم لوق ىف سجرلاو

 امنيب ام قرغي نأل زوجيو ع اهمسا ف هعمجتن اهنم لكلا ىلع ىنات ةمرحم
 عامجالا ىف ىكذ ناو همحل لكؤي ام ىلع نوكيف ع اهمكح ىف رخآ لوتن ىلع
 ىأرلا هيلع زاج. ام وأ اهنوهأ ةاكذلا عم هلح الا هيخ لوت ال امو اهدىنأ

 هلصأ ف فالتخالا نم هب امع اهنم ءىنث جرخي نأ ريغ نم نيب هلكأ ف
 ٠ لاح ىلع

 عابسلا نم همحل ىف ىآرلا ضراعت دق ام هدلج نم ناك امو : هل تلق

 هزاجأ نم لوق ىلع هتراهطل هيغ دبالغ ، همكح ى اهب قحال وه امم اهريغو

 ٠ ؟ ال مأ غابدلا نم

 لوق ىف ةراهطلا مكح ةاكذلا نم هلغ الاو ةتيمل اهيغ ناك نا معن : لاق

 لوق فو ث غبدت ىتح اهمرح نم لوق ف اذه نم سكعلا ىلعو ، اهلحأ نم

 ةراهطلا ىلا ةساجن نم هب امع هجرخي ال غبدلاف اهلحي ال حبذلا نا : رخآ

 هيغ ليقو ، رهطي الف هلسغ ف غلوب ناو ث اهيغ ام عيمجب ةدساغ اهنأل

. رثكأو اذه ىف ام رهظأ هنأل لوقن هب نحنو ةيهارك نم ميرحتلا نود امب



_ ٣٢ _ 

 زاوج نم همحل ف عنم دق ام دلج نم وه آ كدنع اه دلجغ : هل تلق

 ٠ ؟ اعطق رطضملا ريغ ىلع مرحغ اعرش هلكأ

 ٠ كلذ ىف ىدنع اميف كنذك وهو اذه ليق دق معن : لاق

 ىلع بكريو دسألاو رمنلا دلج ىلع سلجي نأ زوجيغأ : هل تلق
 . ؟ اهنم ءىنتب وآ امهب جورسلا نم ىسك ام

 ىلع اذه لثم ىف امهزاوج نم ىردآ ال انأو ، ملعأ هللا : لاق

 ريغ نم امهتيهاركب ليقو ، امهداسغ ىلع لد ام : رخآ لوق فو س امهيف ام

 ةيهاركلا نم اذه لثم ىلع لد ام هللا دبع ىبأ لوغ فو ث امهل ميرحت
 رمآ هنأو ء هلوق ىف هسفن نع ربخآ هنا ىتح اهميرحت نم اهيلع داز ام ال

 ٠ هيلع ىذلا رمنلا دلج هجرس نم جرخي نأ مكحلا نب هللا دبع

 . ؟ ال مآ ربخ نم هقوف امو اذه ىف رثأ نم موقلل لهغ : هل تلق

 صخرو ، عابسلا دولج نم ءىشب عافتنالا هرك ضعبلاغ معن : لاق

 . ةرمنملا جورسلا ىلع بوكرلا زاجأ مهضعبو ، غابدلا دعب اهيغ نورخآ

 نم مهنمو ، هاوس ام نود ههركف رمنلا دلج امهنيب نم صخر نم مهنمو

 ٠ رهط غبد اذاف ، .ال وأ ىكذ ءاوس غبدي نأ لبق نم سجن هنأب هيف لوقي

ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ةريره ىبأ نع ىور ثيدحلا فو



_ ٢٨٣ _ 

 ىلع لمح حص ناغ « رمن دلج اهيغ ةقفر ةكئالملا بحصت ال » : لاق

 نهن : رخآ ثيدح فو ث هداسف نم اهتوغ نوكب امل زوجيو س ةيهاركلا

 ىمنلا ىف ام ىلع نوكي نأل زاج حص ناف ، شرفت نأ عابسلا دولج نع

 ٠ كلذ ىف قلطم هنأل هل بيدأت وآ هيركت وأ ميرحت نم اهمحل نع

 ىنلدتغ هب ىنربخت ال وآ ث هيغ لوقلا ام ملعملا بلكلاف : هل تلق

 ٠. ؟ هيلع

 . هروصب سأب الغ ةالصلا مطقي ال هنأو س هتراهطب ليتق دق ىلب : لاق

 عاونأ نم هريغك هتساجن ليقو ، لوقلا اذه ىلع ةبوطر ىف هسمي الو

 هيلع ناك امع هلقنيغ ادبآ هلصأ نع هجرخي ال هميلعت نوك ناف ، هسنج

 ٠ هلبق نم

 دحأب راطغ هنم جرخ مث ث ههبشآ ام وآ رهن ىف لخد ناف : هل تلت
 . ؟ ال وآ ن اك املعم همكح ام ء الل ١ نم ء ىش هن دب وأ ٥ رعشت نم

 هباصأ ام داسفو هتساجنب ليقو ث هب سأب .ال هنأب هيغ ليق دق : لاق

 نوكي نأ هريغك هلعجي نم ىأر ىلع بلكلا ىف زوجيو ث هبوث وآ هندب نم

 ٠ كلذ ىف هيلع سأب الف هتراهطب لوقيب نم ىآر ىلع امأو ، اذه ىلع

)( ٢ > نئا زخلا _ ٢ م (



_ ٢٣٤ 

 مويلا اذه ف ىنربختخ ءىش بلكلا ف موقلا لانت الغآ : هل تلق
 ٠ ؟ ال وأ

 هغولو نم ءانالا لخي امناو ، اقلطم هنراهطب الوق مهل نا ىلب : لاق

 قرفلاب الوو ، هريغ نود هئانتقا ىف نذآ دق ام رؤس ةراهطب الوتو ح ادبعت

 الوو ، قرفلا ةحص ىلع لدي ام قحلا ىف سيلو ، ىوذدبلاو ىرضحلا نيب
 ىلص ىبنلا نع ةريره ىبأ ثيدح ىف امل س لاح ىلع قالطا ىف هتساجنب

 هلسغيو هتريلغ مكدحأ ءانأ ىف بلكلا غلو اذا » : لاق هنأ ملسو هيلع هللا

 فالتا نوكي ذئنيح هنأل ى هتقاراب رمآ امل اسجن نكي ملو س « تارم عبس

 لسخب نأ ءانالا ىف ءىزجي دق هنأ الا س هروس فق لوقلا اذه فو . لام

 ءاهقفلا لوق ىف ةساجنلا نم هل نيع ال ام عاونأ نم هريغك اثالث هغولو نم

 ديز ناغ س هروهط ىف مكح نم هعونل امع هجورخ ىلع عطقناب لدي ام مدعل

 ٠ هفرعا هربخل زاج دقف طايتحالا هجو ىلع

 ٠ ؟ هن ر اهط ق ةيضت نم ملعمل ا دئاصلا ق مهل امو : هل تلق

 هيلع داز ام الا ىأر ىف فلتخم لوق نم قحما لهأل ام وحن : لاق

 ام وأ مدلاب احاضيا اقرع باصأ نا ديص نم هل امل ميرحت ف ديدست نم

 هيغ هلاق نل حصي امم هفرعأ ال ىناف ، ظيلغت ىف قرف نم .دوسألا ف هولاق

٠ هيلع . لد نا مار نم هغرعاف



. ٣٥ 

 ؟ دصلا نم هضع عضوم ة راهطي ليق الهغ : هل تلق ٠

 لوق ىف سكعلا ىلعو ، مهلوق نم هنا هيف ليق دق اذه نا ىلب : لاق

 هجورخ ىلع لدي ام نيذه نم ءىش ف سيل وأ ، زوجي امم هلكو ، رخآ
 ىأر ف عضوم ىف نيلوت س امهتوبث ىلع ةلدأ نم امهل امل لدعلا نم

 ٠ هل زاجآ نم

 زاج ام نيب عاونألا ىف قرغ ام ريغ نم اهداسف الا لاح ىلع اهيغ لوق ال

 . ؟ عامجالا ق همارحل زجي مل وآ هلح ق ىأرلا هيلع

 نظت وأ هيلع لدأف هغرعا وأ هريغ ال نيملسملا لوت قىعم اذكه : لاق

 ديند الو ، هيعدي نل حصيغ ةعبرألا هذه نم ءىن ف فلاخي نأ زوجي هنأ
 اهتاذل ةدساف سجرلا نم اهناخ هيغ عمطم ال ام عدف هيلا لوصو الغ هيلع

 ىف وأ ىأر ف هلوني نمل هفلاخي ام حصي نآ اذه ىلع زوجي فيكف اناغو

 ٠ لاح ف لدعلا نم نوكب نآ لاحم عون الا اذه سيلو ز اقارف همار نيد

 امهنم جرخي ام ةراهط ف مكح نم امهل ىذلا ام رأفلاو رهلاغ : هل تلق

 . رآسألا نم امهل نوكي ام وأ نطاب وأ رهاظ نم

ةتيملا لكأي عابسلا نم بان هل ام عاونأ نم ةناوهلا ىف ليق دق : لاق



_ ٨٣٦ _ 

 عامجا ىف لوق نم اهل ام ةراهطلا ف هل نوكي نأل ، هيغ زوجيغ ةمرحملا

 :ىن ىف الو ، اهيف لوق ال هثبخو هئينقو هلوبو همد ناغ ، عازن ف ىآر وأ

 فلتخمو ص لاقم نم قحلا لهأل هملعن اميف لاح ىلع سجرلا نم هنأ الا اهنم

 نم امهنود امب ليتو ث امهتساجنب لينو امهتراهطب ليقف همطخمو هروس ف

 همطخم نيب اقرغ ةمطخملا ةساجنو رؤسلا ةراهطب ليتو ث امهتيهارك نم

 نم ىلع نيد ف دريف عفدي ام هيغ ءارآلا هذه نم ءىش ىف سيلو ث همفو

 ىلع لد ام هتوبث ىفو ص هل زاج نل ىأر عضوم هنأل نيح ىف هب لمع وأ هلاق

 زجب ملغ هداسف ىلع عمجا ام .الا هنم جرخت ةبوطر نم عيمج ف هزاوج

 ىنعم اهتحلي نأ نم اهل دبالغ الاو ، هدادس مدعل هريغ ىلا فلاخي نأ هيف

 ٠ هقي ر سجني نآ ال ٥ ١ رؤس دسغأ نمل حصي ال ذ ١ . ى ا ر ق ل ونف نم اهب ام

 هيآر ف نوكي نآ الا حصي ال ذا هزاجآ نم ىآر ىف سكعلا ىلعو

 ىلع حصت نآ الا زجي مل هقير ىلع زاج امو ث امهل ىنعم الو ، ارهاط

 قرف ىأف ڵ دحاو ىنعمل اهنأل ، هيلع زاج ام الا هعمد ىف الو ، هطاخم

 وأ ةحابا وأ ميرحت نم همحل ىن ام الا اهقحليينأ هذه ق زوجي نلو امهنيب

 ء هلك هزاوج نم منمي ال نم ىأر هلح ق هبرقأ ىذلاو س همكح ق هيركت

 ٠ ةيآلا ىف ىنثتسملا نع جراخلا ف ةنأل

 نم نوكي نأ هتراهط فو ى ةياورلا ىف امل هوركملا نم نوكي نأ ىسعو

ناك هنأ ملسو هبلع هللا ىلص ىبنلا نع ثبدحلا ىف امل هلصأ ىف رهاوطلا



_ ٣٨٣٧٣ _ 

 سنب ال هنا لد ام !ذه ىفو هئام لضفب رهطتي مث برشيل ءانالا هل ىفصي

 اهنم نوكي ام وآ ةبوطرلا نم همغل ام نيب قرف ىأو س هباعل ةراهطل هرؤسب

 نم هضراعيب امل ناك ناغ ى هندب رهاظ نم وآ هنيع نم اهريغل لب ، همطخمل

 نم اهلاوزغ ث ةمئاد ةليزم اهل امل ةبوطر ف لازيالغ ث هفنأ ىف ةساجنلا

 ضرعلا ى اهنأ كسثالو ع ةراهطلا نم هل ام مكح نم هسباب نم اهلاوزك هبطر

 ىقب ام ماودلا ىلع ىقبتخ س ةمزال ريغ ةلئاز لاح ىلع ىمهغ ع لاوزلل ةلباق

 ىلع نوكي نأ زوجي وأ ، لاب ىف هروصت نملحصي فيكف ى لاحملا رمألا اذه نآ

 ذئموي اهضراعمل الا ةلعل نكت مل نا ع اهلاوز نوك دعب سجرلا نم اهلاح

 نم هل ام عم لسغي هب ام همف ف هضراعي دق ام وأ ةلب نم اهل ام مم

 ٠ ةمث اقت :7 وط ر

 هب ام رادقمل ى رهاطلا نم هلكأ ق لب ى روهطلا ءاملا نم هبرش ى نوكيف

 نوكي دق اذه نا ىلب هيغ اهب لوقي نم ىآر ىلع هتراهط نوك عم لوزي

 عجريف ث هلكأ وآ هبرش لمتحي ام رادقم هب ام ىلع بيغي دن لب هلك حصيغف

 هل مكحيف ث هندب نم هريغ ىف وأ هيغ هباصأ ام نيع نم هلاح ى هيلع ءىش الو

 ٠ هلاوزل لاح ىلع هسنج عاونآ نم هريغك ةراهطلاب

 ۔ اهئرغ ىف ةبوطر نم اهب امل رهطي نآ اهدحو ةبنرألا ىف زاج ملغ

 } نيعو رثأ نم اهيف هل ام قيب مل ىتح بهذف ريخ نم اهب ام لاز ناو

هليزي ام رادقم ةبوطرلا نم امهل نوكي امبرو لوقلا ف بجعلا وهل اذه نا



_ ٣٨ 

 ناغ همكح نم اذه ىلعو ، امهتراهط نم ىآر ىلع نوكي نآ زوجيغ ، امهنم

 مدعل دعبآ ىه سيلغ س همسج رئاس نم ةراهطلا ىلا برقأ ةمطخملا نكت

 اهباصأ امل عفدأ ةبوطرلا نم اهب ام نوكب نأو ٧ دسفأ اهنآ ىلع لدب ام

 ٠ ةس اجنل ١ نم

 اهضراعي ام ةهج نم هلاق نم ىآر ف اهداسف ناك نا معنمآب ىه سيلف

 ىتح ء ةنانئمطالا ىف هبرقي وأ مكحلا ىف هبجوي امل هنوك حص ام ىنم

 هتوبث ىف قحلا نم ىنغي ال ملعلا نم هدرجت ىلع نظف الاو س هيغ كي ال

 . مزجلا ف

 ء لصألا ىف مدعلا نم هنأل هيلع ةلدأ نم هدافأ ام ريغل هزاوج ف الو

 هريغ .ال لدعلا ىف مكح نم اهل اميف همدع ىلع وهغ هثودح حصي مل امو

 ةهبسث نم جورخلا هب ديرأ ناو لقعلا رظن ىف زوجيف س هيغ حصي هجو نم

 مرحم نم اهسجني امل هلكأ ىف هداقتعا لق امب ةبيرلا نم اهيخ هبلع لخد ام

 ةلمج نم هناغ ، ىلصآ مد ف ىري حور ىذ لك نم هباصأ ام مم ةتيملا

 ٠ عامجا ف وآ ىلع حابم نم ىكذ ام الا هلبنت نم هنأل ، عاونأ نم اهل ام

 ام ىلع سيلف .الاو هل هزاوج عضوم ف هيلع ردقتف هنكمأ نمل زاجف
 غ حصي مل ام هموزل نم هتوغ ام ال هزنتملا مار نمل طابتحالا ىنعم ال هلادتعا

 لمتحا امو ، دوهشلا نم ةجح مايقل الو ع دوجولاب هملع نم ةين نع ال هنأل
٠ ىلوأ هلصآ ىق هل ام ىلا همكح ف عوجرلاغ ، الوأ هنوك هبغ



_ ٣٨٩ 

 ء هبجوم لاوزل عفدنا هبجوآ ءىشلا اذه وحن نم هيغ عقو امو

 اهتارذ ىف داسغ نم اهب امل ةبوطرلا نم اهل ام ةهج نم ناك ناو ث مفتراف

 لدي قرغ نم اهل ام مدعل اهلك ةدساف نوكت نآ اهتايبوطر ف هتوبث نم مزل

 هيف امل اذه سيلو ث درفنم مكحب اهنم هريغ نود ءىش ف صوصخلا ىلع
 نوكي نأ هتابوطر نم ىأرلا هيلع زاج ام حص نا هرؤس ةزاجا نم هلوت نم

 تددعت ناو ، ةدحاو ةبوطر اهنأل ةساجن ى اماو ع ةراهط ىف اما دحاو مكحل

 ىف ىآر نم هيغ امل همسا قف دحاو ءىن ىللا اهبف عجرملاف ّ جراخملا

 . همكح

 ةلدألا ىف ةوق نم اهب امل ةراهطلا مكح هل نوكي نآ هبحأ ىذلاو

 نوكي نأ ىسعف لوق نم عابسلا ف ام هقحلي نألا زاج ناو ع اهيلع

 ا_هتيقب هلكأ ىف سجنلا عم رهاطلل هطلخ نأل ، رهطأو اهنم نوهأ

 هناف س لوب وأ ثبخ وأ ءىق وأ مد نم هل اميغ الا رهطأو

 نم ىربلا ف لوقلاو عامجالا ىف هسنج عاونأ نم هريغك ةعبرألا هذه ى

 رهااحلا نوكي امبرغ ء طخلا نم نوكي نأ الا ىلهألا لثم ةراهطلا ىف هل ام ةهج

 هل ناك امبرو هب مكحيخ ، عطقلاب كردم ريغ هنأ الا ، ىحولا ىلع ةلق ىف
 نم ضعلا ىف لب & سشاستخلا نم هتومل مرحي الغ هل مد ال ام سانجأ ف

 قحأغ ، ساجنأئا نم هطلخي ام عم هتاتقي ام مم سئاشخلا سنج عاونأ

 امهيغ حصي قرفل الا امهنيب ىواسي نآ اذه ىلع ةراهطلا ف امهب ام
٠ كلذ ىف هارأ ام ىل حص نا كلذك امهف الاو



_ 4٤٠١ 

 زوجيغ ، هلصآ ىف رهاط وه ام شاعملا ىف هرمأ ىلع بلاغلاغ رأفلا امأو

 ىف ةبارنسالا قحلتخ ةلق ىف ةساجنلا لكأي دق هنأ الا هلحو هتراهطب لاقب نأل

 رهلا ف الو مومعلا ىلع .ال اهدوجو عضاوم ىف صوصخلا ىلع ىعرملا

 نم امهنود امو هميرحتو هتساجنب لاقي نأل زوجيف ، ةروصلا ف هبش

 هرعبو هلوبو درؤس ىف ةمزال ءارأ اهناف ، همكح ىف ثلاث لوت ىلع ةيهاركلا

 هرهاظ ىف ةبوطر نم هل ام ميمجو س همظعو هرعسو همحلو هدلج ى ىه امك

 همارحو هداسغ الا هيغ لوق ال هناف همد نم نوكي ام الا ، هنطاب ىف وأ

 لد ام هربتعم ىف هللا همحر ديعس ىبألو ث هملعن ام لك نم اتاغو هسجرل

 ٠ هرثكأ ىلعو هلك اذه ىلع

 ٠ ؟ ال مأ هرابخآ نم هيف هدافأ ام دعب هرايتخا ىلع لد الهغ : هل تلق

 نوكي نآو ، هتراهط هبجعت هنأب اذه ىف هسفن نع ربخأ دق ىلب : لاق

 لثم هلوب نم نوكي ام الا هنساجن ملعي ىتح ةراهطلا مكح هل ام ةلمج نم

 هب هلما عفن هلوق ىف اهثاورأو اهلاوبآ نم ءىش نم اههبسثآ امو ماعنألا

 ٠ قح نم هادبأ ام ىلع اريخ هللا هازج هراثآ حصأو هراونأ رهظأ ام

 نم هل ام ىنعم ف لوب نم هل ام نوكب نأ ى آ رل ١ ق لهف : هل تلاق

 . ؟ لوق نم هيف امهتحلي نأل زوجيف رعب

 ٠ لاح ىلع دساف هلوب نا ليقو س كلذ ليق دن معن : لاق

لوبلا نم هل ام ةراهط ىأر ىلع دافأ ام لوألا لوقلا ىف ناخ : هل تلق



- ٤١ 

 هيلع لد ام ىلع ىرلا ىف نوكي نآ هيف زوجي رخآ ىآر ىلع هتساجنو

 ٠ ؟ ال وأ

 رثكأ هداسف نآ الا ، هلوب ف هب ليذ دق هلوق نم هدافأ نا ىلب : لاق

 نم ةينامثلا جاوزخاا ىف امل ىلا بحأل هنأو ث هيلع زاج ىأر نم هيف ام

 عازن نم هب هل ام عم رهظآ اهنم نوكي نأ حصي ىناغ ، عامجا. ىف زليلد

 رخآ لومت ىلع ىمك نوكي نأ هب ام ىلوأ اذا عازن نم هب ام ىلوأ اذا

 ق وأ هل ةبوطر ق ةراهطلا نم ءىش ىلع ٥ رعب عقو ناغ : هل تلق

 ةيرسأ ١ نم نوكي ام وأ 6 ةساجنلا لمحي لخ وأ نهد وأ نيل وحن ء ىنل ١

 . ؟ ةرثك وآ ةلق ىف اسباي وآ ناك ابطر مئام لك نم اهريغ وأ

 ىلع لسغيو رثك ناو هتراهطب لوقي نم ىأر ىلع هب ساب الف : لاق
 نوكي ىتح دسفي ال هنآ : رخآ لوق فو & لق ناو ى هتساجنب لوقي نم ىآر

 نوكي ىتح ليقو س اهفصن نوكي ىتح ليقو ع هيلع داز ام ىلا ةراهطلا رشع

 لاح ىلع هداسفب ليقو ث اهنم رثكأ نوكي ىتح : رخآ لوق ىو ، اهلثم

 سبي ا ذاف ث ابطر هداسفب ليقو ، رارطضالا نم هادع ام ال رايتخالا

 . هرسكت نم الا دسفي ال ليقو ، رهط

. ؟ هن اسلي وأ همفب هل 7 ره اط ء ىش نم هس ١ رضأب هض رق امو : هل تلق



 س ٤٢

 ملعن الو ث هنايب نم ىضم دنت لوت نم هيغ امل هروس نم وهغ : لاق

 ٠ كلذ ىف فلتخي هنأ

 افقو امهنأو ث ةراهطلا نم ءعىش ىف اتام نا ةرأفلاو ةرهنافغ : هل تلق

 . ؟ امهتوم دعب هيف

 ءىنلا ىف وأ امهنم ةبوطر ى هاباصأ املو س نادساف امهف : لاق
 لبقي ام عيمج ىف ادبأ اذه ريغب امهيغ لوقي ادحأ نأ ىردأ الو ، نادسفم

 ةيلصألا ءامدلا تاوذ نم ةيربلا عاونألا ف امهنأل ث ةراهطلا نم ةساجنلا

 نيد ىف مارحلا سجرلا نم امهنأ الا امهتيم ف حصي الغ ، عامجالا ىف

 . مالسالا

 ٠ ؟ امهيف لوقل ا ام دم اجل ١ و اذه ىلع مث الاف : هل تلق

 . دساخ هناخ قارهي عئاملا فو ، امهلوح امو ىقلت دماجلا ىفغ : لاق

 هماعطا ىو ى هبرش وأ هلكأ نم نوكي ام ريغ ق هزاوجب ليقو ت هب عفتني الو

 ىف لوق نم هبف ام ىضم دق ةباد نم هريغ وأ ىمدآ نم هيلع دبعت ال نم

 ٠ هماكحأ

 هنم جرختف ةرهملاو ةرأفلا هبف عقت دق ةراهطلا نم عئاملاف : هل تلق

٠ ؟ هبح



- ٤٣ _ 

 نم سكعلا ىلعو 0 اه رمآ نم اذه ىلع سجني ال هنا ليق دق : لاق

 ٠ رثكآ هلبق ام نأ الا س رخآ لوق ىف اذه

 نبللا وأ ء لسعلا و نمسلا نيب مئاملا وآ دماجلا ىف قرغ نم لهغ : هل تلت

 دح ١ و مكحل 7 مآ & هن اعيبم وآ هدومج ق نه دلا: نم نوكب ام وأ تي زل ١ وآ

 . ؟ .ال مآ مم اج رمأل س هدا رفن ا ىلع نب ذه نم لك ق

 نيزمألا :نمأ لك ىف اهنأ الا اذه ف ىردأ ال انأو ، ملعأ هللا : لات

 نع ثيدحلا ىف ركذي مل ناو ث اهنيب ام قرغ ىلع لدي ام مدعل ءاوس ىلع

 هيغ ناغ لاؤسلا نوك هيلع عقاولا نمسلا الا : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا (

 نم اهريغ ىلع لد ام ةرأفلا فو ث لاثمألا نم ىنعملا ف ههبش ام ىلع لد ام

 لمع ىف ةدحاو ةلعلاو قيرفتلا ىنعم الغ س لاح ىلع ةمرحم ةتيح لك

 ٠. ' ١ لاقم الو

 الوأ امهتراهط ىف لوق نم رأفلاو رهلا ف موقلا هلاق امو : هل تلق

 . ؟ امهيف هولانن امب ىنربخت

 لوقت نم هرؤسو همحل ىف قحلا لهأل ام ةرهلا فأ 7 نا ىلب : لاق

 ةحابالاب لوقو ، ةيهاركلا نم امهنود امب لوقو ، ةساجنلاو ميرحتلاب

ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ةريره ىبأ نع ثيدحلا ىف امل ةراهطلاو



_ .٤٤ 

 » تافاوطلاو مكيلع نبغااوطلا نم ىه امنا ةسجنب تسيل ةرملا » : لاق

 . مدخلا ةلزنمب ىرخآ ةرابع ىفو ص كيلامملا ةلزنمب اهلعج هناف

 ملسو هبلع هللا ىلص ىبنلا نأ اضيأ ةريره ىبأ نع رخآ ثيدح فو

 لدتسا هبو « هب تيبلا عاتم نم ىه امنا ةالصلا عطقت ال ةرهلا » : لاق

 ءام نم هب غلي اميغ مهلو س اهرؤس ةحابال ةبجوملا اهنيع ةراهطب لاق نم

 لوقت ىف سكعلا ىلعو ع هتراهطب لوق اهيغ سجني نأ دعب نم هريغ وآ ليلق

 . هسجنبي مل رهطي هب اميغ اهغولو لمتحي ام ردقب تباغ .نا لوقو { رخآ

 ةراهطلاب اهيغ لوقي نم ىأر ىلع هيغ هجولا وهل اذه نا ىرمعلو

 نمل حصي ال هناف ، لاح ىلع هتراهط نم لوذلا ىف ام الا اهضراعيب امل الا

 نأ الا ، اهلاوز نوك لمتحي ال اهلاح ىف ةساجن نم عضوملا ىف اهب ال هلاق

 انول ةساجنلا هريغت مل ام ىآر ىلع هيف زوجي نأ ىسعف ع ءاملا ىف نوكي

 . احير وأ رخآ لوق ىلعو & امعط وآ

 اهب ام لاوز نوك اهتييغ ف لمتحي نآ دعب سكع نم ىناثلا ىف ام الو
 دسفيف اهتساجنب لوقي نم ىأر ىلع الا سيل هريغ ىف ءاقب حصي مل ام

 هيركتو هميرحتب الوق رافلا ىف مهل نأ الا س رآسألا نم اهل ام لاح ىلع
 . هتراهط ىلع لدف هلح دافأ ام لوق فو ث هرؤس

لوقلاخ ، مئام وأ دماج ءىش ف ناف هتساجن ىلع لد ام ىرخأ هقرغفلو



 _ ٥ گ -_

 ملسو هيلع هننا ىلص ىبنلا لوق نم نيدلا ف باوصلا لهأل امك مهعم هيغ

 اسئام ناك نأو ، هوقلأخ اهلوح امو اهذخغ ادماج ناك نا » : نمسلا ف

 : مكح نم عئام وأ ، هوحن نم دماج لكل ام ىلع لد ام هيف ناغ « هوقيراغ

 هرمآ نم اذه ىلع هيف زوجي نآ عنم نم ةلمج همومع رهاظم نم هب ام ىلعو

 دجاسملا ريغ ف حابآ دق نم هلكأ ف صوصخلا ىلع هلومحو هب عفتني هنا

 ذختي نآو ، نفسلا هب نهدي نآ هيف زاجو هيركت ىف هنكل هب حابصتسالا

 . هب ام نيب اذا هعيب زاجآ نم مهنمو ، عابيالو ى هب لسغي انوباص

 نود ةرافلا هيغ ةعقاولا نمسلا عيب زوجي ال : رهاظلا لهآ لوت فو

 ، هيغ اهنومل هندسخأ عئام نم نوكي ام وأ ، لسع وآ تيز وأ لخ نم هادع ام

 هناب ىآرلا اذه الا لدعلا نم هجورخ ىلع لدي ام اهنم ءىش ف سيلو
 قح ناهرب حصيغ هيلع ليلد ريغل هريغو نمسلا نيب قرغ نم عئاملا ف
 ءىش نم صخ دق هب ام اهنم لكل عافتنالا زاوج ف عيمجلاب ام ىلوأ نأ

 هيغ ام حضاو هيركن نم هنود ام وأ رطخ وآ ةحابا ىف دحاو مكحل نوكي نأ

 نم لوق ىلع هيركت ريغ ىف هب حبصتسي نأ زوجيف ث لكألا ريغ ىف هزاوج

 ءادأل لسغب نأ نم بوث وأ ندب نم هباصأ امب دبال هنأ الا ، هزاجأ

 . ادبآ ةراهط ىلع الا ةنكملا عضوم ىف زوجي ال ام

 هيخ امب لوقلاف ىري ريط وآ ةبا د نم ىلصأ مد هل ام عيمجف : : هل تلق

٠ ؟ ال مآ نوكب اذه ىلع توملا اذه وحن نم



 . ٤٦.

 ٠ كلذ ىف فلتخي نآ زوجي هنأ ملعأ الو ؤ كلذك معن : لاق

 هيف هفرعت امب ىنربخأ همكح ف لوق نم دابزلا .رونسلا امو : هل تلق

 ٠ ؟ هيلع رجؤت

 عاونأ ىلع ىأرلا ىف زاج ام هلحو هتراهط ف هقحلي نآ ىسخ : لات
 ربكأ هنأ الا هلكش ةروص ف ىلهألاك هنأب حص نا هفصو ف ءاج ال هلثم

 هنآ الا ، هدابز ىف قحلا لهآ لوق ام ىردأ الو ، ابنذ هنم لوطأو ي ةثج هنم

 لوقو س ةيهاركلاب لوتتو س ةراهطلاب لوق نم همحل ف هيلع زوجي نأ هبشي

 ىتلا هتابوطرو هندب خاسوأ نم نوكي ام وأ ك هقارعأب هل اقتاحلا ، هداسغب

 هبشأ امو هعاونأ ةلمج نم هنأل ، رونسلا نم اهتراهط. ف فلتخي نآ زاج
 نم ءىش هلان نا دابزلا نم هب امل دبالغ اذه عمو ، هلثم وهغ ، ءىشلا

 هليحل هب ام لاوز ىلع ردق ناف ص .لاح ىلع سجني نآ نم هثبخ وآ هلوب

 ٠ داسفلا مكح الا هل سيلغ الاو لصألا ىف هل ام ىلا مجر هريهطت ف

 ٠ ؟ ال وأ ءىشب اذه ف موقلا لاق الهف : هل تلق

 ء هلحب لوق نم ىلهألا ىف ام لثمب هيف اولاق دن مهتا ىلب : لانق

 ال ام ةساجن ىلع لمح نا : رخآ لوقو ث هدابز ةراهطو هميرحتب لوقو

 هنأ هزاجأ نمل رخآ لوق فو س هداسفو هتراهط ق ناهجوف همحل لكؤي

٠ حصألا ىلع سجن هناف هرعشب طلتخا امم زرتحي نأ ىغبني



_ .٤٧ ._ 

 برقأ نكي مل نا هنآ دعبلا نم هب امل هبرقأ ال ىنأ هنا الا : هلوق فو

 ٠ دعبأب وه سيلغ ةراهطلا ىلا

 ىف لوقلا امو & اهتراهط ىف مكح نم كسملا ةرأفلا امو : هل تلق

 ٠ ؟ ىنربخآ ( ميملا رسكب ) اهكتسم

 هدجأ ام الا ةخرعم نم اهب ىل ام مدعل ةفص نم هب ىه ام ىردأ ال : لات

 لعلو ث اهمد دماج نم كسملا نأو ث ةبيود اهنآ انباحصأ ريغل لوق نم اهيغ

 نوكي ام وأ ، رأفلا عاونأ نم اهلثم امي ةراهطلا ىف قحلي نأل زوجي نأ ىسعو

 مكح مزلي هنأكو © اهكسم نم هلوت نم اذه ىلعو اهلكش ةروص ىف ةباد نم

 اهحبذب ةراهطلا ىلا سجرلا نم ليحتسي ال مدلا نأل حص ول نآو ث داسفلا
 . ادبآ ةساجنلا نم هلاح ىلع لب ع الك اهتوم دعب هدومجب الو

 محتلم كسملا لازغ هل لاقي ، ىبظلا نم اهنأو ةحغانلا ىه : ليقو

 ىلع لد ام اذه ىو ء اهيلا ةبصنملا داوملا نم اهيغ كسملا عيمجبو هترشب

 نم ةحفنالا ةلزنمب هفوج ف اهنا : ليقو ، هيف مكحلا وه امك هتراهط
 حصأب ملعأ هللاو ع اهتضيب ةجاجدلا ىقلت امك هنطب نم اهيقلي هنأو ، ىدجلا
 انايب هتبثأخ هب قثأ نم لوق نم ىلا غلب الو ث انايع هرأ مل ىناف ، ةثالثلا
 ، لوقلا نم ىرجملاب ام ىلع ىهف ث لوبلا عضوم نم جرخي نآ اذه ىلعو

 ء امهلاح ىلع ىقبي وآ رهطي هب ام ةبوطر نم هب ام اهبيصي نآ نم اهل دبال ذا

. هرعب ىف امهل نوكي نأل زاج هرعبم نم جرخي نأو



_ .٤٨ _ 

 : سجننتلاف س رهاط هنأ الا ، هفرعن لوق نم كسملا ىف ام هللاتو

 ريغ ىف هزاوجخ ، قيرف عنتماغ ههرك ناو قيرط هل سيل ، هضراعي ام ريغل
 ليلد نم ملسو هبلع هللا ىلص ىبنلا نع ةنسلا ف امل هيخ ام رهظأ هيركت
 ىلع ةجح هب ىفكو ، ربخلا عراض ام نيرنكلا لوت نم رثألا فو ٠ هيلع
 . هداسف مدعل هزاوج

 مل هنأ ىلع هدادس ىلع لد ام هللا همحر ديعس ىبأ خيشلا لوقو

 مهلوق نم هدنع جرخي ال هنأو ، هباحصأ لوق نم ةيهارك هيف هل نبت

 نم هترأفلو ، هفرعتغ هيغ ام نيبنو هغرعاغ س هتراهط ىلع قافتالا هبسني ال

 عم الصفي مل ام هدعبو ، اهب هنوك لاح هل ءاعو اهنأل هل ام ةراهطلا مكح

 ضراعب نوكي نآ الا امهنيب قرغ ىأغ ، افجي ىتح امهل ةبوطر نم امهب ام

 ام ىتمو ت امهتراهط ىف ءاوس ىلع لصألا ق امهف الاو س لاح ىف هبجوأ

 تناك نا اهنطب ىف ام امهلو اهترش ف تناك نا اهدلج ى اهمزل ةتيمل اهنأ حص

 ٠ اهلخاد ىف

 ىلعو & اهتوم ىف هل امب قحالف اهتايح ف دلجلا ىح نم عطقنا امو

 لاز هب سأب الغ ةيح ىهو ةبادلا نم هعضوم ىف تام نا اذه نم سكعلا

 نوكب عضوم ىف اهل ام اذه ىلع لد ام اذه ىو ث اهيغ ىقب وأ دعب اهنع

 كلذك ٠

٠ ؟ ه زاجأ نمو هه رك نمي ىن ريخت الغأ : هل تلق



_ ٤٩ 

 نسحلاو دهاجمو زيزعلا دبع نب رمع ههرك هنا ليتق دق هنا ىلب : لات .

 ، كلاه نب سنأو رمع نباو ناميلسو ىلع هزاجأو ، حابر ىبأ نب ءاطعو

 ىبنلا نع ثيدحلا ىف امل لوقلا اذهو ى هيركت الب مهريغو ديز نب رباجو

 ىلع لد ام هيف ناغ « كسملا بيطلا بيطآ » : لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص

 ناك ام الا ابيط نوكي نأ حصي ال ذا ، هب هلامعتسا زاوجو ث هتراهط

 لمعلا ىرجفغ س هب بيطتي كسم هل ناك هنآ رخآ ثيدح قو هلاح ىف ارهاط

 اقارغ ىأرلا ىف هفلاخ دق ام ىضتري ىنأف اتافو اذه ىلع قحلا لهآ نم

 ٠ هف رع اغ

 . ؟ هيغ دولجلا عضوت ىذلا كسملا نهدف : هل تلتن

 ٠ اقلطم هب سأب ال ليقو ث ةيهاركلاب هيغ ليق دق : لاق

 ٠ ؟ هل وه نم لوق لك ىف ىمسنق امهل اجرب ىنربخت الغأ : هل تلق

 ةدديع وبأ هزاجأو ئ هنباو بوبحمو عيبرلا ههرك هنا ليق دم ىلب : لات

 ىف نيملسملا نم مهريغو ميهاربا وبأو ىلع وبأو ، دايز وبآو صفح وبآو

 اهيعدي هتاذ ىف ةساجنل ميرحت ى هزاوج نم عنمي ا دحأ نآ ملعن الو س هيركت

 ديأ هيغ ١ ٠

( ٣ ج نئازخلا _ ٤ م )



 لك نم اهريغو ىعافألا نم اهعاونأ ف تايحلاو ىحامألاف : هل تلق

 ٠ ؟ اهيخ لوقلا ام ، اهسنجل عون

 اهلكآ نم هب ىه ام عم اهباينأ ىف سم هنآ نم اهب امل هذهف : لاق

 نوكي ام هبسنأ اهلعغ ىف اهرمأ نم اذه ئلع اهنأك ، عامجالا ى ةتيملا ةمرحملا

 اهلوبو اهرؤسو اهمحلو اهدلج ىق اهقحلي نأل زوجيغ عابسلا نم ىنعملا ق

 نأل زوجيو ، اهمكح ف لوق نم اهب نم ىنعم اهتابوطر عيمجو ث اهثبخو

 ربلا ىف سيعت اهنأ ىه ىرخأ ةهج نم اهماكحأ نم ةدحاو ريغ ى اهفلاخي

 نأ ىلعو ث اهتوم دعبو اهتايح ىف مكح نم اهلثم ام ىلع نوكتف ث ءاملاو

 دن ام ، اهلحو اهميرحتو اهتراهط ى اهيلع زاج دق اهلك للعلا هذه نركت

 اهل ام عيمجو ء اهلاوبآو اهراعبآو اهرآسأو اهموحل داسف نم اهيغ ليت

 . اهنم جِخت هبوطر نم

 اهلوبو اهرعب داسغفب ليقو ، رهاط هناخ اهروس الا : رخآ لوق فو

 ةراهطب لينو ث ذبارتسالا ل_جآ نم اهتابوطر رئاسو اهروس ةيهاركو

 ٠ اه رعب

 زوجي دق هنأ الا هلك اذه نم عيمجلا ةراهط ىلع لد ام رخآ لوق فو

 ىلع اهمس لبق هلك ىف ةيهاركلا اهرؤس ىلع لخدي نأ ىأرلا اذه ىلع

 هتدسغفأ ءىش ىف تتام ىه ناخ ى اهباينأ ف نوكي اهب ام عاونأ ف صوصخلا

٠ اهب هداسف ىف فلتخي نآو دبال هناخ ءاملا ىف نوكي نأ الا س لاح ىلع



_ 6٥١ 

 ىف سيعي نآ لبق نم هل ىذلا ام ربلا ىف اهنم دلوت امو : هل تلق

 .٠ ؟ ءاملا

 ىلع ز اج ء ىش نم هريغ ال ةيربل ١ ق ام مكح هل ن ١ ليق دق : لاق

 ةيئاملا ٠

 هلغ هيغ هنبوطر نم ءىن هلان وآ هباينآب ءعىنن نم همظع امو : هل تلق

 . ؟ ال مآ هرؤسىل ام ةراهطلا ىف

 ٠ كلذ ق هريغب لوقب ادحأ نأ ملعن الو % كلذك وه معن : ل اق

 ٠ ؟ هلحو هضيب ةراهط ىف كدنع لوقلا امو : هل تلق

 اهنود ام وأ ةساجن ف ميرحت وأ ةراهط ف ةحابا نم همحل ى ام : لات

 ٠ همكح ىف هيركت نم

 . ؟ هتراهطو هلح فق لوقلا ام اهموحل نم لومعملا قايرتلاغ : هل تلق

 ىف لوق نم هبف امل مزال هنأل . محللا نم هل ام مكح وهغ : لاق

 ٠ هيلع زاج ى آر

 ديال مآ غب دب نأ ليق نم اهدلجب ع اقتنالا ىف لوق نم لهف : هل تلق

. ؟ غابدلا نم اهزاوجل



_ ٥٢ 

 ق لوق نم عابسلا ف ام ىنعم هقحلب نأ هيلع زوجب نأ ىسىعغ : لاتق

 نم س شيعي هيف اميغ اهتول زوجيغ س رخآ لوق ىلعو ، هيغ ىضم دق ىأر

 ٠ كلذ ق لوق نم ها ود ق ام ىنعم هقحلي نأ ءالا

 ىف سبعيف هقرافي نآ لبق نم هلغ ءاملا ىف اهنم دلوت امو : هل تلق

 . ؟ ةيئ ا مكح ربلا

 ٠ هيلع زوجيف هيغ حصي لوق نم هريغ ال اذه ق ىعم اذكه : ل انق

 ٠ ؟ اهيغ لوقلا ام ءايرحلاو ةاطقلاو بضلاو لرولاغ : هل تلق

 عون الا اهمكح نم نوكي نأل زوجي نأ اهلك هذه ىف ىسعف : لاق

 هلكأ ىف ةبارتسالا هقحلي نأل ، اهنم هيلع زاج ام الا اهلصأ ف ةراهطلا

 نأل زوجيغ ىأر ىلع وأ ، عامجالا ف ساجنألا نم نوكي وأ ، ةتيملا مرحم

 ؤ ةبوطر نم هل ام ميمجو هرعبو هرؤسو هدلجو همحل داسف ىف فلتخي

 نم هب ام ىلع ىهف الاو ، همد وأ هلوب نم هلصأ ىف سجرلا نم ناك ام الا

 هلاح ىف هل ضرع دق امل ءىش ىف صوصخلا ف حصي ىتح مومعلا مكح

 . نيد وآ ىأر ىف مكح هل ام ىلا نيد ف

 هقحلي نألا زاج ةيحلا لكأب علوم هنأل هيغ لاقي ام هيلع حص نا لرولاو

ىه وآ ، هتوم دعب اهنم هلكأب نم نآ لوتت نم عابسلا ى ام ىنعم هتراهط ف



_ ٥٣ _ 

 مل ناو هلمة نم هنأل ، لاح ىلع ةتيملا نم دعي نأ نم هيغ دبالو ، ةيح

 لوق نم بضل ا ق ام هقحلب نأل ز اج هلكأ ف ههبسأ ام .ال و “ كلذ حصي

 ٠ هتاذ ىف ام عيمج هتوبث ف ىضتقي هيركن ىف

 نيد ىف ليلد هجرخأ ام الا هتراهط مزال نم اهب ام ةحابا ىف لوقو

 هب ام هقحلي نأل زاج حص ناف ى هعيجر لكأب هنا هيف لاقي هنآ الا ىآر وأ

 ٠ لصألا ىف هل ام ىلع وهغ الاو

 هيغ وجري هنأ رعبلا نم هل اميف لدعلا لهآ نم هلاق نمل رثألا فو

 لعجي اميغ لوقل امهنم هزاوج ىلع امهدلج ق لد ام مهضعبلو س هب سأب ال

 نأو ، هدنع اميغ هتراهطل الا حصي نلو ص هب سأب ال هنأ نمسلا نم هب

 دعبب مل دحاو مكحل اهنم لكلا نوكيف س اذه ىلع ءابرحلاو ةاظعلا لمتحي

 نوك هتوبث ىف ىضتقي امل .الا قلخلا ى ةبسانملا ىف امهنيب امل س قحلا نم

 نأل س كلذك ىمهف الاو ةلق وآ ةرثك ىف ةشيعملا نم اهل ام ةهج نم قرفلا

 وه اميغ هلثم وهغ ءىش نم نوكي ام وأ ىنعم وأ ةفص ف ءىشلا هبشأ ام

 ٠ كلذ ىف فلتخي نأ زوجي هنآ ملعن الو ع منامل الا همكح هلو هبسثأ هيغ

 نم اههيسشآ امو غافلألا و ةلانعلا و ريزانخلاو غازوالاف : هل تلق

 ٠ ؟ اهمكح ىف لوقلا ام ى ةباد

دت هنأ الا ، ةراهطلا مكح هل ام ةلمج نم اهنا اهيف ليق هذهف : لاق



_ ٥٤ _ 

 ىحامألاو تايحلا ى ام اهتحلي نأل زوجيف اهيعارم ف ةبارتسالا اهيلع لخدت
 ٠ اهراعبآو اهتابوطر عيمجو اهرآسآو اهدولجو اهموحل ىف لوق نم

 ةفورعم ريغ اهنأل ، ىع اغألا نم نوهأ اهنآ ىلع لد ام : رخآ لوق ف و

 ىفو ث اهلك ىف اهرمأ ىلع بلاغلا ف ةتيملا مرحمل ءىش هلكأي الو س شينلاب

 . لوب نم اهل ام داسخ ىنبجعي ال هنأ ال ا اه رثكأ

 5 رارطضالا عضوم ىف اذه وحن ىف نوكي ام رعب ىف ةصخرلاب ليقو

 ٥ رينعم ف هللا همحر ددعس ىبالو 6 رايتخال ١ و ةنكمل ١ دنع هيغ ديدشتلابو

 ٠ هيلع لد ام هدافأ ام نسحأ ام هرثكأ ىلع وأ هلك اذه ىلع لد ام

 ٠ ؟ هيغ لوقل ا ام اهضيب نم ن اك امو : هل تلق

 ةحابالاب لوق نم همحل ى ام الا هلحو هميرحتو هتراهط ى هل سيلف : لاق
 ةيهاركلاب لوقو س هرجحو هداسخغل هلكأ زاوج نم عنملاب لوقو ث ةراهطلاو

 ام الا هرشقل هزاجأ نم لوق ىلعو س لاح ىلع سيجنت الو ميرحت ريغ نم

 . هرعب ىف فالتخالا نم حص

 نم اهنأ ةءاظعلاو صربأ ماسو ءابرحناو لرولا ليق الهغ : هل تلق

 . ؟ ال مأ اهمكح ىف ام اهل نوكي نأل زوجيف ؤ غازوالا

نم صربآ م اسو اهميظع لرول اغ ؤ اهيغ اذه ليق دق ىلب : لاق



 5 اهنم ربكأ ءايرحلاو س هنم رغصأ اهنأ الا هب ههيسشو ةءاظعلاو اهترابك

 ةلعل الا اهلصأ ف دحاو مكح ف نوكي نأل اهلكأ ىف زوجيخ ةلمجلابو

 نم هبرقت قح ةلدألا هريغ نع ءىن ف قرفلا لاح ف صوصخلا ىلع ةبجوم

 ىلع ةدايز ةيهاركلا نم وآ س ةراهطلاو ةحابالا نم وأ ةساجنلاو ميرحتلا

 ىعرملا قيرط نم هسنج عاونأ نم هاوس ام وآ هسفن عون نم هادع ام

 اهل ام ىلوألاخ الوأ ىعري هل امل هلكأ ف هقحلي نألا زاج وأ هيلع حص نا

 ٠ ٥ا وس ىلع نوكن نأ

 ةملسلا و ريزانخلاو لزانملا وأ دجاسملا ق نوكت ىتلا ةغزولاغ : هل تلق

 . ؟ اهل ام مكح نم اهلو س اهتلمج نم

 اهيغ لوقلاغ ، اهسنج عا ونآ نم اهنأل هريغ ال اذه ىف اذكه : لاق

 لوتلا نم ىضم دقو ث اهتوم دعبو اهتايح ف اهسجرو اهتراهط ىف دحاو
 ٠ كل ذ ىلع ل د ام

 . ؟ ابح جرخف ةراهطلا نمؤي اميغ ءىش اهنم مقو ناف : هل تلق

 ةيهاركلا نم هنود امب ليقو ، هداسغب ليقو هتراهط ىلع وهف : لا
 ٠ كلذ ىف

٠ ؟ هريغ وأ نمس نم دم اج وآ مث ام ق تنام ىه ن اغ : هل تلق



_ ٥٦ 

 لمتحي ال ملسو هيلع هللا ىلص راتخملا لوت نم نمسلا ف هلخ : لاق

 ٠ ءاهقفلا لوق ف كلذك وهف الاو .أ ءالا ثيخ

 امم هريغ ال اهسم ام الا هنم دسفي ال اذه وحن نم دماجلاغ : هل تلق

 ٠ ؟ اهسجر ىلع عامجا نم اهسفن ىف هب ىه ام ىلع هزواج

 . ادبأ اذه الا هيغ حصي هنآ ملعأ الو ليق اذكه : لاق

 ٠ ؟ هيف هجولا ام هسويي ىف اا.دم اج ناك امو : هل تلق

 لوقنلا نم هيف ملعأ الو ، ةبوطر اهنم هسمت مل ام هلاح ىلع وه : لاق

 ٠ كلذ .الا هيلع زوجي هنأ ىل نيبي ال و افالتخا

 ف مكح نم ةراهطلاو ةحابالا ىف اهل امو ىه ام ةلالجلاف : هل تلق

 ٠ ؟ اهيلع لوقلا ى ع امجالا وأ ىأر

 نوكي ام اهب قحليغ ناسنالا نم ةرذعلا لكأي ىتلا ناويحلا ىمهف : لاق

 درقلاو ةتيملا لثم اهيف لوقلاو ث اهلكأ ىف ارهاط اهعم طلخت ال ةساجن نم

 نع جرخت اهب ىتلا ةدملا سجنتف ناصت ىتح اهلحو اهتراهط ىف ريزنخلاو

 اهرؤسو اهنبلو اهمحل ف سجرلاو ميرحتلا نم هب ام ىلع ىهغ الاو ث اهمسا

 . اهمكح ىف ادبأ كلذ ريغب لوقي ادحأ نأ ملعن الو س اهرعبو اهتابوطرو

دعب اهمظعو اهفلاخو اهنرغو اهنسو اهرعشو اهدلج ف فلتخي نآ زوجي امناو



٥٧ 

 لسلا ليقو ث ةموهز وآ ةبوطر نم مظعلاب ام لاوزو ث دلجلا ف غابدلا

 فوصلاو رعشلا ف ام ءالا ريطلا نم شيرلا ف سيلو س هدعبو رعشلا ى

 ٠ ىضم دق ىآر ىف لوق نم ربولاو

 لوزي نآ لبق نم اهيلع جحلاو اهبوكرو اهل ءارشلاو ميبلاغ : هل تلق

 ٠ ؟ هيف لوقلا ام رهطتغف اهب ام اهنع

 اهبوكر نع ىهن ملسو هبلع هللا ىلص ىبنلا نآ ربخلا ىفف : لاق

 عابت ال » : رخآ ثيدح فو ث اهيلع جحلاو اهنبل برشو اهمحل لكآو

 لد ام رثألا فو « هريغ الو بوكر ىف اهنم ءىشب مفتني الو ىرتشت الو

 ىهو اهب عافتنالا زاوجو اهماكحأ ف باودلا نم مرحملا ىنعمب اهنأ ىلع

 ةنسلا ف ةمرحملا عاونكلا ةلمج نم اهنأل 0 اهيغ ىدنع اميف كلذك

 3 . عامجالاو

 2 الا اهسجر نم رهطت مل ام اهل ام ةبهلاو ءارشلاو ميبلا ف اهلو

 زا وج ىف فلتخي نأل زوجيغ ك اهسنج نم اهب ام لاوزل ةراهطلا لبقت دق

 ىلع هلاح ى هل زاج امب اهنم عقتني نآو ث اهرهطي نأ اهب دارأ نمل اهعيب

 . اهيغ هزاجأ نم لوق

اهزا وج ىلع لد ام اهبهو نمل اهب مالعالا عم اهتبه زاجأ نم لوق فو



 زاج هعيب زاج امو ث اهبر نم ىأرلا وآ نيدلا ىف عسي امل اهبهتا نم

 ٠ لاح ىلع اذه الا هيف زوجي هنآ ملعن الو > هؤارش

 افوخ لئاحلا مدع مم ةيهاركلا ىلع لمح نا اهبوكر نع ىهنلاو

 همومع رهاظ ىلع ىرجآ ناو ى هبرق نم ىسفن ف امل هدعبأ مل اهقارعأ نم

 نوكي نألا زاج هنم عنملا ف قلطم هنأل هليوأت ف اطخلا نم هنأب لقأ مل

 ٠ هميرحت نم هب ديرأ امل

 الا هيغ سيلف س ضيب نم هجرخت وآ جاتن نم هدلوت امو : هل تلق

 . ؟ اهيف ام

 دعب ةراهط ف ةحابا وأ سجر ميرحت نم هل اميخ ليق اذكه : لا
 هتدلو امو امهنم ءىشب الو امهيف اذه ريغب لوقب ادحأ نآ ملعن الو ، سبح. .

 0 اهسجر نم جرخي هب ىذلا اهمامت نم هتراهط نم دبالغ ، اهسبح ةدم ف

 ٠ اهماكحأ ق ام لاح ىق هل هنأل

 مكح ىلا ةراهطلا نع جرخي اهلكأ ىق هب ام رادقم امو : هل تلق

 هدح امو اهلصأ ىف لبق نم هب ىه ام ةلالجلا ىلا اهلقنل ةبجوملا ةساجنلا

 ٠ ؟ هب ىنربخآ

 رصبلا لهأل هيف لون نم رثألا ىف ام ىردآ ال انآو ث ملعأ هللا : لاق

ىلا ةساجنلا نم لقتنت هب ام رادقم هنأب ايأر هدح ف ىحبصلا هلاق ام الا



_ ٥٩ _ 

 ىتأت نآ ىسعو { اذه ربع ىلع ةدملا ىلع ل د ام موقل ١ لوق ف و ؤ ٥ ر اهطل ١

 .٠ موي ىف هب

 نم ىقس وآ رب زنخل ١ وأ ةتيمل ١ محلب م اعنأل ١ نم ى ذغ امو : هل تلق

 . ؟ هيلع رجؤت هب ىنفرع هيغ لوقلا امو همكح ام س ماودلا ىلع اهنبل

 ةراهطلا ىف ىطعي نآ ةلاحلا هذه ىلع قحلا ىف زوجي وأ : لاق

 محللا و نبللا ى ام الا مكحلا ف هل سيلو ث ةلالجلا مكح ريغ ميرحتلا وأ

 ٠ كلذ ريغب ءاوهألا لهآ نم لاق نمل فالخ لاح ىلع

 هتراهط ىف لوقلا ام هلكأ ىف رهاطلا سجنلا مم طلخي ىذلاغ : هل تلق

 « ؟ هلح و

 همحل ىف فلتخمو الالج دعي ال هنأ ىلع اذه ىف لد ام رثألا ىفف : لاق

 . إ الالح وأ ام ١ رح ن انوكي له هنيلو

 هبلع ىنلدتفأ ث اهيغ لوق نم ىأرلا لهأل اهب ىنربخت الغأ : هل تلق
 . ؟ ال وآ حيرصت ق

 سكعلا ىلعو ع امهتساجنل ميرحتلاب همحلو هنبل ف ليق دق ىلب : لاق

 ٠ امهتراهط نم هب امل رخآ لوقت ىف اذه نم

قرفم ىأل ملعأ هللاو ث امهنيب اقرغ هنبل نود همحل داسقب ليقو



_ ٦٠ 

 نآ الا هنأب رظن ىف حصي مل همحل لاح ىف دسغخ امو امهيف هلات نمل رهظ

 ىلع عامجالا عضوم فق هيلع زوجي مكح نم هريغ ال هيف ام اهل نوكي

 ةلالجلا ةلزنم ىف نوكي هنأل ىأرلا عضوم ف هلات نم ىأر ىلع وأ ، هداسغ

 قحلا ىف لدي ام مدعل دحاو مكحل امهنأ ىلع لد ام اذه ىفو ث هدايق ىلع

 ايأر هفلاخ نم هنيد نم ءىطخأ ال ىنأ الا س قرفلا هجو ةحص ىلع

 ٠ هفرعاف هنيح ىف هب لوقي نأ هل زاج نل ىآر عضوم هنأل اعطق همارحل

 نوكي اذه ىلع هيغ لوتلاغ ؤ لتأ وأ رثكأ ام لكأ ناغ : هل تلت
 ٠ ؟ ال مآ

 . كلذ ىف هب حرصم كلذك هنأب هيغ ليق دق معن : لاق

 طلخي ال هتراهط ىف افلتخم هب شيعيف هبرشي وآ هلكأب امناف : هل تلق

 . ؟ هربع هعم

 ةبجوملا هنراهطل لوق نم هيخ ام هقحلي نأل هيلع زوجي نآ ىسعف : لاق

 عنميخ هلصأ نع هجرخي اسجر هيغ رثؤي ال رهاطلا نأل ، هتحابا ىلع هئاقبل
 ةدم ىضقنيي ىتح هميرحتل هنوك قف ىضتقملا هسجرب لوقو س هلح نم ذئموي

 هسح ٠

٠ ؟ هنراهط ىلع عمجأ دق ام هلكأ ف هعم طلخ ناف : هل بلق



_ ٦١ 

 ىندآ ةراهطلا ىلا لولذلا نم عضوم ١ ١ ذه ق نوكي نأ هيغ وجرأف : لات

 هتراهط ق ام ةهج نم هيغ ام ىأرلا ا نم هيلع لخدي نأ نم هل دبال هنآ الا

 ىنعملاب لد ام لوقلا نم ىضم دقو ث هتساجنب لوني نم ىأر ىلع فلتخي
 ٠ ىفكو هلك اذه ىلع

 نابقعلاو ةازبلا لثم ريطلا نم بلخم ىذ لك نم حراوجلاغ : هل تلق
 . ؟ اهلحو اهتراهط ىف مكح نم هيف امب اهلكأ ىف لوقلا ام اهوحنو أدحلاو

 سجنلا نم وه امل ابلاغ اهلكأ ف عابطلا نم اهب امل هذهف : لاق

 ثيدحلا فو ع دحاو اهيغ لوقلاف ، عابسلا ةلزنمب اهنأك عامجالا ىف مارحلا

 بان ىذ لك لكأ نع ىهن ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ سابع نبا نع

 ىلع غ عاونخلا نم امهل امل همومع ف لدغ ، ريطلا نم بلخمو عابسلا نم
 صاخشأ نم ءىش ىف صوصخلا ىلع حص ام الا كلذ ىف دحاو مكحل امهنأ

 مادام هيلع مكحي هناخ ، اهريغ ال هتاقوأ لك ف ةساجنلا لكأي هنأ اهسنج

 ٠ ةلالجلا ىف امب اهنع جرخي مل ةلاحلا هذه ىلع

 ةلق ف رهاطلا نأو ث لكلا نم مدعي ال امبر لكألا ىف طلخلاف الاو

 اهمحل داسغل هتوبث ىف ىضتتملا ميرحتلاب لوق نم هب ىه امم اهجرخي الغ

 نوكت نأ اهنم هذه ىف حصي ال ذا ث اهتابوطر ميمجو اهفزخو اهرؤسو

٠ اهمكح نم اذه ىلع ةرهاط



 ن ٦٢ ت

 ةبارنسالا ىنعمل و ، اهلكأ نع ىهنلا لجأل ةيهاركلا نم هنود .امب لوتو

 لكأب نأ داكي ال ذا ث اهرمأ ىلع بلاغلا قف اهمعط ةهج نم اهيلع ةلخادلا

 ٠ اردان نوكي نآ الا ارهاط

 نم ال ةبوطر وأ رؤس نم اهل ام ةراهطل ةبجوملا ةحابالاب لوتنو

 عامجا ىف نوكي نآ امأغ ؤ هيف ام رهظآ :ىلع دساخ اهقزخ ناغ اهنوطب

 حرصي مل ناو ىأرلا لمتحي نآ رظنلا ف ىسعو ص هيلع لدأغ هفرعأ الف

 ىتح لاح ىلع قزخلا ف ام الا هجراخ نم اهضيب ف سيلو ث رثألا ى هب

 عاونألا هذه نم شيرلا ف .الو ، لاقم نم اهموحل ىف ام ىلع ىقبيغ لنغي

 سجرلاو ةراهطلاو ميرحتلاو لحلا ق اهنأل ك عابسلا نم رعشلا ف ام الا
 ٠ ءاوس

 . ؟ اهيف لوقلا ام اههبسآ امو نابرغلاو مخرلاو رونسلاف : هل تلق

 تناك ناو ، ىلوالا مكح ف لاح ىلع نوكت نأ هذهب ام ىلوأخ : لاق

 اهنأل ريطلا نم حراوجلا لثم بلخم نم اهل ام مدعل ىهنلا نع جراخلا ف

 عاونأ نم اهريغ ىلا ناويحلا نم ةمرحملا ةتيملا لكأ ىلع نامدالاب ةفورعم

 نأ الا ، نامزلا رم ىلع ارهاط لكأي الأ داك ىتح ، عامجالا ف ةساجنلا

 زاوجلو ث اهتاونقأ نم نوكي نأ ةتبلا مدعي ال هناخ ، اهتاقوأ لقأ ف نوكي

٠ اهماكحأ ىف ةلألجلاب قحلي ام اهنم همدع ةلاحتساو اهمايأ ىف هناكما



_ .٦٣ _ 

 نم وه ام ةراهطلا نم اهريغ ىفغ ةشيع ةرذعلا ىف مخرلل ناك ناو

 ةبلاغلا ىه ةبارتسالا نأ الا & اهلبق نم ىتلاو هذه ف ةلمجلابو ، اهماعط

 اهرؤسو اهمحل ىف لوتلاخ ، هل ةمزال اهنأك لب ،اهلكأ ةهج نم اهرمأ ىلع

 نم ايآر هفلاخ ام زاج ناو ،ا اهمكح ف ام رهظأ ةيهاركلاب اهتابوطرو

 هزنتلاو ، حجرأ هيركتلاف ح اهتراهط ىف اذه نم سكعلا ىلع وأ ، اهداسف

 نأل ؤ اهيلا ةرورض :نم الا اهب ام قحأ اهيلع ةبيرلا نم لخد دق امل اهنع

 ًهجلورخ حم حصي يتح لاكشألا مكحأ همزلي نآو دبالف ، لاحلا اذه ىلع ناك ام

 نم هب ام ىلع وهف الاو ، هيلع ليلد نم هدافأ دق امل هيغ كش ال ام ىلا

 ٠. كوكِبثم لك ى مكحلا ٣ لدعملا ىف ءاج ام ىلع فوتولاو كوك

 اهتراهط ىف لوقت نم اهيغ ام هجوأ هنأ ىلع اهلك هذه ىف لد ام اذه فو

 ليلحتب الو سيجنت ف ميرحتب اهيلع مكحي الغ ، هوركملا نم نوكي نآ اهلحو

 ، روجحملا ىف سجرلا نم هنأ الا ُ اهقزخ ىف روهملا نم ال هنأ ريغ ةراهط ىف

 هعدوآ ام نسحأؤ هرصبأ ام اذه ىلع لد ام هللا همحر ديعس ىبأل نآ الا

 . ؟ . ٥ .٠ رونف هعجضم هللا دري ه ربتعم

 ةراهطلا . مكح ةلاحلا هذه: ىلع اهقزخل لوقي نآ .زوجي الهغ : هل تلق

 . ؟.ال. مأ ء :ةلالجلا :نم هنآ اهنم هيلع حص ام .الا ىأر ىلع

! . 

 حص امال ىار .يلع اهمكح ف زوجي نا نم عنمي أل اذه نأ ىلب : لاق

ةأ ىأ ؟ ال مآ ةلالجلا نم هنأ اهنم هبلع



_ ٦٩٤ 

 لوقي نم ىآر ىلع اهمكح ف زوجي نآ نم عنمي ال اذه نا ىلب : لاق

 همحل لكؤي ام نا ث ريطلا ىف لمجم لوق نم رثألا ف امل ؛ اهمحل ةحاباب

 ىلع هيلع لخديف همومعب هيلع ىتأي نآ نم دبال هناغ س هقزخ دسفي ال

 ٠ كلذك وهف الاو ليلد هجرخي نأ الا س ىأرلا اذه

 ١ رجآ هللا هدا ز هيلع لد ام هللا همحر دبعس ىبأ خيشلا لوق فو

 ٠ هنافو دعيو هتايح ق ىده نم هد افآ ام ىلع

 ق هب احرصم افالتخا هق زخ ق نآ ف ١ رغل ١ ق ء اج لهف : هل تلق

 . ؟ ال مآ اهمكح

 ىلع ء ى زجي نأل هل ز اج حص دغ ن اغ . هيغ اذه ليق دق معن : لاق

 ٠ ع امج ا ىف هلثم وهغ ء ىشل ١ هيشآ ام

 ىف هيلع ىنلدتنغ صن نم هيف امب لاحلا ف ىنغرعت الفأ : هل تلق

 ٠ ؟ لاقملا

 نع ىهن هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ربخلا ق نا ىلب : لاق

 لكأ نع هيهن ىف ام ىلع هليوأت ف لمتحي نأل زاج حص ناغ ع راغلا رعب

 ىف هبلع زاج ىأر نم هيف امل ريطلا نم بلخمو عابسلا نم بان هل ام

. ءاوس ىنعملاو ةروصلا ى اهنأل ع عازنلا



_ ٦٥ _ 

 نم ادحأ ملعي ال هنأ هللا همحر ديعس ىبأ خيسلا نع رثألا فو .

 مه هنآ بوبحم نب دمحم نع ىور ام الا اهتبثأف هتراهطب لاق هباحصأ

 ىردن ال نحنو ث هعنم ىذلاب ملعأ هللاو ، لعفي ملغ هقزخ ف صخري نآ

 اهجو ىأرلا ىف راصل هيغ صخرغف لعف هنأ ولو ث هعنم ىذلا ام ، هفتوت ف

 هيف سيل ذا ادبآ حصي ال نيدلا ىف باوصلا نع هجورخ نأل ي قحلا نم

 . عفديغ هيلع ردق امل هزاوج نم عنمي ام

 زاجأ نم لوق فو ، هداسغ ىلع لد ام هللا همحر رثؤملا ىبأ لوت فو

 5 الالج نوكب نآ .الا ةراهطلا مكح هقزخ نم ىضتقي امل الالح هآرف همحل

 ىلع هجرخآ نيح هلوق ف هللا همحر ديعس وبأ خيسلا هبن اذه ىلعو
 . هدايق

 هتزخ ضقني ريطلا نم همحل لكؤي ام نأ هللا همحر عيبرلا لوق فو

 ىنعم هقحلي نأ نم دبالو ، هلكأ هزاوج ف فلتخملا نم اذه ناف هفرعاف

 هروس ةراهط هيغ ام رثكأ نآ الا ى هقزخو هروس ىف ىآر نم هلح ى ام

 نم ىنعملا ىف ههبسشآ ام وأ س هتزخ ةساجنو ارذق هراقنم ىلع ىرب نآ الا

 زاج ، روقصلاو نابقعلاو رونسلاو مخرلا لثم رويطلا سنج عاون

 هنولو هتروص ف هغلاخ ناو س ىآر نم هيغ ام ىلع همكح ىف نوكي نأل

 ىف هلثمك نوكي نأ الا اهلكأ ف هب ىه ام ىلع اهيغ حصي ال ذا همساو

 ٠ اهلحو اهتراهط

( ٣ ج نئازخلا _ ٥ م )



- ” 

 غلب اميغ لوقلا ام الوأ ةبوطر ىف ةساجنلا لكأت اهآر ناف : هل تلق
 . ؟ اهنم اهباصأ ام لاوز لمتحي نأ لبق نم اهنيح ى ةراهطلا نم اهلكأ نم هب

 نوكب نأ الا ةدساف اهنآ اهرآسأ ق ليق دق ام حضوم اذهف : لاق

 فلنخي هنأ ملعأ ال و ؤ كلذك وهف ال ١ و . ء آ ١ نم ايخ لمتحي ال ام را دقم ىف

 ٠ كلذ ق

 ٠ ر
 3 لح ام ىلا هوركملا وأ مرحملا دح نع عاونألا نم جرخ امو : هل تلق

 ٠٠ ؟ عامجالا ىف لكؤي نآ زاجف

 ةراهط الا همكح ف هجو نم هيلع زوجيغ هيغ حصي .ال ام اذهف : لاق

 امل مبت اهنأل ، همد نم ال ةبوطر نم هل ام عيمجو هضيبو هقزخو هروس

 ىتح هلكأ زاوج نم عنمت ةساجن ىلا ةراهط نم ليلد هجرخآ ام الا همحل ى

 ٠ هلبق نم هيلع ناك ىذلا هلصأ ىلا عجريخ ث لزن هب ام هنع لوزي

 ةراهطلا ىف لهألاو نوكي اذه ىلع هعاونأ نم ىشحولاغ :. هل تلق

 ٠ ؟ ال مآ ةحابالا و

 ىف هب ىه امع جرخي هب امل الا اهلك هذه ىف ىدنع اذكه : لاق

 نم ىأر ىلع وأ ، عامجا ىف مكح نم هل ام ىلا اهلحو اهتراهط ىف اهلصأ

 ىف فلتخي ادجأ نأ ملعأ الو ، كلذك ىهف الاو ، ىآرلا عضوم ف هلاق

 ٠ . كلذ
ا



_ ٦٧١ _ 

 اهيغ لوقلا ام ك هعاونأ ق مامحلا و جاجدلاو ماعنلاغ : هل تلق

 .. ؟ ةراهطلا ىف مكح نم اهل ىذلا امو

 ام الا ةراهطلا مكح الا اهل سيلغ ، لالح الا هذه ام هللات : لانت

 نم هب ناك ام ىلا عجريف سبحي ىتح هلحو هتراهط ف فلتخيف هلكأ ف
 ٠ هلت

.٠ , 

 نأل جاجدلا ف زاج امبرو اهلاقتنا نوك ةحصل اهلاح ىلع ىهغ الاو

 ىعرتغ لكأت اهتاداع ف ةساجنلا نم هل ام ةهج نم ىعرملا ى ةبيرلا اهقحلي

 ىف اهيلع زاجف حص ول نأ الثم ىأرلا ى اهل ام ىلع اهمكح ىف نوكي نأ

 اهتابوطر نم هريغو اهقرزل داسغالاو اهلكأ نم عنملاب لوق نم اهمحلو اهنزخ

 رذقلا نما:عىش ىري نآ الا هب سأب ال هناخ ، اهرؤس نم نوكي ام نود

 ٠ اه ر انم ىلع

 ء ادبأ هنم ءىنل الو ، هل ميرحت ريغ نم هلك اذه ى ةيهاركلاب لوقو

 ةحص مدع عم ةبارتسالا عضوم ف زوجي نأ ىسعو اهلحو اهتراهطب لوتنو

 اهجرخت الف ، اهلصأ ف ةراهطلا مكح نم اهل ام ىلع اهعم نوكت نآ اهطلخ

 نم الو ، ءىش ف نيقيلا نم اهنأل ث اهلبت نم هب ىه امع مكحلا ف ةبير
مزخناب اهل ىذلا لصألا نع صاصقلا مزال ف جرخي ىناخ ءىش ىلع ةنيبلا



_ ٦٨ 

 ىندأ هزننلا ىلاغ هادع امو لوصألاب هيسننآ لوقلا ق اذه سيلآ % لدعلا ق

 سبحلاب الا اهنم عنتمت داكت ال ةداع سجلرلا لكأ نم ةفورعم هب ىه الملل

 ٠ هيلع ردقغ هلاح ىف هنكمأ نمل

 لوتنلاف ، ةبيرلا هتفحل وأ ، هماعط ىف رهاطلا عم اهطلخيو راذقألا لكأي هنا

 ىندغا هتراهط ىف لوقلا ام هلهآت ىكملا مامحلا نم ناك امو : هل تلق

 ٠ ؟ همكح ق 7 لوق نم ء اج ام

 هضيب ىف .ال هترذو هرؤس ف ىآر نم ىلهألاب ام ىلع وهف : لاق

 هلح مدعل هلكأ زاوج نم عناملا هناغ ،\ همسا ق مرحلاب مادام همحلو

 ٠ كش الو

 . ؟ همكح ةراهطلاغ همحل لكؤي ام عا ونآ نم سشحوت امو : هل تلق

 ٠ كلذ ريغب هيف لوقي ادحأ نأ ملعأ الو س كلذك وه معن : لاق

 ٠ ؟ ةلمج هيغ لوقلا ام ريطلا ضيب نم ناك امو : هل تلق

 ةحابالا عم هرشقل الو همحل ىف ام الا ةراهطلا ىف هل سيلف : لاق

نكمي ال ذا ے محللاو ضيبلا نيب اقرف مكحلا ف ىضتقت ةلعل الا هقرذ ىف الا



_ ٦٩ 

 نم نوكب نآ ١ هركذ ف رم امك هيخ لوقل اغ الا و ؤ“ هرننق دومج دعب ةنيمل .

 ؟ لوب نم ريطلل ناك امو : هل تلق ٠

 مدلا هل ام عاونأ نم ءىشلا نآ ىردأ ال انأو ، ملعأ هللاف : لاق

 حص وه ناف ، عامجالا وأ ىأرلا ىف مرح وأ لح ام ، الوب سيرلاو

 ىف لكؤي ال ءىشل نوكي نأ الا ، هداسغو هتراهط ىف فلتخي نأل ث زاجغ
 زاجم ال اقفو هلكأ زاوج نم عنمي ةباد ف سجر نم هل ضرع دق امل هلاح

 . ٠ ارف همار نمل هفلاخ اميف

 ىف ام ناك ناو ، لوق نم هيغ امب هضيبمل مزلتسمو هل مزال ىآرلاخ الاو

 هقحلي نأ نم ىرعتي ال هناف ع دشأ هلصأ نم وأ هيلع أرط ضراعب ىأرلا هلح
 ٠ هلدع ىلع ةلدآ نم قحلا ىف ام عم هلكأ ةزاجاب لوقي نم ىأرل ةتب

 ٠ ؟ طاوطولاو باقعلاو شافخلاغ : هل تلق

 : اهلحل اهترخو اهرؤس ف ةراهطلا مكح اهل نا ليق دق هذهف : لات

 ة اهداسف ىلع لادلا اهميرحت نم هب امل رخآ لوق ىف اذه نم سكعلا ىلعو
 نم ال اهنأل ، حصأ هلبق ام نأ الا ، هلاق نم دنع راغلاب هبشلا ى اهن اتاحلا

 اهلكأ ىف ةبارتسالا اهقحلي الو س رسنلاو سشونلا تاوذ نم الو جراوجلا

لكاي ام اهنمغ اهننازرأ بلط ىف اليل جرخت امناو ، راذنألا نم ءىشلاب



_ ٧٠ .. 

 صختنمنف اهمدعأ اميرو 6 راجشألاو لخنلا نم نوكب ام رامث نم تاتقيف

 نأ زوجي الغ س هتراهط الا هيغ لوق ال ام اذهو ص اهتاروآ نم هكولت ام

 ٠ لاح ىلع داسغ اهيف رئؤي

 بورغ دعب هضرتعي ام الا هل رهظ دق اميف هتوق نم نكي مل ام اهنمو

 نم ءىش ف سيلو ث ءاوهلا نم هفطختف بابذ وأ ضوعب وحن نم سمشلا

 امهل امل ص هيركت نم هنودام .الو سيجرت نم ميرحت ىلا غلبي هب ام اذه

 ةبلتجملا ىف اهنكلو ، هل مد الام ةلمج نم امهنأل ، لصألا ىف ةراهطلا مكح نم

 ء هيلجت ام قيرط نم ةبيرلا اهقحلت نأل ، لدعلا ف ىآر ىلع زوجيف هل

 ىبظ نم هنأك ء هناتقتغ امهنم هلكأت اميف هل ريدقتلا نم هب ام ىلع هنأ الا

 ٠ هيلع لدي امو ث روذنلا نم هب ام عم هيغ هل سيل

 ةراهط نم اهلصأ ف هب ىه امع اهلوحت الآ هبارتسالا ىف ام حصأو

 ريغ اهنأل ، اهلكأ زاوج نم عنمي ميرحت ىلا ةحابا نم الو ، ةساجن ىلا

 هزنتلا ف زاج ام اهنوك ف ىضتقت اهنكلو ، مكحل هبجوم الو ، ملعل ةديقم
 ٠ ادبأ هب هموزل نم هيلع دازام ال ، هل اراتخم هيلع ردقف ك ذئموي هنكمأ نمل

 ٠ ؟ الوق هيندخأ همكح ام كىنالو الوب هذهل ناف : هل تلق

 ج رخي ال اهلكأ مرحي نم لوق ىلع هنأ الا افالتخا هيغ نا ليق دق : لاق

فلتخب نأل زوجهف اهلجأ نم لوق ىلعو ث هدايت ىلع هتساجن الا هيف



 :؛ا\:٧ ._

 اهلام نوكي نآو ديصلا نم نوكت نآ ىنبجعي هنأ الا س هداسغخو هنراهط ىف

 . لوق نم ماعنألل ام ىلع لوب نم

 ماعنألا لوب ى اهب عطقتت ةصخر نمأ ىأرلاب لوقلا ىف لهغ : هل تلق

 ؟ ال مآ

 رقيلا و لبالاو منغلا فقو > رصبلا لهآ نم دحأ نع اهفرعآ ال : لاق

 دنع رشبلا نم دحآ ىلع مقيف ررشلا نم ريطي اميغ ىآر ىلع نوكي نا

 ق مدقلا غبصي مل ام هنم عانتمالا ىلع ةردقملا مدعل % هيلا ةرورضلا

 ٠ كلذ ىف لوق نم رجزلاو سودلا ى ءاج ام عم هيغ صخري نم ىآر

 هرا دقفم ق فرعيغ هيلا ىهتنن دح نم غابصالا هذهل سيلوأ : هل تلق

 ؟ هيلع لدي امب

 نم ءوضولا فام ىنعمل هلك هبطري ملام هنا هيغ ليق دق ىلب : لاق

 ليقو ، بسح هيلع حسم اذام ىلع نقيتسي ىتح ليقو ث هرادقم ف غابسا

 هيغ نيبتي ىتح : ليقو ث هرهاط نم هفك هيلع ىرج اذا هتبوطر لحي ىتح

 لغخاوقلا ىف اذه نا : ليقو ء هبلع اهارجأ اذا هفكب هدجو ناو ص هنود ام ال

 ٠, اهنم عنتمي نأ قرطلا ف ردقي ال ىتلا ةيخاولا

 لمعلاو لوقلا ف عمجم مدقلا غبصي ملام هيغ ةصخرلا هذهف : هل تلق

؟ لوألا نم مدقت وأ رخأت نم دنع اهيلع



_-: ٧٧٢ . 

 صخ رآ نا هللا همحر ةديبع ىبأ لوق فو ۔ رثك وأ اهنم لتقام داسسفي

 ٠ هغرعاف هرت ملو هندورب تدجو ام كلذ

 ؟ ماكحألا نم لبالا ىف ام اهلاوبأ ف اهلغ ماعنألا نم ىقب امو : هل تلق

 ىلع ل دام هللا همحر ديعس ىبأ لوق ق و ا كلذك وه معن : ل انق

 . . كلذ

 ىذلاغ ع مدقلا غبصي اميغ ءارآلا كلت نم لوق ف ةلمجلابو : هل تلق
 ؟ هداسفل لوق ىف هدح ام نود هر ادقم ق اهلوب نم نوكب

 ٠.٠ هد ايت ىلع هم سأب ال هنآ الا هيف ح رخمي الف : لاق

 ىلصآ مد هل سيل ام عاونأ نم سنجلا ىف ناك امو : هل. تلق

 ريبانزلاو بدانجلاو دارجلا لثم ، ةباد وآ ريط نم لاح ىلع بلتجم ال

 ؟ اهيغ لوقلا ام دجادجلاو سانخلا و براقعلا و

 ىف امل اهنم جرخت ةبوطر نم اهل ام عيمجب ةرهاط اهلك هذهغ : لاق
 هيف حصي الغ ههبش امو ، هلح ىلع دارجلا ىف ليلد نم عامجالاو ةنسلا

 الو ، ايح ارهاط نوكي نأ الا زوجي الغ اتيم لح امو ع هلثمك هنأ .الا

ةقترذ وأ هلوبو هرؤس ةراهط ىف ال ، هلك اذه نم ءىش ف فلتخي هنأ ملعن



 هتوم ناك ءاوس هلكأ زاوج ف .الو ، ةبوطر نم هل نوكي ام وآ

 ٠ كلذ ف قرغ الخ هفنأ فتحل وآ خبط نم ناك ام وأ حبذل

 ناذيدلاو "ميراسألاو لمنلاو زذلاو ةفرسلاو نالعجلاف :" هل تلق

 نوكي ام وأ ةمعطألا وأ رجشلاو عرزلا وآ لخلا وآ نيطلا ىف ةدلوتملا

 ؟ اهوحنو نادرو تانبو رمثلا نم

 اهتراهط ىف مكح نم ىلوألا ى ام الا اهلك هذه ىف سيلف : الاق

 ؛ امهنيب ام قرخ مدعل دهو امييخ لوتباف اهسنج عاونا نم اهنأل ء الحو
 اتيم الو اهنع ايح جرخي الف ص اهلكآو ةرذعلا لمحب افورعم لعجلا ناك ناو

 نم هلو ، :اهلثمك وهغ الاو ء ةساجنلا نيع نم ءىش هيلع ىري نأ الا

 هللا همحر ديعس ىبأ خيشلا لوق نم ىعارملا نأل اهلام ةراهطلا مكح

 ، هرهاظ ىف ةساجن هيلع نياعي نأ الا همسا لقنت الو ، همكح لوحت ال

 ٠ كلذ ى هفلاخي ادحأ نأ ملعن الو

 ؟ اهمكح ىف لوقلا ام هباود نم وآ ءاملا ريط نم ناك امو : هل تلق

 زاج ام اهنم نألل ، دحاو مكحل عاونأ نم هب ام ىلع ىه نا : لاق

 ٠ ع امجا نم اهب امل ىرخآ ف سكعلا ىلعو 5 ىآرما هبلع

 سرونلاو لصاوحلاو نيزحلا كلامو طبلاو زوالاو حبلاغ : هل تلق

؟ ءاملا ريط نم ريغ ىلا صاوخلاو



_ ٧٤ 

 اهرؤس ىف الو اهمكح ىف لالحلا نم اهنأ الا هذه ىف ىردآ ال : لاق

 حص ام الا ةراهطلاب لوق نم اهمحل ى ام الا اهتابوطر ميمجو اهقزخو

 هقحلت نألا ، هيغ زاوج وأ س هلكأ ف سجنلا رهاطلا عم طلخي هنأ هيلع

 ، هلحو هتراهط ىف لوق نم جاجدلا ىف ىلع نوكيف ، هاعرم ىق ةبارتسالا

 ىف ىهف الاو ث هلنم ىف ا هنتحليغ ٢ ىآرلا همحل ف امل اهبسثم ن ناك وأ

 . . كلذ ريغب اميف لوي ادحأ نأ ملعأ الو س كلذك اهترثك

 ؟ هريغ وآ ليلق ءام ىف تتام ىه ناخ : هل تلق

 ىف ىعرت تناك ناو ث ةيربلا ىام الا اهل نوكي الآ ىسغ : لاق
 لق ام الا ةش املا هي ١ ود نم اهريغك هلخاد نم هيف س شيعت ال اهناف . ءاملا

 . مكح نم امهل ام ىلع نوكي نأل هعاونأ نم

 ربلا ق شيعب امم اهوحنو ناطرسلاو ةافحلسلا و عدفضلاف : هل تلق

 ؟ اهنم لك ىف لوقلا ام اعيمج ءاملاو

 اهنأل ، ةهجو لك نم ىلوألاب ام ىلع الا نوكت الأ اهب اهلوأغ : لاق

 اهتحلي نأل زوجيف ث ءاملا ف شيعتو ةيربلا مكح اهقحليف ربلا ف سيعت

 . ةيئاملا اهلاوحأ نم نوكي ام وأ ، اهرومأ نم صوصخ ف ىرخآ ةهج نم

 ىضقيغ ث ءاملا ىف نوكت امنا ث اهنوك ءادتبا ىف عدفضلا نأ ىرت الأ

كلهت ال ام دح غلبت مل ام اهيف حصي مكح نم كمسلا ىف امب اهيلع



_ ٧٥ 

 اهلام ىلا اهلصأ نع اهب لقتنت ةسثيع ءاملاو ربلا ىف شيعتف هقارفل هعم

 نوكي ام لاح اهلوب داسف ف فلتخي نأل ، زوجيف اهلثم ىف مكح نم

 اهرؤس اماغ ث هيلا اهئيجم ف وآ ، هنم اهجورخ دعب هبرقت وآ ءاملا ىف

 ةساجنلا نم راذقألا لكات اهنأ اهيلع حصي مل ام رهاط هيف لو_ةلاغ

 الئل زوجيف ث هب ىذلا عضوملا ىف ةبارتسالا اهنحلت وأ ، اهيف ىعرتف

 نم اهل ام عيمج نم هريغ ىلا اهمحل ف لوت ى ةبارتسالا ىف ام ىلع الا نوكي

 ٠ اهمكح ىف ىأر نم هيف امب ةبوطر وأ رؤس

 ىلع لدام : رخآ لوق فو ء سجرلا ىلع هنآ اهرعب ف لوقلا نمو

 ليق هبو س رذقلا عضوملا نم ىتأت نآ الا هب سأب ال هنا هيغ لينو س سكعلا

 ىلا هب جرخي نآو دبال امل ارض اهلكأ ىف اهيلع حصي مل امو ، اهلوب ف

 اذه لثم اهيف زوجي نآ ىسعف ث عامجالا ف ةساجنلا مكح هلام

 عاونألا نم اهوحن ف امل 0 اهنم هداسغ ىف فالتخالا نم ىرعت الأ

 . ةراهطلا نم هب ام ىلع ءاقب نم صخ دق اميغ هيلع ليلد نم ةرهاطلا

 دبال اهنأ ىلع هذه ف لدام هلاح ىف رخآ ىأر ىلع هلاقتنا نوك زاوجو

 ٠ اهمس ١ ق ةلالجل ١ ىل ١ همي رضت مل ام ح كلت ق زاج ام اهيغ زوجي نأ و

 هب ىهام داسغفل ةبجوم ث اهلاح ف ةساجن نم ءىش اهب رهظ ناغ
 ىلع ىهف الاو ث اهلاوزل هنم رهطي نأو دبال ام اهيلع ىتأب ىتح اهندب نم

٠ اهترامهط ف مكح نم هبام



_ ٧٦ 

 ةلمج نم هيجعي هنآ ىلع لدام هللا همحر ديعس ىبآ خيشل ١ لوق ق و

 نم ىآر اهاعرم ق ةيلارتسالا اهقحلتال ام عضا وم ق ىأرلا نم امهب ام

 ، اهلوب دسخي نم ىأر اهقحلي ام عضوم فو س اهلوب الو اهرعب دسفي ال

 ٠ نراذقألا عضا وم نم ىتأي نآ الا ص اهرعب ى صخربو

 سيلو ، هلوق ىف ام ىنعم ىلع امهداسفب لوقي نم ىأر هبجعي هناخ

 نوكي اميف الو س اهداسغ الا ءاملاو ربلا ف نيعت نآ دعب نم اهتتيم ف

 ةدسفم اهنأ الا ةبوطر ىف ةراهطلا نم هيلع دعب نم مقي وأ هيخ اهتوم لاح

 اهناخ ءاملا ىف نوكت نأ الا ىلصأ مد ف ىرب مكح نم اهل امل س هل

 ٠ ةيئاملا نم اهلام د سسفتالغ هباود نم

 لوق فو ء ةيربلا ىف ةنيع نم اهل امل رخآ لوق ف سكعلا ىلعو

 5 هحير وأ همعط وأ هنول ىف هريغتغ هيغ نقنت ىتح هدسسفت ال اهنا : ثلاث

 ىنعم ق هل ام رييغت ناغ “ اهي هدسسغفت الف هنريغ ناو اهناو : عبا ر لوق فو

 ٠ همسا ق ءاملا قلطم نع هجرخي مل ام \ همكح ق ره اط ء ىننو هريغ . ام

 فو س دسفت الف الاو ء ربلا ىف اهتوم نوكي ىتح : سماخ لوق فو

 ٨ ٥هدىىفتخغ اراح ءالا نوكيب نأ الا لاح ىلع هدسىفن ال اهنا سداس لوق

 ضرألا ةهج نم هرحل هبيغ سٹيعن ال ام رادقم ق ناك اذا هياود نم ال اهنأل

٠ رانلا وأ سمسنلا وأ



- ٧٧ 

 ىف تتام ىه ناو ث ةرداب نم هريغ نيبو هنيب قرغ ال هنا هيغ ليقو
 هب ام داسفو ءاملا ةراهطب ليقو ، هيف امو هندسفآ ةفاضملا هايلا نم ءىن

 عضوم ف نوكي نآ الا ، هيلع لديغ هبجوي ناهربل همار نم ىلع بعصي اقرف

 هضعب نم ةبوطر ىف اهنم ءىنن هباصآ اميغ هل حصي نآ ىسعف ث ةسسامملا

 هريغ ال ةساجن ى اماو ةراهط ف اما دحاو مكحل امهغ الاو ، هلك وأ

 ٠ نح ةلدأدنع امهنيب قرف نم

 هب ام سجني نآ حصي مل ارهاط نوكي نآ ءاملا ىف زاج اذا هنذل

 !ذه ‘ هلثمك نوكي نآ ةلعل الا هب اميغ زجي مل اسجن ناك ناو ث هلجآ نم

 ىف هقلطم نم همسا ف ءاملا نم ناك ام عيمجو س همكح ف هجولا وه

 اذه ىلع هيغ مقو وآ ؤ هنم جرخ ام ىلا هغاضم نم وأ ، هحلام وأ هبذع

 ، هيغ شيعت ال اهنأ حص ام الا هيلع زوجي نأ نم هل جرخم ال هناف نوكي

 فلتخي الامب هيغ اهتول سجنتف هباود نم نوكت نآ نع هب امل جرختغ

 ناك امو س لادج نم ىرلا ىف هبام ىلع وهغ الاو س لاح ىلع هداسف ف

 لخ وآ ذيبن وأ نبل وأ لسعو سبد وحن ءاملا مسانع جراخلا ف

 اهعوقو ى الو ، هب اهتيم ىف هل سيلف رهاط ءىش نم نوكي ام وأ نهد وأ

 ، ةرافلا عم هدماج وآ هعئام مكح نم نمسلا ف ام الا اهتوم دعب هبلع

. ةدسق ةموهز وأ ةبوطر ىف اهانال امل ىهف هتاذ نم اهنأل



 قيرط نم ةهبسثلا اهقحلتغ ث راذقألا نم ءىجت نآ الا ءاملا باود نم
 نم نآ لعلو ىسعف ةمعطألا نم نوكي ام وآ لخلا ىف زاج امو ء ىعرملا

 ٠ امهيف هلاقام هل حص نا اهادع ام الو ةبرشألا ق هزاوج

 كلذ نأ ء اهقفللا نم هباحصأ نع هللا همحر درعس ىبآ خيشل ١ لوق ق و

 حصأ و اذه ىف ام رهظأ هليق ام نأ الا ى ءاملا نم اهلصأ نألا ٠ دعبب ال

 ٠ رثكأو

 نأ دعب نم اهل سيلو ربلا ف أدتبملا ىف اهدلوت ناخ ةافحلسلا امآو
 نأا زوجيف ث رحبلا ىف سيعت ىتح ةيربلا مكح الا اهضيب نم جرخت

 امل س عدفضلا ةلزنمب اهرومأ نم ةدحاو ريغ ف ةيئاملا ىف ام اهتحلي

 مكحلو ث امهتايح ف ىنعمب هيف امهنأ ال عضوملا اذه ىلا لوزن نم امهل
 نم ةبوطر ىف رهاط ءىش نم هب ام داسغ نم هيغ امل امهتوم ف دحاو
 هداسخ ىف فلتخم هلهأ نم ىأرلا ناف ، ءاملا ىف الا امهنم وأ ، ءىشلا

 هيلع زوجيف ث بذعلا ءاملا ىف شيعت ال اهنأ هذه ىف حصي نأ الا امهب

 ىلع هباود نم ال اهنأل هيغ حصيف ث هلباقي ىأرل لادج الب هدسفت نأل

 ىف مكح نم امهل اميف ءاوس ىلع نوكي نأ امهب ام ىلوألاغ الاو س لاح

 . ليلدب عىش نم صخ ام الا امهلاوحأ ىف هباشتلا نم امهنيب امل ةراهطلا

نوكي اف وأ ،'لوب وآ رعب وآ رؤس نم امهل اميف كلذك امهغاالاو



:٧٩:. - 

 اهلكآ: ف ةبارتسالا عضوم ف امهدعب ف وآ ءاملا نم امهيرتق ف ةبوطر نم

 ام وآ ملعلا قيرط نم ةحصلا .وآ ,راذنألا نم دعيف مارحلا نم نوكي امل

 هجو نم نوكي نأ هتوبث ف ىنبجعيغ حصي مل امو ع مكحلا ف مزلي

 هبجوتغ هب موقت ةنيب ريغل هنأل ء ءاضقملا ىف هموزل نم هيلع دازام ال هزنتلا

 نمل هزاوج عضوم نم ىآر ف هنودام وآ عامجا ىف مكح نم هيغ امب

 ررق ٠ هيلا لزن

 الونو ةراهطلا الوق اهمد ىف قحلا لهذا ناف اهمكح ف اذه عمو

 نم هيغ ام حص نا هداسفي لوقلاغ ةاكذلاي الا لحت .ال اهنأ الإ س داسفلاب

 ٠ داشرلا لهأل ىآر

 5 ءاملا نع دورفنم. مكح نم هب ام الا هل سيلف . اهنم ربلا مزلامو

 ىف صخ ام اذه ىلع اهتحلي نأل زوجيف هيغ سنيعيف رحبلا جلي ال هنأل

 ٠ هتاذ نم نوكب امب ةراهطلا

 ىردآ الو 5 همسا ىف ءاملا برقع الا وه سيلغ ناطرسلا امآو

 قح ةيضق نم هولاق ام لمجم ف نوكي نآ الا س همكح ف ىأرلا لهأل ام

 هنأب هيلع لذي ام مهل نوكي نآ نم هيغ دعبي الأ ىسغخ ع ةيرحبلا باودلا ف
 مكح نم فحالسلاو عدفضلا فام ىلع لمحي نأل ى زاج ىلصأ مد ناك نا

هيلع حض ناغ ئرب نذا وهف ى زبلا ف يرشبعيف هقرافي هنآ الا ،:ءابملاا



_ ٨٠ _ 

 قيرط نم ةبارتسالا هقحلت نأل زاج وا هاعرم ف ةساجنلا لكأي هناف
 نم هب ام قحآ ةراهطلاغ الاو ، هجو لك نم اهيف ام الا ل سيلف ، هاعري ام

 يقبيو ث هلجأ نم دسفي هب امل هلكأ ةهج نم الا هداسف نوكي الام عيمج
 . هلثم ىف لونن نم اهيخ امب اهلصأ ىلع ةنيمو هلوبو همد ف

 قحلي نأل زاج همارحل ةبلتجملا نم نكي ملو هتاذ ف هل مد ال ناك ناو

 ٠ كلذك وهغ الاو

 ىف نوكي اذه ىلع ءاملاو ربلا ف شيعي ام عيمجف ةلمجلابو : هل تلق .

 ؟ هتامم دعمو هنابج

 عاونأ نم ههبشأ ام نآ الا هريغل هجو .ال ذا ؤ اذه ىف ىعم اذكه : لاق

 هل جرخم ال هناغ ، هريط وآ ربلا باود نم ىارلا هيف ام سنجلا اذه

 هب ام ىنعم ةهباستم نم امهل ام ةهج نم ، هلحو هتراهط ىف هقحلي نآ نم

 3 هلك نم قح ليلد هجرخأ ام الا ، هيغ ام عيمجب هيلع زاج ىآر ف لوق نم

 . كلذك وهغ الاو

 لوفلا ام 6 ءىش نم امههسسنشأ امو روقتنسلاو حاسمتلاو : هل تلق

هغرعآ ادرجم الوق امهيف ىتآ قحلا لهأ نم ادحأ نأ ملعأ ال : لاق



_ ٨١. 

 اهب ام ىلع ىنعملاب لدتخ ك اهيلع ىتأي ةلمج مهل نوكي ام الا 2 هيلع لداف

 ىف امهنم لك نم هقحلي نأل زوجيغ ، هجولا اذه نم نذا وهف ربلا ف

 ٠ هلثم ىلع زاج ام ةراهطلا

 هقرافي اال امزال هيف ىقبغ ربلا ىف هضيب نم دلوت ام .هنآ روقنفسلا فو

 ىف ام الا هل سيلو ع هجو لك نم ءىرب نذا وهف ث ءاملا ىف سيعيغ رحبلا ىف

 . مكح نم هيربنا

 زوجيف ع هلكأ ف ةبارتسالا هقحلت نأل زاجو ، سجرلا نم راذقألا لكاي

 ىفكغ ةيلصألا ءاملا با د نم هلثم ق لوقلا نم رم ام ىلع نوكي نأل

 ٠ ىرخآ ةرم هتداعا نع

 وأ حلملا ءاملا ق ام الا هريط وأ هيا ود نم سشيعي الامو : هل تلق

 قرغ ةراهطلاو لحلا ىف هلغ كله ربلا ىلا هتراف ناخ ، هريغ ىف ال بذعلا

 مكح نم هلامب ادرفنم هعا ونآ ف كمسلا ىرت وأ 0 هناتبح ىف امهنيب ام

 ؟ ١ ٥ وس امع

 ىف عاونأ نم سنجلا اذهلام عيمج ق ىردآ ال انأو ، ملعأ هللا : لاق

) ٢ > نئا زخلا .۔۔ ٦ م (



_ ٨٢ 

 وآ ىأر ق ةيربلا نم هوركملا وآ مرحملا هبنآ ام الا ةراهط ف الو هحابا

 ٠ هلحو هتراهطب لوق نم هيف امل ىأرلا هنقحلي نأ نم ديال هناغ ء عامجا

 . ةيهاركلا نم هنود امب لوقو ث هلكآ زاوج نم عناملا داسفب لقو

 هدايق ىلع زاج هلاق نم ىآر ف ههبش ام مكح ف نوكي نأل زاج اذاو

 ف مكح نم هلام ىلع نوكي نأل ، حابملا هبأ ام ىلع وه ام عيمج

 هتاكذ مدع عم هلكآ زاوج نم عنمي الغ ، هتنراهطو هلحب لوقب هتراهط

 ٠ هريغو همد ىف كمسلا لثم هريطو هباود ف اذه وحن نم نوكي امل امومع

 ناك ام هعاونأ عيمج ف بذعلا وأ حلاملا ءاملا نم كمسلاف : هل تلق
 ؟ ركذلا لهأ دنع همكح ىف لوقلا ام اهرابك وأ ث امهناتيح راغص نم

 % هلكأ زاوجو هتراهط ىلع عامجا نم هيف مهل ام ىردت ال وأ : لانت

 ليلد نم ) اعاتم هماعطو رحيلا ديص مكل لحأ ( : ىلاعت هللا لوق ىف امل

 ن اننتيم مكل تلحأ ( : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لوقتو ئ هلح ىلع

 زجي مل اتنبم لح امو « لاحطلاو ديكلا مدو ؤ دارجلاو كمسلا ةتيم نامدو

 ٨ فلتخم هداسسخ ف هناغ همد الا . هيغ ام عيمجب ايح ١ رهاط نوكب نأ الا

 لحرملا نم .ال حبذلاغ % هتوم ى حيبأ امو س رثكآ ةراهطلام هيف لوقلا نآ الا

 مارحلا نم سجرلا ناف ، هتراهطل الا احابم نوكي نأ زوجي نلو ، هتحابال

 ق لوقب قحلا لهآ نم ادحأ نأ ملعن الو 4 هيلا رطضا نم قح ق الا

٠ ادبآ هريغب اذه



_ ٨٣ 

 هديص ق لخدي نآ ةميركلا ةيآلا نم اذه ىلع زوجي الفآ : هل تلق

 ؟ الوآ ةب ١ د نم هيف ام عيمج هم اعطو

 لك ىف قالطا نم اهب امل عفدي دبالغ زوجي اذه نا ىلب : لان

 مدعل اغرع همسا ىف هسنج عاونا نم لخدام ىلع همومع ىف ىنآي اهنم

 عنميف ث هريغ نود ءىش ىف صوصخلا ىلع هدييقت ف لدت ةنيرق نم اهلام

 دقام هريطو هباود ف الا اهموهفم نم رهاظلا وه ام هيلع زوجي نآ نم

 ةراهطلا ف مكح نم ةيربلا ىف ام لاح ىلع هقحليفع ءاملاو ربلا ف سيعي

 ى فلتخي نأ نم دبال هناف ءاملا ىف الا ةتيملاو مدلاو ، ةحابالاو حبذلاو

 ,نم ربلا ىف اهبش هل هنأ الا ، ءاملا ريغ ىف شيعي الام اهنمو س اهب هداسف

 ، حابذو رحن نم هيف زاج ام ىلع هل ةاكذلا دعب نم حابم وآ هوركم وآ مرحم

 ٠ هماكحأ ف ام هنتحلي نأل ىأر ىلع زوجيف

 رئكأل هنأو ڵ هماسضقآ عيمج ىف سكعلا اذه ىلع لدام : رخآ لوق فو

 ربلا ىف ههبشي ام سيلو ، رحبلا ريغ ف سنيعي ال ام اهنمو س ىآر نم هيف ام

 ىنام هتومو هتايح ىف هقحليغ ، عامجالا ىف ةاكذلاب الا لحي الام عاونأ نم

 هل ةاكذ .الو هيف ميرحت الام ةيربلا نم هبشي ام اهنمو س لاح ىلع كمسلا

 نم هريغ ال هب ام ىلع نوكيف ىآر نم هنودام وأ نيد ف هتتبل داسخ الو

٠ هميغتغ اذه ىلع لدام لوقلا نم ىضم دتو ؤ هيلع زوجت



 هباود نم لح ام عيمج نم هريغو كمسلا ىف هجو نم لهف : هل تلق

 ٠ ؟ ائين هتوم دعب لكؤي وأ ايح غليب نأ ةاكذ ريغل

 لالحل ١ نم هنأل ٥ ز ١ وج نم عنمي امي ١ ذه نم ء ىش ق دحأ ال : ل اق

 . لاح ىلع اقلطم

 ىلغيب نأ وآ ، ةايحلا نم ءىش هبو رانلا ف ىقلي نآ زوجيأ : هل تلق
 ؟ راحلا ءاملا ىف اذه ىلع

 نآ لب هيب ذعنت نم هيغ امل ه ركي نأ ر انملا ق هئاقلا ق ىسعف : لاق

 هبي ساب ال نآ وجرأغ 6 ر احلا ءاملا ق ىلغي نآ امآ و 6 ميرحت ىل ١ همي غلبي

 ٠ هيلع ليلد نم قحلا لهأل دارجلا ىف امل س لاح ىلع

 ٠ ؟ ال مآ هيح عطقتو حب ذن نآ ةكمسلا قف زوجيو : هل تلق

 : ايحل ا ىف اهتكم لاط اميرو 6 اهحب ذ ز ١ وج نم عنمي ام ىر دأ ال : لات

 هركي .الأ ةيح اهعيطقت ف ىنبجعيو ء اهل ةحار اهتوم ةعرسل حبذلا ف ناكف

 هلباقي ام ىلا اهلح نع هب اهجرخآ الف اهب ذئموي لعف ناف ع اهبيذعت هيف
 . ادبآ اهميرحت نم

؟ ال وأ ١ اه دلو نم كمس وأ اهل ضعي نم اهنطح ق دجو امو : هل تلق



 لوق نم امهيغ ملعأ الو . امهل ام ال ١ مكح نم امهل سيلغ : لاق

 ٠ افالتخا نيملسملا

 لكؤي ام عيمج نم هريغ وآ لسرملا جاجدلا نم ضيبلاغ : هل تلق

 { هلكأ ىف ىعرملا ءوس نم هلام قيرط نم هقزخ دسف دق هنأ الا س همحل

 ؟ هلسغ لبق خبط نا هيغ لوقلا ام

 3 سجن هرشق رهاظ نا الا هب سأب الغ ملس نا هيخ لبق دق : لاق
 نم هبيصي نأ هنطاب ىف ىقبي نأ نم دبالف الاو س ءاملاب دعب نم رهط ناغ

 ٠ دسىغ رسكن ١ و لمحي نأ لبق

 نم منيمغ ، دسفي الآ هيف زوجي نآ ىسعف : رخآ لوق ىلعو

 ىف صخري نم ىأرل هلبق نم وآ هدومج دعب رسكنا وأ قتسا هلكأ زاوج

 نم عنميف ةلالجلا نمأنكت مل ام لاح ىلع سجرلا نم هلعجي الف ث هتزخ

 ٠ هلصأ ىلا عجريف سبحي ىتح هلح

 ؟ د مج ام دعب اقسشنم دجو ناغ : هل تلق

 لكؤيغ س قشل ١ ىلب امم لسغي نأ عضوم ااذه ىف ىفكيغ : لاق

 لوقي نم ىأر ف سجني امب اهلاوز نوك ملعي ىتح هتراهط ىلع هادع ام نال

٠ اتتلطم قنشا ام لكآ نم عنمل اب ليقو س هتساجنب هرشق ىف



 ۔ ٨٦ ۔-

 ؟ ال وأ همكح ف سجن هب خبطي ىذلا ءاملاغ : هل تلق

 ىلع الا ىدنع اميغ جرخي ال هنأ الا \ هيغ اذهب ليق دق معن : لاق

 نم ىآ ر ىلع الا هيأر ف هقزخ داسفل هجراخ نم هرشق دسفأ نم لوق

 ٠ هتراهطب لوتب

 رسكناف 0 امهنيد لئاح نم رانلاب ىوش ناف : هل تلق

 ؟ ال مآ خبطل ١ ف ام ىلع

 5 هلكآ نم عنمي الغ دسفي ال هنأ هيغ ليت دن ام عضوم اذهف : لاق

 ناك نا هلثمل ةراهط نم رانلا ىف امب لوقي نم ىآر ىلع الا جرخي اال هنأ الا

 رهاظ ىف ىذآ نم هب ام لوزي اهب ام رادقم هيلع ىتأ نأ دعب نم هب عقو ام

 اهنأب لوقي نم ىآر ىلع ال هلدع ف لوقلا اذه ىلع ذئنيح رهطيخ ، هرشق
 دت ام اهب هنع مغدني ال هدايق ىلع هناغ س لاح ىله ةساجنلا عفرت ال

 ٠ هداسغفب لاق نم ىآر ىف سجر نم هل ضرع

 ح رخ 6 4 اكآ ز ١ وجو هنن ر اهلط ق ل وغل اف ةنيه نم ن اك امو . هل تلق

 ٠ ؟ ادبأ ) صيخ رت

% ديدشت نم هب امل ةنيل ىف ال هبلص ق ىه امنا ةصخرلاف : لاق



٨٧ 

 ةبوطرلا عنمت هرشق ف ةبالصلا نأل س ديعب ريغ هنأك ىأر ىلع امهنيب قرفلاو

 .اذه نم سكعلا ىلع نيللاو ، هلخاد فام ىلا منلبن نأ ةساجنلا نم

 ٠ هيف كس ال امب

 نم هريغ .ال هخارف نم نوكي امب عافتنالا زوجي امنا : رخآ لوق فو

 امهيخ لوقلاف ع همأ ةلزنمب همكح ىف هنأل ، لاح ىلع هب عفتنب ال ليقو ، هلكأ

 ٠ دحاو

 ٠ ؟ اهتاكذ ىف زاج ام ىلع اهل حبذلا دعب اهضيب نم جرخ امو : هل تلق

 ملعآ الو د هلحو هنراهط ف لوق نم اهمحل ق ام ال ١ هل سيلف : لاق

 زاوج نم عنمي قرفل ةيجوم ةلعلا الا اهمكح نم اذه ف فلتخي هنأ

 ٠ كلذك وهغ الاو 6 هلكأ

 ؟ هيف لوقلا ام خرف هنم ءىش ىف دجو ناف : هل تلق

 سجرلا نم ةتيملاخ الاو ، لكؤي نأ زاجف لح حبذف ايح جرخ ناغ : لاق
 نأ مهلع الو 6 قرف الغ 6 ائين وآ اخوبطم وأ ابوتم ناك ء! وس لاح ىلع

 . قحلا لهأ نم هريغ ىلا فلاخي ادح

 ٠ ؟ اهيلع داز ام ال ةرمح هب ناك ناغ : هل تلق

ىف نول نم هلامع ةرمحلا ىلا ريغت دق ام لكأ نم منملاب ليق دق : لاق



_ ٨٨ 

 نوكي نأ الا هلكأ نم منمت ءىشب سيل ةرمحلا نا : رخآ لوق فو ء لصألا

 ٠ هلحو هتراهط ىلع وهغ الاو 6 امد

 ٠ حيرص مد ريغ ق ة رمح قرع هيغ ن اك ناغ : هل تلق

 نأل زوجي نآ ىسعو ص هب سأبال هنا : ليق دق اذه ىفف : لاق

 ٠ ىآر نم ةرمحلا ىف ام اذه ىلع هقحلي

 ؟ هطلاخ دق م د هم ن اك ن اف : هل تلقن

 نوكيب نأ زوجب ىنأف % لاح ىلع سجن هناف لكؤي ال اذهف : لاق

 ٠ لالحلا نم

 ىنح ء ال ام لسغب نآ نكمآف هنم عضوم ق م دلا ن اك ن اغ : هل تلق

 ٠ ؟ هنع جرخي

 نم عنمي الغ 0 رهطي نأ هلسغ ق ٥ رمآ نم اذه ىلع ىدىعغ : لات

 ٠ هلكآ .ز ١ وج

 ء ىلصأ م د ق ىرب ن ١ ويح نم حيبأ دق ام لك نم م دلا : هل تلق

 ؟ ال مآ ىنربختأآ % هيغ لوقلا ام

املك ميب رحن ىلع همكح ف لد دام ىل اعت هللا لوق ق ن ١ ىلب : لاق



_ ٨٨٩ 

 عنمي ام رخآ عضوم ىف ىنأ دق هنأ الا هميرحت ف قلطم هنأل ۔ همسا ف لخد

 معاط ىلع ) ىحوأ ام هدبع ىلا اميغ امرحم نوكب نأ ىقب دت ذا همومع نم

 هتبثي نأ هرمأو ث هيلع هلدخ ، همرح دق ام هلمجم ف ىنثتسا ام الا ( همعطي

 نم صوصخلا ف ىنثتسملا ةلمج نم حوفسملا ناكف ، هرهظيف ث هدابعل

 ٠ عاونآ نم هلام مومع

 قرفلاغ همرحم نم ادع امو س عامجا ف سجرلا نم هنأ ىلع لد هبو

 هنم هباصأ امل ةالصلا ىف ىلي نم قح ىف هريثك وأ هليلق نم نوكي ام نيب

 ىف الو دمعلا ىنع ال هيغ امب هل مزال ىأرلا ناغ ، هبوث ىف وأ ، هندب ىف

 رادقم ىف ءاملا ىف نوكيام الا امهل دسفم هناغ ، هبورشم وأ هلوكأم

 نم اهنودام وأ ةباثمب اههبشأ ام وأ نطاوملا هذه ىف اهناخ ث انبخ لمحي الام

 نوكيف ةباد ىف مد هل سيل ام عون نم هبلتجا ام ىلا هتافص ف ليحتسم

 ٠ هيلع زاج ىأر ف لوق نم ةراهطلا ىف هب ام ىلع

 ىلص هللا لوسر لوق فام ىلا مكحلاو عساولا ىف اهنع جرخ ام وآ

 مدو ث دارجلاغ كمسلا ةتيم ي نامدو ناتتنيم مكل تلحأ » : ملسو هيلع هللا

 لدام امهلح ناف 4 محللا و كمسلا مد : رخآ عضوم فو « لاحطلاو دبكلا

 نم الا هيلع قفتملا نمال هب لوقلا نآ .الا س ةمزال اهنأل امهتراهط ىلع ىنعملاب

. امهيبف هلاق نمل ايأر نيمدلا ف ضراعتلا نم هب امل ريغ ال نيتتيملا



_ ٩٠ 

 : مرحم نم ىه ام ع اونألا هذه ىف هبورض نع ىنربخآ : هل تلق

 نم ةب اد ع نوكب ام وأ . م د ى ذ لك نم حوفس ١ ق ليق دق : لانق

 ء ىن لكي الو %ڵ هادع ام ال حيحصل ا هن دب نم دب دحل اب عطق ام هنآ اهتاذ

 ٥ ٠ ام دأغ هح رج

 ذا 5 هيغ ام هجوأل هنأو ء حورجلا ىأرم نم نوكي ام عيمجب ليقو

 ىلا حيرصلا مدلا نم اذه نع جرخ امو ى هيلع لدي ام قرفلا ىف سيل

 وهف ى اههبشأ امو ميدق حرج وآ س لمد وآ هحورف وحن نم نوكي ام

 ريغ نم هدح نع جراخلا ىام ةلمج نم سجر فق ميرحت نم هبام ىلع

 ، سنج نم هلام عاونأ نم هريغك مكح نم الوأ هب صخ ام هلو س كام

 نم نوكي ام الا لاح ىلع ةراهط نم هباصأ ام دسفي نأ نم دبال هناغ

 هبف هلام عضوم ىف ىأر ىلع وآ قافتا ىف هدسغي الام رادقم ق ءاملا

 عضوم ف نادبألا وأ بايثلا ىف هنم نوكي امب ةالصلا ق وآ ي لاحم نم

 دعب اميف هركذنس امك ، نايسنلا وأ اطخلا وأ لهجلا وأ ملعلا عم لمعلا

 ٠ هللا ردق نا

عامجالا وآ لوسرلا وأ هلا! نع لح ام عا ونآ نم ىكذ امو : هل تلق



 :ا١ا٩ _

 ىنعم ىف نوكيام وآ رحن وأ حبذ نم هيف زاج ام ىلع لوقعلا ىوذ نم

 ؟ همد ىف ه رمأ نم اذه ىلع هيف لوقل ا ام همكح ىق ةاكذ نم هل ام

 وأ روحنملا نم حبذم ١ وأ رحنملا ق لوقلا نم هيلع عمتجمل اغ : لات

 ريغغ ، رهطي نأ دعب نم هاوس امو حوفسملا نم هنآ عضوملا لسغي نأ لبق

 ٠ همسا ىف لخاد

 ليقو ، همكح ف هلو هحوفسم نم ح ادوالا مد نا : رخآ لوق فو

 هسجرل ميرحتلا مكح نم هلام ةلمج نم هنآ الا هسنج نم ال هنأب هيغ

 نوكي ام وأ ، ةبرشألاو ةمعطألا نم هب عقو ام لك ف هدايق ىلع ىضنتملا

 وهف .الاو ، هلثم ءاملا نم سجني الام الا هداسف نوك هلصأ ىف رهاط نم

 كلذك .٠

 نم الو هبرشو هلحو هتراهطل منمي الف ي محللا مد نم هب امب هيغ ليقو

 داؤفلاو لاحطلا و دبكلاو ةئرلاو قورعلا مد ىف لوقلاو ث هلكأ زاوج

 ٠. محللا مد نم هنأل ةراهطلا ىف لوق مكملا ىف اذهلام ىلع

 مئاق هنأك اذهو ث هطلاخام الا همد نم سيل هنأل ، داسفلاب لوقو

 هب امع جرخي الغ 7 اهمحل نع هداسغ ىف درفنم اهتايح ةميهبلا نم هلحم ف

ءاضدلا نم وهف احوغسم نكي مل ناو ث اهتاكذل ةراهط ىلا سجر نم



_ ٩٢ 

 مكح هل ىذلا وهف محللا طلاخ امو ص ءاهقفلا نم هلاتق نم ىآر ق ةدسافلا

 ٠ هفرعاف لوق نم هيغ ام رثكآ ىلع ةحابالاو ةراهطلا

 نم هريغ ىلا حوفسملا د_ح نع ءامدلا هذه نم جرخ امو : هل تلق

 ىآرلا زاوج عضوم ى هداسغفب لوقي نم ىآر ىلع وآ ح قافتالا ىف اهداسف

 ؟ هب ةالصلاف لوقلا ام ث هيغ

 لوق نم اهيغ ملعن الف ةتباثف لهجلا وأ ملعلا عم دمعلا ىلع امأ : لاق

 عامجالا عضوم ى اهتداعا موزلو اهداسغ نم ليقام .الا لدعلا لهآ

 لخ هنراهط ف فلتخي ام عضوم ق هدسفأ نم لوق ىلع وأ ه٥هداسغ ىلع

 . قرغ الف رثك وآ هبوث وآ هندب ىف هبام

 مهردلا وآ ء ماهبالا نم رفظلا رادقم نوكي ىتحف نايسنلا ىلع امأو

 لوق ىف اذه نم سكعلا ىلعو هنود امب دسفي الف الاو رانيدلا وأ

 5 هب ىلص هنأ هعم حص نم ىلع اهداسغ نم هريثك وآ هليلق ف هب امل رخآ

 هندب ىف لق امل اهدسخأ نم ىأر ىف بايثلا وأ ندبلا فام نيب قرفلاب ليقو
 . رم ىلع هرادقم ىف نوكي ىتح هبايث ىف اهزاجأو رثكأ وأ

 وأ هندم ق هبلع دا زام وآ ئ ماهبالا نم .رفظلا ردق ناك ناه : هل تلق

؟ هيف لوق نم قحلا لهأل ىذلا ام اقرفتم وأ اعمتجم هبوث ف



_ ٩٣ 

 هلهج ع اوس هل حصت ال اهنا هتالص ق ليت دق ام عضوم ١ ذهغ : لاق

 فلتخي هنأ ملعن الو ئ هرك ذي نآ ىسنف هب ىلصي نآ لبق نم هرصبأ وأ

 ٠ كلذ ىق

 5 هب ىلص ىتح هيسنغ هندب ىف وآ هبوث ف هنودام ىآر ناغ : هل تلق

 لوقو ص اهدابغفب لوق نم اهب ام ىلع لدام اهماكحأ ق ىضم دق : لاق

 ٠ امهنيب قرفلاب لوقو ء اهمامتب

 ىلص ىتح هب ملعب ملو هلهجغ رفظ نم لقأ هندب ىف ناك ناغ : هل تلق
 ؟ هتالص متأغ

 ٠ ةدساف ليقو ؤ لوق ىلع ةمات هل ىهف : لاق

 هب ملعي ملو هري ملف رفظملا نم لقأ وه ام هبوث ىف ناك ناف : هل تلق

 ؟ اهمتآ ىتح اهلبق نم الو ةالصلا لاح

 ىتح ث هيلع اهيف لدب الخ ةمات اهنأب هيف ليق ام عضوم اذهخ : لاق
 ٠ افالتخ ا كلذ ق ملعي ال هنا هللا همحر ديعس ويآ خيشل ١ ل ات

 ىذلاب هتراهطل هب ىلصي نأ دارأ امل هبوث ىف ءىطحملاغ : هل تلق

؟:اذه نم هيغ امي لبق نم هغرع



 ۔_ ٩٤

 ن ٥ ١ رينك وأ هليلق ق لوق نم يس انل ١ ق ام هل نوكب نأ ىسعغخ ل ام

 ! اهمتي نآ لبق نم هتالص ف هب ملع ناغ : هل تلق

 هبون ف وآ هندب ىف نوكي امب اهديعي نآ هيلع نأ قافتالا ىفف : لاق

 لوقي ادحأ نأ ملعن الو اهتمدخ ىف هيلع ىقب ام هريثك وآ هليلق نم

 اذه ريغب ٩ ٥.

 امنا هلك اذه ىف لوقلاف س هتراهط ف ىأرلا هيلع زاج امو : هل تلق

 . ؟ هداسخاب لوقب نم ىأر دايق ىنع نوكب

 ء هيلع زوجيف هيغ حصي لوق نم هريغ ال اذه ىق ىعم اذكه : لاق

 اداسخ هب عقي اميغ رثؤي نآ هلحو هتراهطب لوقي نم ىآر ىلع زوجي ال ذا

 هبرش زاوج نم منمت ةساجن ىلا هلصا ف ةراهط نم هب امع هجرخي

 عنملا نوكي نأ الا ، هلسغ لبت هيخ ىذلاب وأ ، هبام ىلع ىلصي نأو ، هلكأو

 ٠ هلجأ نم ىأرلا اذه ىلع نوكي الغ الاو ص هلبق نم ءىش ق

 ةباد نم محللا نم هب ام لح ىف فلتخي ام مد نم ناك امو : هل تلق

 ؟ ع امج ١ وآ ىآ ز ىلع مكحل أ ق هل ى ذل ا ام & ريط وأ

% داسفلا مكح الا عمجأ هل سيلف همرحي نم لوق دابق ىلعف : لاق



 _ ٩٥

 زوجيف ههركي نم لوق ىلعو هلكأ زيجأ دقام ىلع نوكيغ هلحي نم لوت ىلعو
 ٠ همكح ىق هل عبت هنأل ةيه اركلا نم هب ام ىلع نوكب نأل همحل مد ق

 ادرف وا ةتيم وحن اعرش همحل لكؤي الام مد نم ن اك امو : هل تلق

 ٠ اعنم وآ ةزاجا هيندفأ ؟ همكح ام اريزنخ وآ

 ء اعطق مارحلا نم سجرلا ىنام الا هلك اذه نم ءىشل سيلف : لاق

 اذه ريغ هيغ زوجي هنأ ملعآ الو . هلحو هتراهط ق هلصأ عبت هنأل

 ٠ هيلع لدأاخ

 هلام ىلا هلاحآو ٦ هياصآغ ة راهط نم هب عقو امو : هل تلق

 ؟ ال مآ مكح نم

 زاج ىآر ىلع قافتا ف هلثمل ءاملا نم سجنت ام الا معن : لاق

 ٠ كلذ ق فلتخي هنأ ملعأ الو كلذك وهف ال ١ و ؤ هلدعل هيغ

 هريئك وأ هليلق نم ثب ايثل ١ وآ ن ١ ديأل ١ ق ا ذه نم ن اك امو : هل تلق

 ؟ لاح ىلع هعم ةالصل ١ حصت ملو 4 هي ام دسفأ

 ٠ كلذ ىف هملعن لوق نم هريغ ال كلذك وه معن : لانت

 .مد لثم ةثداح ةحارجل .ال نادبألا نم هجورخ ناك امو : هل تلق

؟ ناسنالا مف نم ةثللا وأ فاعرلا وأ ةضاحتسالا وأ سافنلا وآ ضيحلا



_ ٨٩٦ 

 سجرلا نم اهنآ ىدملا لهآ لوق نم عاونألا هذه ق ىعم ىذلاف : لاق

 حوفسملا نم امهنأ ف فالتخالا مهل نأ الا عامجالا .ف دسافلا مارحلا

 عابتذلا نم قحلا ق مهل نحن الوأ ٠

 ؟ اهمد ىف لوقلا نوكي اذه ىلع ريساوبلاغ : هل تلق

 حص نا ةضاحتسالا ىف هنكل ث اهمكح ف .الا هل نوكي الأ ىسعغ : لاق

 رظنلا اذه ةحص ىلع لد ام رثألا لمجم ف :نآالا ىرأ هيف ام

 ٠ هللا دنع ملعلا و

 ة ةميدق ةحارج ريغل جرخغ مد نم درفنا ام عيمجف ةلمجلابو : هل تلق

 ؟ .رهظ عضوم ىأ نم نوكب اذه ىلع ةتداح الو

 ٠ هيلع لدام هيف حصي لوق نم هريغ ال اذه ى ىعم اذكه : لاق

 حيرصلا مدلا هب امع لدب ىف لاحتساف ءامدلا نم ريغت امو : هل تلق

 ٠ ؟ حيقلا وأ سيبلا

 امل رخآ لوق ىف اذه نم سكعلا ىلعو ، امهتراهطب ليق دق : لاق

 سنج نم انوكي نأ الا امهيخ ام رثكأ هلبق ام نآ .الا ، امهتساجن نم هب
6 همدرحت ق فلتخب امم انوكب وآ ‘ سجرل ١ نم هب امل س هل ةراهط ال ام



 _ _ ٩٧

 لوقي نم ىلع ال هلحو هتراهطب ىآر ىلع نالوقلا اهنتحلي نأل زوجيف

 ٠ هلكأ زاوج نم همارحل عنميغ هتساجن

 “ حيحص ندم ق ثداح ح رج نع حيرص م د نم جرخ امو : هل تلق

 ؟ ها وس ام ىل ١ ندبل ١ ق ها دعني ملغ هحرج ق ىقب هنأ الا

 وهخ نطقلاب طقتلي نأ نكمأغ هيلا رظنلا مقو ام هنا هيغ ليق دق : لاق

 ة رايع ق و .{- هن اكم نم لقتنن ١ ام : رخآ لوق ف و 4 همكح ف حوفس ١ نم

 ٠ همغ ىلع ح رجلا نم رهظي مل نا حفس دقف هحرج ىف ددرن ام س ىرخأ

 ىتح رثك ناو ت الف الاو هريغ ىلا ىضقيف هناكم نم لقتني ىتح ليقو

 ؟ هاوس ام ىلا ندبلا ق هادعتغ حرجلا نم ضاف ناف : هل تلق

 قيرط نم اذه :ريغ ىق فلتخي هنأ ملعأ ٢ حوفسملا نم وهف : لاق

 ٠ حورجلا

 ؟ اهميدتت نم صلاخلا مدلاغ :ا هل تلق

 جلاولا نم نوكي نأ هيغ حصي الغ ، هدح نع جراخلا نم وهف : لاق

( ٢ ج نئازخلا _ ٧ م )



_ ٩٨ _ 

 ىف هب ىهام ىلع ةدسافلا ءامدلا نم هاوس ام ةلمج نم هنآ الا ، ةادع ىف

 . اهميرحت سجر نم عامجالا

 % اهدساف نم هنود ام وآ اهحوفسم نم قىنتلا نم ضفي مل امو : هل تلق

 عم هرهطي نأ همزلي مأ هكرتن اراتخم هب ىلصي نأ دارأ نل قحلا ف زوجيخ
 ؟ هلجأ نم هقحلت ةرضم نم هب ام مدعو هلسغ ىلع ةردقلا

 فلنختن ةفصلا هذه ىلع هي ةالصلا زا وجو هريهطت موزل ىفخ : لاق

 ىآر نم هيلع لمعي نأ هل زاج ام ىلع نوكي هب ىلي نل زوجيف ىأرلاب

 رهاطلا عاونأ نم هيردي ال امد هندب وآ هبوث ف دجو ناغ : هل تلق

 ؟ عامجا ىف وأ ىأر ىلع سجنلا وأ

 امب هريغ نم هنأ ملعي نأ الا & حوفس ١ نم هنا هيف ليق دق : لات

 نم هنأب هيلع عطقي نآ ريغ نم سجن هنا : رخآ لوق قو ، هيلع لدي

 !.. . هيغ حصي مل ام حوفسملا

 هنآ حصي ىتح هبوث وأ هندب ف ةراهط نم عضوملاب امل رهاط : ليقو

 اه دساغ نم هنود ام وآ اهحوفس نم هنآ ملعب هجوي ءامدلا ق سجنلا نم

 س هيف هزاوج عضوم ىف . ءاهقفلا نم هلاق نم ىآر ىلعا وأ 0 عامجالا ف

٠ هريغ حصي مل ام هب وه ىذلا هتتو ىف هبلع رومألا نم بلغألا ىلع ليقو



_ ٩٩ 

 . هيف ام حصآ اذه نآ ىلع لد ام هللا همحر ديعس ىبآ خيسلا لون فو
 نوكب ام وآ ء هيورتتم وأ هلوكأم نم هطلاخف هب عقو امو : هل تلت

 ؟ هيغ لوقلا ام 0 عضوم ااذه ىق رهاط نم

 حصي ىنح 6 هلحو هتراهطب لوق نم هيوثو هندب ق ام ىلع وهغ : : لاق

 ٠ هلصأ ق ام هلف ال ١ و ؤ هيغ كش ال امل هي اصأ و هم عقو ام ةس اجنل هم ١ رح

 . هدارفنا ىلع ناك ول ن .رآ هتساجنو هضراع ام مارحل هداسغب لوتو

 هن سيلو ث هيلع دسفي نآو دبالرهاط ءىش نم هطلاخغ هلح ام ناف

 لخد املك ، ةلاحم ال هيلا ليحم هنأل ء هتاذ ىف هل مزال مكح نم هيف ام الا

 نم هيلع ناك امع هلجأ نم لوحتي الآ ءاملا نم هرادقم ىف زاج ام هيلع

 ٠ لالحلا رهاطلا نم هنأ حصي ىتح 4 لاحلا اذه ىلع وهغ الاو 7 ( لبق

 لوأل او 6 طوحأ ١ ذه نآ هلل ١ همحر : ديعس ىبآ خيشلا لوق ق و

 ٠ لوق هم مكحلا فو 4 حصأ

 حصأ اهنأ ىلا ليمتخ ةراهطلا حجرت ملعلا نم ليلد ةلع ىلغ : هل تلق

 ؟ دعم حصب مل ١ ذهو > هلالح حص ام الا مارح ءامدلاو مكحلا ق

 ، لالحلا رهاطلاو ث مارحلا دسافلا سنجلا هعاونأ ف نأل : لاق

هيور نم هن عقو امو 6 لاح ىلع هلحو هتزاهط ف فلتخم نم امهنيب ام وأ



_ .١٠٠ _ 

 عوطقم ريغف هلوهجم نم ءىن هلحم رهاط نم نوكي ام وآ ، هلوكآم وآ

 ناك ناو اهتلمج نم س هريغ نود عون نم صوصخلا ىلع هذه ى هنآب

 امهنم لك ىف نكمي اميغ زوجيخ لمتحي دنف ث ةيلكلاب اهنع هل جرخم ال
 نأل زاج ام وأ ، هتساجن ف زوجحم وأ ث هتراهط حابم نم هدارفنا ىلع

 ةجحل هلصأ حصي ىتح هيف لاحلا وه نوكي نآ هداسخ ف ىأرلا هغحني

 . هيلع لدغ هدافأ امل هبجوتف هب موقت

 مايق نم هبجوي ام وأ ملعلا نم عفتري هب ام مدعل هل مزال كلاخ الاو

 ىف كنو ، هلبق نم نيبت نع ةراهط نم هلحمل ام عم مكحلا رهاظ ىف ةجحلا
 هيغ حصي ىتح لاح ىلع هبانتجا مزليغ ، لحملاب ةمئاق نيع ف اهلاوز
 نم مكحلا ى هلام ىلا رظن نم ىتأي ىتلا امأ ، اذهل نيح ف هزيجي ام

 وهغ الا ، هيف كنال امب هداسغ حصي ىتح رصب نع هلاق نم ىأر ىف ةراهط

 ٠ هلدع ىف هيلع ولعي وأ ث هلثمب الا لوزيال نيقيلا نأ الا ث هلاح ىلع

 ريغ ىف هكرتب ااذه لثم فق هزنتلاو ءىش فق نيقيلا نم كشلا سيلو

 . هيلع لخد ام ةهبش نم هدعبل هيف ام طوحأ ةنونيد

 ٨ هدحو ادرفنم هلاح ف نعلا مئاق اذه هدجو امو : هل تلق

هفرعي ملف هلهج نم قح ىف كورتملا نم نوكي نأ هب ام قحاغ : لاقت



_ ١٠١ _ 

 ىتح فوقولا همكحو ، كوكشملا نم هباصأ ام ىردي ال وآ 5 ءامدلا نم وه ام

 هب ام ىلع وهف .الاو ، ةراهط ىف ليلحت وآ ةساجن ى ميرحت نم هب ام حصي

 ىدملا لاط ناو ، اذه ىلع اهنم هل جرخم ال كوكشلا نم هيلع زاجغ
 ٠ اهنعو لاوز ال ةمزال هل ىمهغ

 حيبأ ء هلك ق ىنثتسا ام ال ١ روجحمل ١ نم هلصأ ق مدل اغ ةلمجل ايو

 ء لالحلا عاونأ نم هنآ هيغ حصي مل امو ىأر نم هنود ام وآ عامجا ق

 نم مرحي وآ لحي ام سنج نم ابلتجم ءامدلا نم ناك امو : هل تلق

 قبلاو ضوعبلاو بابذلا لثم اهل مد ال ةيربلا نم حور تاذ ف ناويحلا
 ىف هبلتجت امناو ، لصألا ىف هل مد ال ءىن نم اههبشثآ ام وأ ثيغاربلاو

 ٠ ؟ اهريغ نم هداس

 لنت ام ىلع هي لوقلا ىف اقلطم هتراهطب لبق دق اذه ىفغ : لاق

 مكح نم هلام ىلا هلاقتناو ث هل مد ال امم هريغ ىف هنلاحنساو هتومل رتك وآ

 مكح نم هيف امل س رخآ لوق ىف اذه نم سكعلا ىلعو ص ةراهطلا ى

 وهغ لوحت ام ثيحو ث هتاذ ىف دساف هلصأ ى هنأل ، لاح ىلع هتساجنب

٠ هتافص ف ريغت ناو هلاح ىلع



_ ١٠٢ 

 مهردلا وآ ماهبالا نم رفظلا رادقم ق نوكي ىتح هزاوجب ليقو

 ٠ رانيدلا وآ

 ٠ هيلا ةرورضلا دنع ال هريغ ف ةعسلا لاح دسفي هنا هيغ ليقو

 ىتح ضوعبلا مدب ساب ال هنآ ىلع لدام هللا همحر كلام ىبأ لوت .

 ؤ هلوق نم اذه ىلعو ث هيف ىلصي نآ نم ذئنيح عنميغ بوثلا ىلع بدح

 ٠ كلذ ىف قرفلا ىلع لديام مدعل هيلع زاجام هلثم ىلع زوجي نآ نم دبالغ

 . ؟ اهوحنو دارتقلاو ملحلاو جمضلاف : هل تلق

 دحاو امهيغ لوقلاف ث ىلوألا مكح ىف نوكت نأ هذهب ىلوآغ : لاق

 ٠ ىآر اذه ف ام حص نأ ءاوس ىلع امهنأل

 ىذلا جمضلا مد ىف صيخرتلا ىلع لدام ريشب خيشلا لوق فو

 هلوت ىف اهريغو باودلا طبارم ف نوكيف غدلت ام نود رسعلا ف نوكي

 . ركذغ مغر هنع اميف هدسفأ هناف ، لبالاو منغلا ىلع ىتأي ةلمج

 % ملعأ هللاو 6 لابجلا ف نوكب ام نود ةنطابلا جمض ق ةراجالام ليقو

 هلاق ام لعلو 4 لاحلا ق هيلع لدب ىنعمل .7 قرفلا هجو ىردأ ال انآو

 اذه ىف بلتجم هنأل 5 همد ىف الو هتاذ ىف هغرعأ ال ام ىلع همكح ق علطا دق

٠ كل ذ ق قرف ىاغخ 6 ك ١ ذو



 ٠٣ آ . _

 قارتفال كدنع اميغ اهنيب قرف ال مكحل اهلك ةبلتجملا ءامدلاخ : هل تلق

 . ؟ ال وأ مس ١ و ة روص نم اهل اميغ هلصأ ف م د ال ام ع ١ ونأ نم اهبلنج ١ ام

 ةروص ىلع تناك ناو اهنأل ، ىدنع اميغ اذه ىلع وه معن : لاق
 نامز لك ىف ةقفتم اهمكح ىف لاح ىلع ىمهف ةبلتجم اهءامد ناغ س ةقرفتم

 ٠ اديأ اذه الا اهيف حصي هنأ ملعآ الو س ناكمو عضوم ىآ فو

 ىف اهمكح ىف ىنعمل ءامسألاو روصلا ى اهفالتخا ىلع ىهو : هل تلق
 ؟ الوأ ءامدلا هذه نم ءىش اهل نوكي ام عضوم

 قرق نم هارأ ام مدعل هريغ ال اهسنج عاونأ ىق ىعم اذكه : لانق

 ىف عامجالاو ىأرلا ىف مكح نم ةلمجلا مكح ىف اهلام عضوم ف اهنيب

 ٠ اهسكع وأ ةراهط

 ضرع ءىشل اهنم صخام الا اهلصأ ف ةرهاط اهنأ اهلك ىف لوقلا نمو

 ىف ةساجن نم هل ام ىلا ةراهط نم هب امع هلاحأف هريطو هباود نم هل

 ىذلا هلصأ ىلا عجريف هلاوزل ذئموي ضراعلا عفتري ىتح هريغ نود هلاح

 ىتأي لدعلا ىف مكح نم لصألا ىف اهل ام ىلع ىهغ ث الوأ هلب نم هيلع ناك

٠ هملعآ اميغ ريغ ال سبل ريغ ىف همعيغ سنجلا ىلع



_ .١٠٤4 

 نم ءاملا ىف الا شيعي ال ام عاونأ نم هريغو كمسلا مدغ : هل تلق

 ؟ هريطو هباود

 ذا س هنراهط ىلع لدام كمسلا نم هتحابا ىف نأ ىردت ال وأ : لاق

 ىف هب لوقلا نأ الا س لالحملا نم نوكي نأ سجنلا ف لاح ىلع زوجي ال

 عاونأ نم ءاملا ىف الا لاح ىلع شيعي الامو ، عامجا ف ال ى هحوفسم

 هتروص ف هفلاخ ناو همكح ى ام الا هيف ام حصأ ىلع هلمح هل سيلغ

 زوجيف ى لوقلا ىلعو س همد ةراهط ىقالو ء هلح ى هل قرف الغ س همساو

 اطرش ةاكذلا عم احابم وآ اهوركموآ امرحم هلك اذه ىف هيشأ اميغ رخآ

 هقحلي نأ ةيربلا فام سنج عاونأ نم هلكأ زاوج نم هب ديرأ ام قلطم ىف

 ىلع اذه ى ةيربلا نم هلاق نل ىأر ىلع وأ ث قافتا ىف مكح نم هيغ ام

 . ةيضق نم هيغ ام حجرأ هلبق ام نأ الا ، حص نا ىآرلا ف زاج ام

 ؟ رحيل ١ نم حلم ١ وأ ث ذعلا ءاملا و ريل ١ ق س ش اع امو : هل تلق

 ميرحتلاو ةاكذلاو ةراهطلا ىف مكح نم ىربلا ف ام هل نا ليق دق : لاق

 ههبتأ ام ىنعم ىق هنأل س ىهقغ لوق ف مد نم هلام داسخغ عم ، ةحابالاو

 نوكي ام .الا س هريغو همد ى اتيمو ايح هريطو هباود نم ربلا ف ءىنن نم

 نم ءاملا ىف ام ىنعم هقحلي نأ نم هيف دبال هناف ، ءاملا ىف هبش نم هل

. ىفكو هركذ ىف ىضم دق ىأر



_ ١٠٥ 

 افالتخا هداسغو همد ةراهط فق نا ليق دق مليغلا ق سيل وأ : هل تلق

 ؟ ال وآ

 ء كمسلا ةلزنم ىف هلعجب نم ىأرل هيغ هب ليق دق اذه نا ىلب : لاق

 هداسغب لوقيغ ص ةيربلا نم هريغ ةلزنمب هلعجي نم ىآرو س هتراهطب لوقيغ

 نم لح ام عيمج ف دبالو ث هتوبث نم مزل هدادسل هيلع زاجف ، حص ناف
 نم هب ام ىلع همكح ف نوكي نأ ءاملاو ربلا ىف سشاعغ ث ءامدلا تاوذ

 ٠ قرفلا ةحص ىلع لدي ام قحلا ىف سيل ذا س همد ىف لوق

 ق شيعي هيغ اميف الا ريل ١ مكح اهل نوكب نأ هذه ق ام حصأ نأ الا

 ٠ كلذ ىف لوقلا نم رم ام ىلع اذه ىف نوكي نآ نم ديال هناف ، ءاملا

 نأ اهحباذم نم وآ س حورجلا ىرط نم اهمد ىف ناك امو س هل تلق
 ؟ هيف ام هلو س حوفسملا نم ىأرلا اذه ىلع نوكي

 هدساغ نم هنودام ىلع نوكي نأل هيلع زوجي دق هنآ الا معن : لاق

 هل حبذلا دعي ةيربلا نم لوكأمل ١ ق ام ىلع نوكب نأل زاج ها دع امو 4 اضبأ

 ٠ لوقلا اذه ىلع

 همد نم هباصاغ دحأ ىلع رارقا هل نم هب رم نا محللاغ : هل تلق

؟ مكحلا ام ءارشلاب هيلا راصام دعب نم هب عقو وأ ، هندب ىف وأ هبوث ى



_ :١٠٦ 

 ءاهقفلا لوت ف ةساجنلا مكح نم ىلوألا ف هلام ىلع وهغ : لاق

 ٠ ىلوآ هب داسفلافخ الاو ةحيذملا لسغل هنراهط نوك هعم حصي نآ الا

 الاو س هتساجن ىلع دعب هنأ هيف هعم حصي ىتحف ءارشلا دعب نم امأو

 ٠ كلذ حصي مل ام

 ٩ خبطل ا لاح هباصأ ء ىنل محل وآ كمس نم سجنت امو : هل تلق

 مكح نم ة راهطلا ق هل ى ذلا ام ي هلبق وأ هدعم وأ ىنعمل ١ ق ههيشأآ ام وآ

 ؟ هب ىنربخت ال وآ .

 رطضملا ريغل هلكأ زاوج نم مناملا داسفلا زيح ف هنا ىلب : لاق

 ىق راص وأ ، هنيح نم رهط ناف ع لاح ىلع سجن هنأل ع دابعلا نم هيلا

 ةبوطر نم هيغ امل ةساجنلا ءازجأ نم ءىش هب حليف برشي الام دح
 3 هلخاد نم هلان ام غلبم هنم ءاملا غلبي ام لاح ىف ناك وآ س هبرسن نم منمت

 . لكؤي نأ زاجغ رهط هب ام لاوزل ث هيزجي ام ردق لسغف

 رادقمل لاح ىلع برشل ١ نم هل جرخم الام عضوم ق دبالغ الا و

 لسغب نأ ليق نم جلو اهئ ١ زجأ نم هي ام ىمهننم هنم م الل ١ غلبي ال ام

 نم هل ضرع دقت ام هنع لوزي ىتح رانلا وأ حيرلا وأ سمشلاب ففجيغ

كلتو ، هلسغ ق هيلع ةرضم ال ناك نا ىرخآ لسغي مث . ليلقلا ةيوطرلا



١٠٧ 

 غلبي ام ارادتتم رهاطلا ءاملا ىف كرتي هفافج دعب نم هنا ليقو ؤ هتراهط

 ٠ رهط دقف هنع دعب نم بصي مث ، هباصآ ام غلب ثيح هنم

 نأ الا رهطي ال هنا ليقو ث دبالو لسغي هبص دعب نم هنا هيغ ليقو
 سمش نم ءاملا نودامو ث رثكأو ىآر ىف لوق نم هيف ام طوحأ هلبق ام

 هتراهط ىف ىسعف ث راهن وأ ليل ىف هل ليزم نم نوكي ام وأ ران وأ حير وآ

 ٠ لاح ىلع فالتخالا نم ىرعتي ال هنآ هعم

 ٠ هلك ١ ذه ىلع ل د ام هلثم ف لوقل ١ نم ىضم دقو

 ادامر راص ىتح رانلاب قرحأ امحل اذه نم سجنت امو : هل تلق

 ؟ امحف وأ

 ىلع ىقبي:وأ ، لحيغ رهطي هنآ ىف ىآرلا هقحلي نأ نم هيغ دبالغ : لاق

 ٠ هيلع هزاوج ىلع ليلد نم رثألا ىف امل مرحيف ةساجن نم هب ام

 وآ ح امهمحل نم وأ ح ري زنخل ١ وآ ةتيم ١ مد نم قرح امو : هل تلق

 .رهظيأ ؟ هدامرو هناخد نم دحاو لك ىف لوقلا ام امهمحش نم نوكي ام.

 ؟ هداسف ىلع ىقبي وأ ، لحيف

 هبفو « هتساجنب ليقو ت هلح ىلع لد ام ليقو ع هتراهطب لبق دق : لاق ..

٠ كلذ ىلا ةرورضلا عضوم ف الا اهلكأ زاوج نم عناملا هميرحت ىلع لدي ام



_ !٠٨ 

 ىنع ىقييغ هباصأ لوبل ةرهاطلا دولجلا نم سجنت امو : هل تلق

 ؟ سبي ىتح هلاح

 نم رهط دتو ث اثالث هلسغ ف مغلايبف لسغي هنا هيف ليق دق : لاق

 نوكت ام ردق ءاملا هيف لعجي مث ففجيف لسغي : رخآ لوق ىو ت هتقو

 . هتراهط كلتو ةيناث لسغيف قاري مث ث ةساجنلا هيغ

 ىنبجعيو ى هنم هبص دعب لسغي مث مايأ ةثالث ءاملا هيف كرتي ليقو

 هتراهط ىف ىفتكي نأ ، قر امم امهوحنو نأضلاو زعملا نم منغلا دلج ى

 نآ ريغ نم هيغ جلي ءاملا نأل ، بايثلا ىف ناك ول وآ هلسغ ق ءىزجي امب

 هي امل هفشنغ هباصأ ءىش نم هلخاد ى ام ىلع لاحلا ىف ىتأتغ س قزوي

 ىف هيلع لدامب هدافأ نم ىلع عفدي ال اقح ، ةعرس ف ةبوطرلا لبق نم

 ٠لاختملا

 نيلي ىتح ءاملا هيغ كرتب امم ظلغ امم امهوحنو رقبلاو لبالا دلج فو

 ليقو ، لوت ىلع هتراهط نم نوكيف ث هنطاب نم هلان ام ىهتنم هنم غلبيف
 ق ءىزتجب هب ام ردق ىراجلا ءاملا ف لعجب نأو 6 :ىرخآ 17 ىتخ

 ٠ كلذ هازجأ هلثم

 . ؟ هب جلوغ ةسجنلا ناهدلألا نم ءىشب دلجلا نم نهد امو : هل تلق

رهط ةساجنلا نم هب ام نول ريغي ىتح هكرع غلبف كسغ اذاغ : لاق



١٠٨١ 

 نول بهذيف تاهجلا ىف لعجي ىتح رهطي ال ليقو س هب عفتني نأ زاجف

 ٠ اهستدو ةساجنلا

 باهذب الا هل ةراهط الف هتاذ ىف سجنلا نم نهدلا ناك نا : ليقو

 ةساجنلاو ، هلصأ ىف رهاطلا نم ناك ناو ث هلاح ىلع وهغ الاو ، نيعلا

 غ هتراهطل هيغ ىزجأف ث لوزي هب ام ردق هلسغ ىف غلوب ةضراعم هب اهثودح ىف

 ىف قرغ الغ هب امئاق هلاح ىلع هرهوج ق ىقب وأ س هتاذ نم نهدلا جرخ

 . ٠ لوقلا ١ ذه ) ينبجعي دجحيبو 4 كلذ

 حابم نم هحيذي ام لكؤي نأ زوجي ال نم حئابذ نم ناك امو : هل تلق
 ٠ ؟ لصأل ١ ف

 ىضم .دقو ، لدعلا ىف لوق نم ةتيملا ىف ام الا اذه ىف سيلغ : لاق

 ٠ كل ذ ىلع ل د ام لوقل ١ نم

 وآ ةر ذع ىلع هي ءىطوغ العن وآ افخ دحآ سيل ن اف : هل تلق

 ٠ ؟ سجنتف اههبسشأ ام

 لاز ىتح قحسأف اهيلع هب ىنثم وأ ضرألا ىلع قحس اذاف : لاق

 ىلع هتراهط نم نوكي نأل زاج نول رثأ الو حير هل قيي ملف نيع نم هب ام

٠ ءامل ام الا رهطب ال هنا : هر ليقو 6 لوق



_ .١١٠١ 

 ةبوطر ىف ةساجنلا نم ءىن هباصأف ماعطلا نم ناك امو : هل تنق

 . ؟ امه دحأ ق وآ امهنم

 نم هيغ دبالغ الاو ، هتقو نم رهط لاحلا ف ءاملاب رهط ناغ : لاق

 . هلخ ا د ف ام ىلع ىتآي ام ر دم لسغي نآ و 6 ره اطل ١ ء ال ١ ق ٠ لعجب ب نآ

 . هنطاب ىف ةساجن نم هب ام جارخال ةبجوم ةراهط نم هيغ امل

 قيفوتلاو هلدعب الا هنم ذخؤي ال مث هلك اذه ىف رظنيغ ملعأ هللاو

 ٠ هللاب

 لافطألاو باودلا ماعط فو ث ىحبصلا خسنلا نع : ةلاسم دهب

 عيمجب ىنغرع ح فراتخا هيف مآ > لاح ىلع ال مآ زوجيآ ح سجنلا ءىنل ١

 . ؟ ىل هرسفو كلذ

 باودلا هماعطا ىفغ ةساجنلا نم ماعطلا ضراع ام : باوجلا

 باودلا الو لافطألا معطي الغ اسجن هلصأ ناك امو ، فالتخا لافطألاو

 ، لوقلا ضعب ى اهحبذ ىلع فيقوت سجنلا اهماعطا نأل ث اهمحل لالحب

 مدلاو ةتيملا نهماعطا ىفغ عابسلاو بلكلا لثم همحل لكؤي ال ام امأو

٠ ملعأ هللاو ، فالتخا



_ .١١١ 

 نورشعلاو سداسلا بابلا

 اهين ام مكحو ىناوالا نم سجنت ام ةراهط ىف

 : ىصورخلا ناهبن ابآ هيقفلا خيشلا .ىنعا ، هباوج نمو

 ةيندعملا داسجألا عاونأ نم نوكي ام وأ ، ساحنلا نم ةينآلا فو
 هجولا ام ى ساجنألا نم ءىش اهبيصي ام لاح ف اهنيب نم دلوتي ام وأ ةفرطتملا

 . ؟ هيخ امب هينخرع ءاملاب اهريهطت ى

 نيع ىف ةساجن نم اهباصآ ام لوزي ىتح كرعيف لسغي نآ وهف : لاق

 للختت ال ةبوطرلا نأل س نيح دعب نم .الا اهتقو نم رهطتغ ، اهنود ام وآ

 امناو ، اهيغ جلي نآ نم ةعنام ةبالص ف ززلت نم اهب امل امزج اهماسجأ

 جرخيف ءاملاب للختي . نأ ىلا اهنم جاتحي د الف اهنم هتلان ام حطس ىلع ىقبي

 ّ . اهريهطت ىف ىنعم ريغل اهتيزوت نم هيلع داز ام ال ءاقنلا ىتح اهنع

 5 . ادبأ اذه ف هب لوقيخ هفلاخي ام ىعدي ادحأ نأ ملعن الو

 . ؟ اهوحنو ىنيصلا وأ ىجاجزلا وأ رجحلا نم ناك امو : هل تلت

 اهب امل .هلمن ف.لوق نم ىلوألا , ام الا اهلك هذه ىف سيلف : لاق

 لم ئ املخيغ ةبوطرل ١ نم اهيلع د ري امل ئ . اهبرش نم عنمت ةبالص نم

ق نوكي ا ام ,ال ا . اهنط اب نم هع رو ام ىل 7 ٥هزو اجت الغ اه ره اظ ىلع ىقبي



_ ١١٢١ 

 الاو ص اهلوبق نم هتاذ نم اهب امل ذتحي امبر هناخ ، اهوخر نم ةراجحلا

 . كلذ الا اهيغ حصي هنأ ملعأ د١الو كلذك ىهف

 ٠ ؟ اهيف لوقلا ام رانلاب ةقرحملا ةينيطلا ىناوألا نم ناك امو : هل تلق

 نم لسغت ناغ ث اهبرشتتغ ةبوطرلا لبقت اهنأ ف كال هذهف : لاق

 نم اهجلو ام لاوزل دبالغ الاو ؤ اهبزجي نأل زاج اهب ام لوزي ىتح اهنيح
 ءاملا ىف لسغلا دعب كرتت نأ دعب نم اهنم نوكي ام وأ ث اهنيع ف ةساجنلا

 نم هعرجيغ ، اهلان ام جلوم اهب جلي ام رادتم اهيف وه كرتي وأ ، رهاطلا

 اهنا لوقي ىآر ىلع الا اهمكح ف هب لاق نم ىأر ىلع ىقبت ىتح اهمسج

 اهيغ ام رهظآ هلبق ام الا ةبوطر ريغ ف نوكي نآ الا اهب عفتني الغ رسكت

 . حصأو

 روهطلا ءاملا ىف كلذك اهجلويف ةساجنلا نم ةبوطرلا برشت امك اهنأل

 نم اهجرخي نأ نم دبالغ ، اهيلع هتبلغو اهجلوم هغولب ىلعو ث اهدعب نم

 مدعل ، اهلسغ ىف ةغلابملا دعب ةرهاط اهلصأ ىلا ذئنيح عجريف ث اهلخاد

 ٠ ءاملاب روهطلاب ءاقنملا نم هبقعأ ام نوك مم اهياصأ ام ءام

 نم وأ ، راجحألا نم نوكي ام وأ ةيبارتلا ءام ىف زوجب الفآ : هل تلق

 . ؟ رانلاب رهطت نآ ةيندعملا عاونألا

 ليلد نم راثآلا نم ءىش الو نيع ةساجنلل اهمسج ف قيي مل اذا : لاق

٠ هغرعاف راصبألا ىلوآ لوق نمل هناو ث هيلع



. ١١٧٣ 

 عون نم نوكي ام وآ ةيفزخلا ىناوؤلا نم ىرغملاغ : هل تلق

 ٠ ؟ ةيدروزاللا

 ء عاقنتسالا نم هيلع داز ام ال اهيفكي لسغلا نا اهيف ليق دق : لاق

 ءارغلا ىف ههبسنأ امو حاطصنالا .الا هلاق نم دنع اهنحلي ال ةبوطرلا نأل

 ع ةساجنلا لصوي ام مث نوكي وأ ، اهلخدي نأ نم ادبأ هعم دبال عايض نم

 اهمسج ف اهصوغت امبر ىدنع اميف اهناف ، راح ءام نم اهريغ وأ حالمألا لثم

 اهب هباصأ ءىننل سجننف ةيراخفلا رمآ نع هب سيل امو : هل تلتن

 ٠ ؟ ءاملاب ٥هدساف هلان ام لاوزل ءانالا اذه ريهطت ق هب رمؤب ىذلا ام

 نم ءىن هب جلي نآ لبق هنيح نم رهط نا هنا هيف ليق دق : لاق

 اهبذتجي نأ نم هل ةعناملا ةبوطرلا نم ءىش هب وآ ءاملا ق ناك وأ ، ةساجنلا

 نم اهب هباذتجاعضوم ىف هل دبالغ الاو ، هتقو نم رهط خ ءاقنلا ىتح لسغ

 { اهغلبم ىمتنيغ لخدي ام ردق ىراجلا ءاملا ىف كرتن مث ے اهعضوم لسغي نأ

 ٠ لسغلا دعب هيلع غرفي وأ

 اهلحم ىلع ىتأي ىتح هفوج ىف هلسغ نم هفافج دعب : رخآ لوق فو

 لازي مث ث اهلخادم لخدي ىتح كرتيف هلك وأ هضعب نم هترغتسيخ ث هنم

( ٣ ج نئ ١ زخل ا _ ٨ م )



 س ١١٤

 : ليقو ى ةليلو اموي : ليقو ص ةليل هيغ كرتي : ليقو ، ةرم ف رهط دتو هنع

 ٠ ةليلو اموي ءام لك هيغ كرتب ئ مايآ ةثالثو لايل ثرالت ق ٥ ومآ ةثالثم رهطي

 بصي نأ دعب نم اراهن سمشلا ف كرتيو اليل هيف لعجي : ليقو

 ام ر دمغ ىلع ليقو 6 اعيس : ليقو % اسمخ : ليقو ئ اثالت هيلع رركيف هنم

 ٠ كلذ ىلع ةد اي ز ال مث 6 م ايأ ةعيس ىل ١ هيف نوكب

 نأ لوق لك ىف هيغ ءاملا كرنو ؤس هكرع نم اذهب دارملاف : هل تلت
 رمه اظ نم هلاوزل 6 ةساجنلا نم هب ام لخدم ةرم لك ق ره اطلا .لخدي

 ٠ ؟ هنط اي ف لب ٨ همسج

 لاوزل ث هلسغ ف ةغلابلا نم رمؤي هب ام نأل ، اذه ىف اذكه : لاق

 . هيلع داز ءىش نم هيغ هريغل ال انيح هلاوز ىلع نظلا ةبلغل

 ٠ ؟ هرادنتم امو وه مب ؤ هنراهطل كرعلا نم ءعىزجملاف : هل تلق

 هدح ف ةساجنلا هب لوزت ام ردقبو ةدع ىف ثالثلاب ليق دق : لاق

 ك هنيح نم نهم لاز نا هناف ، ةمئاق هل تاذ ال ام عون نم نوكب ام .الا

 ةدحاو نم نهنود امب هلاوز ىف فلتخمو س نهيلع داز امب لوزي ىتحف الاو

. هتراهطل زجم هنا هبيغ ليقف ث نيتنثا وآ



١١٥ 

 لك عم اثالث كرع ناغ ، نهنم لقأ ءىزجي ال هنا : رخآ لوق فو

 وأ نيعل الا نهعم هتر اهط ف فلنخي هنآ ملعأ الغ ..ءاملا نم ةيص ةكرع

 ٠ لاح ىلع همكح نم ةراهطلاف الاو س نهدعب نم ىقبي رثأ

 0 هدملا هذه ىق هي ام ةلا زال ءانالا ق عقي ى ذلا ءالاف : هل تلق

 ٠ ؟ م اهقفل ١ دنع همكح ام

 هرخآو سجن هلوأ نا : رخآ لونت فقو ث هتراهطب ليق دق : لاق

 ٠ هتساجنب ليقو ث رهاط

 جرخي نآ دعب نم لسغي نآ ةرم لك ف ءانالا جاتحي لهغ : هل تنق

 ٠ ؟ال مأ دجي ام هيغ لعجيف ءاملا هنع

 ف و ؤ ١ ره الك دآ ر نم لوق ىلع ال اسجن 5 ري نم لوق ىلع معن : ل ات

 ٠ ى رخذلا دعب مكح نم ىآ رلا ىف هلات ام ىلع لد ام اذه

 وآ مايأ ةعبس ىلا هتساجن ف ىقب نا لوقلا اذه ىلعف : هل تلق

 ٠ ؟ ىنربخأ ، لعفي هتراهطب هلسغ ف فيكف ث رثكأ

 مم : ليقو س هدحو رهاطلا ءاملا هيغ لعجي لوقلا ضعب ىفغ : لاق

 لمكتسي ىتح كرتيف هفافج دعب نم : ليقو س لسغي نأ دعب نم لافطلا

هذه ءاملا هيغ لعجي لوقو س كلذ دعب لسغي مث ث نيهيلايلب مايأ ةعبس



 س ١١٦

 ىتح فغجيغ هنع جرخي مث س ةساجن نم هب ام لوزيل ث ىلابالاو مايألا

 لعجيف ؤس رارم ثالث ىف هاومآ ةثالثب ةعبسلا هذه ىف لسغي : لوقو

 ىف كرتيغ لسغي هنم هجارخا دعبو ث ةدملا ثلث ةرم لك ىف ءاملا هيف
 هلكو ، ديدج ءامب هيلع داعي من ء لظلا ف هزاوجب ليقو ع سبيي سمنلا
 ٠ لدعلا لهآ لوق نم

 ىرخخلا ةثلاثلا نم لسخي نآ هتراهط ىلا جاتحي لهغ : هل تلق

 ٠ ؟ ال مآ

 . اهدعب نم لسخي ىتح : لينو ، اهب رهطي هنا : هيغ ليق دق : لاق

 ٠ ىرخأ هب نوكي نآ لوذلا ق ىسعو

 ىف ةدايز ىف لوق نم لهف عبسلا قوف هتساجن ف ىقب ناف : هل تلق

 . ؟ ال ما داز ام ردت ىلع نهيلع هريهطت

 هيلع لدأخ هتراهط ىف هلانت ادحأ نأ ىردأ ال انأو ث ملعأ هللا : لاق

 ٠ هغرعن ىأر ىف لوق نم هيغ ام ةياغ عبسل اغ \ الك

 لاوز ف مدقت ةكرح ىف نوكب ام كرعلا نع ءعىزجب الهف : هل تلق

. ؟ ال مآ هكرع ماقم هماصأ ام



 س ١١٧.

 ملعأ الو 5 هيزجي هنآ ىلع اذه ق ىنعملاب لد ام رثذلاا ىف نا ىلب : لاق

 ٠ كلذ لثم ف رصيل ١ لحآ لوق نم هز ١ وج ف فلتخيب هنآ

 نأ هلسغ ف ىفكيأ ء هكرعل هلخاد نم ديل ا هلنن مل امو : هل تلق

 . ؟ ال مأ رثكأ وأ اثالث هيغ ضخميف هيلع ءاملا غرفي

 لاح ىلع رظنلا ىف ىعم حصي .الو ث ةيافك هب ليق دن معن : لاق

 ٠ كلذ ق كرعل نع ءعىزتجي هب ام ر ادنم ق ن اك اذا هيف اذه الا

 صضخملا نم هرادم ىلع رصتتقاف ديلاب هكرع ىلع ردق ناف : هل تلق

 ٠ ؟ هيزجيآ هيغ هل

 ٠ كلذ الا ىدنع ح رخب الو . هل ء ىزجم هنآ ىل عقي ى ذلاف : ل انت

 ر دم هيف عقيغ دعبي هلخ ١ د نم لسغي ملو ء الل ١ هب عضو ن اغ : هل تلق

 . ؟ رهطيغ هيزجيآ ، لبق نم لسغ ول نأ لوق لك ق رمؤي ةدملا نم هب ام

 امب دادزي ال ذا س هتراهط نم نوكي ال هنا ليق دق اذه ىفغ : لات

 نم ةراهط هل نوكي نأ هافن نم لوق نم اداسغ الا ءالا نم هبرشي

 ٠ ء اهقفل ١

 موب كرتف لسغ نأ دعب نم ىراجلا ءاملا ف لعج ناف : هل تلق
5 

٠ ؟ هيزجيأ ث ةليل وآ



_ .١١٧٨ 

 هيزجي نأل زوجيف : رخآ لوق ىلعو ث هيغ اذه ليق دن معن : لاق

 غلبم .ره اطلا ءاملا هنم غلبي ام ردق كرتي ليتو 6 ةليل وأ موب نم هنود ام

 ٠ هدسفأ ام

 م امآ ةتالث نم اذه ىلع داز ام هيغ زوجب نآ ىسعف رخآ لوق ىلع و

 5 ةرم لك ىف هقيقحت نم رمؤب هب ام عم هتوبث عضوم ف رثكأ وآ نميلايلب

 ٠ كلذ ىف رظني نأ ىغبنيو ، هيلع عضوملا اذه ىف زاجف

 ءاملا نم جرخ املك لسغي نأ جاتحي لهغ اذه ىلعو : هل تلق
 ٠ ؟ ال مأ هغفافحل :

 نع هل زجم هنأ الا ، ىراجلا ءاملا ىف هل عيقنتلا ف ىل نيبي ال : لاق

 نا هتوبث عضوم ىف هلانت نم ىآر ىلع عيبستلا ىلا هب غلب ناو ، لسغلا

 لوق نم هيف هب حرص دق ام ىلا عجري نآ هب ام قحأف الاو ، هلك اذه حص

 ٠ هلدع رمظ

 . ؟ ةرم لوآ .7 نأ ليق نم ع املا اذه ىق لعج ن ا : هل تلق

 موقت ةكرح نم هل ام نوك مم هب ءىزجي نأل هيف زوجي نأ ىسعف : لاقت

. هكرع ماقم هب ام لاوز ف هب



_ .١١١٩ 

 نم هب عقو دنن امل هغاستتنا دعب هتراهط ف ءىزجي الغأ : هل تلق
 . ؟ ال مآ ع اقنتنسا ريغب ت رم عبس ىلا رئكأ وأ اتالث ١ ا ٣ ف نأ ةس اجنلا

 ٠ كلذ الا هيف جرخي هنآ ملعأ الو هئزجي هنآ هيخ ليتق دن : لان .

 نم هعم دبال ام ردق هتساجن ف ىقبي هجراخ نم سجنت ناغ : هل تلت
 دماج وآ عئام نم هفوج ق امل نوكي ىذلا ام \ همسج ق هب جلي نأ

 ٠ ؟ همكح ىف

 نوكيف هيلا غلب هنأ حصي ىت`> هتراهط ىلع هناب هيغ ليق دق : لاق

 نم هلاح ىلع وهغخ الاو { امهيغ مكح نم دماجلا وأ مئاملا ىف ام ىلع

 . ةراهطلا

 ىف سجني نآ هبجعأ هنآ ىلع لد ام نيرخأتملا ضعبل رخآ لوق فو

 ىذاح ام امأو ، نيطلا ىناوأ نم فشني اميف عئام نم نوكي ام عضوملا

 ، نيلوألا ىف هلبق نم هلاق ادحأ نأ ىردأ الو ، دماج نم هب ىذلا هناكم

 عضوم ف هيلع ردقغ ؤ نيح ىف هنكمأ نمل ةعس ىأرلا ف ناغ سأب الو

 وج ١ ز٥ هل ٠

اهنم جرخت وأ ةبوطرلا اهب جلت ىتلا ةينآلا نم ناك ناخ : هل تلق



_ ,١٢٠ 

 هلخاد ىلا غليب نأ نكمي ام رادقم ف هجراخ نم هباصأ ام وأ ةعرس ف احس
 ٠ ؟ هيغ هفوقو ةدم نم

 هقحلي نأل ، هيلع زوجي نأ نم اذه ىلع دعبي الأ اذه ىف ىسعغ : لاق

 مزال ىف امو ث هكرت ف هزنتلا نوكيف س هيغ ام ىلا هغولب ف ةبيرلا

 % كش الب ةنانئمطالا وآ مكحلا ق هب موقت ةجح ىف حصي ىتحف ءاضقلا

 ةساجن نم اهلبق ام ىلا اهلصأ ىف ةراهط نم هل امع هضعب وأ هلك هجرختغ
 ٠ هلبقت نم هب ام ىلع وهف الاو 7 هلكأو هبرش زاوج نم عنمت

 لثم اهيغ لوقلاف ث ةيتابنلا عاونألا نم ةيعوذلا ف ناك امو : هل تلق

 ٠ ؟ ال مآ ةيبارتلا

 ةبالصلاو ةواخرلا ق نيبلا نم اهنيب ام هنفص ىلع ىه نا : لاق

 ىفكو 6 ةفرعم ىندأ اهب هل نم دنع اهديؤبو 6 ةيوطرلل اهيرشل ةعرسلاو

 . ةفلتخم اهماسجأ ىف تافص نم اهب ام ىلع اليلد هب

 لوزي هب ام ردق هيغ غلابب نأ نم دبال هنأ اهلسغ ق لوقلاف ةلمجلابو

 جلو امب اهداسف نوك لاوزل اهلصآ ىلا عجرتف اهل ضرع دق ام اهنع
 نم هناغ . هفرعاغ اهداسجأ رهاظ زواجي ملف لاح ىلع ىقب وأ اهي

٠ كلذ ق مكح نم اهلكلام لمجم



_ .١٢١ 

 ديدج نم نوكي امو س راجشألا سنج عا ونآ نم ناك امو ث هل تلق

 امبرو 0 :راهنلاو ليللا ف ءاملا نم هعدوي ام ظفحي ال راخفلا نم رغي ملام

 ؟ رارملا ىلا ةليللاو مويلا ف هجراخ نم حشري هئام ةرثكب المي نأ جاتحا

 ءاملا هب لعجي نأ هئزجي نألا هيف زوجي نأ اذه ف ىسعف : لاق

 وآ ةليل وآ موي ف هباصآ ام غلابم هيغ غليب ىتح لسغي نأ دعب نم رهاطلا

 ةئالث ىلا جاتحي هنأب س رخآ لوق ىلع هيف جرخي نأل زوجيو ي رثكأ وأ لقأ

 هنم غلبيغ هيف لخدي ام ردق هب كرتيف هيلع نوكي نآ نم دبال ، هاومأ

 ٠ داسفلا نم هلان ام ىمتنم

 نم لوق دايق ىلع هتراهط مامت ىف اطرش لسغلا نوكي نأل زوجيو

 5 لافطلا طرش نم ىآرلا ى ءاجام ىنعم هقحلي نآو س داشرلا لهآ نم لاق

 هرثأ ىحمتف 6 هلخاد ق ام ىلع ىتأي ام ردق ىراجلا ءالا ق عضو ناو

 . لاح ىلع ءازجأ

 فيك اهوحنو © عاصقلا و قابطألاو حادقلا و نافجلاف .: هل تلق

 ء:ءاملا 7 اهقيروت ق ةدا نم اهل مكو ؟ اهنم نت ام : ن ف هجولا

 ؟؟ اهيف هعيقنت نم نوكي ام وأ

 الاو & اهمكح ىف اهتقو نم رهطت نأ زاج هنيح نم لسغي ناف : لاق

لوزي ىتح لسغي نآ نم اهمسج ق ةساجنلا اهتحلت نآ دعب نم اهيغ دب الغ



_ ١٢٢ 

 ىتح كرتيف اهب وه عضوي وأ س رهاطلا ءاملا ىف لعجي مث ، اهرهاظ ىلع ام

 رثكآ وآ ةرم ىف اهلخاد نم هجرخيغ ث اهباصأ ام غلبم ىرحتلا غلبم ف لخدي

 اذه ف اهيلع ررذضلا ناك نا اهلتم ق لوق نم ىأرلا ق ام تبسح ىلع

 ٠ اهلسغ نم

 ءاملا ىف هقيروت ةدم ى راخغلا نود امب اهبلص ف ءىزتجي ال امبرو

 . راصبألا ىوذ نم ىأر لك ىف لعجي ام رادقم ى رم ام ىلع هيغ هعيقنت وأ

 بلصلا نأل ، رهاط اهنيب قرفلاف ث اقلطم مايآ ةثالثب اهيغ لبق ناو
 ىلما ءاملا ذوفن ةعرس ف اهنم ظيلغلاك ال قرفلاو ، اهبسثخ نم س شهلا ريغ

 ٠ هلخاد

 ؟ عرقلا لثم هيخ لوقلاف ليجرانلا ف ناك امو : هل تلق أ

 هل نوكي نأ ىنبجعيو ث ةبالصلا ىف نوب نم امهنيب امل ال : لاق

 هيزجي هنآ عرقلا فو ت هيلع زاجف ، هيف حص ىآر ف لوق نم فزخلا ام

 ىتمو ث ءاملل ابرش عرسأ هنأل ك اهتوبث عضوم ف هنود ام ةدملا نم

 ةرم ىف هازجأ هلازاغ هباصأ ام غلبم لسغي نأ دعب نم هنم رهاطلا غلب

 ٠ ة دح ١ و

 ىف لعجيو ث ةعاس هيغ عقني وأ ءاملا ف كرنيغ : رخآ لون ىلعو

نم راخفلا ى ام لثمب هيغ ليقو ؤ اثالث هيلع داعيف اغراغ ىرخآ:شضحنفلا ا



_ ١٢٣ _ 

 ىلايللا نم اثالث راهنلا ىف سمشلل هضيرعتو ث ليللاب هيف ءاملا لعج

 ىراجلا ءاملاف عضو ناو دعب نم لسغي ىتح رهطي ال ليتو 0 مايألا و

 ٠ ماكحألا نم ةراهطلا ق هلام ىلع لدام لوقلا نم ىضم دق

 رجشل ١ احل نم وآ اهفحس نم وآ لخنل ١ ع و ذج نم لمع ام 9 : ها تلق

 ؟ هب ىنربخت وأ لسغلا نم ةراهطلا ىف هل ىذلا ام

 كتربخآ دقو ث هنم لمع ىذلا هلصأ ىف ام هذه نم لكل نا ىلب : لاخ

 لمعاخ هتداعا نع ىفكو هلصف ف لوقلا نم هيلع ىضم اميغ هلك اذه نع

 ٠ هل دعم

 ؟ ناويحلا دولج نم الومعم اهنم ناك امو : هل تلق

 لسغ ىف دبال هنآ الا ، هيلع زاج لومت نم دلجلا فام ىلع وهف : لاق

 جاتحي ام ردت ءاملا ىف هتيزوت نم ةبدلا وحن لصألا نع ةبالص دادزا ام

 ررض ال ناك نا % اهل هغاضشتنا عضوم ق ةساجنلا نم هم ام لاولزل هيلا

 ٠ كلذ ىف

 ؟ لاح ىلع ميضي نآ نم هقيروت ف دبال امو : هل تلق

٠ المجم هدسفي نآ هيلع ىشخي الاميغ هب مفتني وأ المهم كرتيلغ : لاق



_ .١٢٤ 

 لاوزل ءاملا ريغب رهطت نأ اهلك ةينآلا هذه ف زاج الهغ : هل تلق
 ؟ اهلسغ ىق ءى زجيغ 0 اهد سفآ ام

 . اهبارت نم هنأل س ضرالاب هل قاحلإ نيطلا نم. نوكي ام لوقلا ضعب

 ء امهب قحلي نآ ىسعف ء اهتابن نم ناكام ىلع هازجأف هزاجأ ضعبو

 سيمىتلاب هلاوزل زوجيغ ك ناويحلا وآ ندعملا وآ ةراجحلا نم وه ام وآ

 ٠ امهب رخآ لوق ىلعو 6 حبذلا وآ

 لصألا ف ةراهطلا نم اهلام ىلا عجري نآ نامزلاب ىتح هلازآ امب ليقو
 اهنأ ءاهقفلا ىآر نم اهيغ ام رثكأ نأ الا س لدعلا لهآ نم هرهظأ نمل ايآر

 ٠ ءاملاب الا رهطت ال

 ىلع باوصلا نم هجورخ ىلع لدي ام ءارالا هذه نم ءىش سيلو

 ٠ لضفلا نم هيف امل ىلوآ ةنكملا عضوم ق لسخغلاب طايتحالا نأ الا ك لاح

 نم ءىن هباصأف جوراصلاب ةلومعملا كربلا نم ناكامو : هل تلق

 ؟ هب ىنفرع هريهطت ةفص ام ، لاح ىف ةساجنلا

 ء هنطاب ىف ةساجنلا نم ءىش هب جلي نأ لبق لاحملا ىف رهظ ناف : لاق

دراولا عنمي ام ةبوطرلا رهاظ نم هب امل اهبرشي الام دحب راص دق وأ



_ ١٢٥ . 

 ح هتقو نم رهطي نأل زاج هلخاد نم هءارو ام ىلا هزواجي نآ نم هرهاظ ىلع

 نم روهطلا هيغ لعجي نآ ىلا اهل هبرش عضوم ف هيف اهجولول جاتحيف الاو

 ٠ ة رم رهط دقو هنع ح رخب مت

 ء. اثالث راهنلاب عزنيو ث ليللاب ءاملا هيف عضوي : رخآ لوق فو

 ٠ هتراهط كلتو

 ةيفزخلا ىف ام دعب نم لسغي ىتح رهطي الأ زوجيغ : ثلاث لوق ىلعو

 اذه ىف هتحلي نأل زوجيف ث اههبسث ىلع ىنعملا ىف هنأكو ، هب لون نم
 ٠ اهيف ام عض ومل ١

 ؟ هباصأ ام لجأ نم سجنتغ ءاملا نم ءىش هب ناك ناغ : هل تلق

 ء دسافملا ءاملا نم هب ام هنم عزني نأ نم هتراهطل هيف دبالغ : لاقت
 ق ام ىلع هلسغ ف ءىزجي مت 5 ره اطلا ءاملا هيلع غرفيف ا... د مث

 ٠ ةيلكلاب هتاذ عفتريغ ث ضراعلا لوزي ىتح ؤ هجو نم ةيراخفلا

 ؟ ال مأ ةيضقألا مزال نم ةساجنلا نم ةيعوألا ريهطتو : هل تلق

اميغ اهلامعتسا دارآ نم قح ى نوكب نأ الا امزال هارأ ال : لاق



 س ١٢٦ س

 هناف ؤ هندب ىلع سجنبخ هريغل نوكي ام وآ ث اهنم رهاظ ف الا زوجي ال
 ٠ ملع آ هللا و ٠ هيلع هل امم وهغ ال ١ و ؤ ة ر دقل ١ عضوم ق م زال

 قحأ كرنلاغ الاو 6 ىآر وأ نيد ق زاجغ حص نامف ۔ كلذ ق رظنيف

 هزاوج حضتي ىتح هنع كاسمالاف س ءىش نم لكشأ امو ء هلطد رهظ امم

. هلضفو هنمب دارأ نم قفوملا هللاو ح هلدع وآ



. .١٢٧ 

 نورشعلاو عباسلا بابلا

 هتساجنو ءاملا ةراهط ىف

 : ىصورخلا ناهبن ىبأ خيسثلا باوج فو

 ، ضرألا ىلا ءامسلا نم لزانلا همسا نم قلطملا ءاملاف : هل تلق

 نم عبنف اهيف صاغ وأ ، اهرهاظ ىلع ىرجخ لاس همكح ف لوقلا ام

 ةيعوألا نم هيلأ لقتنا ام ىلا ىرابت وأ ث اهنم هلحم ف ىقب وأ ، اهنطب

 ؟ ادشار هلك اذه نع ىنربخت ال وأ ث ةرثك وأ ةلف ىف آدكار

 ) اروهط ءام ءامسلا نم انلزنآو ( : لجو زع هللا لوق نا ىلب : لاق

 هبام عاونكل ليزم ث هريغ ىف ةراهطلل لعاغ ع هتاذ ف رهاط هنأ ىلع هيغ لدام

 ٠ ةغلابملل الوعغ عامجالا ىف ةساجنلا نم نوكي

 ةللا نأ » : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لوق نم ةياورلا فو

 'ى ةيآلا عراض ام « هحير وآ همعط وأ هنول ريغ ام الا اروهط ءاملا قلخ

 هب ام عم ،أالازم نم هادغ ام ىلا ىدعتلا نم اهيغ امب لاح ىلع هتيروهط

 هريغت ىتح هل لعفنم هيلع سجرلا نم دري امل لباق هنأب هيف ةدايز نم

 مكح نم هلام ىلا هلصأ نع هجرخيف ث احير وأ امعط وأ انول فيكلا ف
 ... ... ! . ٠ : - ٠. ٤,

. ت‘ ه هلدع ىف



 ذ ١٢٨

 امل هلاعفنا دعي ٥ رمآ نم اذه ىلع ٥هداسغخ ق فلتخيب هنأ ملعأ الو

 لو_ةي نم ىأرل ةحئارلا ىف الا هتافص دحآ ف كلذ نم هم لخد دق

 ٠ هيغ ام رئكأ هلبق ام نأ الا } اهل مكح الف ضرع اهن ١

 هملعن نم لوق ق هلاح ىلع وهغ اننا ذم وآ امعط وآ انول ريغت مل امو

 لوقلا ناخ س ىراجلا ف الو ريثكلا ىف ال ، دكارلا نم ليلقلا ف الا اقاغو

 ىلص هللا لوسر لوقب اجتحم هريغ ام الا هدسسفي ال هنأب ، اقلطم هيغ

 همعط وآ هنول ريغ ام الا ءىنث هسجني ال ءاملا » : ملسو هيلع هللا

 ٠ ) هحير وأ

 هللا ىلص هلوقب اجتحم هداسفب عضوملا اذه فق لوتي نم ىأرو

 نم هنع لسغي الو س مئادلا ءاملا ف مكدحأ ننوبي .ال » : ملسو هيلع

 ةضوتي مث ى دكارلا ءاملا ىف مكدحأ نلوبي ال » : رخآ ثيدح فو ع « ةبانج

 الا ىنعم ىهنلا ف سيل ؤ كاذ نم سكعلا ىلع لدام هدايق ف ناف « هنم

 لثم هناغ ، رئك ام نود لتق ام ىلع لمحي نأل زاج حص ناخ ، هدافأ ام

 ٠ ريغتي ىتح سجني ال ىراجلا

؟ همعط وأ هنول ىف ريغ ام ةرثك وأ ةلق ىف هباصأ ناغ : هل تلق



_ .١٢٩ 

 0٧ همسا ىف سجنلا نم هنآ الا عضوملا اذه ىق ىردأ ال هللاوف : لاق

 ..ه ةلدأ نم عامجالاو ةنسلا ف امل ى همكح ىف عيمجلا لوقل هناو

 ٨, اهريغو رابآلاو لويغلا نم نوكي ام وأ نويعلاو راهنألاف : هل تلق

 ؟ هيغ لوقلا ى رجم ىلع ةيراجو ءاغلا عيقن

 قحلا ق لدب ام مدعل % ىآرلا وأ نيدلا عضوم ىف كلذك وه معن : لاق

 ٠ كلذ ق قرغلا هجو ةحص ىلع

 هنآك ۔© هيلع ىراجلاو هب مئاقلا هعضوم ق ٥آ ر نمل رهظ ناف : هل تلق

 . هنول ىلع ةس اجنل ١ نم ةيلغملا دح ام 6 ١ ذه ريغت دمغ ام ة روص ف

 ؟ ىلوأ هيغ اهنوك دعب

 ايراج هرهوج ىلع ةبلاغ اهدجيف هفكب هعفري نأ ليق اميف اهدحف : لاق
 ٠ كلذك هيف لوقلاف س ادكار وأ ناك

 ؟ امهنم رخآلا ىلع بلاغلا امهيأ ردقي مل ناغ : هل تلق

 ىتح ىأر وأ عامجا ف مكح نم هروهط نم هلام ىلع وهغ : لاق

 هنافص دحآ ىلع هروهط نوك ةساجنلا نم هل ضراعلا ق حصي

 - هيغ كشال امب

( ٣ ج نئازخلا _ ٩١ م )



_ ١٣٠ 

 هعم .بال ناك ناو ، عنام نم هل امل رهطيال هب ام ناك ناف : هل تلق

 ؟ ريغتي نأ نم

 كلن دحأ ريغي نأ نم هعم دبال رادقم ىف هاقالام ناك اذاف : لاق

 زاج ى رابتعالا ىف هلصأ نع هجرخي ىذلا دحلا هب غلبيغ ، تافصلا

 عنامل راثآلا نم ءىش هيغ هل رهظي نأو س هباصآ ام مكح ف نوكي نأل

 نم هلامل ةراهط ال هنآ اهبلس ق ةلعلا ىه ء اهيلع ةبلغ نم هلامب اهروهظ ى

 هداسف ةلزان دنع عفدت ال اذه ىلع هناف ، ةحئار وأ معط وآ نول

 ة مناوملا نم هدرجت ىلع ردق ولام عضوم ف رادكألا نم اهريغ دق ام

 اهنم ءىش ىق وآ ، اهلك ةثالثلا اذه فق هريغف هلخدغ هدارأ لاح ىلع ترهظل

 ٠ هفرعاف نيد وأ ىأر ىف مكح نم هل ام ىلا هجرخي ع لاعفلا نم هل هب امل

 هل ةريغملا ةساجنلا نم هب ام عم هطلاخي نأ اذهب دارملاف : هل تلق

 ىتح اهلام ىلع بلغي ، حير وأ معط وآ نول نم هلام رهاط ءىنث لصألا ف

 ؟ ال مأ داسفلا نوك ىلع اهنم لديام رهظل وه الول ث اهنطبت

 هرهظأ امل ىقفوم هللاف هلدع حص ناغ > دارملا وهل اذه نا معن : لاق

 قيرط ىلا بابلألا لهأ اب هودرغ هروج نيبت ناو ى دادسلا نم ىدي ىلع

٠ كلذ رجأ مكلو 6 داشرلا



_ .١٧٣١ 

 ىف ةساجنلا نم هباصأام اهل نا هرمأ نم اذه ىلع ردي مل ناف : هل تلق
 ٠ ال مأ هيلع اهروهظ نم اهل منام نم هب ام .الول ، هريغت ام رادقم

 اهبجوي امل ال هيلع ةبلغلا ىه اهنأب هيغ امل مكحي نأ ىسعف : لاق
 حصي ىتح مدعلا ريخ ى اهب ريغتلاف الاو ، اهيغ كنال ةنانئمطا وأ مكح ىف

 ٠ ىلوا هناك هب ١ رتسال ١ عضوم ق هنكما نمل ٥ زنتل ١ ن ا الا اهنم هب هنوك

 الا ةساجنلا نم هدسغي ال ىراجلا لثم ريثكلا مئادلا ءالاغ : هل تلق

 ؟ هريغف هيلع بلغ ام

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

 7 هيلع بلغ ام الا هسحنب ال

 هب هرادقم ىف فرعيف ث هيلا ىهتني دح نم هترثك ى هل لهغ : هل تلق

 ؟ هيف امب ىنربخأ

 : ليقو ، برق سمخ : ليقو س لوق ىلع نيتبرق ردق نوكي نا وهغ : لاق

 نا ::ليقو س ارك نوكي ىتح : ليقو ث ةلق نيعبرا ليقو ء لالق سمخ

 ٥ دسفي ال ءاااا نا : لدتو ء رخآلا هفرط نم كرحتي الف هيفرط دحا كرحي

 ٠. لوق نم ةحئارلا ىف ام رئكأ ىلع احير وأ امعط وآ انول هريغ ام الا ءىش

؟ اهرادقم امو ىه ام ةلقلاو وه مكركلاخ : هل تلت



 __ . ١ م -=

 اهنا ةلقملا فو . عابص اتئمو عاص فلأ هنا ركلا ىف ليق دق : لاق

 عست ردق : لينو ، رارجلا طسوأ نم ةرج وأ زوك نم ىديألاب لقت ام

 ةعبس : ليقو ، اكوكم رثع هعست : ليقو ث ايرج : ليقو س كيكاكم سمخ ىف

 ٠ عاصلاب اكوكم رع

 ؟ هرادنم ام ليلقلاغ 6 دكارلا ءاملا نم نكلا ق اا.ذهغ : هل تلت

 ٠ هفرعاغ ءارآلا هذه نم ىآر لك ف هنود ام : لاق

 هدسفي ال هنأ عقنتسملا ءاملا نم لقام ىلع لوقلا ىف لهغ : هل تلق

 ؟ هنم رثكأ نوكي ىتح لوبلا نم هطلاخ دق ام

 هب ذخأ نمو ، ريبكلا ةديبع ىبأ نع هب ليق دق اذه نا ىلب : لاق

 لمعي وأ هلوتتي نأ هل زاج نل ىأر عضوم هنأل هنيد ىف ءىطخي نأ زجي مل

 لد ام ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ثيدحلا ف نآ الا ، هنيح ف هيلع

 . ريبخ لثم كئبني الو ، اذه ىلع

 ق ؤضونل ا لاح مد نم ة رطق هبلع عقي مث ادلا ءاملاف : هل تلق

 ؟ ال مآ ءانالا

 هتراهطب لوقو ث اننلطم هداسغب لون نم هيف امب مزال ىآرلاخ : لاقت

ه هيلع بغي مل ام



. .١٣٣ 

 دسفي لوب وآ مد هنم عضوم ى الثم هباصأخ اريثك ناك ناف : هل تلق

 ؟ ال مآ هيلع عقو ىذلا مضوملا

 ةبلغلا مكح لدعلا ف هلف الاو ، هريغغ هبلغ دق هنآ حص ناغ : لاق

 ٠ لصخ ١ ق همي اصآ ام ىلع

 ؟ رمحأ مدملا نمو ، رفصأ لوبلا نم عضوملا ىأر ناغ : هل تلق

 وهف ال ١ و ؤ معط وأ حير وأ نول ق هريغ هنأ هنم حصي ىنتحغ : 9 انت

 . مكح نم ةراهطلا ىف هلام ىلع

 ؟ هنراهط ىلع ءا رو ام نوكبآ ، هدسغفآف عضومل ١ ق هريغ ن اغ : هل تلق

 .. ٠ هغرعأ لوق نم هريغ ال اذه ىق ىعم اذكه : لاق

 رهاطلا ءاملا نم دسافلا عضوم ا ىلع دعب نم ىتآ ناغ : هل تلق

 ؟ هلصآ ىلا عجريغ رهطيأ ء هكلهتسيف س ةساجنلا ىلع نم هب بلغي ام

 ٠ هلدعب ملعآ هللاو س لوقن نحنو ؤ هب اذه ليق دق معن : لاق

 ىقبو س اهلفسآ ىلا ةساجنلا نم عضوملا ىف هب ام لزنأ ناف : هل تلق

 ؟ هيف ءىش ال ايغ اص هالعأ نم

 رثألا ىف امل الع دق امب سأب ال اذه ىلع نوكي نأ ىسعف : لاق

٠ هيلع ليلد نم



_ ١٣٤ 

 هب ج زتماف ةساجنلا نم ءىش هباصأف ءانالا ق ناك ناغ : هل تلق

 ؟ ءاملا رهوج صلختو س لفسآ ىلا لزنآ مث

 هب امل داسفو هتراهط ق اذه ىلع فلتخي نأا ، هيبغ زوجيف : لاق

 ٠ هيلع ىآرلا لوخدل ةبجوم ةلق نم

 مكح ام دكا ر وآ ر اج وه ام ف هس اجنل ١ نم ء ىش مقو ن اف : هل تلق

 ؟ هب هعوقول لاحلا ىف هنم راط ام

 ىف سكعلا ىلعو ص ريغت دق هنأ حصي مل ام هتراهط ىلع وهغ : لاق

 نوكي نأ .الا ، دكارلا نود ىراجلا نم نوكي ام ةراهطب لينو س رخآ لوق

 ٠ اثبخ لمحي الام رادنم ى

 و
 ؟ ال مأ زئاج رحبلا ءامب ريهطتلاف : هل تلق

 هللا ىلص ىبنلا لوقل ، هزاوج الا قحلا لهآ لوق نم ىردأ ال : لاق

 لدام ربخلا اذه ف « هتتيم لحلاو هؤام روهطلا وه » : ملسو هيلع

 ٠ كلذ ىف رطملا ءام ةلزنم ىف هنآ ىلع

 هيلا ى رجب ام مم هناكم ق رهاطلا ءاملا نم عمتجملاف : هل تلق

؟ هلاح ىف ءىش هنم جرخي ال ناك اذا ى هنابرج ق هلخدبيغ



_ .١٣٥ 

 ىلعو دكارلا نم ليقو ء همسا ف لوغ ىلع ىراجلا ىلع وهف : لاق

 .٠ همكح ىف ام هلف ىآر لك

 ؟ هيلا لخديب الو س هنم جرخي ناف : هل تلق

 الو ، لاح ىلع ىراجلا مكح هل نآ هيخ ليق دق ام عضوم اذهغ : لان
 ٠ كلذ ىف فلتخي هنأ ملع آ

 ايراج نوكب نآ ىرجف دحأ هقتغ نا عضوم ف مئا دلاف : هل تلق

 ؟ ال مآ

 رظنلا ق ىعم هيغ جرخي نلو 0 كلذك هنأ ىلع لدام رثألا ىفف : لانق

 ٠ كلذ الا

 ۔ هلاحام ىردب ال ةرفح ق عمتجم ءام نم ىداولا ف ناك امو : هل تلق

 ؟ ةرثك ىف وه سيلو الوأ ىرجي هنذا

 . هناكم ىف مئاقلا مكح هل نوكي نأ هنامز ىف هب ام قحأغ : لاتق

 ٠ هنايرج هنوك حصي مل ام

 ةدام هلام نأ ىلا ع هيف رهطتلا دارأ نم هسفن ف نأمطا ناغ : هل تلق

هنأل ، ىصحلا وآ لمرلا تحت نم كرحيغ هنم جرخي اذفنم وأ ؤس هلخدت



_ ١٧٣٦ 

 ىلع زوجيآ ، هلبت نم هيلع ناكام ىلا صقنلا دعب نم داع حزن ىتم
 ؟ هيغ رهطتي نآ هرمأ نم اذه

 ىرب نأ الا زوجي ال ليقو 4 ةنانئمطالا ق هتزاجاب ليق دق : لاق

 نأ الا مكحلا ق اذه لعلو 6٨ هيغ كش ال امب ىرجيب هنأ ملعيف ء هنايرج

 ٠ هيلع ايلاغ راص ام ىأر ىلع وأ ئ قافنالا ق هسجنب ال ام رادننم ق نوكب

 امب الصتم اهنم جرخي ةبقث هلفسآ نم هئاعو ىف ناك ناغ : هل تلق

 ؟ ءام نم هيف

 نأ مار نم ىلع سبالو ، هملعن نم لوت ىف ىراجلا نم وهف : لاق

 ٠ كلذ نم هريغف هبلغ ام الا هسجني ال هناغ س ساجنلا هيلع لسغي

 ؟ هفلخ نم ةدام هل نكي مل ناو راج وهف ءاملا نم ىرج امو : هل تلق

 ٠ كلذ ريغب هيغ لوقي !دحآ نآ ملعن الو س كلذك وه معن : لاق

 هل ىرجي هطسو نم ىقبو ، هرخآو هلوآ نم عطقنا ناغ : هل تلق

 ؟ اال مآ ىراجلا مكح هناب هنايرج عضوم نم

 ىف ام ةراهطلا ىف هلو س همسنا ف راج هنأل اذه ليق دق معن : لاق

.٠ همكح



 ةساجنلا هيف لسغي نأ زوجي ىذلا ءاملا نم ىراجلاغ : هل تلت

 ؟ هنايرج ق مهدنع هرادم ام ءاهقفلا لوق ف

 ٨ اهرادقم ىف نوكب ام وأ ، ةاسثلا نم ةرعبلا لمحي نأ وهغ : لاق

 ؤ لق وآ رثك ىرج ام ىلع مقي نأ زوجي نآ لعلو ىسعغ : رخآ لوت ىلعو

 ةساجنلا عفدي ام رادقم ىف نوكي نآ هيف رظنلا ىنعم هنايرج ىنبجعيو

 . هناكم نع هلقنت هيف لسغي ىذلا ءىشلا نم جرخي نآ دعب عضوملا نم

 ابطر وآ اباب ةرذعلا وآ مدلا نم ءىش ىلع ءاملا حضن ناغ : هل تلق

 ؟ هيلع مقو نآ دعب نم ءىش هنم راطف

 ء ىشل ا كلذ ق حصي ىتح ة ر اهطل ١ نم هلاح ىلع امهب ام ىلع وهغ : لاق

 هريغت مل ام هتر اهطو هداسغ ةحص ق فلتخي نأل زوجيغ { هلالحنا نوك

 ابلاغ نوكي نآ الا ص هب ام ىلوآ داسغفلاف امهبطر عمو ص هيغ لحنا ام

 ٠ هتساجن ىف ىأرلاب فالتخالا ىنعم هقحلي نأ ىسعف ء امهيلع

 هباصأ دق ام هريغ دق هنآ حصي ىتح ةبلغلا مكح هل سيلآ : هل تلق

 ؟ هيلع عقوغ

 ٠ كلذ ىلع لد ام ىضم دتو هيغ لوقلا وهل اذه نا ىلب : لاق

 اذا ام ردقب الصتم امهلوط ف ىقبغ ةيقاس ف عطقنا امو : هل تلق

؟ رخآلا هغرط ىلا ةكرحلا غلبت مل هيفرط دحآ نم كرح



 ۔_ ¡; _ ٣٨ ١

 ليقو 0 هريغ ام الا هسجني الغ ص ريثكلا نم هنا هيف ليق دق : لاق

 نآ هنكمأ نمل ىنبجعيو ؤ لاح ىلع ةساجنلا نم هيف رهطتي نأ نم عنملاب

 الاو ث هب مقي الآ هزاوج ق فلتخي ام ىلا هنع لدعي نأو ، هتحابإ هغرعي

 ىلع هريغي ام نوك هل رهظي مل ام هيغ هريهطت ىف ةعس هل نوكي نآ ىسعف

 . ع ايسل ا ه درنل ض ايح ١ و كربل ١ نم ع اقتيل ١ ق ن اك امو : هل تلق 3

 ىضم دق لوق نم اهراوسأ فام ةراهطملا ىف ىعم هلف حص ناخ : لاق

 ىلص ىبنلا لوقت نم ثيدحلا فو ث هيلع لخدي نلأ زاج ء ىأر نم هيف امب

 رئاس مكلو ، اهنوطبو اههاوغأ نم تذخأ ام اهل نآ » : ملسو هيلع هللا

 ٠ اهنم ىقب ام ةراهط ىلع لدام « كلذ

 اهنأ عضوملا ف نظلا ىلع بلاغلا هنأ الا ، حصي مل ناغ : هل تلق
 ؟ ٥ درت

 هل اهدورو نوك حصي مل امو ؤ عامجاب هلصأ ىف روهطلا وهف : لات

 هتوبث ىلع لدي ام مدعل ث هل مكح ال اذبه لثم ىف نظلاو ، هلاح ىلع. وهغ

٠ ع اطم ى آ ر نم هنو د ام وآ ني د ق



:١٣٨١ 

 اجر نا 6 هنع هرضح دق نم لأسب نأ هنظ نم ىلع سيلو : هل تلق

 ؟ هريخي نأ هسفن ف

 هيف همزل ادحآ نآ ىلع قحلاب لدي الاقم اذه ف ىردأ .ال : لاق

 ناك نم ىفكو . هموزل مدع انداغأ ام نيملسملا لوق نم لي الك { الاؤس

 ٠ ىهن اذ هتاذ ىف

 هدرت لاوس دعب نم وأ 0 ءادتبالا ىلع دحأ هربخأ ناغ : هل تلق

 ؟ ال مآ ةجح دحاولا نوكيف هلوق لبقي نآ همزليو س ءاوسلاب هلكأ

 ٠ رخآ لوق ىف سكعلا ىلعو ةقث ناك نا معن : لان

 ؟ ناتقثت ةلادعلا لهآ نم نانثا هربخأ ناف : هل تلق

 ٠ كلذب ءاربخأ ام ىلع رهاظلا مكح

 ةجح امهلوق نوكيآ ، سجن هنا ءاملا لثم ف الاق ناف : هل تلق
 ؟ الاق هيغ امهنأ هعم حصيغ . هبل ١ غلب نم ىلع

 ك هيغ ةجح الف ال ١ و & ء ىش نم سىجنب هب ام 7 ىتح : ل اتت

 هلباقتام ىلا ىرلا ىف فلاخي نا ، زوجيف ىآر ىلع نوكي نآ نكمي هنأل

' . هيلع زاج ىآر نم



١٤٠ 

 ؟ هل وه ام داسغفب هربخآ نا دحاولاف : هل تلق

 مل ناو ء .هلوق لبقي نآ همزليغ هيغ ةجح نوكي نأ ىسعف : لاق

 ٠ هيلع امم هارأ ال ىناغ ، زاج ام ىلع ىضم اميف .الا ى ةنامأ هل نكي

 نوكيب ام وأ ةيقسألا و را رجلا نم ةيعوألا ق هغرنغب ىذلاف : هل تلق

 ديبعلا وأ رارحألا نم ةساجنلا ىقت .ال نم هب غلبف هبرشت وآ ةينآلا نم

 . .رارقالا لهآ ةلمج نم

 هعم دىال ء ىشب ٥ ول ان مهنأ حصي ىتح هتراهط ىلع وهف : لاق

 هزنتملا ىف امأف ؤ مكحلا ىف اذه لوق ىلع ىأرلا وأ نيدلا ىف هتساجن نم

 اذه ىف هناف .ء هيغ ةيبر الام ىلا هي ارام عدب نأ هنكمأ نمل طوحأئلااف

 ٠ هيلع مول الغ ى هل زاج امب عسوت ناو س ىلوأ هب عضوملا

 ؟ ال مآ هسجني ام هب عقو هنأ ف كش ناف : هل تلق

 هرف كلاخ الاو 6 هنوك حصي ىتح ةراهطلا نم هلاح ىلع و هق : لاق

 ٠ كلذ ىف فلتخي هنآ ملعآ الو ث هلامعتسا زاوج نم عنمي ال

 ٨5 اهنم هغرعي ال ادحاو الأ هلك سجننف ةينآ ف ناك ناغ : هل تلق

 ؟ هبلع ام ءادأل ءاملاب ةراهطلا ىلا جاتحاغ ، ةالصلا هترضح دقو

فجي ىتح هبوث نع كسميف امهدحأ نم رهطتي نأ هل نا ليق دق : لاق



.١٤١ 

 أضوتي مث ، ىناثلا نم هرهطيغ هباصأ ام ىلا عجريف ىلصي مث ث هندب

 :ىنأ نأ نم دبال هناغ ، اهرخآ ىلا اذه ىلع لازيالو س ةيناث ةرم ىلصيف

 ، هتراهط ىف كش الامب لسخيب نأ دعب نم هيلع نأ الا س اهنم رهاظلا ىلع

 . لاح ىلع سجنلا نم نوكي نآ رخآلا ف لمتحي دق ذا

 ىلع نقيتسي ىتح رخآلا ق دحاو لك نم بصي هنا : ليقو

 . هب رهننتيف اهننلرهاطلا ىرحتي نآ هل ليقو 5 هتالصل مميتيغ اهتساجن
 . ىلصي من

 دق اهنم دحاو لك نأل مميتلا ىلا اهنع لدعي نأ هل نا : ليقو

 : ليقو ث هيملا عجري نآ لثم هب ىلوأ هل هكرتف ، هيغ كوكسنلا نم راص

 .ىتح ةراهطملا مكح هل نأل ،.هتالصل هب رهطتي نأ هذه نم لك ف هل نا

 دسفم نم هريغ ام الا ءىش هسجني .ال ءاملا نا : ليقو ٠ هتساجن حصت

 ٠ هتر اهط ىلع وهغ ال ا و ؤ هل

 ؟ ادحاو ال ارهاط اهيف ام عيمج ناك ناغ : هل تلق

 ىلع داز ام الا ءاوس امهيف لوقلاغ س ىلوألا لثم هذهف : لاق

 دحآ نأل ، هلاق نم ىأر ىلع عضوملا اذه ف هيلا جاتحي ال هناغ نينثالا

٠ هبلع ديزملل ىنعم الف 0 ةلاحم ال رهاط نيئاملا



_ ١٤٢ 

 اهنم دسافلا ىلع دازي نأ ىلا جاتحيف لوقلا اذه ىلعو : هل تلق

 ؟ دادعالا نم اهل نوكي ام بسح ىلع دحأوب

 ٨ لاح ىلع رهاطلاب مزاللا ةيدأت نم دارملا عوقو هم نألا معن : لاق

 ىنآ ريغ س دادسلا نم هجورخ ىلع لدي ام ءارآلا كلت نم ءىش ف سيلو
 هريغ الا هدسغفي ال هنآ ىلا ءاملا ىلا بهذي نم ىأر لوقلا ق حجرأ ال

 ٠ لوصالا نم هبرقل

 & ةالصلل هب رهطتي نآ نم عنمي ال لمرلا نم لمعتسملا ءاملاغ : هل تلق
 ؟ ال مأ لاح ىلع ثدحلا عفريغ

 رظنل ١ ق ىعم حصب نلو ١ ز٥ ٨٧ وج د اغآ ام رثألا ا ق نأل معن : لاق

 . هيلع لدي ام هل سيل عنملا نأل ، هيغ اذه الا اذه ىلع

 ء ىن نم همعط وأ هنحك ١ ر وأ هنول ق هريغي ام هم عقي اميرق : هل تلق

 هتاذ ىلع بلس ملام ءاملا نم قلطملا دح نع هب جرخي الف : لاق

 ٠ ءامسألا نم هلامب فرعب ال نبح ةفغاضملاب هقحليف هكلهتسي ىتح

 ال وآ ةفاضالا هذه امو ؟ وه ام هربغ ىلا فاضملاف : هل تلق

؟ اهب ىنربخت



 بي ١٤٣ ب

 هنم جراخلا ىلا وأ هبيغ عقاولا ىلا .صيصخت ةفاضا ىه ىلب : لاق

 امهنآ الا ، ناعون هنأ ىلع فاضا ف لدام اذه فقو صوصخلا ىلع

 ٠ كلذ ىف كش ام ريغ نم نادحتم هيف امهغ دحاو مكحا

 ع وجرم ق ىنغرعت الخآ ، ةفاضملا ق لوقل ١ لمجم نم اذه نا : هل تلق

 : ؟ عون لك ف ذئموي اهغرعآ ءامسأ نم اهدارفأل ام ىلع ىنلدب

 لدت عاونأ نم هتحت ام سنج هيعون نم دحاو لك ناو الأ : لاق

 فاضملا نألا ،© عازن الب هيأزج صاخشأ نم هاوح دق امل الك هنآ ىلع

 قلطم نع هلقنيف هب جزتمي ءىش نم هلحي ام عيمج ىتأي هيغ عقاولا ىلا
 ءام نم نوكي ام وحن هيلا افاضم نوكيف ى هب الا فرعي ال ىتح ءاملا

 هيغ اذه ريغ ىلا : نارفعزلا وأ رفصعلا وأ جايبوللا وأ القابلا وأ زرألا

 1 . هيلع ناك ىذلا هلصأ نع جرخي هب امم

 ناويحلا وآ تاينلا وأ ندعملا نم نوكب ام هنم ج راخلا ىلا فاضملاو

 ٠ كلذ ريغ ىلا نابلألا وآ ، ءاثقلا وأ خيطبلا وأ درولا. وأ حلملا ءام وحن

 اذه ىف ءاوس ىلع رطتتسملاو ث هاومؤلا هذه نم رصعنملاف : هل تلق

 ؟ ال مآ ئ ىنعملا

.لهآ لوق نم هيلع لدام قرفلا هجو ىردأ ال انأو 0 ملعأ هللا : لاق



 ۔۔ ١٤٤4

 نوكي نآ هب رهطتلا ف ىسعف ، ابرق ءاملا نم ههبش ى داز ام الا قحلا

 ىف ملعأ الغ ، عضوملا .اذه ف فلتخي نأ زاج ولو ى ىلوأ دعبألا نم

 . ابرش هزاوج نم عنمي نأ هررض نوك مدع عم ةرهاطلا اهعاونأ نم ءىش

 ةلازا ىف موقت ةراهطلا مكح هل ام ىلا ةخاضملا هأيملاخ : هل تلق

 نم روهطلا مانم ةالصلل ؤضوتلاو ةبانجلا نم رهطتلا زاوجو ث ةساجنلا

 ؟ ال مآ ءاملا

 ء هنم منم وآ همدعآ نم قح ف .الا هزاوج اذه ف ىردأ ال : لاق

 ليقو ، اهدحو هل ةيزجم نوكت نأ هنع هزجعل لوق ىلع هيف زوجي امبرف

 اذه نم ء ىش ق اه ز ١ وج نم عنمل ١ ىلع لد اه : ن اث لوق ق و . مميتل ا مم

 عطتلاب ٠

 ىف ةرهاط اهنأل ، تاساجنملا اهب لازت هنآ ىلع لدام : ثلاث لوق فو

 كنالو ء اهعاونأ نم لكلا ىقب هنآ الا تادابعلا اهي ىدؤت الو % اهسفت

 عاونأ نم هزاوج وأ هموزل عضوم ف ةساجنلا نم نوكي امل لسغلا نآ

 . هداراغ ذئموي هب هللا هجو مار نم قح ق ةدابعلا

 نوكي نأ اههبشأ امو س ةالصلاو ءوضولا ةبانجلا نم رهطتلا لعلو

أ ءاملل ةهبشم اهنأل ؤ عضوملا اذه ى اهزاجآ نم ىأرل ىنبجعيو 0 هدارم



_ ١٤٥ 

 ىلع هتيدأت ىف جورخلا نم هيف امل ، طايتحالا وهغ اهعم مميت ناف

 ٠ لاح

 اهبشث هتاذ ف قلطملا ءاملا ىلا برقأ اهنم نوكي ىذلاغ : هل تلق

 ؟ ةخاثك نم هيغ امل هنم دعبأ وه ىذلا نم ىلوأ ةقاطلا نم هب امل

 لدي ام رثألا ىف نأل ك ةزاجالاب اهيغ لوقي نم ىآر ىلع معن : لان
 ديزم نم ةلكاشملا نم هب امل رظنل ١ ق ىعم ه ديؤي ام مم كلذك هنأ ىلع

 ٠ كلذ ىف هتود ام ىلع ةدايز ةلئاملا نم هبرقي

 وآ ، بورشم وأ لوكأم وأ سابل وآ ندب نم هباصأ امو : هل تلق

 ؟ سأب نم هب ام مدعل ةراهطلا نم هلاح ىلع وهف رهاط ءىش نم هيلع عو

 زوجت ال هل رهاطلا ةزواجمو 0 هسفن ىف روهط ءاملا نأل معن : لاق

 ء هسجن نم ال هطلاخ ناك ناو ، هتراهط ىف هداسفل ةبجوم نوكت نآ

 نم هلصأ ىف ام هلغ ، عامجالا وأ ىأرلا ىف ةرهاط عاونأ نم جرخي امو

 لزن ام ىلا هلقن نوك همكح ىف بجوت ةثداحل الا هيلع زاجف هيف حص مكح

 ةضراعم ىف ىرخأو & هلثمب هل اسايق اهمدع وآ ةدارالا مم هتاذ نم ةرات هيلا

 ٠ هريخل قفوملا هللاو هريغ نم هل

! ٣٢٣ ج نئازخلا _ ١٠ م )



 س ١٤٦

 نأ زوجيآ ، ةذبنؤلا نم لحيام وأ ، هدعب نم نبللاو لخلاف : هل تلق
 ؟ ال مآ هغاضمو هقلطم ءامل! همدعأ نم وأ ةبانجلا نم وأ ةالصلل اهب رهطت

 ءاملا مسا اهيلع عقي ال هنا لوقي نم ىآأ [! ىف اهزاوج عنمي دق : لاق

 ىلع لدام : رخآ لوق ىفو ٠ ادبأ همسا نع جراخلا ىف اهنأل س اديقو اقلطم

 : ذيبنلا ى لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلانع ربخلا ىف امل ةزاجالا

 . «.روهط ءامو ةبيط ةرمت »

 لالز ءام : لاقغ هب ءوضولا نع لئس هنأ سابع نبا نع رثألا فو

 نم امهنيب امل هب ام ىلع نوكي نأل لخلا ىف زاج حص ناغ ٠ لالح رمثو

 ىف ام ىلع نوكي نأ نم دبال هنآ الا 2 امهب قحال اذه ىلع نبللاو ء ةهباشم

 ٠ اهعم مميتلا ف لونت نم ةغاضملا

 ؟ همسا نع هجرخي ام ردق ءاملا ىف رمتلا نم لحني مل امو : هل تلق

 زوجيغ هيغ حصي هنأ ملعأ الو س همكح ىلع دعب نوكي نأ ىسعف : لاق
 ٠ كلذ الا هيلع

 . ؟ اج زتماغ نبلل اب ءاملا طلخ ن اف : هل تلق

 نم امهيغ ءاج ام:ىنعم :ىلع امهب ام ىلوأ هناف 5 امهبلغأل مكحلاغ : لاق

٠ كلذ ىف نيملسملا لوق



_ ١٤٧ 

 نوكي .اذه ىلع هفاضم نم ءىش هطلاخ نا قلطملا ءاملاف : هل تلق

 ؟ ال مأ

 5 دحاو امهيغ لوقلاغ ىلوألا لثم اهنآ هذه ىف ىل عقي ىذلاغ : لاق

 ٠ ىلوآ قحلا ىلا ع وجرلاف الاو ح هارأ ام حص ناو > قرفلا ىلع لدب ام مدعل

 ح .ةمعطألا لثم رهاط ءىش نم نيح ف ةينآلا هب لسغي ىذلاف : هل تلق

 ؟ نيجع نم نوكي ام وآ

 ىلصف هلعف نم ىلعو ث هب آضوتي نأ زوجي ال هنا هيغ ليق دق : لاق

 نم ةنآو ، هزاوج ىلع لدام : رخآ لوق فقو ث هتالص ديعي نأ هيلع ام هب

 ٠ كلذ هريغي مل ام ىلوآ هلاق نم ىآر ق ٠ امعن خا

 ؟ هنول ريغغ ناحير وأ رسب خبط ناف : هل تلق

 لستغين نآ الو ء هتالصل هب آضوتي نآ زوجي ال هنا ليق اذه ىفغ : لاق

 دح نع هب جرخي مل ام هزاوج نم عنمي ال ىآر ىنبجعيو ث ةبانج نم

 ٠ هيلا ةفاضا نم هلام ىلا قلطملا

 نوكي ام وأ ناحيرلا نم ءىش ف لعجف رانلا ىلع نجس ناغ : هل تلق
 ` . ؛ ةراهطلا مكح نم هل اذام راجشألا نم ال وأ ةبيط حير هل

 لمعتسم هنأل ، ةالصلل هب رهطتب نأ زوجيال هنآ رثألا ىفف : لاق

٠ هيلع ضرغ ال هنأل زاج تيم هب رهط ناو ضئارفلا هب ىدؤت الف ي رجشلاب



_ ١٤٨ 

 ناو ى كلهتسم وهف رجشلا حالص هب ديرأ نأ هنأ : رخآ لوق فو

 ىلع .اذه ف لدام لوقلا نم ىضم دتو زاج هيبطو ءاملا حالص هب ديرأ

 ٠ ىفكو ال وأ هريغل عضوم ق مكح نم هل ام

 . رجشلا ثلاا. قرو نم ء ىش هي مث اقلا هعضوم ق هيلع عقو ناغ : هل تلق

 ؟ هنول وآ همعط ريغت ىتح هيغ ىقبف ةرمث وأ

 لوق ق لمعتسملا نم هنأل « هب رهطتلا زاوج نم عنملاب ليق دق : لاق

 نوكيف س دحأ هلمعتسي مل هنأل ڵ رخآ لوق ف سكعلا ىلعو ي هآر نم

 ٠ المعت

 ء هب سأب ال هناف س هحير وأ همعط نم هادع ام الهنول ريغتي ىتح ليقو

 عقو ام ىلا ةفاضا دح هريغن هي غلبي مل ام ه زيجي نم ىأر ىنبجعيو

 ء دبالو هيف

 ؟ وه ام لاح ىلع نيملسملا لوق قف لمعتسملا ءاملاغ : هل تلق

 وآ لسنلا وآ ءوضولا نم ندبلا قراغ ام هنا هيغ ليق دق : لاق

 ٠. هيلع ىقب

 ل__ه [ ٥.ربغ وآ ءانا ق عمتجاف نبذه دحآ نم هقراف امو : هل تلق

نأ زاج هب لمع وأ ڵ، ةمعطألا نم هباصأ امو لاح ىلع برشي نأ زوجب



١٤٩ 

 هلدعل هيف حصي نآ زوجي لوق نم هب ىردأ ال انأو ى ملعأ هللا : لاق

 نأو دبال اميغ هلامعتسا نوكي نأ .الا اذه لثم ىف هزاوج ىلع لدي ام الا

 وآ هيلع عقي ام لكآ نم ال ث هبرسث نم منمي الغ الاو س هلجأ نم سجني

 هيف لوقي ادحأ نآ ملعأ .الو س هلحو هتراهط ىلع دعب هنأل ، هب لمعي

 ٠ ادبأ اذه 7

 نم هب ام لاوز دعي هبانج نم وأ ةالصل دحأ رهطت ناف : هل تلق

 ءادكإ ىرخآ ةرم اهنم ءىنل هب رهطتيغ هيلا عجري نآ دارأ نمل له ىذألا
 ؟ ال مآ هيلع ام

 نم ضئارفلا هب ىدؤي نآ نم عنملا داخأ ام ءاهقفلا لوق ىفخ : لاق

 نم هسفن ىف هب امل زوجب ءاملاو ةبانجلا نم لسغلا وأ ءوضولا

 زوجي ال : ليقو س لوق ىلع ةساجن نم نوكي ام هب لازي نأ ةراهط

 روهطلا دجو ام اذه وحن نم ءىنت ق هب عفتني الف ، كله دق ام هنأل

 . ءاملا نم

 ؟ هيغ لوقنملا ام ، هريغ دجوي مل ناخ : هل تلق

 هيلع ام ءادأل ذئموي هيلا رطضا نم قح ف ىأرلا عضوم اذهف : لاق

٠ هدارفنا ىلع هزاجأ نم ىآرل ةبانجلا نم لبخلا وأ ءوضولا ىف ضرف نم



_ ١٥٠ 

 5 كلهتسم هنأل ، لاح ىلع زوجي ال : ليتو 0 مميتلا عم رخآ لوق فو

 عم هنأل » طايتحالا نم هيغ ام ىلا بجعأ ءارآلا هذه نم ىناثلا نآ الا

 هلسغ ىف وأ هئوضو ىف ضرغ نم هيلع امل ايدؤم نوكي نأو دبال س هلعف

 ٠ هغرعاف ةبانجلا نم

 ءوضولا ىف هب حسمي نآ زاج هنيايب مل ندبلا ف مادامو : هل تلق

 ؟ لسغلا وأ

 هنأ ىلغ لدي ام لدعلا لهأ لوق ف نأ ملعأ الو س ليتق اذكه : لاق

 هنم لستغي وأ أضوتي ىذلا ءانالا ىف عقوغ هنيابآ امو : هل تلت .

 ؟ هيف لوقملا ام ، لمعتسا نأ دعب نم ءاملا نم هب ام هطلاخغ

 ردق هيلا عجارلا نوكب ىتح ءانا ىف هيلع دسفي ال هنا ليق دق : لاق

 ىف نوكي ام زاوجب : ليقو ت هيف ام رثكأ نوكي ىتح : رخآ لوق ىفو ٠ هثلث

 أ هغرفتسب الغ س ةيحان هفرتغا ول نأ هلسغ وأ هئوضول هيزجيب ام رادقم

 ٠ هلعف نم عنميغ اكلهتسم لمعتسي مل هنأل

 ؟ هي حسمي نأ لمق نم هقراغ ن اف : هل تلق

 نم ال هنا هيغ ليق ام الا لاح ىلع اذه ىف حصي الآ ىسعف : لاق

٠ لامعتسالا مكح دعي هيلع زجي مل هنأل ے لمعتسملا



_ ١٥١ 

 كشام ىلا كرت الاو زاج حص ناغ ، هلك كلذ ف رظنيخ ث ملعأ هللاو

 ٠ هلدع ف

 ةساجن هيلع حطس نعو ، جرفم نب دمحا خيسلا نع : ةلاسم وه
 . ؟ ال مآ رطقل ا كلذ دسفي هلهأ ىلع رطقو ء فصل ١ هب رضي مث

 ٠ ملعأ هللاو ، هدسغي الخ ايراج ابلاغ ءاملا ناك اذا : باوجلا

 ةبلغل ١ مكح ىر اجللو . حيحص : ن اهين ابآ خيشل ١ هبسحأو : هريغ لانت

 ق .لوق نم هيغ ام هلف افنناو ناك اذاو 6 هيلع لدب امب هريغن حصب ىنح

 . اريثك نوكي نآ الا س ىآر

 ٠ كلذ ف رظنيف ملعآ هللاو

 رثأ هيف دجو ء ام نع هتلآسو 6 دمحآ نم درو خسنل ١ نع : ةلأسم وبع

 ؟ هسجني وه بلك

 . هيغ أطي هنيعب بلكلا ىري ىتح هسجني ال : لاق

 ىبأ نع رثألا ىف امل معن ، ناهبن ابأ خيسشلا هبسحأو : هريغ لاق

 نب ديعس وأ ريسثب لوق ىف اذه نم سكعلا ىلعو ، هيلع ليلد نم ىراوحلا
٠ ريبخ لثم كممنب الو 6 مكحلا



 ۔ ١٥٢

 ٠ كلذ ف رظنيف ملعأ هللاو

 فو 6 ىلما زلا ديعس نيب حلاص هيقفلا خيشلا باوج نمو : ةلأسم وبع

 ةبانجلا نم لسغلا زوجبآ ء ءاملا هنم جرخي الو ءام هيغ ناك اذا لجللا

 ؟ ال مآ ىنا وألا لسغو . بوثلا لسغو 6 ةالصلل ءوضولا و ةبانجلا ريغو

 ٠ ملعأ هللاو كلذ هوركم هنا : باوجلا

 ةبانجلا نم لسغلا فق ليت دن ناهبن ابآ خيستلا هبسحأو : هريغ لاق

 فلتخي هنأ ملعأ الو ، ءام نم دم ءوضولا فو ٤ عاص هيف ءىزجي هنأ

 دق ام هب ىدؤي نأ نآ هبلع ردق نم ىلعو ث لدعلا لهأ لوق نم اذه ىف

 . هبحأ ىذلا وهف س ةيحان هب رهطتيغ هلوانتي نأ هنكمأ ناف همزل

 هل سبلو 6 هيلا عجريف 6٧ هنم حسمي هي ام هيغ لسىتغ ١ وأ أضوت ن ١ و.

 هرابتعا ف ناك اذا لوق ىلع هئزجي نأل زاج 6٧ هنم جرخت وأ هلخدت ةدام

 .٠ اكلهتسم لمعتسيغ ؤ هغرفتسي ال هنأ

 ٠٧ نيدم ىلا هئتوضو فو . نبعاص ىلا هلسغ ق جاتحيف نات لوق ىلعو

 ٠ هلاق نم ىأر ىف هزاوج ىف عجريف ث هنم رثكأ عجري هب ام نوكي اليك

نم هربهطن ق عاوصآ ةثالث ىلع دا زام ىلا جاتحيف : ثلاث لوق ىلعو



_ .١٥٣ 

 هثلث رادتم هيلا عجارلا نوكي الئل هئوضو ىف دادمأ ةثالث ىلعو ث ةبانجلا

 ٠ هعم هزيجي ال نم ىأرل

 نم ىآرل هلاثمأ ةثالث ىلع ديزملا ىلا جاتحي الغ : عبار لوق ىلعو

 زاوج الف هيلع دازغ ، هقوغ ام ىلا هزاوج ناغ ى هلامكب ثلثلا ىتح هزاجأ

 هئوضو ف دملا وأ ، هلسغ ف عاصلا هنود ام ناك ناو ث هيأر ف هل

 نم اذه ىف ىأر زاج هغرتعا ول نآ س ةداع هسفن نم هفرع دخ امل هيزجي

 ٠ هرادتم ىلع نوكي ن آ ءارآلا هذه نم لوق لك ف هزاوجل هفيعضن

 هسجني ال ام ردق هترثك ىف نوكي ىتح ةساجنلا هيف لسغي نآ امآو
 بلغ ام الا هدسغي الآ ءاملا ىف لوقي نم ىأر ىلع الا الف الاو ث هريغ ام الا

 ء لوصألا يلا برقأ اذهو ث لوقلا نم هيف ام رثكآ هلبق امنا س هريغ هيلع

 ٠ ملعأ هللاو ، لوقعلا ىف غنئاس هب لمعلاغ

 نم حلاص نب دمحم ني حلاص دجملأللا خيشلا نع : ةلأسم وج

 ةعبس ىلع هتراهطو ءاملا سيجنت ف سانلا فلنخا س رمع نب مالسلا دبع

 | هحبر وأ همعط وأ هنول ريغ ام الا هسجني ال ءامل ١ نأ عباسلا و ئ لاوقأ

 ٠ ملع أ هللا و

صاعلا نب ورمعو ، هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع نآ ربخلا ىف ءاجو



- .١٥٤ _ 

 فو ث انربخت ال ىعار اي : هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع لاقف ؟ كضوح

 : هقفلا نم ناعم رمع نم لوقلا اذه

 . هنساجن ملعت ىتح دجو ثيح ةراهطلا همكح ءاملا نأ : .اهدحأ

 . سجن عابسلا رؤس نآ : ىناثلاو .

 `٠ ريخلا درو ا ذه لجألو 6 ةجح ىعارلا لوق نأ : ثلاثلاو

 ٠ ملعأ هللاو ، مزالب سيل اذه لثم نع لاؤسلا نآ : مبارلاو

 هنأ .الا هلك اذه ليق دق معن ، ناهبن ابأ خيشلا هبسحأو : هريغ لاقت

 هفورحب هريغل هنأ ىلع لدام فنصملا ىذغ ، هلاق دق هنأب الوأ هركذ ناو

 ٠ ملعأ هللاو هلوق نم هداز ام الا \ هرخآ وأ ربخلا ىلع همدق ام

 نمال هنأم هملع نم دنع كش ام ريغ نم ىنعمو اظفل همدقت نمل وهف الا و

 ذخ ؤب هب ١ وج ق نأ و 6 ٥ ر دص دق هن ام ح اضو خيشل ١ لوق نم ال و ء هلوق

 ٠ هلعف نم اضيأ هن اغ ى هظفلب

 هجرخأ ىتح هلصآ نع هلاحأف رخآ هريغ ام الا اذه ىلع هرثكأ ناو الأ .

 ع ايسيلا رآسآ ق هلخن ام ىضم دغو % كلذك وهف ال ١ و هي ديرأغ هل عضو امع

 ٠ ىفكو ىآر نم

٠ كل ذ ق رظنيف ملع آ هللا و



 ۔ ١٥٥

 نورشعلاو نماثلا بابلا

 اهتساجنو اشرلاو ولدلاو رئبلا ةراهط ىف

 ىف ةرات هريثكو هليلق ىف مكح نم دكارلا ءاملا ىف ام ىلع وهف : لات

 اريثك اهؤام ناك ناغ ةلمجلابو ث ءاهقفلا نم ضراعت ىف ىرخآو س قافتا

 فلتخم ىآرلاغ اليلق ن اك نا و ، هريغ ام ال ا اه دسفي الو } ة رحبنسم ىهف

 ٠ احير وأ امعط وأ انول هريغي مل ام هتراهطو هداسف ق

 5 رثكآ هلبق ام نأ الا اهل مكح الف ضرع ةحئارلا نآ : رخآ لوق فو

 ٠ كلذ ىلع لدام رثألا ىفف سكعلاب لبق ناو

 ؟ اهفرعأ هب امل اهنع ىنربخآ س ىه ام ةرحبتسملاف : هل تلق

 اهيغ ام ةرثكل ءالدلا اهحزنت ال ىتلا ىه اهنا ءاهقفلا لوق ىفغ : لاق

 ٠. ءاملا نم

 ؟ هدح ام اهئام ةلق ىلع عضولا ااذه ف لادلا اهحزنغ : هل تلق

٠ .ةلم جرخي اه ولد مادام : ليقو .4 لوقلا ضعب ف اهنم



. ١٥٦ 

 ىتح ليقو ث اهحزن نم ال صتنلاف ، هفصن نم رثكأ رخآ لوت فو
 هب عفتني ال اغا رف اه ؤ ام غ رفي م ادام : ليقو هثلت وآ هفصن نم لقأ ح رخي

 . غرفلا وه حزنلاغ الاو ، ةرضم اذه ف نوكي نأ الا هعم

 ماقم ىف نوكي نأ اهحزن ةفرعمل هطرسث نم اهئام نم عزنلاغ : هل تلت
 ؟ال مأ دحاو

 ٠ كلذ ىف هريغب لوقي ادحأ نأ ملعأ الو ث اهيغ اذه ليق دق معن : لاق

 ؟ ال مأ ةرحبتسم اهتفرعمل اهنم عزني ام رادقم امو : هل تلق

 ىلع لدام : رخآ لوق قو “ اولد نيعبرأب هيف ليق دق : لاق

 ىتح اهنم حزنيف ص اهيلع ديدشلا لجرلا موتي نأ وه ليقو ث نينسمخلا

 ٠ رحب ىهف حزنت مل ناف س بلغي

 نيعبرأ وأ ، هزرغ نم نيتماق ردق نوكي ىذلا ىف قرف ال لهغ : هل تلق

 هدكا ر ق رم امك ةساجنلا نم هربغ ام .الا هدسسفن الو 6 هريثك نم هنأ ةلق

 ؟ هركذب

 وأ ، اهرغص ىف فلتخم رابآلا نآ الا هب ليق دق اذه نا ىلب : لاق

 6 ةلعملا نم امهب امل ئ نبنماقلا نم ىلوآ ةلقلاب ٥ ريدنننغ اه ريك نم نوكب ام .

نم اهيغ نأ ، زوجيغ اهيلع دازام وأ ، نيعبرألا رادقم ىف نوكي نآ الا



_ ١٥٧ 

 هيغ ام رثكأل هناو ، هريغف ةساجنلا نم هبلغ ام الا هد سغي ال هنا لوت

 همكح ى قفتا ام دح غلبي مل ام ىآر مضوم هنأل ، هيلع زاج ىآر نم

 ٠ همسا ق ہثكل ١ نم هنآ ىلع

 ملخ ، هتاذ ىف ةيئرم نيع هلام ةساجنلا نم اهب عمقو ناف : هل تلق
 ؟ هترثكل اهءام ريغي

 الو ، هتراهط ىلع دعب عضوملا اذه ف هنأ الا هيف ىردأ الف : لاق

 ٠ كلذ ىف فلتخي هنآ ملعأ

 ةساجنلا هذه نم اهئام ءانب عم هنرتك نع اهؤام ةن ناف : هل تلق

 ؛ هثلقل ةرحبتسملا دح نع اهجرخآ ىتح اهتاذ ىف ةمئان نيع ف

 هيغ امب ليلقلا مكح ىلا عجري هنأ رظنلا لدع ف اهب ام قحاف : لا

 ٠ هيلع دهاش نم رثألا ىف ام ليلدب هريغت مل ام ىآر نم

 لاح ريغ نم هل ام م دعف اهب عقو دق ام كله دق ناك ناف : هل تلق

 ؟ اهئام ةرتك

 اذه ىلع لقف ، ءاملا نم اهب ام صقن ناو ع اهتراهط ىلع ىهغ : لات

. اهتساجن ىلع لدي ام هراثآ نم اهيلع رهظي نآ .الا اهرمآ نم



_ ٩١٥٨ 

 فيكف عامجا ف وأ ىأز ىلع هترثك ق اهؤام سجنت ناغ : هل تلق

 ؟ هتراهط نم هيلع ناك ام ىلا هدر ف هجولا نوكيب

 هلاوز الا ، هل دح ال هناف ، لوزي ىتح ريغت دق ام حزني وهغ : لاق

 ٠ رثك وأ اهح زغ نم لح دق امل

 ، هيلع عقي ال سجني ام رادقم ف ءاملا نم اهب ام ناك ناغ : هل تلق

 ؟ هتلقل هيف هلاق نم ىآر هريغي مل ناو

 نيسمخب ليقو ث اؤولد نيعبرأ اهنم حزني هنأ اهيخ ليق دق هذهف : لاق
 مل نا هرادقم وأ هلك حزن هنأ : رخآ لوق ىفو س كلذ لبق اهؤام غ رفي نأ الا

 هنا رهطت ال اهنآ ىلع لدام اذه فو ث اهب عفتني الغ نغدت ليقو ى هيلع ردقي

 . رثكأ لوذلاو رهظآ هلبق امو ءارآلا نم ذاش

 ؟ هرادتم ام اهتراهطل اهب حزني ىذلا ولدلاخ : هل تلق

 ىف جرخت ملام اهولدب حزنت اهنأ ىلع لدام ءاهقفلا لوق ىفف : لاق |

 هيلا عجري ىذلا وه اهنم طسولاغ اهنع جرخ ناغ ث ءالدلا ىلع ةيمستلا

 7 ٠.امحزن ىف

 هيغ لوقلا امغ هريك وأ اهمسا نع هرفص هجرخأ ناغ : هل تلق

؟ كلذك



_ ١٥٨٩ 

 كلذ ىلع لدام رثألا نأل معن : لاقت .:. 7

 اميأبخ ع اهرادقم ىف نيبلا اهنيب رثكأ وأ ناولد اهل ناك ناف : هل تلق
 ؟ ح زنن

 ء مكحلا يف اهطسواب ليقو رغصأذلاب ال لوقلا ضعب ف ربكألاب :ل اق
 ٠ اهيخ ءا ءاملا / عخ ق اهبلغأب ليتو . طايتحالا ق اه ربكآبو

 ب ع

 نم .لهغ ع .ريغص ولد ءاتتساللو ء ريبك ولد رجزلل ناك ناغ : هل تلق

 3 , اهتساجن لاح ءاملا عزنيب هب .ىذلاب حزنت اهنا لوق
 :.ر

 لع هت هتوبث نم مي - ام ام ىردأ الو 6 رثألا ق اذه لبق دق معن : : لاتق

 لا ب : ٠ رلخنلا ىق لاح

 نم ربكأب حزني نآ زوجي الغ س دحاو ولد الا اهل نكي مل ناف : هل تلق

 ؟ همي اسح ىلع رغصأ وآ أ اه ول د

 3 لدي ام مدعل كل ذك وهو ث هزاوجب ليق دق اذه نآ ىلب : لاق

 .٠.. ٠ ..! , ٠ِ : ٠ . كلذ نم عنمل ا

 ةمئاق نيع هل اهدسغأغ ةساجنلا نم اهباصأ ام ناك ناف : هل تلق
.. :١ 

؟ ةرذعملا وآ مدلا وآ ةتيملا لثم اهب



_ ١٦٠ 

 الغ الاو ، اهحزن لبق اهنم جرخي نآ ىلا اهتراهط ىف جاتحيف : لاق

 هبلغ ام الا هد سغفي ال ام رادقم غلبي ىتح اهؤام ديزي نآ الا اهل ةراهط

 هرغغ ٠

 ام جارخاب الا نيع نم اهل ام عيمج ةلازا ىلع ردقب مل ناف : هل تلق

 ٠ ؟ نيط نم ضرألا هجو ىلع اهب

 جارخا نم هيلع ردقي هب امب اهنيع ةلازا نم اهتراهطل دبالغ : لاق

 ىف هكلهتسيف ءاملا نم اهب ام ىلع نيطلا ىتأي ىتح اهنغدب ليقو ع اهنيط

 رهطتغ اهب لزن دق ام اهنع عفريل رمؤي هب امك حزنتغ هدعبو رفحت مث ى نيحلا

 ٠ كلذ ىف كش ام ريغ نم

 بهذ ىتح ن امزللاا نم ةدم اذه وحن نم اهب امل ىلخ ناف : هل تلق

 ؟ ةيضقلا لدع ىف مكح نم اهل ىذلا ام ، رثآ .الو نيع هل قبي ملف ةيلكلاب

 ىف ال اهتراهط نم نوكي نأل لوق ىلع اهيف زوجي نأ ىسعف : لاق

 ٠ عرفلا نم هنأ الا & هيلع ةلدأ نم عرشل ١

 هيغ محلا ال ادرجم اهمظع ةتيملا نم اذه ىلع ىقب ناغ : هل تلق

 ؟ اهمكح ام خم الو ةموسد الو

هنآ الا س اهرمأ نم ىلع اهب سأب ال هنآ ىلع لد ام رثألا ىفف : لاق



 س ١٦١

 جرخي نآ دعب نم ح زنن ىتح اهداسخ ىلع نوكي نأل رخآ ىآر ف زوجي دق

 . مكحلا ىف حصي نأل زاج ىآر ف لوق نم مظعلا ف ال 0 اهنم

 ! اهيخ لوقلا ام ، ةيح ىهو اهيلع عقت ةلمقلاخ : هل تلت

 دق اهنا حصي ىتح اهتراهط ىلع اهنا ميهاربا ىبآ لون ىفف : لاق

 . كلذ ى هفلاخي ادحآ نأ ملعآ الو ث اهيف تنام

 ؟ اهب دسفنا مكح نم هنود ام وأ ملع ف اهتوم حص ن اغ : هل تلق

 هيلغ ام الأ هسجني ال هنآ ءاملا ى لوقي نم ى أ ر ىلع الا معن : لاتق

 ٠ لق ن ١ و هربغغ

 ؟ اهتساجن ىلا عضوملا اذه ف بهذي نم لوق ىلعف : هل تلتق

 هدري ام ردق اهئام نم حزن نأ نم اهتراهطل هدايق ىلع دبالغ : لاق

 نم نوكي نأ الا رهطت الا اهنا رخآ لوق ىفو ، هداسف دعب حالصلا ىلا

 هدعب وأ لاحلا ىف حزنتخغ رفحت مث اهؤام نفدي ىتح ليقو ع اهنيط ةلازا

 دبالو س اتاذ اهل نا مكحلا نم هنودب اهل ةراهط الف الاو س اهنيح نم رهطتف

 هلات نم ىأر ف اهجورخ حصي نلو اهحزن لبق اهنم جرخي نآ نم اهتزاهطل

 ٠ كلذب الا

( ٣ ج نئازخلا _ ١١ م )



_ .١٦٢ 

 ؟ ال مآ اهعوتول سجننآ ةيح اهنم جرختف اهيق عقت ةاستلاغ : هل تلق

 نم سكعلا ىلعو ، لوبلا ىرجم اهب نأل ، لوقلا ضعب ف معن : لاق

 ةساجنلا نم ىن اهب حصب مل ام ةرهاط ةاشلا نذل % رخآ ىآر ف اذه

 ٠ لاحلا ى

 داز مث اهب ةمئاق نع ٢ تاذ هل ءىنن نم اهدسقأ امو : هل تلق

 ؟ رحبتساف اهباصأ ام ىلع بلغ ىتح رثكف اهؤام

 الغ دعب نم لق ناو س رهط دن هنا هيغ ليق دق ام عضوم اذهف : لاق

 . ركذام مهفاخ ع ااحبأ ةساجنلا مكح ىلا عجري

 يضيف د رتكآ وأ ا ولد نوعبرأ اهنم حزنف ةساجنلاب ريغن امو : هل تلق

 ؟ همكح ق لوقلا ام هربعغت ىلع

 م دعل هيغ هريغي لوقب ادحآ نأ ملعأ ١الو . هداسف ىلع وهغ : لات

 ھ د ١ دس

 اهتراهطمل آزجأ نيعبرألا لبق ,فصغ حزنلاب هريغت لاز ناغ : هل تلق
 ؟ ىفك

7 ةراهطلا نم هيغ هدب ديرأ ال هلامكنسا نم ددعلا ق دبالغ : لاق



_ .١٦٣ 

 نآ حزنلاب هريغ دق ام مدع عم زوجي نآ ىسعو ث هلاح ىلع وهف الاو

 ٠ هلاوزل رهطي

 ؟ قرغ الف هعمج وآ حزنلاب قرف ناخ : هل تلق

 هقرف ناغ ے دحاو ماقم ق نوكي ىتح ليقو ص لوقلا ضعب ق معن : لانت

 ؟ هئزجي الف الاو 6 ةداعا

 ؟ نوكي :ذه ىلع هيغ لوقلاغ رثكآ وآ ادحاو اهحزن ىف رجآ ناغ : هل تلت

 ٠ كلذ نيبام قرغف ىلع لديام مدعل كلذك وهو ت ليق اذكه : لاق

 نم اهيغ ىرج مث ، اهحزن متي نآ ليق نم هلك اهؤام غ رف ناخ : هل تلق

 ؟ همني نأ ةثداح نم همزليا . اهنويع

 اهنويع نم مبن دت هنأ رخآ لوق ف سكعلا ىلعو اذه ليق دن : لاق

 اداسف هتاذ ف ىضتقي ال اهب هنوك وآ هلصأ ف رهاط نذا وهف ، عمج ام دعم

 اذه ىلع نوكي نأ ةئداح ىف حصي نأ نم منميغ اهنيط ف ةساجنلا الا

 ٠ هجارخا دعب نم نوكي نآ الا

 ؟ ال مآ رهاط اهحزن ى ولد رخآغ : هل تلت

.. هداسفب ليقو ث لوقلا ضعب ق معن : لاق



_ ١٦٤ 

 ؟ اهحزن ةلاح اهئام ى عجرغ ولدلا نم رطق امو : هل تلق

 ٠ هب سأب الغ هنم عنتمي نآ ردقي ال اذهغ : لاق

 ءىزجيغ اهلبق نم ال سجن ولدب حزنت نأ زوجيف : هل تلق

 ؟ اهتراهطل

 ٠ لسني ىتح هزاوج نم عنملاب ليقو ث هزاجالاب ليق دق : لاق

 ؟ اهعم ولدلا رهطتأ ؤس اهحزن مت ناغ : هل تلم

 سيل نوكي نآ .الا س اذه الا هيغ حصي هنآ ملعأ الو س ليق اذكه : لاق

 نم ىآر ىلع الوأ اهعم رهطي هنأ ىف فلتخيف هب حزنت نأ لبق نم رهاطب

 ىلولا ىه نوكت نأ ىآرلا اذه ىلع هتراهط ىف ىسعو س اهحزن ىف هزاجأ

 ؟ هزجي مل نم لوقت ىلعو : هل تلق

 ٠ ٥هداسغخ ىلع دعي هنأ الا امهنم لك ق ٥هد ايقت ىلع حصب الغ : ل اقت

 وأ ك غا ارفلا دعي نم رهاط اهولد لمحي هب ىذلا اسشرلاف : هل تلق

 ؟ لسغي نآ جاتحيف سجت

 هلان نا هتساجن ىلع لدام رخآ لوق فو س هتراهطب ليق دق : لاق

. اهحزن متي نآ لبق اهئام نم ءىش



 ب ١٦٥

 متي نآ دعب نم لسغت نأ مزليآ ةراجح نم اهيلع ناك امو : هل تلق

 ؟ اهحزن

 حي نآ لبق اهئام نم ءىش اهباصآ نا لوقلا ضعب ق معن : لاق

 هنآ اهيف لوقلاخ ى اهيلا ءاملا دوعي نآ الا هيلع ردقي نآ الا ث اهنراهطب

 لسغت ناا اهنأل ، اهعم ةراهطلا مكح اهل نأ : رخآ لوق فو ، اهلسغ مزلي ال

 . اهب عجري نآ نم ءاملا عنتمي مل

 حزنت نأ دعب نم اهل ام سجنلا ءاملا نم اهنم اوحنو : هل تلق

 ؟ ال مآ رهطنغ

 نم هيلع عقب الغ \ هداسف نم اهيغاليب ام نأل اذه ليق دق معن : لانق

 ٠ اعم أرهطب ىتح اهيلا هدريف هليزبي ام اهئام

 ؟ اهنراهطل ءعىزجي رهطي هب ام رادنم ةين الب اهحزنف : هل تلق

 ح حصأ هلعت ام نأ الا ءى زجي ال ليقو 6 لوقلا ضعب ق معن : لاق

 كش ال امب لصح دتو } داسفلا نم اهب ام ةلازالا حزنلاب دارملا سيل ذا

 ٠ لعف هجو ىآ ىلع هيف

 ىلصو دحأ اهنم رهطتفغ ، اهدسغآ دق ام اهب مقو ناف : هل تلق

؟ هتالصو هبايث لاح ام دعب نم اهداسق هعم حص مت ةضيرف



 س ١٦٦,

 . اهنم رهطت نأ دعب نم نوكي نآ اهب هعوقو ف لمتحا ناغ : لاق

 ، هباينو هندب نم هباصآ ام لسغ نم دبالف الاو ث امهيغ هيلع ءىش الف

 ٠ هب هالص ام لدب نم الو

 ؟ اهل دسفم نم دجو اهب ام عوتو ناك ام ىتم ردي مل ناف : هل تلق

 لوق فو ، مايآ ةثالثو ، هتالص لديب هب ليق دنت ام عضوم اذهف : لاق

 حص ذم اهنم اهالص ةالص رخآ : ثلاث لوق فو ، ةليلو موب ةالص : ناث

 وأ ث انول اهريغت نوكي نآ الا هيلع ءىش ال : عبار لوق فو ء اهب ام هعم

 ىف دسفي الغ الاو ، اهركنأ ذنم هالص ام ميمج لديي هناغ ، احير وأ امعط

 هلبق امو مكحاا ىف اذه نآ ىنعمو ث اهداسخغ نوك هل رهظغ اهملع نيح الا هنح

 ٠ طايتحالا ىف

 لصف 6 اهنم اضوت نآ دعي نم ةتيم ة رأف اهبغ دجو ن اف : هل تلت

 ؟ اهريغت ركنأ الو ، اهيف تعقو ىتم ملعي ملو

 . امهنيب امل قرخ مدعل دحاو امهيف لوقلاف ، ىلوألا ىه هذهغ : لاق

 مل ناك ناو ع مايأ ةئالث ىلص رعشلا ةبهاذ اهدجو نا : رخآ لوق فو

 نيح اهيغ اهنأ ملعي ىتح هيلع ضقن ال : لينو ، اموي ىلص دعب اهرعس بهذي

٠ اذه ىلع لدام ىلع نب ىسوم لوق فو ث اهنم هئوضو



 س ١٦٧

 معطلا ةريغتم اهنم آضوتي نآ لبق نم اذه ىلع اهدجو ناغ : هل تلق

 ؟ حب رل ١ و آ نولل ١ ك آ

 ، ةسجن ىهف ةتيملا هذه نم هنأ اهريغت نوك ىف حص ناخ : لاق

 وأ هندب ىف ءىش اهئام نم هباصأ امو س هلدبأ ضرغ نم اهنم هب ىلص امو

 5 اهريغ ىف نوكي نآ نكمآ ناو ث لسغي ىتح هل ةراهط الف ، امههبشأ

 ىف امأو ، اهركنأ ذنم هالص امل لدبلا عم هلان امل لسغلا ف طايتحالا

 . اهدجو نيح الا اهداسف حصي الخ مكحلا

 حص ول نآ سجني هب ام اهيغ اهدجو هنآ د حأ هربخأ ناف : هل تلت

 ؟ ال مأ هربخ ليت نأ همزلبأ أ اه ربغ وأ ةنيم نم

 ىنع نكي مل ناو ث ةلبقلا لهأ نم ناك نا لوقلا ضعب ف معن : لاق

 ء ةساجنلا نم اذه لثم ى هميرحتب نيدي ام كاهتناب ةمهتملا لحم ف لاح

 ةقثلا نا : ليقو ء كلذ ىف ةجح نوكي الغ الاو ، ةقث نوكي ىتح ، ليقو

 ال نابقث الا ةجحب سيل : يتقو ث هيلع ىضم اميف ال هيلا لبقآ اميغ ةجح

 ٠ كلذ امهلعغ ىلع الا ادهش نا امهنود ام

 ؟ اهذنسيخآ دق امب هملعأ نا ىبصلاغ : هل تلق

ظفاحي نم لاحب راص دق ناك نا هلوق لبقي هنا هيف ليق دق : لاق



 س ١٦٨

 م رفن ال هنأل هلبقي ال آ هل زوجينف : رخآ لوق ىلع و ٠ ة الحأل ١ ىلع

 . نم هنكمأ نمل ىنبجعبف هلوق ىل ا هسفن ىق نئمطب نأ الا ي هيلع ةجحلا ا هي

 زاج امب ذخآ ناو ٬ اهنم عفنأ وه ام ىلا اهعدي نألا ى اهنع هزنتلا قيرط

 ٠ كلذ ىف هب عسوت نم ىنع هيف مول الف ، مكحلا ى هل

 ؟ ءاوس هيغ لجرلاو ةآرملاو ڵ رحلا لتم دبعلاغ : هل تلق

 ٠ كلذ ىق قرفلا ديفي ام مدعل كلذك نوكب نأ ىسعف : لاق

 حص نآ دعب اهتراهط ىلع لدي امب هربخأ نا. دحاولاغ : هل تلق
 ؟ ال مآ هلونن لبقب نأ هل زوجي , اهتتساجن نوك هعم

 ماو س لوق ىلع هنمأ نا لوقلا ضعب ىق هل ةجح هنأل معن : لاق

 ىتح : ليقو س ةقث نوكي نآ .الا رخآ لوق ف سكعلا ىلعو ء هقدص ق همهتي

 ٠ كلذ ف ةجحب سيل دحاولاخ الاو نينث انوكي

 6 مكحلا ف ةجح نوكب هزاجأ نم ىأر ىلع ةقثلا دحا ولاف : هل تلت

 ؟ ةنانئمطالاا وأ

 اذه نآ الا ةنامألاو ةقثلا نم هب امل نيرمألاب هيف ليق دق : لاق

 . كلذ ىف ئاس امهب لوقلاف ع هللا قوقح نم

؟ هلوقي ام ىلع نمآ نا ةلزنملا ىق هنود امو : هل تلق



١٦٩ 

 نم ىضم دتتو. هزاوج ف نيلوق ىلع نوكي نأ هب ىرحأف : لات

 ؟ ىرخآ هتداعا نع ىفك دقو س اذه ىلع لد ام لوقلا

 وآ ركذ دبع وآ رح ىبص وآ غلاب نم نومأملا ىف لوقلاغ : هل تلت {

 ؟ نوكب اذه ىلع ىثنآ

 ديعس ىبأ خيسثلا لوق ف نأ الا س كلذك هنأب هيف ليق دق معن : لان

 ٠ كل ذ ىلع ل د ام هلل ١ همح ر

 نم هلع دق هنأ ه ريخأغ هيل ١ عجر مت ء اهح زنب نأ ٥ رمآ ن اغ : هل تدلق

 ؟ هلوق لبقي نأ هل له س هقدص نكمي هيغ ام رادقم هيلع ىضم نأ دعب

 ، هرمأ نم بايثلا نم سجنت دق امل هلسغ ىف ىتلا ىه هذهف : لاق
 نع ىفكو س هلدع ف ىأر نم اهب ام ىلع لد ام لوقلا نم ىضم دتو
 ٠ هركذ ةداعا

 ءامب اهنم دحأ هاتأ مث 6 هربغل ىهو ، ةساجنب اهملع ناف : هل تلق

 ؟ اهرمأ نم ناك ام ردي ملف اهنع راس نآ دعب

 اهب ملاع هنأب هعم حصي نآ دعب نم اذه ىلع هزاوج ىف ىسعف : لاق

 ٠ ىأر ف لوتن نم هيغ امب هربخ ىنعم ف نوكي نأ

 اهدرب نأ ةردقلا عم همزليآ س هل ىه نم ىلع اهد سفآ ناغ : هل تلق

٠ ؟ ال مأ ةراهطلا ىلا



_ .١٧٠ 

 هنآ ملعأ .الو ء كلذك لوقلاخ ال!و ك اهكرتب هل ىخري نآ الا معن : لان

 ٠ كلذ ق فلتخي

 ىآر ف لوق نم اهب امل اهتساجن ىلع قفتي مل ناغ : هل تلق

 ؟ اهتراهطب

 مكحي نا الا س لوقلا نم اهب ام ىلع هموزل ق نوكي نآو دب الغ : لاغ

 ٠ كلذ ف هريغ ال هل ام زال ها رب وأ هغل اخي نأ هل سيل نم 7 هي

 اهبرق رفحيغ اهيعدي نأ هل زاج نم وآ اهبحاص دارأ ناغ : هل تلق
 ؟ اهنع حسفي ام رادقم ام \ ىرخآ ارئب

 ى عرذأ ةرشع : ليقو ، لوقلا ضعب ف اهب راد ام عرذأ ةتس : لاق

 هنيمي ف ةتسو س ءاملا ىلعأ ف ةعبرأب : ليقو اعارذ رشع ةسمخ ليتو

 ربتعي هنكلو عرذلا ف دح هل سييل : ليقو ك هلغسأ ف ةينامثو ، هلامسثو

 ذئموي اهب رهظ ناخ ، نارطقلاو ربقلا وحن لدي امب اهيلا سجنلا لوصو
 . ةرهاط ىهف الاو اهئامب هطالتخو اهيلا هلوصول اهداسف ىلع اهؤام ريغتف

 الوء دارأ ثيح اهبرق رفحي نآ هل عضوملا اذه ق ليق دق ال : لاق

الف الاو \ ىرخألا هذه ىلا ةساجنلا غولب ىلع لدي ام رهظي نأ الا سأب



١٧١ 

 نم ضعب هاور عرذأ ةعبرأ اهنع جسفي هنأ : رخآ لوق فو ٠. داسف

 رخأت ٠

 هل نوكي رذعل ال اهل هداسغا نم اهب هلعف دق ام همتك ناغ : ,هل تلق

 ؟ هملعآ مث هريغ وأ هل ىه نم اهنم رهطن ىنح

 سيلو ع همزلي نأ اذه ىلع حصي ناغ ع هملظ دق هناف هلوقأ دق : لاق

 ن ١ و { ل ايقتس ١ ف الو > ىض املا ق ال و ل احلا ق ء ىش هقيدصت نم هيلع

 هسفن ىلع هب رقأ امي ةنامأ ف ةقث نم هعم هل ام لطبأ دنغ ةقث ليق نم ن اك

 ٠ ةنابخ نم

 ؟ ادمع اهدسفآ هنأ رقأ ناغ : هل تلق

 ىلع ىمهف الا و هريغب حص ن اغ ؤ هلوق ق هقدصي نأ هيلع سيلف : لاق

 ؟ اهتراهط

 اضرلا ىلع اهحزني نأ هيلع وأ هلآ اهيغ هقيدصت نم ىبآ ناغ : هل تلق

 ؟ اهبر نم

 ىنعمل الا هريغل ال هيلا اهيغ رمألاخ ، هل ىه نمل اهنآ لجآ نم ال : لاق

٠ كلذ نم اذه نسيلو ؤ ٥ ز اجأ



_ ١٧٧٢ 

 هنمأي نم هب رمأي نآ هلآ ، اهحزني نأ همزلغ هقدص ناف : هل تلق

 ؟ هباجأ هنا هئزجيغ

 ٠ ليق اذكه : ل انق

 ىلع هيغ لوقلا ام س هركذ نم هل عنامل ةمالع اهل كرت ناف : هل تلق
 ؟ هرمآ نم اذه

 ناو ث هلثم ف ام ىنعم ىآرلا نم هقحلي نا زوجي نآ ىسعف : لاق

 هلدعب ملعأ هللاو ، هلعف نم هنأل هلوق لبقي ال هنأ عضوملا اذه ف ليق

 هل زاوج ال هريغ ناخ ، قحلاب الا هنم ذخؤي ال مث ، هلك اذه ف رظنيف
 . لاح ىلع

 جرخي ملو رئبل ا تحزنا اذاو ى ع اقرلا نم ءىش ىف تدجو : ةلأسم و

 ؟ ال مأ اهيغ امو ىه رهطنأ 6 صوخ وأ بطح وأ بنتخ نم اهيغ ام

 ال هنأ نيملسملا راثآ نم هتظفح ىذلاو س قيفوتلا هللابو : باوجلا

 ٠ ملعأ هللاو ةيئرم نبع اهل تاوذلا نم ةساجن

 هنأ هلك ا ذه ف ىعم ى ذلا و ؤ ناهيت ابأ خيشلا هبسحأو : هريغ لاق

لبق هجارخا نم اهتراهطل دبالو ، هلثمك وهخ اهئام دساف نم برش ام



_ ١٧٣ 

 رظنيف ملعأ هللااو ڵ همكح ىف سجن هنأل ، هعم اهل ةراهط الف الاو س اهحزن

 ٠ كلذ ىف

 5 رئب نم اموي أضوت ىلع نب ىسوم نا ليقو ث ءايضلا نم : ةلأسم ده

 لجر هعبتا دجسملا لخديل براقو ، فرصنا املخ ، كوكشلا ريثك ناكو
 اهناغ : لانت ، اندعب تطقس اهلعل لاقف ص هتيم اهبف تدجو رئبلا نا ث لانتغ
٠ رئبلا ىف اهاتلآو اهفطتخا اريط لعل : لاق ، ةخسفنم



 س ١٧٤4.

 نورشعلاو عساتلا بابلا

 ىنملا ىنو اهريغو ماعنالا لوبو نايبصلا لوب ى

 ق انباحصأ لوق نم قافنال ١ ىناعم هيشي هنا ىعم : : ديعس وبأ لات

 الو “ مملا طلخيو معطي مل ام عيضرلا لا لوب ىلع بصلا ق صيخرتلا

 ىلع بصلاو ى ةيبصملاو ىبصلا نيب قرفلاب ثيدحلا اذه دجوي دقو

 ىف لسغلا ىدنع تيثا اذاف ؤس ةيبصلا لوبل لسغلاو ، ىبصلا لوب

 ةيبصلاف ىبصلا لوب ىلع بصلا تبثا اذاو ث هلثم ىبصلاف ةيبصلا لوب

 لسغلا توبث ىف فالتخالا ىناعم هبشأ كلانه نمف ث لالدتسالا ف هلثم

 . معطي مل ام هيلع بصلا الو ى معطي مل وأ معط ء ىبصلا لوب ف

 عم معطي مل ام ىبصلا لوب ف صيخرتلا ف مهلوق نم بجعلاو
 هيغ تبثي مل كلذ .الولو ڵ سجن هنأ ىلع ث ةمألا نم هيغ لوقلا عامجا

 & معطي مل ولو ث ماعنألا لوب ف لسغلا مهتابثاو ، بصلاو لسغلا ىنعم
 ىدنع ااذهو س بصلا اذه ف ىزجيو س بصلا ف ءىزجي ال : اولاقو

 مئاهبلا لوب ىفف ىنعملا اذهب ، معطي ىذلا ىبصلا لوب ف بصلا تبث اذا

 ، معطت مل ام ماعنألا لوب ىف لسغلا ىنعم تبث اذاو ، برقأ معطي . ام

. تبثآو ىلوأ ىبصلا لوبغ



. ١٧0٥ 

 ماعنألا لاوبآ نا : انباحصأ لوت نم قافتالا ىناعم ىف هنآ ىنعم : هنعو

 دسفم هلك كلذ لاوبآ نا ، هسنج وآ همسا نم اهلثم وه ام اههبسأ امو اهلك

 نأ الا ةرهاط اهنأ جرخت مهلوق ىناعم رثكاف اهثاورأو اهراعبآ امأو

 لاغبلا نم باودلا عيمج لاوبآ كلذكو ك اهريغ ىنعمب للعلا نم اهضراعي
 ح اهلاوبأ ىف اصيخرت مهلوق ف ملعآ الغ ، كلذ هبسنأ امو ى ليخلاو ريمحلاو

 عامجالاو ث اهمحل ةيعارك ىلع قافتالل ماعنألا لاوبآ نم دسنأ ىدنع ىهو

 . ماعنألا موحل ةراهط ىلع

 ثا ورآ : مهلوق نم ىدنع هبستيغ ث اههبسثآ امو ريمحلا ثاورآ امآو

 ٠ ةيهاركلا نم كلذ قحلب ىدنع ناك ناو اهداعبأو ماعنألا

 تاوذ نم ريطلا نم سئهاونلاو ، باودلا نم عابسلا ثابخأ امأو

 كلذ نا ث انباحصأ ىنعم ىف قافتالا ىف ىدنع جرخيغ ك بلاخملاو بانلا

 قيرط نم لولعم ىدنع كلذو ‘ هلاويآو . هقازخآو هتانجأ % هلك دسفي

 ٠ هرمأ ىلع بلغأ وه امم تاساجنلا ةاذغ تبث اذا

 همحل لكؤب امم اههيسشأ امو شه ١ وهنلا رغ ربطلا نم ناك ام امآ و

 فالتخالاو ث هتزخ ةراهط ىلع انباحصأ لوت نم قافتالا ىناعم نآ ىدنعغ

ىنعمل ريطلا هذه لاوبآ ىف فالتخالا ىنعم تبث اذا هبشي دقو ى هلوب ف



 س ١٧٦

 ىف ىدنع كلذ هبشي مل اذاو ، ماعنألا ىف كلذ هبشي ناك دنف ث اهمحل ةراهط

 بلغألا ىلع تاساجنلل ىعازوألا و ستهاون تبث امم باودلا رئاس امأو

 كلذ راعبأ ىف مهلوق ف ىدنع جرخيف ث ههبشأ امو رافلا لثم هلاوحأ نم

 .لقأو ستحوأ ىدنع هلاوبأو ث هلاوبأ ىف ىدنع كلذ هبشي كلذكو س فالتخا

 . رظنلا ف حول نكت مل نا ماعنلا لوبب قحلت ال

 بلغألا ناف س رهاطلا ريطلا نم ناك ناو وهف ىلهألا جاجدلا امآو

 لوق نم قافتالا ىناعم هقزخ قحل كلذلغ س تاساجنلا لكأ هلاوحأ نم

 رابتعالا ىف لاحلا كلت ريغ ىلع ءىش هنم تبث اذاو ، سجن هنا انباحصأ

 وهغ ريطملا نم هبستآ امو س همحل رهاطلا ريطلا رئاس نع ىدنع جرخي مل

 ٠ هقحل ام لثمك ىعرملاب ةلعلا ىناعم قحلي امب هلثم

 هليلق سجن ىنملا نأ ىعم جرخي انباحصأ نم قافتالا ىناعم هنعو

 لهآ نع تلقنو تيكح ىتلا رابخألا هذه لكو 6 بوثلا و ندبلا ق 6 هريثكو

 دت تاراهطلا ىنعم ىف ةنسلا لماكت ليق مهنم كلذ نوكي نأ اهنمو

 لصفل ااذه و 4 هللا ف اننكم هخسنو ضعبل ١ هضعرل هخسن اهنم ريئك ق تيبث

مكح هبشي ام ةفلاخم ىلع هانعم ىلع اوقفتا و انؤامدق هيلا اوبهذام بجعأ نم



 بنجلا نع لسغلا ىلاعت هللا باتك مكح ف تبث اذا ، ىلاعتو كرابت هللا باتك

 ةنس ق هلثمو ئ ضئاحلا ىلع هللا بانكب هلتم تيثئبو 1 مالتحا وأ ع امج نم

 ٠ قافتالاو عامجالا ىناعمؤ ، ءاسفنلا ىلع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ىتح لسغلا بجوت هيغ ةلع .ال ، ارهاط ناك كلذ لبق ندبلا نأ جرخيو

 انعم تبثف ،:سافنلا ءاسخنللو ةبانجلا بنجللو ء نضيحلا ضئاحلل ضرع

 لسغلا تبث امنا هنآو ، سجن هنأ مهعمجأب اوقغاوت اميف سافنلاو ضيحلا

 لثمو ص هبسثم وهو ةبانجلا وهو ث ىنملا ةساجن ىق اوفلاخو ى هانعمب اهيلع

 موقي الو ، ةراهطلاو لسغلا .مكح هب تبثي ام ىناعم ف سافنلاو ضيحلل
 . ةساجن ىنعم نم الا ةراهطلا مزلت نأ لوقعلا ىنعم ف

 ءايضلا باتك نم : ةلأسىم وه

 ةسجن تناك ولو ةرهاط اهنا : لئاق لات ناخ ، ةساجن اندنع ةبانجلا
 ؟ مهيلع هللا تاولص ءايبنألاو ملسو هيلع هللا ىلص ادمحم اهنم هللا قلخ ام

 بالكلاو ريزانخلا اهنم قلخ ىلاعت هللا نل ةسجن ىه : هل ليق

 لسغلا اهيف بجوأ هللا نآ كلذ ذ ىلع ل ليلدلاو ّ ساجنأ ءالؤهو 0 نيكرشملاو

 : لاقيو غ دوجأ فلألا و ى ىنمي ىنمو ، ىنمي ىنمأ : : لاتني : ةلأسم 3

 لوألاو ىدوب ىدوآو ىدي ىدو : لاقيو ، دوجأ لوألاو ىذمي ىذم

 ٠ د وهجأ

( ٢ ج نئازخلا - ١٢ م )



 _۔ ١٧٨

 نوثالثلا بابلا

 هتساجنو ىناسنالا عونلا ةراهط ق

 ةراهطلا ىف مكح هل ىذلا ناسنالا نعو : ناهبن ىبآ خيسثلا باوج نم

 ندعملا عاونأل ام ىلع نايبلا نم اذه ف مدقت دن ام هلجأ نم هناخ ، هيلع وأ

 ىقب دقو هريغ ىلا فاضم وأ قلطم ءام نم نوكي ام وأ ناويحلا وأ تابنلاو

 هربخت نأ نم دبالغ س نادبألا نم رهاطلا وأ نطابلا هل امل هيف لاقي نأ

 ؟ نامزلا ىف همزلي ام ةفرعمل هب

 ىلحيف لئاذرلا نع ىلختي نأ هنطاب ةراهط ىف ىعم ىذلاخ : لاق

 ليزم نم اهلامب راذقألا نم هب ام هنع ليزي نآ ةرهاظ ةراهطو ث لئاضفلاب

 ٠ لامعألا ف لقن وأ ضرف نم لاحلا ق هيلع وأ هل ام ءادألا هيزجب

 ؟ هبونذ عا ونآ نم ءىشب هيلق سجنت ناف : هل تلق

 هدا رآ امل ةبوت نم هلب امي امي ٥ رهظمب نأ نم هلاح ق هل ديالغ : لاق

 اهدعبو ث هايند ىف نوكي اميرو ث هلام ىف هقح نم ةكلهلاف الاو ث هلاوز نم

 . رخآ ف

 ىلع ىتأب مومع ق مكح نم نا دنألا ف هعونل ىذلا امو : هل تلق

؟ المجم هيتدفآ ، ناركذلاو ثانالا



_ .١٧٩ 

 فلتلاو كرشملا الا ةراهطلا مكح هل نأ ىلع لدام رثألا ىفخ : لاق

 ىف سجني هب امل اهلاوز نوك هيلع حص نم وآ رصبلا لهآ لوق ف ملابلا

 اذه ىلع نوكي نأ سانلا نم لالحلا ف ىسعو ، كلذك وهف الاو ك هلاح
 ٠ لاحلا

 نم نونوكي اذه ىلع لافطآ وآ غلب رارتتالا لهآ عيمجغ : هل تلق

 . ؟ رارحألاو دبعلا نيب قرغ ام ريغ

 لاح ف سجنت هب ام هيلع ارط نم الا مكحلا ىف اذه ليق دق : لاق

 ٠ كل ذ ريغب لوقب ١ دحآ نأ ملعأ ال و ؤ كل ذك مهم ال ١ و & هيف كش ال امب

 نببيو { داسفلا . ىوذ نم داهتجالا لهآ نبيب قرف نم لهف : هل تلق

 . ؟ 7 اجنل ١ ىقتب ال نم

 5 هيلع ردقف هنكمأ نمل هزنتلا ةهج نم نوكي نآ الا هيردأ ال : لاق

 . هيغ امهنيب ام عيمجب رارقا نم امهل امل ءاوس ىلع مكحل ا ىف امهغ الا و

 ؟ ةلبقلا لهأ مكح نم ةراهطلاف ةلمجلابو : هل تلق

 ىف اهداسفل ةبجوم ةلعل هنع اهلاوز نوك هيلع حص نم الا معن : لاق

. لصألا مكح نم مهل ام ىلع لدعلا ف مهف الاو ، ةلق وأ ةرثك



_ .١٨٠ 

 ىف ءىش لاني نآ ساجنألا نم هباصأ امب ىلابيال ىذلاغ : هل تلق
 . ؟ س انملا نم هلان ام ناك ولو 6 هنر اهط ىلع وهغ ءىش نم وأ هنم ةبوطر

 ، عامجالا ىف هب دسفي نآ هعم دبال ام هيلع حصي ىتح معن : لاق

 قاضل اذه الول هيف كىتال امب هزاوج عضوم ف هلاق نم ىأر ىلع وآ

 نيذلا عاعرلا نم ريغلا ىف ام رثكأ ى اهمازر نم ىلع ةراهطلا ىف رمألا

 نوكيف ث ةبارتسالا عقت امبرو الا اهنوتتي الو س ةساجنلاب نولابي .ال

 امل داسفلا حصي مل ام مكحلا ىف ةعسلاو طايتحالا ىف هزنتلا

 .. ملصلا وأ ةداهسنلاو رارنالا قيرط نم هبجوي

 امهب سم وآ ادحأ ه رمأ نم اذه ىلع هديب حف اص ن اف : هل تلق

 ٠ ؟ ةبطر ىهو ائيس

 ٠ هغرعاف دحاو امهيغ لوقلاغ ، اهريغ ال ىلوألا ىه هذهف : لاق

 ةالابملا ةلقب مولعملا نم هب ىلب نمل هزنتلا ف برقأ لوهجملاخ : هل تلق
 ؟ لوقلا هيخ نوكي ام وأ ، ةساجنلاب

 ىف سجنلاو رهاطلا نيب عمج دق هنآ هتافص ىف ىعم اذكه : لاق

 هنم هل جرخم الف ث هننابوطرل مزال هنكأ هبف كشال ام اذهو س هتاذ لكيه

 ىوذ لونت . نم هفرعت مكح نم هل ام كلذ نم ءىنئ لكل نأ الا ، لاح ىلع
٠ هريغ ال قفوملا هللاو ، ملع



_ .١٨١ 

 مغللا وآ سأرلا وأ قلحلا وأ ردصلا نم جرخي ىذلاغ : هل تلق

 سبيلا وأ . حبقلا نم الو س سلقتا وآ ءىقلا نم ال ءىش نم ندبلا ول
 ٠ ؟ مدلا وأ

 هفالتخا ىلع هنآ الا ء ملعلا لهآ دنع هيغ لوق ال ام اذهغ : لاق

 . هلماتغ مكحلاو عساولا ىف مزجلاب رهاط

 خ اسوآ نم هل نوكي ام ةراهط ىلع لد ام اذه ىف سيلآ : هل تلق

 ٠ عاخن وأ ق ١ زيو رؤس وأ طاخم وأ عمد وأ ق ١ رعأ وآ

 نم اهنأل . هيلعو هب ىه نم ىلع هذه ىف لد ام هيغ نا ىلب : لان

 فلاخي نأ اذه نم ءىنث ف زوجي هنأ ملعأ الو ، ةراهطلا مكح هل ام عاونأ

 ٠ عامجا نم هب امل ىأر الو نيد ف هريغ ىلا

 . ؟ دحاو هيف لوقلاف سافن وأ ضيح وآ ةبانج ف ناك ناو : هل تلق

 ٠ هيلع ديزم الف كلذك وهو هيغ اذه ليتق دق معن : ل انت

 نم هلفسآ ىلا الزانو همغ ىلا ادعاص هفوج نم جرخ امو : هل تلق

 . ؟ همكح ىف سجنل ا نم وهغ ةبوطر نم نوكي ام وآ « طئاغ وأ لوب وأ ءىق

نم ءىقلا ىف فلاخ نم .الا هبلع عمجأف هيغ اذه ليق دق معت : لاق



 ۔= . ٨٢ ١ , _

 5 هب موقي ىتح ليلد نع ال هنأل س ءىشب سيلو ث هزاجأغ ، موقلا
 ٠ هز ا وج . .... . .

 ٠ ؟ هيلع لوقل ١ ق نوكب اذه ىلع 7 نم ح رخ ام عيمجو : هل تلق

 . هيف قحلا لهأ لوق نم اذه ىف ىعم اذكه : لاق

 ٠ ؟ 3 دول ١ و ى ذ ١ و ىنل اف : هل تلق

 فلاخ ناو ، عامجالا ف ةساجنلا مكح هل ام عاونأ نم هذهف : لاق

 ٠ كلذ ىف هلوتب دتعي ال هناف ڵ ىضر نيد هل سيل نم ىنملا ىف قحلا

 . ؟ .رهط

 ٠ كلذ ىف فلتخي هنآ ملعأ الو س كلذك هنا هيف ليق دنق معن : لاق

 ةصخر نم اله و ؟ ٥ ريغ و ح وف ١ نبب همد نبي ق رغ نم لهغ : هل تلتق

 . ؟ رفظ رادقم نوكي ام وآ هررسش ى

 ًزجاخ مكح نم هيخ ام ىلع لد ام لوقلا نم اذه ىف ىضم دق : لاق

 َ . مهف ىندأ هل نم هتداعا نع

٠ ؟ سافنلاو ةضاحتسالاو ضيحلاو فاعرلا مدف : هل تلق



. ١٨٣ 

 ىمعلا لهآ هفلاخ ناو ء ساجنألا نم قحلا لهآ لوق ىف ىهف : لاغ

 سانلا نم ٠

 ٠ ؟ هيلع دسغفيآ ث هقيرل اطلاخم مد همف نم جرخ ناغ : هل تلق

 هنآ : رخآ لوق ق و ؤ هريغيغ 7 وأ هنم رثكأ نوكب ال ىنح : ل اق

 . رثك وآ لق امب دسفي

 ٠ ؟ ادحونم هنم عضوم ىق ا درفنم ناك ن اغ : هل تلق

 الوأ هبلغ نا مكح نم هل ام صوصخلا ىلع هعضومل ناغ : لاق

 9 ٠ ىلوأ هب ةراهطلاف هادع امو

 . ؟ ةدماج ةقلع عضوملاب ام ناك ناف : هل تلق

 ةراهطلا ىلا اهعضوم ادع ام نكي مل نا ىلوألا ىه اهنأك هذهف : لات

 ٠ هيلع داز ام ىلا اهنايرس نم عناملا اهدومجل ىندآ اهنم

 لقأاا ىه تناك وآ س رم ام ىلع هيف لوقلاغ هتطلاخ امو : هل تلق

 ٠ ؟ رثكألا وأ

 رهسأ هنم رثكأ نوكي وآ ، هبلغت مل ام هتراهطب لوقلا نأ .الا معن : لاق

. رثكأ وآ ىآر نم هيغ ام



_ .١٨٤ 

 ؟ قازبلا ق هدوجو - ةقلعلا و مدلاف : هل تلق ٠

 ام قافتالا ىق سجنل ا نم هسفن ىف هنأ الا ي هيغ ى ردآ الغ : لاق

 ٠ هلدع ىق مكح ٩4ا ام هيلع عقي نآ دبالغ هلثمب دسفي ء ىن هباصآ

 ىلع قيرلا ىف لوقلاف ، همغ ىلا لبخ ضاغ نا ءىقلاغ : هل تلق
 ٠ ؟ همكح ف نوكب اذه

 ه لاح ىلع هدسغي هنا ليقو ث لوقلا ضعب ف معن : لات

 هبلغ دق هنأ حصي ىتح هتراهط ىلع وهف لوألا ىأرلا ىلعو : هل تلق
 ٠ ؟ هريغف

 نوك حصي ىتح رهاط هنأل ‘ هدايق ىلع ىدنع هيغ جرخي اذكه : لاق

 ٠ هداسسغ

 ٠ ؟ ال وآ هغلب هنآ ف كش وأ مغل ١ ىل ١ غلبي مل ن اغ : هل تلق

 ٠ ىلوأ هب ةراهطلاغ الاو هيلا غلب نأ هعم حصي ىتحف : لاق

 5 ءىقل ا ةضومح هتلح ىف وأ مد معط همف ىف دجو ناغ : هل تلق

 ٠ ؟ مكحل ١ ق امهل ى ذل ١ ام

 هغولب ءىقلا فو هيف كش ال امب هنوك مدلا ق حصي ىتحف : لاق

٠ كلذ ق فانخب هنأ ملعآ ال و هنر اهط ىلع وهف الا و همغ ىل ١



_ ,\٨٥ 

 ٠ ؟ امزج هتير ىلع بلغغ اموي حص ناغ : هل تلق

 لوق ىف هدارفنا ىلع اهنم لكب هداسغ ىلع قافتالا عضوم اذهخ : لاق
 ٠ قافولا لهأ

 نأ دعب نم هتير ىف هل زوجي س ىفص ىتح هقزب ناف : هل تلق

 ٠ ؟ هقرفي

 ٠ ادبأ هزاوج نم عنمي ادحآ نآ ملعأ الو ، هل زيجأ دق معن : لاق

 ٠ ؟ هموص ىف ضقن ىلا هب غليب ملف امئاص ناك ناف : هل تلق

 حصي لوق نم هريغ ال كلذك هنآ ىلع اذه ىف لد ام رثألا ىفغ : لاق

 ٠ كلذ ىف

 هيلع ردق ءاملاب لسغلا ىلع هنراهطل همغ ىف هيزجيو : هل تلت

 ٠ ؟ الوآ هنكمأغ

 ليتو ؤ رخآ لوخ ىف سكعلا ىلعو ؤ لوقلا ضعب ف معن : لان

 هدجو اذاخ ، هرذع ةلاح ةراهطلا مكح هل نوكيغ ءاملا مدع عم رهطي

 نم اذه ىلع هب ام قحآف الاو س هلعغ ناغ ث ةردقلا عم هلسغي نآ همزل

٠ هدسفأ ءىش نم هلان امو اسجن نوكي نأ هرمآ



 س ٨٦\١;

 وهف الاو لعفي نآ رمؤي هريهطت ف هب امك لسغي ىتح رهطي ال ليقو

 ٠ هد ايقت ىلع همكح ىق ام هلغ ء ىش نم هب اصأ امو ٠٨ هداسف ىلع

 ايفاص قيرلا جرخ ىتح قصب اذاخ هزاجأ نم لوق ىلعو : هل تلق

 ٠ ؟ هزاوج حصخغ هازجآ

 نم هاف ضمضمي ىتح رهطي ال ليقو ع لوقلا ضعب ف معن : لاق

 ٠ كلذ ىف ءاملا ةلزنمب اثالث ليقو ي نيترم رخآ لوق فو س ةرم دعب

 هباصآ ءىش لك نم هتراهط ف اذه ىلع نوكي نآ زوجيغأ : هل تلق
 ٠ ؟ ال مأ هدسغأف

 ىف صاخلا نم هنا ليقو ، مغلا ف هزاجأ نم ىأر ىلع معن : لاق

 ٠ مدلا

 لاح همف ىف ءاملا ةكرح هلانت ام هينفش نم سم ناف : هل تلق

 ٠ ؟ هيغ لوقلا ام س هب ضمضمتلا

 ىضم دتو ؤ هلسغ هيفك ق هجو نم هندب رهاظ ق ام ىلع : لاق

 ٠ هلدعل هيغ .رمؤي هب ام ىلع هلعغ ق نوكت ىكل هفرعاف

٠ ؟ هاوس ءىش نم لب همد نم ال هباصآ ام ناك ناغ : هل تلق



_ ١٨٧ 

 هسيجنت ف مكح نم هيف هل ام ىلع نوكي نأل زوجي نأ ىسعغ : لاق

 ٠ هريثكو هليلقب هعم دسفي هنآ هريغ ف لوقلاف الاو حص ناغ ، هريهطتو

 هيزجتأ ث هل نيع ال ءىش نم نوكي ام وأ لوب نم سجنت ناف : هل تلق

 . ؟ ال مآ اثالث هب ضمضمت نا ءاملاب ةراهطلا

 اذهو ، ةدحاوب ليقو ث نيترمب ليقو ث هيخ ام رثكأل هناو معن : لانت

 ٠ لوت نم هيف ام صخرأ

 قبي مل ىتح هقزبغ هتاذ ق ةمئاق نيع هب امل ناك ناغ : هل تلق

 ٠ ؟ هلسغ ىف اذه ىلع نوكيأ س هرثأ نم الو هلخاد نم ءىش هرهوج نم

 هدافأ ام الا رظنلا ف سيلو ، كلذك هنأ ىلع لد ام رثألا ىفغ : لاق

 ٠ كلذ ريغ ال رصبلا لهأ اذه ى

 ء ةرثك وأ ةلق نم هطاخمل اجزامم هيرخنم نم مدل ١ جرخ ناغ : هل تلق

 ىف ىضم امك ، عضوملا ةراهط ىف لب همكح ىف لوقلاغ هل جزامم ريغ وأ

 . ؟ ال مآ همف

 لوق ىفو ، ةهباسنم نم امهنيب امل كلذك نوكي نأ ىسعف : لاق

 ٠ كل ذ ىلع ل د ام هللا همحرا ديعس ىبأ خيشل ١

 ة امهلخاد نم هيلا ءاملا غلبي ال ام لسغي نأ امهيغ سيلو : هل تلق

٠ ؟ امهقحلت هلجأ نم ةرضم ىف نوكب نأ الا



_ ١٨٨ 

 ىف كلذ همزلآ ادحأ نآ ملعأ الو ث امهلسغ ىف اذه ليق دنن معن : لاق

 ٠ امهنم ء ىن

 ع اخن وآ ط اخم نم لسغل ١ دعب هردص وآ هفنأ نم ح رخ امو : هل تلق

 ٠ ؟ ٥ رمآ نم ١ ذه ىلع هي سأب الغ

 ٠ كلذ ىف نيملسملا لوق نمل هناو ليتق اذكه : لات

 نم جرخ وآ ٧ هير وآ هلكأ ء ىشل هيغ داسف ناك نا و : هل تلق

 . امهب جلو وأ ث هيرخنم نم ةراهطلا هلانت ال نم ىلا وأ هيلا غلبخ هغوجب
 . ؟ كلذك امهيف لوقلاخ كلانه ىلا ىهتناف

 هنكمأ نمل عضوملا اذه ف ىنبجعي هنأ الا س اذه ليتق دق معن : لاق

 ، رهط ول نأ هتراهطل هيزجي ام ردق ءاملا نم ىسحتت نآ ةراهطلا دعب نم

 قلحلاو ردصلا نم ىنأي ام داسف قف فالتخالا ىنعم هقحلي نآ ىشتخأغ الاو

 . ا ذه وحن نم نوكي ام وآ 6 ع اخن نم

 اذه ىق ثاملا نم هيرشي نآ ٥ رما ؤن هب ام رادقم امو : هل تلق

 . ؟ عضوم ١

 امهنود امو ن ىلعف نم وه امك عرج ثالثب هرمآ نآ ىلعلف : لاق

 ا ذه ق ىنآ ال ١ ك ىآ ر ىلع ال ا هل حصي الآ ىسع > نبتع رج وأ ةع رج نم

. لاح ىلع مكحلا ى همزلي نأ نم هدعبأغ ى طايتحالا نم هبرقأ



_ .١٨٩ 

 ة رم لوآ ق . همكح ام همغ وآ هفنأ هي رهطي ى ذل ١ 3 الل اف : هل ثلتت

 . ؟ هيل ١ اهيف تا ده

 هسجني ال هنا هيف لوقي نم ىآر ىلع الا ادساغ نوكي نآ ىسعف : لاق

 ٠ كلذ ىل ا هم غلبي مل ام هتراهط ىلع دعب هناغ ، هيلع بلغ ام الا

 هفنأ نم هباضآ همغ ىلا وأ هرخنم ىلا هادهأ ام ناك ناخ : هل تلق

 ٠ ؟ هيلا هغولب لبنت هيلع هب دسفبب نآو دبال ام هيتفست رهاظ نم وأ

 لبق رهاط ءامب هلسغي ىتح هيزجي الغ رهطي ال هنا هيغ ليتق دق : لاق

 ٠ هلصي نأ

 ٠ .؟ هيلا هادهآف هريغ وأ ءانا نم هفكب هذخآ ناف : هل تلق

 ناف س ةرم لك ىق هفك لسغب نأ رمؤي نأ ىلع لد ام رثألا ىفغ : لاق

 . كلذ ىف فالتخالاغخ الاو ث هلعف

 : ْنيليبسلا ىف ءاملا ةفص هل ناك اذا هتراهط ىف قازبلاف : هل تلق

 ىلا نادبألا نم عضوم ىآ ىف ةساجن نم نوكي ام هب رهطي نآ زوجيآ

 ٠٠. ؟ هيلع: ردقت نا ناويحلا وأ تابنلا وأ ندعملا سنج عاونأ نم اهريغ

: ليقو . اقلطم نورخآ هزاوج نم ىبآو ح موق هزاجأ دمت معن : لان



_ ..١٨٩٠.. 

 ةفص ىف فيك نم ء املا ىف ام هلف ؤ ه زيجي نم لوق ىلعو : هل تلق

 . ؟ هي لسغلا

 لوقي نم. ىآر ىلع هماقم فق هنأل س ىدنع هيف جرخي اذكه : لات

 . كلذب

 نبللاو سرضلا وآ ندبلا نم هريغ وأ سأرلا نم رعسلاف : هل تلق

 ٠ ؟:رفظلاو

 فق فلتخملا نم هناغ ء محللا قف لخد ام الا ةرهاط اهلك هذهف : لاق

 ٠ مدلا نم ءىش نكب مل ام هتراهط

 لوقلا ام مدلا نم ال ةبوطر هلخاد نم هبو جرخ ناغ : هل تلق
 ٠ ؟ هفعف

 رهاط هناخ ث هاوس ام ال اهعضوم نم هتساجن ف فالتخالاف : لاق

 ٠ مكملا ق

 هيق جرخف هفنأ نم وآ ةناعلا نم وآ هطبا نم هفتن ناغ : هل تلق

 ٠ ؟ الوآ ضايب

 دحاو امهيغ لوقلاف ؤ اهريغ ال ىلوألا ىه هذهف : لاق

٠ هخرع اغ



_ .١٦٩١ 

 ؟ كلذك هيف مكحلاف همحلأغ هرفظ عطق ناف : هل تلت ٠

 ليق دخف معن : ل انن ٤ كلذ ٠

 هدسج ىلع ىقيبغ عطقت وأ ء ىن ٥ دلج نم ....٨ ناف : هل تلق

 . ؟ هنع ل أ ز وآ

 لد ام : رخآ لوق فو ، لاح ىلع سجن هنا ىحلا ف ليق دق : لاق

 مهلوق ن نمو 2 ةبوطرلا نم ءىث هب نكي مل ام ةيهاركلا نم هنود ام ىلع
 . ٠ هي سأب ال هنا لاح ىلع تيملا ق

_ 

 نم ةراهطلا ق هرعنو هدلجل ىذلا ام ابنج ناك ناغ : هل تلق

 ٠ ؟ مكح

 ٍ هتس اجن ىف فالتخالا نم هرعش ى ام هترشيل نوكيب نأ ىمسعغ : لاق

 داسف ةحص ىلع لدي ام مدعل حصأ امهنم لك ىف ةراهطلاب لوتلا نآ الا

 لوق ىف كلذك وهف الاو هعم هب دسفي نأو دبال هباصأ ءىشل الا هتراهط

 ٠ ملعل ا ة وق هيف هل نم

 ملف ه هعدس وأ هب عقو وآ هندم نم عضوم ىف هنعط ناف : هل تلق

 : ٠ ؟ هعم اذه ىلع هيغ لوقلا ام الوأ مد هنم جرخي

هل ام ىلع :وهف الاو هيلا .رظتني نأ هنكمأ نا هنا هيغ ليق دق :لاق



_ .١٩٢١ 

 امب اهداسغ نوك هعم حصي مل ام هيلع سأب الو س ةراهطلا ف مكح نم

 ٠ هعفدي نآ هل زوجي ال

 نم هعنم وآ ، رظن الو سمب هكردي .ال عضوم ق ناك ناغ : هل تلت

 ٠ ؟ هلاوز ىلع ردقي ال عئام نم هلاح ق هل نوكي ام وأ ىمع وأ ليل هتيؤر

 لصألا ف ةراهطلا مكح نم لدعلا ف هل ام ىلع ضميلغ معن : لات

 الو 6 ةنانئمطال ١ ق مكح نم هيغ كنىنتال امب اهلاوز نوك حصي ىتح

 ه هيلع مول

 . ؟ كلذك هيف لوقلاف ، هغوج ملآ هباصأ امل نسحآ ناغ : هل تلت

 راص ناغ ، مكح نم هل اميف قحلا هجول هناو اذه ليق دق معن : لاق

 نمل مكحلاب ذخألاو ةبارتسالا نم جورخلا ىف هنم طايتحالاف ةبير ىلع هنم

 هب موقت ةجحل مد نم دسفي هب ام نوك هعم حصي مل ام عساو هراتخا

 . مزج ىف هب ام ىلع هكردي ملعل هسفن نم وآ ريغلا نم هيلع

 نم عضوم ف ةساجن نم هريغ وأ امد نأ دحآ هربخأ ناف : هل تلق

 همزليأ ، ةجح هيلع نوكيأ ،. ريغلاب الا هغرجب نآ ردقي .ال وآ هاري ال هندب

 ٠ ؟ ال مآ هلوق لبقي نأ

ح ةساجنلا ميرحتب نيدي نمم ناك نا لوتلا ضعب ف معن : لاق



_ ١٩٣ 

 هم زلي الف ال ١ و ةق نوكب ىتح ليقو 6 هل اح ف ب ذكل اي ةمهنل ١ هقحلن ملو

 ٠ كلذ لثم .ىف امهلوق زوجي نمم نيدهاش انوكي ىنح ليقو س هلوبق

 عضوم ىف هب سجنتي نأ هيلع ، هربخ ف هنتدصي مل ناخ : هل تلق
 ٠ ؟ ال مآ

 نآ الا نهلو ث اظفل هيلع لوقلا ىف نهقوغ ام ال مايأ ةتالث معن : لاق

 ةنانئمطالا ىف زاج ام ىلع الا جرخي ال ةراهطلا ىلا نهدعب نم درلا

 ىتح هن امز لاط ن ١ و هل ام ىلع الا نوكب نآ هيف حصي ال ذا اهريغ ال

 ، هتراهطل لوقت ىلع ىأرلا وآ ك عامجالا ىف ىضتتملا اهلاوز نوك حصي

 . ماكحأ نم لدعلا ىف هل اميف هلاح ىلع وهف الاو

 ءىش نم هبوث ىف وأ هندب ىف هآر امب هربخي نأ همزليغآ : هل تلق

 ٠ ؟ همئؤبي نأ نم ديالغ ال ١ و | هنس اجن ق فلتخن خ . ال

 نوكيب هي نم ىر دآ ال ىنأل ام زال هيب ىر دأ ال انآو ئ ملعأ هللا : لاق

 ىلع هلدف اعوطت هربخأ هلهج مضوم ى وه ناغ ، هفرعيب نأ لبت نم هيلع

 نأ حصي الغ الاو هب عوطت دق ام رجأ هبر نم هل نوكي نآ ىسعف هيف ام

 . امثا هيلع هقح نم سيل ام هكرتب نوكي

 هبوجو مدعل هب هلهج عضوم ف هيف ام ىلع هلدي مل ناف : هل تلق
 . ؟ مايآ ةثالث هبكنتي نآ همزليآ ؤ هيلع

( م ١٣ _ زخلا ١ نئ > ٢ )



_ ١٩٤ 

 هرهطي ام ردق هنع ىراوت اذا : رخآ لوق قفو ء اذه ليق دن : لاق

 ةراهطلا مكح هل نوكي نأل زاج هيغ امم ءىش هب سيلو ص هيلا مجر مث
 هنر اهط حصن ىنح ةس اجنل ١ نم هلاح ىلع هنا ليقو 6 ٥ ؤانتي هعم حصي مل ام

 ٠ ةنانئمطالا ىق هلبق امو مكحل ا ىف اذه لعلو

 نآ هل له & اذه وحن نم نوكب هب امع هدجننسا ناغ : هل تلق

 ٠ ؟ هربخي ال

 نوكي رذعل ال هكرت ناخ هملعي نأ عضوملا اذه ىف همزل دق : لاق
 نآ ةردقلا عم هل لحي الف هنع هلأس دن هنأل . همثؤب نأ نم دبالف هل

 ٠ همتكى

 ةبيغلا دعب نم نوكي همكح ام هب امب ملاع هنأب هغرع ناف : هل تلق

 . ؟ هي اهذ نم اذه ىلع

 نيدب نمم نوكي نآ الا ةنانئمطالا ىف نوكب نآ اذه ىق ىسعف : لاق

 ٠ هتساجني هلثم ىف ناد ام كاهتناب ةمهتلا هقحلت وآ ، هتراهطب

 ىف لالحتسالا وأ كاهتنالا نم نيذه دحأ ىلع ناك ناغ : هل تلق

 ٠ ؟ نب دل ١

 ىتح هلاح ىلع نوكي نآ هب ام قحأ نأ ىلع لد ام .رثألا ىفغ : لاق

 ٠ هل انمتن ١ نوك هل حبصي

 . ؟ هيغ امب ملاع هنآ ردب مل ناغ : هل تلق

٠ كلذ ف نوك حصي مل ام ىلوآ هب نوكي نأ همكح ق ىسعف : ل امت



_ ,١٩٥ 

 ٠ ؟ اذه ملو : ٩ل تلق

 قحأف الاو هنوك قحاف ، هب ملعلا نع ءيشلاب لهجلا مدقتل : لاق

 ء ىنل اي هملع مم هم اصأآ ام ة ر اهط ىلع نيمألا ا ىف زوجب الهغ : هل تلق

 عضوم ىف هب ام ىلع هيف امب هغرع نم قح ف نوكي نأ نيحلا ف هب ىذلأ

 نكمي ام ردق هنع باغ نأ دعب نم هيلا عجري نأ همكح ف ىأر نم هلهج
 . ؟ هيلع ء ىش ال و & ٥ رهطب نأ هل

 ةراهطلا ىف ةنامألا نمعضوملا اذه ىف هل رهط ناو زوجي دق ىلب : لات

 لمتحي هنأل % ةن ايخل اي ةمهتلا ب ايسأ نم ءىش هلاح ىف هقحلي نأ زوجب ال ام

 مكح نم لصألا ىف هل ام ىلا مجري نأو هب هلاح ىلع ىقبي ام ىسني نأ
 وأ مكح ىف هنراهط نوك هل حصي ىتح هتساجن ىلع وهف ك لدعلا ىف

 ٠ ةنانئمطا

 دعب هنأ هيلع حصي مل ام ارهاط نوكي نأل زوجيف : رخآ لوق ىلعو

 5 ةنانئمطالا نه مسا ولا ىف زاج ام ىلع الا جرخي ال هنأ الا ةلاح ىلع

 لد ام هللا همحر ديعس ىبآ خيشل ١ لوق ق و ؤ هيغ مكحل ١ وه هلبقت امو

 ٠.١ هبلع

٠ ؟ سمللاب الا هكردي ال



 س .إ!<٦

 ٠ هتساجن نوك كردي هب ام هتراهط ىلع لدتسي نأل زوجيغ : لاق

 . ؟ ساوحلا نم ءىنب كردي ال هب ام ناك ناف : هل تلق

 هلا وز ىق هل ام ىلا دننسي نأ عضوم ااذه ىق هل زوجي نأ ىسىعغ : لاق

 هناف س ساجنألا نم هلثم ىف ىرحتي هب ام ردق هلسغي نأ دعب ىرحتي

 عضوم ف ٥ رمآ نم نسحف سانل ١ نم هلوتي ام ىلع هنمأب نم ٥آر

 وج ١ ز ٥ هل ٠

 6٧ هلوق لبقي نآ هل زوجيآ هب ام لاز دت هنآ ه ربخا ناف : هل تلق

 ٠ ؟ هيزجيغ هل هجح نوكيو

 ىق بترب ملو هقدصغخ هلوقي ام ىلع هنمأ نأ ىآر ىلع معن : لانق

 ٠ ةجحب سيل هنود ام ناف ، ةقث نوكي ىتحف : رخآ لونت ىلعو ص هلوق

 ناو ح مكحلا ق ةجحلا هب موقت ال دحاولا ناف نيلدعلاي : لبقو

 ٠ ملعلاو عرولا لهآ نم ناك

 . ؟ هيلع لدتف هيحن ء أ رآل ا هذه نم ءىش ىآغ : هل تلق

 باوصلا نم هجورخ ىلع لدب ام رثألا اذه نم ءىش ق ىردآ ال : لاق

5 هيلع ردقغ هنكمآ نمل اهلثم طايتحالا هيغ ام كشأ ال ىنأ الا س رظنملا ى



. ٧٩٧ 

 ىف ام هللاتو ث اهلدعآ .هنآ ةبرجن نم هنود امو هيآر ىف ام رواجي الغ الاو

 . مكحلا ىف ةجح اذه لثم ى امهنأ الا ث ملعلا لهألا لوت نم نيلدعلا

 ص هزاوج عضوملا اذه ىف ىنبجعيب هنآ"الا امهنم دحاولا ىف فالتخالاو

 هعم هل رهظ امل لوقي ام ىلع نومأم نم ةقثلا هنود امو هللا قوقح نم هنأل

 هنا ث ةنانئمطالا ىف عساولا نم نوكي نأ ىسعف ث ةفرعم ف قدص نم

 . هب ذخآ نم ىلع قيضي ال هلوقب عسوتلاف ، ةنامألا .لحم ف راص دق

 . ؟ نوكي اذه ىلعأ هيغ لوقلا ام ملحلا غلبي مل ناو : هل تلق

 انيمأ هغرعيغ اذه وحن نم نوكي ام لقعي نم دحب راص اذا معن : لات

 نم نيملسمل ١ لوق ق امل لآسب نآ دعس نم وأ % ءا دتبال ١ ىلع هلوت ام ىلع

 ٠ كل ذ ىلع ليل د

 نوكي ام اهمحر نم ةبوطر ىف همأ نطب نم جرخي دولوملاخ : هل تلق
 ؟ اهعم مكح نم ةراهطلا فق هن ديل

 فلاخي ادحأ ملعأ الو ، ةدساف اهنا ةبوطرلا .هذه ىف ليق دق : لات

 اهل ام الا هل نوكب نأ هندم ق حصي هنآ ال و . ى ا ر ال و نيد ف هريغ ىل ١

 ٠ كلذ ىف مكح نم

. ؟ ال مأ رهطيأ سيب ىتح لسغي مل ناف : هل تلق



_ ١٩٨ 

 ٠ كلذ ىف فلتخي هنأ ملعأ الو س رهطي ال هنا هيف ليق دق : لاق

 . ؟ همكح ىف لوقل ا ام \ همغ نم لخادلافغ : هل تلت

 هقحلي نأ نم دعبب الآ ىسعو 0 ةس اجنب مكحي ال هنا هيغ ليق دق : لاتق

 ٠ هيلع زوجيغ هتراهط ف ىأرلا

 . ؟ ٥ دعي نم وآ عطقت نأ ليتق ةرسل اف : هل تلت

 عطقت نآ دعبو هندب نم اهادع امل ام ةراهطلا نم اهل ناغ : لاق

 اهضراعي ءىنل الا ةرهاط ةتيملا و ةسجن 2 ةيحلاغ مقت ىتح اهلاح ىلع كرتتو

 ٠ كلذك 7 الاو ئ داسفل بجوم نم

 % سجنتغ ايح اذه وحن نم نوكب ام ةراهط ىلع عطقي ناف : هل تلق

 . ؟ رهطي مل ناو سيب نأ دعب هب ام لاز نا رهطيأ

 نم هجورخب لوقأ الغ ، هتراهطب ليق ناو ، رهطي الأ ىسعف : لاق
 ٠ انيد لدعلا

 نم وآ همآ نم عضر مث س هاغ دنىغفأغ ءىش هنم جرخ ناغ : هل تلاق

 . ؟ال مآ همم رهطبأ ‘ اهريغ

 ءاملاب لسغي نأ نكمي ال نم لاحب ناك نا هنا هيغ ليق دق : لاق

. هيغ ةراهطلل ةيزجم ةعاضرلاف



_ ١٩٩ _ 

 . ؟ هتر اهطل ءى زنجي هم ام ر ١ دقم امو : هل تلخت

 ىسعغ ص نيتنثا وأ ةدحاو نم نهنود ام وآ اثالث صمي ىتحف : لان

 ٠ كلذ ف فالتخالا ىنعم هقحلي نأ

 ٠ ؟ كلذك هيغ لوقلاف انبل وآ ءام ىقس ناف : هل تلق

 ٠ كلذ ف ىدنع ام هيغ ليق دق اذكه : لاق

 ٠ ؟ همأ ىدث ىف لوقلا ام ، همغل رهطملا عاضرلا دعبو : هل تلق

 الو ، همكح نم ةساجنلاف ، هلسغ نكمي امم هنا هيغ ليق دق : لاق

 ٠ كلذ ىف فلتخي هنآ ملعأ

 . ؟ ةبوطر ق ائمسش سه ن اغ : هل تلق

 حصي ىتح هلاح ىلع ءىشلاغ ، ةراهطلا مكح هل نا ليق دن : لاق

 املاتتنال كلذ ف ةبجوملا ةساجنلا نم ائيسث هب سم ىذلا عضوملاب هيف نأ
 لوقي ادحأ نآ ملعأ الو س كلذك وهغ الاو .0 مكح نم اهل ام ىلا

 ٠ كلذ ريغب

 هنم اهلسغ .ردقت هنع باغ مث ةساجن هب ادحأ ىآر ناف : هل تلق

. ؟ اهدجي ملخ هيلا عجرو ، .رثكأ وأ نكمي اميف



_ ٢٠٠ 

 نوك هناتئمطا وآ مكحب حصي ىتح ةساجن ىلع هنا هيف ليق دق : لاق

 ىلع دعب هنآ هعم حصي ملغ س نوكي نآ زوجيف : رخآ لونت ىلعو س هتراهط

 س حص نا ةنانئمطالا ىف عساولا قيرط نم زوجي نأ اذه لعلو ، هتلاح

 . هيلع دبعت .ال هنألا هيغ مكحلا وه لوألاغ الاو

 ٠ ؟ هن ر اهطي موخي نأ هلاح ىلع ردنب ال نم دحب ن اك ن اه : هل تلق

 عناملا هلاح ةهج نم هناكما دعب اهنوك ىف ىضتقت ةلعل الا رهطتلا هب

 ق هنوك لمتحي نأ نم عنتميغ ٨ .هناكم ق ءاملا مدعل وأ ٧ هلعف نم

 ٠ كلذك وهف الاو هيلع زوجيف ث هيغ نكمي اميغ ةنانئمطالا

 ٠ ؟ ماعط وآ ءامب ىتأ ناغ : هل تلق

 : كلذ ف ىأرلا عضوم ف لوق ىلع وأ ث عامجالا ىف هدسنغي

 ث ىثنألاو ركذلا نيب قرغ ام ريغ نم عامجالا ف سجنلا نم وهغ : لاق

. قحل هيلع لدي ىنعمل



_ ٦٠١ 

 لسغيو ىبصلا لوب حضني هنا : عيضرلا لوب ف ليق الهغ : هل تلق

 ٠١ .؟ ةيراجلا لوب

 ىبنلا نع بلاط ىبآ نب ىلع قيرط نم ةياورلا ف نا ىلب : لاق
 ليقو ، « ىلوأ هب لمعلاف حص ناف » : لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص

 امهنم ءىش ىف تبث امو ، امهنيب ام قرف مدعل ءاوس ىلع ةساجنلا ىف اهنا

 ٠ هيلع نوكي نألا رخآلا ىف زاج حضن وأ لسغ نم

 . ؟ ال مآ امهيغ كرعلا نع ءعىزجي حضنلاغ : هل تلق
 : ليقو ث عيمجلا كرعي : رخآ لوق فو ث ىأرلا اذه ىلع معن : لاق

 ٠ .كلذ ىف امهنيب قرفلاب ليقو ؤ كرعب ال

 . ؟ ع اضر نم هل ام مم ماعطل ١ لكأ ناف : هل تلتق

 ءاملا بصب رمأ هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ربخلا ىفف : لاق

 لكآ ناو ث هلوب ىف قلطم هنا ڵ مومعلا ىلع لدغ ، ىبصلا لوب ىلع

 نأ الا كرحي هغا : رخآ لوقت رثألا ىفو ، هلوق نم .رهاظلا وهغ ماعطلا

 ٠ رهظأ هلبقت ام

 ٭ ؟ لوقلا اذه ىلع نوكي نأ لوبلا ف زوجيآ ماطفلا دعبو : هل تلق

رمأ هنأ ملسو هبلع هللا ىلص ىبنلا نع ثيدحلا ف امل معن : لاق



_ ٢٥٠٢ 

 زجم هنآ ىلع لد ام هيف ناغ س ءام نم بونذ ىبارعألا لوب ىلع بصي نأ

 هنآ ىف فالتخالاف الاو يك رعلا رادقم : بصلا ناك نا هنآ الا ى هتراهطل

 ءاملاب هلا وزف الاو 6 ال وآ هنكمأ نمل كرعلام طايتحالاو ك ال وآ ءعى زجي

 نم هب لمعلاو لوقلا نوكيف س حصي نأل زاج لصح اذاغ س دارملا وه

 ٠ دادسلا

 رخآلا نم ةساجن دشأ اهيأ رشبلا نم طئاغلاو لوبلاو مدلاغ : هل تلق

 ٠ ؟ ءاوس ىلع اهلك مآ

 - اهدشأ لوبلا نآ رثكا فو 0 ملعأ هللا : لاق

 بوبحم نب دمحم لوت ىو س اهنوهأ ىآرلا اذه ىف اهناف ةبانجلا مث ؤ مدلا

 ٠ مدلا نم دشآ ةبانجلا نأ هللا امهمحر

 نم هيغ امب ىآرلا وأ عامجالا ىف لاويألا دشأ امو : هل تلق

 . ؟ لاوقألا

 مارحلا نم مهموحل نأل ، ماعطلا نولكأي نيذلا نم رشبلا لوب : لاق
 بلكلا مث ، درقلا مث ، ريزنخلا لوب مهدعبو ، مالسالا نيد ف لاح ىلع

 . ريبخ هب نم لوق ف

 ىق زاج ام لوب نم دشآ عازنلا همحل ىق ام لوبق اهدعبو : هل تلق

. ؟ ع امجاا



 ن _ ٢٠٣

 رظنلا مكح اهبجوي ةلدأ نم رثألا ف امل اذه ف ىل عقي اذكه : لاق

 ٠ كلذ ىف

 هل تاذ ال ءىش نم نوكي ام وأ سجنلا ءاملا وأ لوبلاف : هل تلق

 ٠ ؟ هيلع ءاملا ةفاضا هتراهطل هلسغ ق ءى زجب له ئ ةساجنلا ق

 نم هماقم ف نوكي ام وأ هكرع ىلع لد ام لوقلا ةماع ىفخ : لاق

 ، هب سجنتف هباصأ ىذلا ءىشلا نم وأ ءاملا نم ةكرحلا وأ بصلا

 هنود ام زوجي نأ نم ىآرلا ف دعبي الأ ىسعو ث هيزجي الف الاو هلعف ناغ

 هذهو ةكرحال و كرع ريغ نم لازغ ث ههبشآ ام وأ ىراجلا ءاملا ةضاغا نم

 ٠ دحاو امهيف لوقلاخ اهلبق ىتلا لثم

 نوكي نأ زوجي له ص ةساجنلا ف تا وذلا نم هب ام ناك ناغ : هل تلق

 ٠ ؟ ال مآ ١ ذه ىلع

 ٠ كلذ نم دعبب الآ ىسعف : ل ات

 دعب نم هرظني نآ همزليآ هندب نم عضوم ىف نوكي حرجلاف : هل تلق

 ٠ ؟ ه رهطيغ هلسغي نآ

 رظني نأ لسغلا دعب نم هيلع سيل هنآ ىلع لد ام رثألا ىفغ : لاق
٠ ١ رثؤملا ىبأ لوقل هناو 6 هيلا



 ب ٢٠٤

 5 اتالت :هلسسغف هعاطقنا لبت ىراجلا ءاملا ف هلخدأ ناف : هل تلق

 ٠ ؟ ال مآ هيزجبآ

 ٠ مطقفي مل هنآ ملعي مل ام اذه ليق دنن معن : لاق

 ملخ هيلا غلب هنأ حص وأ هلخاد ىلا ءاملا غلبي مل ناغ : هل تلق

 ٠ هبلع ءاملا نم ىرج املو هيغ لوقنلا ام هل ري

 ءالا نم هطلاخخ هب لصت ١ امو ةس اجنل ١ نم هلاح ىلع وهف : لاقت

 مل ام ةبلغلا مكح هل نأل ، كلذك وهف الاو ايراج نوكي نأ الا هيف ام هلغ

 ٠ كلذ ريغ حصي

 مث ، ىلصغ هضرفل آاضوت مث رهط ىتح ء املاب هلسغ ناغ : هل تلق

 ٠ ؟ رهظ دق مد هب اذاف ، ةالصلا دعب نم هيلا رظن

 « هيلع لدب الغ ةالصلا دعب نم نوكي نآ هثودح ف لمنحا اذاف : لاق

 ٠ اهلدب همزل اهئانثأ ىف هنآ الا هنوك ىف لمنحب مل ناو

 اهنود ام وأ ةرفص .لسغلا دعب نم هنم جرخ ام ناك ناف : هل تلق

 ٠ ؟ ة ر دك نم

٠ امهب سأب ال هنا امهيغ لين دق : لاق



: ٢٠٥٠ 

 ؟ اهمدقت مد نع ال لسغلا دعب نم اجرخ ناف : هل تلتق .

 لوقو ، امهتراهطب لوق نم هيف امب امهل مزال ىآرلاغ : لاق

 ٠ امهتساجنب

 تاساجنلا عاونأ نم هريغ وأ مد نم هب ام ىسن ناغ : ةلسم دهب

 لازغ ىراجلا ءاملا ف هب ضاخ وأ ؤ هلسغ ىتح عامجالا وأ ىأرلا ىف

 ةين نع نوكي نآ الا هيزجي ال : ليقو ث لوقلا ضعب ق معن : لاق
 ٠ كلذ ق اهمدقي

 ءاملل هيص لاح ةثلاثلا ةكرعلاب لوزن هندم ق ةساجنلاف : هل تلق

 ٠ ؟ ال مآ هتراهطل هئزجيآ اهيلع

 ءاملاب عضوملا نم هلاوز ىلع ردقي ال هب ام ناك ناف : هل تلق

 رخآ عضوم داسغفب وآ دهعلاب اهرظن هل لحي ال نم دتع هتروع راهظاب الا

 . ؟ هن ديم نم

 ىلع هتراهط ى ةليح نم هل ام مدعل هيغ ليق دنن ام عضوم اذهف : لاق

٠ هيلع ءىش الو ىلصيغ مميتي نآ هل زاج ام



 _ _ ٢٠٦

 هنم جرخ نأ دعب نم كشف اهرهطيل ءاملا لخد ناغ : هل تلق

 . ؟ ال مآ اهلسغ هلأ

 3 اهلمهأغ اهكرت هنأ ملعي ىتح ةراهطلا مكح هل نا هيف ليق دق : لاق

 ىلع دعب اهنأ هعم حصي مل ام هيلع سآب الغ .الاو ث اهلسغي نآ ىسن وأ

 . اهلاح

 . ؟ اهل اركاذ هلخد هنأ ركذي مل اذه ىلع ءاملا نم جرخ ناغ : هل تلق

 هي ام وأ اهلسغ نوك هعم حصي ىتح ةساجنلا نم هلاح ىلع وهف : لاق

 . اهلثم ىف ءىزتجي ةكرح نم

 هنآ اهكرع ىف كسن دعي نم هنآ الا ث اهل اركاذ اهلسغ ناف : هل تلق

 . ؟ ال مآ هئزجي ام را دقم ق

 هكرع ىف ىتآ هنأ ملعي ىتح ىلوأ هب نوكت نآ ةراهطلا ىف ىسعف : لاق

 . اهلاح ىلع دعب اهنآ هعم حصي وآ هيزجي ام نود اهل

 . ؟ اهتراهط نم هدارآ امل اثالث اهكرعي نأ هئزجي لهف : هل تلق

 هئزجي ال ليق ك اهئانب نوك هعم حصي مل ام لوقلا ضعب ف محن : لاق
 ٠ اهي اهذ دعب ةدحا و : ليتو . اثالث اهعضوم كرعب ىتح

. ؟ ةبانجلا وأ مدلا هبشي ام هبوث وآ هندب ىف ىآر ناف : هل تلق



٢٠٧ . 

 م د هنآ هعم حصب مل ام ة ر اهطل ١ ق مكح نم هل ام ىلع وهف : لاتق

 ملو هلعف نم عنمي ام م دعل هل عضوم ق هليسغت ه ف ٩٩ ن اغ ۔ ةب انج وآ

 ٥ ٠ رمآ نم نسحف هلضغ ديزمل وأ هبوجول هيلع ميدقتل اي قحأ وه ام هنفب

 3 ةراهطلا ىف مكح نم اهل ىذلا ام اهجرخأ ةكوس هتنعط ناغ : هل تلق

 . ؟ اهعضوم امو

 اهباصأ هنآ حصي ىتح مكحلا فق ةراهطلا نم اهل ام ىلع ىهن : لاق

 هلخاد نم هلانت ةبوطر نم هنود ام وأ عامجا ف هب دسفيف مدلا نم ءىش

 ىلع اهعضوم ق لوقل ١ و & اهداسغخ ق فالتخالا ىنعم اهقحلي نأل زوجيف

 . ىآر ىلع وآ عامجالا ىف سجنت هب ام هنم جرخ هنأ ملعي مل ام هنر اهط

 . ؟ هتمدآف اههبشأ ام وآ هي دم هنحرج ن اغ : هل تلق

 نم ء ىت اهب اصآ هنآ هعم حصي مل ام اهمكح نم ة ر اهطل اق : ل ات

 ٠ كلذ ىف مكح نم نوكي ام ىلا اهجورخل ةبجوملا ةساجنلا

 ىتأت ةبوطر نم نوكي ام وآ ىذم وأ ىدو هنم جرخ ناغ : هل تلق

 . ؟ هن دي نم ح رخلا ا ادع ام مم هبوث ق هم زلب ام هلوب عضوم ق

 هسمي الآ لمتحا ام هتراهط ىلع هنآ امهنم كلذ ى ليق دق : لاق

> هل ان . ام 1.7 نآ نم هل دبالف ال ١ و ٥ دعم وأ هج و رخ ل اح هذه نم ء ىش



 س ٢٠٨

 ىري ىتح هبارنسا امل لسغلاغ .الاو ء هيلع ىذلا وهغ هدحي هغرع ناغ

 ٠ هيغ كش ام ريغ نم همع دق هنأ

 ىلع نقينسب ملغ هركذ نم جرخي هنأك ءىنثب سحأ ناف : هل تلق

 ٠ ؟ ال مأ هيف كسن نا هيلا رظني وأ عضوملا سمي نأ هيلعأ س هجورخ

 نأل س همزلي ال هنآ ىلع لد ام ملعلا لهأ لوت نم رثألا ىفق : لاق

 ةساجنلا نم ءىش جورخ هعم حصي ىتح لصألا ىفف ةراهطلا مكح هل

 عضوملا سمي نآ هيلع نا لينو ث هتراهط نم اهمدقت ام داسفل ةبجوملا

 . هجورخ ف كسث نم هب ام هنع عفدني ك همدع وأ هنوك ملعيل هيلا رظنيو
 هيلعو هل ناف ى الوأ هجورخ نم هداتعا ام ىلا عجري هنا : هيف ليقو

 ناغ 0 هيغ هرمأ ىلع بلاغلا :ق ةداع هسفن نم هفرع دق ام ىلع نوكي نآ

 نأ هل زاج لقأ ناك ناو ث هنكمآ نا هكرتي الف همدع نم رثكأ هدوجو ناك

 ٠ هعم هنوك حصي مل 7

 هعم هنكمي .ال لاح وأ ةالص ىف وآ ءوضو ىلع ناك ناف : هل تلق

 ؟ هيلع هلجآ نم دسفي نآ هيخ ام ىلع ىنخ وآ هرظني وآ هوك نم هسمي نآ

 ىلع نم حسمي هنآ رظنلا وآ سلاب هرمأي لوق نم رثألا ىفف : لاق

 ةلب هب دجو ناف ث عضوملا ىلع هدي ىرجي مث ث ركذلاب هذخف ىلع هبوث
 ة اهيف كسئال ةساجنلا مكح نم اهل ام ىلا ةيرلا نم جرخ ةراهط نم ال
 ٠ هيلع ءىش الو ، طاتحا دقخ ائيسث دجي مل ناو

مل ام عسوي نم لوقب لمعو هسملو هرظن نع ضرعأ ناغ : هل تلق



 , ب , ٩ ٢٠

 جرخي هنآ هتالاح رثكأ ىف هسفن نم هفرع دق ام مم هجورخ ىلع نقيتسي

 ٠ ؟ .ال مآ هب عسوتف هلعف دق ام اذه ىف هل له ث هنم

 % طايتحالا ىنعم ىلع جراخغ هادع امو ث هيغ مكحلا وه هنذل معن : لاق

 هتالصف هتراهط ىلع دعب هنأل ث هيلع مول الو ث هل زاج لصألاب كسمت نمغ

 ىلع هذه نم لك ىف نوكيف هجورخ نوك حصي مل ام 2 رهاط هبوتو ةمات

 اجر اخ ه دجو مث ٠ڵ هتالص ىق اذه نم هانع ام كرت ناف : هل تلتق

 . ؟ اهيغ وأ دعب نم جرخ هنآ ردي ملف اهمتآ نأ دعب نم

 لد ام هيلا رظنلا الو هل سملا هيلع ىردي ال نم لوق ىفخ : لان
 ىفو ،هيغ كسال امب اهيغ جرخ دت هنأ ملعي ىتح ص ةمات هتالص نآ ىلع

 ناك هنأ ملعي ىتح ث اهداسف ىلع لد ام اهيف كلذ همزلآ نم : رخآ لوق

 ٠ اه دعي نم

 ادبأ اذه نم ائيش اهلبق نم الو ث هتالص فق دجي مل ناغ : هل تلق

 . ؟ اهمتآ نآ دعي اجر اخ هدجو امن ١ و

 ٠ اهم اكحأ ف هريغب لوقب ١ دحآ نأ ملعأ ال و هكرتف اهلبق نم وآ 4 اهيق

) ٢ ح نئا زخلا ١٤ م (



 س ٢١٠

 .٠ ؟ ال مآ هلعت ق ام لوقل ١ نم هلغ هري د نم جرخي امو : هل تلتق

 ٠ كلذ الا هيغ حصي هنأ ملعأ ال و كلذك هنأب هيف ليق دت معن : لانق

 . ؟ رهطي نآ دعب نم ناك امنا للب نم هل رهظ ام ناك ناغ : هل تلق

 اههبسشأ ام وأ ةبوطرلا كلت نم هدجو ام نوكي نآ لمتحا اذاف : لاق

 3 لمتحي مل ناو اهداسخ هعم حصي مل ام هتراهط ىلع نوكي نأل زاج
 رهاط نم هنآ حصي نآ الا لاح ىلع سجن وهف س اهفافج دعب نم ناك هنأل

 عضوم ىف ىأر ىلع وأ عامجا ف هدسفيأ ث هريغي ام هيلع لخذي مل

 ٠ هيف هزاوج

 نم امهل اميف ءاوس ىلع امهنم جراخلا ف ىثنألاو ركذلاف : هل تلق

 ٠ ؟ ال مآ اذه ق مكح

 مدل دحاو مكحل امهنأ الا ىردآ ال انآو ، امهب ملعأ هللا : لان

 ٠ كلذ ىف امهنيب ام قرغ ىلع لدي ام

 و .ضيح وأ ةبانج نم ءاملا ىف لسىتغت بيثلا ةآرملاغ : هل تلق

 ٠ ؟ اهغرعت .ال ةبوطر اهجرف نم هدعب جرخيغ نوكب ام وآ & سافن

 اهج رخمل ام اهلو س ةساجنلا جرخم نم ىه ذا اهداسفب ليق دق : لاق

نكمأ نا اهتراهطب ليقو ث اهجرف ىف جلاولا ءاملا نم ةينب نوكي نآ الا



_ ٢١١ 

 ثيح نم وآ ةريغتم جرخت مل ام رهاطلا ءاملا نم نوكي نأ لمتحاف

 ةنوخسلا نأل ، ادراب وآ انخس جرخي ام نيب قرفلاب لينو ث ةراهطلا غلبت ال

 ليقو ث اهريغ نم هنآ ىلع ةلاح ةدوربلاو س اهناذ نم هنآ ىلع لدت

 ٠ لاح ىلع جرخملا ةساجنب لوقي نم ىأرل اننلطم اهتساجنب

 ةراهطلا هلانت ال ثيح نم وآ ، زكب نم اهجورخ ناك ناغ : هل تلق

 . ؟ اهجرف لخاد نم لاح ىلع بيثلا ىلع

 مكح نم اهل ام الا عضوملا ااذه ىف ىردأ ال انآو ث ملعآ هللا : لات

 ٠ كلذ ىف فلتخي ال هنأ ملعن الو ع هفرعيب نم لوق نم ةساجنلا

 . ؟ ال مآ هلخاد نم اهجرغ رهطت نأ ةآرملا ىلع لهف : هل تلق

 لهأل لوق نم اذه ام ىلع لدي ام ةبانجلا نم لسغلا ىف ىضم دت : لاق

 . ىفكو لدعلا

 نأ دعب نم ارهاط هلعجي هتراهطب بيثلا .رمأي ىذلاغا : هل تلق
 ٠ ؟ هلسسغت

 ۔ اذه الا هل ىنعم ال ذا لوق ىلع ىدنع هيغ جرخي اذكه : لاق

 نم ةراهطاا هيلا غلبت ثيح نم حيق وآ سيب نم جرخ امو : هل تلق

. ؟ ال مآ ١: ره اط ح رفل ١ لخا د



_ ٢٧١٢ 

 ٥هداسسىغخ ق فالتخالا ىنعم هقحلب نأ نم هل جرخم الف : لاق

 . هتراهطو

 . ؟ رابدألا لخاد نم اجرخ ناف : هل تلق
 حصي هنأ ملعآ الو س راثآلا ىف هدجأ ىذلا وه امهل داسغفلاغ : لاق

 ٠ كلذ الا امهيف

 نم وأ لاحلا ف هنم جرخف رهاط ءام نم ربدلا جلو امو : هل تلق

 ٠ ؟ ٥ دعب

 ٠ لاخ ىلع سجن وهغ ه دسفأ دق هنآ ىلع لد ام رثألا ىفغ : لاق

 دعب نم الا هيردي الغ هلبق نم نوكي ام جورخب رلنيملاغ : هل تلق

 ٠ ؟ هيلع سجنتيف هندب وأ هبوث سمي نأ نم افرخ هلعفي اذام ، هروهظ

- 

 مث هبقث ىف هلعجبغ نطقلاب هليلحا ىف ىشتحي نأ رمؤي هب ىذلاغ : لانت
 ٠ اسجن ابوث سبلي هنأ : رخآ لوت فو ص ةقرخب هفلي

 نوكي ام هنم جرخي وآ لوبي نآ دعب نم ىشتحي نآ هل لهف : هل تلق

 . ؟ ال مآ ىجننسبي نآ لبق ةبوطر نم

ء ةراهظلا لبق ءاشتحالا نم منملاب ليقو ؤ لوقلا ضعب ف معن : لاق



_ ٢١٣ 

 ىف ناك نا : ليقو ث ءاجنتسالا دعب نوكي نأ نم دبالغ ث اهنم عنمي هنأل

 غلب ن ١ و 0 اه دعي نم ال ١ زجي مل ك امهنيب لوحيغ ة ر اهطل ا هلانت ال عضوم

 مزلي ام نيبو امهنيب زجي مل امهنيب لعجي ملغ ث هيلا غلبي مل ام ثيح ىلا

 . هدعبو رهطتلا لبن هل زاج هيغ

 سجنتف عضوملا نم ةراهط ىلع هلعغ نأ دعب نم لاب ناغ : هل تلق
 . ؟ ال مآ هجرخي نأ رهطنل ١ نم هد ١ رآ امب هيلعأ 6 هدس هم ام

 نآ همزل هيلا اهغولب نم عنميغ ةراهطلا عضوم ى ناك ناف : لاق

 نا ليقو ث هيلع ءىش الو رهطتيغ لاح ىلع هكرتي نآ هل زاج الاو س هجرخي

 ,رسجنت دق هنأل هجرخي نآ همزل س هلاوز ف هقحلت ةرضم الب هجارخا ىلع ردق

 ٠ هيف نوكت ةساجن نم هب ام ليزي نآ هيلعو س لاح ىلع

 ٠ ؟ ىندفأ لوبلاب الا هجارخا ىلع ردقي ال ناك ناف : هل تلت

 ىوذ نم هيلع لوقلا ىف فلتخم هب هجالع موزل ىف ىأرلاغ : لاق

 ٠ لوتعلا

 . لسغلا هلاني .ال ثيح نم اهلخاد ةنطقلا نم سجنت ناغ : هل تلق
 . ؟ ال مآ اذه ىلع اهجرخب نآ همزليأ ، هتراهط ىلع اهجراخ نم ىقبو

رهاظلا ىف نأل رخآ لوق ق سكعلا ىلعو لوقلا ضعب ى معن : لان



_ ٢١٤ 

 هقحلت ةرضمل الا دكآ نوكبي نأ اهجارخنا ىف رمألاب ىسعغ ، ةنطقلا هذه نم

 اهئاتب عم هنكمي دق ذا ، همزلي الأ زوجيغخ : .رخآ لوق ىلعو ث اهجالع .ىف

 : هيلا ءاملا لوصو نم الو ث هكرع نم هنأل ، رهظ دق ام .لسغي نآ .هيف

 ٠ هيلع هنأ ىلع لدي ام لاح ىلع هيغ سيلغ ، هجرخم نم رهاظلا ادع امو

 نم ٥ اوس ام ال هلخا د نم ىنتنحا دمت هب ام ح ... ناغ : هل تلت

 . ؟ ال مأ سبيي نأ دعب نم هجرخأ نا هتراهط هيلع ضقنيأ س هجراخ

 قلعي ال ام ردقب اغاج هجرخأ اذا هيلع ضقن ال هنأ رثألا ىفغ : لاق

 نأو دبال ءىش اهيلع ةبوطرلا جراخ نم ضفي مل هنأ وآ ث هليلحا ةمس ف

 ٠ اهلسغ همزليغ اهدسغي

 ٠ ؟ ال مأ لجرلا لثم اذه ىف ةأرملاغ : هل تلق

 فلاخي ادحأ نأ ملعأ الو ، كلذك اهنا ركبلا ىف ليق دق معن : لاق

 : ٩ ه ٠ كل ذ ق

 . اهجرغ ق ىشنحي هب ام ح ارخا ق ركميل ١ ريع ةييثل اف : هل تلت

ء لسغلا نم ةراهطلا ىف رمؤي هب امل عضوم ىف اذه ليق دت : لاق



. ٢١٥ 

 اهيلع لخدت ةرضم الو ادلو ىذؤت نآ الب اهجرف لخاد نم ديلا هلانت امل

 ٠ سافنلا وأ ضيحلا وأ ةبانجلا نم اهرهطت لاح لعبلا اذه ةهج نم

 نآ اهمزلي .ال نم ىآر ىلع الا لوب وحن نم اهل نوكي اميغ لوق ىلعو

 عيمجل رخآ ىأر ف مومعلا ىلع هريغ ىف وأ ، صوصخلا ىلع اذه ىف رهطت

 عامجالا وأ ىأرلا ف ةساجن عاونأ نم هيغ جلي وآ س اهجرف نم جرخي ام

 ٠ هلخاد نم هيلع داز ام ال جرفلا ىلع رهظ ام الا

 هرهطت نا قافنالا ىلا اهمزلي ال ام عضوم ف هتلعج ناف : هل تلق

 . ؟ ل اح ىلع

 هجارخا ىف اهمزلي فيك ء هلسغت نآ اهيلع سيل ام عضوم اذهف : لاق

 قرغ مدعل كلذك هيغ لوقلاف ث هلك وأ هضعب سجنتي هفرعأ ال ىنا هلعفت نآ

 ٠ كلذ نيب ام

 . هنراهط كردت ام عضوم ق 4 : ... نم ١ ذه ىلع ناك ناغ . هل تلقن

 . ؟ ادبأ هرهاظ ىلع ءىش هنم رهطتي مل اهجرف نطاب ىف هنأ الا

 ردقي امب هجارخا موزل قف فالتخالا ىنعم اهقحلي نأ ىسعغ : لاتق

 هموزل ىف ىأر نم هلسغ ف امل هجالع ىف اهب نوكت ةرضم ريغ ف هيلع
٠ هلدع روهظل اديأ عفدي ال



_ ٢١٦ 

 نم سجنت هب ام غلبو ، هجراخ نم اهجرف ىلع رهظ ناغ : هل تلق

 ٠ ؟ ال مآ هرهاظ ىلا ىضفأف اهنم ةراهطلا عضوم ىلا هلخاد

 ٠ كلذ ىف ىضم دق مكح نم لجرلا ىف ام نوكي نأ ىسعف : لاق

 ةليحب امهلوب سبح ىلع ةآرملا وأ لجرلا ردقي مل ناغ : هل تلق

 دبأ ١ ؟ ٠

 ق هدعب نم امهيلع سيلوأ ۔ رهطت ةالصلا امهترضحا اذاغ : لاق

 ء ىنن نم هيلع داز ام الا ردق ام غلبمب امهسمي نأ هل ىقونلا الا امهتالص

 ٠ امهلاح ق هنأ ردقي ال

 نرقملاو ضئاحلا : ءاملا مهرهطي ال ةثالث نأ لوقلا ف امأ : هل تلق
 . ؟ .ال مآ فلقألاو

 اهل حصي ال اهرهط لبق ضئاحلا نألا هب ليق اذه نا ىلب : لاق

 ىلع طئاغلاو لوبلا هعبتي ىذلاو ث اهب ةقحال ءاسفنلاو اهرهطت نم نوكي ام

 حصي نأ زوجيف ةالصلل ةراهطلاب رمؤي دق هنأ الا ص لوقلا لمجم ىف اذه

 ٠ همسا ىف ارهطتم نوكيف ء همكح ىف هل

 هبسث هكرت ىف هل نوكي نأ ىسعف لاجرلا نم غلابلا فلقألا امآو

نم ءىنل هريخأت نوكي نأ الا س رارقالا لهأ ةلمج نم هكرش ف نتتخي نمب



 اطخلا نه هنأب لقأ مل رارقالا نم هل امل هتراهطي ليق ناو - راذعألا

 ٠ لاح ىلع نيدلا ق

 ٠ ؟ مهنادبآ ةساجن ىلع كرلا لهآ ىف لدي ءىش ىأغ : هل تلت

 ( سجن نوكرشملا امنا ) : ىلاعت هلوق هيلع ليلدلا نا ليق دق : لاق

 نم هدافغآ امل عمجأ مهل ةراهط ال هنأ ىلع لد ام هموهفم رهاظ ىف ناف

 عاونأ نم مهنأل ، متسثلا نم ديرآ ام ىنعمل هنا : رخآ لوق فو ث همومع

 . مكحلا ىف سجنلا ناسيعأ

 & اهنم مهيقوت ةلقو ، ةساجنلا مهترشابمل اساجنآ مهامس امنا : ليقو

 . :رثكأو هيغ ام رهظأ لوألا نأ الا ، ةسجن مهنايعأ نأل

 ىكرشمل عنملا ف هنا ةميركلا ةيآلا هذه لوزن ف ليق الهف : هل تلق

 ٠ ؟ اهلوزن لاح

 مومعل ا رهاظ ىف اهنأ .الا عفدي الغ ص هب ليق دق اذه نا ىلب : لاق

 م اعلا نم اهن اف ے ةصاخ ءالؤه ق اهلو زغ ن اك نا و & عمجأ نكرشملل

 ىف قلطم هنأل ، مكحلا نم اهل اميغ لخدي نم ريغل منمي ام اهيخ سيل ذا
٠ مزجلاب هيلع عتقوغ مسالا تحت لخد نم لك



 ب ٢١٨٠6. _

 لوق ىف ىهغ مهنادبأ نم جرخت ةبوطر نم مهل ام ميمجو : هل تلق

 . , - . ؟ ال مآ مهناميا مدهل ةدساف عيمجلا

 نم مهلعجي نم لوق وهو 0 ساانلا نم اه داسف ٤ فالتخالاب اف : لات

 ٠ ساجنخلا

 دوهيلا نم باتكلا اوتوأ نيذلا ماعط هللا لحآ دق سيلآ : هل تلت أ

 . ؟ مالسالا لهأل ىراصنلاو

 ىف ىآرلا عضوم ىف هزاجأ نم ىآر ىلع وآ عامجالاب لح دت ام عاونأ

 ٠ هعم مرحي هب ام ىلع هحئابذ اوتأي مل نا هزاوج

 وأ ناك ابطر ماعطلا مسا هيلع عقو امل ماعلا نم هنا هيف ليقو

 مل ام مهتمعطأآ نم زوجيغ : : رخآ لوق ىلعو ء امهنيب قرف الف ُ اسياي

 ٠ مهيديا ىف وأ هنم ةبوطر ىف هوسمي

 . ؟ اهنوعيبيو مهيديأ ف ىتلا ناهدألا نم ناك امو : هل تلق

 مهيديأب اهوسم مهنأ ملعي.مل ام اهب نسأب ال هنا.اهيغ ليق دق : لاق
 ةساجنب اهوباصأ مهنأ حصي من ام مهنابوطرب سأب ال : ليقو 6 امم ودسغأغ

د اهم دسفت نأ نم اهعم دبال



_ ٢١٩ _ 

 . ؟ كلذك هيف لوقلاغ مهيديأ ف ءام نم مهل ناك امو : هل تلق

 ٠ كلذ ليق دت معن : لاق

 . ؟ هيلع ندتف ، مهتابوطر نم اذه لثم ىف هراتخت ىذلا امو : هل تلت

 نم هيف امل ىلوألا وه هنآ هنكمآ نمل هزنتلا ىف ىعم ىذلاغ : لاق

 ىف هل امب عسوت ناو ث ىلوألا نم الدب ةرخآلا هب مار نل لضغ ةدايز

 ٠ ملعلا لهآ دنع هزاوجل هيلع مول الف مكحلا

 ٠ ؟ ال مأ رهطتأ مهيديأ اولسغ مه ناف : هل تلق

 ليقو ، رخآ لوق ف سكعلا ىلعو س لوقلا ضعب ىف معن : لاق

 . قرعت ىتح ليقو س فشنت مل ام اهتراهطب

 عجرت نآ لبن ةبوطر نم هولان وأ ةمعطألا نم اهب اولمع امو : هل تلق

 ٠ ؟ هب سأب الغ اهلصأ ىف مكحنم اهل ام ىلا لوق لك ى

 ٠ لاح ىلع رهطت ال اهنأ ىلا بهذي نم لوق ىلع الا معن : لانت

 ٠ ؟ ال مأ ىباتكلا لثم اذه ف سوجملاف : هل تلق

 مهحئابذو ، لحت ل مهؤاسنف ح ارمأ حبتأو ارفك مظعأ ءالؤهخ : لاق

 لوقت ىفو ث مهلثم اذه نوكي نآ ىسعغ ةبوطر نم اذه ادع امو لكؤت ال

 ٠ دشأ مهنأ ىلع لد ام : رخآ

. ؟ كلذك اهيغ لوقلاف ةمعطأ نم مهل ناك امو : هل تلق



_ ٢٢٠ 

 كلذ ىلع لد ام رثألا ف نأل معن : لات ٠

 حئابذلا ريغ مهماعط لكآ نيملسملا نم ادحأ نأ ملعت لهف : هل تلق

 ٠ ؟ ال مآ

 حاضولا نب دايز ىلع لخد هنأ ىراوحلا نم لضفلا نع ليت دق : لاق

 نب ىسوم نع ركذو س دحاو ءاعو نم ناغبطصيغ هعم لكأي ىسوجم هعمو

 ٠ هلكأب نأ هرضخ دقف نهم رمآ و هلعف هنأ هللا همحر ىلع

 ةسباي ةيودأو ةهكاف وأ ةمعطأ نم مهدنع ناك وأ هولمح امو : هل تلق

 ٠ اهب سأب ال هنا اهيف ليق دق : لاق

 هل هلمحي امحل ةمذلا لهآ نم ادحأ ىطعآ نا ملسملاف : هل تلق

 . ؟ هيف لوقلا ام

 لبنت منميغ هب ىراوني وأ هسمي نآ الا هلحو هتراهط ىلع وه : لاق

 ٠ هلكأ زاوج نم هلسغ

 . ؟ ال مآ مهب ايث نم ءىشب ىلصي نأ زوجي لهف : هل تلق

 : ليقو ع اهطامق ىلع دعب نوكي نأ الا اهزاوج نم عنملاب ليق دق : لاق

. ىسوجم ىلع ىجس ىف اه زاجأ ابوبحم نا



 ت ٢٢١ .

 . ؟ | روشنم دجو وآ مهس ايل نم ن اك ن ١ : هل تلق

 هنأ ملعي وآ لسغي ىتح هب ىلصي ال هنا اذه ىف ليق دق : لاق

 ه. ره اط

 ٠ ؟ هلوبت زوجي له ث رهط دق هنأ هدي ىف وه نم لاق ناغ : هل تلق

 هنم لبقي نأ زجي مل هنيد ف ةقثلا لهأ نم هنيح ىف ناك ناو : لاقت

 ٠ رصبلا لهآ دنع ةراهطلا نم ءىش ىلع مهل ةنامآ .ال هنأ رئؤلا ف امل

 ىلصي نآ زوجي لهف 6| ب ايثل ١ نم ةمذلا له آ هغبص امو : هل تلق

 . ؟ ال مآ هيغ

 نآ زاجغ رهط ةساجنلا لوزت هب ام رادقم رهط اذا هنا ليق دق : لاق

 ٠ سجن وهف هنم جرخي دا وسل ١ م ادام هنا : رخآ لوقت ق و ؤ هب ىلصي

 . ؟ ال مآ لستغي نآ هيلعآ هكرش نم ملسأ ناف : هل تلق

 ٠ كلذ هيلع نا ليق دق : لاق

 عجري نأ دمعت نم لسغلا مزليآ ، مالسالا نع دترا ناخ : هل تلق

 ٭ ؟ هيلا هتد ر نع

 كرشأ دق هنأل ڵ لاستغالا نم عضوم ا ىف لاح ىلع هل دبالف : لاق

 نأ الا ارهاط ىقبي اذه ىلع فيكف ث هلعف وأ هلاتت امب سجنتغ ارهاظ

٠ موقل ا نم ىآر ىلع نوكي



_ ٦٢٢٢ _ 

 كش نم هل نوكي ال وأ اداقتعا و ةين هسفن ن ق دنر ١ ناغ : هل تلق

 ٠ ؟ هيلع داز ام ال

 ح رخآ۔لوق ىف سكعلا ىلعو ث هيلع لسغ ال هنأب اهيغ ليق دق : لاق

 ىأب هنأل ، ىلوأ هب نوكي نأ لسغلا ىف ىسعو ءوضولا هيلع نا : ليقو

 ٠ لدعلا ىف مكح نم كرشلا ىف ام هيلعف كرلثأ هجو

 ٠ ؟ الهج هلعف وأ هلاق امب كرشأ ناغ : هل تلق

 3 هفلاخي لوق نم هريغال هيف لوقلا نم ىضما ام ىلع ؤهف : لاقن
 ٠ الدع نوكي نآ زوجيف

 كرشي هب امب هناسل لزف هيلع وأ هل ام لوقي نأ دارأ ناغ : هل تلق
 . ؟ ه دمعت ول نأ

 نم هنآ الا هرفك مدعل لاح ىلع ىضتتملا هرذع عضوم اذهغ : لاق

 هلاح ىف نلعي نآ نم هل دبالغ هرفكأ دت هرهاظ ىف ام هنم عمسي نم هرضح

 ىسعف ض هملعي ال هنأ هغرعي نأ الا ارهط كلذ عم ديعيو رهطيف ةبوت هعم

 اق ٠ همزلي الآ

 هنع لازيف لسغي نأ دعب نم رهطيآ ؤ هكرش ىلع تام ناغ : هل تلق
. ؟ال مآ هندب ىف ىذأ نم هب ام



_ ٢٦٢٣ 

 ةساجن نم هب ام هنع ليزاغ رهط.ناو هنأ ىلع لد ام رثؤلا ىفخ : لاق

 . :رهطي الغ هندب

 ٠ .؟ ةلبقلا لهآ نم ناك ناغ : هل تلق

 ىف لد ام : رخآ لوت فو ك رهطي ىتح جن هتومل هنا لين دق : لاق

 : ملسو هيلغ هللا ىلص ىبنلا لوقل رهطي نآ لبق :نم. رهاط هنآ ىلع ىلولا

 ىلع هنما دسفي الغ حص نا اذه ئلعو ع « اتيم الو ايح سجني ال نمؤملا »

 . هاوس ام ال ةساجنلا عضوم الا هلان نم

 هنطب نم جرخ .وأ لمقلا نم هيلع رهظغ ناسنالا ف .دلوت امو : هل تل
 ؟ ناديدلاو ىحامذلا نم

 نأ,داكي.الغ.هل مزال هنم دلوت هنأل ى هل عبت هنا لمقلا ىف ليق دق : لاق

 هريغب ١ ذه ف لوقي ا دحآ نآ ملعأ الو ‘ هيلع ى ذلا هيوئ ق وآ هيف ال ١ دجوي

 ٠ ٠ لدعلا لهآ نم

 ف هل سلغ دودل ٣ ١ ىحامألا نم ذئموب جرخف هنطب : دل وت وم

 ىصاعلاو عيطملا نبي قرف ام ريغ نم داسفلاب مكحن م هطئاغل ام الا ة راهظلا

 نم هلننقأ وآ هدعب وأ هعم جرخ هيغ ام هلف هنم دلوت امنا هنكل { دابعلا نم

: 2 ٠ همكح ىف لاح ىلع كلذك وهغ س همغ نم وآ هجرخم



 س ٦٢٢٤

 حورجلا نم نوكب ام وآ ء جورفلا ق نا ديدلا نم دلوت امو ث هل تلت

 ٠ ؟ ناديخلاا ق

 نوكيف اهب سيعي ةبوطر نم هيغ دلوت ام ىنعم هقحلي نآ ىسعغ : لاق

 . اهنم هجورخ لاح هل ضرفنو هنع لوزت ىتح اهبف

 نآ هل له ص هبوث ق وآ ، لمقلا نم ءىش هندب ق ناك ناغ : هل تلق

 . ؟ ال مآ ايح م ادام هي ىلصيف ادمع هكرتب

 . هيلع عامجا نم هيغ ام معن : لاق

 ٠ ؟ مكح نم ةقرذو هلوو هئامو همد امو : هل تلق

 ةراهطب لوقي ادحأ نأ ملعأ الو س اهداسفب هذه ىف ليقت دق : لاق

 . اهنم ه ىش

 ٠ ؟ اهمغل ةبوطر نم ةلمقلا ىق ناك امو : هل تلق

 الاو هب دسفت ءىش نم اهضراعي امل الا اهمكح نم ةراهطلاغ : لاق

 ٠ كلذ ق ىدنع ام حص ن ١ رهظأ هلبق امنا الا اهتس اجنب ليقو ء كلذك ىهغخ

 نم ءىش هندم ف وآ هبوث ق هباصأ هنأ هعم حص ناف : هل تلق

٠ ؟ اهتترذ



_ .٢٢٥ _ 

 ء ةرورض هزاجأ نم ىأرل ث هب عضوملا داسغ ف فلتخي نأ ىسعف : لانت

 ٠ عانتمالا ىلع ىولبلا ةرتك عم ردقتب ١ال ذا

 ٠ ؟ اهسمي نآ الب اهريغب وأ هديب اهسم ناف : هل تلق

 اهلاخ دق هنأ ملعي ىتح اهلاح ىلع دعب اهنا هدي ىف ليق دن : لاق

 هنأ ملعأ الو س كلذك ديلا ريغو س اهل ام ةراهطلا نم هب دسخب نآو دبال ام

 ٠ كلذ ىف فلنخب :

 ٠ ؟ اهلنت وأ اهاتلأف اهل اكسمم هديب اهذخأ ناف : هل تلق

 نم ءىن اهباصأ هنآ حصي ىتح اهنراهط ىلع هدي نا لين دق : لاق

 اهريغ وأ ديلاب كسمتف ذخؤت الأ اهتاداع نم هنا ليقو ع اهتابوطر دساف

 هنوك مدع 4 هعم حصب نأ الا اهتساجنب لد ام اذه فو اهلاح ق قرذنو ٦لا

 ٠ . اهكسم ف ةداع نم اهلاح ىلع ىهغ. الاو اهب

 ٠ ؟ اهسأر نم اهذخأ ناخ : هل تلق

 ٠ اهسأب نم ءىش هبلع سيل هنآ ليق دت هيغ ام عضوم ا ذهف : زاقت

 . ؟ ال مآ هب سأب ال هنأ الا ، اهمد ىف ىأر نم لهف : هل تلق

 هل :ام مدعل هيلع لدأغ اهمكح ف قحلا لهأ لوق نم هيردأ ال : لاق

 ٥د اينف يلعو اهتنا ا د ق ىلصأ م د هنآ . هيغ ه مهلو وق نم هنأل ء هيل ١ ليبس نم

 ٠ هد اسسغب مكحي ن رآ الا زوجي الف

( م ٥ ١ _ ١ زخل ١ نئ > ٢ )



 _ _ ٢٢٦

 نم ةراهطلا ىف هل اذام ىح لمت نم هيف امب هبوث رهط .ناف : هل تلق

 ٠ ؟ هيلع نوكي مكح

 ٠ هفغافج لبق هتوم نوك هعم حصي مل ام هتراهط ىلع وهف : لاق

 . ؟ هدسغفي نأ نم دبالغ ابطر هتوم عضوم ناك ناغ : تلق

 لوقلاو ؤ هتاذ نم هنذا ، .رخآ لوق ىف سكعلا ىلعو ليق اذكه : لاق

 . سبللا مدعل كش ام ريغ نم نوكي اذه ىلع ندبلا ف

 ¡ ةرهاط اهنأ الا ، ةبوطر ف لمقلاو اسباي عضوملا ناك ناف : هل تلق

 ه كلذ ىف لوق نم ىلوألا ىف ام ىلع نوكت نأ هذه ىف هب ام ىلوأغ : لاق

 ٠ ؟ كلذك لمقلا و اسباي عضوملا اذه ناك ناغ : هل تلق

 هتراهط ىلع امهنم لك نم عضوم ا ى هب سأبال هنا هيغ ليق دق : لاق

 ٠ كلذ ق فلتخي هنأ ملعأ ال و ؤ ةس اجنل ١ نم ء ىن هلان هنأ هعم حصي مل ام

 عضوم ق ادمعت هتوم دعب هندب وآ هبوث ق امب ىلص ن اف : هل تلق

 ؟ ال مآ اذه ىلع هالص ام ةداعا همزلتآ ، هب سجني الام

 هيلع ةداعا ال : ليقو ث هللا همحر ىراوحلا ىبأ لوقت ىف معن : لاق

 ٠ كلذ ىف

 ةلمقلا هيف تومت هتراهط ىف ءىش نم هندب وأ هبوث ادع امو : هل تلق

؟ اهب اهدسفيآ ، ةبوطر ىف س ءىشلا وآ ، ىهو



_ ٧×٦٢٦٢ 

 ء ءاملا نم عامجالا ف سجني الام .الا ءاهقفلا لوق ىف اذكه : لاق

 ٠ كلذ ف ىآرلا عضوم ىف هلاق نم ىأر ىلع وآ

 ايطر نوكب ام م ادالا وأ ن اهدالا نم ء ىت ف ن اك ن اغ : هل تلق

 ؟ ماعطلا نم

 ٠ ىضم دقو 6 دحا و امهيغ لوقل اغ ۔ ىلوأل ١ ىه ٥ ذهف : ل انمق

 ؟ ال مآ رهاط لمقلا نم ضيبل اغ : هل تلق

 ٠ هيلع مكح نم هتقرذ ىف ام هل نا هيغ ليق دق : لاق

 ءامدلا تاوذ نم ةتيملا :ىف ام ةيضقلا نم هلغ هيغ ةلمجلابو : هل تلق

 ؟ ةيلكلاب هل ميرحت ف سجر نم ةيلصألا

 هل نوكي نأ حصي فيكغ ث لدعلا لهآ لوق ى اهنم هنأل معن : لاق

 رهاط هنم جرخي ىذلا ءاملاف مد هلاح ى هل نكي مل ناف : هل تلق

 ؟ ال مآ

 ٠ ىفكو ٥هداسغ ىلع لدام هيف لوقل ١ نم ىضم دف : ل ات

 6 س انلا نم ن ١ دمألا وآ ث ايثل ١ ق نوكت ىتل ١ ن ايكصل اغ : هل تلتق

 ؟ اهيلع لوقلا ىف اهل ىذلا ام

ةراهطلا مكح اهل نأل اهئام نم نوكيال و ى اهب سأبال هنا ليق دق : لاق



_ ×٢٨ 

 همزلي نآ نم دبال لمقلا ضيب نم هنأ هيلع حص ام الا : اهتايحو اهتوم ىف

 ٠ كلذك وهف الاو هيغ ام

 هذبني هندب نم وأ هبوث نم ذخأ نمل لمقلا ىف زوجي لهف : هل تلق

 ؟ ال مآ

 ملعأ كبرو ؤ ةيصعم هنا هيمر قو ةعاط هنا هلنق ىف ليق دق : لاق

 ٠ هلدعب

 ؟ ادحآ ىذؤي ال هنآ ادبأ كسثي ال عضوم ف ايح هب ىمر ناف : هل تلق

 نم هلام مدعل جرح عضوملا اذه ى هيلع نوكي الأ ىسعف : لات

 ثروي هنآ هذين ىف ثيدحلا نآ الا ، هيغ هارآ ام حص نا هب عنمي ررض

 ىلع ىغبنيف ث مهلا ىفكي .ال هب ىمر نم هنآ رخآ ثيدح فو ى نايسنلا

 . ,نايبلا نم هيف ام لثتمي ىمني هنع وآ ى رمؤي هب ام ىلع ردق نمل نامزلا رم

 ! رانلا ف ىقلي نأ هتوم لبت هيغ زوجي لمخ : هل تلق
 هبذعي:نأ هل ىغبني الف ص رابجلا كلملا هللا باذع ىه رانلا نا ٢ لاق

 ه رايتخالا هجو ىلع اهب

 ؟ اهيف هب ىمر وآ اهب هنم عقو امو : هل تلق

 ، رابغ نم هل ام مدعل اهسجني ال هنا راثآلا ى هيف ليق دق : لاق

.٠ زاجم نم ىرعتي الأ ةبوطر نم هب امل هارآ هيغ ام حص نا ىسعو



 س ٢٢٩

 ؟ دامرلا ىف اذه ىلع ىقب ناغ : هل تلق

 ٠ داسفلا مكح هلغ الاو س هنع ليزاف هنم هج!رخا ىلع ردق ناف : لاق

 نوكي همكح ام ادامر هلثمك هيف راص ىنح قرتحا ناخ : هل تلن
 ؟ هيندفأ

 نوك ىف فالتخالا ىنعم هقحلي نا هدامر ق زوجي نآ ىسعغ : لاق

 ذخؤي ال مث ، هلك اذه ىف رظنبغ ملعآ هللاو ڵ هداسف ىلع هئاقبو هتراهط

. مالسلاو هلدغ روهظل هيف كش الامب هقح حصي نأ دعب الا هنم ءىشب الو هب



 س ٢٣٠

 نوتالتلاو دحاولا بابلا

 ىفو طئاغ وأ لوب نم ةجاحلا ءاضتل ءالخلا لوخد ىف

 ءاجننسالاو رامجتسالا

 هتجاح ىضقي نأ هل ادب نميغو ناهبن ابآ خيشلا ىنعأ _ هباوج نمو

 ؟ دبالو ةيعاد امهيلا ةجاحلا ناغ ىنربخأ ؟ عنصي اذام طئاغملا وأ لوبلا نم

 نع دعابتيغ هارت نأ نيعألا نم ىراوتي هنأ ىلع لدام لوقلا ىفف : لاق

 نع ثيدحلا نم ةياورلا ىف ءاج امب المع لويلا! نم رثكآ طئاغملا ىف سانلا

 بهذملا ىف دعبأ هتحاج دارأ اذا ناك هنأ ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا

 ٠ هب ىسأتي نآ هل ىغبنيغ

 لويب نآ دارآ اذا ناك هنآ ملسو هيلع هللا ىلص هنع رخآ ثيدح فو

 . ىذذلا ةرثك ىف قرف نم امهنيب امل نوكي نأ ىسعو ث دعابتي مل

 ؟ لمعيغ لوقي ١ ذام 6 ةجاحلا عضوم ىلا ىمتنا ناغ : هل تلق

 هللا ىمس هانأآ اذاغ ى لدنلا دعب نأ ءالخلا ق هبادآ نم ىذلاغ : لان

 % هلوخد ىف ىرسيلا هلجر مدقو & هنمحر نم سلبملا هودع نم هب ذاعتساف

 نآ هل ىغبنيغ س هجورخ ف ىنميلا مدقيو ع هللا دمحيغ ث هغارف دعبو

 ىبنلا نع ثيدحلا ىف امل لعفيغ لوقي نآ اذه ىف رمؤي هب ام لثتمي

: لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص



 ۔_ ٢٣١

 ثيبخلا سجرلا نم هللاب ذوعأ هللا مساب اولوقف ءالخلا متلخد اذا »

 اورمشغ مكئالخ ىلع متسلج اذاف « مهاوأم هناف ء ميجرلا ناطيسثلا ثبخملا

 نكلو ، لوب الو طئاغب هلبقلا اولبقتست الو ، رذقلا اهوبنجو مكبايث

 كلذ نانتيسلا اوبصناو س رسيألا مكقسث ىلع ءالخلا ى اودمتعاو ، نيضرعم

 ٠ ساوسولا ثروي كلذ ناغ بوث ىلع اوعبرتت .الو ، مكنجاح ءاضتتل عرسأ

 اورظنتالو » روسابلا ثروي كلذ ناغ 6 مكنم جرخي ام ىلا اورظنت الو

 اودجنو مكنج جاح متيضق مكنأ اوملعت ىتح اوموقت الو ، مكح نم ىلا

 ابارش ىناقسو ث اماعط ىنمعطآ ىذلا هلل دمحلا : مكدحأ لقيلو س فخلا

 ٠ ها ذأ ىنع فرصاو هنوغ ىمسج ق ىقبآو ء هتذل ىنا ذأ

 دارأ اذا ناك هنأ : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع رخآ ثيدح فقو

 هتروع فكي ملو ت هللا مساب : لانتو ىرسيلا هلجر مدق ءالخلا لوخد

 هلوق ىف هب ىدتقي نآ هلك اذه ف هل ىغبنيغ س ضرألا ىلا برقي ىتح

 ٠. هلضغ ديري نمل هلعفو

 ؟ ىه ةدئاف ىأذاو ةذاعنسالاب انه رمؤي ملغ : هل تلق

 ةبودنم ىهغ س ضرفلا نم نكت مل نا ةبولطم عضوملا اذه ى اهنأل : لاق

 سوسحلا نا » : لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ثيدحلا ف امل
ثيبخلا نم هلاب ذوعآ : لقيلف اهلخدي نأ مكدحأ دارآ اذا & ةرصتخم



_ ٢٣٢ _ 

 هديك نم هللاب عانتمالا نم اهي دارب امل اهعدب الآ هل ىغخبنيغ » ثئابخلا و

 . هركمو هرشو

 هجورخ وأ هلوخد لاح لمعي وآ اذه ىف لاقي ام كرت ناف : هل تلتق

 ؟ هيف ءىش .ال وأ همزلي ءىش نم هيلع اذام س ادماع وآ ايسان

 ىرولا ريخل ةفلاخم هب دري مل ام مثا ىلا هب غلبي الأ ىسعغ : لاق

 حصي الام ىنعمل لصألا ىف ضرغلا نم ال لاح ىلع هنأل ى ملع وآ لهج ىف

 ٠ كلذ ىف فلتخي نأ

 سيل ةعقب ىف عضوم نم نوكي ام وآ ءارحصلا ىف ناك ناغ : هل تلق
 ؟ ءانب ق ة رامع اهب

 رظن نع ىراوتي نأ نم ةردقلا عم هل دبال هنآ اذه ف ىعم ىذلاغ : لاق

 ىف نوكي نأ الا هءارو امب رشبلا نم هتروع هيلا ىدبي نآ هل لحي ال نم

 زوجي .ال نم نيع نم هيف وه ىذلا نيحلا ىف هسفن ىلع نمآ عضوم

 ىف امل هيلع ردت نا امزال هتآوس ىراوت هم ام دتريلغ الاو ، هاري نآ هل

 طئاغلا ىتآ نم » .: لاق هنآ ملسنو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ثيدحلا

 بعالب ناطيشلا ناغ هربدتسيلف لمر بيثك الا دجي مل ناو س رتتسيلف

 . جرح الف الاو نسحأ لعف نمو « م دآ ىنب دع انتم

؟ هرنس نم نوكيف هل اح ىف ىراوتي هب ام دجب مل ناف : هل تلق



 _ م٢٢٣٨ :

 نمع هدعابت نم هردتب ام الا هيلع ءىش الخ ٥ رذع عضوم اذهف : لاق

 ٠ هيلا رظنب نأ هل زوجب ال

 ؟ ال مآ راهنلا ريغ اذه ى ليللاغ : هل تلق

 رصيل اهفرع دت نم قح ف نوكي نأ الا سابللا نم هنأل معن : لان

 نآ ىسعغ ح ة روع نم هل امع هملظ نم هلام ه درب الام را دخفم هنم ىن د ن ١

 ٠ هنم نمآيغ هبر ١ وب ام ردق هنع دع اينب ىنح اهفشك نأ نم عنمي

 ىف هنكمأ عضوم لك ىف امهنم هرضح دت ام ىضقي نأ هل لهف : هل تلق

 ؟ ال مآ هلاح

 نم نوكي اميغ ال حابملا ف هزاوج ىلع لدام روثأملا ىفغ : لاق

 قرطلاو دراوملا ىهو « ثالثلا نيعالملا اونتتا » : ثيدحلا فو ص روجحملا

 ٠ لدعلا ىف عقاو هلعف نم ىلع نعللاغ ي لاح ىلع زوجيال ام عيمجو 0 لظلاو

 ريغ هيغ هتجاح ىضقي نأ عضاولا نم ءىش نع ىهني لهخ : هل تلق
 . ؟ ال مآ ةروكذملا ةثالثلا هذه

 وأ قرطلا وأ دكارلا ءاملا ف اهيضقي نأ نم عنميف ىهني دق معن : لاق

 وآ ث ةرمثملا ةلخنلا وآ ةرجشلا تحت وأ دجسملا ميرح ىف وأ ث ةربقملا

 هنلع هللا ىلص ىبنلا نع ثيدحلا ىف امل ع ةرضملا عضاوملا نم نوكي ام

ىلع ًاضوتي نأو ث ربق ىلع هتجاح ناسنالا ىضقي نأ ىهن هنآ ملسو



_ ٢٣٤٧ 

 ىلع وآ رباع قيرط ف وآ لزنم لظ ىف وأ ةرمثم ةرجش تحنت وأ س رهن ةفض

 ةكئالملاو هللا ةنعل هيلعف كلذ لعغ نمف \ دحأ باب ىلع وأ ڵ دجسم رهظ

 ٠ هلعف نع عجريو بوتي نآ الا نيعمجأ سانلاو

 مكدحآ نلوبي ال » : لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص هنع رخآ ثيدح قو

 نأ اهنع هللا ىضر ةشئاع قيرط نمو « هنم اضوتي مث دكارلا ءاملا ىلع

 ء مكدجاسم نع ىذألا اوعنما » : لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 ٠ « ىناوذلا هيف اوفظنت الو ةدكارلا مكهايم ىف اوحرطت الو

 ىذلا ىف لوبلا نع ىهن هنأ ملسو هيلع هللا ىلص هنع رخآ ثيدح فو

 ىف لوبلا نع ىهن هنآ ملسو هيلع هللا ىلص هنع ةياور فو ٠ هب عفتني

 : ملسو هيلع هللا ىلص لاق ىتح ي عراشملاو دجسملا ةلبنق ىفو ، لستغملا

 نمولي الغ ساوسولا هباصأغ كلذ لعف نمو هلستغم ف لاب نم هللا رهط ال »

 ٠ « هسىفن الا

 ؟ اهيف لوقلا ىف ام مأ ةرجحألا ىف اهيضقي نآ هل لهغ : هل تلق

 ىف لوبلا نع ىهن ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ةياورلا ىفغ : لاق

 ، حص نا هرسخ ام لمأتف نجلا مكناوعا نكاسم نم اهنأل ليتف ، ةرجحألا

 هيذؤي نأ نم هلعاغ ىلع هفاخي امل نوكي نأل زوجي نآ ىسعف الاو

. اهيخغ ام ىردي ال هناف ث ةباد نم اهب امو



٢٣٥ 

 ؟ زوجي ال دكارلا ءاملا ف لوبلاف : هل تلق

 ىسعف & هل نوكي نأ الا كلذك وهو ث هيغ اذه ليق دن معن : لاق

 ٠ كلذ ىف قحلا لهأل افالخ هب دري مل ام همؤي الف عنمب الأ

 ؟ ىراجلا ءاملا ىف ناك ناف : هل تلق

 رادقم ىف نوكي امبر هنأ الا هزاوجب ليقو ، هوركملا نم وهف : لاق

 نم هب امل منميغ هل هزاجأ امب سانلا ىلع هدسغيف هلاح ف هريغي ام

 . سابل

 ال مأ ساوسولا جيهي مث لسملا ف وآ ءاملا ىف لوبلاغ : هل تلق
 ؟ لوقلا اذه هيغ حصي

 مل هلخاد ف لاب اذا هنأل ، عفدي ال هنأ اذه ف ىعم ىذلاف : لات

 ءاملا نم هب ريطي نأ نم نمؤي مل هلستغم ىف ناك ناو ، عطقني ىنم ردي
 ٠ مقت ةساجن نم هيف ام ىلع ىذلا

 همزلي اذام ع ةليحب هدر ىلع ردقي ملخ ءاملا ىف هرضح ناغ : هل تلتن
 ؟ هريغ نا

 نأ الا هيلغ نوكي نأ الا هيلع ءىش الغ هدنع عضوم ال اذه نا : لاق

 الاو هرما نم اذه ىلع هيف هبجوت ةلعل نامضلا ةهج نم صاخ ف نوكي
. كلذك وهف



 س ٢٣٦

 ؟ هل هعضوم ناك نا لزنملا لظ ف : هل تلت
 هنآ الا س ةملظم نم هيغ ام مدعل همنآم ىلا هب غلبي الا ىسعف : لات

 ٠ ةيهارك نم ىرعتي ال امبر

 اهتحت ىف اذه نم عنمي الف ةلخن وأ ةرجش نم هل ناك امو : هل تلق

 ؟ ةرمث نم اهب ام لاح

 ىلع هحرطي نأ الا هل منملا ىلع لدي ام مدعل اذه ىف ىعم اذكه : لاق

 عنمي نآ ىسعف ى لاحلا ف ةرورض نم هب لزن ام ريغل اهترمث نم عفتني هب ام

 . لاملا ةعاضا نم هنأل ، هل زوجي نأ نم امهنم لك ىف

 ؟ ةرمث امهب سيلو هريغل اتناك ناف : هل تلق

 عنميغ امهبر ىلع ةرضم ف نوكي نأ الا ةزاجالا عضوم اذهف : لاق.

 . امهتحت هل زوجي .نآ نم

 : ؟ اهب عفتني ال ام دح ق اهنأ الا ةرمث امهب ناك ناف : هل تلق

 هذه نف باوجلاف ، ىلوذاا ىنعم ف نوكي نأ هذهب ام ىلوأغ : لانت `

 ٠ ءاوس ىلع امهنأل ح دحاو كلتو

 نوكي وآ ى ةرمث اهب سيل ام لاح سانلا لاومأ ىف طوغتلاخ : هل تلن

 نكي مل ناو ، هلعف نم ىلع ستبال ةرمثلا نم اهيخ امب عفتني الام دح ف

؟ اهلهآ نم نذا نع



 الا عنميغ ةرضم ىف وأ ةنوصحم نوكت نأ الا هزاوجب ليق دق معن : لاق

 1 ٠ اضرلا نم زاج ام ىلع

 دنق نمل هب ىضري ال اهبر نآ ةنوصحملا ريغ ف حص ناغ : هل تلق

 ١ ؟ هلعف

 . ى ذذلا نم هنأل زوجي الآ ىسعف : لاق

 قيرط نم نوكي ام وأ ، هل ال لام وأ لزنم رمم ىف ناك ناف : هل تلق

 َ ؟ كلام ريغل

 ة هلدع ئلع لدي ام مدل هلخم ں۔ عنسيأ نا هب ام قحأغ : لاق

 قيرط يف وأ. ريغلا لزنم ف طئاغلا وأ لوبلا هرطضا ناغ : هل تلق

 ؟ امهلزنأغ نيملسملا

 منا الخ هيلا ةرورض هل هزاوجب هيف لينن دن ام عضوم اذهف : لاق

 ٠ ررضلا ليزي نآ همزل ردق ىتم هنأ الا ص هيلع

 ق وآ هميرج ٢ وأ ‘ هنم ابيبرتف دجسم ١ ةليقت ق ناك ناغ : هل تلق

 ؟ هب رم نم ىذؤي عضوم ف وأ هقيرط

 ١ ٠ دبأ هراتخم هيغ عسوب نآ زوجب ال ام ا ذهغ : لاق

 . ال مآ هل زاج اههجوي هزاوج عضوم ىف ةهج ىأ : هل تلق

"هللا لض لونننرلا :لوقل ةلبقلا امهتم لبقتي نآ نع ىهن دق : لاق



_ ٢٣٨ 

 ةلبقلا مكدحأ نلبقتسي ال مكبدأأ نآ ىنرمأو ىنيدأ هللا نا » : ملسو هيلع

 هللا ىلص هلوقو « هتيرسو هتجوز نم الا هجرف ظفحيو س طئاغ الو لوبب

 لبقتسي الف طئاغلا ىلا مكدحأ بهذ اذا دلاولا لثم مكل انأ » : ملسو هيلع

 ىهنلا ناغ « .اوبرغ وأ اوقردن نكلو طئاغ الو لوبب اهربدنسي الو ةلبقلا

 نود ىراحصلا ىف صاخلا نم هنأب ليقو ٠ اقلطم هزاوج نم عنملا ىلع لدام

 . اهوحن نم نوكي ام وأ لزانملا نم اهريغ

 ؟ ال مآ اذه ريغ لبقنسي نآ ءىش نم عنمي لهغ : هل تلق

 نم عنميغ هجرغفب .رمقلاو سمشلا لبقتسي نآ ىهني دق معن : لاق

 هب عقي نأ نم هيلع افوخ ةبلصلا نكامألاو حايرلا ىقتي نأ رمؤيو هلعغ
 ٠ س شاشرلا نم ءىش

 هنكمي ال ام هب لزن دق نم ةبعكلا ةهج نع هلاح ف ىمع ناغ : هل تلق

 . ؟ اميلع لدي امب اهملعي ىتح اهنم هرخؤي نأ

 ردقف هنكمآ نا ءىزتجي هب ام اهل ىرحتلا ىف هل نوكي نآ ىسعف : لاق
 ٠ ىفكو هرذعب ىلوآ هللاف الاو ص هيلع

 ؟ ال مأ اهيضقي نأ هتجاح ى هل زاج اهيغ نوكي ةئيه ىاف : هل تلق
 لوبي نأ ىهن هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ةياورلا ىفخ : لاق

0 
 نم هنآ الا ۔ بوث هيوقح ال و ه رهظ ىلع سيل ادعاق وآ امئاق وأ اير اع لجرل ١

. هيلع لدي ام مدعل هميرحت نم هقوف ام ال هوركملا



_ ٢٣٩٨٩ 

 : لانق ملسوه لع هللا ىلص ىبنلا نأ دوعسم نبا نع ثيدحلا فو

 : تلاتت اهنأ ةىثئاع نع ىورو « مئانق تنأو لوبت نأ هلعل ءافجلا نم »

 ؟ ال مأ امئاق لاب هنأ ىرخأ ةياور ف ءاج الهف : هل تلق

 اضعب نآ الا س ىورب هنع ام ةلمج ىف هب ليق دق اذه نا ىلب : لاق

 نوكي نأ الا & ىهن هنع ام ىلا فلاخي نأ حصب ال ذا ء هنوعت نم ىبآغ هركنأ

 امأف ى ضئاملا هضمآ امل امئاق لاب امنا : ةشئاع لاق دقو ، ىسعف عنام

 ٠ الغ ةحصلا ىف

 ؟ رجؤت اذه ىنعمب ىنربخأف : هل تلق

 قرع ضئاملاو ، عجوملا ةغل هب دارملا نوكي نأ ضملا ىف ىسعف : لاق

 ٠ هيلا ةرورض نم هم ام ىلع لد دققغ حص ناغ > قاسلا نطاب ق

 ىهتنيف ةحصلا ف هركي ماغ مارحلا نم ال هلصأ ف ناك اذاغ : هل تلق

 ؟ هلعغ نع

 الا هلجأ نم ةيهارك نم عنمي هم ام ىردأ ال انآو . ملعأ هللا : لاق

 رادحنالا هيلا غلبي ال امبر هنأ ريغ س سثطوأ هعوتقول سر نم نوكي ام

 ٠ هغوقو لحم نع هعقوم

نأ الا هيلع لخدي نآ نم هرهاظ ىلع هيف هل دبالف قالطا فق ىمنلاإو



_ ٢٤٠ 

 امهنيب امل ةمألا نم قافو ىف اال هنأ ريغ ، كلذك وهغ الاو ، ليلد هجرخي

 ٠ كلذ لمأتغ قارتغا نم اذه ىلع ههيركت نم

 هب رمألا نأ ىلع .لدي ام .ةبلصلا ةنكمألا نع ىهنلا ف ناغ : هل تلق

 ؟ ةينلاا عضوم ف

 ىبنلا نع ثيدحلا فو ٠ هريغ ءىش ال هرئاظن نم اغوخ معن : لاق

 ء ثمد اذا لام اذا قيرطلا ف ىشمي وه امنيب هنأ ملسو هيلع هللا ىلص

 ٠ « هلوب ىلأ دقريلف مكدحأ لاب اذا » : لاقو

 ١ ةبلص اضرأ الا نوكي ىذلا عضوم ا ىف دجي مل ناف : هل تلق

 دارأ اذا ناك هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ةياورلا ىفف : لاق

 ٠ هب حضني نأ نم افوخ اذه ىلع نوكي نأ هل ىغبنيف

 عضوملاب امل وأ ، كلذ نم هل عنامل لاحلا ف هنكمي مل ناف : هل تلق
 ؟ هبارت مدع نم

 ضرألا نم عفترا ام هلاح ف هسفن نع عدي نآ رمؤي هب ىذلاخ : لاق

 هلف الاو نكمأ نا هيف لوييغ ردحنا ام ىلا ليميو .هيلا عجري الئل
 ٠ :رجحت ام

 نآ _ ;نم هب رمؤي اذام هتجاحل ىضقف هلوب عطقنا ناف : هل تلق

؟ عنصي



_ .٦٢٤١ 

 ىرجملا خف ةيقب نم هل ام جاوخال هئارو نم لوبلا ف ءاربتسالاخ : لاق

 ٠ ليلحالا نم

 ؟ هغرعب ىنتح هيلع لدتف هيب هقرغت نأ نم هيف هل دبالغ : هل تلق

 اثالث هيوثنآ ىلا هناجع ىلع هيدي نم ىنميلاب حسمي نأ وهخ : لاق

 ىلص ىبنلا نع ثيدحلا ف امل ع :ةرتن :ةرم لك ىف ,ىرسيلاب هركذ رتنيغ

 لوق هفو .« .اثالث هركذ رتنيلغ مكدحأ لاب اذا » : لاق هنأ ملسو هيلع هللا

 ٠ كلذ ليق ال هعاطقنا دعي نم نوكي نآ الا هيزجي ال هنأ رخآ

 هرتنو هيلس نم ثلالئثلام هنع عطقني ال هتداع نم ناك ناغ : هل تلق

 ؟ هرمأ ىلع ابلاغ

 ىف ددمت وأ درب نم اهيف امل ةناثملا نم نوكي نأ اذه ىف ىسعغ : لاق

 ىلعو . هجارخال ةيزجم ثلالخلا ناف ك ىرجملا ق بقعت دق امم ال :اهتلضع

 نآ الا &{ هجالع ف هسفن نم ةداع هغرع دق ام ىلع دمهصعتي نأ هي ىلي نم

 ٠ كلذ ريغ :هعم حصي

 ؟ ةيقب اهعم هل نكت ملف ةدحاوب لاز ناف : هل تلق

 ٠ كلذ ق هارأ ام حص نا ةيزجم ىهغ > اذارملا لصح دق : ناق

 هيف هلات ىذلا امو ؟ ال مأ ةراهطلا مزاول نم ءاربتسالاغ : هل تلق

 '؟ ءاهقتفلا

( ٢ ج نئازخلا _ ١٦ م )



 ن ا-٦٩٤٢.::س۔-

 ىف ةدايز نم هلام هنع عطقني اال نل صاخلا نم هنآ الا .مع .: لاق

 ش :هخطقي ءاشنملا نا : رخآ لوق فو س لاح ىلع ماعلا نم ال هب الا هارجم

 قح ىف هيغ ام ىنبجعي هنأ الا هعدي نم ىلع سأبال هعم هنأ ىلع لد ام هيغو

 " رح

 ٠ هعبتي ال كرت هعم .هنل هف رعب ال نم

٠ 

 همزلي :ام هركذ عفري نآ ريغ نم هبف لابف ءاملا قف ناك ناغ : هل تلق

 .. د .. ؟ عنيصي نآ .

 : رخآ آ لوق فو ا ٨٧ هنع جراخلا ىف ف هنم م جرخي نأ هيلع نأ ليت د دق : لات

 ق ءاجنتسالا ا نع ,ىنح ىفكو & ٥ دانعا امآ ردن هلحا د ءىربتني ' نآ هل- ن

 ٠ .و .

 ءاهقفلا نم هلاق نم ىأر

 اذبه .ىلع ءاربتسالا .همزلي الغ ءاملا علقي ءامل نا : ليقو

 هل.دبال هناف ، هدكار نم سجنت هب م رادقم نوكي ن زا الا ، ءاجنتسالاو ١

 هكرج. ف ..ىتجخ هيراج نم وأ 4 هدسساف نم هلان ام رهطت نم ةردقلا مم

 ٠ هيغ ء ى رجب ام ر دق

 ومن ةرثك ف ىرجي ءام نم نوكي ام وأ رحب ف ن راك ناغ : .هلب تلق

٠ 
. . 

 ّ .هلسىخب نآ همزلب ام ىن آ ىضقي ال نولا نأل « اذه ليق دق معن : :لاق

7 .. لوقلا لمأتغ



_ :٢.٤٣ 

 دعي نأ ةجاح ءاضقل : :الخل ا لخ دي نأ . دا رأ نم رمؤي هب امو : هل تلت ..

 و : ؟ اهدعب نمل ىه ءىن ىاف { لبنلا

 عضوملا 'اذه ىف ذعي"راجحألا نم رغضةدق اما اهنأ رثألا ئفغ : لات ٠

 ام رامجلا نم ةجاحلا لحم ىف نوكيا نأ الا زامجتسالا نم اهب دارأ امل

 هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ثيدحلا .ف امل هيلع داز ام ىلا هيف جاتحي .ال

 ام..ىنعمل راغصلا ةراجحلاب وجنلا ةلازا وهو ح رامتجالاب رمآ هنأ ملسو

 ٠ ةباطتسالا نم هي ديرأ

 ىقبي ام ةلازال .هفرع:دق.ام ىلع رايخألا لوق ف هئارو نم لسخغلاف دعبو ...

 0 .) ث .: ٠ رانآلا نم

 ؟ هيف ام ىلع هلدخ هب ىلتبملا ربخ هئزج ةدحاو نم مكف : هلا تلق

 بلطو طوغت هنا ملسو 4 هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ربخلا ىفغ : لاق

 ٠ ىندز : : لاقن مث ك هب رمجتخ رجحب دوعسم نبا هءاجف ه اهب رمجتي ةراجح

 امك ثالثلا ىلع لد ام اذه فو 2 اهب رمجتي ملو اهب ىمرخ ةثورب هاتأف

 ص ظلغ آ ُةنند نم هلا الا ةدحاو ةلاخ ىلغ ال نوكت دق هنأ الا ءارثألا ىف

 ىلع داز ناو ٤ هب لا زام ذموزل مضوم هل نوكيف ك رعبلا لثم راص امبرو

 هنع رخآ ثيدح ىفو ٠ زظنلا ىف ام الا هيف حصي نآ زوجب الو ء ةثالثلا

. « رتوآف ترمجتسا ناغ تأضوت اذنا » : لاقذنأ ملسو هيلع هللا ىلص



- ٢٣٤4 

 هيزجيغ .. فورح ةئالث اهل .ناك اذا ةدحاولاب ؛هل .حصي الغ : هل تلتق .

 ؟ .ال مأ اهقوغ ام ىلع

 ىف ناف ث اثالث اهتاذ ىف نكي مل ناو اهب هل حصي نأ ىسعف : لاق

 ٠ كلذ ىف ام ىنعم اهنأل 2 هيزجي ام ةثالثلا اهفورح

 هيزجي الفأ ، اهب لاز هنآ الا .ةفصلا هذه ئلع نكت مل ناف : هل .تلق

 ؟:اهنلع داز.امع:

 ءادأل لصح دت اهب دارملا نألا ، هل ةيزجم اهنا ليق دق ىلب : لاق

 ء هازجآ .ددع.نم هلا ز.امو.ء.لق .وآ .رثك امب هموزل عضوم ى هلاوز.نم هيلع ام

 ٠ ىآر نم هيف ام حصأ ىلع هنم رثكآ همزلي ال ذا

 لبق ةنسملا وه هنأل ء ثالثلا نم دبال هنأ ىلع لدام : رخآ لوق فو

 ٠ همدع لاح هتوبثل خسنلا دعبو ءاملا دوجو دنع هل خسنلا

 هيلع ردقام غلبم ةباطتسالا ف لابي نآ اقلطم همزلي لهف : هل تلق

 :؟ ال مآ رذقلا نم هل ام ةلازال رجحلاب هلاح ف

 وأ مدعلاب ءاملاب رهطتلا نع هزجع عضوم ىف .الا هيردآ ال : لاق

 . معنف عنام نم هل نوكي ام

 ، قزخلا وأ ردملا وأ بارتلا نم رجحلا ريغب زوجي الغأ : هل تلق

؟ ال مأ هيزجبيغ رجشلا نم:ءاحلو .ادوع نوكي ام وأ



 ت = ٢٥

 رثذلا ق: ناو الآ & هلعخ نمل زجم هزاوج ف هلك اذه: نا ىلب : لانق

 ٠ كلذ ىلع لدنام

 لوقلاغ هبسثخ وآ هدوع وأ هترو نم رجشلا نم لكؤي ال امو : هل تلق

 . ؟ كلذك هيغ

 مدعل ‘ هيلع لد ام هيغ حصي لوق نم هريغ ال. كلذ ق ىعم ١ ذكه : لاق

 ٠ كلذ زاوج نم عنمي ام

 نم وأ رابغلا نم .ءىش ةرهاط ضرآ ىلع هعوقول راط ناغ : هل تلق

 ؟ هلصأ ف رهاط نم حسمتي هي ام وأ بارتلا وأ لافطلا

 ىلع لد ام الا رظنلا ف سيلو ع هب سأبال هنا هيغ ليق دق : لاق

 ةساجنلا هتبطر ام ىلع ليلد نم رابتعالا حيحص ف امل رثألا ىف ام ةحص

 ىردأ .الو ، ةبوطر نم هي ام ىلع مادام رابغلا نم ءىش هنم دعاصتي ال

 ٠ كلذ الا هيف حصي هنآ

 ؟ ال مآ هيلع ردقف

 نأ ىهن هنأ ملسو هبلع هللا ىلص ىبنلا نع ةياورلا ىف امل ال : لات
 نع ىورو ث نيترم وآ ةرم هب ىجنتسا دق ام وآ عيجر وأ مظعب ىجنتسي

 اوجنتست ال » : لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ هللا دبع نب ةمقلع

٠ « نجلا نم مكناوخا داز هناف مظع الو ثورب



_ ٦٢٤٦ 

 امأو ، نجلا نم مكناوخا داز هنام مظعلا .الا » :. رخآ ثيدح فو

 :.لاتن هنأ .ملو هبلع هللا ىلص هنع ىوريو « مهباودل فلع هناغ ثورلا

 « دمحم ىلع هللا لزنأ امم ءىرب دقف ةمرلا وأ ثورلاب ىجنتسا نم »

 . ماظعلا ىه : ةمرلاو عيجرلا وه وه ثورلاو

 هنا » : لاقغ هدرف ءاجنتسالا فق :ثورب ىنأ هنأ . : رخآ ثندخ فو

 ءىنب رامجتسالا زاوج نم عنملا ىلع لد ام رابخألا هذه فو « سكر

 : ٠ لاح ىنلع نيذه نم

 ٥ رم هب , رمجتنسي نآ ىهنل اغ نبن رم وآ : رم هب رمجت دق امو : . هل تلتق

 ؟ هيركت نم هنود ام وا ميرحت ف ىرخا

 نم هريغ ال ةسأجنلا نم هب امل هوركملا نوكي نآ ىننعغ : لاقأ

 . . ىرحأ دعب هناخ هميرحت

 ؟ ال مآ رمجتي نآ. دا رأ نم عنميف زوجي ال رخآ ءىش لهغ : هل تلق

 هكاوفلا ع م اهنا ةمعطألا . عا ونأ نم نوكي .ام عيمج معن : :. لاق

 ةنمآ نعل هللا :نأو:ء نوعلم وهف كلذ لعف نم ليقو ، ماعطلا نم ءىشب

¡ ., ;+ ٤٠ ماعطلاب نوجنتسي اوناك



 ةس ٢٤٧ س

 نم نؤذكي ام وأ عرزلا بصق نم ءىنشب.زوجنيأ الفأ :6هل تلق .

 . . ؟ لخنلا خيرامسن

 ءىش ىجنتسي الغ ماعطلا ةمرح امهل نأ ةبرانملا .نمم :زثألا ىفخ : لاق

 . ٠ الخ الاو ههبسل ام .الا

 ُ " ١ ا!" ه ؟ ى زجي ءىش نم هي ليزأ امو : هل تلق

 ىف هزاج نم نكي ناو لدعلا .ى .جزخي اذه ىق ىعم .اذكه..:. لاق

 ٠ لصألا

 ؟ هيف هيزجي الغ هب زوجي ءىش نم لهغ : هل تلق

 نونكي ام وآ ، ةسبالم نم هب ال وجنلا نم ىقني ال ام معن :ل اق

 { وحنلا اذه نم هريغ وأ ديدحلا .نم ليقصلا .وآ ,جاجزلا لثم هل عنام نم

 . هيلع .لد نم .لوق ف ىزج ال هنكلو س هب ىجنتسبي نآ نم منمي ال هناف

 همدع .لاج هب. ىجنتسي. نآ :هل له ةرذعملا نم سبايلاغ .: ,هل تلق
 . ؟ ةردقل ا عم وأ اهريغل

! . 

 امتساجنل ةيهاركلا ىلع لمح ن رام 4 : ىمني هنع ام ةلمج نم ىمف : : لاقأ ا
 وهغ رمجت ¡ دمف هم امو 6 اهمي رحت ىلع ل دب ام م دعل زلوا همي نوكي نآ ىسعق

 ءىش ولا ةرورضلا . هوعدت اميرو 4 رهطي اينم 4 هب ام لوز ىتح اهمكح ق

: , . ٠ :هركي الآ :زوج اهنم
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 ؟ روجحلللا نم دعحيغ اذه نم عنمي .روكذلا رمغ .ءىش نم لهغ 5 هل تلق.

 ٠ قلخلا نم. دحلل .وأ هلل .كلذ ناك اضرلا نم عساولا مدع

 ءىش الف ىفكو 0 اهلعف دقو ، ىربكلا ةباطتسالا ىه هذهغ : لاق

 ٠ كلذ ق هيلع

 ؟ ءاجنتسالا ق راجحالل:و..ء املا :نيب عمجي 1 همزليآ : هل. تلق

 نم هب رمؤي امناو ، اباوج وأ ءادتبا هيلع لدأغ امزال هيردأ ال : لاق

 نم رهطت نمل وآ ء ءاملا ةلت عم٠ةدئانق نم ٠ هيف امل ايابحتسا هنكمأ دق

 ٠ ١ ءانالا

 ؟ ال مآ هلما مس ١ .ركذي نأ" ءالخل ١ ف م اداض هلا لهغ : هلل تلق

 ٠ ن ١ وآ ق عنمي ال هن اف ؤ هريغي نآرق نم امب ٦لا ه زا وجيب ليق دق : لاق

 ؟ هب آدي نم ىلع مالسلا درب نأ اهيلعو هلا لهغ : هل تلق

 6 همزلي نا الضغ هب ام ىلع ما دام هدري نا هل سيل هنا ليق دق : لاق

 ٠ دبال هبوجو ف فالتخالاف غرفي نا دعبو هيلع نوكيف

 ؟ هملكي نآ .دعب نم وآ ائدتبم هريغ ملكي نأ زوجيغأ : هل تلق

ىلع لد.ام۔رخآ. لوق قف و ي هزاوج ىلع لد ام ىلع ىبأ لوق ىقغ : لاق



 ۔_ ٢٣٤٣٩

 ملكت اذل.. حتفتو .هب .انم .ىلع. :ماندابح اهنيعأ هنع .ضخت ةككاللنا: نأل ئ .ةيه ا.ركلا

 ء اهنيح ى هركي ام اهيلع لخديف

 ؟ ال مآ هلاح ىف لكأي نأ هل لهغ : هل تلق

 دعقي نآ"رزهظتي نآ" لبت نم۔هللهزكي هتلآ الاةزاجالاب هيف لبق دق : لانت .

 ٠ كلذ هنكمأ نا هريغ وآ ماعطل

 ؟!! امهنم۔ءىبش ق وآ : امهيغ: قري وأ. هطئاغ. ف لاب ناغ : هل تلق.

 قزم نأل اول خ :ءاعدلا بجحتي ةنكللا ے. امهنيب عمجي .نأ ىهني دق .: لاق:

 ':` الا مآ"كاتني نآ "هتجاح ىضقي امب لاحن هل لهف: هلا تلق .

 ةرقص نم هئروي امل هركب هنآ الا هزاوج نم عتمي ام دحأ ال : لات

 ٠ نانسألا ف

 ءىربسب ال الافطآ وآ امازت ريغلا لام نم ةخأي نآ هل لهغ : هل تلق ا

 ؟ ال مآ هيآر نع ال هي

 هزاوج نم عنملاب ليقو ث هلثمب .ج رتيب :الاف زاوجب ليق دق : لاق

 هللاو . لمح "نا و زوجب ال ليقو ح هل ةميق الام رادقم ف نوكب نأ الا

 . ٠, هلهأ۔ اضرب نم . زاج ام ىلع الا

؟ هلا وه نم ىلغ هغلتيغ هلمحي ملو عضوملاب هكرت ناغ : هل تلت -



 .-ص . . . ٠ . ٥ : ٦٢

 الا هزاجأ نم"لوق ف نصخزأ ىلوألا :نم نوكت نأ اذه .ق .ىبعف :.لاق :...

 هل.ةمنق ال ءىش كلذ نم ىقب ناف س هدريف هب قلعي ام جا,رخا ى دهجي هنأ

 ٠ هنامض ق فالتخالاغ
 ; ٠ ٥ :. : .م .

 . : .., ٠ ' . ؟ ؟ , , !ه ٠. ه

 اهيغ عتباو دوع نيه نيكي :ام .وأ :اهتراچج ف .ىار نمب الهج :.همتمل ....
 ... .:;؛ ؟ اهيلا هدري مث هب رمجتيغ هذخأي نأ هل نأ

 هنآ الا :هلغف نم ئلع ءئش الخ هلاهزاوجب.اذهن ق ليش دنتا معن :لاق

 نوكي نم ىلع وأ ؛ !اهبر ىلع .ررض ريغ: هطرش نم. نوكي نآ ئنيچعي

 ا ٠ . .` ١ ٠ :1 . :.. :. ٠ , ٠: كلذ هل
 .. !د ! ; -... .م ٠ ه " :. . ٠ -٠

 . . .. . . . , . ٠٠
: . , 

 رهطتي :نآ لبت نم ,هبوث ىلع, سلج .مث امهنم .هيا ام لاز::ناج :إ.هلب تلق

 ؟ ال .مآ سجني ! هيغ خ ءاملاب

 .:.... ..... ؟.. "٢ : ,

 ةبوطر نم ه عضاب نوكي اميغ خ وأ هفافج > لنت ن ناك ,نا و 6 .موت :53 هيلع

 ٠ ؛ .ه . . ٠. ٠ ,
 2 :: ١ ) :.ا .ه ث, . :..ل

} .".: ١ 

 ريغ نضئاف نيغ هبوث ىخرأف افجي .نأ لبنت نم مابت..ناف : .هل تلق.. .
 0 . . ٩ 7 ٠٠ . . ٢ 7 1 ؟ هلوب عضوم,

 ىلع ومخ هنذب نم: نؤكنباأه :وأ هبوث سمي الأ لمتحا ناغ : لاق
% لاح. :ى ٥ رمأ لكسشأ ن او سحنت . هنأ ال ١ 6. .لمتحي .ملل ن نا.و % .هتراهط
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 ىف هلام ىلع وهغ .الاو ، لاكشالا هيلع لخد ام لسغ ىف .هنكمأ نمل طايتحالاف

 . هيغ كش الامن هداسسخغ نوك هعم حصي مل ام مكحلا ف ةراهط نم لصألا

 ؟ ال مل ضرفلا نم ءاملاب طئاغلا وأ لوبلا نم ءاجنتسالاف : هل تلق

 : ءابق دجسم لهأ ىف ىلاعت هلوقلا هيلع ةردقلا عضوم معن :ا لانت ا

 لد ام ةيآلا ف ناخ ( نيرهطملا بحي ةللاو اورهطتي نأ نوبحي لاجر هيف )
 ءاملا دجو نم ىلع. ةبجاو 4 ةنس هنا : رخآ لوق فو : هموزل ىلع ىنعملاب

 ٠ هب رهطتي نآ هنكمأف

 نأو ءاملا ريغب هزاوج دافأ ام ءاهقفلا نم: ىنآرلا ف زيلأ : هل تلق
 ؟ رذعل نكي مل

 دعب اهنم هراتخا نمل غضوملا اذه ى هزاجأ ادحأ نأ ىردأ ال : لاق

 ٠ انيد قحلا ١ ريغ ذختي : نآ ا هقن ىلع ىضر نم ال ١ هل خسنل . .نوكب

 اذام ث ءاملاب طئاغلاو لوبلا نم ىجنتسي ا دا رأ ا اذاغ : ل تلق ا

 ؟ لمعيغ لوتب

 ضرأل ١ نم نسجنتت وأ بلص ,دقن ام ىقن نآ رمؤي. هب : ى ذلا اف : : لاق

 غليب ال نوكي نآ الا ئ هيب رهطت دق اهدساغ نم ىن هب رياطتي ن ٢ نم اغوخ

 ءاملا . بصب مث هللا ركذم ىون دعق اذاف هبظ عقي ام را دنج نم هيلا

ىلاوي وأ اديج اكرع ةساجنلا كرعيف عضوملا اهب رشابي نأ لبقا هدي ىلع
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 رهطو ء مالسالاب ىجرف نصح مهللا : لوقيف رهطتي ىتح كرعلا عم بصلا

 محرأ اي كتمحرب نيعلا روحلا نم ىنجوزو & تاساجنلا نم ىبلق

 ١ رل ١ نبمح .٠

 هلوقب نآ رمؤي ام ىلعو هيلع لدت ةياور نم هب رمألا ىف امآ : هل تلق

 ؟ هيغ ام هدبعت ال وأ هنم غارفلا دعب

 ٠ لاق هنآ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ةياورلا ف نا ىلب : لاق :

 » لاجر هبف ) : لاقف ، هولعف موق ىلع ىنثأ دق هللا ناغ ءاملاب اوجنتسا

 متغرف اذاغ مهنورت ال نيذلا نم اوطغف مهتيجنتسا اذاخ ( اورهطتي نأ نوبحي

 نيرهطتملا نم انلعجاو نيباوتلا نم انلعجا مهللا : اولوقف « .

 نابذعي امهنا » : لاقف نيربقب رم هنآ ملسو هيلع هللا ىلص هنع ىورو

 رخآلاو ، ةميمنلاب سانلاب ىشمي ناك امهدحأ نا مكدنع ريبكب نابذعي امو

 ىلع هنم هزنتلا ىف لد ام ديدشتلا نم اذه فو « لوبلا نم هزنتي ال ناك

 نأ الا س كش ريغ نم ديعولا تحت لخاد رذع ريغب هكرات نأل ، هموزل

 هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ رمع نع ةياورلا ف ام هصاوخ نم روثأملا ى

 ٠ « روسانلاب بهذي هناغ ربدلا لسغب مكيلع » : لاق ملسؤ

 ؟ امهيف هيجرغ نم آديي مبو امهلسغب هيدي ىابغ : هل تلق

اذا » : لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ةياورملا ىفف : لاق
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 ملسو هيلع هللا ىلص هنع رخآ ثيدح فو « هنيميب هركذ سمي الغ مكدحأ لاب

 ىلص هنع ىورو » هلفسأ امل لامشلاو هالع الل نيميلا « : لاق هنآ

 رخآ ثيدح فقو ع هنيميب لجرلا بيطتسي نآ .ىهن هنأ ملسو هيلع هللا

 ىغخبنيف « لامشلاي ءاجنتسالا » : لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص هنع

 نلا :فلاخي نآ نم ىلوآ هب هناغ س ةرورض رمألا اذه ىلع نوكي نآ هل

 ث عنمي ال سكعلا ناك ناو طئاغلا .ليت آديي نآ بحتسملا نمو ٠ .ىهن هنع ام

 ٠ هيلع لديغ رمؤي هب ىذلا وه هلبق ام ناف

 ؟ رماوأ ىهن نه ةنسلا نف :ام-ةفلاخمل ادمعتم هنيميب هلعف نانف : هل تلق

 ٠ املاع هب ناك نم ىلع لد ام رثألا ف نأل ، امثا الا هارأ ال : لاق

 ؟ امهيف هيلا ىمتني كرع نم ةراهطلا ف امهنم لكلا امغ : هل تلق

 نايعلاب كريد مل ناو اهلاوز نوك الا لسغلا ف امهل ةياهن ال : لاق
 ٠ نايعالا نم عضوملاب ةدهاشملا ىزجي ام ةنانئمطالا ىفغ

 ؟ امهلسغ ىف هنم دبال ةكرح نم هماقم موقب ام وأ امهل كرعلاف : هل تلق

 ٠ امهيف اذه ليق دق معن : لات

 امهكرع ف هدع نم امهيزجي ام رادقم عفرت رثآ نم الهغ : هل تلق

 ؟ رصب ىذ نع عبتيف

ليقو ّ اثالث كرعي .نآ امهنم دحاو لك ق.ىزجب هنا ليتق دق ىلب : لاق



 ح ٥٤ _

 ننم اثالثو طئاغلا .نم ارشع .: ليقو ، لوبلا نم.اثالثو طئاغلا نم اسمخ.

 نيرشعب ليقو ، لوبلا نم اسمخو طئاغلا نم ارشع عبار لوق فو ث لوبلا

 حباس لوت ىلعو 6 طئاغلا ف نيعبرأب ليقو .6 لوبلا نم سمخو طئاغلا نم.

 ٠ ديلا سمح

 رهطغ عضوملا نم لاز دق هنأب هبلق نئمطي ىتح :: طئاغلا ف ليقو

 لوبلا ىف لد ام عسات:لوق فو ن رثك وآ لق امل كرعلا ىف دح ام ريغ نم

 ةدحاولا نا ليقو ث نيتئزجم طئاغلا ىف انوكي نألا زوجيف نيتنثا ىلع

 ٠ هكلهنساغ هيلع ءاملا ىتآ اذا تاذ هل سيل امل ةيزجم

 تاساجنلا عيمج ف ىزجي نأل دحاولا ف زوجيغ رشاع لونت ىلعو

 رهطتي نمل دبالف ءارآلا هذه نم ىأر ىلعو © اهب عضوملا نم اهلاوز نوك عم

 ٠' ءاملا نم ةبص ةكرع لك مم نوكي نأ نم ءانالا نم. ذئموي

 ؟ ىراجلا مكح هل نوكي ام وآ ك راج ءام ف دعق ناخ : هل تلق

 ٠ ىلوألا اذه لثم نم نوكي نأ كرعلا ىف ىسعغ : لاق

 ا_ميغ ةيزجم طئاغلا ىف ثالثلا وأ نيتنثالاو ةدحاولاغ : هل تلق

 .. ؟ ال مآ گكدنع

. 

 ىتح هترع ف ف غلاب نا ىبح نهم۔ ىردا ال انآو ملعأ هللا. : لاخ

نم هلزيام وآ راجحألا نم نوكي امب هتطاما ىف غلوب نا هلاوز ىف كشي ل
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 نآ اذهف ىسعف «:.راثآلا :نم هب هلام الا .حضوملا :ىقبي ال ىتح ءىش

 خغآ طوحألا ال او و 3 ةن لمعي نآ كلذ رصبأ نل زوجنغأ هل اق نل حصي

 أ :.. { , ٠. ,- ٠ ٠ ١١ ل ث, : :- ٨ ٠

 -- ٠ د > ٠٢" لذأ ارلا ف ىف ءىطخآ نأ اماغ ىلا

 : .د ب._۔:. . . .. :7 . , ...
 . :۔ 6"ںل ..`

 . بهن ف دعق نم نآ هللا امهمحر ب بوبحم نب دمحم م خيشل ١ وق فو

 ٠ , كلذ 7 هازججآ :ىش "ىذألا ن ىتب ه "هنا | يلع :7 اتالن طئانخغلا حموم كرعف

 :م

 ..ن ؟ .هنع 'نربخآ هعفصو هتوق ق كرعلا اذه ردق امو : هل تلق

 هيف ليقو .6 : ةساجنلا : همي لوزت :ام. رادقم ف .نوكي نآ وؤهغ م لاق .

 .داز باس ان :.ا كيإ ار .. :س ۔; س : هد هيلع ررض ام ريغ نم طسوألاب

 لاح ىنحن۔ لوقف هيزجيآ ث رتكأ وآ لبأ وآ :اثالث اهكرع ناغ :. هل تلق
 ._ . ه !> : . ؟ ال مآ هعمجأب لزي مل ناو

٠ 
  7 - 7'.۔ :ّر ٠ ه “.۔۔ .. ح

 نم ء هل ما. د. ام . هيبزجي. ال هنأ يلع قافتا ق لدام ربخلا ىفغ .: : لاتق
 . يس ‘. ه

 ف حصيي نأ زوجي نل ،. ةيلكل اب لوزي نأ عامجال ١ ىف هطرش نأل ح ةيقبلا

 . { ٠,كلذ الا رظنلا
 ٠ ٠ ¡ ٠. ث . .. . ! ٨:

 - ار 3 .. - > - 8؛ز ... ل .۔ . ة.۔. . . .: ,. رمم .

 ,:, ج .؟ هيزجي نأل هي زاج ةكرع رخآ ف لاز ناغ : هل تلت

 اتنغنب نم دازي .رتح ليقو ، هل ايزجم نوكي نأ هب ام ىرحأغ : لاق
 !...ي .! .:... :2 ي . ب ىرخآ

5 هز مأ هركذن وت ق 5 هريد ىف هدي لخدب نأ همزلب لهف : هل تلق



 ۔۔ ٢٢م ٩ `ُ ح

 نع ىمن اميرو ,ظ ام الا,لاح,ىلع نيذه ف هيلع نايردا ال : لاق
 & هدوع . ىختري نأ مازلا بيغ ف طئاغلا نم ءاجنتسالا ف رمؤيف اذه
 ٠ هيلع ءىش الف هكرت ناغ « غلبأ هتراهط ف هناف

 ٠ دبالو هجورخل لسغي نآ امهيغ مزلي ام دح امو : هل تلق
 ةمس ىلا لوبلا فو ع ربدلا ةقلح ىلا طئانلا ف ىضغي نأ وهغ : لاق

 هنأ ىلع لدي ءىش نم نوكي ام وأ رجحلا نم حسمي هب امب كرديف ث ركذلا
 ه حنهط:دق

 ملف طوغت وآ > ركذلا ةمس ىنلع هل وي رخفي .ملو لاي ناخ -: هل تلق

 ٠ ؟ هربد ةقلح نم رهظ دق ام هطئاغ لني

 ٠. هيلع ءاجنتسالا هنا هفخ ليبق ق ؛ام عيضوم .نم اذه .: ,لاق

 ؟ ةين ريغ ىلع اهلسغ ناغ : هل تلق

 هلبق ام نأ الا \ رخآ لوق نف سكعلا ىلعو ص هيزجي:هنا ليق دق : لاق

 ٠ نٹكأو :اذيح ف ام رهلمآ

 ؟ رمؤيآ هللا ركذ نم ءادتبا ىف هب ام كرت ناف : هل تلق

 دمعت ؤأ ىس هيلع لدي:ام مدعلا هتزاهط ذاسخ ىلا هب ّغلبيأالغ : لاق
 .. رصق

 ىنلع هبام همزلبيآ ح ءاملا نم سجني ال ام جلاو طرغت ناغ : هل تلق

؟ ءاجنتسالا .ف ,رمؤي هرثآ



 _ _ ٢٥٧.

 نم ءىش هندب ىف قصل هنأ ملعغ نآ الا همزلي الآ هيف ليق دق : لاق

 . هيلع ام ءادأل هرهطي نأ نم هل دبال هل هناف كلذ

 ؟ لجرلا لثم اذه لثم ةآرملاغ : هل تلق

 لوق ىلع بيثلا ىف نوكي نأ الا ءاوس ىلع امهنأ الا ىردأ : لاق

 ٠ كلذ ف قرغ الغ الاو ، لوبلا نم اهجرغ نم جلاو نطب هب امل اهجاليا ف

 ؟ هريهطت نم هل دبالخ هيجرف نطاب نم جرخ امو : هل تلن
 لوقي ادحأ نأ ملعأ .الو ، ةردقلا عم هيغ اذه ليق دق معن : لاق

 ٠ اديأ اذه ريغب

 ىجنتسي نآ هيلعآ هربد نم جرختف .هنطب ف حيرلا : هل تلت

 ؟ اهجورخل

 : ليقو ، لوق ىلع توص اهل ىتلا ىهو هبطر نوكت نآ الا : لاق

 ٠ كلذ ىق ام حصالا هنآو ةبوطر نم هل ام

 هلا اذام ءانالا نم طئاغلا لحم ىلع هبصي ىذلا ءاملاف : هل تلق

 ؟ هب هل كرعلا نع هفكو عضوملا نيب هددرت لاح مكح نم

 مل ام لصأاا ىف ةراهطلا مكح نم هل ام ىلع هنا هيف لين دق : لاق

 ٠ هريغتف ةساجنلا هبلغت

( ٣ ج نئازخلا _ ١٧ م )



. ::٢٥٨ 

 ؟ ءاملا اذه نم ءىن هب راط ناغ : هل تلق

 . ىفكو مكح نم ىلع لدام لوقلا نم ىضم دق : لان

 ؟ ال مآ هيوت نم هلان ام عضوم لسغب - هنأ ليق دخف سيلأ : هل تلت

 هندي ق حص ناغ ىورب دن 0 نامتع ني ناميلس نم اذه نأ ىلب : لاق

 .٠ كلذك

 لاح هبوث ق هنلان وآ هندم نم عضوم ق هدي هتعدس ناغ : هل تلق

 ؟ هرهطت

 نأل هيلع سأب الغ ءاملا نم سجني ال ام جلاو ىف ناك ناف : لاق

 لوق ق ةساجنلا نم ءىن اهب قصل هنأ ملعي مل ام ةراهلطلا مكح هديل

 ءانا نم ناك ناو ى عضوملا اذه ف فلتخي ادحأ نأ ملعن الو 2 ءاهقفلا

 ىتح لوبلا ى اهل مزال هدي ف ىأرلاف هل هحزن نم ىنعملا ف ههبسثآ امو

 دايق ىلع اهل سيل ذا ، نيعبرألا ىلا طئاغلا فو ث هيلع هبص نم ةثلاثلا

 ٠ داسفلا مكح الا رهطت مل ام لوق لك

 زوجيف ىآرلا نم اهتحلي نأ زوجي ام ىلع ىنعملاب لد ام اذه فو

 نوكي وأ اورهطي نأ لبق نم اهسمي وأ اهوحن نم ةبوطر ف هسمي ام ىلع

 ٠ عامجا ف ةساجن نم هي ىه ام ىلع دعت

 نم هنود امب هلوب ىفو طوحألاب ءاجنتسالا ق هذخآ ناغ : هل تلق

؟ هل زاج ام ىلع لمعي نآ زاج ةصخر



_ ٢٥٨٩ 

 نم ءىنن هدي ف ىقبو رهطغف لاز ىنح هطئاغ نم رهطت ناف : هل تلقو

 ؟ هفرع

 . كلذ نم ءىن اهب ماد ام اهتراهط ىف فالتخالاغ : لاق

 هغرتغيي ءاملا نم هب امب هلازأ ىتح هفك نطابب هكرع ناخ : هل تلق

 ؟ هب ىنربخآ ء هرهاظ ىف همزلي اذام عضوم ١ ىلع هبصيغ

 نم هنطب ىف ام هل نآ الا ، هرهاظ ىف ىردأ ال انأو ك ملعأ هللا : لاق

 ءىش نم هب ام ليزيغ هيلع ليسي ءاملا ناك اذا اذه ىلع ةراهطلا مكح

 ٠ كلذك هنأ ىلع لد ام هللا دبع ىنأ لوق ىف نأ الا س هدسسفأغ هباصأ

 ؟ هيغ هجولا ام ءاملا اذه نم ءىش هيلجر ىلع لاس ناف : هل تلق

 ىف ىآر نم لوبلاو ظئاغلا ف ام ىلع لد ام لوقلا نم ىضم دق : لاق

 هرهاظ نم ىتأ اذاف ، ةلمجلاب وأ رهطي مل ام ءاملا وأ رهط هب ام داسف

 5 هازجأ ةكرح نم هليزي ام رادم هدسفأغ ءىش نم هندب ف هباصآ ام ىلع

 ةكرحلا مدع عم لاس هروهط نم هيلع امب لاز امهم هقحلي نآ زوجيو

 ٠ كلذ ف فالتخالا ىنعم

 هنأ لوق نم ءاملا ىف ام ىلع نوكي نأ ىأرلا ف زوجيغفأ : هل تلق
.؟ هريغغ هيلع ام الا ه دسفي ال



_ ٢٦٠ 

 ام رثألا ىف نآ الا هنم هدعب ىلع لدي ام هيغ دجآ اال ذا معن : لاق

 ٠ هيلع لديف هداغ

 اهدعب امو ةدساف اهنأ ءاملا اذه ناسل ىف ءاج دق ام وآ : هل تلق

 ؟ ءاجنتسالا ىف كلذ ليق دق سيل وأ ، ةرهاط

 هلاق نم ىآر ف ثالث ىلا اهدحو هب ليق دق اذه نا ىلب : لاق

 ٠ كلذ ىلع داز ام ال

 ؟ ال مأ لاح ىلع نوكي نآ اذه ف حصيف : هل تلق

 ءىش هتاذل نوكي ام عضوم ف داز ام قحلي نأ نم دعبي اهنآ ىسعف : لاق

 هريغت ةبلغ نم هب امل ءام نم هاقال ام داسف هرادقم ىف ىضتقي ءاقب نم

 ىتح سجنلا نم نوكي نأل زوجيف : رخآ لوق ىلعو ص ءارم الي هدسفتف

 ٠ رهطيغ عضوملاب ام لوزي

 ؟ لوبلا نم ىناثلا ءاملاف : هل تلق

 ٠ لوقلا ف فالتخالا نم هب ام ىلع وهغ : لات

 ؟ اعيمج اطلتخاغ رهاط نم هدعب ام سجنلا ىلع ىرج ناغ : هل تلق

 ةساجنلا هبلغت مل ام هتراهطو هداسف ف فلتخي نأ نم دب الغ : لاق

 نم هلثم ف ىضم دقو ى هترثكل هد سفي ال ام دح ىلا غلبت وأ ، هريغتغ

٠ هلدعب ملعآ هللاو ، هيلع زاج ىآر نم هيف ام ىلع لد ام لوقنلا



 ,ج \ ٦ ٢. _

 هقدص ريظغ هتح حص ام لا هنم ذخؤي ال مث هلك اذه ف رظنيف

 . مالسلاو

 ىلاعت هللا مسا همتاخ صف ىلع ناك نا _ ءايضلا نم : ةلأسم ده

 ، هملع ضبقيو هغك ةيحان ىلا هصخ ريدي : ليقو هبيج ف وأ هيغ هلعجيف

 . ملعا هللاو

 . ضرالا نع عفترا امو وجنلا نم :ذوخأم ءاجنتسالاو : هريغ نمو

 امك ٠ وجني .بهذ : اولاتو. ةوجنب رتتسا هنجاح ءاضق دارأ اذا لجرلا ناكو

 .. ٠ ضرألا نم نئمطملا عضوملا وهو ث طئاغما ىتأ اذا طوغتي بهذ اولاق

 ثدحلا مسا قتشاو ّ عضوملا مساب اوجن ثدحلا ىمس مث

 ٠ ارامج ةبقعلا ةراجح ىمست امك اراجح ىمست ةرامجلا نأ الا ى ارمجتسم

٠ رنوأغف ترمجتسا اذاو س رمجنساف تآضوت اذا ثدحلا : هنمو



 نوثالثلاو ىناثلا بابلا

 نميفو قلحلا ىلا فوجلا' نم ءاج امو اجلا ىف

 ىفو ساوسولا ىفو هلبلحا نم ءىش جورخب سحي

 بابذلا ىنو اهمكحو ةلمتلا ىمر

 : ناهبن ابآ خيشلا ىنعأ هباوج نمو

 اريثكو أسثجلا ةرثكب ىلتبا دنف كلذ عمو س ةسوسولاب ىلب نمخ : تلقو

 وآ ، ةالصلا ف وهو قلحلا نم ملطت ةدورب نأك ءاملا هبرش دعب دجوي ام

 هتالصو هتراهط ضقنو همغ ةساجن ف اذه ىلعو س ال وأ ءوضولا ىلع

 همف لهو ؟ امهيف سأب هيلع له 0 كوكسثلاو سواسولا ةيرعت برقب .

 ؟ سجني

 اهنأل ءىش ىف داسفلل بجوم ءىشب سيل رابتعالا ىف ةدوربلاخ : لان

 رخي مل ناو ع قلحلا ىلا اسثجلا اهدعصت هتاراجنو ءاملا رثأ نع نوكت

 ىلع نقيتسي مل امغ هيغ بير ال امو حيحصلا ىلعو ، هسفن ءاملا

 سأب الف فوجلا لخاد نم هنآو س هيف كش ال حيحص همغ ىلا ءىن جورخ

 فوجلا طلاخي نأ لبق ردصلا وأ قاحلا نم عجارلا نكل هتراهط ف هيلع
٠ نيملسملا نم دحأ نع هملعن فالخ الب رهاط



_ ٢٦٣ _ 

 هفلا ىلا غلبي نأ لبق هيلا قلحلا نم عجرو فوجلا نم ءاج امو

 رب داف ةضومحلا قلحلا ىف دجو ناو ى دسفم ريغف ناسللا ىلا لصيو

 : عيبرلا نع هنأو دجوب ام ىنعم ىلع : ليق ٠ صوصنملا ىف كلذك

 ٠ هللا امهمحر رباج ىبأ نب ىسومو

 هبشي هنأكو حصأ لوألاو ، ضقن هقلح ىف ةضومحلا دجوأ اذا : لبتو

 ردصلا نم هدعب عاخنلا .نم ءىجي اميف فالتخالا ىنعم كلذل جرخي نأ

 حص اذا هتراهطو هتساجن ف ءاملا هل غبسي نأ لبق مغلا ىلا قلحلا وأ

 مل ناوي فوجلا ىلا قلحلا نم دترا عيجز نم ناك دق اهدوجو نآ اهيف

 نوكت دق اهنأل س لاح ىلع ءىش ىف هيلع داسف هجو ىل نيبي الف حصي

 كلانه نوكي نأ ريغ نم سوميكلا دساخ عبطلا دراب طلخ راخبل ةضومحلا

 ٠ ملعأ هللاو ميجر

 فؤوجل'ا لخاد نم ءاملا نم لخادلا كلذ جرخ هنآ ىلع نقيتسا ناو

 ادف قافتالا ىنعم هيف جرخ هلاح نع هريغت دعب كلذ ناكو مغلا متلب ىتح

 علط دق ناك ناو ك ءوضولا نم ةراهطلل ضقان مفلل دسفم هنأب ملعن

 ؛ رغيج نب لزانم خيسلا لوق ىف هب سأب الغ ريغتي نأ لبن ناكو ع هنيح نم
 كلذك ، ناسللا ىلا غلب ىتح علط ا ذا دغب هنا هيغ ليقو س هللا دبع ىبآو

 . هللا امهمحر ديعس ىبأو رثؤملا ىبأ خيسلا نع روثأملا ق

ىدنتهن مهراونآبو ڵ ىدتنقن مهب نحنو نيملسملا لوق نم اذه لكو



 ۔ ٢٦٤

 اميغ تبث ءاملا ىف اذه تبث ولو ث هللاب الا ءىش ىف دحخا قيفوت الو

 ىلا عجر اذا تالوكأملا نم ناك اميخغ كلذك فالتخالا ىنعم جرخو ، ههبسنأ

 نم عجر ا ذا هلثمكو ، هلصأ نع هريغت لبقت فوجلا ىلا هلوصو دعب مفلا

 ىنعم هتراهط ىنعم ف جرخي كلذك ، امهزواجي نأ لبق ردصلا وأ قلحلا

 ريغ حصي لوق الو فالتخالا ىنعم هيف جرخي الأ هبسشثي امو قافتالا

 قلحلا نم هنآ هلوصو دعب مغلا ىلا هعوجر ف ردي ملف كسث ناو ث ةراهطلا

 : ةهبسث عضوم وهف ءاعمألا نم لخادلا هتطلاخم دعب وأ س ردصلا وأ

 ٠ ىلوأ ةنكملا عم هزنتلا ليبس ىلع اهنم جورخلاو

 ةساجنل اهعغري ام حصي ىتح هتراهط ءاقب ىلع نوكلا ىلا حنج ناو

 نينني ىلع لصألا ىف هنذل سلب الخ ك هيغ كش ال امب اهتنازاخ اهل تضرع
 هليزي ال عيمجلا لوق فق نيتيلاو ث اهلاوز ف كثو ث اهنم هسفن نم

 نأ دعب دمعلا ىلع كلذ كلذ غيسيي نأ هل بحأ ال ىنأ الا ، هلثم نيقي الا

 ح ميرحتب كسلا ةضراعمل هيغ مكح نأ ريغ نم هظفل نم ةردقم ىلع نوكي

 ٠ هجولا اذه ىلع باوصلا نع هلعف نمل جيرحت الو

 تناك ناو 6 ىلحأو بلقلا ق فلآو ىلوأ تاهيسشلا نم جورخلا نكلو

 % اعطق فقونلا مازلا ىضنقت ةوق ديدش اهل الو ةمرح ىلا غلبت ال انه

هزننلا نسحأ امو . ى رخآ ق فعضأو ةلاح ىف ىوقآ نوكت اهنآ اميرلو



_ ٢٦٥ 

 وهن لاح لك ىف مكحلاب ذخأ نمو ، قيضلا ىف مكحلاو ةعسلا عضاوم ىف

 ٠ هنمب قغوملاو ملعآ هللاو س ةليصغخ هزنتلاو لصألا

 بوثب هقوف نم هيلع فحلت مث ، رهاط بوث هيلع نوكي نميف : تلقو

 هندب نم عضوم ىف دجو هنا مث ، كلذك هندبو ، ناسباي امهالكو سجن

 اهنم رهاطلا فشكنا هنآ ىف كشيو هبوثو كلذل هندب ىف كشثيف انرع

 . سجنلا بوثلاو عضوملا سامتو ع ندبلا نم قرع ام عضوم نع

 قرعلا نم سجنلا بوثلا ىلا غلب هنآ ملعي مل ام هيلع سأب الغ

 نأل ، ندبلا ىلا رهاطلا نمو ح رهاطلا ىلا مغتلبب ام لحني مث ، هبطري ام

 حص ولو ، هتليازم هعم حصي ىتح هندبل ليزم ريغ نينوثلا نم رهاطلا مكحا

 حص ناو ،:حنصي ىتح هل سجنلا سمب مكحي مل عضوم نع فشكنا هن"

 . هدحو كلذ ىلع الا ةسامملاو فاشكنالاب مكحب مل كلذ

 نيملسملا نمأ ملعلا لهأ نع راثآلا ف دجويب هنآ وجرأل يناو معن

 ىنع ناكو قرع ولو ؤ عضوملا اذه ق ةساجنلاب هندب ىلع مكحي ال 3 هنأ (

 بطري ام رادقم قرعلا نوكي ىتح سباي سجن بوث سبايلا هندب نم كلذ

 هيخ وجرأ ام ىناعم بسح ىلع سجنلا قرعلا كلذ ةبوطر هسمتم ةساجنلا
 ىأ ىف ةساجنلاب سجنلا هباصأ ام ىلع ىضقي كلانه هنأكو « هونانت مهنآ

 بوثلا نم عضوملا كلذ ف لامتحا رظنلا ىف قيي مل اذا ، هندب نم ناك عضوم

 هل نوكي الو ث ةبيرلا هيلع بلغت وأ س لاحلا ىلع مكحلا ىف سجن هنأ الا
٠ملعأ هللاو 6 جورخ اهنم



 س ٢٦٦

 عماجي هنآ ىآر وآ ، هليلحا نم ءىش جرخي هنأك سحي نميغ : تلتنو ٠

 كلذ سيلو س هركذ سأر ىلع هديب برضو ى لاحلا ف هبتناغ ءاملا لزنيو

 اذا هعبصآ الو هدي ىف هيلع سأب الغ ةبوطر كلانه دجي ملف ج هعبصأب

 ءىنن نم ةساجن امهتقحل هنأ هعم حصي ملو ى ةراهطلا ىلع لبق نم اناك

 ىتأت الو ث ةراهطلاب هل مكحي ال ثيح نم لخاودلا نم كلانه نم جراخ ¡

 ٠ ادبأ لاح ىلع هيلع

 : ارجح ذخأو ث ةبوطر هركذ نم جراخ هنأ ف كنا كلذكو : هل تلق

 هب قلع هنأك ةمسلا نع رجحلا عفر دنع ىآرو س لوبلا ىزجم هب سمن

 هاحن ىتم هاري لزي ملو ث ائيش هدجي مل هيلا رظنيل هعفر املو ، ذاوس

 ٠ هاندأ اذا هازي الو

 ىف جلختو س كوكشلا هسفن ىف هرماخت ناك ناو هيلع سأب الف

 هل ىغبنيغ ، لوب ةبوطر نم هناب ، هيغ ناطيشلا نم سواسولا هراكغل
 ء ناطيشلا نع مغرلاب عفنلا هيغ امم هريغ ىلا هنع ضرعي لب ي هيلا تفتلي الآ

 بالقنا دنع اميس ال ث اهنم دعبلا ىلع ةراجحلاب ىرب دق ءىش كلذ نألا

 اهيلع ىريخ ضعبلا ضافخنال ، ضعب ىلع اهضعب نم لظلا هبشب اهتاحفص
 مل هاندأ اذاو ى دعبلا هتيؤر ىف ذا ى ءىشلا هبشي لظلا نم ءىش كلذ دنع

 اهريغ وآ اهنم اهتاذ ق ءادوس طقن اهب نوكي دقو ث ائيش هدجي ملو هري

٠ تاساجنلا ريغ نم اهب



٢٦٧ 

 نم ءىش ىلع الو ، هبايث وأ هسفن ىلع مكحي الف لاح لك ىلعو
 ةمزأب سانخلا هرجي نأ افوخ كشلا ىلع ةنساجنلاب لصألا ف تاراهطلا

 ء هرمآ هيلع سيلو هردص قيضيو ص هبل نئمطيو هبلق ضرميف س ساوسولا

 ةدئافلا هيف اميخ ةدكانملا ليبس ىلع هجرخيل ي ارسع رسيلا هيريغ ارذع هيتآبو

 هلل ادانع ث هايند ىف عفانلا وه امو س هارخآ رمآ نع هل هنم ادسح هدصي

 ىف هل اداصراو ص نينمؤملا حلاصو ث ملسو هيلع هللا ىلص دمحم هلوسرلو

 بارطضا ف هكرتيو س لاغتسثاو مومه ىف هيقليو ث اهنع هعطقيل ، هللا ليبس

 ، الطاع هانعو ث الزان هيعس نوكي نأ هنم ةدارا لاح ىلع اهيف عفن ال ، لاوحأ

 . نيبملا نارسخلا كلذو ، الطاب هدكو

 ىف هللا قتاغ ، ناطيسثلا عابتا ف س نامز ميبضتو ؤ رمع بارخ هنكل

 نم ناف ث نيبملا قحلا ىلع لكوتو ث نيقيلاب كسفنل ذخ هايإو كايإو ڵ كلذ

 هل لعجو 4 اجرف هقبض نم هل رسيو ؤ ٥ افك هيلع لكوت نمو ؤ ٥ انقو هاتنا

 ٠ اجرخم هرمأ نم

 ح نولكوتبي مهبر ىلعو ث اونمآ نيذلا ىلع ناطلس هل سيل نأب ملعاو

 ىرشت نآ كاياف ، نوكرشم هب مه نيذلاو ، هنولوتبي نيدلا ىلع هناطلس امنا

 هذه لثم نع س ضامغالا ليبس ىف ضارعالاب ىخأ ايب كيلعو س هالوتت وآ

 غلبآ ىلع هدئاصم ىفخو ث هدياكم قيقدو س هدصارم نم نك « ضارمألا

كنم ءىشب سيلو ، لالحلا مرحيو ، مارحلا للحي هناخ ، رذحلا ىف هدهج



٢٦٨ 

 نيدتلا هجو ىلع 6 تامرحملا ليلحتو 6 تداللحملا ميرحت نم هيلا ىهنأ .

 ٠ كاهتنالا ليبس ىلعف الاو ردقي مل ناغ ، تالالضلاو عدبلاب

 لخديل حصانلاك ىرخأ ةروص ف كاتأ ؤ كلذب كيلع ردقي مل ناف
 همدت لزي نأ هنم ءاجر اهكرت ق هرمأ تيصع امل ةعاطلا باب هنم كيلع

 ىف ساوسلا هنم كب ىدؤت ىتح ث كرمأ كيلع اهيف سبليو كرفيف ك اهنع
 نع اهريخأتو ، اهتاوفل تاضورغملا عايض ىلا ءوضولاو ، تاراهطلا
 ٠ اهنناع امسن نم لضفألا وه ام توتقوأ 6 اهناقوأ

 ىن هنأ ولو ث :كادان ناو هيلا تفتلت الو ى كالو۔ ىلا كمه ممجاو ث هلداجت

 امك تاعاطلا نم تجرخي نأ الا دارم هل سيلف ث كاتآ حصانلا ةروص

 ماكحأ نم ءىنن ق تاطلاغملا هنم كتتآ ناو س ىقشتغ ةنجلا نم كيوبآ جرخآ

 وأ جحلا وأ ةاكزلا وأ موحلا وأ ةالصلا وأ ءوضولا وأ تاراهطلا

 ح ةداهشلا وأ ةءاربلا وأ ةيالولاو قانعلا وآ حاكنلا وأ قالطلا وأ ناميألا

 مكح ليبس هجو ىلع هل ذافنإلا وأ قحلا وأ ث هذافنإ وأ قحلاب لوقلا وأ

 هديكو هرش نم هللاب ذعتس.اف ، كلذ لاثمأو ے قلخملا نيب ءاضتما قحلا

 رض و ٥ ٠

فوخ ء ٩ال اهعدغ ءىنت ق كيلع تاطايتحال ١ ةهج نم كيلع جل ناف



_ ٢٦٩ 

 .جرخي مل ام نيملسملا نع ءاج ام صخرأب ولو مكحلا ذختاو ى اهنم ديزملا

 ىلتبملا قح ف ملعن ال اناف ى هللا جرفي ىتح رظن وأ رثأ نم لدعلا نم

 ائيس ناطيشلا ةضراعم ىف ءافشلا و ث عجنو ىوقأو غلبأ الو ىدهآ كوكنلاب

 دعاوق ىلع ىنبو ث هنينقي ىفص نمو ث ماكحألاب ذخألا نم ث مالسالا ف

 % كلذ ىف رظناغ ، هسارم ناطيستلا زجعأو س هساسأ ىوق س هنيد ماكحألا

 ليخت ولو ، حالفلا دصقو ث حاجنلا ةداراو ، حالصلا ةين ىلع لمعاو

 بص وآ ، ةرهاط ريغ ىه ىتلا ةنكمألا ىف ىنملا وأ ، لوبلا ةغارا نم كيلا

 كبايث نم ءىشب وأ ، كب راط هنأ سجنلا ءىشلا ىلع وأ ، سجنلا ءاملا

 هنأ وآ ، هندب نم عضوم ىف ةدورب اهنأك ڵ سجن اذا ةساجنلا نم ءىن

 ثيح نم رامجتسالاو ءاربتسالا دنع ركذلا نم لوبلا ىرجم كعدس

 ٠ كلذ لك ىف كيلع سأب الف ء ةساجنلا

 رابتعالل ةدوربلاو امهنم سجنلا ىرجملا ريغ كسمي نأ لمتحي هنأل
 ، هدسج نم عضاوم ف ناسنالا اهب سحي دت ذا اهل مكح الو ك الك اهب

 تنأ ام ىلع تنأو ع هل هريغ ةاقالم نم ال دسجلا ىنعأ ، هسفن نم كلذو

 امب مكحلا ىف سابللاو كلدب نم اصوصخ وأ امومع ةراهطلا نم لبق هيلع

 ، امهدحأ ىف وآ امهيغ ةساجنلا دهاشت ىتح كلذك هملعا ، هيف فالتخا ال

 نم ءىشب وأ كديب اهسحت وآ اهخرع مشت وأ ، اهرصبتف كريغ نم وآ كنم

ةساجن ىف ةبوطر وآ ث اهيغ كسث ال ةساجن اهنأ ىلع نقيتسبيو ث كندب



 ٠ر٢٧, _

 وآ ث ةيناب ةراهط مدقتم نم ةبوطرل ةيقب نوكت نآ ادبآ رظنلا ىف لمتحي ال

 ٠ سأب الغ الاو ، كلذب كبلقىلع

 اهلاوز كعم حصي مل ام كل ةمدقنملا ةراهطلا مكح ىلع ىضمي ناو

 .٠ بتري مل ةهيستلا كنض ر راع ولو ٨ بيع الو جرح الغ ۔© مكحلا ق امزج

 نكي مل ام ةبيرلا ىنعمل ةبجوملا ةهبسثلا نم جورخلا ةنكملا عم ىنبجعيو

 نآ سواسولاب هسفن فرع نلا ىنبجعي هناف ، ةسوسو نع بايترالا

 ة ىرحأ هب لمعلا ىف هناف س مكحلا ف عساولا نم جرخي مل امب عسوتي

 اذه لثم ىف طايتحالاو ، ءاجرا ناطيسثلا نم ةسوسولا ةدام عطق ف هنأل

 عضاوم ف ىلوأ كوكشلا دلون هسفن ىلع فخي مل نم قح ف نوكي هنأك
 ىف هلل عبتا نمو لضغآ كلذ نم لضفألا وه ام توخ نم رمألاو ةحسفلا

 ، ىقثولا ةورعلاب حيحصلا ىلع كسمتسا دنغ ماكحألا ليبس مالسالا نيد

 ٠ ىفوألا حيحصلا ببسلاب قحلا ف قلعتو

 ذخؤي نأ بحي هللا نأ » : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع هلعلو ، ىكحي
 كاده ادسثار هب ذخو كلذ مهفاغ « همئازعب ذخؤي نأ بحي امك هصخرب

 . .نيملسملا راثآ فو الا ؤس ديدشلا مزحلاب ذخأ نمك ى ديكأتلا ىلع ناكو

٠ كالتبا امم كافاعو 6 كامع نم كرصبو كالكو هللا



 ب ٢٧١

 راثآ فتقاو ، رذحلا ديدسث لمعتساو س رظنلا دوهجم كسفن نم لذباو

 كاياو س هرورشب كننتقحيو س هرورغب ناطيشلا كنزفتسمي الو س رصبلا لهآ

 الا كنم هيضري الؤ ث كابنشلاب كل دم دق هناخ « هرومأ نم ءىشب عادخنالاو

 ضارعالاو ى هل كنم ةفلاخملاب هعاذخ سارم كنع عطقاف ك هللاب ذايعلاو كالملا

 غ هرهظ.زسمكت كلذب كناخ ث ةيلكلاب هللا ىلع ةمهلا ةفكب لابنالاو ء هيعاود نم

 ةملظ بلقلا نم عفرتغ ؤ هب ذخوأ ىلويو ث هبزح فعضيغ ى هرمأ حيزتو

 ` ٠ سابتلالا بصخ نم حيرتستف ساوسولاو كنلا

 ةيادهلاو ةخرعملاو ملعلاب هيلع هللا نم نم ىلع ريسي هللا دمحب كلذو
 فيعض لصألا يف هناب ءىدرلا هديك ف ىتأ ىملالا صنلا نأل ، قيفوتلاو
 ىلع هلب لثم ةدضاعملا هيوقت نآ الا داصرملاب ناك ناو هللاو ىلب س ىوق ريغ

 كيلا هل ليبس الف الاو ع كب كيلع لخديف ث دارأ ىذلا بابلا حتفتو كسفن

 ناف 4 ش ريغ ال هتردق غلبم ىصقأ ، كلذ لاحب ةسوسولاب الا لايتحا الو

 كس : عفنلا مظعأ عغدلا ف نوكي دق لب ء ريض ذلغ ةفلاخملاب هلباتنت

 :لحمضاغ ىنالتو 6 لطيف قهز هرمأ نم كلذ ىلع قحلاب فذقتن ىتم كنأ ق

 " ٠4 اقوهز ناك لطابلا نا

 نيملسملا عيمجو انيدهي نآو ى نيرادلا ف كلو انل ةمالسلا ةللا لأسن

٥ ىفكو هيل ١ انب رقب ال



_ ٢٧٢ 

 هتاباوج ضعب نمو :

 دعب وأ هبايث سبلو ع ءاملا نم جرخ نأ دعب كش نميغ كلذكو : تلق

 ءاملاب ث ءاجنتسالا مكحي مل هنآ ءاملا ىف هدوعق نع لاستغالا نم همايق

 ناك وأ ، سافنلا وأ ضيحلا وأ ةبانجلا وأ طئاغلا وآ لوبلا نم هب رهطتلاو

 مكح ىلع ىضمي هنأ هنم عضوم ىآ ى هريغ نم وأ هنم هندب ىف تاساجنلا نم

 كلذ ىنعم جورخ هبسني هناكو لبق اميف كسنلا ىلا عجري الو ث ةراهطلا

 امب لك اهلاثمأو بايثلاو ىناوؤلاك تاسجنتملا نم ناك ام عيمج ف كلذك

 دعب اهيغ كسث اذا نيملسملا نم ملعلا لهأ لوق ف هل ريهطتلا نم اهنم هصخي

 ىنعملا اذه ىف ىواستت ى سايقلا ىف اهنأك اهتراهط مكحي مل هنآ اهل لسخلا

 . رظنلا مكح ى

 ةحار كوكشلا لهأل هيغ حيحص اذهو رثألا ىف ءاج ام دايق ىلعو

 ىلع ناكو اذه ريغ ىلع رمألا ناك ولو ، ةراهطلا ف ساوسولا بصن نع

 لهآ نم دحأل تماتقت امل ذا كش املك س عجري نأ كشلا ىوذ نم ناك نم

 ارمع كلذ ىلع سشثاع هنأ ولو ء ةساجنلا هتضراعو ءىش ف ةراهط كشلا

 اذه ىف كلذ راصلو ء هللا ءاش ام الا اديآ لضفلا نع رتفي ال اليوط

 الا سانلا نم ةغاكلا ىلع سابلالا ف ناطيشلا لئاسو مظعآ نم ىنعملا

٠ نابحألا نم ريثك ىف هللا ءاش ام



 ۔ ٢٧٣

 ىبآ نكلو ، جرخملا نيدلا ىف تاراهطلا ماكحأ هج نم مهيلع قاضلو

 ، رسي باب هلك هللا دمحب نيدلاخ س جرح نم نيدلا ىف مكيلع لعجي نأ هللا

 ٠ مالسلاو رسع باوبأ ىلع اهلك ىصاعملا امناو

 اهلتق فو ةيصعم ةيح ةلمقلا ىمر ف ءايضلا باتك نم : ةلاسم هي

 نأ ، رخآ ثيدح فو ع نايسنلا ثروي ةلمقلا ةبن نا ثيدحلا فو ٠ ةعاط

 : ليقو ةعره ةريبكلا ةلمقلل لاقب هنمو ث مهلا ىفكي ال ةلمقلا ذبني ىذلا

 .ةبنتعمآ ىنكتو ي عيرهلاو ةحنجلاو ةمكحلا : ةريبكلل لاقيو ع ةريغصلا ىه لب

 ةكحلا ثروي نيتلا ةرثكو س سايلاو بطرلا نيتلا لكأ نم دلوتي لمقلاو

 رانلا ىلع هابأو هدوجأو دوعلا عفرأو لمقلا دلوي امم دوعلاو لمتلاو

 دلوي امك لمقلا دلوي الو ةحئارلا نم وهو ث ىدنهلا دوعلا بايثلاب هبنقعأو

 هذه ناغ ، هتحئار ةوالح ةدسل ىروذشلاو ىنيصلاو ىرامقلاو ليدنملا

 ( ٠ لمقلا دلوت ةوالحلا

 اهنم جرخي ام مكحو ناسنالا مكح ةلمقلا مكحو هنمو : ةلاسم د

 هل ةنراقم ىهف ث هل ةنترافم عضوم ف دجوت ال اهنأل ، همكح مدو قرذ نم

 نم بوثلا ىف ذخؤي ام امآو ، سجن اهقرذو اهريغو بايثلا نم هبراتي اممو

 ٠ هوبنتجا مهرآ ملف داوسلا كلذ

 & بايثلا ف هب سأب الو سجن اهقرذ : لانت رصتخملا فو : فنصملا لاق
 هيف صخرغف هنم عانتمالا ىلع ردقي ال ذا قرذلا هب ديري كلذ لعلو

( ٣ ج نئازخلا _ ١٨ م )



_ ٢٦٧٤4 

 هنأل 6 لمنلا ىنعب بايثلا ق سأب ال دارأ هلعل 6 ملعأ هللاو 6 ةرورضلل

 ةئيطب ىعو اهبيغ تام:ناو . اهنم جرخأ اهيغ تام ناو : كلذ رثآ ىلع لاق

 ٠ ملعأ هللاو هعضوم ٠ )أ سغ

 ء هسجني هنأل لدنجلا ىلع لمقلا لتق هوركم هنآ : .دمحم ىبأ نعو

 طئاغلاو لوبلا لدنجلا ىلع ناسنالل لعجي نأ هركي هنا. : لانتو

 ٠ هب سأب الو

 ٠ ؟ ملو هل تلق

 . هب نوعقنتسي سانلاو ءاملاب :الا رهطي الو :هسجني هنا :: لاق

 ةفوص ىلع بايذلا عقو 4 ةسجن ةاود برق ةرهاط ةاودغ : هل تلق

 له س ةبطر ىهو ةرهاطلا ةفوص ىلع مقو مث ء ةبطر ىهو ةسجنلا

 ؟ اهسجني

 ٠ ائيس اهنم ذخأي .الآ نكمي هنأل اهسجني ال هنا ىعم : لاق

 ةبطرلا تاساجنلا نم ءىن ىلع بايذلا مقو اذا كلذكو : هل تلق

 تاراهطلا نم ءىش وأ بايثلا وأ نادبألا نم ءىش ىلع عقو مث ث لوبلا وآ

 ؟ ىلولا لثم نوكت له ةسباي وأ ةبطر

 ٠ ةساجنلا نم ةراهطلاب قصلي هنيعب ائيش ري مل ام اهلثم هنا ىعم : لاق

 سيلو كلذ نم هعسي ام ىلع ىضمي مأ كلذ رظني نآ هيلعف : هل تلق ..

.؟ هنيعب رظني نآ هبلع



_ .٢٧٥ 

 نكي مل ةساجنلا نم ائيش بابذلا ىلع ري مل ام هنا ىعم : لاق

 ٠ ملعأ هللا و . .يدنع رظنلا هبلع

 نيأف اضرغ ناك ناو لدعلا لهآ لوت ا ى ةنس . م وه ةضيرفغآ ةبانجلا

 ؟ هب ىنربخآ هضرف عضوم

 ) اورهطاغ اينج متنك ناو ) : ىلاعت هلوقل ةضيرف هنأ ليق دق : لاق

 فو ( ١ ولستغت ىنح ليبس ى رباع ال ١ ابنج الو { : رخ آ عضوم ق لاتو

 ىلع قحلا ف لد ام هلعفو ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا لوق نم ةنسلا

 .هنن

 ىلا فلاخي مهنم ادحأ ملعن الغ ، عمجا ةلبقلا لهآ عمجا اذه ىلعو

 وأ هليل ق ةالصلا نم :هرضح دق ام ءا د٨ل هبلع ردنقف هب ىلب نم لع هموزل

 همارحل اعطق هزاوج نم عنملا ىلع لدي ام روهظل ي ادبأ هريغ ىلا هموي 7

 . نيح ىف لهج وآ ملع وآ نيد وآ ىأر ف اعرش همار نم ىلع

 ؟ اهيلع ىنلديغ اهب ىنغرعيب لوقب اهينغرع ؟ ىه ام ةبانجلاف : هل تلق .

 لاجرلا نم بلصلا نيي نم جرخي ىذلا قفادلا ءاملا وهف : لات

 عفتري هجورخب لاحلا ف هعم اهكردي ةوهش نع ءاسنلا :نم تئازرتلاو
© :رفصأ قيقر ةآرملا ءام نآ ت نيعاملا نيب قرفلاو “ عطقنتغ ةذل نم هب ام



_ ٢٧٦ 

 نع ةغا رحلا بجوب هنأ الا . علطلا ةحئا ر هلو ضيبأ نبخت لجرلا ءامو

 ٠ كلذك وهغ ال او . نول نم هلصأ ق هلام ريعنغ ‘ نبح ق 56 هج ١ رم لصأ

 جالع رم ناك هجو ىآب س راهن وآ ليل ق ةوهست نع اهجورخغ : هل تلت

 لاستغالا ضرغل مالسالا نيد ق بجوم همانم وآ هنلن ةن ف هريغ وأ

 ؟ لاجرلاو ءاسنلا نم هب ىلي نم ىلع

 نأ الا اهمزلي .ال هنآ ىثنألا ىق : ليقو ، لوقلا ضعب ق معن : لات

 ىف ةيح اهجورخب هل مزال هناغ هادع اميخ ركذلل افالخ س عامج نم نوكي

 اناك ىتم عازن ىف ىآر نم اهب هموزل ق مهل ام ةتيملا ىف فتلخمو ، عامجا

 ىف هريغ وآ راينخال جالع نم اعقو هجو ىآ ىلع وأ ث راهن ق وآ ليل ف

 لاح ىلع ىنعملا اذه ىف دحاو امهم لك ىف لوقلاغ ٠ مانم ىف .وأ ةظتني

 . ماكحآ نم ىأرلا وآ نيدلا ق اهل امب ةدحاو لك دارفنا عم

 ىنربخت ال وأ ؟ وه ام تيملاو ةبانجلا نم ىحلا نيب قرفلاف : هل تلق

 ؟ اه دح ام ةدح ١ و لك ق

 نم اهدجي ةذل ىف ةوهش نع ناك ام اهنا ةيحلا هيغ ليق دق ىلب : لاق

 هركذ نم بارطضا عم لجرلا :ق نوكت امبرو س اهجورخ لاح هنم جرخت

 ىلع ال ةوهلا مم نوكي دقو ،:هرادقم ىف رثك وآ لق « هراسشتن ال ذئنيح

٠ ةفصلا هذه



_ ٢٧٢٧ 

 ىف لد ام اذه فو “ ةفرعملا لهآ دنع ةذل ريغ نم جرخ ام ةتيملاو

 هناغ امهنم لك ىل ١ عجر اف ء اهمدع و ةذللا دوجو امهنيب قرفلا نأ ىلع ٨٧ هدح

 . قرف نم نيملسملا نع امهل ام قحب كفرعي ىذلا وه

 ؟ اذه ىف ىرت اذامو ، راصبألا ىلوأ دنع اهيغ لوقلا ام

 ء لخلا موزل ىلع لدي ام لدعلا لهأ لوق نم راثآلا ىفف : لاق

 خيشلا لوق ف هنأ الا ، اهتايح نوك اذه ىلع اهتاذ ف ىضنقت ةذل ى اهنأل

 ءاهقفلا نمل هناو ى قافتالا هبشي ام ىنعمب هربتعم ىف هللا همحر ديعس ىبأ

 هذه ى هبرل لمعي نأ دارآ نم هب عفنف هرهظأ امل هللا هاده ص رابكلا

 ٠ هرثآ امب رادلا

 الو ركذلا نم راسثتنا ف الو ةوهش ريغب اهجورخ ناك ناغ : هل تلق

 ؟ اهتريغ ةلعل ة رفصم وأ اهيغ كش ال ء اضيب ةفطن اهنأ الا & با رطضا

 اهتوم ىف فلتخي هنأ ملعن الو س لاح ىلع ةتيملا ةفطنلا ىمه هذهغ : لات

 . لادج ىف ايأر همار نمل اهبخ هزيجب ىنعم
 هلاح ى قفادلا ءاملا لزني مل هنآ الا ةوهش دجو ناف : هل تلت

 ؟ هبارطضا نوك هليلحا نع لازو ث ةوهلا ترتغ ىتح

اهنأل ، ةتيملا مكح اهل نوكيب نأ لوق ىلع اهب ام ىلوأ ىه هذهغ : لاق



 ۔ہ .“.٦٧ ۔

 ىلع ىطعن نأل زوجيف : .رخآ لونت ىلعو ، اهلوزن لاح ةوهس نع نكت مل

 ىنبجعيو ك اهلازنال ةبجوملا ةوهلا نم اهمدقت امل ث ةايحلا مكح اذه

 ةالصلا ضرغ نم هيلع ام ءادألا لستغي نأ هيلا لزن نل عضوملا اذه ىف

 ارثآ هيف لوق ال ام ىلا هتهبسن نم هب ام جرخي ال نكلو ع ةنونيد ريغ ىف

 ٠ لاح ىلع

 ىف برطضاغ هليلحا رشتنا نأ دعب نم اهجورخ ناك ناغ : هل تلق
 ؟ اديأ ة وهس ريغ ف هنأل زازتهالاو ةكرحلا نع نكسف رنف مث 0 هلاح

 ىلع لدي ام مدعل ، ىلوأ اهب ةتيملا مكح نوكي نأ اذه ف ىسعف : لانت

 ٠ ىمنالاو رمألاب ةفرعم هل نم لوق ف ىذملابو ءىن ىه لب ث اهتايح

 ؟ اه دجي ة وهش ريغ

 ، ىلوألا لثم ةتيملا مكح ف نوكي نآ نع اجرخم اهل ىردأ الف : لاق

 . ادبأ اهلوزن ف ةوهست نع نكت مل اهنأل

 6 ء ىتشب ى رجمل ١ نع كسمأ اهسحأ نبح هنآ الا ة وهش دجو ن اغ : هل تلق

 ىق هنم جرخف هقلطأ هبارطضا هركذ نم لازو ةوهشلا ترتغا اذا ىتح

 ٠ ؟ اهفرع نم دنع ةفطن هنآ هيغ كش .ال ام ء لاحلا

نوكي نأ ةوهشلا عم ةفطنلا جورخ نم نكمأف لمتحا اذاغ : لاق



. ٢٧٩ 

 نأ اهعنم امناو ، هدسغ هركذ نم هيلع كسمآ دق ىذلا ىرجملا غلب دت

 ، ةهبسث عضوم نوكي نأ لمتحاو اهعفدف هلعف دن ام اهعم لاحلا ىف جرخت

 اهب امل ، لدعلاب ةفرعم هل نم رظن ىفو ، ىلوأ لسغلاب اهنم جورخلاو
 ٠ اهل عنام هب ام الول اهرمأ ىلع بلاغلا ىف اهلثمب ةفطنلا لزنت ةوهسث نم

 .؟ اهدري ام هبقث ف لعج وأ ، ءىشب هيلع طبر دق ناك ناغ : هل تلق

 اذه ىف امهنيب ام قرغ مدعل اهلبق نم ىتلا ىلوألا لثم هذهف : لاق

 ٠ اهلثمك اهنأ" ىلع لدب ام هللا همحر ديعس ىبآ خيشلا لوق ف نأ الا 0 ىنعملا

 لثمب ركذلا نم بارطضاو ةوهسث نم اهجورخ ناك ناف : هل تلق

 ؟ ةفطنلا

 ىلع لاستغالا موزل االا اهيغ لوق الغ لاح ىلع ةيحلا هذهف : لاق

 « هريغ وآ جالعل موب وآ ةليل ىف اذه ىلع اهجورخ ام فيك س هيلع ردق نم

 ٠ ادبآ اذه ىف فلتخي نأ زوجي هنأ ملعن الو & مون وأ ةظتني ف

 ؟ ال مآ هبوجوب ليت له ث ةتبملا ةفطنلا نم لسغلاف : هل تا

 اهلو ةبانج ىهغ ث قغاد ءامو ةفطن هلاق نم ىأر ف اهنأل معن : لاق

 هيغ ام رثكأ اهنم لسغ ال هنأب لوقلا نآ الا ، لسغلا موزل نم ةيحلا ى ام

٠ لدعلا لهأ لوق نم



_ ٢٨٠ . 

 عامجالا ىف لاجرلا نم لقاعلا غلابلا ىلع ةبانجلا نم لسخلاغ : هل تلق
 ؟ ال مأ ريغ ال عامجلا وآ ، ةيحلا ةفطنلا جورخب

 وه ذا ، ىأرلا نم هل جرخم ال ةتيملا عم هموزل نآ .الا معن : لات

 ث مالسالا نيد ىف مارحلا نم هيف ةنونيدلاخ س ىأرلاب فالتخاو ىأر عضوم

 مقا , هنأل ، اهيغ ام ةلعل اهلثم هلو ث اهلثم وهف ةتيملا وأ ةيحلا هبشأ امو

 ٠ كلذ نع ةلاحم ال اهمسا هب

 مل ناو لستغي نأ ةردقلا عم همزل ةآرما عماج نا غلابلاف : هل تلق

 ؟ لاح ىلع هلعف دق امل هنم هل دبالف س قفادلا ءاملا لزني

 دنع هموزل ىف فلتخي هنآ ملعن الو لسغلا ىف اذه ليق دق معن: لاق

 ىلع لد ام هتالطا ىف ( ءاسنلا متسمال وآ ) : ىلاعت هلوقل ، لدعلا لهأ

 . ءاهتغلا لوقت ىف عامجلا ىه ةسمالملا نأل ع اذح

 لسغلا ضرغل هنوك ىف بجوملا عامجلا اذه دح امو : هل تلت

 ؟ عامجالا ق

 ناناتخلا ىقتلا اذا » : ملسو هبلع هللا ىلص ىبنلا لوق ىفغ : لاق

 ةد_ح نأ ىلع هقالطا ف لد ام « لزنب مل وأ لجرلا لزنآ ، لسغلا بجو

 نم جرف هل نوكي ام وأ ، نجلاو سنالا نم جنرفلا ف ةفشحلا ةبوببغ

ادحأ نآ ملعن الو ء ناك أطخلا وأ دمعلا ىف ، هجو ىأ ىلع ناويحلا



٢٨١ 

 نأ زوجي ال نم .الا ص لاجرلا وأ ءاسنلا نم غلب نم نيدبعتملا ىف هفلاخي

 عم هيف لوقلاخ ، ركذ وآ ىثنآ نم لبن وأ ربد ىف ناك ناغ : هل تلتق
 ؟ ال مآ هبوجو ف . ريبك . وأ ن اك أط ومل ا ا ريغص ادحا و هغ ولب ف ءىط ا ول ١

 & قرغلا زاوج ىلع لدي ام مدعل قحلا ف هريغ ال اذه ليق دت معن : لاق

 ةفسثحلا ةبوبيغ مم ث لدعلا ىف هل جرخم الف اجرف هغولب ىف ءىطو دق هنأل

 لزنأ ع ةردقلا عم هيلا عجري أجلم هنع هل نأ نظت وآ ، لسغلا موزل نم هيغ

 هزاوج عضوم ى هيلع وهف ربك وأ ءىطوملا رنص ح هلزني مل وأ قفادلا ءاملا

 فلتخي هنأ ملعن الو ، كلذك وهف هلعغ ف ةحابا نم همارحل عنملا وأ ، هلحل

 ٠ كلذ ىف

 ؟ ال مآ هلثمب لاحلا ى نيدبعتملا نم

 زاوج ال اتاغو ، اذه ىلع لدي ام قحلا لهأ نم لوقلا ىفف : لاق

 نم هريغ ىلا فلاخي نأ قحلا ىف زوجي نآ الا اقاقش هدناعي امل هعم

 لوق الو همف كش ام ريغ نم هلهآ نبي كلذك هلدع ىف وهف الاو & امارغ لطابلا

٠ هيلع هنا



_ ٢٨٢ . 

 هلعج وآ ناويح نم هريغ وأ ناسنا مغ ف هركذ جلو ناف : هل :تلق :. :.

 ؟ هبنذآأ

 هنم جرخي مل ام هبلع لسغ ال هنأ الا هيغ لوت ال ام اذهف : لاق.

 . هغرعاغ عامجا ا ىأر ف هبجوي ا ءىش

 ؟ هيلع اذام ىدو وأ ىذم نم ىنملا نود ام هنم جرخ ناف : هل تلق

 هيلع امناو ث امهلجآ نم لستغي نآ همزلي ال هنا امهيغ ليق دق : :لاق

 ء ذاش ىأر ىنلع امهب هموزل فق نوكي نآ الا ،. امهنم ىجنتسيب نأ هتالصل

 .. امهمكح .بف لوألا . وه .هجولاف الاو .حص ناغ

 ؟ امهنيب قرفلا امو ؟ امه ام ىذولاو ىذملاف : هلأ تلت"
 . ربغأ قيقر ءام نم هراشتنا لاح ركذلا نم جرخي ام ىذملاغ : لاق

 نم هلبق وأ لوبلا دعب هنم جرخي ام ىدولاو ، هراسكنا دعب نوكي امبرو
 امهنيب ام قرغ اذهف ث اهنم اماوق قرأ هنأ ريغ ، ةفطنلا لثم ضيبأ ظيلغ ءام

 هفغرعاف ٠

 ؟ ىثنألا ندب نم جرفلا ريغ ىق ىنتمآ وه ناغ : هل تلق .. ....

 .ذ نكلو ء اهنود هيلع لسغلا نأ الا عضوملا اذه ىف لوق الغ :الات " .د

` ` ٫ اهتالصل هرهطت نأ نم هيف اهل دبال اهندب نم ةساجنلا عضوم



 نم هيلع لاسغ هنود ام ىلع وآ اهجرف رهاظ ىلع هغذق ناغ : هل تلق

 ؟ اهلاح ىف بايثلا نم ىهو ث اهدسج

 نأل ، لسغلا ىف زاج اهجرف ف جلو دق هنأ اهعم حص ناغ : لاق

 لوت فو ، لضفلا لهأ نم عامجلاب ههبسن نم لوقل اميلع هموزل ف فلتخي
 نم هجورخ ىلع لدي ام امهنم ءىش ق سيلو ٧ همسا ق ائطو ها ري ال نم

 ٠ هل هرايتخاو لوألا

 ام الوآ ءامل ا اذه نم ءىف اهجرف ق جلو هنأ ردن مل ناغ : هل تلق

 ؟ اهعم هجولول حص ول نأ هبجوي نم لوق ىلع ىلوأ لسغلا ف امهب ىذلا

 اذه نم جلي مل هنأ ملعت ىتح لستغت نآ اهيلع نا ليق دق :: لاق

 ٠ اموي هب جلو دق هنأ ملعت ىتح اهمزلي ال هنا ليقو ، اهجرف نم ءىش ءاملا

 عضوملا اذه ىف ناجرخي امهالك رخآلاو لوألا نالوقلاغ : هل تلق

 ١ [ ؟ ال مآ ايآر هناعزانتيف هيغ مكحلا هجو ىلع

 5 اهفاستنال ةبارتسالا ىنعم نوكي نآ امهنم لوألا ىف ىسعغ : لاق

 رخآلا ىفو ث اهب ام ىلوأ هيخ ةهبش ال ام ىلا اهيلع ةلخادلا ةيبرلا نم جورخلاف
 مزجلاب هجولو نوك نأل ، مكحلا هجول ىنعملا اذه ىف ىضتقملا وه نوكي نأ

 همدع نم هلصأ ق ام الا هل سيلق ال او 6 ملعلا نم نيقب نع الا حصي ال

هل عفاد ال هناكما ىف سكعلاف لاحلا ىف هنوك لمتحا ناو ء حصي مل ام



 س ٢٨٤

 الاو ، انيقي اهجرف ف هجولاو ٠ نوك اهعم حصي ىتح ث هنامز رم ىلع

 ٠ هيلا قرطتم كنل 4

 ىلع ال هب ىضقي نأ حصي فيكغ ث امزج هل عفار ريغ نظلا درجمو

 اذه ىفو ث املع ةداغا نم هقوف ام عد امكح هبجوب رمأأا نم ةحضاو

 نم عضوم ااذه ف هب رمألا نوكب نأ هيف ام: ىلوأ هنأ ىلع لد ام هلك

 ٠ كلذ ىف هارأ ام حص نا ي هلدع ىف طايتحالا

 لسغلا ةهج نم اهيف س اذه ىلع ص لوقل ا ى اهغولب ىف ركبلاغ : هل تلق

 ؟ ال مآ اهمزلي

 الغ الاو ، اهجرغ ىف جلو هنأ ملعت ىتح اهمزلي ال هنأ رثألا ىفغ : لاق

 رظنلا ى ام ىلا عجرت ناو ، هلاق نم ىأر ف فشنت ال اهنأل ، اهيلع لسغ

 هيف لخدي نآ نكمي دت ذا ، ىأر ف لوق نم بيثلا ىف ام اهقحلي نألا ث زاج

 مكحلا وه لوألاف الاو حص ناغ ، لاح ىلع عنتمي الف٬هنم جرخي ام ردقب

 ٠ هيلع اهدرف اهريغ ال هيغ

 هل ىبصل ١ ءطو نم هيلع له 3 رم ١ وأ لج ر نم غل ايل اف : هل تلت

 ؟ ال مآ لسغ

 هعبصا و هركذ نأل ث هيلع لسغ ال : ليقو ث لوقلا ضعب ىف معن : لاق

وص ١ . ٠



. ٢٨٥ 

 قفاد ءام اهل هعامج دنع اهنم جرخ لوقلا اذه ىلع ىه ناغ : هل تلق
 ؟ اه دجت ة وهش نع

 ٠ لدعلا ى هنم اهل جرخم ال لسغلا ف ىأر نم هب ام ىلع ىهغ : لاق

 ؟ ةميهب هسفن غلابلا أطوآ ناغ : هل تلق

 لاوزل لسغلا موزل ف ىبصلا لثمك اهعم اذه ىف نوكي نأ ىسعف : لاق

 ٠ لصألا ىف امهنع دبعتلا

 نأ هل غل ايل ١ ءطو نم هيلع لتع اذا ىثنآ وآ رك د نم ىبصل اف : هل تلق

 ؟ ال مأ ,7

 ىهو ‘ ةالصلاب رمؤي نم دح ىف نوكي نآ دعب نم لوق ىلع معن : لاق

 حصت ال اهنأل ، هب هل رمألا نوك هتوبث ىضتقي اهب رمألاف ، لقع نم ىلع

 هلعلو هيلع لسغ ال ليقو ث اهيلع ةردقلا عم ةراهطلاب الا غلاب الو ىبصل

 ٠ ملتحي د ىتح هنع ملقلا عافترال

 ء هل مازلا ريغ ىف سأرلا نود ام لسغي نأ رمؤي : رخآ لوق فو

 ديرأ امل ىفكيف هندب ف ةساجن نم هباصأ امو جرفلا لسغي هنا : ليقو

 نم هم رمؤب هنآو ء هلصأ ق ره اط نديل ١ نم ٥ ادع ام نأل . هتالص نم هب

 ٠ هيلع ةد ايع ال هنآ هيف كش ال ام اذه و & ١ ديعت غلب

 ىثنآ وآ رك ذ نم ىبص هلذم وه نم ءىطو نا ىبصل اغ : هل تلق

٠ ؟ امهلسغ ىف لوقلا ام



. ٢٨٦ 

 لدأف هدحو عضوملا اذه ىف ىريغل لوق نم هيغ ام ىردأ ال : لاق

 فلتخا ناو ى امهيلع دبعت ال هنأل ، امهمزلب ال هنأب لوقأ نأ ىلعلو ، هيلع
 نم !ادعب رهظآ نوكي نأ عضوملا اذه ىف ىسعف ث غلابلا عم امهل هموزل ف

 هيوجول امهدحأ نم غولبلا طرش ىف نأ الا ى امهنم دحآ ىلع امزال نوكي نأ

 ىنعم ال ذا ى اذه ىلع هتحلي نآ لدي ام ء هلان نم ىأر ف غلبي مل نم ىلع

 ٠ امهنع هلاوزل الا هطارتشال هل

 نم وأ ، رمؤي اهب نم دح ىف اناك امهم .امهتالصل عضوملا ةراهط اماغ
 أ ادبأ دحأل حصت ال ةساجنلا مم ةالصلا نأل ث اهنم ديالغ ث امهنم هيلا غلب

 ..: ىدملا لوط ىلع كلذك ىهف الاو ث هلاح ق رذعي هب امل الا

 ٠ ؟ ال مآ همزليآ ، انتهارم هلاح ىف ناك ناغ : هل تاة

 هلاح ىف راص اذا لستغي هنأ ءاهقفلا نم هلاق نت ىآرلا ىفف : لاق

 فلتخي نألل ، زوجي نأ ىسعف هيلع اماغ ، ءاسنلا ءطو ىهتشي نم دجي

 ٠ ملحلا غلبي مل ام هيغ

 نوكيب ام وآ ، عبصاب اهجرف جلاعت نأ اهل له غلابلا ةآرملاف أ 3

 هلعف وأ ، اهسفن ف ىه هتلعف ناو ث اهتوهش ءاضق نم هديرت امل ةلآ نم

 نأ اهضزليآ ه قفاذلا .ءاملا لزن ئتح.، اضزلا وآ ةيهاركلا ىنلع اهب بغلإ

... :| :.::.. م . ؟ ال مآ اذه ىلع اهنم هجورخل لستغت



_ ٢٨٧ . 

 ء.هلخ::مذدغل . نيغلا ..نم ىضرت 'وأ هلعغ نم اهل عنملاب ليق دمت : لاق

 اذه/؛ىنلع :اهقم `قغادلا ءاملا جورخل اهيلع هب لسغلا موزل ق فلتخمو

 لوتلا ,نآ الا ّ اضرلا وآ ةيهاركلا مم اهب ريغلا لعف نم وآ ث اهلعغ نم

 ث :ة .- :ة ة ىضترملا ىارلا ن نم هنأ الا ، هيف ام رثكأ هموزلب
١ ٠ 
- 

 ,ف اهتلخدأف . ةفطن هريغ نم وآ اهجوز نم تذخأ .ىه ناخ ¡ هل تلق

 . , .:يف ¡ ٠. .؟ .ال ما اذه ىلع اهمزليآ لاستغالا ف لوقلا ام اهجرف
= ` 

 "زويفلا اهتامن قفا نم الو ة "عامج يل .هنأل امزال هقرعأ ال : لاق

 ةساجن اهنأ ق كال ا ناك ناو ، عازن اف ىأر نم هيق ام :اهتحلني نأل

 ةالضلا تنعل اهبلغ سييلغ ك اهندب نم عضوملا ىلع أطخلا وأ دمعلاب اهتلخدأ

 دعب نم هيغ جلي امب لتقت نأ اهمزلي نم لوق ىلع الا ءاجنتسالا نم رثكأ

 اهتتحلێن نأ نم هلوقت ىلع دعبي الأ ئسعف غ هبلا هناليس وأ ث هيلع هبص

 ٠ كلذ ىنعم

 ض.٠ر د ....: ۔ ة ه. ه اهي:وث. ءارو::نم. غلابلا .اهعماج ناغ : هل تلق

 'قامهتيب قزغ ال ٤ هتحت نم نؤكي ام ةلزنمب هنا هيف ليق ذق : لات ا

 7 .. ا موزلا :ف ال ؤ امهنم..:هدمعت . نم .ىلع ) ركعلا و ةحابالا عضوم

 , ٠٭! امهيلع هب

  

 ٠٠ ٠ , َ م 0

.نن.لهخ غ .اهربد ف أطخلا وأ دمعلا .هجو ىنلع اهئطو ناغ :: هل تلت .



 ۔ ٢٨٨

 همزليف لزني نآ الا ، هيلع الو لستغت نأ اهيلع سيل هنأ دحأل هيف لوق

 . ؟ ال مآ اهنو ٥

 مزال هلعف نم ىلع هب لسغلاغ ح عامجلا نم هنا هيغ ليق دق : لاق

 ق هفلاخ دق ام نيح ىف حصي نأ زوجب اذه ىلع فيكغ .« عامجال ا ىف

 عضوملا اذه ىف ملعي ال هنا اهيخغ لاق نم ضعب نع عفر ناو ص نيد وأ ىار

 ىف ىقتالتلاف ، ناتخ الو هيغ ةبانج الو ءطو لحمب سيل هنأل ، اهيلع السغ

 ه امهنم ءىشب لسغلا ضرغ مزليف ث نيناتخ ءاقتلا هب نوكي ال نيجرفلا
 ىف هنع ام ىنعم ىلع ص اهدمعت نم ىلع ةمرحم ةساجن عضوم الا وه ناو

 لاحلا ىف هل رهظ دت نوكي نآ ىفن هسفن نع هب ىذلا هلوق نم ىوري اذه

 فلتخي نآ زوجي ال امب هلعغ هادع نمل رهظ دقف لاستغالا موزل ىلع لدي ام

 ٠ همكح ى كلذك هنأ ىلع قحلا ىف ةلدأ نم ادبأ هتوبث ى

 هيبغ كش ام ريغ نم هملع ةقرل ةذغان ةريصب هل سيل نم ىلع ىفخ ناو

 ىف هنع هل كاكفنا ال عامجلا مسا هل مزال هل ءطولاف ، همسا ف حرق

 اهبيغمو اهيف ةفشحلا لوخد نوك مكح نم هل ام لوصحل ، هدحو عامجالا

 هاقليغ هل ناتخ ال هسفن ىف ناك ناو ، أطخ وآ دمع نم مقو هجو ىأ ىلع

 اهضومغ نوك .الا هنامز رم ىلع هبوجول امهئاقل نم دارملا سيلف ث هناتخب

نأ امهنم دحاو لك مزلف عضوملا اذه ىف لصح دقو ث لاح ىلع جرفلاب



_ ٢٨٩ 

 وهغ لزني نأ عنتما وآ ة قغادلا ءاملا لزن هب دبعتلا عضوم ىف لستغي

 ٠ كلذ هيغ حصي لوق نم هريغ ال كلذك

 ربد وأ لبق نم جرفلا ىف اهلك ةفسثحلاا ضمغت مل ناغ : هل تلت

 ٠ ؟ هيلع الو ةآرملا ىلع هيف لسغ الف

 لزني نآ الا هبغ فلتخي ادحأ نأ ملعن الو اذه: ليق دق معن : لاق

 وهغ الاو ، هموزل ىنا ىأرلا نم هب ام ىلع-نوكيخ ىه-لزنيي وأ. ؤ هيلع وه:
 ٠ كلذك

 قفادلا ءاملا اهجورخب الا همزلي ال ةبانجلا نم لسغلاف : هل تلق

 . ؟.ال مآ ءاملا هعم لزن عامجلا وآ

 ىلع ليلد :نآرقلاو ةنسلا و عامجالا ق : امل 6 ليق .اذكه معن : لات

 مدعل ء .امهيلع داز ام ال ناهجو قحللا ىق هبوجول امهغ :ء نايبلا اذه قدص

 ٠ .كلذ ىف رظنيغ .

( ٣ ج. نئازخلا _- ١٩ م )



_ ٢٨٩٠ _ 

 نوتالتلاو تلاثلا بابلا

 ال مأ ىن هنم جرخف عامجلا ىأر نميف

 : ناهين ابآ خيشلا ىنعأ 4 هباوج نمو

 ةظقيلا ىف عامج ريغ نم ةوهسن نع قفادلا ءاملا هنم جرخ نميغو

 وآ نيد ىف قرف امهنيب وآ ظ عامجاب ةبانجلا نم لسغلا همزليأ ك مانملا وآ

 قصلا لهآ دنع ماكحألا نم امهل ام وأ عساولا ف حصي نأل زاج ىأر

 . ؟ ال مآ

 مزال ةردقلا مم هنأ الا نيرمألا نم عضوملا اذه ىف ىردآ ال : لاق

 لد ام هيغ ناخ ( اورهطاخ ابنج متنك ناو ). : ىلاعت هلوقل نيدلا ىف هل

 . هنظقي ىف امك همون ىف بنج مسا هيلع عقو نم لكل هموزل ىلع ىنعملاب

 الاو هنم ةبانجلا جورخل هتودح ف راص دق نمل همومع ىف قلطم هنأل

 ىلع ث همسا ىف ابنج هجورخ لاح اهدجي ث ةوهس نع قفادلا ءاملا ىهف

 عيمجب مزال هل وهخ اذه ىلع اهجورخ نوك لاح اهيخ نوكي ةئيهو ةلاح ىأ
 ٠ همكح ىف ىنعم وآ اظفل هنمضت ام

 وآ املع نيد ف همار نل حصي فيكف هرمأ نم اذه ىلعو ث مزج لاح

عامجا نم هم ام ىلع زوجي هنأ نظت وأ 6 امكح هيجوب ئآر نم هنود ام



. ٢٨٩١ _ 

 قحل ١ 1 حصب ن ١ وآ 6 ع اطم ى آ ر وأ ةنونب د ق هريغ ىل ا فل اخب نأ

 هيغ زوجي ال ذا ث ادبآ امهنم لك ىف هزاوجل عضوم الو قرفلا زاوج نوك

 ٠ كلذ ف كس ام ريغ نم هيلع هنأ الا ، هلعف ىلع هتردق لاح

 هنأكو ، ةباد وآ الجر وآ ةأرما عماج هنأ همانم ف ىار ناخ : هل تلق

 ةبوطر دجي ملغ هنيح نم سملو ص لاحلا ى هبتناغ ةوهسن ف ءاملا لزنأ
 ٠ ؟ هماكحأ ىلع اذه ىف لوقلا ام

 ريغب لوقي ادحآ نآ ملعن الو . هيلع لسغ ال هنآ رثألا ىفف : لانت

 ٠ كلذ الا رظنلا ىف لاح ىلع زوجي نلو ت هيخ اذه

 اه ردب ملغ ةليلق اهنأ الا ةلم ٥ رمآ نم اذه ىلع دجو ن اغ .: هل تلق

 ٠ ؟ اال وأ ةبانج

 همحر ىلع نب ىسوم لوقل ىلوآ هب نوكي نآ لسغلا ىف ىسعغ : لاق

 ٠ ىذملا ىلع نقيتسي ىتح هيلا بحأ هنأ هيف هللا

 ٠ ؟ ال مآ هفالخب ملعلا لهأ نم هريغل لوق نم لهغ : هل تلق

 3 هيف مهلوق نم عضوملا اذه ى ىردآ ال انأو ،س ملعآ هللا : لاق

 ىلع الا جرخي ال هنأ الا ث هيلع لوقلا ىف قافتالا هبشي ام ىنعمب هنآ الا

 هنأ اهنوك هعم حصي مل ام مكحلا نم هريغ ىلع ال طايتحالا نم هب ديرأ ام

 هلاق نمل ىأر ىلع ىرخآو عامجا ف ةرات مزجلاب هبجوي نآ دبال ام ىلع

. لاح ىلع ةغطنلا نم اهنأ هعم حصي وآ ، ملعلا لهآ نم



.٢٨٩٢‘ 

 .هينننا- امل . ج رخ:.ول :نأ هفاغج ردق.: همون ق ىقب ناغ : هل تلق. 6

 ؟ ائيش دجي ملغ سملغخ ٠

 لاح ىلع مكحلا ال :طايتحالا هجو ىلس ٠

 ىقبو ث هنيح ىف هسمتلي. ملف س لاحلا ىف هبتنا وه ناف : هل تلق

 ٠ ؟ لاستغالا ىف ىلوألا لثم هذه ىف لوقلاف س هخافج رادقم

 روجب دق هنأ: الا « امهنيمتام قزغ-مدعل .امهيغ ااذه ليق دت معن : لاق

 هرف هيجو ام. نوك. حصيب. مل.. ام كلنو .هذه ف هيلع نوكب نأ الا مكحلا ق

 ٠ هغرعاف

 . ؟ اهيغ كنال .هنم ةوهش نع: جرخت .اهدجوغ هبتنا ناغ .: هل . تلق.

 ىف ام لسخلا نم هيلع هلو س اهمسا ف قفادلا ءاملا نم ىهف : لاق

 . هيف كش ريغ نم مكحلا ىف هيلع هبجوي لوق نم اهمكح

 هركذ نم ةكرح نع ال هنآ الا ةوه نع اهجورخ ناك ناغ : هل تلق

 ٠ ؟ كلذك 7 هندي نم زا زتها الو

 . كلذ ىف فلتخي هنأ ملعأ الو ، ةيح .اهنأل معن : لاق

هبتناغ اهبرقي ام وآ ةوهش ىف لازنالاو عامجلا ىآر ناغ : هل تلق



 ۔ ٦٢٨٩٣ .

 ، هبارطضا نوك هركذ نم لإ زو ةوهشلا ترتغ ىتح ةبوطر .دجي ملف هنيح نم

 ٠ ؟.اههبسأ ام وآ ةبانج هنم جرخ مث

 نم ىلع لسلاب لوق نم: اهيغ امل ةتيملا ةبانجلا ىه هذهف : لاق

 ٠ هيلع لسغ ال لوقو > اهب ىلب

 ىردي ال ةلب نم .هنوكس. دعب اذه ىلع جرخ :ام ناك ناغ : هل تلق

 ..؟ هريغ وآ قغاد .ءامأ 6 ىه ام

 اميف هريغ ال ادحاو الوق هيلع لسغ`ال هنا ليق دق اذه ىفغ : لاق

 ٠ هيغ هملعن

 دق ام.هلاح ق ىرجملا ناك وأ. ء هركذ ىلع كسمأ وه ناف : هل تلت

 . ؟ هلاوز دعي ةبانجلا نم ءىش هنم جرخ مت 4 ةوهشلا تلا ز ىنح هم هدش

 اهل امل نيرمألا لامتحال ء.اهتومو ةفطنلا ةايح ف عضوم اذهف : لات

 هبرقل اهب ام قحأ لسخلاب اهنم جورخلاف نيحلا..ىف .اهجورخ نع عنام نم

 مل وأ ةوهشلا دجو هنأك ىأر ، ايؤر ف هعامج ناك ناف : هل تلق

 وأ ايدو اهيردي الو اهكردي ال ةبوطر هب دجو هبتنا امل هنآ الا اهدجي
 ٠ ؟ ايذم وأ ةفطن

هجورخل قفادلا ءاملا نم اهنآ هعم حصي مل ام هنا. ليق دق : لاق



_ ٢٨٩٤ 

 هل رمأل اف ؤ اهي ام ىلع نوكنف ةتيمل ١ مكح ف نوكب هب ام وآ ةوهنتتلا لاح

 قافتالا هبسثيب ام ىنعمب هنآ الا س طايتحالا ىنعم ىلع الا جرخي ال لسغلاب

 . هيغ ملعلا لهآ لونت نم هيلع

 . ؟ ههيسشأ امو عضوم ا اذه ق سل ١ كرت ن اف : هل تلتق

 هبتنا نيح سم ول هنأ لستغي نأ طايتحالا ىف هيلع نا ليق دق : لاق

 مكحلا ىف امأغ ؤس هيلع هنآ قافتا ىف لوق نم هب ام هيلع لخد اللي دجوف

 املو س ةوهسن ريغ ف لازنالاو عامجلا ىأر هلعل هناف : هل تلق

 . ؟ ىه ام ردي ملغ ةلبلا هذه دجو هبتنا

 ، هيف ةبانجلا نم لستغي نآ هيلع نا ليق دق عضوملا اذه ىفغ : لاق

 ةلبللا هذه ىف نيقي ىلع ال هنأل ، طايتحالا ىنعم ىلع الا جرخي ال هنأ الا

 . ىأر ىف وأ لاح ىلع مكحلا ىف همزليغ ، ةبانج اهنأ

 نم جرخ مث ةلب دجي ملف ، لاحلا ىف اذه ىلع هبتنا ناغ : هل تلق

 ٠ ؟ ةبوطرلا نم ءىش دعب

 نم اذه وحنو لسغ هيغ هيلع نوكي الأ عضوملا اذه ىف ىسعف : لاق

 عطقي نأو ث ءاجر ىف هللا همحر ىلع نب ىسوم ىلع ىبآ نع دجوي لوقنلا

٨ همزلي ال هنآ رثألا ىف هللا همحر ديعس ىبأ خيشل ا لوق فو ، لدع وهف هب



 ن ٢٧٥

 ىلع لديغ هديؤي ام .الا رظنلا ىف سيلو ص افالتخا كلذ ى ملعي ال هنأو

 ٠ كلذك هنآ

 اعامج ىآر دق نكي املو همانم ف ةجراخ ةبوطر دجو ناف : هل تلق

 ٠ ؟ هم ايقت دعبي اه دجو امن ١ و 6 هيرغب ام ال و

 ء ةبانج نم ال اهنأ ملعي ىتح لسغلاب هيف ليت دق اما اذهغ : لاق

 ليقو ث ةبانج اهنأ ملعي نآ الا همزلي ال هنا : لوق فو ث هيلع وهغ الاو

 هيلع لسغ الخ الاو ، لستخيب نآ همزل ةبانجلا ةحئار اهب دجو ناخ اهمشي
 عم ةتيملا ىف نوكي دق ذا ةحئارلاب همزلي ال ليقو ث ةبانج اهنأ ملعي ىنح

 ٠ لسغ اهيف همزلي ال هنآ لوت نم اهب ام

 ةحئارلا عم هل هراتختغ عضوملا اذه ىف كبجعي ءىش ىاف : هل تلق

 ٠ ؟ لمعب نأ

 لستغي نأ ةنونيد ريغ ف ىنبجعيغ لاكشا عضوم هارأ ال ىنا : لاق

 ةيح نوكت نأ لامتحالا زاوج نم ةبانجلا ىف هب ام ةهبش نم هل اجورخ

 هيف لوق ال ام ىلا ةيبرلا نم جورخلاف ةتيم نوكي نأل زاجغ س نكمأ امك

 نوك هعم حصي مل ام هارأ ام حص نا هب ام ىلوأ لاح ىلع هجورخ الا

 ىأرلا وأ عامجالا ىف هيلع وآ هل ام ىلع هيف نوكيف نيرمألا دحأ

 ٠ هغرعاف هنيح ف هب لمعي

نأ هل زاج لوقب ىأرلا عضوم ف ذخأ نم هنيد ىف ءىطخأ نأ ريغ نم



_ ٢٨٩٦ 

 مكحلا هجو ىلع هيغ جرخي هلك عضوملا اذه .ىف ىأرلاخ : هل تلق
 ٠ ؟ هيلع هموزلب لاق نم ىآر ف

 رمألاخ ، ةبانج اهنآ هعم حصي مل ام هنآ لدعلا لهأ لوت ىفف : لان

 مكحلا :نم هرغ. ىلع .ال طايتحالا ىنعم ىلع جرخي امنا & لسلاب هل

 ٠ كلذ ى

 هبابسآ نم نوكي ام وآ عامجلا ىآر نآ دعب نم اهدجو ناغ : هل تلق

 . ؟ هيغ لوقلا ام هرمأ نم اذه ىلع لسخلاف 5 ةيعادلا

 : ملعلا لهأ .لوق نم قافتالا ىنعمب هيلع هنآ عضوملا اذه ىف : لاق

 ٥هربغ ق ال طايتحالا ق كلذك وهف الاو 6 ىنملا نم ال اهنأ هعم حصي نأ الا

 . هيف كشال امب ةبانج اهنأ ملعي مل ام مكحلا نم

 هبتنا نآ دعب نم ةوهسث نع ال هليلحا نم جرخ ام ناك ناف : هل تلق

 ٠ ؟ هبارطضاو هراشتنا لاح

 .٠ ىذم وهف الاو ةنرم ةفطن ناك ناغ : لاق

 جورخ .ىلا برقي امم ههبشأ ام وآ عامجلا ىأر ناخ : هل تلت
 هنأ الا جرخي مل وأ قفا دلا ءاملا نم ءىش هنم جرخ هنآ ردب ملو ةوهشلا

٠ ؟ ال مآ لستغي نآ همزليآ ةفطن دعب هندب نم عضوم ق وآ هبوث ىف دجو



_ ٢٩٧ 

 ملعن .الو & مكحلا .ىف هيلع هبوجوب عضوملا اذه ىف ليق دت معن : لاق

 .. هبرقي .امل هريغ نم نوكي نآ لمتحي .نآ .الا ملعلا لهأ لوق ىف فلتخي هنآ

 . كلذك وهغ الاو طايتحالا ىنعم ىلع جرخي نأل زوجيف

 ةيح اهنآ هعم حصي مل هنآ الا هنم اهتآ الا لمنحي مل ناف : هل تلق

 ه ؟ ال مآ

 لوق ف طاينحالا نم نوكي نأل زاج ةتيم نوكت نأ لمتحا اذاغ : لاق

 ىلع ث دبالف اهيف بجوي نم لوق ىلع امآو س السغ ةتيملا ف بجوي ال نم

 نوك حصي مل ام ث العف هتوبث ىف مكحلا هجو ىلع جرخي نأ نم س هدايق

 هيلع نوكي نآ دارفنالا ىلع اهنم لك ف لمتحي نأل زاج ص اهتايح وأ اهتوم

 ءاوس ىلع اهنوكو سبللا دوجو :مدع نم سكعلاو درطلا ىف امل اهتاذ ى

 ٠ كلذ ىلع ىمهف الاو اهبرل ةبجوم ةدايز .امهدحأ نم.اهبرقي امل الا اهيف

 ءىش نم ههبشآ ام الو اعامج ىري نآ ريغ نم اهدجو ناغ : هل تلق

 ٠ ؟ اهبرقب

 7 طايتحالا ق همزل هريغ نم وأ ةنيم نوكت نآ لمنحا ناغ : لاق

 فلتخي نآ زوجيف ةتيم نوكت نأ لمتحي نأ الا س مكحلا ىف هيلع وهف الاو

٠ ملعلا لهأل ىأر نم امهعم هيغ امل هموزل ىف



 خ ٢٩٨

 هدجو ام نوكي نأ لمتحاو ث ةبانج اهنأ هعم حصي مل ناف : هل تلق

 ٠ ؟ ١ ذه وحن نم وه ام وأ ى دول ١ وأ لويل ١ وأ ى ذل ١ نم

 ص مكحلا ةهج نم هيلع نوكي نآ مزحلاب لسغلا ق حصي الغ : لاق

 ٠ ٥آ ر نم لوق ىلع ط ايتحال ١ ق هم زلي نآ زوجي امنا و

 هنم نوكي نآ .الا هعم لمتحي ملو ةبانجلا حير اهب دجو ناف : هل تلق

 ٠ ؟ لاحلا ىف ريغلا نم اهبرقي ام مدعل

 نأ لامتحالا ةهج نم هيلع زوجي نأ دبال ام اهيف هل ىقب دق : لاق

 قبرط نم نوكي ال لاستغالا موزلف ث ةيح اهنأ هعم حصت مل ام ةتيم نوكت

 ٠ لاح ىلع اهب هبجوي نم لوت ىلع الا مكحلا

 . ؟ اهيغ ام رثكأ نيلوقلا ىاف : هل تلق

 ٠ رثكألا اهنأ اهب بجوي ال نم 3 ر ف ليق دق : لاق

 اهدجي مل وأ ةوهلا دجوغ ههبشأ ام وأ عامجلا ىأر ناغ : هل تلق
 . ؟ الوأ ءاملا نم ءىش هنم جرخ هنآ اهب ردي ملخ هبتن ا مث

 ء ةبوطرلا نم ائيسث دجي ملف هنيح نم سل نا هنا هيغ ليق دق : لاق

 لاح ىف سملي مل ناو س ىلوآ هب لسغلاف اهدجو ناو ث هيلع ءىش الغ

 « لستغي نآ همزل س هموي راهن ى وأ هليل ىف هفافج رادنم همون ف ىقب وأ

ىبأ خيشلا لوق ىف هنأ الا ، هبلع وهخ مث ، للبلا نم ائيش دجي مل ناو



٢٨٩٩ 

 اذه ممو . فالتخال ] هينشي ام . ىنعم هيغ جرخ امم هللا همحر دبعس

 دقو 0 لسخغلاب طاينحالا ىلع هرمأب نم لوق لدعلا لهآ ىآر نم هبجعيف

 . كلذ ق لوقل ١ نم ىضم

 ىنملا جورخب الا عامجالا ىف نوكي ال ماكحألا ىف هموزلخ : هل تلق
 ف همزلي هب ام وآ ك مانملا وآ ةظقيلا ف ىحلا قفادلا ءاملا وه ىذلا

 . ؟ عامجلا

 ىلب نم ىلع هيف هموزل ف فلتخي نآ زوجي ال ام عضوم معن : لاق

 ٠ هبلع ةردقلا مم هب

 قغادلا ءاملا اهنم لزنيف عامجلا اهمانم ىف ىرت ةأرملاغ : هل تلق

 لئم اهنم ةبانجلا جورخو اهفالتخا اهل لسغلا موزل ف ىمهآ 6 ةوهش ق

 . ؟ ىنربخت ال وآ اهماكحأ ق لجرلا

 ىف بنج اهرمأ نم كلذ ىلع اهنأل اهمكح ىف اذه ليتق دق ىلب : لاق

 ه اهمعي ام ( اورهطاغ ابنج متنك ناو ) : ىلاعت هلوق رهاظ ىف نأ الا ء اهمسا

 { ةبانج نم اهل امل ةراهطلاب هرمأ دق نم ةلمج ف اهلوخد ىلع ىنعملاب لديف

 . اهسمي مل ناو

& اهيلع لسغ ال ليقو ث كلذك هنا ىرخأ ةياور ف هيلع لد امل مازلا ىف



_ .٣٠٠ 

 وبأو ةيواعم وبأ لوقي .هبو اهيف ام رثكأ هلبق ام نأ الا ةبانجب سيل هنأل

 ٠ هللا امهمحر ديعس

 : لاحلا ىف اهتفن:نم:هتسمتلاف ، لازنالا :ةوهش فق هتأر ناغ : هل تلق

 . ؟ ادبآ ةبوطر دجت ملق

 مدعل ةآرملا ىلع هيغ لسغ ال .هنآ الا عضوملا اذه ىف ىردآ ال : لاق

 ٠ ىآزال و نيد ىف هريغ ىلا فلاخي ادحأ نأ ملعأ الو س هيلع لدي ام

 هيغ نكمي ام رادقم هتكرتو اهتقو نم هسمتلت مل ناف : هل تلق

 ٠ ؟ هغ افج

 اهعم ححص ول نأ .اهيلع .هبجوي نم. لوق ىلع زوجي نآ ىسعف : لاش

 مهل رمألا نم..لاجرلا ف .ليق دق. ام ىنعم لاحلا اذه ىلع اهيغ جرخي هنأ

 اذه ىف ةهبسثملا نم اجورخ طايتحالا نم هب ديرآ ام ىنعمل لاستغالاب

 ٠ لاح ىلع عضوملا

 اههابتنا ..دعب اهنأ الا ، لازنا الو ةوهش ريغ ى هتأر ناف : هل تلق

 . ؟ ىه ام اهيردت ال ةبوطر اهجرف ىف تدجو

 هبجوي نم لوق ىلع طايتحالا ىف لسغلا اهيلع نوكي نآ ىسعغ : لاق

زوجيغف .ةيانج .اهنأ حصي مل ام اهنم ةوهش نع اهجورخ حص ول نآ مكحلا ف



_ ٣٠١ 

 هارأ ام حص نا ةيح اهنأ حصي ىتح هدايق ىلع هموزل ق فلتخي نأل

 ٠ اهيف

 ء اقح ناك ام الا هنم ذخؤي ال مث هلك كلذ ف رظنيغ ملعأ هللاو

٠ ىدهلا عبتا نم ىلع مالسلاو



_ ٢٣٠٧٣ 

 نوثالتلاو عبارلا باتلا

 ةبانجلا نم لسغلا ةفص ىف

 : ناهبن ابأ خيسنلا ىنعآ ، هباوج نمو : ةلأسم وهب

 هلسغ ىف نوكي هجولا فيك ء ءاإاب ةبانجلا نم لستغي نآ دارأ نميفو

 نم قحلا لهأل امو ، هياع ام ءادأل هيف عنصي اذام وأ ، ءانالا نم ناك امهم

 . ؟ هبرل هيدؤي نأ همزلغ لاح ى هب ىلب نم رمأ ف لوت وأ لعف

 لوبلا قيري نأ ةردقلا عم لدعلا لهأ لوق ف هب رمؤي ىذلاف : لاق

 دعب نم جرخيف ةبانجلا نم ءىش هليلحا نم ىرجملا ف ىقتي نآ نم افوخ

 ىف ةبوطرلا نم هب ام عطقنا ىتح ءاربتسالا ف غلابو لاب اذا ، لسلا
 ٠ لاستغالا نم همزل دق ام ةيدأت ىف ذخأ لاحلا

 هدارآ ام ىونيو ، هللا ركذيغ هنيمي نع ءانالا عضي هنآ مهلوق نمو

 هب ام لسخي مث ءاملا نم هيغ اميف امهلخدي نآ لبق اثالث هيدي لسغيف
 ءاملا ضيفي مث ؤ ةالصلا ءوضو اضوتي مث ىقبيف هليزب ىتح ىذألا نم

 ههجو ىلع مث ص رسيألا هسأر قسث ىلع دعبو ع نميألا هسأر قسث ىلع

 غ اهيلبب امو ىنميلا هدي ىلع مث ع هينذآ نطاب عدب الو ع هتيحل للخيف ى هقنعو

 لخديو ، هرهظو هنطبو هردص ىلع مث ص اهيلي امو ىرسيلا هدي ىلع مث

٠ ىرسيلا هلجر ىلع مث ، ىنميلا هلجر ىلع مث ، هترس ف عبصالا



_ ٢٣٠٢٣ _ 

 لك عم ض اثالث هندب نم هريغو وضع لك كرعيغ هليلحا نيب دهاعتيو

 ٠ هيلجرب رخآ ردق عضوم ق ناك ناف ء ءاملا نم ةيبص ةكرع

 مث . ى ذألا مث 4 هيفك لسغب هنأ : حبسم ١ نبا خيشل ١ لوق ق و

 ىلع ءالملا ضيفب مث هيعارذ مث ههجو : مث ،ک .ةشنت دو . .. :

 ٠ هندب

 5 رحبلا لثم هبلع داز امو ههبسشأ ام وآ رهنلا نم ناك ناف : هل تلق

 ٠ ؟ كلذك هيغ لوقلاف

 ن و & رسيآ هلخاد ق لسغ ١ ن ١ هيف رمأل ١ نوكب نأ ىسعف : ل انت

 نوكب ام ىنعم ق هنأ كشالف 0 افرغ هئام نم ذخأم لعجغخ هين اج ىلع دعق

 ٠ كلذ ىف امهنيب ام قرخ مدعل ءانالا ى

 ٠ ؟ ال مأ نوكي اذه ىلع هبيترت ف لوقلاف : هل تلت

 نم نسحغ هلعغ ناغ .5 همز ١ ول نم ال هم ادآ نم هنأ الا معن : ل انت

 . هرزو مدعل هيلع مول الغ هكرت ناو ث هرما

 لهآ لوق ق ال مآ ى زجيغ هنود امب لسغل ١ نوك حصيو : هل تلق

 ٠ ؟ ل دعل ١

 ىوذ نم لدعلا لهآ نيب هتوبث ىف فلتخي هنآ ملعأ الو ليق اذكه : لاق

ع هلفن نم لاح ىلع هنأل.ء هلضف نم هتوفي ام الا هكرت ىف سيل ذا ء لضفلا



_ .٣:٤٠ _ 

 ىنعم هقحلب نأ دبال هيغ ء وضولا':كزتن. عم: هن الا 6 هلصأ فضرفلا. نم ال ;

 ىزجيغ :همانم موقي هنا. لوقي نم ىآر ىلع هب ةالصلا زاوج ف فالتخالا

 هب ام ىلع نوكي نألا زاجف ص هيينرتب ذخآ دق هنأل ، هيلع وآ هل ام ءادأ هنع

 ٠ كل ذ ق لوق نم

 هنيميب نع هعضو نم هل عنام هلامش ىنع ءانالا عضو ناف : هل تلق

 ٠ ؟ .هلهج وأ هملع هل هريهطت حصيو ك .هلعغ. ام-همثؤيأآ هلاح . ق

 هيف امل .افالخ هب دري مل امو ، لاعفأ نم .هل ام مزاول نم ال ث هلئاضغ نم

 - هيلع . مث ١ الف ةلضف نم هل ال ءا ردز ١ ىل ١ و ؤ ةنس نم

 ٠ ؟ دمعلاي هكرتن وآ هناسلب هللا ركذي نآ ىسن ناغ : هل تلق

 داسغخ ىل ا هم غلبي نأ امأف س لضف نم هيغ ام هتاف ليق دق : لانق

 مل امو ‘ ل دعم هم ١ ر نمل حصي 4 هغرع آ : الف . .لنغ : نم : هل. نوكب اميغ .. هيلع .

 ٠ هيلع ءىش الف ، هباوث اغافختساو ث هبابرألا ادانع هعدي

 نع هيزجي نأل زاج هلسغب هداراو هبلقت ف هللا ركذ ناف : هل تلق

 ٠ ؟ هناسلب هركذ

ىلع ةردقلا عم الوق هرهظأ !ناغ ن .ىدنع اذه ىف جرخي اذكه .: لاق .



_ ٢٣٠٥ 

 نم هسفن ف ام ىلع ةدابز نم هيغ امل لزجأ هباوثو « لضفآ وهف هنالعا

 ٠ هلامك ديزمل هلامعأ ف ةبجوم ةلاح ىف هل ركذ

 ٠ ؟ هل حصي مل ةين ريغ ىلع عقو ناغ ، هطرش نم ةينلاف هل تلت

 ، ةداراو دصقب الا حصي الف ةدابع عون هنذا ، لوق ىلع معن : لاق

 ناك ول هل ىزجملا لسغلا ةروصب ىتأ اذا اهنم هدرجت ىلع هزاوجب ليتو

 ٠ هيف ام رثكآ هلبنت ام نآ .الا ، لعفلا نوك لبق ةين نع

 ءانالا ىف امهلخدي نآ لبت هيدي لسغ نم رمؤي هب امو : هل تلت
 . ؟ هيلع مزال

 هيلع لسغ ال : لينو ، لوقلا ضعب ى اتلطم رمؤي هب امم وهغ : لاقت

 تتاب نيأ ىردي ال » : ثيدحلا ف امل ، ليللا مون نم نوكي نأ الا امهيف
 امهلف الاو س ةساجن امهب نوكي نأ الا امهلسغي نأ همزلي ال : ليقو « ؟ هدي

 هيلع حص ام نع وآ ت امهنع اهلاوز نوك هعم حصي مل ام ةراهطلا مكح

 ىلع الا جرخي ال هلبق امو امهيغ مكحلا وه نوكي نآ اذه ىف ىسعو ح امهنم

 ٠ امهلسغ ف ةطاحتسالا ىنعم

 ٠ ؟ امهتس اجن ق ةيب رل ١ عضوم ق ١ ذه نم كيجعي ء ىش ى اغ : هل تلق

 اجورخ امهلسغي نآ دعب نم .الا ءانالا ىف امهلخدي الآ ىنبجعي : لاق

 ةحصل الا ع الف مكحلا ىف امزال هلعجي نأ اماغ ، امهيلع ةلخادلا ةمبسنلا نم

( ٣ ج نئازخلا _ ٢4 م (



_ ٢٣٠٦ 

 ةساجنل الا حصي الآ الا كلذك هبوجو ف زوجي نلو س مزجلاب هبجوت

 اهب ةراهطلا عغر ف الو اهنوك ف هعم كشال ىأر ىلع وأ ، عامجالا ىف

 ٠ اهنيح نم هدايق ىلع

 رمؤيأ ، امهنم ءىش ف وأ ةساجن امهب نأ هعم حص ناغ : هل تلت

 . ؟ ال مآ هلتم وه ام وأ .رهن لخ ١ د هلسغ ن اك ن ١ و ؤ امهب ا دعي نآ

 هلمهآ ناو ؤ هملعن نم لوق ق هب رومأملا وهف هلعف ناف معن : لاق

 نأل زاج ، اهيغ ام ىلع ةساجن نم هب امل ءاملا ىف امهب هكرع ف ىتآو

 . امهنم اهلاوزل هيزجيغ رهطي

 . ؟ ال مأ هل مزال ىذألا نم هب ام ةلازا دعب ءوضولاغ : هل تلق

 هريغل ال هلل هلعغ ناخ ث همزاول نم ال هبادآ نم هنا هيف ليق دق : لاق

 ضرفلا نم ال هنأل ، هيلع ءىش الغ ةصقنم ريغ نم هكرت ناو ، هلضف زرحأ

 ىف نوكي نأو ث ةراهطلا ىف ةغلابملا نم هب ديرأام ىنعمل نكلو س هلصأ ف

 هلفن ىلع لد ام اذه ىفو س ءوضو ىلع هضرغ نم هيلع ام ءادأل هلسغ

 ٠ هقرعاق

 ٠ ؟ امهيلع ةردقلا عم امهنم دبالغ قاشنتسالاو ةضخمضملاخ : هل تلق

 هبزجي الغ الاو ص رذعل .الا امهعدي الغ هضئارف نم امهنأل معن : لاق

٠ اديآ امهنود ام



_ ٢٣٠٧٣ 

 امهلسغيخغ هيرخنم وأ همف ىف هيدي نم عبصال ا لخديو : هل تلق

 . ؟ ال مآ

 ءوضولا ى ام ىنعم امهلسغ ىف جرخي نأل زوجي نأ ىسعف : لاق

 ٠ كلذ ىف لوق نم هباب ىف ىضم دقو ث امهبغ هجو نم

 رهطت نمل همامت ف طرش هندب نم ىذألا عضوم ريغل كرعلاغ : هل تلق

 ٠ ؟ ال مأ هيلع ة ردقل ١ مم ءانالا نم

 كرعلا رادننم عقولا نم هبصل نوكي نآ الا هيغ ام رهظآ ىلع معن : لاق

 ٠. ةدحا ويب ليقو أ ائالئ هكرعب نأ هندب نم عضوم لك ق هل دبالف الا و

 . هيلع ام ءادأل هيف زجم هترشبل هلبو هيلا ءاملا غولب نا : لينو
 . ؟ ه را دقم امو كرعل ا اذه دح امو : هل تلق

 . هل زجم هناخ ، همسا هيلع عقو ام الا دحب ارادقم هيردآ ال : لاق

 هترشب ىلا هغولب ف نا لوقي نم ىأر ىلع الا ةدع نم هل ام عم فج ناو

 نم هيف امل دحلا وه هدايق ىلع هناف ، كرعلا نع هيزجي ام هب اهل ام عم

 ٠ دعلا نع ةيافك

 هيزجيآ 2 امههبسثآ ام وآ رهن لخاد ىف وآ رحب ىف ناك ناف : هل تلق

 . ؟ كرعلا نع ةساجنلا نم هبرل هلاوز دعب هندب نم ىقب اجل

 ، كرعلا رادتنم اهنم وه هل وأ ةكرحلا نم هل ناك اذا معن : لاق

. ادبأ اذه ريغب لوقي ادحأ نأ ملعأ الو



 ۔ ٣٠٨

 . ؟ امهيف وه هل الو ةكرح امهل نكي مل ناغ : هل تلق

 زاوج ف ىآرلاب فالتخالا نم ءاملاب هلب عم هب ام ىلع وهف : لاق
 ٠ ءاهتفملا دنع هب ءازتجالا

 هب لو زنف ام ر ادنم امهجومل وآ . ة وق امهيرجل ن اك ن اغ : هل تلق

 . ؟ ال مآ هل حصيف هكرع نع هيزجيأ 0 ةس اجنل ]

 زجي ملف هل لصح دقو ث اهلاوز الا كرعلاب دارملا سيل ذا معن : لاق

 ٠ هيلع ام ءا دأل ل اح ىلع هئزجي هنأ ال أ » هيغ

 ۔ ءاملا ق هسفنب ح ز وه ن اف ةس اجنل ١ نع لا وز عمو : هل تلق

 ض رغ نم هيلع ام ءا دأل هت زجيأ ‘ ك رعل ١ ر ا دقم هي ك رحنغ هيغ ص اغ هنأ وأ

 . ؟ .ال مآ لسغلا

 هل زجم هنأ ىلع ىنعملا اذه ىف لد ام لوقلا نم ىضم دق : لاق

 همغ اذا ةدحاو ةرم ىف : رخآ لوق ىلعو ث تارملا نم اثالث هل راركتلا عم

 ٠ هن دي عيمج ىلع ىتأغ

 . ؟ هئزجيأ هلسخغل ها ونغ هيأ ر نع وآ اه رك ء اما ف ىقلآ ن اغ : هل تلق

 ٠ كلذ ىف امهنيب قرف ال هلعف نم ناك ول ام ىنعم ق وهف : لاق

 هلاوز دعب نم وأ ىذأ نم هب ام لازغ رطملا هيرض ناف : هل تلق

 ىف ىأر ىلع وأ عامجالا ىف هب ىتأي نآ هيلع ام رادقم هبطرف هندب معو
٠ ؟ ىندفآ لسغلا



_ ٢٣٠٨٩ 

 نم هب ام ىلع هيلا دصتلاو ح هل ةينلا عم هيغ نوكب نأ ديالغ : لاق

 هريغ وآ ءانالا نم ناك ول ام ةباثمب هندب ىلع هعقو ف هنأل ، لدعلا لوق

 5 لاح ىلع هازجآ هيلع داز ام وآ كرعلا رادقم ىف ناك ناخ ء هبص ف

 هديزي نآ الا هنود امل هل هتوبث ف فالتخالا ىنعم هقحلب نألا زاج الاو

 ٠ كل ذك وهمغ ال ا و | ٥ز ١ وج ال' ١ هيغ لوق ال ام ىل ١ همي جرخي اك رع

 . ؟ هيل ا دصق وآ هب هدا رآ ام ن اك ن اغ : هل تلق

 هنأب لوق نم هيغ ام ىلع نوكي نألا هيلع زاج ام عضوم اذهف : لاق

 ٠ هل ةين ريغب هنوك ىف نأل س هئزجي ال لوقو ، هئزجي

 بص هل كرعل ا نع هگ زجيأ هدبي هدسج نم هلسخي مل امو : هل تلق

 . ؟ ال مآ هب دؤي نأ ريغل ١ ىلع ٥ ر دنل ١ مم همزلي مآ > هيلع ء اغ ١

 الضف ت هيديب هكرعي نآ هيلع سيلو س هئزجي هنأ هيف ليق دق : لاق

 هلعف ناف ، نيحلا ىف هنيعي نأ هل زاج نمب نيعتسي نآ ةردقلا مم همزلي نأ

 ملعأ الو ، ةيزجم عضوملا ىلع ءاملا ةضاخاف الاو ى هل زاج ةنونيد ريغ ىف

 ٠ كلذ ىف فلتخي هنأ

 هي زجيآ % هلعغ نم هل عن ال لاح ىف هكرع ىلع ردقي مل ناغ : هل تلق

 نكب مل ن ١ و &{© ك رعل ١ م انتم هلسغ ق موقيغ هبلع ءاملا ضيفب نأ ٥ زجعل

. ؟ ال مآ ٥ ر ادقم ق ةكرح هل



_ ٢٣١ +: 

 ؤ رذع عضوم هنأل ، هيلع ام ءا دأ هئزجب هنا هيغ ليق دق معن : لاق

 ٠ كلذ ىضم دقو ، لاح ىلع هئزجي ليتو

 كرعبي نأ همزلي ال كرعلا نع هل ةئزجملا ةكرحملا دوجو عمو : هل تلق
 ٠ ؟ هيلع ر دقفف هنكمأ ن ١ و ؤ ٦1 ر نم لوق ق هن ده نم هل ان ام

 ىف هنأل ، ادبأ اذه ريغب هيف لوقي ادحأ ملعن الو ليق اذكه : لاق
 % همزلي ال هسفنل ما زللا ريغ ىق هكرع ناغ ء هنع هل زجم هنم لدي هماتم

 ز اج ام ىلع ٥د ١ رآ ىنعمل لب 6 هلاح ق هب موقي نأ ىلوأ وه امل عييضت الو

 هل ةب رجم ةكرحل ا كلت نأل 6 هكرت ن ١ هيلع مول الو % هدا ز ام رجآ هلف

 ٠ لاح ىلع هيف

 نآ ٥ زجع وأ 6 هنر دخ عضوم ق ٥ رمآ نع ربغل ا ه رهط ن اغ : هل تلق

 . ؟ زجي مل وآ هسمي نآ امهل زاج هل حصي

 لسغلا ف حص ناو ى امهل سملا ميرحت عضوم ف هنأالا معن : لات

 ىف هل سيلخ ث داسفلا دح ىلا هب غليب ال ذا ، لعفلا سفن درجم هنوك

 ىف هل زوجي ال نمب دايقنالا نوك مدعل ءوضولا نع هب ءىزتجي نآ ةالصلا

 حص نآ دعب نم نوكي نأ .الا س دابعلا نم هسمي نآ هندب نم عضوملا

 هيغ اذه نم نوكي امب هيلع هضقنو هل هتوبث ىف فلتخي نآ دبال هناغ ح هل
 . هاضر نع

 ع امجال ١ ف هسمي نآ هل لحب ال ام هتروع نم سم ناغ : هل تلق

. ؟ كلذك وهف



_ ٣١١ 

 سملا ميرحت نم هل ام لاح ىلع اعقاو لسغلا نوكي نأل ىلب : لاق

 ء هل سيل ام هبوكر نم ةبوتلاب هللا ىلا عجري نآ هيلع نأو ث عفاد نم

 ٠ ريغ ال هتالصل آضوني مث

 ٠ ؟ ه رمآ نع الو ٥ اضري ال ن اك ناغ : هل تلق

 هيغ ام ىلع لد ام لوقلا نم ىضم دتو ، هلعف نم الا هذهف : لاق

 . ؟ هلهج وأ هملع عضوم ق هوني مل وأ هلسغل هدا راغ . ها ون نا

 ٠ ؟ ال مأ هيلع ىهغ ، اهردق نم ىلع ةبجاو هيف ةالاوملاغ : هل تلق

 عنملاب ليقو ث لاح ىلع هلعغ نمل ةزاجالاب هغيرفت ىف ليق دق : لاق

 ىفو ٠ ىذألا نم هيدي ىف امل رهطتلا دعب نم نوكي نأ الا هل هتوبث نم

 : ليقو ص هيلع ةداعا الغ ىسن ناو ص هيلا عجرب نآ همزل هدمعت : رخآ لوق

 وه اتترفم ٥ زا وج نأ الا . ٠٥ ديعي نآ همزل بابسألا نم هريغل هكرت نا

 . هيغ ام رثكأ وه لب ، اقلطم هللا همحر ىموكلا لوق ىف ىضترملا

 . ؟ هديعيب نأ همزلآ نم لوق ىف قيرفتلا اذه دح امو : هل تلق

 فجيب نأ هندب نم نوكي ام وآ ، ءاضعألا نم قباسلا ىف هدحغ : لاق

 ٠ هفرعاف ءوضولا ىف ىضم امك ى ءاملا نم

 ءوضولا نع هيزجي هيلا دصقلا عم ةبانجلا نم لسخلاخ : هل تلق

٠ ؟ هيلع وأ هل اميف ةالصلا هب زوجتغ



_ ٣١٢, 

 ةساجن لك نم هتراهطو ث ىذألا لاوز دعب نم ناك اذا معن : لاق

 لون ىفو ٠ هيجرغ دحأ نم هحراوجل لسغلا دعب نم سمي ملو ث هندب ىف

 ء هدقتعا نا هئزجي ال : ليقو & ، هعم هدقتعي نآ هئزجي ال هنا : رخآ

 ىمدكلا خيسلا نأ الا ، هدارفنا ىلع هب ىتأي نأ ةالصلا نم هدارأ امب هيلعو

 ٠ حضاو هيف ام رثكأ هنا لوألا ىف لوقي هللا همحر

 ائيس لسغ نآ دعب نم هيلع ضقني ام هتروع نم سم ناغ : هل تلق

 ٠ ؟ هيغ لوقلا ام هئوضو حراوج نم

 ّ هلوأ نم هداعأف هيلا عجر ناغ % هداسغخ نم هب ام ىلع وهف : لاق

 ىلا عجر مث هندبو هحراوج نم ىقب ام متنأ نا ليقو ث هل ءوضو الف الاو

 ريغ ىلع هزيجي نم لوق فو ى هل حصي نأل زاج س هداعأف هلبق نم دسفأ ام

 راص ةضيرفلا ةالصل ءوضولا هي درب ملو 6٧ هنع هاون نا هنآ الا .ى بيترت

 ٠ لوألاب لصح دت ةبانجلا نم لسغلا ضرغ ناو ڵ الفن

 ٠ ؟ لفنلا نم ءىشل عضوملا اذه ق هاون ناف : هل تلق

 ٠ لدعلا ق جرخغ ‘ هارأ ام هيف حص نا ٣ وهغ : لات

 أ ةلفان هم ىلصيل ةبانجلا نم رهطتي نأ هلسغ ىف ىون ناغ : هل تلق

 . ؟ ال مآ ةضيرفلا هيب ىدؤب نآ اذه ىلع هل زوجيآ

ضرفلا ىلع عقاو لسغلا ىلا هدصق نأل ، هزاوجب ليق دق معن : لاق



٣١٣ 

 هنا لوقي نم ىآر ف هعم دجوي هل مزال ءوضولاف ، لدعلا ىف هريغ ىلع هل

 ءوضولا هب .دصق ناو هلسغ ف هل ةينلا عم وأ ، قالطالا ىلع هب موقي

 ىف هنأل ء هلصآ نع هب ةلاحم ليحتسي ص هلعف لاح ةلغات نم هب هدارأ امل

 عقي فيكغ ، ةضيرفلا ىلا دصاق هب وهخ ، هضرغ نم هيلع ام ءادأل هنوك
 ٠ هيف امب هل هتداراو ث هيلا هدصق عم اهادع ام ىلع

 . ؟ ال مآ اذه ىلع ءوضولا ىف ضرفلا نع هيزجيف هلعف

 ء لسغلا ىف ةضيرفلا عقوم هنوك ق عقاو هنأل ، لوف ىلع معن : لاق

 ىآرلا اذه ىلع لفنلا نم اهريغ ىلا ليحتسمب سيلغ اهنع ةينلاب هلاحآ ناو
 ، لدعلا ىف هتوبث ىلع لد ام هلا همحر ديعس ىبآ خيسلا لوق فو ٠ حص نا

 ٠ هعم ادتعنم هآر نم لوقت ىف ءوضولا نم ضرغلاب همايق نم هيف امب

 لسخلا مقو ةلغانلا ءوضو هلسغب دصق اذا هنآ :. رخآ لوق فو

 لسغلاو ڵ ةلفان نوكيغخ ح ةضيرفلا ريغل عقي دن هنأل ، الفن ءوضولاو اضرغ

 ٠ اهيلع الا عقي الغ ةضيرف الا نوكي ال ةبانجلا نم

 نع هئزجيآأ س هلعغ ق بيترت ريغ ىلع هلسغ نم مقو امو : هل تلق

 هنا هيف لوقي نم ىآر ىلع هلفن وآ هضرغ عضوم ىف ةالصلل ءوضولا

. ؟ هب موقي



 _ ك . ٣١ _

 دقو ٨٧ هعم ال ا ه زجي ال ليقو ء لوقل ١ ضعب ق معن : ل انق

 ٠ كل ذ ىضم

 ةس اجنل ١ نم هي ام هن دب نم لا وزل ١ دعي هلسغل آاضوت ناغ : هل تلق

 ٠ ؟ هلك هدسج نم ىقب ام ىلع ءاملا ضافأ مث

 دحأ هريهطت ىف سمي مل اذا ، هتالصل هيزجي هنا هيف ليق دق : لاق

 -. 4 رغ

 ضرفب هسفن ف سيل ام ةضيرفلاب هيف موقي نأ زاج ملف : هل تلق

 ٠ ؟ ءوضولا ىف هزاوج نم منمي نم لوق ىلع

 ءادألل لعفلا ىف هب ديرأ امل هنوك لجأ نم نوكبي نأ ىسعق :: لاق

 نم هل اميغ هل ايزجم اذه ىلع نوكي نأل هيغ زاجخ لسغلا ف ضرفلا
 ٠ هيلع وأ ةالصلا

 ٠ ؟ هيف لوقلا ام ىذألا نم هب ام ليزي نأ لبق نم اضوت ناف : هل تلق

 عقي نآ زوجي ىنأغ هتساجن ىلع هنآ هعاقيا ىف كشال اماذهغ : لاق

 . ىفكو هيف ام ىلع لدي ام لوقلا نم هباب ف ىضم دقو هل حصيف اموي
 ٠ ؟ لسغلا دعب نم ةضوت ناف : هل تلق

 ةالصلا ضرفل هاون ام الا لفنلا نم اذه ىلع نوكي هب ام ىلوآغ : لاق

٠ كل ذك وهف ال ١ و ك اهنم ء اشي ام وأ



_ ٣١٥ 

 نم رهطي نأ دعب نوكي نآ هلسغل ءوضولا ف ىغبني ىذلاف : هل تلق

 ٠ ؟ هلعف ليق هندب ف 7 اجن نم هب ام عيمجو ى ذألا

 لوق نم قافتال ا هل زاج هلعف ناغ ؤ هيف هب رومأم ١ وه اذه معن : لانق

 . هيلع وآ هل ام هب ىلصي نأ ملعلا لهأ

 لوقلا ام لوبلا قري نأ لبق نم ةبانجلا نم لستغا ناغ : هل تلق

 . ؟ ه رغ

 هب ام كرت دنف الاو ى مول الغ لاحلا ىف رذعي هب امل ناك ناف : لاق

 6 هيلع ءىشال و 0 ةغاظنل ا ىف ةغلابم ةداملل عطقل ا نم هيغ امل س رمؤي

 هدعي نم جرخت مل امو ؤ هضثئ ١ ره نم ال لسغلا ننس لفا ون نم هنأل

 ء لصألا ف ةراهطلا مكح نم هب ام ىلع لوقلا نم لدعلا ىف وهف ةفطن

 ٠ كلذ ىف فلتخي هنآ ملعن .الو ، اهليزي ام نوك هعم حصي ىتح

 هديعي نأ هيلعو ، هئزجي ال هنأ عضوملا اذه ىف ليق الهغ : هل تلق
 ٠ ؟ لوبلا ةقارا دعب ةيناث

 مل اذا هنأ 0 حبسملا نم دمحم نع لوقلا نم هيف ءاج دق ىلب : لاق

 ةالصلا هنوفت نآ نم ةفاخم ىلع نوكب نأ الا .7 عفتني مل لوبلا قرب

 5 ةيناث ةبانجل لستغاف ث هقارآ الوب دجو اذا مث ئ ىلصيو لستغي هناف

 نامثع نب ناميلس نع هربخأ دمحم نب هللا دبع نأ ةبقع نب حاضو ىنربخأ
يسعو 5 هلسغ هعفني مل لوبلا قرب ملو لسغ نم : لاقف مهيلع زرب هنأ



_ ٣١٦ 

 الف الا و &4 ةفطنلا نم ء ىش هدعم نم هنم ح رخ اذا ء هي د ١ رم ١ نوكي نأ

 ٠ هلصأ ىف بجاولا نم ال هنكل 2 هلدع ىلع لدي ام ىردأ

 مث ، هكرت ىف هل نوكي رذعل ال هيلع ةردقلا عم هكرت ناغ : هل تلق

 لوقلا ام ، ىنملا نم ءىش ةوهش ريغ ى ء هليلحا جلاو نم لوبلا لبق جرخ
 ٠ ؟ هيغ هجولا امو ، هلسغ نم ااذه ,ىلع

 ىسعو هديعي نأ هيلع نأ ملعلا لهأ لوق نم رثألا ىفخ : لاق

 نوكي نأ هزاوجل هموزل ىف ىأرلا هيلع زوجي نأ نم دعبي الآ رظنلا ف
 لد ام هللا همحر ديعس ىبأ خيسثلا لوق ف نأ الا ، ىحلا نم ال تيملا نم

 ٠ هربتعم ىق اذه ىلع

 ٠ ؟ هلاح ىف هل نوكي :رذعل اذه ىلع كرت ناف : هل تلق

 هنم جرخ نا هيلع هنداعا موزل ق فلتخي هيغ ام عضوم اذهغ : لاق

 ىارو ٠ هديعي نأ همزل نم ىأرل لوبي نأ لبق ىنملا نم ءىش لسغلا دعب
 ٠ هيغ طرفم ريغ هكرت ىف هرذعل هنأل ى هيلع ةداعا ال لوتي نم

 ى ذلا هضرف ىلص دق هيغ ٥ رمآ نم اذه ىلع ن اك ناغ : هل تلق

 . ؟ هبلع

 ةعجارم هيف همزلأ نم لوق ىلع ة ةالصلا ةداعا ق فالتخالاف : لاتق

 ١ نم هبلع هيجوب ال نم لوق ىلع ال لسغل ١ ايت ىلع هناغ .{ ل دعلا له د٥

 هيق هم زلت ال ١ هف رع اغ ة ٥د اع ٠

 م ٠ ٠ ٠ ٠ ! ٠ ٠ ٥ ٠ ٤
.< 

هنأ وأ ة لاحلا ف هل هروضح نح مدعل هيلع ردقي ل وه ناغ : هل تلق 1



_ ٣١٧ 

 نع هنقو ق قيضل هنكمي مل ١ هنود ام هئزجي ال امب هتوغ ليت هعم م اخول

 ؟ لاستغالا نم ٠

 لوقي ادحأ نأ ملعن الو ث اموي هب لزن نمل رذعلا عضوم اذهف : لان

 . ركذلا لهأ نم هفلاخي امب هيف

 ئ هيلع هلسغل هميدقت نم اذه ىلع لوبلا دعب ج رخ ناف : هل تلق

 ٠ ؟ هيخ لوتلا ام

 ىرجملا ىف همدقت امل عفا د لوبلا نأل ،© قباس نم .ال ناك اذهف : لاق

 نم ةتيملا ةفطنلا ىف ام هيلعو ث ةوهس نع ال هثودح فق هلو س قاد ءام نم

 ٠ كلذ ىف لوت

 ٠ ؟ ال مآ هديعي نأ همزلي > لويل مم جرخ ن اغ : هل تلق

 ىنعم ىف هنأل ، هيلع ةداعا ال : ليقو ث لوقلا ضعب ف معن : لاق

 ٠ امهنيب ام قرف مدعل دحاو امهيف لوتلا ك هلبق نم ناك ول ام
 ٠ ؟ ٥ رظنب مل هنأو ءىش هنم جرخ ردي ملغ ليلل ا ىف ل اب ن اغ : هل تلق

 ليقو ٠ ائيش دجي ملخ هيلا رظن وأ ، هرمأ نم نيقي ىلع وهف : لا
 ٠ حصأ اذه و ةب انج نم جرخ هنآ ملعي ىتح

 . ؟ ال مآ هبانجلا نم ائيش رب ملف هرظنغ راهنملا ىف ناك ناف : هل تلق

، ءىش لوبلا عم هنم جرخ هنآ ملعي ىتح هتراهط ىلع وهف : لاق



_ ٣١٨ 

 جرخ هنآ ملعي ىتح هيلع ءىن ال هنأ مكح نم هل ام ىلا عجر رظني مل ناو

 ٠ هيغ كش ال امي هنم

 عن ام نم نوكب ام وأ 6٨ هرصب ىمعل ها رب نأ ردقب ال ن اك ن اف : هل تلق

 ٠ ؟ هرظن نم لاحلا ىق هل

 نم هجورخ لاح كر د نم عن ا ليلل ١ ق ن اك ول ام ىنعم ق وهغ : لاق

 حصي مل امو ، قورفلا ىلع لدي ام مدعل امهنيب قرغ ال س هدعب وآ ليلحالا

 ٠ لاحم عون هدوجول مكحلا زاوجغ ، لاح ف هنوك

 %ڵ كنال امل لسغل ١ دعي نم هعم هجورخ نوك ةحص ممو : هل تلق

 اذا هعم وآ لوبلا لبخ جرخ هيلع ةداعا ال نوكي نآ ىأرلا ف زوجي الغ

 ٠ ؟ ةوهش ريغل ن اك

 عنمي ام نيدلا ىف سيل ذا { عفدي ال لوق ىلع زوجي دق ىلب : لاق

 ىلع لدي ام ىأرلا ىف الو الك ، هدرب هلطابل هيف ىضقيف ، هزاوج نم

 نكميو ث اهب لاصتا الو ةوهش ريغل هجورخ فق هنأل س هدعب ام ةحص

 ىلوألا ,زرم نوكي نأ نكميو ، اهمسا ف ةتيملا ةفطنلا نم اثداح نوكي نأ

 . اهمكح ىف هتايحل هقحليغ

 هتومل هيلع لخديغ اهنع هعاطقنال اتيم نوكي نآ رخآ ىآر ف زوجيو

 حصي مل ام ىلوأ مكحلا ىف هثودح نأ الا ، ىآر ف لوقت نم ةتيملا ى ام

: ءاربتسالا دعب نم اميسال هرمأ نم رهاظلا وه هنأل ث اهنم ةيقب نآ هيف



_ ٣١١ 

 مل ام هلمع نع نطابلا نم وهغ ح :رخآلا هجولا نم نوكي نأ لمتحا ناو

 ٠ هيف كنال امب هل رهظي

 ء ام نم ٥ وهش نع جرخي ام لكل مزال ريغ ى رجمل ١ ق ء ىشل ١ ء انتب نأل

 مم هنم ةيقب هنأ هب نظل ١ و ؤ ى رخأ نود ة ر ات نوكي دق ذ ١ ئ ىح قغ ١ د

 عطقي نآ هنوك ىف زوجي فيكغ & هيلع ارط نم ىنغي ال ، ملعلا نم هدرجت

 ل احم ريغ هلبق نم همدع ز ١ وجو .ؤ هدوجو ىلع ل ادلا ه دوه ليق هي

 ٠ لاجم نم قحلا ف هب امل

 ةيح ةبانج نم همدقت دق ام ضعب هنل هيغ لوقي نمل زاج اذا هنأل
 ةتيم ىهف ةوهست نع ال ةثداح ةفطن لوقي نمل هزاوجغخ همكح ى اهل عبت وهف
 ٠ رثكأ هيغ لسغ ال هنأب لوقلاف هل ةايح ال امو رهظأ

 لوقلا لدعلا لهأ نم قافتالا هيلع ىذلاغ الاو ، اذه حص ناف

 نم هبجعأ هللا همحر ديعس ابأ خيشلا نأ ريغ ، لسغلاب عضوملا اذه ىف

 ىلي نم ىلع نوكي الآ هموق نع اذه ىف ءاج ام س هباحصأل هنم ةفلاخم ريغ

 مل ناو ةداملا عاطقناو ، ءاربتسالا دعب نم هلسغ ىف ةداعا هموي ىف هب

 ٠ هلبق نم لوبلا قارآ نكي

 اهنم جرخ انمل هيلعأ ، ىذملاو ث ةتيملا ةفطنلاو ىدولاخ : هل تلق

 ٠ ؟ ال مآ رهطتي نآ لبق نم لوبلا قيري نأ رهظف

همزلي نم لوق ىلع نوكي نآ .الا هيلع سيل هنأ رثألا ىفف : لاق



 ۔ .٢٣٢٠

 داري ام ىنعمل هلوق ىلع هب رمؤي نآ ىسعف & ءاهقفلا نع .هجورخل لسغلا

 ٠ كلذ ىلع لد ام ىمدتكلا لوق ق نأ الا & ءاربتسالا نم هي

 هعم لوبلا قيري نأ همزليأ ع ةفطن لزني ملغ عماج ناغ : هل تلق

 ٠ ؟ هلسخل هب رمؤيغ

 ريغل هب رمؤي فيكغ ةفطنلا نم ءىش هنم جرخي مل هنأل اال : لاق

 ٠ هبلق ىف ام هل نوكي ءىش

 ةبانجلا نم لسملا دعب هكرت نم اذه ىلع هنم جرخ ناغ : هل تلت

 . ؟ ال مآ هديعي نأ همزليآ . ى ذم وأ ىدو

 ليقو ، امهنم ءىنب الو امهب همزلي ال هنا ليتق ام رثكآ ىفف : لاق

 ٠ امهيف لاق نم لق هنأ الا اهعم هموزلب

 روتف دعب ةبانجلا نم جرخي ام نوكي نأ حصيف زوجي الهف : هل تلق
 ٠ ؟ ةفطنلا نم اتيم اهلاوزو ةوهشلا

 ىه اهنأل اهب هلاصتا مدعو اهنع هعاطتنال اذه ليق دق ىلب : لاق

 © هتول بجوم اهلاوز دعب نم وآ ؤ اهمدع مم هجورخغ ، هتايحل ةبجوملا

 ٠ ىفكو ١ ذه ىلع لد ام لوقل ا نم ىضم دقو

 نآ هلبق نم ةبانجلا نم اهلسغ ق رمؤن لجرلا لثم ةآرملاف : هل تلق
 . ؟ اهل نوكي ر ذعل الا لويل ١ قيرت

عامجلاو اهنم ةبانجلا ىرجم نأل قحلا لوق ى امهنيب ام قرفل ال : لاق



_ ٣٢٧١ 

 نم ذاسث ف نوكي نآ الا ث ةدئاغ ريغل هب رمؤت الف ، لوبلا ىرجم ريغن
 ٠ لونلا

 عبصالا لخدت نأ ةبانجلا نم لسغلا موزل عضوم ى اهيلعو : هل تلق
 ٠ ؟ ال مآ اهجرغ ق

 ىف ال هنأ الا دلولا عضوم ىذؤت نأ نود اهيلع هنا ليق دق معن : لاق
 ٠ عامجا

 نأ ةبانجلا ى اهيلع س رعشلا نم ءىش اهسأر ف ناك ناغ : هل تلق

 ق هنود ام ةردقلا عضوم ق اهيزجب الو هفارطأ ىلا هلوصأ نم هلسغخت

 . ؟ اهلسغ

 نم هريغ لثم وهغ هتاذ نم اهدسج فق هنأل اذه ليق دق معن : لاق

 ىوذ نم هفلاخي :ادحأ نأ ملعن الو س لسغلا ىف امهنيب قرف ال اهندب

 تحت » : لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ثيدحلا فو 0 لضفلا

 ٠ « ةرشبلا اوتننأو رعشلا اولبخ ةبانج ةرعس لك

 نم ةساجنلا هتباصا امو س ةساجنلا عضوم ادع ام سيلآ : هل تلق

 رهاظ ىفو ؤ لاح ىلع هتراهط ريغل هيغ زاوج الغ عامجالا ىف رهاط ندبلا

 ىنربخآ امهنيب عمجلا هجو امغ هتساجن ىلع لدي ام ةياورلا ىنعم
 ٠ ؟ هلملا كدافأ

( ٣ ج نئا زخلا س ٢١ م (



_ ٣٢٢ 

 دارملا نوكي الآ ىسعو عامجالا ىف كاذو ةنسلا ىف اذه نا ىلب : لاق

 ءاقناو رعشلا ليزم هدعب ام ىلع ثحلا ىف ةغلابملا هجو الا ربخلا لوأ امب

 نم ءزجلاف لفنلا نم ال ضرغلا نم امهئافيتسا نأل ، لسخلا ف ةرشبلا
 ىأر وأ عامجالا ىف هربخي وأ هبجوي ءىشل الا لكلا نع زجم ريغ ندبلا

 . هيف همزلأ ام عيمجب هيف ءافولا نم هيلع هتردقل هب ىلب نمل دبالغ

 دق ذا هنم ةءاري الغ س هل نوكي رذعل الا هنم ءعىش كرت دمعت ناغ

 امو س ىذألا عضوم نع جرخ ام ناك ناو ث هلك ندبلا لسغ نم هدبعت

 سجن هنأل ال ، هيلع ام ءادأل هلسغ نم هل جرخم الغ رهاط ةساجنلا هتباصأ

 ةراهطلا مكح نم هلامعأ هلقنل ةبجوم هقحب نم ةمئاق ةبانج هنأ الو ، هلصأ ف

 . هبوجول نكلو ث هلدع ىف

 هيلع هثحو .© مزال ةمذلا ةءاريل هموزل لاح هلعغ ىف داهتجالاغ

 نوكي نأل ، هب رمأ ام غلبأ نم رثك وأ لق امب هيغ نواهتلا نم افوخ هلثمب

 مزجلاب هنم ءىش نع عغاد نم هل ام هعيمج ىلع هب عقاو بنجلا مسا

 ٠ لامعألا ىف مزال نم هيلع لد ام عم لاقملا ىف ةغالب نم هيف امب هفرعاف

 هعدغ الاو س هب ذخغ حص ناف ، كلذ ق لوقلا نم ىنرضح ام اذه

 ٠ لاح ىلع زوجي ال لدعلا ريغ ناغ & هليوأت نم هلدع حضتا ام ىلا

 هي ناك ناو اهرعش نم رئافضلا ضقنت نأ اهمزلب امو : هل تلق

. ؟ ال مآ هلحت نآ اهبلعأ ، طابر



_ ٣٢٣ 

 غلبي هل كلدلا نم ءاملا ناك اذا اهمزلي ال هنا اذه ف ليق دق : لاق

 ٠ هلك همعيغ ةكرح ق هلخاد ىلع ىتأيو > هلوصأ ىل ١

 هيلا ءاملا غلبيل هلحتخ طيخب هيلع ةدتاع نوكت نأ الا : رخآ لوقن فو

 ىلع هلبنتت نم ىذلاو اذه ىف ىسعو ض امهكفت نأل اهيلع نا : ليتو ، هلصيغ

 غلبي هب ىذلا هكلدل كرتلا عم انوكي نأ هلحب اهل رمألا نم طابرلا ى هب ام

 هجلاو ىف هلوخد نم عانتمالا وأ هلوصأ ىلا ىهتنيف ، هلخاد ىلا ءاملا

 ةبجوملا ةكرحلا مم هيلا هغولبغ الاو ، هلوصو نم هنوك ف عنام نم هب امل

 ماقم ةكرحلا نم موقي ام ريغب ةلب نم هنود امو ي امهل زجم كرعلا ىنعمل

 دنعو ث الوأ ءىزجي هنآ ف فالتخالا ىنعم هقحلي نأ دبالف الاو س هكرع

 ٠ ىلوأ طوحذلاف ةنكما

 ٠ ؟ اه دب ف ر ١ وس وآ جلم د وأ 6 اهعبصأ ق مت اخ اهب ن اك ن اغ : هل تلق

 نآ الا . ءامل اي عضوملل اهلسغ لاح هكرحت نأ اهل ىنيبجعيغ : لاق

 ريغ ىف ةلب نم هنود امف .الاو ، كرعلا نع هيغ اهيزجي ةكرح ق هيلا غلبي

 لوق نم هيغ امب هل م زال ىآ رل اغ \ ةلق وأ ة رخك ق همانم موقي ام ال و كرع

 . كلذ ف

 ءاملا غلب هنآ ردت ملو ، ةدمعتم وآ ةيسان هكرحت مل ناغ : هل تلق

. ؟ ال مآ عضوم ا ىلاا



_ ٣٢٤ 

 اهل ىنبجعي هكرحن نأ الا هيلا غلبيال هنأ اهرابتعا ق ناك ناغ : لاق

 فالنخالاغ الاو ٨٧ هيف ةداعا الغ ةكرح ق هغلبت نأ ديال ناك ناو 6٧ هديعت نآ

 لاكسنالا عتو امبرو س ةرشبلا ليزم هنود امب ةكرحلا مدع عم هتوبث ى

 لاحلا ق نيرمألا دح ىلع وأ 1 ةنانئمطالا وأ مكحلا ق لدي ام مدعل

 ٠ لاستغالا ضرف نم جرخت هب ام ىلا عجرت نآ اهمزلغ

 . ؟ ال مآ هريغ ال لوق نم اذه ىف لهف : هل تلق

 مناخ هيلعو س أضوت .الو دحأ لستغا ام هنآ المجم ليق دق معن : لاق

 ء الصفم اذه ى ىلوق نم هتدروآ ام نيبتو هغرعاف ؤس هتحن ام لتبيا الا

 ٠ امهنم ىده 1 عبت اغ

 . ؟ ءاملا هيلا غلبي مل هنأ اهعم حص ناخ : هل تلق

 هدحو هلسغخنغ ةردقلا عم هيلا عجرت نآ اهيلع نآ الا هيغ لوقآ الغ : لاق

 دقو ث هلك هتداعا موزل ف فلتخي نأل زوجيغ هفافج دعب نم نوكي نآ الا
 ٠ هلثم لد ام لوتلا نم ىضم

 ١ ذو اذه هيف لمنح ١ و ال وأ ءالا هيل ١ غلب هنأ حصي مل ن اف هل تلق

 ٠ ؟ ىلوآ عضوملا اذه ىف اهب ىذلا ام

 ىلا ةنانئمطالا ق هغولم حصي ىتح غلمب مل هنا مكحلا ىفف : لانق

5 اهردص هلجأ نم حلبتو اهلبق نم بيرلا هب لوزيف اهنظ ىلع بلغي ال ام



 ۔. ٣٢٥

 ذا لسغلا ق دمتعي ام رثكأ اذه ىلعو ، كلذك لجرلاو ، اهسفن هعم نكستف

 ىف الو س اعطق هيلا غلب دق هنأ ندبلا نم عضوم لك ف نيقيلا ىلع ردقي ال

 عنامل وأ ، رظنلا وأ سملا قيرط نم لقعلا ىلا كلذك هيدؤي ام مدعل نمز لك

 موقت نأ زجعلا عضوم فق ريغلا قيرط نم ادب مكحلا ىلع الو ، هتنو ى هل
 . ربخلا عامس نم ةجحلا هب

 هتيدأت ىف هعوجر الا هيغ همزلب الغ س هيلع امم لاح ىلع اذه نآ الا

 ٠ كلذ ىف فلتخي هنأ ملعن .الو س لاح ىلع ةيزجم هبلق نئمطي ام ىلا

 نم اهلاح فق هل ضرعت ةسوسول اهبلق فق نئمطي مل ناغ : هل تلق

 ٠ ؟ اهلاستغا ىف ةنانئمطالا

 رودص فق هوحنو اذه نم هيلا وعدي اميغ ساوسولاب ةربع ال : لاق

 هيلع داز ام ال هرادقم ىف ءاملا نم ىزجي ىذلاب نكلو ، سانلاو ةنجلا

 هل سيل ذا ص اهب اركم هيعاود نم نوكي ام اهسفن نع عدتلف ي ةسوسول

 اهلغشي نأ هدسجل ديزيف زجعي وأ اهبر ةعاط نع اهفرصي نآ الا دارم

 . اهل عقيآ وه امع ةدئاف ريغل

 ٠ ؟ ةبانجلا نم لستغت نأ لبق نم ضيحملا اهاتأ ناف : هل تلق

 اهل نا ليقو اهتبانجل لستغت نأ رمؤت لوقلا ضعب ىفف : لاق
. امهل لستغتغ اهتضيح نم رهطت نآ ىلا هرخؤت نأ



_ ٣٢٦ 

 ٨ ضيحلا نم لزن ام اهنع عفترا نأ ىلا هترخأ ىه ناغ : هل تلق

 . ؟ نيرمألل دحا و لسغ اهيزجيآ

 . نيسلغ اهيلع نا : ليقو ص لوقلا ضعب فق معن : لات

 ء ١ وس 4 س افنل ١ و ضيحل ١ و :7 انجل ١ نم لسغل ١ ق لوقل اغ : هل تلق

 . ؟ ل دعلا له آ دنع

 اميف قارتفالا ىلع لدي ام مدعل مهلوق نم قافتالا ىف اذكه : لاق

 ٠ كلذ ني

 ءانا نم لستغي نآ هب ةبانجلا ىف هتآرماو لجرلل زوجيو : هل تلق

 . ؟ ال مآ دح ١ و

 هنم هزاوج نم منمي ا دحآ نأ ملعنال و ى اذه ليق دق معن : لاق

 اناك ةشئاعو ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ ثيدحلا ف ىور امل ث ادبأ

 لوقي امهنم دحاو لك ، ءاملا ناعزانتي دحاو ءانا نم نالستغي ةبانجلا ف
 سيلو ، امهريغل هزاوج ىلع لد ام امهلعف نم اذه فقو ى ىل قبأ : هبحاصل

 ٠ لقنلا هيف درو ام ىلع الا لدي ام لقعلا ق

 ٠ ؟ ال مأ ءاوس هلكأ ىه وآ وه ادب ناغ : هل تلق

 ، قرقلا ةحص ىلع لدي ام مدعلا نم هناو ى اذه ليق دق معن : لاق

نم نوكي نآ هلعلو هلاق نم ىردأ الو .الوأ لجرلا آديي هنا : رخآ لوق فو



_ ٣٢٧ 

 نوكي نأ نع هدعب روهظل ث هباجيا ىوعد نم هيلع داز ام ال ، هبابحتسا
 لدي ناه ريل ال هاعدا نل حصي نأ زوجي ىنأغ 6 هسنج عا ونأ نم هسفن ق

 ٠ ءارأل ىنا س هاوعد ةحص ىلع هيغ

 امل امهنم عزانتلا هجو ىلع ال ءانالا اذه نم الستغا ناغ : هل تلق

 ٠. ؟ ء 91 ا نم هيغ

 5 ءاملا نم هب امل امهعزانت ىف هزاوج نم منمي ام دجأ الف : لاق

 6٧ دحاو امهيف لوقلاف س ىه وآ هلسغ من ىتح وه مدقت امهبتاعت ىف الو

 لضفب لستغي نآ لجرلل ضعب هرك دق هنأ الا ، اهل هزاوجل امهنيب قرف الو

 ٠ ههرك ءىش ىأل ىردآ الو س ةأرملا

 ةلضف نم لستغا هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ثيدحلا فو

 : لاتف ؤ اهلسغ نم ةيتي اهنأ هتربخأ نأ دعب ( ةنوميم اهتنبأ ةنفج ف

 ٠ اهلضفي سأب ال هنآ ىلع ل دي ام ١ ذه ف و » هيلع هب انج ال ء امل ١ ن « ١

 ء لجرلا لضفي ةبانجلا نم لستغت نأ الا اهيف لوق ال ةأرملاغ : هل تلق

 ٠ ؟ اهيلع ةيهارك الو

 عنملاب لاق ادحأ نأ ملعن الو ، هزاوج ىلع لد ام رثألا ىفغ : لاق

 ٠ كلذ الا رظنلا ق حصي نلو ك اديآ ههرك الو 4 اهل هزاوج نم

٠ ؟ لجرلا لضغ نم الست نآ امهل ةآ رم ١ و لجرل اف : هل تلق



 س ٣٢٨

 ٠ هز ١ وج نم عنمل ١ ىلع ل دب ام م دعل هريغ ال اذه ف ىعم اذكه :: لاق

 . ؟ ةأ رم ١ لضفب ةب انجل ١ نم لسغن نأ اهلا ةآ رم اف : هل تلق

 : الك عنملا ىلع لدي ام ىأرلا ف الو لوصألا ف سيل ذا معن : لات

 ال و لمعلا ق هريغ ال هرغ هجول ١ وه هنأل هز ١ وج الا لوقعل ١ ق غ اسني الو

 ٠ لاح ىلع ءىش هب سيل امب عدخ ث لوقلا ى

 نم اثدح همامت لبق امهلسغ ىف اثدحأ اذا ةأرملاو لجرلاف : هل تلق

 هلوآ نم هاديعي نأ امهمزليآ مد وأ ءىقت وآ طئاغ وأ لوب لثم ةساجنلا

 . ؟ ال مآ

 ثادحألا نم اذه لثم نوك نأل امهيلع ةداعا ال لوقلا رثكأ ىفغ : لاق

 امهمزلي نأ زوجيف : رخآ لوق ىلعو ، امهلسغ ىف داسغ ىلا هب غلبي ال هيف

 ٠ امهلسغ متي نأ لمق نم امهثدحل ةداعا

 لستغا ىتح اهركذي نآ ىسنغ اهملع وآ هتبانجب ملعي مل ناغ : هل تلق

 ة هندب نم ةساجنلا نيع لاوز عم اهنع هيزجيأ ، هيلع سيل امم اهريغل

 ٠ ؟ ال مآ ركذي وأ ملعي نأ دعب نم ةبانجلا نم لستغي نآ هيلع مآ

 هزاوجو ص هل هتوبث ىف فلتخي نأ نم هيغ دبال ام عضوم اذهغ : لاق

 هم زلآ نم لوقو . ٥ رمآ نم اذه ىلع ىزجي هن ١ لوقن نم لوقل هبلع ام ءا دأ

نآ ىسنف اهملع نم ء ىزجيب هنا لوقي نم لوقو ص هركذ وأ هملعل هدبعي نأ



_ ٣٢٩ _ 

 هيغ امل حب ار لوق ف اذه نم سكعل ١ ىلعو ح اهب ملعي مل نم نود اه رك ذي

 ٠ اهب ملع نآ دعب اهاسني نآ نم نود اهملعي مل نم ىزجي هنأ

 رابغ ةلازا نم هدارأ امل وأ ةالصل وأ ةعمج مويل لستغا ناف : هل تلق
 . ؟ كل ذك هيغ لوقل اغ \ اذه وحن نم نوكي ام وأ ٧. رح عغ د وآ

 ٠ كلذ نيب ام قرغ مدعل ليق اذكه : لاق

 لدب هضرغ ى همزليأ ، رثكأ وأ اذه ىلع ىلص دق ناك ناغ : هل تلق
 ؟ هب ايث ل اح امو > ٥ها١لص ام

 هيغ ام هتالص ىف ىضتقي نأ ءارآلا هذه نم ىأر لك ىف ىسعغ : لاق

 هيزجي هنا نم لوق ىلعو ث هل ايزجم هاري ال نم لوق ىلع اهديعي نآ همزليف

 لاوز عم هبايث اماو ، اهيخ هيلع ةداعا .ال هنأ الا ، هدايق ىلع جرخي الف

 هفافج لبق اهسيل ناو ث ةراهطلا نم اهلاح ىلع ىهغ هساجنلا نم هب ام

 ةين نع نكي مل ناو ، هتراهطل بجوم ءاملاب عضوملا نم اهلاوز نوك نأل

 ٠ ءاهقفلا لوق رثكآ ىف

 نم ةين ريغ ىلع عمقو امهم ةبانجلا نم لسغلا ىف لوق ىأفخ : هل تلق

 ؟ هاون وآ هيزجي ام رادنتم ىف ناك اذا حصأ هموزل عضوم ىف هلعاف

 رثكأ هيلع ام ءادألا هيزجي هنا لوقي نم ىأر نوكي نأ ىسعف : لات

ىلع لديغ . ٥ ديؤي ام هللا همحر ديعس ىبأ خيشل ١ لوق ق و ؤ هيغ ام



_ ٢٣٢٣٠ 

 حصي نأ نم ىبأ هنأل . دمحم ىبآ لوق اذه نم سكعل ١ ىلع و | هحيجرت

 عضوملا اذه ىف هيزجيآ س هزاوجل مميتلا ىلا كرت ناف : هل تلق

 ؟ مدع وآ هب لزن امل هلهج ف رذعل ةبانجلا نع ةالصلل همميت

 ىلع هيزجي ليقو ص نايسنلاو لهجلا ىلع هيزجي هنا ليق دق : لاق

 ٠ ةبانجلل هدقتعي مل ام لاح ىلع هيزجي ال ليقو ، لهجلا نود نايسنلا

 ء امهدحأل ةيسان ضيحلا وأ ةبانجلا نم لستغت ةآرملاغ : هل تلق

 ؟ ال مآ امهموزل عضوم ىف امهل هيزجيآ

 لكل نيسلغ هيآر ىف امهل نأ نيرمألا ف لوقي نم لوق ىلعغ : لاق
 ريغ ركذلا وأ ملعلا دعب اهيزجي الغ ، هدارفنا ىلع السغ امهنم دحاو

 © امهمكح .قافتال ادحاو السغ امهل نا لوقي نم لوق ىلعو ث امهب ءاغولا
 . ةين ريغل هزاجأ نم لوقل امهنم هوني مل ام هتوبث ف فلتخي نأل زوجيف

 . ةدراو دصقب الا ىدؤي الغ ةدابع هنأل ، امهعم الا هزجي مل نم لوقو

 زوجتف ءوضولا ضرغب امهل موقي امهل هزاجأ نم لوق ىلعو : هل تلق
 ؟ ال مآ ةالصلا هب

 نع ىفكو ث افالتخا هيف نآ ىلع لد ام لوقلا نم ىضم دق : لاق

. ىرخآ ةرم عضوملا اذه ىق هتداعا



_ ٣٣١ _ 

 ش تارملا ددع ىلع هيف لسغلا نوكي عامجلا ف راركتلا عمو : هل تلت

 ٠ ىرخأ دعب ةرم مانم ١ مآ ةظقيلا ق ىنما هم ام عيمج هلثمو

 زجم دحاولا لسغلا نأ هراركت نم عضوملا اذه ف ليق دق : لاق

 ىف كارتشالا ىلع وآ دارفنالا ىلع نيذه نم ناك هجو ىأ نم هآر نمل

 ءازتجالا ةحص الو ، ملعلا لهأ نيب هتوبث ىف فلتخي هنأ ملعن الو ، نيرمألا

 فاط هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ثيدحلا ف امل ، لاح ىلع هب

 ٠ كلذ ف رظنيف ملعأ هللاو ، دحاو لسغ ف هئاسن ىلع

 هيلع نآ ةبانجلا نم لسغ نم نآ هيبآ نع ريسنب لاق : ةلأسم هج

 ٠ ؟اض وني نأ

 ءوضو الغ ةبانجلا نم لغ اذا : ناهين ايأ خيشلا هبسحأو : هريغ لاق

 نيجرفلا لسغ اذا ليقو ، ءوضو ريغب لسغلا ىزجيو ث ةالصلل هيلع

 ليقو ةالصلل ءوضولا كلذ هازجأ ةبانجلا نم لسغ مث > ىذألا عضومو

 ٠ ربكألا ء وهضولا كلذ

 : مالسلا ديع نب حلاص نه دمحم ني حلاص خيشلا نع : ةلأسم وبع

 ؟ لسىخلل ءاملا ىتأ اذاف

 ىلع امل ءادأ ةساجن لك نمو ، ةضيرفلا ةبانجلا نم لستغآ : لاق

٠ ملسو هيلع هللا ىلص دمحم هلوسرلو هلل ةع اط اهسلغ ةضيرغ نم



٢٣٣٢ 

 نأ وهف ةبانجلا لسغ اماغ : دادم نب هللا دبع نب دمحم خيشلا نعو

 ىلص هلوسرلو هلل ةعاط ةساجن لك نمو ةضيرفلا ةبانجلا نم لستغأ لوقي

 ٠ ملسو هيلع هللا

 : لوقي لسغلا دنع ةبانجلا ةين امآو : حاضو نب حلاص خيشلا نعو

 ٠ ملسو ليلع هللا ىلص هلوسرلو هلل ةعاط ةضيرغلا ةبانجلا نم لستغا

 ريغ ىف اذه ليق دنن معن : ناهبن ابأ خيشلا هبسحأو : هريغ : لاق

 مزلتغ اهسفن ف ضئارفلا نم .ال اهنأ ةبانجلا ىف ىدنع ىذلاو ء عضوم
 ةضيرغ هيلع ةردقلا عم اهنم لسغلا امناو ، لاجرلا وآ ءاسنلا نم دحأ ىلع

 ٠ كلذ ىف رظنيغ ملعأ هللاو ، لاح ىلع ىه ال

 هللا ركذيغ ع لاستغالا ىف ذخأي نآ هل مالك دعب : رخآ عضوم ف لاقو

 أ هاون ام رهظأ وه ناو ي هركش نم هيلع ام ءادأ هدارآ ام هسفن ىف ىونيو

 هلل ةعاط ةساجن لك نمو ةبانجلا نم لستغأ ىنا مهللا كمساب : لاقغ

 نم نسحغ اذه نم نوكي ام وآ س ملسو هيلع هللا ىلص دمحم هلوسرلو

 تكرت ث هبرل هئادأ نم هب هدارأ ام ىنعمل ةيزجم هبلقب ةينلاغ الاو ، هرمأ

٠ مالكلا ةيقب



 سرتلا

 : نورشعلاو سماخلا بابلا

 . اهنم دلوت امو ةيناويحلا عاونألا ةراهط ىف

 : نورشعلاو سداسلا بابلا

 اهيغ ام مكحو ىناوألا نم سجنت ام ةراهط ف

 : نورشعلاو عباسلا بابلا

 . . . . . هتساجنو ءاملا ةراهط ىف

 : نورشعلاو نماتلا بابلا

 . ٠ اهتساجنو اشرلاو ولدلاو رئبلا ةراهط ف

 : نورشعلاو عساتلا بابلا

 ىنملا فو اهريغو ماعنألا لوبو نايبصلا لوب ف

 : نوثالثلا بابلا

 . ٠ هتساجنو ىناسنإلا عونلا ةراهط ق

٠ 

١١١ 

١٧ 

٥ ١ 

١٧٤ 

١٧٨



_ ٣٣٤ _ 

 : نوثالثلاو ىداحلا بابلا

 فو . طئاغ وأ لوب نم ةجاحلا ءاضتل ءالخلا لوخد ق

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ اجنتسال ١ و .رامجنسال أ

 : نوثالثلاو ىناثلا بابلا

 سحي نميغو قلحلا ىلا فوجلا نم ءاج امو آشثجلا ىف

 ةلمقلا ىمر فو ساوسولا فو هليلحإ نم ءىش جورخب

 ٠ ٠ . ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ بابذلا فو اهمكحو

 : نوثالثلاو ثلاتلا بابلا

 . . . . ال ما ءىن هنم جرخغ عامجلا ىار نميغ

 : نونتالتلاو عبارلا بابلا

 .٠٭ . . . . 0 . ٠ ةبانجلا نم لسغلا ةفص ق

 ثلاثلا ءزجلا هلضفو هللا دمحب مت
 : هلوأ و عبارلا ءزجلا هللا ءاسث نإ هيليو

 « نوثالثلاو سماخلا بابلا »

 ةبانجلا نم لسغلا كرت نميغ
 كلذ هابشآو هيف كشو

 وه
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