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 نوثالثلاو سماخلا بابلا

 كلذ هابشأو هبف كشوآ ةبانجلا نم لسغلا كرت نميف

 حصف ةبانجلا هتباصآ نميغو : ناهبن ابأ خيسثلا ىنعأ ث هباوج نمو

 نأ لسغل ١ ف هلأ 3 همسا ق انيح هلهج ن ١ و ؤ همكح ق هب ر اص دق ام هعم

 ؟ ال مأ لهجلا وآ هموزلب ملعلا عم هكرتي

 ىفوي نأ هيلع نأ الا س لدعلا لهآ لوق نم اذه ف ىردأ ال : لاق

 ىف هب ءافولا نم هل عنام الا هيلا هيدؤي نآ همزلغ هب هدبعت دق امب هلل

 فيكغ ، اعرش مزال هلخ الاو ، لآملا ىف هرذع ةحص هنوك ف ىضتقي لاحلا

 اعطق هللا مكح نع همزل دتو هل حصب نأ رذعبب هب ام ريغل هكرت ف زوجي
 ناو ، ادبأ عمطم ىأر وأ نيد ف همار نمل هيف سيل ام عدخ ، هغرعأ ال

 ٠ ىدملا هب لاط

 ؟ هملع وآ هلهج هبلع اذام همزل نآ دعي نم هكرن ناغ : هل تلق

 % هل سيل ام هبوكرل ةكلهلا ى عقو دت هنأ الا س هيغ لوق الغ : .لاق

 ، هلهج وأ هملع ف هل ضرع دق ام هللا ىلا ةبوتلاب هسفن نع مغدي نأ هيلعو

 ىف هلسغ كرتب هيغ لخد دق ام جرخيل ث هلجأ نم ميض دق ام ىالتي مث

ةيزجم اهنأ ىلا ةبوتلا ف بهذي نم لوق ىلع الا دبالو ، هلعف موزل عضوم
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 ىف لوقلا رثكأ ىلع كلذك وهف الاو س هبرل قح نم هنيد نم هتاف امع هل

 كلذ ٠

 ٠ ؟ هموزل نوكي ىتمو هتبانج نم لستغي نا همزلي ءىش الغ : هل تلق

 هبجوأ نم ىأر ىلع وأ عامتجالا ىف ادبأ اهعم حصي ال ام ءادأل : لات

 امههبسنأ ام وأ مايصلاو ةالصلا لثم هيلع ةردقلا عم هيغ ىأرلا عضوم ىف

 ، هروضح دعب هئادأل طرشلا نم وهف الاو زجعل هنا الا هل زاوج ال ءىش نم

 ال تقولا وه اذه نأ الا هملع وآ هلهج همزل نم قح ىف هريخأت ةحابا مدعو

 ٠ كلاهملا رذحتلو س هغرعاغ كلذل دارم نم هنأا س هيب وجول هريغ

 لوقلا ام ء ارداق هلع ىلعو ئ اركا د راص ىتح هكرت ناغ ٠ هل تلت

 ؟ اهيف هيلع اذامو % هتالص ف

 ىف ماد ام اهديعيف لستغي نأ دعب نم هيلعو ، هل ةالص ال : لاق

 ىف نوكت نأ اهافن نم لوق ىلع الا ةرافكلا عم لدبلاغ هتاف ناف ، اهتقو

 دق امل ءازج اهنم هل دبالف الاو س هبوكرل الحتسم نوكي وآ س ةالصلا

 وأ الهاج هل هموزل دعب هموص وأ هتالص نم هعاضأ امو ، املاظ هلعف

 ةردقلا مم هكرت ى الو ، هلهج ى همزلي نأ دعب نم هل رذع ال هناف ، املاع

٠ هلعف ىلع



_ ٧ 

 نم رثكآ هميرحت عضوم ىف ةالصلا نم هتاغ ام ناك ناغ : هل تلق

 ؟ ىأرلا اذه ىلع ةرافك نم هيلع اذام ةدحاو

 تارافك سمخ ىلا ليقو ث ةرافك ةالص لكل هيلع نا ليق دق : لاق

 رتولا ىف زوجيغ :.رخآ لوق ىلعو س هتاولص نم دمعلاب هعاضآ ام عيمجل

 © رجفلا ىتعكر ف زوجيو ث ةضيرف هآر نم لوقل ، ةرافك هب همزلت نأ
 ٠ اهب لوتلا هنحلي نأ ىأر ىلع ، برغملا ىتعكرو

 عم ةرافكلاب : ليقو ، رثك وآ لق امل ةيزجم ةدحاولا نا : ليقو

 الا هيلع ء ىش .ال هعم ةيونل ١ دعي نم هن اغ لهجل ١ نم هنود ام ال ملعل ١

 ٠ ىآر نم هيغ ام رثكأ ىلع لدبلا

 ةيزجم عضوم ا اذه ىف لديلا نع نوكت نذن اذه ىف زوجيو : هل تلت

 ؟ ال مأ

 رثكآ هموزلب لوقلا نأ الا ے هللا قح نم هنا لوق ىلع معن : لاق

 ٠ كلذ ىف ام

 ؟ هل الحتسم هكرت ىق ناك ناغ : هل تلق

 ة هلالحتسال ةرافك وآ لدب نم اهيلع داز امع ةيزجم هل ىهف : لاق
٠ هلاتم 7 هريغ ىلا هفلاخي ١ دحأ نآ ملعأ الو
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 دق ام ىتح هب رذعي هب امل ال هندب نم ائيش هدمع ىف كرت ناغ : هل تلق

 ؟ ىلوآ هتالص ف هب ىذلا امو س هيف لوقلا ام ص همزل

 ىنعم ىف ملع وأ لهجب هبوكر ف ملظ نم هدمعت هب ام ىلع وهغ : لاق

 نوكي ام وآ ث اهتقو ف مادام هتالص ةداعاو ، هكاله ىف مكح نم هلكل ام

 ناك نا ةالصلا ىف اهبجوآ نم لوق ف ةرافكلا مم اهتوف دعب اهلدب نم

 هيلع دازام وأ رانيدلا وأ مهردلاو ، ماهبالا نم رفظلا رادقم ق هكرت ام

 ٠ لالضلا ليوأت نم هيف هب ناد دق امل لالحتسالا وأ ميرحتلا عضوم ف

 نم لقأ هل نوكب ر ذع ريغل هندب نم دمعل اي هكرت ام ن اك ناغ : هل تلق

 ؟ هريدقت ق مهردلا وآ رفظلا

 عوقول هريهطت نم عضول ا اذه ىف ةردقلا نم هل دي الغ : لاق

 ىف اهتداعا نم ةالصلا ف الو س هريثك وأ هليلق ندبلا عيمج ىلع هب دبعتلا

 ، لانم نم هيغ ام رثكآ ىلع اهلدب نم هجورخ دعب .الو س لاح ىلع تقولا

 نوكي نأ الا ، هل اهموزل ىف فلتخي نأ هب ةرافكلا موزلو هكاله ىف ىسعو

 . كلذك وهف الاو هنمز دعب ليوأت نع

 هيل ا ءاملا لوصو نم عنمي ام هن دي نم عضوم ق ن اك ن اف : هل تلق

؟ هبيغ لوقل ا ام ث هلا وز نم عن امل دمعل اي هكرنغ هلاح ق
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 قرف مدعل دحاو امهيغ لوتلاف ، امهنم ىلوألا لثم هذهف : لان

 ٠ رثك وآ لق اميغ امهنيب ام

 ٠ ؟ هيلع اذام س ىلص ىتح ةبانجلا نم لستغي نا ىسن ناف : هل تلتق

 نع باغ دق ام دري نا هتردق نم سيل ذا س هرذعب ىلوأ هللاف : لانق

 ةالصلا نم هيلع ام ءا د٨ل لسننغبي نأ ةر دقلا مم همزل هيل ا ه در ن اغ \ ه رك ذ

 الو ةبوت نم اذه ىلع داز ام ال اهتوغ دعب اهلدب نم نوكي ام وأ 0 اهنتو ى

 ٠ ل اح ىلع ١ ديأ هيلع ة ر افك

 مل هنأ وأ ي لئاح نم هيلع ام وآ هضعب هندب نم ىسن ناف : هل تلق

 ةساجن لك نم لب س ىذألا نم ةراهط ىلع هضرغ ىلص نآ دعب نم الا هب ملعب

 ؟ ٥ دمعم ال هكرت ام الا هريغ وأ هندم ف

 هلسغي نا نم عضوملا ىف هل دبال هنأ الا هرذع ىف كش الام اذهخ : لاق

 ، اهديعي نأ نم ةالصلا ىف الو هبلع ردق هنكمأ نا هركذ وآ هب هملع دعب

 ء هرادقم ىف مهردلا وآ ,رفظلا نم لتآ هرمآ نم اذه ىلع هكرت ام نوكي نأ .الا

 هنآ الا هيغ نمل لوق ال هناف ، هلسغ ىف ال هب هالص ام ةداعا هموزل ىف فلتخيف

 ٠ هيلع هتردق مم هل مزال

 هغولم نم ء 1 ] عنمي هندم ق . ىش نم هم قصل دق ام ن اك ن اغ : هل تلق

؟ هلاوز نم هيغ ديالغ 0 هتحتام ىل
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 6 مو زل ق ى رخأ و ةح اي ١ ق ة ر انن هلاح ق هم ر ذعي عن آ ال ا معن : ل انق

 ٠ موب ق ١ دبأ هعم هل حصب الغ ال ا و

 ؟ هندب ف ءوضولا عضوم ريغ ف ناك ناف : هل تلق

 ىف امهنيب قرف ال هئوضو حراوج ىف ناك ول ام ةلزنمب وهف : لاق

 . امهيغ هبوجول ادبأ عضوملا لسغ ف الو امهب ةالصلا ةداعا

 ؟ اهيف لخ دب نآ لبت نمو هتالص ء انثآ ىق ه ركذ وأ هملع ناف : هل تلق

 رذعل الا هب ةالصلا زاوج نم منملا ىلع لد ام قافتالا ىفغ : لاق

 عم هرهطيغ هيلا عجري نأ نم هنكمأ نمل هيغ دبالغ الاو ، هكرت ىف هل نوكي

 ٠ كلذ ىف فلتخي هنآ ملعأ الو ث هيلع وأ هل ام ىلصب مث ث ةردقلا

 هتداعا نم الدي هلسغ مامتل هدحو عضوم ا لسغب نآ هيزجيفآ : هل تلق

 ؟ ال مآ هلك

 هيزجي ليقف ، هيلع وآ هل اميف ىآرلاب فلتخي هيغ ام عضوم اذهف : لاق

 ث لسغلا فجي مل ام هيزجي ليقو ث انترفم هلاق نم ىآر فق هزاوجل اقلطم

 ٠ لكلا همزلي نآو دبال هفافج دعب نم هنأ ىلع لد ام هديق فو

 هكرت ف رذعي هب ام ريغل هئانبا عم فج دق امل ةداعالاب : ليقو

نأ هيلع نا ليقو ٧ هدمعت نم نود هل ىسانلا ىزجي ليقو . امهيلع داز ام ال



 ۔ ١١

 لثم هملعي نآ دعب نم نوكي نآو دبال هلهجف هب ملعي مل هنأ الا هلك هديعي

 ٠ هلبق وأ هل ام ىنعم ف ٥ رك ذب نأ دعي نم هل ىس انل ١

 هب ام عيمج هندب نم لازغ ىذألا رهط نآ دعب نم ناك ناغ : هل تلق

 د'اسغ هلعجف هئوضو عضاوم لسغ وآ ةالصلا ءوضو آضوت ةساجن نم

 وآ مهردلا رادقم هلدب نم ىسنغ & هتالصل هزاجأ نم لوق ىلع اءوضوو

 ؟ ال مآ هب ىلصي نأ هل زوجيغ ىقب دق ام لسخي نأ هيزجيآ هيلع داز ام

 هديعي نآ هفافج دعب نم هيلع نا لوقي نم لوق ىلع الا معن : لاق

 هدايق ىلع هناف هندب نم فج دق ام ةداعا همزلأ نم لوقو س لاح ىلع وأ هلك

 . هيلع ةردقلا عم هريطيف هيلا عجري ىتح هعم حصي ال
 ؟ ال وآ ٥ رضح دق ام ىلص نأ دعي نم ه رك دو هملع ن اف : هل تلت

 ىتم هرهطي نآ نم عضوملا ىف هل دبال نكلو هئوضو ىلع وهف : لاق

 همامتا ىلع ةردقلا مم هيلع وأ هل ام ىلصي .الو هردقف هنكمأ ام

 ىف هلبق نم اذه ىلع هالص دق ال همزاول ىف ةداعالاف الاو ، هلسغ نم الا

 ىف ىأرلاغ .الاو ادعاصف مهردلا رادقم ىف اناك امهم هدعب نم وأ هتقو

 ىلع قفتم ريغ هرمآ نم اذه ىلع هنود امب هتداعا موزلو ث هل هتوبث

 ٠ ه رك ذ وأ هملع م دع ق ٥ ر ذع روهظ نم هي ام عم امهنم ء ىن

، ةالصلاو ءوضولا ديعبب نأ عضوملا لسغ مم هيلع : رخآ لوق فو
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 ةالصلاو ءوضولاو لسغلا ديعي نآ هب .( يلصي نآ دعب نم هيلع نا : ليتو

 .٠ اعيمج
- 

 لمعلاغ ث حصأو ىوقأ ءوضولاو لسغلا ىف هذه نم لوق ىاف : هل تلق

 ؟ ىلوآ هب

 ءىنلا ىف هضراعت عم ىأرلا عضوم ف ىردأ ال انأو ، ملعأ هللا : لاق

 لوق الام ىلا ةنونيد ريغ ىف جورخلا نأ الا ث ةحابالاو منملاب هل هعزانتو

 الاو س هنكمآ نمل لضفألا وه هيلع وأ هل اميف هب ذخأ نمل هتوبث الا هيغ

 ٠ لدعؤلا وه ام ىلا مكحلا ىف عوجرلاف

 ىلع عضوملا اذه ف لدب ام هللا همحر ديعس ىبأ خيسلا لوق فو
 دعب ءوضو .الو لسغ ةداعا نم هيلع داز ام ال هاتبأ ام الا همزلي ال هنأ

 فج ناو ة هريخأت ىلع دمعت وأ لهج وآ ىسن هندب نم ءىش كرتل هل امهتوبث

 هلات ام ىنعم نسحأ امو س قرف الق الاو ، ىلص هريغ وآ رذعل قبس دق ام

 هللا هاده ح هيخ ام هلهجو هراتخاف هبجعأ ام غلبأو هيلع لداف ، اذه ف

 ٠ كلذ ةفرعم

 ؟ اهنم ء ىش ق وأ ء وضول ١ حر ١ وج نم هكرن ام ن امك ن اغ : هل تلق

نم ائيسث كرت نم ةلزنم ىف نوكي هنا ليق دق عضوملا اذه ىفغ : لاق



 س ١٣

 وآ لهجنا وأ دمعلا عضوم ف مكحلا نم ىطعي نأا زوجيف هئوضو..

 . ىفكو هيلع لدام لوقلا نم هباب ف ىضم دقو ى هيف امل نايسنلا

 حصيآ هغافج لبق هلسغ نم همزل امك همتأغ هيلا عجر ناغ : هل تلق

 ؟ ال مأ هتالصل هيزجيف هل

 نوكي نآ نم دبال هناف هبيترت ف ام ريغ ىلع مقي نأ الا معن : لان

 ٠ ىأر ىف لوق نم هب ام ىلع

 ؟ اذه ى ةأرملاو لجرلا نيب قرغ نم لهغ : هل تلق

 نظت وآ س قرفلا ةحص زاوج ىلع قحلا ف لدي ام مدعل اال : لاق

 ىف ليلد نع همار نمل هزاوج ىلا ىناو نامز ف هيلع لدي ناهربل هزاوج

 ، ءاوس ىلع !ذه ىف انوكي نأ الا زوجي ال ذا س ليبس نم ىأر وأ نيد

 لوتعلا ىف حصي نلو ، عطقلاب مومعلا دافأ ام عرشلا مكح ف كلذك سيل وأ

 ٠ هغرعاغ لوقلا اذه ىط فام الا لاح ىلع ادبآ

 جرغلا ف لخدت مل ضيحلا وأ ةبانجلا نم اهلسغ ف ىه ناف : هل تلق

 نآ نم هعم دبال ال ال اهمانتم هلخاد نم هريهطت نم موقي ام وأ اهعيصأ

 ؟ ال وأ ىنربختأ هل اهكرت ىف ةبسان وأ ةدماع اهمزلي اذه ىلع اذام اهعنمي

ضيحلا وآ ةبانجلا نم لسغلا نف بيثلا ىلع نا ليق دق .ىلب :" لاق . "
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 نآ نود هلسغ ف غغلابتخ اهنم هيلع ةردقلا عم هلخاد نم اهجرف رهطت نأ

 هجلاو نم جراخ لك ىف زوجيف اذه ىلعو هب رضتف دلولا عضوم ىذؤت

 مك_ح نم هلثمل ام اهمزل رذعت هب امل ال هتكرت ناخ امهئافخال نوكي نأ

 ةراهطلا ف ةدحاو ةباثمب هدايق ىلع اهنأل ، هجراخ نم اهندب ف ناك ول نآ

 5 . امهبوجول

 ىف ال عامجلا ف هلخاد نم جرغلا ىجنت نأ اهيلع : رخآ لوق فو

 هنأ ىلع ىنعملاب لدام اذه ىو ث قفادلا ءاملا هيغ لزن اذا & ضيدلا

 هموزل ىفنل اهل ام نم نوكي امب الو ح اهجرغ ف لزني مل اذا هب اهمزلي ال

 ٠ اهضيح ىف

 اهندب لخاد نم هنأل ةبانج ف الو ضبح ىق اهمزلي ال هنا : هيغ ليقو

 نأ نم لوق لك ىف دبالف ةلمجلابو & نيدلا ةلزنمب هلسغب ةدبعتم ريغ ىمف

 ٠ لدعلا ىف مكح نم هل ام ةالصلاو موصلاو ءوضولاو لسغلا ىف ىضقي

 هجولا ام & هلاق نم ىآر ىف ضيحلاو ةبانجلا نيب قرفلاف : هل تلق

 ؟ هل 7 حصتف هيجوت ةلع ىذلاو 5 هعم هيغ

 .ربخأف هنم ناك ءىش ىأل هنآ هلوق نم هيردآ ال انأو © ملعأ هللا : لاق

 ضيحلا ف حصي فيكغ اهيف ءاملا لازنال عامجلا ى اهمزلآدقت هنأ الا هنع هب

نلك ى مزال لسلاو ، دحاو ىرجملاو امهتساجن ىف كشالو ث اهيلع نوكي الآ
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 لخديب ام نأل % امهنيب قرغ ال \ ءاوس ىلع انوكي نأ امهي ام ىلوأ نا امهنم

 ٠ كلذ نم اهنم جرخي ام دشأب سيل ةساجنلا نم اهيف

 الا ، اهنم ةوهش نع اهجرف نم قفادلا ءاملا جرخ ناغ : هل تلق

 هذه نف ام ىنعم اهيف جرخي نأل اهيلع زوجي نآ ىسعف : لاق

 لوق ىلع .ال السغ اذه ىلع هجورخل اهمزلأف س اهآر نم لوق ىلع اهلك ءارآلا

 نئل هلخاد ىف هزاجأ نم ىأر ىلع نوكي نأ الا الصأ هيف بجوي ال نم

 { اهندب نم رهاظلل ام امهل مزال لسغ نم نوكي ام وأ ةساجن لك ف ىطعي .

 . كلذك وهف الاو

 هراتختف هب كدنع اميغ حص نا هذه نم جرفلا ىف لوقت ىآغ : هل تلق

 ؟ اهنم لخاد لسغ ىف

 لصأخلا ىف هلكو هيلع زاج ىأر نم هيف حص امو ث ملعآ هللا : لاق

 هل نكي مل ام هنأ ريغ لدعلا ىف لاح ىلع هدعبأالغ لضفلا ىوذ لوت نم

 ىف ندبلا نم رهظ ام س مكح هل نوكي نآ اما س نيرما دحأ نم جرخم

 نوكي نأ اماو س هنم جرخت وآ هيغ جلت ةساجن لكو ، لسغ لك مزال

 ءىش ىف هيغ مزلي الغ س رثك وأ لق ام ربدلا لثم رتتساف نطب ام مكح هل

. رهطي نأ



 س ١٦١

 نمو 0 ىوقألاو هجوألا وه نوكي نأ هجولا اذه فق ىنبجعأ

 نأ الا هل ةرشب الغ ، كسش الو اهلخاد نم ىلوأ هب وهف ، ىندأ مكحلا

 ء هلعف ىلع اهنم ةردقلا عم هلسغب طاتحت نأ اهنكمأ نمل اذه ف ىيح نم
 هازج هلك اذه ىلع لدي ام هللا همحر ديعس ىبأ خيشلا لوت ف نآ الا

 ٠ هلضغ نم هرهظأ ام هللا

 وآ س سافنلاو ضيحلاو ةبانجلا نيب اميغ كدنع قرغ الو : هل تلق

 ؟ ىنعملا اذه ىف هيف ريغملا نم وأ هسفن نم هب ةعقاولا ةساجنلا نم نوكي ام

 ، قحلا ف هتوبث ىلع ىنلدي ام مدعن ىدنع اميف كلذك وه معن : لاق

 هنأا ءىنت نود ءىن ىق ايأر همزلأف قرفلاب لاق نم هنيد ف ءىطخأآ ال ىنكلو

 . هيغ هآر امع ىمعآ نأل زوجيو ى هيلع ردقف هنكمأ نمل ىأر عضوم

 امهيغ مزلي .ال هنأ الا ، ركذلا وك ف الو هيغ لوق ال ربدلا ىفف : هل تلق
 ىن ق وآ امهدحأ ى مزلي مأ هيلع ردق ن او ءىش ىف امهلخاد نم السب ن ١

 ؟ هريغ نود

 الو هردق نم ىلع ىأر الو نيد ف هبجوآ ادحآ نا ملعأ ال : لاق

 هنأ .الا حصي ال هيغ لوقلاف الك لاستغالا عاون نم ءىش ىف هبحتسا

 ٠ لاح ىلع همزلي ال

؟ هلعغ نا همثؤيأ هل هموزل ىف كش هنآ وأ « هيلع هنأ نظغ هلهج : هل تلق



 ۔ ١٧

 ندب مل ام ملعأ ال و ؤ لهج عضوم ق منال ١ ىل ١ هب غلبي الا ىسعف :: لاق

 دق هنآ الا ام زال نوكب نأ هافن وآ هك رغ هفلاخ دن نم هنب د ق ءىطخيغف

 هب ىدؤي نأ هربد ىلع فيخ امبر لب ث هيغ هل عفن الو هيلع سيل ام ىتأ
 ٠ هركذ ق كلذكو 6 ةرورض ىلا

 نارخنملاو مغلاو امهنطاب نم نانذألاو رعتلاغ ةلمجلابو : هل تلق

 نم ىلع اذامو اهلسغ مزلي ركذااو ىثنألا نم ناجعلاو نباغملاو ةرسلاو

 ؟ اهكرت

 ىلعو ث هتراهط لانت ال ام الا هنطاب نم ال ندبلا رهاظ نم ىهف : لاق

 . مكح نم هرهاظ ىف ال ام ملع وآ لهج ى رذع ريغل اهكرت نم

 نم عدي نأ ةردقلا عم هل سيل هنأ ىلع لدام كباوج ناف : هل تلق
 نم رثكأ الو لقآ الو مهرد عضوم هب رذعي ام هريغل دمعلاب هندب رهاظ
 هسأر مآ نم ة رب ١ زخوك هنرتمي نم هر ادتم ق نوكب ام وأ اهضعب وأ ة رعىت

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لوق نم ةنسلا ق نأل معن : لان

 الا هيف غاسنب نأ زوجي نلو س لسغلا رمأ ف هيلع لدف هدافآ دق ام

 لوقل اف هربغ وأ رذعل هملع وأ هلهج ق هكرنن ناغ لخعل ١ مكح ١ ٢ ذه

 ٠ همكح ىف ىضم دت

( ٤ ج نئازخلا _ ٢ م )



_ ١٧٨ 

 ىف لوقلا ام ، ىلص ىتح قاشنتسالاو ةضمضملا ىسن ناغ : هل تلق

 ؟ ٥ رمآ نم اذه ىلع هكرت امل ه رك ذت دعب هتالص

 ٠ اهيف هبلع ةداعا ال : ليقو ث اهديعي نأ هيلع نا ليق دق : لاق

 ٠ ؟ امهنم هكرتن ام وأ 7 نأ نم دبال و : هل تلق

 ف هديعي نأ هم زل دق ام ءا دألا هيلع ة ر دقلا مم هنكمأ ن ١ معن : لاق

 نأ ال ١ هل سيل ذ ١ 6 هل همنآ ٥ ر دعل نم ى آ ر ق ليق الل وأ ٥ آ ر نم لوق

 ٥ ٠ رك ذن دعي امهلسغب

 ؟ هلك هتداعا نع امهب همتي نا هلسغ ق هئزجيو : هل تلق

 لوقو اننلطم ةداعالاب لوق نم هيغ امل عامجا ىف ال هنأ الا معن : لاق

 « هفافج دعي نم

 همف وأ هفنأ نم جرخ ام دعب نم هنأ الا امهلسغ دق ناك ناغ : هل تلق
 ءا عنمي ام هندب نم عضوم ى آ نم وأ هينذأ نم وأ هعسارضأ نيب نم وآ

 ؟ همكح ىف لوقلا ام ث هيلا لصي نأ

 ليقو ، رثك وأ اذه نم لق امل هرهطي نأ نم عضوملا ف دبالف : لاق

 هالص امو نوكب نأ الا لكلا هم زلب الف : وخآ لوق ىلع و ؤ هلك لسغلا ةداع اي

٠ هريثكو هليلق ف هديعب نأ همزل هب



_ .١١٩ 

 ً هنودام ال هيلع دا زام وآ مهردلا را دقم ق نوكب ىنح همزلي ال ليقو

 وأ ، هنع صقن وأ رفظلا ىلع داز هيلع ةداعا ال ليقو ث هيغ ةداعا ال هناف

 هنأ وأ 6 هلوأ نم هديعي نأ همزلب هنآ ءوضولا ق فلنخم هرا دقم ق ناك

 .هدحو عضوم ا ةداعا هيغ هيزجت

 نم ائيش هندب نم عضوم ف لستغا نآ دعب نم دجو ناغ : هل تلق

 ؟ ةبانجلا

 لدعلا لهأل لوقلا نم هيغ امل لسغلا ف ىأرلا عضوم اذهغ : لاق

 هئوض زاوج فو ص هلبق نم وآ فج نأ دعب نم لكلا وأ عضوملا ةراهط ى

 اهادع ام وأ ءوضولا ءاضعأ نم ءىش ف ةساجن ىلع هنوك نم اذه ىلع

 هتداعا نع ىنغأف هلك اذه ىلع هلثم ق لد ام لوقلا نم ىضم دتو س هندب نم

 ٠ ىرخأ ةرم عضوملا اذه ق

 دعب مكحلا ىف همزليآ الوآ ةبانجلا نم لستغا هنآ كش ناف : هل تلق

 ؟ ال مآ هيلع وهف

 ىتح هل هموزل نم هلصأ ىف هب ام ىلع وهغ همزل دق هنأل معن : لاق

؟ رثكأ وأ ةالص ىلص نأ دعب نم الا كدثلا هل ضرعي مل ناغ : هل تلت ا



_ ٢٠ 

 % لسغلا مكح هل نآ ىلع لد ام لدعلا لهآ نع لوقلا ىفف : لاق

 ملو ةبانجلا ىف نيدي هبو ةلبقلا لهآ نم ناك اذا هيلع عجري نأ همزلي الغ

 ق زاج ام ىلع جرخي نأ اذه ق ىسعو 40 ١ ديأ هكرنب نأ هسفن نم فرعب

 ىتح امزال هيلع هبوجول نوكي نأ نم هبيغ هل دبال هناف مكحلا الا ةنانئمطالا

 . هنم ح رخغ ه دآ دمخ هنآ هعم حصي

 نأ نكمي دق هنأل ، ةالصلا نم الا هنوك ق كسنلا هل ضرعي مل ناو

 نم هباصآ دق امل الهاذ اهب ىنأيغ هرضحت ىتح الفاغ ىتبيف ؤ هاسني

 ىف هنوك ةحص مدع عم هناكم ازاوج عفدي نأ اذه ف زوجي وأ ةبانجلا

 هب امب هلاوز ىلع نقيتنسي مل ام هندح ىلع نوكي نآ نم عنميف ى هنامز

 ىلوآ هب مكحلاف هيغ لصألا وه لب الك هفرعأ ال انآو س هلاح ىف هنع عغري

 . هيلع مول الو هيلا لزن نمل غئاس ةنانئمطالاب ذخألاو

 نم لستغيل هب عقوف ءاملا ىتأ هنأ ىلص نأ دعب نم هركذت ناغ : هل تلق

 ؟ ال مأ اهنم رهطت هنأ ردي ملو ث ةبانجلا

 مكحلا ق امأو ى ةوق ةنانئمطالا ديزي امم هنا اذه ىف ليق دق : لاق

؟ هنيد ف هما رحل اكهننم وأ هك رنل الحنسم هنيح ق ن اك ن ا : هل تلق



_ ٢١ 

 ةردقلا عم هل نوكب الآ لالحتسالا وآ كاهتنالا عضوم ىف ىسعق : لاق

 . هلاح ىف هيلع امك هادأف ث اهنم لستغا هنأ ملعي ىتح لاستغالا نم هب

 هندي نم ء ىن ق كسثغ ءالا نم ح رخ مث اهنم لستغا ن اف : هل تلت

 ٠ ؟ ىن دغأ هك رن هنأ

 هيغ كست ام ىلا عجرب الغ هتراهط ىلع وهف هيلع ام ىدآ دق : لاق

 ٠ هيلا دوعي نآ همزلي الغ الاو س هكرت دت هنأ هعم حصي ىتح

 لمعي اذام ، هلسغ متي نأ ليق هندب نم ءىنت ىف كش ناغ : هل تلق

 ؟ هيغ

 د_ق هنأ هعم حصيف هركذي نأ الا هيغ ناك ام هيلا عجرب دق : لان

 نأ دعب همزلي ال هنآ رخآ لوق ىلع زوجيو “ هيلع وهف الاو ؤ هرهط

 ٠ كلذ ق رظنيف ملع هلللاو 6 هكرت دمخ هنأ ملعي مل ام هزواج

 ائيش نأ دحأ هربخآ مث ةبانجلا نم لسىننغ ١ نميغو : هللا همحر هنعو

 هيلع سيلف الاو هيلا عجرب نآ همزل هقدص ناغ ء ءاملا هلني مل هندب نم

 ٠ ةتث نوكيب نآ الا

 ىف ىنبجعيو ع ناتقث هربخي ىتح همزلي الآ زوجيغ : رخآ لوق ىلعو
هجو لك نم هنننتث لمكت مل ناو هقبدصت اذه لثم ق عدي الآ نومأملا



_ ٩٢ 

 ةعاضا ريغ ىف هنكمأ نل نسح هملعأ نم لك لوق ىف طايتحالاب ذخألاو

 زاح هيلع ةجحلا ةلزنم ىف نكي ناو همهتي نآ هلاح ف هب ىلوأ وه امل

 نأ هل زاج ام عضوم ق هسفن همزا نأ لاح ىلع هل سيل هنأ الا س هملك ام

 . همهتي

 دجوي ال مث ، هلصخ ىف همدقت دق ام عم هلك اذه ىف رظنيف ملعأ هللاو

 هللاب قيفوتلاو لاح ىلع همارحل زوجي ال قحلا ريغ ناف هلدعب الا هنم

٠ مالسلاو هريغ ال



٢٣ 

 نوثالنلا و سم داسلا بابلا

 برشلاو لكالاو مونلا ىفو ةبانجلا نم لسغلا ريخأت ىف

 هحيرو هئام لضفو هقرعو هطاخمو هتير ىفو بنجلل

 مالسلاو فصملا سمو نآرقلا ةوالتو هلعف نم كلذ رغو

 دجسملا لوخدو رعشلا قلحو :كاوسلاو ةحفاصملاو

 ءاسفنلاو ضئاحلاو بنجلا ماكحا نم كلذ هابشأو

 : ناهبن ابآ خيسثلا ىنعآ س هباوج نمو

 نآ ىلا :اراتخم هرخؤب نأ هل له ةبانجلا نم لستغي نآ همزل نميغو

 ؟ ال مآ هب الا اهعم زوجي .الام همزاول نم هرضحي

 ف هنأل ٥ز ١ وج نم عنمل ١ ىلع لدب ام م دعل اذه : ىدنع اذكه : ل انن

 أ هتاذل ال دم الا هيلع ردق نمل اهعم حصي نآ زوجي امم ال هربغل دا رم هلصأ

 ٠ هلدع ق فلتخي هنآ ملعن ال و

 ؟ ال مأ لمكأ هب هللا دارآ نمل هرجأو لضفأ هليجعتو : هل تلق

 هلاح ف هيلع مدقي نأب قحألا وه نوكي ءىشل الا معن : لاق
٠ هيغ كش ام ريغ نم كل ذك وهف ال ١ و ٥ ٤4 ولعب وأ هيو اسي وأ



_ ٢٤ 

 ة رورض ربخل ابنج م انيآ : هل تلت ١ و هيل ١ ام 6 هلعخغ ن ١ ؟ هيلع ى ذل

 هجو ىلع رمؤي ةردقلا عم هنآ الا هلجأ نم عنمي ام دجآ ال : لاق

 نم هيلع دازام ال ةليضف نم هيغ امل هلسغ دعب نم الا م انب الآ عوطتل ١

 . هلبت نم هميرحت ىلع مونلا ف لدي ام مدعل هموزل

 ؟ ال مآ امهل ميرحت وآ هيركت ىف اممنم عنمي برشلاو لكألاف : هل تلق

 ق ىسنب امم امهنأ .الا هريغ ال امهلح نم ليق ام الا امهيف ىردأ ال : لاق

 نأ ةيهاركلا ىف ىسعف ع هلجأ نمو امهل ةيصاخ نم امهب ام ىلع لد نم لوق
 امهكرتب هلوت نم اذه ىلع اهنم زارنحالاف 7 ةلع ركذلا داسغ نأل ى امهقحلب

 . امهيلا ةرورض نم الا هب ام ىلوأ امهنم ءىنل ميرحت ريغ ف

 اغوخ هلكآ ليق همغ صضمضمي نأ لوبلا دعب نم رمؤيف ددالو ناك ناغ

 ، هلسغو عضومل ا نيب لوحي ام هسارضأ نيب لخدي وأ همف ىف قصلي نأ نم

 ٠ هعم حصيغ هب ملعي نأ دعب نم هيف ام مكحلا نم هيلع زوجيف

 جرخي الو مانيال و برشب الو لكأب ال هنا هيغ ليق دنن سيلأ ث هل تلق

 ؟ ةالصلا ءوضو اضوتي ىتح سانلا ىلا

 لدب ام مدعل همزا ول نم ال هبا دآ نم هنآ الا هلك اذه ليق دن ىلب : لانت

 زم دعبلا ةياغ ٤ نوكب نأ سانلا ىلا هجورخ ق ىسعو 0 هلعغ ميرحت

٠ ةيهاركلا نع هدرجنل سأبلا



_ ٢٥ 

 نم هنكمأ نمل ةردقلا عم هليجعت ىف كش الف ةيلضفألا ةهج نم امآو

 ام ريغل هليجأت ىلع ةدئاز ةيزم نم هب امل لضفأ هنأ هيلع ررض ام ريغ
 امهموزل ف هجو لك نم امهنيب اه ىواسي وأ ، ةيضقلا لدع ىف هبجوي

 ادبآ دريال لصف لوق ىف ناهربل هيلع هب ولعي وأ ، لضغ نم امهل نوكي ام وأ

 ٠ هربصتت نع نوكب ام ه وحنو اذه ىلع الا هربخأن ق دبال هناغ ى ل دعب

 نع ىناوتي نم ةلزنم ف نوكي نأ تاريخلا ىف عراسملا ف حصي نلو
 نع هلساكت الا نامز ف هنع هدىصيغ هل ضرعي ءىننل ال هناكما لاح هبلط

 قرغ روهظل هلضغ ديزم ف ةبغر نم هل ام تعضو ةلعل هلعف ىلا ةردايملا

 ٠ كلذ ىف كش الو ، هلقنو لمعلا ضرغ ى امهنيب ام

 ةبانجلا نم ءىش هنم جرخ مث ى لوبلا قريب ملو همغ رهط ناغ : هل تلق

 ؟ لوقلا نم هيف جرخي ىذلا ام \ لستغا ام دعب

 هيلع وآ هل اميغ هرهطي نأ لبق هلكأ نم نوكي ام ىنعم ى وهف : لاق

 هديعي نأ هجورخل همزلأ نم ىأر ىلع هدعب نم هنم جرخ دق امل هلسغ ف

 ةردقملا عم هيلا ءاملا غولب نع لئاح نم هبام همغ نم ليزيغ هلصأ نم

 هيف همزلي ال نم لوق هيف هلزجمب سيل هدايق ىلع هلبق امناغ دبالو ى هيلع

 هلبق نم هرهط دق هنأل هلكآ دق امم ءىن ىقب ناو هيلع ءىش الغ س السغ

٠ منغ هلوق ق هلسغ حص دق ذا % هنداعا نع ه ١ زجأف



٢٦ 

 لبن هاغ رهط نآ دعب هلكأ نم اذه ىلع هجورخ ناك ناغ : هل تلق

 ؟ هلبسغ نم هيلع هندب نم ىقب ام متي نآ

 همي ام ةلا زا زا عم همغل مزال ةداعالا ف لوق نم هيغ امي ىأ رلاغ : لاقتا
 ه <

 ؟ ن

 نم دعب هلسغي مل امم ١ ٥ دع ام ال ١ هيل ١ هلوصو نم ص ءاملل ح :ام م ىتيب

 ٠ هيلع هناف هن دب

 للختف هاتقن هنأ الا همغ .رهطي نآ لبق نم لكأ وه ناغ : هل تلق

 ٠ ؟ هيلا غلبي نآ نم ءاملا عنمي ام هيف نوكي نآ نم افوخ

 ىلع الا جرخي الف مزجلاب هعم هنوك حصي مل امو مزجلا نم وهغ : لاق

 ٠ هموزل نم هيلع داز ام الا طايتحالا ىنعم

 ىذلا هماعط نم هسارضآ نيب وأ همغ ىف ىقبي اميغ هل دبالف : لاق

 نآ ءاملا عنمي امم ناك اذا هللخب نأ نم هجارخا ىلع ةردقلا عم هلكآ

 ٠ هناكم ىلا غليب

 ؟ هيلع سيلف هلكأ نم ء ىش هيف ىقي دق هنأ حصب مل امو : هل تلق

حص ن اغ 4 هلجآ نم م زلب امنا هنأل 5 هلعغ موزل ق ىدنع اذكه :: ل اق



_ ٢٧ 

 الك ىف لمتحا ناو ، همدع نم لصألا ىلع وهف الاو ث همغب هئاقب نوك

 عم نيذه نم ءىشب بيغلا ىلع هيغ مطقلاخ ، دارفنا ىلع نوكي نآ نيرمألا

 كشلا زاوجل عضوم هنأل ، لاح لك ىلع دادسلا نم سيل هبلع لدي ام مدع

 فيكغ ى امهنم رخآلا ىلع امهدحأل ديزم نم ال ىتح لامتحا نم هب امل هيف

 ٠ اموي عسا ولا نم هفرعآ ال ىنا امزج هبجوي ناهرب ريغل املع هب عطقب نآ زوجي

 مل امو ك لصأل ١ ق م دعلا نم هن اغ امكح هيلع ز اج ام ىل ١ هب عجر اف

 لدملا ىف حصي نأ زوجي نلو لبت نم هب ام ىلع وهف هنوك حصي

 نوكيف ؤ هملع نم وآ ريغملا نم هيلع ةجحلا هب مقن مل ام همكح ىف اذه .الا

 ىل ا هنع لدعي نأ هل سيل مكح نم هنود ام وآ ملع نم هيل ا ىدؤت ام ىلع

 ٠ هل اعغ د ه ١ وس ام

 نأ همزل همغ رهطي نأ لبق نم لكأ نم نآ رثألا ىف سيلأ : هل تلق

 ؟ رصبلا لهأ لوق نمل هناو للختي

 الا هليوأت ف جرخي ال هنآ الا هيلع هنآ ىف اقلطم اذه ليق دن ىلب : لاق

 كش ام ريغ نم همدع الا هنوك حصي امل مكح ال هنأل ، هيغ هانركذام ىلع

 ٠ كلذ ىق

 هئزجي الغ هن انىسأ نبي هلوخد وآ هم هقوصل نوك حص ن اغ : هل تلق

؟ هناكم ىلا غلبي مل ناو هقوف نم ءالا هبلع ىرجي نآ



 ب ٢٨

 5 هجارخا ىلع ةردقلا عم هزاجأ ادحأ نأ ىردأ ال انأو ى ملعأ هللا : لات

 لدعلا ق هل سيل ام كنع ع دغ ١ دبآ هزاوج ق قحلا هجو ىل هجوتي هنأ الو

 ٠ كلذ نم كسن الو هنك اذهو ئ ىرحأ كمي هناف ىرجم

 نأ همزلب الف ءىن نم ههبسنأ ام وأ ءاملل هيرش نم ناك امو : هل تلق

 ؟ ءاهقفلا نم هغرعت نم لوق ىف هنم للختي

 ىف همزلي نأل زوجيف هلسغ نم عنمت ةيقب هل سيل هنأ الا معن : لاق

 نم ضمضمتي نأ رمؤي امناو ، الك هلدعل هيف زاج ىآز ىلع وأ عامجا
 هناغ س هل هموزل نم هيلع داز ام ال هبادآ نم هل داري ام ريغ ءىشل ال هلبق

 . هباب ىف هب هرمأ ناو ى لاح ىلع همزلي ال

 ء ءاسفنملا وأ ضئاحلا وأ بنجلل ندب نم ىذألا عضوم ادع امو : هل تلق

 ؟ همكح ىف لوقلا ام

 امب هنع اهلاوز نوك حصي مل ام ةراهطلا مكح الا هل سيلغخ : لاق

 ، ىآرلا زاوج عضوم ىف ىأر ىلع وآ س عامجالا ىف ةساجن نم هل ضرعي

 ٠ كلذ ىف ادبأ اذه ريغب لوقي ادحأ نأ ملعن .الو ، كلذك وهف الاو

 ؟ قرع وأ طاخم وأ قير نم ءالؤهل ناك امو : هل تلق

نم هل ضرعي مل ام هلصأ ىف ة راهطل ١ نم هب ام ىلع وهغ : لاق



. ٢٩٨٩ 

 فلتخي هنأ ملعن الو ث هلبق نم ناك امع هجرخي نأو دبال ام ةساجنلا

 ٠ كلذ ىن

 ؟ اذه ىف بنجلاو ضئاحلا نيب قرغ الو : هل تلق

 ٠ قرفلا ةحص ىلع لدي ام قحلا ىف سيل ذا معن : لات

 عضوم نم ال ٥ اشم وآ ةره اظ ةبوطر نم امهسم امو : هل تلق

 ( ؟ امهنم ىذللا

 لاجرلا نم هتراهط ىلع لدام ءاهتفملا لوق نم قافتالا ىفغ : لاق

 ٠ ءاسنل او

 هالان امب سأب الغ ، ةساجنلا نم ءىش امهيديآ ف نكي مل امو : هل تلق

 ؟ امهرؤس نم نوكي ام وآ ءاملا نم امهب

 نع تيدحلا قو ، ءاوس ىلع امهيف لوقلاف ى ىلوالا ىه هذهف : لاق

 ىنيلوان » : اهنع هللا ىضر ةسئاعل لاتق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 ٠ » كفك ق ةضيحل ١ تسيل : ل انتغ ضكث اح ىن ا : تلاقف ة رمخل أ

 دنع ءوضولا نم امهلضفب آضوتي نأ دارأ نل زوجيو : هل تلق

؟ ءاجنتسالا



- ٣٠ 

 ىلع ضئ احلا نم ىقب ام هنيه ١ ركب ليقو ء اقلطم ه ز ١ وجم ليق معن : لاق

 ٠ ءانالا ق اذه

 اميغ جرخي امنا ٥آ ر نم لوق ف امهنبي اذه ىلع قرفلاغ : هل تلق

 ؟ اهضيح لاح اضوتت وآ لستغت وأ ىجنتسي هب ام لضف نم نوكي

 انوكيخ اهب ام ىنعم هقحلي نأل زاج الاو كلذك نوكي نآ ىس : لاق
 ٠ كلذ ىلع ل د ام هللا همحر دبعس ىبأ خيشل ١ لوق ق نأ ال ا ءا وس ىلع

 ؟ هب رهطتلا الو هبرش نم هريغل هركي الو : هل تلق

 ىنعمل ءوضولا ىف هيركتلا هيلع زاج اذا هنكلو اذه ليق دق معن : لاق

 اذه ىف زوجي نآ نم دعبي مل ام امهندب نم رهاط وه امب هل اهترشابم

 رمأل اميظعت هزنتلا ةهج نم نوكي نأل زاج امبرو & هلثم نم عيمجو ء هلك

 . ةالصلا

 ؟ اهرهط دعب ضيحلا نم اهلسغ ةيقب نم ناك ناغ : هل تلق

 امهنيب قرف ال اهروس فق بنجلا لثم اهرمأ نم اذه ىلع ىهغ : لاق

 ٠ كلذ ى

؟ قرفل' اذه ىف تنأ هلوقت ىذلا امو : هل تلق



_ ٣١ 

 ا ذه ق ىعم ى ذل ١ و ك قحل ا ق هيجون ةلع نم هل ام ى ر دأ ال : ل ات

 ٠ هيغ ءاوس ىلع امهنأ

 وآ ريطلا نم حيبآ دق ام حبذو ماعطلا لمع امهل زوجي الهف : هل تلق

 ؟ هلكأ لحيغ ماعنألا ةميهب نم نوكي ام

 نأ زوجي ال ذا ، عنملاب لوق نم هريغ ال اذه ف ىعم اذكه : لان
 بنجلا ىف لات نم ضعب حبذلا ىف بجعأ ناو “ عطقلاب هزاوج الا هيف حصي

 د ؟
 .٠ ءوضو ريمن ىلع ٥هز اجآ دقف حب ذب مت اضوني هنأ

 نم هدارأ هب ام ىلع ىنعملاب لدام هلوق نم اذه فقو : هل تلق

 ىف نانوكي اذه ىلعو س لاح ىلع هعم هموزل نم هيلع داز ام ال هبابحتسا

 ؟ ءايسنألا نم سجنت ام ريهطتو ىتوملا لسغ

 ٠ كلذ ىف فلتخي هنأ ملعأ الو ، كلذك وه معن : لانت

 ؟ ةالصلا ىف هل اربكيو ضيرملا امميي نأ امهل زوجيو : هل تلق

 ٠ امهيغ ةزاجالا ريغب لوقي ادحأ نآ ملعن الو امهل زيجأ دق : لاق

 ؟ ال مآ نآرقلا ةوالت امهل زوجيو : هل تلق

ةيآلا الا ليقو ث ةروربخ نم الا امهب هزاوج نم عنملاب ليق دق : لاق



_ ٢٢٢ 

 ليقو 6 هنىنحو سىن انن و ١ هيخآ ىلع حتف وأ ركذن نم هد ١ رأ امل نيتيآل ١ و

 ٠ اهمنخي وآ ةروسلا حتتفي مل ام ليتو س تايآ عبس ىلا

 ؟ امهنم ة رورض ريغل فحصملا سم امهل زوجيو : هل تلت

 هقحلي نأ نم ىرعتي ال هنأ الا ةءارقلا لثم نوكي الآ ىسعف : لاق

 ٠ لاح ىلع فالتخالا ىنعم هزاوج ف

 ؟ امهناسل هب اترحي ملو ةءارق هآرق ناغ : هل تلق

 ٠ امهل زيجآ دق امم هنأل امهيلع سأبالف : لاق

 ؟ ال مآ هالمحي نأ امهل لهو : هل تلق

 هريس نم امهل هزاوجب ليقو ث هالمحي نآ امهل سيل هنا ليق دت : لاق

 . هب قلعي ىذلا

 لان وأ هقرغب ام وأ هقرسن دي نم ع ايضل ١ هيلع افاخ ن اغ : هل تلق

 ذ ةرور:ذ عضوم هنآ الأ هزا وج الا هيغ زوجي الآ ىسعغ : لاق

 ٠ امهيلع نوكيف ة ردقل ١ عم امهمزلب نأ اذه ىلع ىشثخآغ

؟ ةبانج وآ ضيح هيغ بوث ىف ةرورض ريغل هل ةءارقلاف : هل تلق



_ ٢٣٢" 

 مد ىف لوفأ نآ ىلعلو ، ةيهاركلاب ةبانجلا هبخ اميف ليق دن : لان
 ٠ كلذ ق هارأ ام حص نا كلذك هنأب ضيحلا

 نم هب ةكرحلا كرت عم هابتكي نآرقلا ف امهل زوجيو : هل تلق
 ؟ ال مأ ناسللا

 ف امل لاح ىلع فالتخالا نم ىرعتب الآ امهل هزاوج ف ىسعف : لاق

 امالك اهآر نم لوق ىلع زوجيغ ع ال وأ مالك اهنأ ىف ىأر نم ةباتكلا

 امالك اهاري ال نم لوق ىلع زوجيو ص لوق نم هتءارتن ىف ام امهقحلي نآ

 ٠ اذه ىف هارأ ام حص نا ىأر نم هسم ىف ام امهتحلي نأل

 ؟ ابنج اهبتكي الآ ةلمسبلا ف ليق دنت سيلآ : هل تلق

 همحر رقصلا نب نازع خيشلا نع رثألا ىف اذه ءاج دق ىلب : لاق

 لوقلا اهنتحلي نأل اهيلع زوجي نآ نم اهيف ىرعتي الآ هبسثي هنآ الا ، هللا

 ٠ هفرعاف امالك ةباتكاا نوكت نآ ىفن نم لوقل ىآر ىلع ةزاجالاب

 ريغي ها ركذف هئامسأ نم ءىثب هللا اوعدي نآ امهل لهغ : هل تلق

 ؟ انآرق هلوق نم نوكي ام

 هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ثيدحلا ىف امل هزاوجب ليتق دق معن : لاق
) ٤ > نئا زخلا _ ٢ م (



_ ٣٤ - 

 نم عنمي ادحأ نآ ملعن الو 6 .هلاوحأ لك ف هللا ركذب ناك هنأ ملسو

 ٠ كلذ زاوج

 ؟ ال مآ اذه ىف ضئاحلاو بنجلا نيب قرفلا زوجي الهف : هل تلق.

 نمع ةياور هيلع لدأف هآر ادحأ نأ ملعأ الو ، هيغ هارآ ال ىنا : لاخ

 ٠ لاح ىلع غاسني ال نأ هزاوج ق ىسعو “ هاد

 دنع اذه ىف ضئاحلا لثم ىهأ ءاسفنلا ىف لوقلا امو : هل تلق

 ؟ ءاهتفلا

 رظنلا ق زوجي نلو % كلذك اهنآب حيرصت ق مهلوتت ق امل معن : : لانق

 ٠ كلذ د ق رثأل ١ حيحص زرم اهيغ ام ال ١

 دريو هحفاصيغ هاقلي نم ىلع ملسي نآ ةبانجلا عم زوجيو : هل تلق
 ؟ ال مأ هيلع ملس نم ىلع

 الا هبلع ملس نم ىلع درلا همزليو ميلستلا هل زوجيو معن : لاق

 . هعفدي نأ هزجعل هدر نم هعم رذعي هب امل وآ ، هزاوج نم هل عنامل

 هنأ ةريره ىبأ قيرط نم ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ثيدحلا ف نأ الا

 تضبقخ ، ىنحخاصيل هدي دمف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا تبقل : لاق
٠ « اتيم الو ايح سجني ال نمؤملا » : لاقف بنج ىننا : هل تلقو ىدي هنع



_ ٢٣٥ 

 نوكي نآ الا ةحفاصملاو مالكلا و جورخلا .ةحابا ىلع لدام اذه فو

 رمألا . عنميه هحفاصي اهب امل سجني نآو دب ال ام ىذألا نم ءىن هدي ىف

 ٠ هل نذآيغ هملعب نآ دعب

 نم ثدحتيف ث سانلا عم دعقي نأ هجورخ ى هل ادب ناف : هل تلق
 5 هيغ ءىش .ال ةعس هفوتقول تقولا ق مادام هل زوجيأ س لسن 7 نأ ليق

 ؟ ال مأ هلجأ نم نانسألا , مرخل ضعب هرك ناو

 ريغب هليجأت نم لضفأ ةردقلا مم هنكمآ نمل هليجعت نآ الا معن : لاق

 داز ام وأ ، هزاوج ق وآ هموزل ىف هجو لك نم هلثمك وآ هلاح ف هنم مزلآ ام

 ىلع لدام لوتلا نم ىم دقو ، هلح ةهج نم هاتأ نمل هلضف نم هيلع
 ٠ هلك اذه

 ںهو ء ءىش هكاوسل همزليآ ، لستغي نآ لبق ثكاتسا ناغ : هل تلق
 ؟ ال مأ هلعق نا همثتؤب

 هبوكر ف سيل ام لعخ ق هنلع ء ىش ىف ء ح ايم هل وه ام ىتآ دق : لان

 . هلعغ ميرحت ىلا هب غلبي ال هنآ الا اذه ىرأ ال ىنا 0 حانج

 نم ائيش ل ١ زآ وأ » ٥ رفظ وآ هير اش صق وآ ٥ رعش قلح ن اف : هل تلق

؟ همحل نم وآ هتوم دعب ه دلج



_ ٣٦ _ 

 نأ الا هلسغ دعب نم نوكب نأ الا هيلع ءىش الف هل زيجأ دق : لاق

 وج ١ ز ٥٠ حصأ ٠

 هندب ىف ىقبف لستغيب نأ لبق هرعس نم دسجلا لياز امو : هل تلق

 ؟ ال مآ هب ىلصي نآ هل له & هبوث ىف وأ

 بنجلا ىلع لسخلا همزلي نأل لاح ىلع ةزاجالاب هيخ ليق دق : لاق
 نم الا زوجي ال ليقو ث هيلع هموزل ىف ىقبف لصألا ىف رعشلا ىلع ال
 ىلع هزاوج نم عنملاب ليقو ث هعم هل ةالص الخ الاو ، لسنغي نأ دعب
 ء هعفني ال لسشلاف ، لازا دف دسجلا نع هلاوز دعب هب دبعتلا نأل ، لاح
 ٠ حصأ لوألا نأ الا

 امهيف لوقلاغ ، هندب ف وأ هبوث ف عقوف ريغلا ىلع عقو ناغ : هل تلق
 ؟ ال مآ دحاو

 ٠ كلذ ف امهنيب قرف ىأخ ، ىلوألا لثم هذهغ : لاق

 ؟ هيف لوقلا ام ءىشب ىلطت وآ ىنحنت وآ رونت ناف : هل تلق

 هزاوجب ليقو 4 عضوملا لسغب ىتح اذه نم عنملاب ليق دق : لاق

 هلبق ام ال لوقلا وه اذهو ث ءىش هنم ىقبب ال ىنح كرعبب هنآ الا ، اقلطم

نآ نم هناكم ىلع اغوخ زارتحالا نم داري هب ام هجو ىلع نوكي نآ الا



_ ٣٧ 

 مل ناو ث هيلع هميرحت نم هريغل ال هيلا ءاملا هلوصو نيبو هنيب لوحي

 ٠ كل ذ نم عنمي

 ؟ اذه نم ءىش ىلا رطضا وه ناف : هل تلق

 ٠ هيلع نوكي امبرو ، لاح ىلع هزاوج الا هيغ زوجي .الآ ىسعف : لاق

 نم هب ام ىلع هيلا جرخي نأ ودعلا داهج ف هيلعو هل لهف : هل تلق

 ؟ ال مآ ةبانج

 الو ، هضرغ عضوم ىق همزليو ت هلفن عضوم ىق هل زوجب معن : لات

 رامع نب ةلظنح ةكئالملا لسغ ىف نآ الا ، هلدعل هزاوج ف فلتخي هنأ ملعن

 ٠ كل ذ ىلع ل دب ام

 لستغي نأ ليت نم هل زوجيأ ح دجسمل ١ لخدي نأ هل ا 7 اف : هل تلق

 ؟ ال مأ

 زاوج الغ الاو ةرورضل نوكي نأ ال! هلوخد نم هل منملاب لين دت : لاق
 ىف دجسملا لخدا ». : لاق هنآ ملسو هيلع هللا ىلصىبنلا نع ءاج امل ث هل

 ٠ كلذ هل سيل هنآ ىلع لد ام هلوت نم اذه ىف ناف «{ ابنج الا تنك لاح ى أ

 ؟ هم ىنربختغ اذه ريغ لوق نم هيف امآ : هل تلق

 الوقو “ ةيهاركلا نم هنود امب الون موقتلا نع هيغ نآ ىلب : لانق

 « اتيم الو ايح سجني ال نمؤملا» : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لوقل ةزاجالاب
٠ كلذ هل سيل الوتو 5 هيف دعقب الو هي رمب نأ ال وقو



٣٨ 

 لدحأا ق جرخي ام مهلوق نم عنملا ادعام ءارآلا هذه ىف لهف : هل تلق

 ؟ ال مآ ايآر نوكب نأ زوجيف

 لات نم ىأرل اقفاوم هزاجأ دق هنأ ىلع لد ام دمحم ىبأل نا : لاتق

 نوكيف ث هقحلي نأ نم دعبب الآ ىرخألا ف زاج حص اذاو ث ةزاجالاب هيغ

 لدف ث منملا دافأ ام هللا همحر ديعس ىبأ خيستلا لوق ف نأ الا ةزئاج ىف

 هيخام مم هنوبث ىلع لدتسا و ك هباحصآ نم قافتالا هبشي ام ىنعمب هنأ ىلع
٠ 

 ٠ ةيآ نم هديؤي امب ةيا ور نم

 ؟ هيلعو ءىش الو لاح ىلع هل زاج هيلا رطضا ناغ : هل تلق

 ٠ كل ذ ق فلتخيب هنآ ملعن ال و ؤ كل ذك وه معن : ل انن

 ؟ اهيغ لوقلا ام اذه ىف ضئاحلاف : هل تلق

 زاج ام ريغل هلوخد نم امهل منملا ف هلثم نيملسملا لوق ف ىهف : لاق

 لوسر تعمس : تلاق اهنأ اهنع هللا ىضر ةشئاع نع ثيدحلا فو ع امهل

 بنجل دجسملا لوخد الحأ !٦ » : لوني ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 ٠ » ضك اح ال و

 ؟ س افن اهب ن اك ن اف : هل تلق

 امهنيب قرغ ال ضيح نم اهب نوكي ام ىنعمب اهنأ الا لوق الف : لاق

٠ دحاو امهيف لوقلاخ س ادبأ



٣٨٢ 

 ىلع ةفاخم نم هنيح ف هب لزن دق ام هلوخد ىلا هاعد ناف : هل تلت ٠

 . ؟ هنيد وأ هلام وأ هسفن

 ملعن الو ض هرمأ نم اذه ىلع هرذعل هل زيجأ دن ام عضوم اذهغ : لان

 ٠ ادبآ هريغب لوقي ادحأ نأ

 وأ رح وأ درب وأ رطم وأ ودع نم هسفن ىلع فاخ وه ناغ : هل تلق

 . ؟ رض نم هي ام اذه وحن نم نوكب ام

 . اهفرعاغ دحاو كلتو هذه ىف باوجلاف ، اهريغ ال ىلوألا هذهف : لاق

 هيلا جاتحا هنأ وأ ءام نم هيخ ام ىلا سطعلا هرطضا ناف : هل تلق
 ىف ءىش نم هجاحأ ام وآ هل هلك ال هلاح ىف هنم هل دبال امم هريغل وأ هلسغل
 . ؟ هلعف موزل

 ةزاجالا نم اهب ام ىلع ىلوألا ةلمج نم ةدحاو .الا هذه نا : لاق

 لوق الا هيغ حصي ال ذا 0 هزاوج ١لا اذه نم ءىش ق زوجب هنأ ملعن الو

 ٠ كلذ ف هفلاخي امم هريغ ال هزاجأ نم

 نآ هم زلبآ 6 هيلع وأ هلخ دي نأ هل ام عضوم ف د ١ رآ ن اغ : هل تثلنن

٠ لاح ىلع هل زاج الاو ث هيلع ردنغ هنكمآ نا معن : لات



 ۔ ٤٠

 هيف هنكمآو ث هيلع ردقف ءاملا ىلا غلبو لخدف مميت ناغ : هل تلق

 عضوم ىف هنكمأ ن او هيغ هلعف نم هنكمي مل ن ١ همميت ىلع وهغ : لاق

 ٠ هيلع ضقتنا هل هزاوج

 اهب ملعي مل هنآ الا هريغ ىف وآ هيف ةبانجلا هتباصأ ناغ : هل تلق

 ٠ ؟ هيلعو > هل ى ذل ا ام \ هلخد نأ دعب نم ال ١

 ٨. اهملع وأ هتني اصأ نأ دعب هيغ دعقي نأ هل سيل هنا ليت دن : لاق

 نآ هل نا ليقو ، هغوقو ف هل نوكي رذعل الا لاحلا ف هنم جرخي نآ هيلعو

 هنأ وآ % ءام دجي ملو ء عضومل ١ نع لوحتي نأ دا رآ ن اف { هعضوم ق دعقي

 مميتي نآ همزلي ال ليقو ث هل مميتي نآ همزل هيف هب رهطتي نآ هنكمي مل

 . هيغ هلوخدل هبلع امناو هنم هجورخل

 ١ راتخم ة رم نم هنود ام ال هيف دوعقل ١ هم ديرب نآ الا هم زلي ال : ليتو

 ٠ هريغل هب

 ٠ ؟ هنم جرخي نأ لبق نم اهركذ مث ةبانجل ايسان هلخد ناغ : هل تلق

 هنب اصأ اهنأ وأ % لوخدلا دعب نم .الا اهب ملعي مل نم ىنعم ق وهف : لاق

 . لوتلا نم امهيف ام ىلا هب عجراغ ث هيف
 .زاوج لاح امهلوخد ىف ءاسفنلاو ضئاحلا نوكي اذه ىلعو : هل تلق

٠ ؟ امهل



_ ٤١ 

 مميتلا ناغ س هلبق نم ال امهرهط دعب نم امهيف اذه ليق دق معن : لاق

 ءاملا نال ص امهل عفن نم هل ام مدعل امهمزلي ال سافنلاو ضيحلا لاح

 هب امهل موقت ال ام عضوم ىف هل ىنعم الف هنم لدب ديعصلاو ، امهرهطي ال

 ٠ لاح ىلع ةراهط

 امل ءاوهلا نم هل اميغ هدي لخدي نآ ءالؤه نم دحألا لهف : هل تلق

 . ؟ ال مآ هيف ء ىنل ١ كرتنل وأ ء ىش نم همي عضو دق ام لو انت نم هد ١ رأ

 نم ءىشب هسمي نآ ريغ نم هلعف نمل ةزاجالاب اذه ىف ليق دق : لاق

 . هيهاركلاب هنم ليقو ث هندب

 . ؟ را ذعألا نم ءىشل ن اك ن اف : هل تلق

 ريغ هنأل ، لاح ىلع هزاوج الا رارطضالا عضوم فق ىردأ الغ : لاق

 ٠ كلذ ليبس نم اهل ام مدعل هيف حصت ال ةيهاركلاف ث رابتخالا

 . ؟ اذه ىف دجسملا ةلزنمب نوكيب ىلصم هذختي عضوملاف : هل تلق

 ٠ كلذ ىف فلتخي هنأ ملعن الو ي ليق اذكه : لاق

 نمل اهيغ ةجحلا ام ىلصملا نم ءىشلا لوانتن ف ةزاجالاف : هل تلق

٠ ؟ اهب لاق



_ ٤٢ 

 ىضر ةضئاعل ملسو هيلع هللا: ىلص ىبنلا لوقل نوكي نأ ىسعف :: لاق
 % هزاوج ىلع لدي ام هيغ ناف « ىلصملا نم ةرمخلا ىنيلوان » : اهنع هللا

 اه رسغ اذكه لاتق 6 ىلصملا ريصح ىه ةرمخلاو 6 ىلوأ هم لمعلاف حص ناف

 ٠ كلذ ريغب لوتب ادحأ نأ ميذعش الو اهركذ نم ضعب

 ٠ ؟ ال مآ ءاوسن دوعقلاو ىلصملا وأ دجسملا ف مايقلاف : هل تلق

 حصيغ امهنم رخآلا نود امهدحأ ف هسجنتي ١ ام نوكب نأ ال [ معن : لاق

 ٠ هغرعآ الغ الاو امهنيب ام قرغ

 ه ؟ ال مآ ةسردملا لخدي نأ هل لهغ : هل تلق

 ٥ ٠ زا وج نم عنمي ١ دحآ ١ نأ ملعن الو 6 هل زيجأ دت معن : ل ات

 نم غل ايل ١ وآ ىبصلا هؤرقب ام عمتسي نآ هل روجي وأ : هل تاتقت

 ٠ ؟ نآرقلا

 ، رظن نم هيلع لذي ام الو رثأ ىف هزاوج نم عنمي ام دجأ ال : لاق

 ٠ هب ام ىلوأ هنآك ةح امال اي هيغ لوقل اف

 ٠ ؟ ال مآ هلمحيغ هبتكي نآ هللا ءامسأ نم ءىش ق هل زوجيو : هل تلت

٠ ء ىشم هلمحي نآ ال ا هل زوجي ال ليقو . هل ه ز ١ وجيب ليق دمت : ل اقت



 _ . ٤٣

 ٠ ؟ ال مآ هسبلي نا هلآ ى هل متاخ ىف ناك ناغ : هل تلتق

 هيف امب هل هزاوج ىف ىأرلا هيلع زوجي نأ نم دعيي الآ ىسعف : لاق

 . ةزاجالاب لوقو عنملاب لونت نم

 . ؟ ءاوس هلكأ ىرسيلا هدب ق وأ ىنميل ا هدب ىف هب متخت خن ناغ : هل تلق

 ىفو انبال هل نوكي ىننميلا ف هنأل ث امهنيب قرفلاب ليتق دق : لاق

 هيلع زوجي نأ نم ىدتع اميغ هل جرخم ال هنآ الا الماح هل ريضي ىرسيلا
 سيل هنأل 6 ىلوألا ىه نوكت نأ ة زاجال ١ ق ىسعو “ هزا وج ق فالتخال ١

 . نامز ف ةرورض ريغل هل زوجي نأ نم عنميغ نآرقب

 . ؟ال مآ هلمحي نآ زوجيآ ايغرح اغةو اهبرضغ هغورح ذخأ ناف : هل تلق

 الأ اهريغ ال ىه اهنأل ، لاح ىلع اهباوج ف ىلوألا لثم هذهف : لاق

 كسث ام ريغ نم هفورح سغفن ريغ ءىشب سيل هفورظ ف هعدوآ ام ىلا ىرت

 ٠ كلذ ىف

 هلمحيغ بتكي نأ هل زاج ايددع افقو هبرضي نأ دارأ ناف : هل تلق
 ٠ ؟ ال مآ

دادعا نم هغورحل امزال ىلوآ هي نوكت نآ ةزاجالا ىف ىسعف : لاق



_ ٤٤ 

 هغرعأ ال ىن ا \ هلمح وأ هعضو نم عنمي نأ زوجي ىنأف 6 ل اح ىلع ىه سيل

 ٠ هلهج وآ هملع عضوم ف ١ ز اج الا

 ٠ ؟ ال مأ كلذك هيف لوقلاخ ةيآلا دادعا نم ناك امو : هل تلق

 ٠ كل ذ ق ١ ٥ رآ ام حص نا معن : ل اق

 هب عف ديل ء ىش ق هن ايآ نم وأ هللا ء امسأ نم عضو امو : هل تلق

 هلقعب نأ هيل ١ ةج احلا دنع هلآ ى هد ذأ نم هب ىفشيل وآ ‘ ةيلب نم نوكب ام

 . ؟ ال مآ هيلع

 هزاوج نم هلوتقآ ام الا هيف دجأ ال ةرورضلا عضوم ىف ىنأكغ : لاق

 ٠ هيلع ح رخم نم همي ام م دعل هل

 ريغ نم سمو ةعقر ف وأ ءانا ىف ةراهط ىلع اذه نم هتبتك امو : هل تلق

 ٠ ؟ هبرشي نأ هل اميغ هسمي نأ

 ء ىشال و 6 هل زك اج هن ١ هيف لوقأف ١ ذه ق ىعم ى ذل ١ و ؤ ملعأ هلل ١ : ل انت

 ٠ هيلع

 سيلو ]. هسم ىلع ردقب هب ام م دعل هسم ىل ١ رطض ١ ن اف : هل تلق

. ؟ال مآ :هل ىذألا نم ءىش هدب ق



 ٥؛ _

٤ & . . : 

 نوك ةبجوملا اهنآو س ةرورض عضوم هنأل ، هل زوجي نأ ىسعف : لاق

 ٠ لاح ىلع ةزاجالا نم هبيرقت

 ٠ ؟ هيغ وه ىذلا هلاح ىف هيلا رطضم ريغ ناك ناف : هل تلق

 ، ىآر ف لوق نم اهسم ىف ام ىنعم هيف جرخي نأل هيلع زوجيغ : لاق

 ٠ ىندآ ةيآلا نم مكحلاو عساولا ق هزاوج نوكب نأ مسالا ق ىسعو

 ، نآ رقلا نم وأ ع هللا ركذ نم ءىش اهيف نوكي ىتلا مهاردلاف : هل تلق
 ٠ ؟ ال مآ اهسمي نأ هل له

 نآ رقلا نع جرخ امو نورخآ ددشو ، ںذخعب هيغ صخر دق : لانت

 ٠ صخرأ نوكب نآ ىسعغخ هللا ركذ نم

 اهظفح نم نوكي ام ىلا وأ اهدقن ىلا سيملا ف رطضا ناف : هل تلق

 . ؟ اهريخأت هل نكمي ملو ث اهعايض نم افوخ

 .ىلع لد ام هللا همحر عيبرلا لوق قو ٠ ةرورضلا عضوم اذهف : لاق

 ٥ ٠ ز ١ وج

 . ؟ هراتختف هللا ءامسأ ف اذه نم كبجعي ءىش ىاخ : هل تلق
ىف ءىطخآ نآ الب اهل اميظعت اههزتي نآ هنكمأ نمل ىنبجعي : لاق



_ ٤٦ 

 ، هب لمعي نأ هنيح ف هل زاجف ، ىأرلا ف زيجأ دق ام اهيف ىتأ دق نم هنيد

 تركذو ؤ ىبرغملا نمحرلا دبع ني باهولا دبع مامالا نع : هل تلت

 ١ ؟ ال وآ كل ذ اهل حلصي له 6 بنج ىه و اه دلو عضرت آ رم .

 ٠ كلذمي سأب ال هنا : باوجلا

 نآ زوجي ال ام اذهو حيحص : ناهين ايأ خيشل ا هيسحأو : هريغ لاق

 ٠ كلذ ق رظنيف ملعأ هللاو 4 هزاوج ق فلتخي

 وهو لجرلا بضتخي نأب سأب ال : هللا دبع ىبأ نع : ةلأسم وه

 عضوملا ىف هل دبال هنآ الا معن : ناهبت ابآ خيسلا هبسحأو : هريغ لاق

 نم هبزجب امك ه رهط ن ١ و { هلعف ةلاح ءاملا عنمي ام ةلا ز ١ نم هلسغ دنع

 . كلذ ىف رظنيف ملعأ هللاو 5 هلثم ف رمؤي هب ىذلا وهف هلبق

 ضيحلا وأ ةبانجلا نم لستغي نآ همزل نميغو : ناهبن ابآ ىنعأ ، هنعو

 ٠ ؟ هرادتم امو ، هندب عيمجل ءاملا نم هيزجي ام دح ام سافنلا .وآ

 ، ةساجنلا نم هرهطف ىذألا لازام الا دح هل نوكي الآ ىسعف : لاق

٠6٠ هلدع نيبتف اعطق هل زجم هناخ هلك ندبلا ملعو



.٤٧ :.. 

 ىنعملاب ةلادلا: رابخألا نم ءىنش قحلا لهأ راثآ ف سيلآ : هل تلق

 :ه ؟ ال مآ ءىزتجي هيف هب ام رادقم ىلع

 هنآ ملسو هيلع ‘هللا ىلص ىبنلا نع ىوري ام اذه ق نا ىلب : لانت

 : تلأتت اهنأ اهنع هللا ىضر ةشئاع نع ىورو عاصب لسنغاو دمب أضوت

 لك ءام نم فصنو نيع اصب ملسو هيلع ٩الا ىلص هلل ١ لوسرو انآ انلسنتغ ١

: 

 . ىل قبأ هبحاصل لوقي انم دحاو

 نم لاح ىلع هيغ امهب ام مدعل دودحم ريغ هنأ ىلع لد ام اذه فو

 ق هيلع داز امبزو 2 هريدقت مكح نم هنود امب زجآ امبرو الا دودح

 دحاو لاح ىلع .ال اذه ق سانلاو % هريصقن مدعأ دخف سم زجي ملخ ‘ هرا دقم

 نم نيع اصي لستع ١ هنأ هللا همحر ريشي خيشلا نع رثألا ف ءاج دقو

 ٠ كش االو ربخلا ىف ام ىلع داز ام هيغ ناخ هغرعاف ث ةبانجلا

 ملعتي نآ لهجل ا مم هبيلعآ .ڵ ءاملا نم عاصلا دجو ناغ : هل تلت

 : : ۔- ٠ ... و مأ هرضح دقت ام ءادأل هب لسغلا ةيفيك

 كش ريغ نم ١ هيلع ردقف هنكمأ نل زجم هنأل اذه ليق دق معن : لاق

 ٠ همف ام
.



 : لانق هنأ ملسو هيلع هلا ىلص ىبنلا نع ىور الهف : هل تلق

 ٠ ؟ ال مآ « ءام نم عاص ةبانجلا نم لسغلا ءعىزجي »

 نآ الا س رفعج نب دمحم عماج ىف دجوي ربخلا اذه نا ىلب : لاق

 نيب ام قرفل هلوبق نم ىبأ هنأ ىلع لد امب هحرش ف ىتأ دق دمحم ابأ

 هللا همحر رثؤملا ىبآ لونت فو ، هدنع اميغ ءىزجيو & ةياورلا ىف ءازتجا

 ٠ .رثألا ىف دجوي كلذ نأ

 ملعي ال هنآ ربتعملا ىف هللا همحر ديعس ىبأ خيسلا لوق ف نأ الا

 ٠ افالتخا هتوبث ق

 . ؟ هيزجيغ هيغ سمتري نأ هل زوجي ام رادقم ام دكارل! ءاملاغ : هل تلق

 ص هب ىذلا عضوملا نم هفرتغا هنأ ول هلضغ هل نوكي نآ وهف : لاق

 كلهتسملا الاو ، هندب ىف ىذأ نم هب ام لسغي نأ دعب نم هسفن ىلع هبصغ

 ىف نوكي نآ الا هدسفأ ىذألا نم هب ام عم ابنج همحتقا ناو ح هيزجي ال

 هنأ الا & هرادتم ىف فلتخم لوق نم هب وه ام ىلع اثبخ لمحي ال رادتم

 ٠ نيد ىف ال ىآر ف

 لاوز دعب نم هل له عاص نم لت ء املا اذه ناك ناغ : هل تلق

. ؟ال مآ هبيغ لستغي نأ ةس اجنل ١



. ٤٩ 

 ىف ناكو هيغ لستغا ناغ ةيحان هفرتغي نأ رمؤي هب ىذلاخ : لاق
 هنأل س هيزجي الآ ىأر ىلع زاج هفرتغا ول نأ هغرقفتسي ال هنأ هرابتعا

 عجري هيدي نم ليسي ام نأ الا ، هلاستغال افرغ هذخأ ناف : هل تلق

 ٠ ؟ هلامعتسا دعي هيلا

 ٠ هيلع وآ هل اميغ هيف لستغاف هب سمتر ا ول ام ىنعم ف وهف : لات

 هيغ لستغي نأ هل له ؤ هيلع داز ام وآ ع اص ردق ناك ناغ : هل تلق

 . ؟ ال مآ

 نسحخغ هنم ةبحان هغرنغا ناو هل زجم هنأل هزاوجب ليق دق معن : لان

 ج

 نم ١ رم ٥ ٠

 هيغ لستغي نأ هبجعي ال هنأ : هللا همحر ديعس ىبأ خيسلا لوق فو

 . هيلع ابولغم وأ اكلهتسم روهطلا نوكي الئل رثكأ وآ نيعاص ردق نوكي ىتح
 هيق 7 نأ هل له ؤ ه رأ دقم ىف لتقأ وأ دم ردق ن اك ناف ٠ هل تلق

 . ؟ال وأ هن الصل

 نأ هب ىلوأغ ث هنود ام وأ هيلع داز ام وآ دملا ىف هل زيجأ دق : لاق

( ٤ ج نئازخلا _ ٤ م )



 نآ الا هيلع امل الو ، هب امل هزجي مل هبف ىضرت ناغ ،هنم ةيحان هفرتغي

 ول نأ ةلضغ هئوضو ف هسفن نم هفرع دق امم ىلع هرابتعا ىف نوكي

 ٠ هيزجيفخ هل زوجي نأل س لوق ىلع زوجي هناغ هغرتغا

 ايراج امهنود ام وأ ءاملا نم دملا وأ عاصلا اذه ناك ناه : هل تلف

 ٠ ؟ ءاهتفلا دنع هيغ لوقلا ام هئارو نم ةدام هل سيل هنأ الا

 5 همكح ىف ام هل نوكب نأل زوجيو همسا ىف زاج هيف كشال ام اذهف : لاق

 اميغ هقحلي ال هنأ ىلع لد ام للا همحر ديعس ىبأ خيسلا لوق ى هنأ الا

 أضوتي نآ دملا نع لق اميف الو ، هطسو ق ةبانجلا نم لستغي نأ عاصلا نود

 ٠ كلذك هيغ

 هيف لستغي نآ هل زوجي له ء ةرثك ىق ءاملا نم مت حملاف : هل تلق

 ءاملا نم ءىش هلخدي ال افقاو ناك ناو ، ةساجن نم هب ام عم ةانجلا نم

 ٠ ؟ هنم جرخي الو ، هيلع ةدايز

 عامجال ا ىف هسجني ال ام رادقم ىف ناك اذا هزاوجب ليق دق معن : لاق

 مكح ىلا هجرخآ ىتح هلاح نع هريغف هبلغ ام ىلع .الا لوت ىلع ىأرلا وأ

 مث « بابلا اذه ميمج ف رظنيف ث ملعآ هللاو ، ةساجنلا نم هلحآ دن ام

 ٠ هريغ ال قحلا الا هنم ذخؤي ال

ناو هلاح ق ءاملا همدعأفغ ةبانجلا هتباصآ نميغو : هللا همحر ؤ]. هنعو



_ 0٥١ 

 . ٥ رمآ نم اذه ىلع هلمحبغ فحصملا سمب نأ و | دجسيو عكريف نآرقل !

 ٠ هرذع عضوم ى هل زجم ديعصلا نا

 ءىش هب سيل هنآ ملعي عضوم ف هلهآ ىشغي نآ هل لهف : هل تلق
 ٠ ؟ ءالا نس

 . ءاهقفلا نم هعنمي ادحآ نآ ملعن الو ؤ هزاوجب ليق دق معن : لاخن

 ؛ ؟ ال وأ اهنايتا نم هل عنملاب هيف لوقي نم موقلا ف لهو : هل تلت

 اذه ىلع اهنايستغ نم هل عنمل ام لانت هنا مهضعب نع ليق دت معن : لاغ

 هلوسر نع ثيدحلا فو ، ةيآ نم هللا نع مميتلا ف ال ءىنثب سيل هنآ الا

 ىلع ىنعملاغ س امهنم دحاو لك لدت ةياور نم ملسو هيلع هللا ىلص دمحم

 ٠ اقلطم هزاوج

 ٠ ؟ هلسغل هيفلي .ال ام ردق ءاملا نم هدنع ناك ناغ : هل تلق

 مميتيو غ رثك وأ لق هنكمأ ام هندب ن زهطي نآ هيلع نا لين دقن : لاق

 زاج ام دجاسملا لوخدو نآرقلل ةباتكلاو ةءارقلا نم هل زوجيغ ىقب امل

 ٠ ءاهقفلا نم اذه ريغب هيف لوقي ادحأ نأ ملعن الو 6 ءاملاب لستغا نمل

٠ ؟ ال وآ ىذأ نم هب ام لسغي الوأ آدييغ كلذ عمو : هل تلق



 _ _ ٥٢

 ٠ هيلع ردتقف هنكمآ نا كلذك هنأ هبف كس الو ليق اذكه : لات

 ءوضو اضونو هندب نم ىذألا لسغ نأ دعب نم ناك ناغ : هل تلت

 ىلع ىلصي نآ هلآ ، هممتي ام هيلع ىقب امل دجي ملف ءاملا غرغو ةالصلا

 ٠ ؟ال مآ اذه

 ملعأ هللا و مميتي نأ هيلع ن ١ ليقو ٨٧ اقلطم ه ز ١ وجب ليق دقف : ل انت

٠ كلذ ى



_ ٥٣ 

 نوثالثلاو عباسلا بابلا

 هندب نم ائيش نأ هلسغ دعب دحأ هرجخأ نميف

 ىثنخلا لسغ ىفو ءاملا هبصي مل

 ملسملا اهجوزت اذا ةينارصنلا ىو

 : ربتعم ١ ث اننك نم : ةلأسم وبع

 ٠ ؟ ةبانج نم لسغ هيلع له ىثنخلاغ : تلق

 ضيحلا ىأر اذاو ، ضيحلاو ةبانجلا نم لسغلا هيلع معنغ : لا

 ٠ لستغا رهط اذاغ س ةالص لكل اضوت

 همكح تبث اذا ىثنخلا رمأ ىنعم ف اذه نسحي هنآ ىسم : هريغ لاق

 نم هيلع عمتجي اميف ركذلاو ىثنألا مكح ىنعم همزلي هنأل ، ىثنخ مكح

 مالتحاب ىثنألا قلخ نم ىنملا هنم جرخ ناق ى اعمتجم هاعم تبث اميغ امعمكح

 كلذب لوقتب نم لوت ىلع لسخلا هيلعف عامج ىنعم ريغب ةظقي وأ مانم فق وأ

 ض اهيلع كلذ سيل لوقي نم لوق ىلعو س عامج ريغ نم ناك اذا ىثنألا ىلع

 قالخ نم اهيلع بجي ام ىنعمب كلذ لثم ىثنخلا ىلع سيلف ، ىثنألا ىنعأ
 ٠ ىثنأل ١ مكح نم ىئنأل ١

ك ناك هجو ىأب ركذلا قلخ نم ىنملا نم قمغادلا ءالا هنم جرخ ناو



. ٥٤ 

 توبث ىدنع جرخ ث ةسمالم ريغ وأ ةسمالمب ةظنتي وأ مانم ف مالتحاب

 ملعأ الو ، كلذ هنم ناك هجو ىأ نم ركذلا ىلع تباث كلذ نأل ك هيلع لسلا

 ركذملا مكح نم هصخي ام مكح ىدنع كلذ نم همزليو ث افالتخا كلذ ىف

 فلتخي وآ هيف عمتجي ام عضوم ىف ىثنألا مكحو ع هيغ عمتجي ام مضوم ف

 هفعغ ٠

 ربد وآ لبن ىف هيغ ةفسنحلا تباغ ىتح ركذلا قلخب ىثنخلا عماج ناو

 ىف ىثنألا ىلع بجي كلذ نأل س ءطولاب لسغلا مكح ىدنع هيلع بجو

 ءىش وأ ةفسثحلا تباغ ىتح ربدلا ىف ركذ هئطو نا كلذكو ث ربدلاو لبقلا

 تبث ىتح س ربد وآ لبق ىف باودلا نم ائيسث هسفن آطوأ وأ ، باودلا نم

 ٠ ىناعملا هذهب لسغلا ىدنع هيلع بجو ، ءطولا مكح هيلع

 ءاوس ركذلا وأ ىثنألا قلخ مكح نم هيلع تبث اذا ةبانجلا نم هلسغو

 ىنعم ىف ىدنع ةبانجلا نم ىثنألاو ركذلا لسغ نم هركذ ىضم ام ميمج ف

 ءاوس ىثنألاو ركذلا ىف لسغلا نم ىضم ام عيمجو س لهجلا وآ ث نايسنلا

 . باتكلا اذه نم ءزجلا اذه مدقم ىف هركذ ىضم ام

 نأ انباحصأ لوق نم جرخي .هنأ ىعم : ديعس وبأ لات : ةلاسم ه

 ضيحملاو ةبانجلا نم لسغلا اهيلع طرتشي ىتح ةينارصنلا جوزتي ال ملسملا

لستغت نآ هل اهيلع نأ مهعم تبث كلذ ىنعم تبث اذاف ، اهيلع طرتشي امم



_ ٥٥ _ 

 ىلع ةروبجم اهنأ جرخت ىمه الغ اهيلع دبعتلا ى امأو ى مكحلا ف ةبانجلا نم

 ٠ مهباتك ف كلذ نوكب نأ الا 6 اذه

 لستغت نآ بلط اذاف ، نيملسملا مكح ف هل اهمزلي ام ىناعم ى امأو

 : هب الا اهئطو هيلع مارح هنأل باتكلا مكحب اهيلع كلذ تبث ضيحلا نم
 هنآ قافتالا ىناعمب جرخي ىدنع اذهغ ، اذه ىف مكحلا ىف ةذوخأم ىمهف

 ٠ ملعأ هللاو اهيلع

 نبملسملا نم جوزتي ىذلا ى هللا همحر هللا ديع وبآ لئس : ةلأسم دهج

 ٠ ؟ ماعطلا نم هل لمعت ام لكأي له ةينارصن وأ ةيدوهي

 تلمع وأ ث انيجع هل تنجع مث اهيفك تلسغ اذا ليق دق : باوجلا

 ، هريغ وأ قرع اهفكب ثدحي مل ام هلكأب سأب الغ ، اهيلا رظني وهو اماعط هل

 . هباصأ ام دسغخأ هريغ وأ قرع نم ةبوطر نم اهنم جرخ امو

 نولمعيو ابطر هنولمعي مهو مهماعط نم زبخلا لكأ لح فيك : هل ليق

 ٠ ؟ كلذك -

٠ ملعأ هللاو ، سايتلا ىلع لمحت ال راثآلاو ع رثألا ىف ءاج اذكه : لاق



_ ٥٦ 

 ديعس نب ملاس : ىغئاصلا ةزوجرآ نمو :

 مالسلاالا وذ حكني ال ليقو

 مايأل ةدم ف ةيمذ

 ةبانجلل لسلا طرتشا ليق

 ةبانالا ىلوأ لوق ف ضيحلاو

 ةناعلا رعش قلحت اهنأو

 ةنابالا ف رمخلا برش كرتو

 ا يبلص اهدعب قلعت الو

 ابيطخ هب تلق امب مقف

 اريذن فخلا لكأت ال اهنأو

 اريرغ نكت ال تطرش ام نع

 اجوزت لجر ف : هل تلق

 اجوز ذا ةداغ ىراصنلا نم

 اهموص ىف اهع امج هل لهغ

 \ هموب ىف اههؤألطب ال : لاقف



. ٥٧ 

 نوثالتلاو نماتلا بابلا

 ةينلا ىنعم ىفو ءوضولا ىف ةرينك ناعم ىلع لمتشي
 هرخآ ىلا هلوأ نم ءوضولا ةيفيكو ةلمسبلا ركذو

 ةالصلل ءوضولا ق : ىصورخلا سيمخ نب دعاج ناهبن ىبآ خيشلا نع

 7 كلذ ريغي لوقب ١ دحأ نأ ملعآ الو 6 كلذك وه معن : لات

 . ؟ هم ىنربخأ هضرف عضوم نبأف : هل تلق

 ةالصلا ىلا متمق اذا اونمآ نيذلا اهيآ اب ) : ىلاعت هلوق ف : لاق

 ىلا مكلجرأو مكسوءعرب اوحسماو قفارملا ىلا مكيديآو مكهوجو اولسغاف

 « هل ءوضو ال نمل ةالص ال » : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لوق فو ( نيبعكلا

 ٠ كلذ ىلع لد ام

 اهنم هيغ دبالغ ءوضولا ىف ضئارفلا نم ىه ةعبرألا هذهف : هل تلق

 امزج هفالخ ىلا ليبس الغ ، عيمجلا لوقل هناو ، ليق اذكه : لاق

٠ هغ رع اغ



_ ٥٨ 

 ٠ ؟ نيلجرلاو

 هجولا ىلع افطع امهلسخب لينو ث نيلجرلا ىف لوق ىلع معن : لاق

 ٠ لدعلا لهآ نع ءاج ام رثكآ اذه لعلو ، نيديلاو

 ىلا نالجرلاو نيقفرملا ىلا ناديلاو هلك لسغي هجولاف : هل تلق

 ٠ ؟ نيبعكلا

 ٠ كلذك هنآ ىلع كلذ ف ةلاد ةيآلا نأل معن : لاق

 ٠ ؟ هيلع ئنلد ي هدح ام هلسغب هللا رمآ دق ىذلا هجولاغ : هل تلق

 نم لاكشالا دنع هالعآ نم ضبقتلا ىهتنم نم هنأ هيف ليقت دق : لاق

 نذألا نمو ، لفسألا ىحللا ىلا : ليقو ث الوط هلغسأ نم نقذلا ىلا سأرلا
 ٠ اضرع اهمدتم نم نذألا ىلا

 . دخلا ةخفو نذألا نيب ام وهو هجولا نم ًثنلا ناا : لوقت فو

 ٠ هغرعاف لوألا نود ىناثلا مظعلا ىلا هنا ليقو

 هلوخدل هلسغ همزليآ % هاطغ هدودخ نم رعشلا رهظ نام : هل تلق

٠ ؟ هيف



_ ٥٩ 

 ضعب ىف ءوضولا عضا وم نم ال اهناف ةيحللا نم ناك ام الا معن : لاتق

 هيلع ناك امك اباجيا هموزلب ليقو ، ابابحتسا اهليلختب رمؤي هنأ الا ، لوقلا

 ٠ اهيلع رعشلا قرف نم حسمي نآ اهبغ ىزجي هنأ : رخآ لوق فو

 ٠ ؟ اهلف آ نم كرتف ااو ٣ . !اخ : هل تلق

 ئ امهللخي ناك مهضعب نأ رصيل ا لهآ نم نيملسمل ١ نع رثألا ىفغ : لات

 ىلع لدي ام ةيحللا ف لوقلا نم ىضم دقو ث امهيلع ءاملا ىرجي ضعبو

 ٠ امهيف ام

 . ؟ موقنلحلا ىلا ىحللاف : هل تلق

 ٠ كلذ ىف ىأرلاب لوقلا نم اهيف ام هل مزالو اهنم وهف : لاق

 ٠ ؟ .ال مأ ءاملا امهبرشي نأ هينيع ف رمؤيو : هل تلق

 ءاملا مكنيعأ اويرشآ » : ملسو هبلع هللا ىلص ىبنلا لوقل معن : لات

 ٠ « ةيماح اران ىرت ال اهلعل

٠ ؟ ادمعتم هكرت ناغ : هل تلق



 ردقب امهلسغ ى غلاب دق نوكي نأ الا هيزجي ال هنا هيخ ليق دنت : لاق
 ٠ هل حصي نأ ىسعخ امهب جلي ام

 نأل % ءاملا امهيرشبي مل ن ١ و دل هةويث ىلع لدي ام : رخآ لوق ق و

 ةياورلا ىف سيلو ث هبوجو نم هريغ ىلع ال هيأر ىف بدنلا ىلع هيف رمألا

 ٠ هبدن ىلع لدي ام

 . ؟ ال مآ امهيطغي وأ ههجول هلسغ دنع امهحتفبو : هل تلق

 امهيخري نآ رمؤي هنكلو امهب اذه نم ائيسث لعفي ال هنا ليق دق : لاق

 امهحتفي مل نميغ هلوقل حتفل ا ىلع لدي ام رخآ لوق فو ٠ ءاملا امهبرشيل

 ٠ ءوضولا مكحي مل هنأ

 ؟ ال مآ هللخي نأ هيبجاح نم لك ق هيلعو : هل تلت

 ق امهللخي نأ همزلآ ادحآ نأ ملعأ الو اعطت هجول ١ نم امهف : لاق

 ٠ لاح ىلع ىآر الو نيد

 ٠ ؟ اهميغ لوقلا ام لجرلا نم بعكلاو ديلا نم قفرملاغ : هل تلق

 ىق امهلوخدب ليقف ى دودحلا ىف فلتخمو ص امهب ديرأ امل دحلا وهغ : لاق

 : كلذك ىهغ الاو س اهلوخد ىلع ليلدب الا جراخلا ىف اهنأب لبقو ث دودحلا

اذه ف لدب ام ةمآلا ق سبلو 6 ةجراخ ىرخآو هلخاد نوكت ةرات ةياغلاو



- ٦١ - 

 ع ىأرلا نم هب ام ىلع لك ىتبغ امهيف هب مزجي امهنم ءىش ىلع عضوملا

 نآ ىنبجعأ س امهب دح دق ام سنج نم عضوملا اذه ىف اناك نأ امل امهنأ الا

 ٠ ىآر عضوم هنأل « نيجراخ امهآر نمل فينعت ريغ نم نيلخاد هعم انوكي

 امهنيب عيمجلا بح ءاهقفلا نم ضعبلاب امهضراعتلو لدعلا ف هلوقنلو
 نسح وهخ هب سأب الو ، امهيلع لخادلا ىأرلا ةهبش نم هجورخل اراتخم
 5 ٠ كلذ ىف هرمأ نم

 ن ... .

 7 7 ىف وأ حملا ف هدمعت ناو امهلعغ ىف سكعلا زوجيو : هل تلق

 هل ام مدعل ةلاحم اال هب عقاو هنأل ةزاجالا نم دعبي الآ ىسعف : لاق

 . . مفاد نم هعوقو نع هنوك ىف

 ، لئاح نم ىنعملا ىف ههبشآ ام وأ متاخ هدي ىف ناك ناغ : هل تلق

 ؟ امهل هئوضو لاح هكرحي نأ هيلعأ

 ٠ كاذ ىف هفلاخي لوق نم هريغ ال ليق اذكه : لاق

 ؟ هعضوم ءاملا لخديف كرحتي ءاملاب ديلا رارما نم ناك ناف : هل تلت

ىل ا ةكرحلا. عم ء ها غلب دق ذا . هيلع ديزملا نع هيغ هي ىفكق : لاق



_ ٦٢ 

 ديعس ىبأ خيسنلا لوق ف نأ الا ، هعوغول عضوملا لسغ هب حصف ث هتحت ام

 ٠ كلذك هنأ ىلع اذه ف لدي ام هللا همحر

 هلسغي نآ اهعطق عضوم ىف وهف همزلي ام هيلا عطق ناف : هل تلق

 ؟ ال مآ ٥ روهطل

 ىلع لدي ام الا رظنلا ىف سيلو ث هيلع وهخ همزلي هنا ليق دق : لاق

 ؟ هنم حسمي اذام سأرلاخ : هل تلق

 ء هرخؤم نع همدقم ىزجي ليق دتو ، لوقلا ضعب ى هلك : لاق
 ٠ كل ذ ه أ زجأ همدقم نم حسم ام لبقو

 ؟ همدنتم كرتو هرخؤم حسم ن اف : هل تلق

 6 هيلع وآ هل ام ءا دأل هل حصي الف هب زجي ال هنا هيغ ليق دق : ل ات

 ٠ كلذ ق فل اخي ١ دحآ نأ ملعن الو

 ؟ عباصأ ثرالئ نم لقأب هحسم ن اف : هل تلق

 حمل عوقول هزاوج ليقو ح هيزجي ال هنا لوقلا ضعب ه ىفف : . لاقت

٠ همكح ف ام حصأ ىلع نهنود امي همسا ف



_ ٦٣ 

 ؟ كلذك لوقلا اذه ىلع وهغ ةدحاو عبصأب ناك ولو : هل تلق

 ٠ كلذ ىف هد ايق ىلع ىدنع اذكه : لاق

 ةدايزلا نم نهقوغ ام وآ هحسم ف عباصأل ا ثدالتلا ممو : هل تلق

 ؟ هل زجم هنا الا ص هيغ لوق الف نهيلع

 ىفن نم هريغب لوقيغ هغل اخي ادحأ نأ ملعن الو اذه ليق دن معن : لاق

 ٠ كل ذ ق هز ١ وج

 دا ز لضغخ هتوضو ءاضعأ نم ء ىش ق نوكب نأ الا &۔ ليق اذكه : لاق

 ٠ هي هحسمي نأ زوجي نأ ىسعف && هلسغ نع

 ح ءاملا عضوم نع لاز ىتح هب حسمي نآ هنيح ف ىسن ناخ : هل تلق
 ؟ ال مآ هئزجيف ه دسج ىف ال هتيحل ق للب نم هدجي ام هحسمي نأ هل زوجيآأ

 ىفو ، هحسم هيفكي اام رادقم ىف ناك اذا .ليق ام ضعب ف معن : لاق

 ٠ ديدج ءامب الا هيزجي ال هنا : رخآ لوت

 ؟ هي هحسمي ء ام دجي مل ن ا : هل تلق

 هجول ١ ب اصآ دتف ه رمأ نم اذه ىلع هل ممتي نأ هرذع نم وهغ : لاق

٠ كلذ ق قحل ١



_ ٦٤ 

 ؟ ال مأ هغارطآ ىلا اهسأر رعش حسمت نآ اهيلع ةآرملاخغ : هل تلق

 نم لونت ىلع امآو ى هلك سأرلا حسم ىآر نم لوق ىلع معن : لاق
 ٠ كلذ اهمزلي الغ همدننم نم هضعب زاجأ

 ؟ امهب ىنربخأ ، ىنعملا ف سأرلا نم وآ هجولا نم نانذألاف : هل تلق

 ىفو س هجولا نم امهنا ليقو ث لوقلا ضعب ىف سأرلا نم امهغ : لاق

 نادرفنم امهنا ليقو ، هجولا نم امهنطابو سأرلا نم امهرهاظ نا رخآ لوق
 ٠ هلوت ىف حسم نم سأرلا دعب امهل نوكي امغ ، امهلاح ىف

 مكح هدايق ىلع اهلخ ةثالثلا ءارآلا كلت نم ىأر ىف لوق لك ىلعو

 ىلتبملا لدي ام هيغ ناف هغرعاغ هل نوكي حسم وأ لسغ نم امهقحلآ هب ام

 امهنم لبقأ ام وأ هجولا نم امهلعجي نم لوق ىلع ههجو عم امهلسخي هنآ ىلع

 نم امهنأب لات نم ىأر ىلع هسأر عم امهحسمي وآ ، رخآ ىأر ىلع

 ىلع سأرلا دعب امهيلع حسمي وآ ، رخآ ىأر ف امهنم ربدآ ام وأ سأرلا

 . امهلايح ىلع ةنس امهلعجي نم لوق

 ىف هعباصأ نم ءىشب ءاملا لخدي نأ نم امهيف هل دب الو : هل تلق

؟ هيخامص



_ ٥©×٦ 

 هلصوي نآ امهلخاد نم هنكميغ هيلع ردقي ام ىصقأ ىلا معن : لاق

 ٠ ىذآ الو هيغ هقحلت ةرضم الب هيلا

 لوقلا ام ىلص ىتح امهيلع حسمي وآ امولسغي نآ ىسن ناغ : هل تلق

 ؟ اذه ى

 ٠ ةداعالاب لبقتو ، هيلع ةداعا ال هيف ام رثكأف : لاق

 ؟ امهكرتل دمعت ناف : هل تلق

 . هيلع ةداعا ال ليقو ث هيف ام رثكأ ىلع ةداعالا مضوم اذهغ : لاق

 ؟ ال مأ هيزجيأ هسأر نم ىقب امب امهحسم ناغ : هل تلق

 فالتخالا نم ىرعتي الأ هب ةالصلا زاوجو هل هتوبث ىف ىسعف : لاق

 ٠ لاح ىلع

 ؟ امهنم نطمي ام نود امه ره اظ حسم ن اف : هل تلق

 ىلع الو س هجولا نم امهلعجي نم ىآر ىلع هيزجي الآ ىسعف : لاق

 ءازج ، ههجو نم ىقبأ هنأك ، هل هكرت ىف هنأل امهنطاب هنم لعجي نم ىأر

 ٠ امهدايق ىلع
! ٤ ج نئازخلا _ ٥ م )



_ ٦٦ 

 هل هتوبث ىف فلتخي نأل زوجيف سأرلا نم امهلعجب نم لونت ىلعو

 نم ضعبلا ةزاجاب لوقي نم ىآر الو لكلا موزلب هحسم ف لوقي نم ىأرل

 ٠ : ام نود اذه ىلع هل حصي نأل زوجيغ ه % همدقم

 ، امهرهاظ نم سأرلا ىلي ام كرتو امهنطاب لسغ ناغ : هل تلق

 ؟ هيلا ةجاح ىف ىناغ رركت ناو س هيندغأ عضوملا اذه ىق لوقلا ام

 ث امهنم هكرت دق ام هيزجي الف هجولا نم امهلعجي نم لوق ىلعف : لات

 هيلع زوجي نأ ىسعف امهنم رهظ ام :وأ سأرلا نم امهلعجي نم ىأر ىلعو

 ضعبلاب لوق نم ىأرلا ىف هب امل هل هتوبث ىف فالتخالا ىنعم هقحلي نأل

 ٠ همدخم نم.

 ث عضوملا اذه ىف زوجيو امهلابح ىلع ةنس امهنأب لوقو س لكلاب لوقو

 امهرهاظ سأرلا نمو امهنطاب هجولا نم لعجي نم لوق ىلع هيزجي نأل

 ههجو ىلع ىتأ دق هنأل ، هلعف دق نمل هب حصي ثيح ذم هضعب هيغ زيجيف

 هسأر ىلعو ، هلسغ الا هنم ائيش عدي مل نيح لاح ىلع هبعوتساف

 نم اذه ىلع زوجي نأل ، هيغ زاجف هلوت ف هنم ءعىزتجي هب ام هنم حسمغ

 ٠ هلاق نم ىأر

 رهظ ام ضعب حسمو ث هجولا عم امهنم نطب ام ضعب لسغ ناغ : هل تلق
؟ سأرلا نم



 ۔ ٦٧

 ، امهضعب لسغ هيزجي الف هجولا نم هلعجي نم لوقت ىلع اماغ : لاق

 ح امهنم لبقأ ام ضعب لسغ هل حصي الخ امهنطاب هنم لعجي نم لوت ىلعو

 ىف فلتخي نأل زوجي نأ ىسعغ سأرلا نم امهلعجي نم : رخآ لوت ىلعو

 ٠ امهنم ءىشل كرتم هزاوج

 ء امهحسم عدبي نأ هل ىغبني الغ امهلايح ىلع ةنس امهلعجي نم لوت ىلعو

 ٠ امهكرت نم ىلع ءىش الف : امهيف رخآ لوت ىلعو

 ؟ ال مآ هي زجيأ هسآر نود امهلسغ وأ هين ذآ ىلع حسم ن اغ : هل تلق

 ٠ كلذ ريغم لوقب ١ دحأ نأ ملعأ ال و ، هيزجب ال هنا ليق دت : ل اتت

 ؟ امهلابح ىلع ةنس امهنا لاق نم لوق ىلعو : هل تلق

 هتالص ف داسف ىلا امهكرت هب غلمب الآ امهبغ زوجب نأ ىسعف : لاق

 ٠ امهل افالخ د ريب مل ام

 حسمي مث ، هدي نم هضفني نأ هفكب ءاملا ذخآ اذا هل لهغ : هل تلق
 . ؟ هين ذأ وأ هس ر هب

 ٠ اهحسم ق هزجي مل هلعف ن اف ك كلاذ هل سيل هنأ رثألا ىفغ : ل ات

ىف ناغ ، ءوضولا ىف حسملا وأ لسغلا امهقح نم نالجرلاف : هل تلق



_ ٦٨ 

 ىلع عفرلاب آرقبي امبرو ، نآرقلا ف اعيمج ضغفخلاو بصنلا لجرألا ةءارت

 ء عامجالا ق هزاوج نم عنمي ام مدعل عازنلا عضوم اذهغ : لاق

 اهتعارنت ىف امهنأ لاح ىلع امهيخ لوت الف ناتروهشم ةميركلا ةيآلا ف ناتعارقماو
 ٠ ةذاشلا ةءارقلا نم هلعلو هب ليق دغ عفرلا و 6 ناهجو

 ف مهو 0 نيدلاب مآ ىآرلاب امهيف اذه ىلع عزانتلا ملغ : هل تلق

 ىلع افطع حسملا ىلع لدي ام ضفخلا ىفو س نيديلاو هجولا ىلع افطع

 ؟ امهنيب اميف ريخم هنأل ، اهيخ هل زاج هلمع ءىش ىأ ف سأرلا

 ، هزاوج نم عنمي ام مدعل ء هلاق نمل حصي نأ نكممل اذه نا ىلب : لاق

 هنأ ىلع امهضفخ فق لوقي نأ لسغلا ىأر نل زوجي دق هنأ الا مغديف

 ىف ىضتقي الف ، لوق ىلع بصن عضوم ىف ىهغ الاو ، رورجملا نم راوجلا
 ٠ اهفطع ىف سوءرلا لبن ام ىلا اهعوجرل هتوبث

 نم هنآ ىلع اهبيصن ق لوقب نأ لدعلا لهآ نم حسمل ا ىأر نمل زوجبو

 ءايلام اه رج ناك امناو ئ لصألا ق تبصن عضوم ق هناف ؤ سورلا نم لحملا

اهفذحلو س ةرضم اهيف نذا ىهف 0 اهب ةقحال ةدايز اهلبق ام ىلع هلخادلا



٦٩ 

 ىلع اهنم لك ى ىتأب نآو دبال هلدع قف هنأ الا . اهبارعا ىف نارمألا زاج

 ٠ هضعب ىلع ال هلك

 ضيعبتلل اهيف ءابلا نأ همدقم نم سأرلا ضعب زاجأ نم لوت فو
 ىلع لدي ام رثألا اذه نم ءىن ف سيلو ، قاصلالا ف قلطم نم هريغل ال
 ٠ هغرعاخ رظنلا ف لدعلا نم هجورخ

 نوكت نأ امهحسمب لانت نم ىأر ىلع لجرألا ف زوجي الهغ : هل تلق
 ؟ ال مآ هلوق ق اهيلع ةغوطعم اهنأل ٤ سوع رلا لثم اهضعب زا وج ق

 موقلا نم هنيد ىف فلاخي نم ضعب الا هزاجأ ادحأ نأ ىردأ ال : لاق

 هنأ الا ، اذه ىف هزاوج ىلع لدي ام اهموهفم ىف ناف ث ةيآلا رهاظب المع

 ، « رانلا نم مادقألا نوطبل ليو » : ملسو هبلع هللا ىلص ىبنلا لوق ف
 هنآ ىلع لدي ام « رانلا نم بيقأرعلل ليو » : ملسو هيلع هللا ىلص هلوقو

 ٠ لدعلا لهأ دنع لوقلا وهل هنأو ك اهباعيتسا نم دبال لسغلا وأ حسملا ى

 ؟ اذه ىف لوت نم موقلل امو : هل تلق

 عمجلاب لوقو ، حسملاب لوقو ك لسغلاب لوق مهراثآ ف ىذلاخ : لاق
 اذهف ةنسلاب حسملاو باتكلاب لسغلا نا ليق ىتح رييختلاب لوقو س امهنيب

 لوقأ ال انآو ئ اهب ملعآ هللا و 4 ةجح لوت ى ذ لكلو 6 مهلو نم هيف ام ىنعم

. اهباوص مدعب



 ؟ نوكت نيآ نم لجرألاو ىدياألاب اذه ق ةيادبلاف : هل تلق

 نم قفارملا ىلا اهخارطأ نم عباصألاب اهيغ ادبي هنا ليق دق : لاق

 ٠ ةياغلا امهنآ ىلع لدام ةيآلا ىف كلذك وه لجرألا نم نيبعكلا ىلاو ّ ىديخلا

 ؟ ال مأ امهيف سكعلا زوجي الغأ : هل تلق

 دقو ، قحلا لهأل لوق نم اذه ىف ام ىردأ .ال انأو ، ملعأ هللا : لاق

 ىف ءىشل ال ةياغلا نأل ، ايآر هزاوج ىلع ةراشالاب لد ام لوقلا نم ىضم

 ىلع ديز ناف ص لجرلاو ديلا ىف ضرغلا دحل نايبلا ريغ عضوملا اذه

 ٠ لدعلا لهآ لوت نم بحتسملا وهف عباصأ عبرأ رادننم هالعأ نم بعكلا

 وأ ضكثاحبل ا نم نوكي ام وأ رحيل ١ ءىطاش ق ناك ناغ : هل تلق

 هدارأ امل هيلجر ءاملا ف سمغي نأ هل لهخ ث رهنلا ةغاح ىلع وأ ، ناردغلا

 ؟ هيلع ام ءادأل وأ 5 هل ام لعفلا راتخم حسملا وأ لسغلا نم اهب

 ٠ رصبلا لهأ ضعب هلعف دق هنأو ، هزاوج داغآ ام رثألا ىفف : لاق

 ٠ كلذك هندب ىف لوقلاف : هل تلق

 عنمل ١ ىلع لدي ام م دعل رظنل ا ىف نسح لوقل هن او & ليق اذكه : لاق

وج نم ١ ز ٥ ٠



٧١ 

 ؟ هديب امهكرع الو امهكرحي ملو ءاملا ىف امهسمغ ناغ : هل تلت

 ىسعف و رخآ لوق ىلعو 6 هئزجب ال هنا هيغ ليت ام عضوم اذهف : لات

 لسغلا ىف هزاجأ نم ىأرل هل ايزجم ةرشبلا لب مم نوكي نأل زوجي نأ

 ٠ ةبانجلا نم

 ؟ ال مأ ءاملاب اهللخب نأ عباصألا ىف هيلعو : هل تلق

 اوللخ » : لاق هنأ ملسوه لع هللا ىلص ىبنلا نع ةياورلا ىفغ : لاق

 هبوجو ىلع لدام اذه و. « رانلا نم ريماسمب للخت نأ لبق مكعباصأ

 دوجول هموزل ىقب هليوأت ف ىضتقي ام دمحم ىبأ خيشلا لوق ف هنأ الا

 هيغ هلاق ام ىلع هلمح كلذلخ ، هكرت نم حسم زاوج ىلع همعز ق عامجالا

 . هلوقت ىف اذكه ربخلا حص نا هندب نم

 امهكرعي ملغ هيلجر سمغ نميغ ميهاربا ىبآ خيسلا لوق نم ىذلاو

 ء هيلع دسفت هتالص نا هيبوقرع ىلع حسمي ملو ث امهعباصآ للخي ملو

 ٠ كلذ ىف فلتخي نأو دبال ةرشبلا لب عم هناخ امهيف رظناف

 هكرحف ث امهيف همزلي ام دح ىلا ءاملا ى امهلخدأ ناف : هل تلق

 ٠ ؟ ال مأ هيزجيآ هيلجرب هلكرو امهب هيديب

ء هل اميغ هلعف نل حصي نأل هيغ زوجي نأ اذه ىلع ىسعف : ل انق



_ ٧٢ 

 هيلجرل حسملا ىف لوغ ىلعو ، لسغلا ف ىفتكي هب ام رادقم ى ناك اذا هيلعو

 ٠ هيدي اتلكب وآ ديلاب ناك ول نأ

 نع هيزجيآ ث ةكرعلا رادقم ىف ىه ةكرح ءاملل ناك ناف : هل تلق

 ؟ ال مأ اذه ىلع هكب رحن

 وه ناف رصب ىذ نم هل عامس الو رنألا نم هظفحأ الام ا ذهف : لات

 دصقلا عم هيزجي نأن هيف زاج لسغلا ىف لوق نم ةبانجلا ى ام هبنأ

 ٠ كلذك نوكب نأ هلعلو س هيلا

 لوقلا ام ث هيلع دزي ملغ ابص هيلجر ىلع بص وه ناغ : هل تلق

 ؟ هيق

 . حسملاب امهيف لوقي نم ىأر ىلع الا هئزجي ال هنأ رثألا ىفغ : لاق

 امبرو ث هيديب ناك ول ام ىنعم ق هنأل ، هيغ ىآر ىلع هل حصي نآ ىسعف

 دنع ءىزجيغ ث لسغلا ىف كرعلا رادقم ف منو ، لجرلاب هبابصنال نوكي
 ٠ هنم وهف ءىشلا هيأ ام نأل % هاري نم

 ؟ كلذك امهللخو ىرخألاب امهدحأ حسم ناغ : هل تلق

 هلضفغ رهظ ام ىلا كرنن الاو هلدع حص ناف هبزجبي نأ وجرأف : لاق

٠ كل ذ ف 7 ا ر نم



_ ٧٣ _ 

 نم دحآ نع ةزاجالاب لوق نم هبيغ له نيفخلا ىلع حسملاخ : هل تلت
 ؟ ال مآ نيملسمل ١

 عنمل ا ريغ هل خسنل ا دعب هيف مهلوق نم ىردآ ال انآو 0 ملعآ هللا : لاق

 ٠ كلذك وهغ الا و { هيل ١ وعدن ة رورضل الا ه ز ١ وج نم

 نأل زوجيف ةعناملا للعلا نم ءىنثل وآ دربل رارطضالا عمو : هل تلق

 ؟ ال مآ رايتخالا ىلع ال هلعف نم ءىزجب

 زاج ام ىلع هلعف نمل هيف دبال هنأ الا ، ىأر ىلع زوجي نأ ىسعف : لاق

 . هيلع مميت الغ : رخآ لوق ىفو هدعب مميتي نآ هل

 ؟ ال مآ ءوضولا ى ضتارفلا نم قاسشنتسالاو ةضمضماف : هل تلق

 رمؤي هب امو ةينلا دعب هيف ديب هب ام لوأل امهنآو ةنسلا نم اذهغ : لاق

 ٠ كلذ ىف فلتخي هنآ ملعأ الو ث ةيمستلا ى

 هدرجت ىلع حصي نأ لمعلا ف زوجب نلو ل امعألا نم هنأل معن : ل ات

 ةروص هب ىتآ اذا هنآ ىلع ل دام : .رخآ لوق ق و ؤ ل ١ وحألا عيمج ق اهنم

هنأل ، هرضح دق ام هب ىلصي نآ هل زاج هظفحغ هب ام ىلع ىقبو همكحاف



_ ٧٤ 

 الا و ؤ هلاح ف ٥هربغ ىل ١ هغرصب نأ الا . هلامعآ ىف ةينل ١ نم هل م دننن ام ىلع

 ٠ كلذ ىف ام رئكأ هلبق ام نأ الا س كلذك وهغ

 ؟ لاح ىلع ءوضولا ىف رمؤي هب امم ةيمستلاو : هل تلق

 هنأ ملعأ الو 0 مه راثآ ىف نيملسملا لوق نم اذه ىق ىعم اذكه : لاق

 ٠ كلذ ىف فلتخب

 هللا ركذو ٥ اون نأ دعي نم نوكب ام لوآ ىه هيغ ةضمضملاف : هل تلق

 ؟ هلامعأ نم اهاوس ام ىلع ةمدقملا ىهف اهدعب نم قاشنتسالا مث ، هامسغ

 ٠ ناا ذ 2 مهلوق نم هربغ ال كل ذك وه و معن : ل ات

 ٠ امئاص نوكب نآ الا هلثتمي نآ هل ىغبنيف رونأمل ا ىف . اج اذكه : لاتق

 لعفي اذام هيرخنم ىف وأ همغ ق هلعجف ءاملا ذخآ اذاغ : هل تلق

 ؟ امهيف هب

 نم ىنميلاؤ ىرسيلا عبصالا همغ ق لخدب هنا مهلوق ىفغ : لاق

 { ئنميلا هركيو ىرسيلا لخدي نم مهنمؤ ث هناننآ ىلع امهب كلديف هيدي
ىف ليقو ء هيلع ررض ريغ نم هنكمأ ام ىضقأ ىلا هيرخنم ىف اهلخديف :هدعبو



_ ٧٥ 

 ءاملاب ضمضمتي نآ ى هيزجيغخ الاو ى هءاضشي نآ الا همزلي امم ال هنا اذه

 . امهيف هعبصأل جاليا الب هقسشنتسيو

 نالجرلا مث نانذألا مث سأرلا مث ناديلا مث امهدعب هجولاف : هل تلق

 ؟ ال مآ

 هلعغ نمل هتويث الا هيغ لوق ال ىذلا هجولا وهل اذه نا معن : لاق

 ٠ كلذ ىف هلاق نم ىآر ف هيلع لدي ام ةيآلا ىنعم رهاظ ف نأل 2 كلذك

 كلذكو ث امهنم ىرسيلا ىلع ةمدقتملا ىه نيديلا نم ىنميلاغ : هل تلق

 ؟ نيلجرلا ىف

 ةنسلا ىف امل كلذك وهو ث لدعلا لهآ لوقت نم اذه ىف ىعم اذكه : لاق

 ٠ كلذ ىلع ليل د نم هلعف ىلع ع امجال ١ و

 رخؤم وه ام مدقف ، هبيترت نم اهصن ىف ام ىلع ال هاتآ ناف : هل تلق

 ؟ هخ لوقنلا ام اركاذ اهيف

 نم منملاب ليقو س لاح ىلع زوجي ال هن ا ليق ام ضعب ىفف : لاق

 هم دري مل ام هت ز اج ام لدقو . ن اسىىنل ١ نم ه ١ دع ام نود دمعل ١ ق ٥ ز ١ وج

٠ كلذ ىف ام رثكأ اذه لعلو س ةنسلا ةفلاخم



 س ٧٦

 وأ نبديلا وأ سأرلاب أدب وآ ، ةضمضملابو نيلجرلاب آدي ناف : هل تلتق

 ؟ هيلع ىآرلا زاوج ف كلذك وهغ اهيف ام هتفلاخم نم ناك هجو ىآ ىلع

 ٠ كلذ نم هجورخ ىلع لدي ام مدعل معن : لانت

 ؟ هماكحأ نع جراخلا ف ىه وأ 5 همامتل هطرش نم ةالاوملاغ : هل تلق

 نوكي ر ذعل الا اهنم هل ح رخم ال ىتا ا هم ز ١ ول نم نوكب نأ ىسعف : لاق

 نم ال اهنآ ىلع لدب ام رخآ لوق فقو ى كلذك ىهف الاو ، اهنم هب ج رخيغ هل

 ٠ هقيرفت نم هريغ ىلع هلوق ىف هزاوجل هطورش

 هئوضو رمأ نم ءىنثل ال ملع وأ ، لهج ف ادمع هقرف ناغ : هل تلق
 ؟ هنالاوم نع هتاعأ

 نم هديعي نأ همزل هفافج ىلا قباسلا ف هقيرفت نوك هب غلب ناخ : لاق
 ٠ هل وأ

 هلين ام نآ الا همنيغ هئاضعأ نم هل ىضم ام ىلع ىنبي نأ هل ن ا : ليقو

 ٠ كلذ ىف ام رثكأ

 هغافجو هئام غارف لثم هئوضو بابسآ نم ءىشل ناك ناغ : هل تلق

 ؟ هيلا هلوصو لبق هئاضعآ نم هل مدقت امم

 ٠ هيلع سأب ال هنا هيغ ليق دق اذهف : لات

؟ لسغلا وأ حسملا ىف هيلع هرركي ددع نم وضع لكل مكغ : هل تلق



 س ةنسلا ىه ثالثلاو ضرفلا ءادأل ةئزجم ةدحاولا نا ليق دق : لاق

 ٠ لضغلا ىوذ نم عيمجلا لوق ال أ هملعأ الو

 ؟ اهيلع داز ام ال ضرفلا ىه ةدحاولاغ : هل تلق

 ادحأ نأ ملعن الو ث رثألا نم عضوم ريغ ىف اذه ليق دت معن : لاق

 ٠ هغرعاغ رصبلا لهآ نم ىأر الو نيد ىف هفلاخي

 نع رمآ هلجعأ وأ نهي ق وي ال ءالا نم هدنع ام ن اك ن اغ : هل تلت

 ؟ نهمامت

 نمل ةدحاو » : لاق هنآ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ربخلا ىفغ : لاق

 ىلع لمعيلغ « فرس عبرأو فرش ثالثو ، لجعتسا نمل ناتنثاو هؤام لق

 الاو نمئاخول هل ىنبجعأ ، اثالث آضوتي نأ ررضلا مدع عم هنكمأ ناف هب ام

 ٠ هلل دمحلاو ةيافك نهنود اميغ هلف

 ؟ لاح ىلع عابسالا نم هئوضو ف دبالو : هل تلق

 ٠ هيزجي ال هنود ام ناف ث هريغ ال هيغ لوقلا ىف اذكه : لاق

 ؟ اهلك ىف وأ هئاضعأ نم ءىش ف ثالثلا ىلع داز ناف ث هل تلق

٠ هفرش لحم نع ه دعبل هنوك ق بجوم ١ هفرس نم دمعلا ى وهغ : لاق



_ ٧٨ 

 5 كلذك وهف الاو ، هداز امب هيف طايتحالا نم هدارآ ام ىنعمل نوكي نأ الا

 ٨ همثؤب نأو دنال هناف ، دانعل هاون نوكب نأ الا داسخغ ىلا هب غلبي الآ ىسعو

 . ىون ام هيلعو هاون ام هل نأل

 هب امع هطحي الف هرذع ىف هنأل ءىش ىف اذه نم هل سيلف ىسانلا امأو

 . هارخأل هبيترت نم

 ؟ هيلع هييترت ىف لمعتغ كبجعيو ى هراتختغ هارت ىذلا امو : هل تلق

 هيغ عبتي نآ هب لمعأ ام هل راننخاغ هبحأ ام دا رأ نمل ىنبجعي ىذلاف : لاق

 ال وأغ ال وأ ةيالا ىف ام مث “ هيرخنمل قاستننسال ا مت ء همفل ةمضمضملا دعي نم

 ء هتوبث ف فالخ ال ىذلا هجولا هنأ الا ى ىلوآ هب وهف لمعلا ىف قافتالا هيلع نأل

 ٠ كلذ ق ىأرلا هقحلي نأو ديالغ 6 هنود امو هل ديرآ ام زاوج فو

 هلعف ق فلاخم « هعب انن نم ةيآل ١ ف وه امك هعنربي مل ن اف : هل تلق

 ؟ هيف لوقلا ام ايسان وآ ، هملع وآ هلهج ق ادماع اهب ام

 ىف ، ىسن وأ دمعت همكح ىف فالتخالا نم ىضم ام ىلع وهغ : لاق

 ارذع هدمعت نمم رهظأ ىسانلا ناك ناو ، كلذك وهف هملع وآ هلهج مضوم

 نم هل جرخم ال هلك لاح ىلع اذه ناغ ارمأ لهاجلا نم حضوأ ملاعلاو

٠ كلذ ىف ىأرلا



. ٧٨٩ 

 ىري امك اهيغ هيلاوت نم اهب ام ىلع ليلد نم ةيآلا ف امآ : هل تلق

 ؟ ال مأ اهمظن ىف عمسيو

 امل هنأ الا ، ىلوأ هيلاوت نم اهمظن ىف امل عابتالا نا ىلب : لاق

 نوكي نأل زاج ء حصألا ىلع فطعلا ف عمجلا قلطمل ىهو واولاب اهفطع ناك

 هلاق ام زاوج نم عنمي ال لونت ىلع الا ، بيترتلا نم هريغل كارتشالا ىنعم

 ء اهتوبث فلتخي ال ، ةياور وأ عامجا وآ هيآ نم عفدي هب ام مدمل ايآر

 ىف مرح ىأرلا هيلع زاج امو ، اهب هلاق نم ىلع هدرالا اهعم لمتحي .الو

 نم هنيد ف ءىطخي نأ هبيترت ىف اذه ىلع ناك نمل زجي مل اذهلخ ى نيدلا
 ٠ هيأر نم هغرع هب نمم هذخأ وأ هغرعغ ص هل رهظ ءىشل هريغ ىلع لمع وآ لاق

 اهعباتت نم ةيآلا ىف ام ريغ ىلع هزاجأو س ازيجم هآر نم لوق نم وأ

 دازام ال هبوجو ىف ةكرشلا ىنعمل ةبجوملا ةفطاعلا واولا نم اهب ام لجأل امسر

 . امزج اهيف ام رثكأ ىلع هبيترت نم اهيلع

 لوقي نم ئأر دايق ىلع لدي ام ةفطاعلا واولا ق سيل وآ : هل تلق
 ىلع امهفطعي نم لوق ف سأرلا ىلع امهميدقت ىلع نيلجرلا ىف بيترتلاب

 ؟ ال مأ نيديلاو هجولا نم هلبق ام

 هجرخأف هفرع دق ايآر هيغ همزلأ نم لوق نم هغرعآ الام اذهف : لاق

، ىدنع نم هلوقأ نأ ردقأ الو ع هيلع وآ هل اميغ هيلا لزن نا هب لمعيل ع هريغل



_ ٨٠ _ 

 ميدقت نم هب امل لاح ىلع بيترتلاب لحي دق ام ىضتقي نآ ودبال هنأل

 نم ىرسيلا ىلع ىنميلا ميدقت ىلع ليلد نم ةيآلا ف لهغ : هل تلق

 ؟ ال مأ نيلجرلا ف كلذكو ، نيديلا

 ىنميلابو ث ديلا نأ الا ى لاحلا ىف هب كيردأغ اهليلد نم هملعأ ال : لاق

 ىف نأل ، هدارأ ام ىلع سنج هنآ الا هيف ىل هجوتي ال لامشل ا ليق اذه ىق

 ٠ هيلع ل د ام ةنسل ١

 اذه ىق فلتخيب هنأ ملعأ الو هيلجر ىف كلذكو ع هيدي نم ىرسيلا لبق ىنميلا

 ٠ كلذ ىلع اليلد هب ىفكو ث ابترم الا هزجي مل نم ىأر ىلع

 ق ال دمعن وأ أ امه رك ذب نآ ق اىشنتسال ١ وأ ةضمضم ١ ىسن ناغ : هل تلق

 ؟ هيغ لوقلا ام ىلص ىتح امهكرت ةبانجلا

 : رخآ لوق فو س ةالصلا ديعي نآ هيلع نا ىسانلا ق ليق دت : لاق

 ىف الا امهتداعا نم هل دبالف رذعل ال امهكرت دمعت نم امأو ، هيلع ةداعا .ال

 ة لاح ىلع فالتخالا نم ىرعتي الأ ةداعالا موزل ف ىسعغ ث هلهج عضوم

٠ هفرعاف هيغ ةداعا ال هنأب الوق دمعلا ف نأ الا



_ ٨١ 

 ؟ ال مآ همتيخ اهنم هكرت ام ىلا عجري نأ هيزجيو : هل تلق

 هل دبالغ ه زجي مل نم ىأر ىلعو 6 ٥ زا وج ق فلتخي نأ ىسعغ : لاق

 ٠ هلوآ نم هديعي نأ نم

 3 اهيف لخد نآ دعب وأ ح هتالص ق لخدي نأ لبق نم هركذ ناغ : هل تلق

 : رخآ لوق قو ث ةالصلا ىف لخدي مل ام ةداعالا هيلع نا ليق دق : لاق

 ءىش ال ىسانلا : رخآ لوق فو ث اهمتأ ناو ةداعالاب ليقو ى اهمتي مل ام

 مل وأ اهيف لخد ، دمعت وأ ىسن امهب الا مقت ال ةالصلا نا : ليقو ك هيلع

 ٠ ءاوس هلكف لخدي

 ؟امهكرت هنأ هركذ مث % هضرف ىلص ىنح ةبانجلا ق امهيسن ناغ : هل تلق

 لوق فقو ء ةالصلا و امه ديعي نآ اذه ىلع هيلع نا ليق دق : لاق

 . ىلص ىتح اهركذي مل اذا ةمات هتالص نا : رخآ

 ؟ هئوضو ىلع هللا مس ١ رك ذي مل ن اغ : هل تلتق

 ءوضو ال » : لاتق هنآ ملسو هبلع هللا ىلص ىبنلا نع ةياورلا ىفغخ : لات

 هكرت ناف هبوجو ىلع ىنعملاب لدي ام هرهاظ ىفو « هيلع هللا مسا ركذي مل نم
( ٤ ج نئازخلا _ ٦ م )



_ ٨٢ 

 : رخآ لوق فو ي ىسن اذا دءوضو ديعي ناك ءاهقفلا ضعب نأ الا ، هل حصي مل

 الغ الاو ث ةنسلا ةفلاخم هب ديري ىتح : ليقو ت دمعلا ف الا هيلع ةداعا ال

 ٠ هيلع ضقن

 هغولب نع ضقنلا نوك هل ءوضو ال هلوقب دارملا نا : رخآ لوق فو

 ىفن ال هركذ همدقم ىلع ناك ول نآ هرجأ ىف فيعضتلا نم هللا دنع هل ام

 هبرل لمعلا ىف ةينلا ىلع ديكأتلا هب دارملا نا ليقو ع هداسف نوك الو هداقعنا

 ث اظفل هلقي مل ناو هركذ دقف هب هدارأو هاون وه ذا ى اهب الا لبقب الأ

 ٠ اركاذ هناسلب هلوقي ىتح : ليقو

 نآ وه الوت هآر نم لون ىلع عوضوملا اذه ىلع ركذلاغ : هل تلق
 ؟ هلوسرلو هلل ةعاط اذك ةالصل ةضوتأ هللا مساب لوقب

 ةينو ركذ هنأل ث هبلقب هاون نمل هلزجم هنآ اذه ف ىعم ىذلاغ : لاق

 ٠ كلذ ىف ةدايز نم هب امل ريخ ةلمسبلا متأف هيلع داز ناو ث هبرل

 نم آضوتي ام لاح نوكي نأ رمؤي هئيه ىآ ىلع ءىضوتملاغ : هل تلق

 ؟ هب هغرع راهن وأ ليل ف \ سابل وأ دوعق وآ مايق

 ف ايراع الو امئاق ال ادعاق هسابل ف نوكي نأ رمؤب هب ىذلاغ : لاق

ىغبني الو س هب دارم وهف امزال دوعقلا نكب مل ناو ت راهن ىف وأ ناك ليل



_ ٨٣ 

 6 هفرعاف اراتخم هيغ مايقلا نم هريغ ىلا هنع لدعي نأ هيلع ردتقف هنكمأ نمل

 ٠ هب ىدترب

 هنآ الا هنم هل منامل ال هيف مايقلل اراتخم دوعتلا كرت ناغ : هل تلق

 ٠ ؟ هتروع رتاس

 هزاوج فلاخيغ هريغي لوقب ١ دحأ نأ ملعأ الو 6 همامي ليق دقف : لات

 ۔اذا 6 امئانو ادعاتو امئان لاح ىلع هزاوجل همايق لجآ نم 40 ايآ ر وأ انيد

 ٠ همكحافغ ههجو ىلع هاتأ

 ٠ ؟ اسان وأ اركاذ ، املاع وأ الهاج ايراع أضوت ناغ : هل تلق

 هسفن ىلع نمأب رتنس نوكي نآ الا هل حصي الغ الاو رذعل ناك نا : لاق

 زوجيغ ض هيلا رظني نأ هل زوجي ال نم هبايث سبلي ىتح هيغ هاري نأ نم

 ليل ىف لاح ىلع زوجي ال هنآ : رخآ لوق فو ث هيلع ءىش الو ع هل مني نأ

 . رهظأو اذه ىف ام رثكأ هلبق ام نأ الا \ دحأ هري مل ناو راهن ف الو

 ؟ اذه ىف اليبس ىدهأو ع الي موقأ نيلوقلا ىأف : هل تلق

 6 ٥ رك ذأغ ليلل ١ ق ٥ ز ١ وج نم عنتمي ام ىر دأ ال انآو ء ملعأ هللا : لاق

 6 هرظتني ن رآ هل زوجي ال نم نيع نم هزرتسب عضوم ق ن اك اذا ر اهن ف ال و

٠ هرهظأ دغ ام هتروع 4 نم ىرا ويف همتب نأ



_ ٨٤ 

 ىنعمب هنآ ىلع همامتنن ق لد ام هللا همحر ديعس ىبأ خيشل ١ لوخ ق و

 هجولا وه اذه نا هيف لوقآ نآ ىلعلو س هماكحأ ىف هعم جرخي اميف قافتالا

 ٠ هيلع لدأ هلوقأغ هضترأ ىذلا

 ةولخ ىف هنأ الا ، لاحلا ىف هل رتاس مضوم ف نكي مل ناف : هل تلق

 وأ ءاسنلا نم هيلا رظني نأ هل زوجي .ال نم هاري نآ نم هيغ اهعم نمأي

 ؟ لاجرلا

 نم عنمي نم ىآ رل هل هنويث ق فلتخي نأو دبال عضوم اذهف : لاق

 هرصبب نآ هل زوجي ال نم هري مل نا هزاجأ نم ىآرو ص راهنلا ف هزاوج

 ٠ هرنسىغ ها ديأ دق ام هتروع نم ىراوف « همتآ ىتح

 لحي ال نم هاري نأ نم راهنلاب هيغ نمأي ال عضوم ق ناك ناغ : هل تلق

 ؟ ءالؤه نم دحأ هب سيل هلاح ىف هنآ الا ص هيلا رظني نآ دمعلاب هل

 لاح هرب مل ناو 6 رثكأ هب لوتلاو 6 رهظأ هزاوج نم اذهل عنملاغ : لاق

 .رتتساف همتأ اذا هنآ رخآ لوق فو ث هرظن نآ دمعلاب هل سيل نم هئوضو

 ٠ هل متي نأل زاج كئلوأ .نم دحأ هتروع ىلع علطي نآ لبق نم

؟ هدعب وأ همتي نآ لبق نم عضوم ا اذه ىف مهنم دحآ ىآر ناغ : هل تلق



_ - ٥ ٨ ___ 

 ٠ هدادس م دعل متي ال هنأ هيغ لوقل اغ همني نأ ليق نم ن اك ن ١ و همنأ نأ

 ءام ىف هنآ .الا راهن وأ ليل ف هرمأ نم اذه ىلع ناك ناف : هل تلتت

 نم هلانت نمل ىآر وآ ع ع امجا ىف ةروع نم هل ام دح ىلا زاج وآ ؤ متا د

 ؟ ىأرلا عضوم ى ءاهتفلا

 صوصخلا ىلع نوكي نأ الا ى سابللا نم هنأ ليللا ىف ىعم ىذلاف : لاق

 ، كلذك وهغ .الاو \ سانلا نم هلبق ىند دت نم ةروع نع هيراوي ال نم قح ف

 امأو ث هب ىلي نم دنع حصي ملاغ ردانلا الا \ اذه ف بلاغلا ىلع مكحلاو

 ء ةزاجالاب لوقلا هيق قلطأ ناو س لاح ىلع فاصلا ريغ دمرلاف ءاملا

 ةروع نع هدري الف ء هاري ىتح ىند نمل فسثي نأو دبال هئافص ىلع هناغ

 نوكي نأل زوجيف حصي امناو س هرظنب نآ نم هعنمي هرصب قف فعضل الا

 الاو س هنم هدعبل هلخاد نم هاريال ىتح ءان هنع نم ىلا ةفاضالاب رتس هل

 ٠ ىرأ اميف كلذك وهغ

 ىتح ةرودك نم هب امل ايراوم ةروع نم هب امل ناك ناغ : هل تلق
 ؟ هيغ لوقلا ام هرتس نم هب امع لاز هبايث ىلا ماق امل هنآ الا ث همتآ

 ىتح كانه نم هرظن نآ نم دمعلاب هيلع مرح نم رظن نم ملس ناف : لات

. هيلع صقنلاب ليقو لوق ىلع هل مت هتأوس نم هادبآ ام ىراو



 ۔ ٨٦

 ىلا همايق لاح همتآ نأ دعب نم عضوملا اذه ىف هآر ناغ : هل تلق

 ٠ ؟ هيغ رتتسبب نأ لبق هيراوب ام

 نم ىرعنب ال هنأ الا س داسفلا ىلا ىلوذنا نم برقأ اذهف : لان

 هدقفي نم ىآرو 6 دايقنال ١ دعي نم هل همنب نم ىأر لاح ىلع فالتخالا

 دقعني ال هنا لوقي نم ىأرو ث همامت لبق هتدح نم ناك امب همايق ى هيلع

 . هبايث سبلب نآ ىلا رتسي عضوم ف نوكي ىتح هل

 ايراع هبايث ىلا هاراو ىذلا ءاملا اذه نم هجورخ ناف : هل تلق

 ؟ هاري نأ نم عنمي دحأ هب سيل ناكم ىف همتآ نأ دعب نم

 نم عنمل ا ىلع كلانه لدي ام مدعل همامتب لاتب نأ هب ام ىلوأغ : لات

 . كلذك هجورخ زاوج

 ىري ىتح هفل ةروع هل ىراوي ال ىذلا هبوث ىف آضوت ناف : هل تلق
 ؟ هنع دعبي نم ال 3 رو نم

 ىن د نم قح ق ءاملا نم ق اصلا لتم نوكب نأ اذه ق ىسعغخ : لاق

 نآ هل لحي ال نم رظن نم ةماخلا و نمأل ١ عضوم ق ءان وأ 6 ذكئمود هنم

. هيلا رظنب



_ ٨٧ 

 نأ دعي نم هنأ الا د رنسيرغ هيرا وب ىذلا هيوث ف ناك ناغ : هل تلق

 ؟ هعمد ى رعنتب نآ هل سيل نم لاح عضوم ق سس ايل نم درجم هنمكآ

 هنذل مث هدرجت نم كلذ نأل هلاح ىلع هءوضو نأ رثألا ىفغ : لاق

 ٠ رصبلا لهآ دنع هزاوجل ررضلا نم ءىن هنيد ق هي لخدب

 نم هاري نآ نم هسفن ىلع نمآ عضوم ريغ ىف ناك ناو : هل تلق

 ٠ كلذك وهذ رشبلا نم هرظني نأ هل زوجي ال

 غضوملا اذه ىف هدرجن لاح هرظنب مل ام هيف اذهب ليتق دق معن : لان

 ٠ كلذ هنم هل لحي ال نم

 ؟ هل زوجب ال نم دنع ايرعتم اضون ن اغ : هل تلق

 ٠ هل ء وضو ال ١ ذهغ : ل امن

 ؛؟؛ هلل زاج ام ىلع همتآ نآ دعب هنتروع نم هأ ددأ ام ناك ناغ : هل تلق

 ايأر مامتلاب لوقو ء ضقنلاب لوق نم هب ام ىلع همثا ف وهف : لاق

 . همكح ق

 نم هيدي نيب ارهق ليزأ وأ هننروع نع هتلازا ىلع ربجأ ناف : هل تلق
 نع ناك ام وأ ؤ عانتمالا ىلع ردقت ملو عاغدلا نع زجعخ هل زوجي ال

؟ هيف لوقلا ام ةلفغ ىف وآ س ةعفادملا دعب ةبلغ



_ ٨٨ 

 ىظفح نم دجأ مل ىناف ث ءاهقفلا لوق نم هيف امب ك ملعأ هللا : لاق

 لوقأ نأ ىلعلو س لاحلا ىف ىنعم وأ اظفل كيلا هعفرأ ام ريغلا نع اذه ى

 روهقم لاح ىف بولغم زجاع هب عقو ام ىلع روبجم هنألا هيلع سأب ال هنآ هيغ

 س هاضرب الو هءارو هرمآ نع هنع هفتك وأ هنم هذخأ نم ىنعملا ىف ههبسشأ امو

 دوجو مدعل لاح ىلع همكح ىق هب قح الغ عخد نم هيلع ردقي امل كرتالو

 ٠ هلك اذه ق همنتا

 ردقي ملخ ةالصلا هنرضح دقو ايراع أضوتي نأ ىلع رهت ناف : هل تلت

 ؟ ايراوم هنروعل هئوضو ف نوكي نأ لاحلا ف هزجع نم عنتمي نأ

 هجو ىلع هعفراغ رصبملا لهأل لوت نم اهيغ ام ىردآ ال هذهو : لاق

 ٥ 6٨ رمأ نم ١ ذه ىلع ٥ رأ الف 6 رظنلا ق فعضلا نم ىب ام ىلعو ريخلا

 هنع عفتري نا ىسعغخ 6 هنكمأغ ريخأتلا ىلع ردق ناف 6 هرذع لحم ف هنأ الا

 ٠ كلذ زاوج نم منمي ام كلانه دحأ الخ الاو هب لزن دق ام

 نم هنروع ىراوب ام سابللا نم هلاح ق دجي مل ناغ : هل تلتق

 وه امك اضوتب نأ هل زاج لاح ىلع ءىشب اه رتس ىلع ردق .الو ء سانلا

 ؟ ال مآ ايراع ىلصحبغخ

 كلذكو ى رايتخالا ريغ لاح ىلع وهغ دارطضا مضوم هنن معن : لاق

٠ هفرعاف رابخألا نم دحاو نع ال راثآلا نم عضوم ريغ ف دجوي



_ ٨٩ 

 ىلا هلوأ نم ءاملاب عوضولا ةيغيك هفرعت نأ ديرأ ىناغ : هل تلقف
 وأ ث ءاعدلا نم ةحراج لك نم هل ام عمو ءانالا نم وآ رهنلا نم المع هرخآ

 ؟ هغرعي ىتح عضوملا اذه ىف امهب هربخت ال

 هئوضوب ىونيو هللا ركذيف ةراهط ىلع سلجي نآ ىه معن : لاق

 ىئوضوب عفرأ هناسلب وأ هسفن فق لوقيغ ةالصلا ةحابتسال ثدحلا مفر

 هلل ةعاط ةالصلل ءوضولاو س ثادحألا عيمج هذه ىتراهطب وأ اذه

 ىف الا ث ةرغرغلا ف غلابيو اثالث همف ضمضميغ هلمع ىف ذخأي مث « هلوسرلو

 ىنقسا مهلملا : لوقيف هنانسأ ىلع هعبصآب كلديو س ةردقلا عم موصلا

 : لوقي نم مهنمو ، كتنج ماعط ىنقذآ مهللا : لوقي وأ ، موتخملا قيحرلا نم

 كباتك ةوالت ىلع ىنعأ مهللا : لوقي وأ ةنايخلاو بذكلا نم ىمغ رهط مهللا

 ٠ كتنج رامث نم ىنمعطأو ى كل ركذلا ةرثكو

 ث امئاص نوكي نآ االا هميسايخ ىلا سفنلاب هعفريف اثالث قسثنتسي مث

 هرثنتسيف هيلع ررض ريغ نم غلبت ثيح ىلا هيرخنم ف عبصألا لخديو
 حير ىنقثن مهللا : لوقي وآ ، كتمحر حير ىنقسن مهللا : لوقيغ ةرم لك ى

 5 ىضر ىلع تنآو ةنجلا ةحئار نم ىندجوأ مهللا : لوقي نم مهنمو ث ةنجلا

 ضار ىلع تناو ةنجلا ةحئار نم ىنمشأ مهللا : قاستننسالاي لوني نم مهنمو

 نمو رانلا حئاور نم كب ذوعأ ىنا مهللا : لوقي راثنتسالا ىفو ء كضغب

٠ رادلا لاوس



_ ٩٠ 

 هوجو ضيبت موي ىهجو ضيب مهللا : لوتيغ اثالث ةهجو لسغي مث
 ڵ كئادعأ هوجو دوس موب كتاملظم ىهجو د وسنت نا نم كمي ذوعأو ء كئايلوأ

 ٠ كنمح ر ىنرأ مهللا : لوقب وأ

 ىنميب ىباتك ىنطعآ مهللا : لوقيغ اثالث قفرملا ىلا ىنميلا هدي لسغي مث

 ىناميب ىباتك ىنطعأ مهللا : لوقي نم مهنمو ح اريسي اباسح ىنبساحو

 ٠ ىتايح ىلع رسيو

 ىباتك ىنيطعت ال مهللا : لوقيف قفرملا ىلا ىرسيلا هدي لسغي مث

 ىنيطعت نأ كب ذوعآ ىنا مهللا : لوقي نم مهنمو ، ىرهظ ءار نم وأ ىلامشب

 ٠ ىرهظ ءار نم وآ ىلامننب ىباتك

 عباصأ نم رثكألابو ث هيدي اتلكب افقلا ىلا ةمدقم نم هسآر حسمي مث

 : لوقي نم مهنمو س كتنج ف كتمحر جاتب ىنجوت مهللا : لوقيف هدي

 كنمحر ىنللحا مهللا : لوقب وأ 6 كناكري ىلع لزنأو كتمحرب ىنقتعأ مهللا

 تحن ىنلظآو . كناكرب نم ىلع لزنأو كتمحرب ىنثغأ مهللا : لوقي نم مهنمو

 هيخامص ف نيتبابسلا لخديف هيديب ارهاظو انطاب هينذأ حسمي مث

 : لوقيغ هيفك نطاب امهنم لبق ىلع ىرجيو ح هيماهبا امهرهاظ ىلع ريديو

هعمساو ص هنسحأ نوعبتيغ لوقلا نوعمتسي نيذلا نم ىنلعجا مهللا



_ ٩١ 

 كتنج با وبآ حوتف ىنعمس مهلملا : لوقي نم مهنمو ث راربألا عم ةنجلا ىدانم

 : ىراوحل! ىبآ خيسثلا لوق فقو ٠ كتنج : دواد روبز ىنعمسأ لوتي وأ

 ٠ كناميا ىرصبو ىعمس ىشخأ مهللا

 ح رانلا ىلع ىترشثبو ىرعش مرح مهللا : لوقيف اثالث هتبقر حسمي مث
 : لوقي نم مهنمو ث راوبلاو ىزخلا موي لالغألاو لسالسلا نم ىتبقر كفو
 ىتبقر كخ مهللا ، الوبقم المعو اروكسثم ايعسو اروفغم ابنذ هلعجا مهللا
 ٠ ةمايقلا موي لغلاو رانلا نم

 للخيو { عباصأ عبرأب اهبعك نم ىلعآ ىلا اثالث ىنميلا هلجر لسغي مث

 نم مهنمو ميقتسملا طارصلا ىلع ىمدق تبث مهللا : لوقيف اهعباصأ نيب ام

 ٠ راربألا مادتأ تبثن موي طارصلا ىلع ىمدق تبث مهللا : لوقي

 ٠ رافكلاو نيقفانملا مادقأ لزت موي طارصلا

 مهللا : لاق هيمدق لسغ اذا هنأ : هللا همحر ىراوحلا ىبأ لون فو

 ايندلا ةايحلا ىف تبائلا لوقلاب ىنتبثو ث ميقتسملا طارصلا ىلع ىمدق تبث

 لعلو ث هغرعاف اذه ى نيملسملا لوق نم ىنرضح ام اذهغ س ةرخآلاو

٠ كلذب ملعأ هللاف رثكأ ىنغلبي مل ام



_ ٨٩٢ 

 ذ اغ : هل تلق ١ ذ ام هتوضو نم غ رغ ١ دعم نم لوقب نأ هم رمؤب ٥ ؟

 هسأر عفري مث ى ردقلا ةروس غ رغي نآ دعب نم آرقيي هنا ليق دق : لاق

 نأ دهشأو ك هل كيرش ال هدحو هللا الا هلا ال نآ دهشأ : لوقيغ ءامسلا ىلا

 تلمع تنآ الا هلا ال كدمحبو مهللا كناحبس ث هلوسرو هدبع ادمحم

 ، ميحرلا باوتلا تنآ كنا ىلع بتو ىلرفغاف كرفغتسأ ىسفن تملظو اءوس

 كدابع نم ىنلعجاو ى نيرهطتملا نم ىنلعجاو ث نيباوتلا نم ىنلعجا مهللا

 ةركب كحبسأو اريثك كركذآ ىنلعجاو س اروكست اروبص ىنلعجاو ، نيحلاصلا

 . اليصأو

 ؟ هبر دنع ءازجلا نم هلاق نمل امو : هل تلق

 باوبأ هل حتفت : ليق ام الا ىردآ ال ح هللا دنع هلامب ملعأ هللا : لان

 هللا ىلص ىبنلا نع ثيدحلا فو ٠ ةمايقلا موي ءاش اهيأ نم لخديف ةنجلا

 : ءامسلا ىلا هسأر اعفار لانف هئوضو نم غرفي نم » : لات هنأ ملسو هيلع

 ص كيلا بوتأو كرفغتسأ تنأ الا هلا ال نأ دهسنأ كدمحبو مهللا كناحبس

 موي ىلا رسكنت مل مث شرعلا تحنت تعقر مث قر ق تلعجو ماتخب تمنخ

 ٠ « ةمايقلا

 تحت هل مغرو متاخب هئوضو ىلع تمتخ دقف » : رخآ عضوم و

موي ىلا كلذ باوث هل بتكيو هسدقيو هللا حبسي لازي الغ ، سرعلا



٩٨٩٣ 

 ةريره ابآ اب » : لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص هنع رخآ ثيدح قو ء ةمايقلا

 ناحيرتسي .ال كيظفاح ناف ، هلل دمحلاو هللا مساب لقف تأضوت اذا

 ٠ » ءوضولا كلذ نم ثدحتو > كگئوضو نم ىضقنت ىنح تانسحل ١ كل ن ايتكب

 ؟ ال مأ لاح ىلع مث هلاق نم عيمجلا اذهف : هل تلق

 دحخل نوكي نأ هباوث ف زوجي الغ نيقتملا نم هللا 4 ايتتتي امنا : لاق

 ٠ نيملاظلا نم

 ؟ هنع صقن وآ هئاعد ق اذه ىلع داز ناغ : هل تلق

 ٠ كلذ ىف هيلع سأب الف : لاق

 وأ لسغلا مم ةحراج لك ىف هب وعديف هلوقي لاح ىأ ىفغ : هل تلق

 ؟ هدعم وآ هلبق و حسملا

 ىنعملاب لدي ام لوقيف ىه ىتلا ءاغلا فو اهنم غارفلا دعب نم : لاق

 عم اهتبثئآ هلجألو ء لاح ىلع عضوم ااذه ق بيقعتلل اهنأل .اذه ىلع

 نآ الا هرضي مل هلبقت وأ حسملا وأ لسغلا ةلاح هلات ناو 4 ةحراجلا ءاعد لك

 ٠ هفرعاف هي رومأملا ره اذه

 ، ادماع وأ ايساق ءىشم هدعم الو هخ عدب .ملف هكرت ناو : هل تلق

؟ ال مآ هكرت مم ٥ ؤوضو هل حصيأ



_ ٩٤ 

 الا س لامعأذلا ىف مزاوللا نم .ال لئاضفلا نم لاح ىلع هنأل معن : لاق

 نآ الا ث ربلا لهآ نم هلعف نمل رجألا ديزم نم هب ام هتوفي نأو دبال هنل

 هاونام رجآ هل نوكبي نأ ىسعف ، هنم عنم وأ هنع لفغف هدارأ نوكي

 . هارآ اذه ىق ام حص نا

 ٦ ىلاعت هللا ركذ نم .ال ءىنثب آضونب وهو ملكت ناغ : هل تلق

 ؟ ال مآ ٥ ؤوضو لطبيغ . هرضي له مالكل ١ ق ح ايمل ١ نم

 ضقن ىلا هب غلبي نأ امأف ؤ اهوركم ىتآ دق هنا هيغ ليق دن : لاق

 ة ةحراجلل حسملا وأ لسغلا لاح ناك ام هدسشآو ع هيردآ الف هئوضو

 كسن الو س ىرخألا ىف ذخأي نآ لبق اهنم غارفلا دعب نوكي نآ هنوهأو

 ٠ ىلوآ هنآ اذه لثم كرت ىف

 هيلعأ ، ةمعطخلا نم ءئنت امهنيب ام وأ هسارضأ ى ناك ناف : هل تلق
 ؟ ال مأ هئوضول ضمضمتي نأ لبق نم هجرخي نأ

 عضوملا ىلا ءاملا لوصو نم عنمي نأ ىلا همزلي ال هنا هيخ ليق دق : لاق

 نسحغ زوجي الام جا رخاب طاتحا ناو ء هيلع ةردقلا مم دصمعلاب هكرتب الف

 ٠ هل زاج هكرت ناو ، هرمآ نم

 نأ نم افوخ هيرخنم ىف الو همغ ىف هعبصأ لخدي مل ناغ : هل تلق

؟ هيذؤت نأو دبال ةلع نم هريغل وأ مدلا جرخي



_ ٩٥ 

 ىف ىفتكيغ هعنمت ةلع نم ىدنع اميغ هب امل هعدي نأ هبف ليق دق : لاق

 ٠ ةضمضم ١ نم هنود امل هئتوضو

 ؟ ال مأ هلسغ ف ابرض ءاملاب هب رضي نأ هل له هجولاغ : هل تلق

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ىور امل هلعف نع ىهن ام اذهف : لاق

 نأ هل ىغبنيف « انس هونسو اثب هوثبو اجث ءاملا اوجثت ال ». : لاق هنأ

 ٠ كلذ ىف هب رمآ دق ام ىلا هنع ىنملا كرتي

 ؟ ال مأ هل حصيأ هئوضو ف لوقلا ام ذئموي هلعف ناغ : هل تلق

 ةنسلل افالخ هب دري مل ام هيغ داسغ ىلا هب غلبي الأ ىسعغ : لان

 . هبدأ ف عقي اميف وهغ هتوبث ف فلتخي نأل زوجيف

 ؟ هيغ هجولا امو وه فيك هيدي عباصثل هليلختغ : هل تلق

 ءادأل ىفكو امهل ةكرع لاح امهعباصآ نيب ام لخادي نأ وهف : لان

 ٠ كلذ ف هم رمآ دق ام

 نأ امهيف هل ىذلا ام نيديلا لسغ ف نيقفرملا ىلا ىهتنا ناف : هل تلق
 ؟ امهب هلمعي

نع ثيدحلا ف نأ الا ء نيدضعلا ىلا ءاملا عغري هنا ليق دق : لاق



_ ٩٦ 

 ء امهيلع ءاملا رادآ نيتفرملا غلب اذا ناك هنأ ملسو هبلع هللا ىلص ىبنلا

 وأ لسخلا نم ىذلا امو ء امهلحم ىف لوقلا ام نانذألاف : هل تلق

 ؟ امهب حسملا

 عم ناحسميغ ناث لوق ىلعو س هجولا عم نالسخني لوق ىلعف : لاق

 امه رهاظ حسميو هجولا مم امهنطاب لسغيغ ثلاث لوق ىلعو س سرلا

 دقو ، سأرلا دعب نم امهلايح ىلع ناحسميغ عبار لوق ىلعو ، سآرلا عم
 ؟ هلك ااذه ىلع لدي ام لوقلا نم رم

 ؟ اهحسم عضوم نوكي نيآو ، ةمزال ةبنترلاف : هل تلق

 بحتسملا نم اهنكلو ، ةمزال اهملعآ الو « نينذألا دعب نم ىهف : لاق

 حسم « : لانت هنآ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنل ١ نع ىور امل نيملسملل ١ لوق ق

 ٠ « ةماتلا موب لغلا نم نامأ ةبقرلا

 ٠ ؟ هيدي عباصأ ىف امك هيلجر نم عباصأ ليلخت ف لوقلاف : هل تلق

 رصنخ نم هب دبي هنا هبيترت ف ليق دق هنأ الا هتوبث ىنعم ف معن : لاق

 & اذه ريغ ىلع هب ىتأ ناو ء ىرسيلا هلجر نم رصنخلاب متخيو ىنميلا هلجر

. رظنلا ف لاح ىلع هل حصب نأل زاجغ عقو هلعف ام فيكغ



_ ٩٧ 

 ؟ هي دي عب اصأ نم امهنيب ام للخب عبصآ ى أبو : هل تلت .

 ىلع لدي ام ىل هجوتي .الو ، رصنخلاب اهللخي هنأ رثألا ىفغ : لاق

 ٠ كلذ ىف صيصختلا

 لسغ ىق هيلع ءاملا ىرجي نآ نم هيمدق نطاب ق هل دبالو : هل تلق

 ؟ هيبوقرع ىف كلذكو حسم الو

 نم بيقارعلل ليو » : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لوقل معن : لان
 { نيمدقلا رهاظب حسملا ف لاق نمل افالخ امهيغ هبوجو ىلع لدي ام هيف « رانلا

 ىف هنوك حصي الغ س ديعولا نم ليولا نأل ، نيفخلا ىلع ةرورضل ال هزاجأو

 زوجيال ام اذهو 4 مرح دق ام لعف وآ مزلام كرت ىلع الا: ع ديبعلا نم دحأ

 ٠ لاح ىلع هيف فلتخي نأ

 ىأ اثالث ءاضعألا نم دحاو لكل ءوضولا ىف راركتلاب دارملاف : هل تلق

 راصيألا ىلوآ دنع اه دا.رفنلاا ىلع ةقباس تارملا هذه نم ةدحاو لك نوكي

 ؟ ال مآ

 رصبلا ىوذو هرهظأ نم لوق ىف قحلاو ى رثألا ىف كلذك ىه معن : لاق

 ، ضرفلا نم هيف ام ءادأل ةيزجم اهنأل رظنلا ىف هديؤي ناهرب نم هل امل
 ٠ هغرعاغ كلذك نوكي ىتح ءىزجي نأ لاح ىلع زوجي الو

( ٤ ج نئازخلا _ ٧ م )



_ ٩٨ 

 وهف ثالثلا ىلا اهيلع دازامو 0 .ضرفلا ىه ةدحاولاغ : هل تلق

 هميلعت ف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ىور ال اذه ليث دت : لاق
 « هب الا ةالصلا لبقت ال ءوضو اذهف » : لانف ةدحاو اضون هنأ ڵ هباحصأل

 اذه » : لاقف اثالث لسغ مث « هل هللا فعاض فعاض نم » : لاقف ىنث مث

 ٠ « ىلبق نم ءايبنألا ءوضوو ىئوضو

 ٠ ؟ رثكآ وآ ةدحاو اذه ىلع داز ناف : هل تلق

 ٠ ملع وأ لهج ف ةطاحنسالا ىف ىنعمل نوكب نأ الا هيلع ةدايز ال : لاق

 ءوضولا ىف ءىزتجي هب ام رادنم ىلع دئازلا ءاملا ةرثكف : هل تلق

 ؟ هنع ىمنم هركب اغرش

 فرغي لجرب رم هنآ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ىور امل معن : لاق

 رهنلا نمو هللا لوسر اي : لانقغ « فرست ال » : هل لاقف فرسيو رهنلا نم

 ٠ كلذ نم عنتميغ ىهنلا ق امل

 هغرغ ق ريثكتلاو ءوضولا ق دومحم ءاملا ف ريدقتلاف : هل تلق

 . ؟ مومذم

ىلا ءوضولا بحأ نا » : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لوق نم معن : لاق



_ ٩٩ 

 ىتمأ رايخو ع هعضاوم ىف ةعابسا ءوضولا مامتو لتث ام ىلا هركأو ففخ امم

 ريدقتب هنم ناك امغ انزو نزوي ءوضولا ناف « ريسيلا ءاملاب نوئضوتي نيذلا

 هنم ناك امو ص ةمابقلا! موي ىلا رسكي الغ سرعلا تحت متخو مفر ةنسلاو

 . عاصلاب اولستغاو دملاب اوئضوتغ مغري مل ةعدبو فارساب

 ٠ ؟ هب آاضوتي نم ءىزجي دملاف : هل تلق

 5 دملاب آاضوتبي ناك هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ةياورلا ىفف : لاق

 ، هب منقاغ اذه ىلع ءوضولا ى ايزجم نوكي ال فيكف ءاملا نم عاص عبر وهو
 ىبنلا نع ثيدحلا ىف ناغ ، ةيافكلا ىلع داز ام هيغ عدو ، هلعغ نمل زجم هناف

 ؟ هلعف نمل هيغ ريخ ال ةرثك ىف ءاملاب عولولاف : هل تلت

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا! نع ثيدحلا ف امل ناطيسثلا نم وهف : لاق

 مدعل هكرتب نا هل ىغخبنيغ( ناهلولا هل ل امنب ناطيش ء وضولا اذهل ». : لاق هنآ

 هل امل هب ىلوأو ، هلاح ف هل عفنأ وه ام هتاف امبر لب ع ةدئاخ نم هيغ هلام

 ٠ كلذ ىف ريخ ال هنآ ىلع لدي ام اذه فو

 امل ال تارملا ثالثلا ىلع حسملاو لسلا ف دئازلا راركتلاخ : هل تلق

؟ همكح ف اذه نم ه زيجي



_ ١٠٠ 

 عطقنأ الغ ةنسلا ةفلاخم هب دري مل امو هملع وأ هلهج عضوم ف معن : لاق

 نأؤ دبال هنأل ء هملظ نم نوكي نا ملعلا عم هدمعت ىف ىشخأ ىنأ الا « همثاب

 هزيجي ىنعمل الا هفرسن لحم نع هدعبل هنوك ىف ىضتقملا هفرس نم نوكي
 ىبنلا نع ثيدحلا ىف نأ الا س هيغ ىدعتلا نم وهف الاو ؤ هعم رذعي وأ
 ءاسأ دقغ اذه ىلع داز نم » : لاقو اثالث آضوت هنأ ملسو هيلع هللا ىلص

 . » ملظو ىدعنو

 هذه نم موق نوكيس » : لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص هنع ىورو

 نم سيلغ طايتحالا هجو ىلع ناك امو « روهطلاو ءاعدلا ىف نوديعي ةمألا
 ليلد نم هللا همحر ديعس ىبأ خيسنلا لوق ف امل لاح ىلع ءىش ف اذه
 ٠ كلذ ىلع

 هنآ نئمطي ىتح ديزي نا هل له ةدحاولا ىلع دازاميف كن ناف : هل تلق

 ؟ انالت آاضوت

 غلب نم ىنبجعي هنآ الا ، اذه ىلع هزاوج نم عنمي ام دجأ .ال : لاق

 لوزي نآ ىسعل & هئزجي ام ىلع ارصنقم هعدي نا ةسوسولا ىلا كسئلا هب

 ىف اذه وحن نم هل ضرعب ام لاوزل ىجرآو هلثمب ىرحأ هناف هب ام هنع
 ٠ هلهج وأ هملع

 ؟ ةقباس نكت مل ناا ةدحاولاخ : هل تلق

 ىتح متي نا زوجي نلو 0 اهمامتب الا ةدحاو اهدع ىف ىه سيلغ : لاق

. اهطرش نم غابسالا نأل ، لاح ىلع ةقباس نوكت



١٠١ 

 امهنم لك حصي ال ذا ريغ ال اهلامك ناك امهب نألا ةدحاو امهغ : لاق

 . لاح ىلع هنود ام ال غابساب الا

 ؟ املاع وأ الهاج ىلصغ هئوضو ق غبسي مل اذاف : هل تلق

 نوكيام عد هلهج ف هل رذع الو الا ، هل ةالص الو الا هل ءوضو الخ : لاق

 نع ثيدحلا ف نا الا ع امزج دشأو امثا رثكأ هناخ ك هملع عضوم ىف هملظ نم

 تايح هل ثعب ءوضولا منبسي مل نم » : لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 هرادقم ناك موب ءوضولا نم كرت ام عضا وم نغدليو نسنتهنيب باتعو

 : كلذ ىلع لدب ام « دابعلا نيب ىضقي ىتح ةنس فلآ نيسمخ

 ٠ ؟ هبلع هلدغ هي هفرع هدح ام هيف غابسالاغ : هل تلق

 ©، اهغبسي نا لسغلا قو اهبطريغ ةرشبلا ليي نا حسمل ا ىفف : لاق

 ٠ هغرعافغ ةغلايملا ةغل هناخ اهنم رطقيغ

 ؟ هئوضول هئزجب ىذلا ءاملا رادقم امو : هل تلق

 ىف ىفتكي هب ام .الا هيلع وأ هل اميغ ءىشب دحي هنأ هيف ملعأ ال : لان

 نيب ام فالتخال سانلا ىلا ةفاضالاب ةرثكلاو ةلقلا ف فلتخي امبرو ؤ كلذ

. نامزلاب وأ لاوحألاب نوكي امبرو ع نادبألا



_ . ٠٢ ١ 

 ءاملا نم دمب أضوت هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع: ثيدحلا فو

 ٠ لاح ىلع ٥.را دمخم ق ديدحت ىلع لدي ام ةياورلا ف سيلو ٠ عاص عبر وهو

 ٠ ؟ اهمعف حراوجلا ىلع ءوضولاب ىتآ اذا ءاملا ةلقب سأب الو : ةل تلق

 ٠ كلذ زاوج قح نم رظنلا ق ام ىنع ليلد نم رثألا ق امل معن : لاق

 ٠ ؟ لفنو ةنسو ضرغ ىلع لمتشي هموزل ق ءوضولاغ : هل تلق

 مس ١ هيلع قلطأ ن ١ و ل اح ىلع هريغ ال ١ ذه ق ىعم ١ ذكه : ل ات

 لدي ام لوقلا نم ىضم دننو ى كلذك وهغ ، لصف لوق هموزل عضوم ىف ضرفلا

 ٠ كلذ ىلع

 لفنلاو ةنسلاو ضرفلا نيب ام قرف ردي ملو امزال هغرع ناف : هل تلق

 ٠ ؟ هلاح ف هم هلهجل هنم

 سيل امب هيخ ندي مل ام هيلع نوكي ءىش ىلا هب غلبي الا ىسغ : لاق
 ٠ كلذ ق ه رآ ام حص ن ١ اني د هسفن هم زلي نأ انيح هل

 ملعلا ممو هموزلب هنم الهج دمعلاب همزاول نم ءىشل كراتلاغ : هل تلق

 ٠ ؟ هلاح 2 رذعب امل الا

هملع همامتب الا هيلع وآ هل اميف هل حصي الآ هب ام ىرحأ ناف : لاق



_ ١٠٣ 

 مظعأ و ١ رمأ له اجل ١ نم حبقأ مل احا ن اك ن ١ و هم اكحأ ق كلذك وهغ هلهج وأ

 ٠ كلذ ىلع نوكي نآو دبال هب الا زوجي ال امل هتوبثو هل هزاوج ىفغ ث ارزو

 ٠ ؟ اهعمجأب ةحراج دمعلاي هتاضورفم نم كرت ناف : هل تلق

 . اهلك نم . ءزج اهنأل ئ ل اح ىلع اهب ١ وج ق ىلوألا ا النم ه ذهغ : ل انت

 ٠ امهباوص نم كل رهظ دق امب لمعاف ، ةدحاو امهيف ةيضقلاف كسثالو

 ٠ ؟ هدمع نم ااذه ىلع هب ىلص ناف : هل تلق

 هل دبالف الاو س هكرت ىف هل رذع ال ام عضوم ىف هل ةالص الغ : لاق

 هتافأ ناغ & اهتتتو ى ما دام هيلع امك اهئادأل هيف همزلي ام ىلا عجري نآ نم

 ء اهنم هلهج ف هرذعيب نم ىأر ىلع الا هميرحت عضوم ف ةرافكلا عم لدبلاغ
 ٠ اهيغ ام رثكأ ىلع كلذك ىمهغخ الا و

 اهثلث رادقم ىف هنأ .الا ةجراخ نم لقأ دمعلاب هكرت ام ناك ناخ : هل تلق
 . ؟ اهئلث ىل ١ هبلع د ١ ز ام وأ اهعير نم هنو د ام وأ

 . كلذك اذه اب هغرعاف

 . ؟ كلذك وهف رانيدلا وأ مه ر دلا رادقم ق ناك ناغ : هل تلق

٠ كلذ ف ىعم اذكه : ل انن



. ١٠٤ 

 ام س اهضعب وا ء ةجراخ نم هكرت دق ام اذه نم ىسن ناغ : هل تلق

 ؟ هيغ لوقلا ٠

 ام لديب نأ همزليف ركذتي ىتح هيلع ءىش ال ىسانلا ف ليق دن : لاق
 رك دتل هي ىلص ٥ ١ دقم ق هك رنف ام ن اك ن ١ ر ١ وأ مه ر دل ١ نم رفظل ١ وآ م اهبال

 ٠ ىأرلا اذه ف ء ىسنت اهلدب نم هنود امب الغ الاو . رانيدلا

 هيلع نا لين ناو ، ركذت ام ىتم رثك وآ لق لدبلا هيلع : رخآ لوقو

 هدعبأ مل اهتاوغ دعب الا هركذتي مل نا همزلي الغ الاو اهتقو ى ناك ام لدبلا
 ٠ كلذ ىف ايأر نوكي نأ نم

 ٠ ؟ هااح ام هت ايح ٥ رك ذتي مل ن اغ : هل تلق

 . هركذت مدعل اذه ىف فلتخي هنأ ملعأ الو ى هرذعل ةيفاع ىف وهف : لاق

 هتداعا نع هئزجيأ ث هيلع امك همنأف هيلا عجرغ هركذت ناف : هل تلق
 ؟هلك ٠.

 هفافجل هزاوج ق فلتخيب نأل زوجيف قباسلا فجي مل ام معن : لان

 هدعب امل ةداعا ىف بيترتلا ةهج نم ىأرلا هقحلي نأل زاج امبرو الا

 ٠ كلذ لجأ نم هريغ ىلع مقو نا هيلع لخدي نآو دبال ، ىآر نم هيف ام

 ىتح هركذتي ملف هسأر حسم الثم هحراوج نم ىسن ناغ : هل تلق

. ؟ ىأرلا لهأل هيغ هجولا ام هءوضو منأ



_ :١٠٥ 

 هل نا . ليقو ح لاح ىلع هلوآ نم هغنأتسي نأ هيلع نا ليق دنقق : لاق

 فج ناو هزاوجب ليقو س هؤوضو فجي مل ام هدحو هحسميغ هيلا عجري ن آ

 . اهمتي مل ام . رخآ لوق فو ث ةالصلا ىف لخدي مل ام

 ةالصلاف الاو ، هجوب هيلع دسفي نآ الا لاح ىلع ةزاجالاب هيغ ليق ناو

 ىف نوكي نأل زاج اهلجأ نم هديعي نأ اهعم همزليف ءوضولا ىف ثدحب سيل

 ٠ كلذ ق هارأ ام حص نا لوق ىآ اا

 نأ ةالصلا ىف لخدي نآ لبق نم هكرت دق ام ركذت نا هل لهف : هل تلق
 نأل هتردق مم رثك وآ لق اهمتي نأ اهيف لخد نآ دعب نم وأ س هب ىلصب

 . ؟ ال مآ هيلعامك همتيف هيلا عجري

 ۔ هيغ لوق الغ هلعف ناغ س هرمآ نم اذه ىلع زوجب ال هنأ رثألا ىفف : لاق

 هرعش .رادتم ىف ناكغ هكرت ام لق ناو ، رصبلا لهآ دنع هل ةالص ال هنأ الا

 ىأرلا وأ عامجالا ىف زاج ام ىلع تقولا ىف اهداعأ ناف ، ةربا زخو وأ

 . هكرت ىف رذعي هب ال الا ةرافكلا ىف فالتخالا عم لدبلاغ الاو

 كلذك وهف الاو ث هلالحتساب ةنونبد ف ليوأت ىلع هلاح ف نوكي وأ

 عضوم ى ةرافكلا همزلتخ هيلع داز ام وأ مهردلا رادقم ف هكرت ام نوكي وأ

 لوقي نم ىآر ى اهنم دبالغ هزاوج نظ ناو ث هميرحتب ناد امل كاهتنالا

هدمعت ىف نكي مل ناو ث لدعلا لهأ نم هلات نم لهجلا ف ىأر ىلع الا اهب



_ ٦ ٠ ١ _ 

 نم لوق ىلع الا هملعل هيلع نوتيب نأ هب ام ردجأ هملظ ى ةلاهج ىلع

 ٠ لاح ىلع ةالصلا ف اهبجوي ال

 هبوتلا دعب نم هيلع لدب ال هزاوجب اذه :ف..نئادلاف : هل تلق

 ٠ ؟ ةرافك الو

 ٠ كلذ ف عبت ملعلا لهأل نحنو.اذه ليق دنن معن : لاق

 هل ةيزجم ةبونلا نأ مرحم ا ىف ىآر ىلع كدنع جرخي الفأ : هل تلق

 ٠ ؟ ال مآ اذه ىلع هتاغ امل ةرافكلاو لدبلا نع

 ٠ كلذ ىف ام رثكأ امهب لوقلا نأ الا معن : لاق

 اهعطقي نأ .الا اهيف هركذتي نآ دعي نم هتالص ف سيلو : هل تلق

 ٠ ؟ اهيلع ىضمي الف

 ةردقلا عم هملعأ اميغ مهلوق نم هريغ ال اذه ف ىعم اذكه : لاق

 ٠ كلذ ىلع

 ٠ ؟ هب ىلص نأ دعب نم هركذت ناف : هل تلق

 أ اهداعأخ هيغ هم زلب ام ىل ١ عجر م اهمال ١ نم رفظ ق ن اك هناف : لاق

 هدعبي وآ تقول ١ ف اهنن داع ١ مو زلو ئ اهم امت ف فالتخال اغ هنو د ام ن اك ن ١ و

٠ كلذ ىف هلات نمل ايآ ر



_ ١٠٧ 

 ث ةالصلا لبق هركذي مل هنآ الا رثكآ وأ مهردلا ردق ناك ناغ : هل تلق

 . ؟ اهتقو هتاغ ىتح اهدعب الو اهيف الو

 ح اهتداعا موزل ف ىارلا نم ىرعتي الأ عضوملا اذه ىف ىسعف : لاق

 هنأ هتوفت ىتح اهل ىسانلا ىف لوقي نم ىأرل كلذك وهف هموزلب لين ناو

 الاو عضوملا اذه ىف ىأرلا زاوج ف هارأ ام حص ناف ، اهيغ هيلع لدب ال

 ةهبسث نم جورخلا نسحآ امو ، ىلوأ لدبلا نم هب حرص ام ىلا عوجرلاف
 ةنونيد ريغ ىف هنكمأ نمل هيلع امم هجورخل هتآرب الا هيغ لوق ال ام ىلا ىأرلا

 ٠ لاح ىلع ىآرلا عضوم ف ىأرب

 هل زوجيأ . ءام نم ةيقب هئوضو ءاضعأ نم ءىش ق ن اك ن اغ : هل تلق

 . ؟ال مآ هيسن دق امل هلمعتنسيقف ٥ ذخأب نأ

 : رخآ لوق فو س زاج لسغلا ىف ىفتكي هب ام رادقم ىف ناك ناغ : لاق

 ٠ لدعلا لهأ لوقت نم هلكو ، لسغلا نود حسملا ف هزاوجب ليقو ، زوجي ال

 هركذت مث ، لصألا ف ةنس وه ام هئوضو ءاضعأ نم ىسن ناغ : هل تلق

 ف هيلع اذام 0 اهمتأ نأ دعب نم وآ 0© اهيق لخدب نأ ليق نم وأ ةالصلا ىف

 ١ ؟ ل دعل .

 مل ام اهنم هكرت ام ىلا عجري هنآ لضفلاو ملعلا لهآ لوق ىفف : لاق

حصت ال ةالصلا ناف ت اهمنآ ولو لوقو ص اهمتي مل ام لوقو ، ةالصلا ىف لخدي



_ ١٠٨ 

 لوقو ن دمعلا ىف الا هيلع ةداعا .ال لونو . اهديعب نآ هيلعو ... اهكرت نمل

 . ابنج نوكي ىتح دمعت ولو

 6 ١ دمعننم وأ ابسسان امهكرنن هفنأو همغ ق مهلو نم ىدنع ام ١ ذهو

 ٠ امهنم هكرت ام .و

 . ؟ ال مآ ةمات هتالص ف لوقلا ام ؤ ىلص ىتح امهيسن ناغ : هل تلق

 حصت الغ س ةدكؤم ةنس اهنأل اهداسفب .لينو ۔ اهمامتي ليق دق : لاق

 ضقن ال ليقو ث ابنج نوكي نأ الا هيلع ةداعا ال ليقو ى امهب الا ةالصلا

 نوكي اذه ىلعو أ هللا همحر ةيواعم ىبأ لوقل هناو ث ةبانجلا ف ىتح هييلع

 هناغ ةبانجلا ىف الا . ، امهلايح ىلع امهنا لوقي نم ىآر ىلع نينذألا ى لوقلا

 . امهلسغ نم اهيغ دبال

 ىف وآ س ءاملا نم هرعس فف ام لضفب هينذا ىلا عجر ناغ : هل تلق

 . ؟ ال مأ هت زجيف هندب

 ، امهل هافك نا ءاهقفلا نم امهلثم ىف هزاجأ نم ىأر ىلع معن : لاق

 . لاح ىلع هئزجي الخ الاو

 هزاوج نم عنملا نوكيف ، لمعتسم ءام همسا ف اذه سيلآ : هل تلت
٠ ؟ همكح ق هب امم ىلوأ



:١٠٨١ - 

 لغعتسملا ناغ ، هزاجأ نم لوق ف ال هزجب ممل.نم لوق ف ىلب : لان

 :ة كلذ ىف هب ام ال \ دسجلا لياز ام هدنع

 هيزجيأ ؤ هدحو هديعي نا هكرت اميغ هل زاجأ نم لونت ىلعو : هل تلق

 ٠ ؟ هيلع ام ءادأل هبطري ام رادقم هيف

 حصي الف الاو ، ليسبب ىتجخ لسغلا ى اماغ حسملا ف هيزجي معن : لاق |
 ىلع لد ام لوقلا نم ىضم دقو ع همكح هعبتي نأ نم هيخ دبالو همسا هل
 ٠ كلذ ىلع

 هتوضو راتآ نم آضوتي نآ دعب نم حسمي نآ هل له ءعىضوتملاف : هل تلق

 . . ؟ .ال مآ هزاوج نم عنمي نآ هل سيلو

 هنأ الا ليذنملاب رثكأؤ ء ةيهاركلاب ليقو ث ةزاجالاب هيخ لينق دق : لان

 امأو هل زوجي الخ هليدنمب امآ .: رخآ لوق فو ث هيلع ضقن ىلا هب غليب ال

 ه كلذ ف هللا دبع ىبآ لوقل هناو ى سأب الغ هيغ ىلصي ىذلا هتوبث

 ٠ ؟ اذه نم هراتختف كيجعب ىذلا امو : هل تلق

 حسملا نع اضرعم هراونأب هعدي نأ هنكمي ام عضوم ىف ىنبجعي : لاق
وه نمل هغافج ليجعت هنوك ىف ىضتقي رظنلا ىف ىنعمل نوكي نأ الا ، هراثآل



_ ,٠ _ 

 ههبشأ ام وأ هلجعأ ء ىشل هلعفي ال ىبأ ناغ ‘ رثألا هكرت نم لاحلا ف هب ىلوأ

 ارمآ ةيهاركلا ىلع داز ام ىلا هب غلبيف ارجح هزاوج نم هعنمي ام دجأ الف

 ٠ هوركم هنا هيف لوقي نم ىأر ف

 هللا ىلص ىبنلا تيأر : لاق هنآ لبج نب ذاعم نع ثيدحلا ف نأ الا

 ىضر ةشئاع نع ىورو ث هئوضو رثآ هبوث فرطب ههجو حسمي ملسو هيلع

 نب رباج ركذو س ةفشنم هل تناك هنأ ملسو هيلع هلل !: ىلص هنع ح اهنع هللا

 ٠ همهتي ال بوثب ههجو حسم الا اءوضو آضوتي ناك ام هنآ هللا همحر ديز

 اندنع هب لومعملا : لانت هنآ هللا امهمحر ةديبع ىبآ نع عيبرلا لوق فو

 هلللاو ء ايابحتسا هب لمعاغ لوقأ ام اذهف ڵ لسيغلا دعب هءاضعأ حسمي ال

 ملعأ ٠

 ىناغ ى هلدع حصف هتح رهظ ام الا ءىشب ذخؤي ال مث هلك اذه ف رظنيغ

٠ مالسلا و هلهآ نم ال نوكأ نآ اذه ىف ىشخأ



_ ١١١ . 

 نوثالثلاو عساتلا بابلا

 يف ركشلاو ةينلاو ءوضولا ةيآ ىف

 : ناهبن ابأ خيسلا ىنعأ هباوج نمو : ةلأسم ذهب

 ؛. هرسغفم وأ هباتك ق هللا نع لوقماا لمجم نم ىمهآ ءوضولا ةيآ نعو

 ٠ ؟ اهنع ىن ربخأ

 5 ةلمجم اهنأ هارأ ام حص نا اهيغ ىل رهظي ىذلاو 0 ملعأ هللا : لاق

 ، ءامسألاب افورعم هيف عوضوملا ىه ىتلا ءاضعألا ىف ىنعم نم اهب ام ناك نا و

 نأل ، اعيمج لجرالاو سوءرلاو ىديألاو هوجولاو ةلمتحم ليوأتلل ىهف

 ٠ هضرعو هلوط ىف هدح ىلع لدي مل هضرغ ف هجولا

 نم اهمسا ف ديلاو هلك ىلع هقالطا ف لدغ هلسغب هرمأ ىف قلطآ امناو

 كرولا نم لجرلاو ، امهنيب قغرملاو اهمكح ى اهنم عباصألا فارطأ ىلا بكنملا

 وهف مدقلا نم ىند ناو 6٧ نبم نبب بعكلاو ئ اهفارطأ نم عباصألا رخآ ىلا

 . نيغرطلا نيب

 لد :امناو % ىه نيأ .نم امهيغ ةيادبلا ىلع لدي ام ةيآ ىف سيلو

 نم هيلع لدي مل ام ىقبو ، دودحملا نم انوكي نألا زاج ةياهنلا ىلع ىنأب
ىلع ىضتقيغ ، عضوملا اذه ف ىنعمل نوكي نأل زوجيو ، دودحملا ىف امهلوخد



_ ١١١ 

 امهنم لك ىف ىقبيف ةماع اهعم انوكي ال امهنأ الا س لاح ىلع امهبوجو هدايق

 ىف ةدئازلا ءابلاو ث امهل هقارغتساب رمألا رهاظ ىف قالطا نم هب ام ىلع

 ىلع لدت نأ زوجيف ضيعبتلل نوكت نأ نكميآ ث اهلخفحل .ةبجوملا سوعرلا

 قاصلالا نم امهب ديرآ ام ىنعمل نوكي نأل نكميو ث اهنم ضعبلاب ءازتجالا زاوج

 اهيلع ةفوطعم نوكت نأل لجرألا ف زوجيو ع لكلا موزل ىلع لدعلاب لديف

 ٠ لسختف ، ىديألاو هوجولا ىلع وأ ، حسمتغ

 رم ىلا همومعب ههجوت ف ىضتقي ام اهليزنت رهاظ ف ناغ اذه عمو

 فيك & هموي ىف وأ هتليل ف ةالصلا ىلا مات املك ، هموزل نوك هيلا هجوتي
 الا س هماكحأ ىف كلذك وهف همانم دعب نم وآ ء هتظقي عم همايق نوك مقو ام

 نمل صوصخ ف هنأ ىلع رمألا ىف لد ام نيملسملا نم هلاق نمع اهليوأت ف نآ

 ٠ هغرعاف نيثدحملا نم نوكي

 ىف ىنعملاب لد ام ءازجلا سآر اذاب طرشلا دعب نم ىه ىتلا ءافلا فو

 لون نم اهيف ءاج ام ىلع بيقعتلل اهنأل ك ءادتبالاب قحألا ىه اهنآ ىلع هوجولا
 ءافتقا بيترت نم ةيآلا ىف وه امك ىلاوتلا ىلع هب مبتيف اهدعب امو ءاحصفلا

 لد ام واولاب اهفطع ى هنآ الا س اهمظن ىف رخأت دق ام مدقي الخ ،\ اهمسرل

 . بيترتلا نم اهدعب ىلع

نمو ، لمعي وأ لوقي نمل عضاوملا هذه ىف ىآرلا زاج ههبش امو اذهلغ



 ۔۔ ١١٣

 كرتي نآ هب ام ىلوأغ الاو ححص ناخ ، لوقلا لمجم نم الا اهرآ مل هلجا

 الا و هيلع دري وآ رمديغ هلطاب رهظيب وأ ، هيف امب ذخؤيف حصي ىتح لمهملا نم

 ء هباوصب ملعأ هللاو ، لدعلا نم ديعب ريغ هنأ ىسفن ىف ىذلاو 5 هلاح ىلع وهف

 . ٠ هب لمعت نآ لبق نم هيف رظناف

 نأ ىلعل هب ىنفرع س اهيغ امأ نايبل اهريسفت عضوم نيأف : هل تلق
 . ؟ هارأ امغ هغرعآ

5 

 ىور امل اهنايب ىلع لد ام رشبلا ديس ىفطصملا نع ربخلا ىفف : لاق

 ةرمو & هلاتمب ةرم ءوضولا هباحصأ ملعي ناك هنأ ملسر هيلع هللا ىلص هنع

 لهآ نم دحاو نع الو عضوم ىف ال رتنألا ىف نأ .الا س هلاعغأ نم نوكي امب

 نمل هيغ ىأرلا زاوجل عازن ىف ىرخأو ، عامجا ف ةرات هيلع لدي ام رصبلا

 ٠ هغرعاف هيلع ردق

 هذه نم لخاد ةميركلا ةيآلا ليوأت ىف ءاهقفلا نم ىارلاغ : هل تلق

 . ؟ ال مآ ءاضعألا

 هدحو هيلع لخاد هجولا نألا ، كلذ ىث ىعم اميف كلذك وه معن : لاق

 ٠ هدع ىف كلذك اذه ىلع نوكي ال اهيفك ىف هضعب ىف سأرلاو اهقغرم نم

( ٤ ج نئ ١ زخل ا _ ٨ م (
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 ( ةالصلا ىلا متمق اذا ) : ىلاعت هلوق ف مايقلاب دارملاف : هل تلق

 . ؟ وه ام

 ليقو 0 اهيلا متنهجوتو اهومتدرآ اذا هب دارملا نوكي نأ ىسعغ : لاق

 3 نيثدحم اهيلا متأيهت اذا ليقو ث اهنايتا ىلا ةمهلا متفرصو اهومتدصق اذا

 متمق اذا : عبار لوق ىفو ى لاح ىلع نيرهطتملا مزلي ال ذا : عيمجلا لونت فو

 . مكمون نم اهيلا

 هبجوي امب ءافولا نع صقن نم هيغ امل لمكأو رهظآ هلبنق ام نآ الا

 ىقبيف مانملا ريغ ىف ثدح نع اهيلا مايقلا نوكي دق ذا ى ةهج لك نم

 ء اهيلا همايق ىف ببسلا ىه ةدارالاو ، هلوق نم اذه ىلع هدح نع جراخلا ف

 اهزاوج نم هعنم ىذلا وه ثدحلاو ث همانم نع نكي مل ناو مزال اهل وهف

 ٠ هعف رب ىتح هعم

 . ؟ال مآ اهمعيغ زاج وأ م زل ام ىلع ىتأي ةيآلا ىق هب رمألاغ : هل تلق

 ةنسلاو ڵ ةلفان عؤطتلا فقو امزال ضرفلا ق نوكب نأ الا معن : لاق

 همدعل نوكي نأ وأ س هب الا حصي نأ ةالصلا ف زوجي ال ذا هندب ف ىه ةدكؤملا

 ٠ كلذك ىغ الاو 64 هنم الدب

عم ء وضولل ةينل ا ىف ىه ء ايسشثآ ف كنلا عجرأ نآ ديرأ ىن اغ : هل تلت



_ ١١٥ 

 اهنع ىنربخت سيلآ س هيغ كسثلا ىف ىرخآ لئاسمب اهفدرآ مث ث اهعبتي ام

 . ؟ ال مأ كيلع لاط دت ذا

 لخبأ الو ئ هفصأ امي هيلع كلدأو هفرعأ امم كريخآس ىنا ىلب : لانت

 ادغ ىنازيم ى هاقلأ ارخذ ىل ىقييغ ء داشرلا ليبس كيدهب نأ ىسعل ع كيلع

 هيف امل قغوملا هللاو ، كلاب ىلع رطخ لاؤس نم كل ادب ام لتف ع داعملا ىف

 ٠ هاضر

 ةين ىلا جاتحي لهغ ث هريغك ءوضولا ف بلقلا لمع نم ةينلاغ : هل تلق
 ٠ ؟ ال مآ اهلبقت

 ة هموزل حصي الغ هل ةياهن ال ام ىعدتسي هنأ هملعأ اال ام اذهف : لاق

 هل ةياغ ال ناك وأ ، هرود مزل ام نأل كلذكغ ، اظغل اهآر نم لونت ىلعو

 ىف وأ ةين ىف امزال ههبشأ ام وأ اذه لثم ىف نوكي نأ زوجي فيكف ث لطب

 هدارأ ام ىلا غارف اهنم هل نوكي الخ همزلي نأ دحأ قح ف زوجي وآ ع لاتم

 ء قح ف حصي نأ زاج ول نأ عاطتنا اهل سيل ذا س هرمع لاط ناو ث اهب

 ٠ لاح ىلع زوجي ال هنكلو

 ٠ ؟ ال مأ هيلع ىهف هطرش نم اهنا ةينلا ىف لوقلاخ : هل تلق

. لوقت نم هيغ ام رثكأ ىلع معن : لاق



_ ١١٦ 

 الو ةضيرغ ةالصل هدصقي ملو هلوسرلو هلل ةعاط هاون ناف : هل تلق

 ٠ ؟ ةلغان

 ةعاطلا نأل ى هيلع ام ءادأ هزاوج قف فلتخي نألا زوجي نأ ىسعف : لاق

 ىلصب نأ امآ و 6 كلذك وهف هزيمي مل امو 6 ةلغانلا و ةضيرفلا ىلع عقت دنه

 ٠ سأب الغ لفنلا نم هءاس امب

 هب ىلصي نأ هل زوجيأ ث لغاونلا نم هدارأ امل هاون ناف : هل تلق

 ٠ ؟ ضئارفلا نم هرضح ام

 . نورخآ هزاوج نم عنمو موق هزاجأ دنن : لاق

 ٠ ؟ هيف لوقلا ام س تاولصلا نم هءاسث امل المجم هاون ناغ : هل تلق

 ٠ هيلع وأ هل امل ايزجم نوكي نآ اذه ىلع هب ام ىرحأ ناخ : لاق

 ٠ ؟ ةالصلا نم هللا ءاش امل هاون ناغ : هل تلق

 ٠ ءاوس ىلوألا لثم هذه ى لوقلاف : لاق

 ىف اهس ناغ ، غارفلا ىتح اهميدتسي نأ ةينلا ف همزليو : هل تلق

 ٠ ؟ هل حصي مل ام اهنع هئوضو ءاضعأ نم ء ىت

 ىف هب وه امع اهلوحي مل ام مزجلاب ةمادتسالا مكح ىلع وهغ : لاق

٠ هريغ ىلا هلاح



 س ١١٧

 ءادأل ةراهطلا ةين ىلع ءاملا بلط ىف هلزنم نم جرخ ناغ : هل تلق
 لوقلا ام ةن , لع آضوتغ ، اهدجي نأ ىسن هنآ الا ةالصلا ضرف نم هيلع ام

 ٠ ؟ هبف

 ىلمي نآ هلو اهنع عجري مل ام ةينلا نم هيلع جرخ ام ىلع وهغ : لاق

 ز هيلع ضقتنا هنأ ملعي ىتح ةزاجالاب هيغ ليق دق لاقو % ىرخآ ةضيرف هب

 ىلصي نأ هل نا : رخآ لوت فو 6 ضخقنتني مل هنأ ملعي ىنح زوجي ال ليقو

 غارفلا دعب نم وأ هي اهدارأ ىنلا ةالصلا كلت ىدؤي نأ لبت نم هل هاون ام هب

 . هلمهي نآ لبق اهنم

 هل نا : ليقو ح ءادتيالا لاح هل ىون ام الا هب ! 7 ال : لدتو

 3 ةحراج هئاضعأ نم ىقب ام هثوضو نم غارفلا لبن هاون ام هب ىلصي نأ
 ٠ هل اضوت ام ريخل ٥ دنتتعي نأ هل سيلف . همامن دعي نم امآ 9

 ٠ ؟ ال مآ ٥د ١ رآ ام لفنل ١ نم هي لصب : نأ هل زوجيو : هل تلق

 مل هنآ ملعي ىتح زوجي .ال ليقو س ضقتنا هنأ ملعي ىتح معن : لاق

 ٠ [9ر : ننم

 ةضيرغ ءادأل هدقتعا هنأ الا ةغورعم ةالصل هوني مل ناف : هل تلق

 ٠ ؟ اهنم

٠ هيلع ضقنت ١ هنأ ملعي ىنح هي ىلصي نأ هل و هئوضو يلع وهغ : ل اق



١١٨ 

 ٥ءاسن ام لفنلا نم هب ىلصي نآ هل زوجيآ ، ةلفانل هاون ناف : هل تلق

 ٠ ؟ هداسغ نوك 7 حصي مل ام

 . اذه ىف مهلوق نم ىدنع جرخي اذكه : لاق

 زوجي ال ام وأ ةلغان وأ ةضيرغ ةالصل ةين ريغ ىلع آضوت ناف : هل تلق

 ٠ ؟ هيف لوقلا ام ء دمعلاب هدصق هنآ الا ء هيب الا

 دقت ام هب ىلصي نآ هلعج اذا هل نا لدعلا لهأ لوق ضعب ىقغ : لاق

 كسنل هيواي نأ الا زوجي ال : ليقو ع لفنلا نم هءاش ام وأ ضرفلا نم هرضح

 هل نا ليقو ٠ ةلفان وآ ةضيرغ ةالصل نوكي ىتح رخآ لوق فو ث ةراهط وأ

 ٠ لغنلاب موقي ال ضرفلا نا سكع الو ، ةضيرفلا ءوضوب ةلفانلا ىلصي نأ

 مل هنآ الا ، ةساجن نم ال هرهطف هئاضعأ ضعب ىلا دمع ناغ : هل تلق

 ٠ ؟ هيزجيف هيلع ىنبي نأ هل له س دعب نم هاون مث ءوضول هدري

 هب ام ىرحأف ، ءوضول ةدارا نع ال عقاو هنأك ، هلسغ نم اذهغ : لاق

 نوكب نأ الا س هلعف لاح اهيلع همدقنتل ةينلا نع جراخلا هنأل ء هيزجي الآ

 ٠ كلذك وهف الاو ث ةين ريغ ىف هزاجأ نم لوق ىلع

 ٠ ؟ هيوني نآ ريغ نم همتأغ هلك ءوضولا اضوت ناغ : هل تلق

٥هءوضو تيثأغ 6 ٥ زاجأ نم لوقل هتويث ق فالتخالا عضوم ١ ذهغ : لاق



_ ١١٩١ _ : 

 هفرصي مل ام ث ةلفان وأ ةضيرف نم ةعاطلا لمع ف ةمدقتم ةين نم هل امل

 ةين نع نوكي نآ الا كل ذب ه زجي مل نه لوقو 6٧ هعم حصي ال امم هربغ ىل ١

 ه كلذ ىف لوقلا ىضم دقو ، لمعلا لاح هرضحت

 ءوضول هوني مل هنأ الا ،ے اهغبسأف ءوضولا حراوج لسغ ناغ : هل تلق

 ٠ ؟ هب ىلصو ةعاط نم نوكي ام الو ي ةراهط الو

 : ليقو ء اهديعب نآ هيلعو هل ةالص ال هنا لوقلا ضعب ىفغ : لانق

 ٠ ةمات هنالص نا

 ٠ ؟ هل ةين ريغ ىف هنأ الا ةروص همتأغ ءوضولا ةفصب ىتآ ناف : هل تلق

 ٠ هفرعاف ا رركم ىضم دت اهيغ لوقلاو ى اهريغ ال ىلوألا ىه هذهغ : لانت

 ٠ ؟ هتالصل هدري مل هنآ الا اروهط هاون ناف : هل تلق

 ة ةلفانلا هب ىلصي نأ هل زوجيو ، ةعاطلا نم نوكي نأ ىسعف : لات

 هزاوج ف فالتخالا ىنعم هيغ جرخي نآو دبالغ ضئارفلا نم اهريغ امآو

 ٠ كلذك

 عضاوم ىلع ءاملا ىرجأف اضوتي فيك ك هريغ ملع وه ناغ : هل تلق

 ٠ ؟ هميلعت الا هونب ملو هئوضو

 خملاب ليقو ى ربلا نم هنأل هب ىلصيغ هظفحي نأ هل نآ رثألا ىفف : لان

٠ هب ىلصي نأ نم هل



 ۔۔ ١٢٠

 ىذلا .:م ، هلعف لاح هرضحت ةن الم ةالصلل هزاوجب لوقلاف : هل تا

 ٠ ؟ ءامقفلا نم هلاح

 ف الا ىردا ال انآو 6 ءادتبالا ىلع هلاقف ٥آر نمي ملعأ هللا : لاق

 ىلصي نأ هل زاج هيلع ظفاحو "مكحأ اذا هنأ لضغملا ني رمع لوق نم رثأل ١

 ٠ هرضح دق ام هي

 ناو ةالصلل ها زجآ ءاملاب اضون نم هنأ : حبسمل ١ نب دمحم لوق فو

 ٠ هوني مل

 هازجأ هئادأل ادتتعم ءوضولا عيمجب ىتأ اذا : رقصلا نب نازع لوت فو

 ٠ ةين هرضحن مل ناو ةالصلل

 ٠ ةمات هتالصغ هب ىلص ناغ س ءوضولا عقوم كلذ عقي الغ ؤ ةعاطلا نم ءىشل

 هنرضحغ ةالص هي درب ملو اضون اذا هنأ : نامتع نب ناميلس لوق فو

 اهنأ ىلع المجم ةعاطلا ف لد ام ىنارحبلا دايز لوق ىفو س هب ىلصي نأ هل

 ةينب الا ةبانج الو ءوضو ف ارهطتم نوكي ال هنأ : دمحم ىبأ لوق فو

 الا ةيصعم الو ةعاط ىلع هعم لدت ال هتئيهو لعفلا ةروص نأل س دصقو

٠ ةينلاب



_ ١٢١١ 

 عقي الأب هيشأ ءوضولا نأ : هللا همحر ديعس ىبأ خيشل ١ لوق ق و

 زاج هلغانل أضوت نم نأ امهلوق نمو ةالصلل هبو هل داتعاو هيلا دصقب الا

 . امهيخ هلاق نم ىأرل كلذو ى اذ ىف امهنم ارايتخا ةضيرفلا هب ىلصي نأ هل

 صقن وأ هفورح ف داز ام ىلا رابخألا ءالؤه لوق نم ىنرضح ام ١ ذه

 ىناغ ص اقفوم هفرعاف ريغ ال وه ىنعملا ناغ سأب الو ، راثآلا ىف ءاج امم

 ٠ ادبأ هريغأغ هلذبأ الآ ىلع صيرح

 هياع ام ءا دأل وهغ رهد ىف هنم نوكي ءوضو لك نأ ىون ناخ : هل تلت

 ٠ ؟ هرمع ةدم امهنم هءاش امل وآ ةالصلا نم

 ء لقنتل ١ نم ٥ اىشث ام وآ ضرغل ا ءادآ ق هل اي زجم نوكب نأ ىسععغ : لانت

 ٠ ها ون امع عجرب وأ ئ ء وضول ١ ريغل هدرب مل ام

 نم مدقت .ام ىلع نوكيأ ةالصلل هدقتعي نأ موي ف ىسن ناف : هل تلق
 . ؟. هيلع وأ هل اميت ةينل ١

 هب ام ىلع أضوت ناخ ، هيخ هادأ ام حص نا اذه ف ىعم اذكه : لاق

 لاح وأ س قالطالا ىلع تاولصلا نم هءاش امل هب ايوان همكحاف رمؤي

 هيف كش ث هب ىلصي نأ لبق نم هنأ الا ، هاون مولعم ددعب وأ ، هئادتبا

٠ ؟ هيلع ضقنتأ



_ ١٢٢ 

 ء هداس نوك هعم حصي مل ام هب ىلصي نأ هلو ، هئوضو ىلع وهغ : لات

 هل هديينتت عضوم ى .الو ، هقالطا عضوم ف هدادس ىف فلتخي هنأ ملعأ الو

 زواجي مل ام كلذك وهف الاو ىآر ىلع نوكي نأ الا س هتاولص نم همولعمب

 ىأرل هزاوج ف فالتخالا مكح هتحلي نأل زوجيف ء هيلع داز ام ىلا هاون ام

 ٠ لأح ىىلع هزجي مل نم

 هزيجي ال نم ىأرو س هيلع ضقتنا هنأ ملعي ىتح هزاجآ نم ىآرو

 نأ نم اذه ىلع عنميف لوقلا هب رم امك س هيلع ضقتنيب ال هنأ ملعب نأ الا

 . هيغ كسشلا عم هب ىلصب

 لوألا ىلع زوجي الو ى هيلع ضقتنا هنآ ملعي ىتح ىناثلا ىلع زوجيو

 اذه ىف كلذك وهف هثدح مدعل هلاح ىلع دعب هنأ هملع ىق ناك ناو & عنملا الا

 ٠ هدايق ىلع عضوملا

 نأ لبق نم ه داسسغ ق كشف ةمولعم ةالحل آاضوت ناف : هل تلق

 ٠ ؟ هب اهيلصي

 هب ىلصي ال ليتتو ، اهلاوز نوك هعم حصي ىتح هتراهط ىلع وهغ : لاق
 ٠ هفرعاف حصأ هلبق ام نأ الا اهلاح ىلع دعب اهنأ نقيتسي ىتح

 رم هنآ الا ةالصلا يف لخد نأ دعب نم هضتن ق كش ن اغ : هل تلق

( ٠ ؟ اهمتب نآ لبق



_ ١٢٣ 

 هتالص ىلع ىضمي نأ هل نأ الا عضوملا اذه ف ىردآ الغ : لاق

 اذه الا ىردآ ال ىنأ .الا \ هداسغخ نوك هعم حصب مل ام كشلا ىلا عجرب الغ

 ٠ لاح ىلع هدادس نم

 5 هتالص ف هيلع ضقتنا هنآ هب ىلص نأ دعب هيغ كش ناف : هل تلت

 . ؟ ىلوآ هم ى ذل ا ام هي ىلصب نأ لبق وأ

 هب ىلصي نأ دعب نم هيلع زوجي فيكغ ىلوألا نم رهظأ هذهغ : لاق
 هسفن نع عديلف ث اهمامت الا عضومل ا اذه ىف ىردآ ال ىنا ، هيلا عجري نآ

 ديري الف ريخل ١ ب اي نم ه اتآ ن اإو هنأل % هيف ريخ ال هناف 0 ن اطسشل ١ ىع اد

 ٠ رشل ١ ال ١ هب

 ح هتوبث ق ف)ااتخالاغ ء ى رخأ ةالص ىلوأل ١ دعي نم هب ىلصي نأ امآ و

 ح هتراهط نم نبقي ىلع لصألا ق هنأل ح حصأ 5 ون امل ه ز ١ وجب لوقل ١ نأ الا

 وه ام وأ هلثم نيقيلا الا لدعلا مكح ىف هليزي ال نيتيلاو ي هداسغ نم كشو

 ٠ هل اح ىلع 'وهغ ال ١ و 6٨ هنم ىلعآ

 ٠ ؟ هيلعو هل ىذلا ام ةالصلا دعب نم هيغ كسث ناغ : هل تلق

 ء نيح ف هلاوز نوك هعم حصي ىتح نيقي نم هئوضو ف هب ام ىلع : لات
 ٠ هفرع اغ اهيف لوقل ١ ىضم دقو اهريغ ال ىلوخلا ةلآسملا هذه و

؟ هيلع لدغ هلاق نمل ليلد نم اذه ىف امو : هل تلق



 اذا » : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لوق ف هنأ ىعم ىذلاف : لاق

 ىلع هوقدصت الف س مكتايل نيب مكطيحي ناطيشلا ناف ةالصلا ىلا متمق

 هللا ىلص هلوقو « اعغار احير اوعمست وآ ارطاغ ائيسث اورت ىتح مكسفنأ

 « احير مشي وأ انوص عمسي ىتح فرصني الغ مكدحأ كش اذا » : ملسو هيلع

 توص نم الا ضقتني ال » : رخآ ثيدح ف ملسو هيلع هللا ىلص هلوقو

 ٠ كلذ ىف اليلد هب ىغكو ث اذه ىلع لدي ام « حير وأ

 هب ام نوك ىف كىنتف هنع ح رخ مل هتوضو ق دعس ن اك ن اغ : هل تلق

 عجرب الو ث همامت ىف اذخآ ص هتوضو ىلع ىضمي نآ هب ام ىلوف : لاق

 ىآر ىلع الا هماكحأ ىف ءىشب وه سيلف الاو هنوك هعم حصي ىتح كنلا ىل ا

 هلبق ام نأ الا ء هيلع لخدي نأ ىسعف ص هيف كنلا عم هب ىلصي ال هنا لوقي نم

 ٠ كلذ ىف ىلوألا وه

 نوكن نأ اهخاخخغ هيثيلآ نيب اهدجي ةكرحل هيف هكس ناك ناف : هل تلق

 ٠ ؟ هيلع اذام \ هغوج نم ةجراخ حيرل

 6 هيلا هوعدب ام ىلا تفنلب الغ ، ناطيشلا نم نوكب دق اذه نا : لاق

 ةدئافل ال هيلع عساولا قيضيغ كشلاب هذخأيل هيتيلأ نيب هلاح ىف بعل ناو

نيقي ىلع نوكيف هفوج ينم هسفن ىف ام هتراهط ىف هعم حصب مل ام هل يجرت



 س ١٢٥

 ةليضف نم اهنود ام وآ س ةضيرغ نع هيملي نآ هب دارآ امبرو الا ، اهداسف نم

 ٠ هبف هل عفن ال امب

 .. ه ؟ .ال مآ آاضوت دق هنأ ىلص نآ دعي نم كش ن اغ : هل تلت

 6 ةم انن هل ىھخ ال ١ و ؤ اهد اعآ ء وضو ريغي اه الص هنآ هعم حص ن اغ : ل انن

 ٠ كلذ ريغب لوقي ادحأ نأ ملعأ الو

 ٠ ؟ ةالصلا ىف ن اك ن ١ و :: هل تلتق

 ىل ١ عجرب نآ هيلع ن ١ ليقو ٨ هنالص ق ىضمي نأ هل ن ١ ليق دق : لاق

 ٠ اهنم دح هيلع ىقب ام ء وضول ١

 ٠ ؟ ةالصلا ىف لخدي نأ لبق نم كلذك هيخ كت ناغ : هل تلن

 هئوضو نم نيقي ىلع الا اهزاوج نم هل عنملاب هيف ليق دق اذهف : لاق

 ٠ هيلا عجري نآ نم دبالف الاو

 ةنانئمطالا ىف هلعلو ث هيلا عجري نأ همزلي ال هنا هيف ليق دق : نات

 ٠ هلعف وأ هكرت هنأ هعم حصي مل ام مكحل ١ ف ال

 مث آاضوت دت هنآ ىلع عجر مث كلذك ءاملا ىل ا راس دق ناك ناغ : هل تلق

٠ ؟ هكرت وآ هلعف دق هنأ هلك هئوضو ى كن



 س ١٢٦١

 ٠ ءاوس امهيغ لوقلاغ ، ىلوألا لثم هذهغ : لاق

 هعم حصي نآ الا هيلا عجري نآ همزليف هيلع هبجوي مكحلاف : هل تلق

 ٠ ؟ هاتأ دق هنآ

 حصي فيكف هتراهط نم كنو هتدح نم نيقي ىلع هنآ ىدنع اذكه : لانق

 نيقيلا نم هيسني ال انيقي هملعغ هب لزن ام هنع عفتري نأ مكحلا ق

 ٠ كلذ ىف

 هيلع حسمي مل هنآ هتوضو ءاضع آ نم ء ىش ق كش ن اغ : هل تلق

 ٠ ؟ هلمكأف همتأ نأ دعي نم ء امل اي

 حصي مل ام همات دعب كنلا ىلا عجري ال هنا هيغ ليف دق اذهف : لاق

 ٠ هماكحأ ىف نوكي اذه ىلع هموزل عم هضعب ىف لوقلاو ، هكرت هنأ هعم

 ٠ ؟ همني مل هتوضو دعب ن اك ن اغ : هل تلق

 دعي ء اضع هرا ١ نم هيف كش ام ىل ١ عجري ال هنآ ء اهقفل ١ لوت ىفغ : لاق

 ةنانئمطالا ق اذه ن ا : رخآ لوق ق و ؤ ٥ رثكأ ىف اقلطم هريغ ىل ا ه زو اج نأ

 . هنم غرفي مل هئوضو ىف مادام مكحلا ف ال

 ء ىش هيلع حسم وآ هسل وآ هيغ كش ام ىل ١ رظن وه ن اغ : هل تلق

٠ حسملا وأ لسغلا ىف هيزجي ام ردقب ابطر هدجوف



_ .١٢٧ 

 رثألا ف نآ الا ، هيلا عوجرلا نع هيزجي نأل هيف زوجي نأ ىسعف : لاق .

 :. ...... :.:. ٨:“ | .:-6ه رظنلا اذه لثم ىلع لد ام

 / :..., كن 2 ةف ::ه
 عجري نأ مكحلا ىف هيلع سيلف هغارغ نم كشلا اذه ناك ناف : هل تلق

 ٠ ؟ هيلا

 هلل دمحلاو :لدغلآ لزاتم ىف نحنو “ عضوملا اذه ىف ليق دق اذكه : لات

 . عبتت لضفلاو ملعلا ىوذ نم.انمدقت نم راثآل

 ٠ ؟ امهتوبث عضوم ف دي دشتل ١ وآ ةصخرل ١ نم هب ذخأب ن ا هل هيحت ى ذل ١ ام

 صخرأب راب عسوتيب نأ كوكناب اذه لثم ف ىلتبا نل ىبح نم ىذلاخ : لاق

 نم ناك ام هسفن نع عديف ديدس لوق نم هب لمعي نأ ىآرلا ىف هل زاج ام

 اهتاقوأ لوأ نع ةالصلا ريخأت هرجي نأ نم افوخ كلذك مادام ديدشتلا

 ءاجرو ث هتحت لئاط .ال ءانع نم نوكي ام وأ ث اهتاوف نم هيلع داز .ام وآ

 .هب ام عفد ىنلع .هكولس ف ةوق ديزم نم ةصخرلا ى هب امل هنع لوزي .نأل

 .دعب .نم الو ث هلاح ق هل نوكي مفنلا نم ءىشل ال ص هكوكبش نم هضراعي

 ٠ ةرهاظ وأ ةنطاب ، ةرضاح وآ ةبئاغ ةدئاف نم هل ام مدعل هل اميف

 ةرات هندب ف هلجأ نم هيلع عقي ررض ىلا غولولا ةرثك هب ىدآ امبر لب
ء هنيد رمآ ف رسيلا هب ديرب هللاو ، ةنكمألا لبق نم ىرخآو ص ةنمزألا ةهج نم



١٢٨ 

 طوحألاب هذخأ ق ىسعغ اذه نم ةيفاع ق ناك نم امآو 6 رسعلا هب ديرب الو

 عساولاب ذخأ ناو ، لمكأ ةنانثمطالا نم نيقيلا نأل ، لضفألا وه نوكي نأ

 ٠ كلذ ىف هيلع مول الو هل زاج

 هنآ هبف كنت هنأ الأا ڵ ءوضولا هب ادصاق همنآغ اضون ناغ : هل تلق

 . ؟ ال ما ةالصلل هاون

 هيف امب اهل هوني مل ام ىنعم ق نوكي نآ هيلع زوجي نأ ىسعف : لاق

 اهنوك حصي مل ام اهمدع مكح ىف اهنأل 5 اذه ىلع هعم اهزاوج ىف ىأر نم

 ٠ كل ذ ق ها رأ ام حص ن ١

 . اهعم ىرخأل هاون هنأ هيغ اش هنآ .الا ةالصلا هب ىون ناف : هل تلق

 . ؟ اهنم هاشخت امل وآ

 حصي ملخ هيخ كسن امو ى لاح ىلع هل هدارأ هنأ هعم حص امل وهف : لاق

 7 ةمودعم لصألا ف اهنأل ۔ اهب ةين هل نكي مل ام مكح هلغ هاون هنآ هدنع

 & هلاح ىف هل هرضحي مل ام ىلع ىتأت ةمدقتم ةين هل نوكت نأ الا ، اهدوجو

 ىلا اهنع عجري مل ام ىون ام مكح هل نأل هركذي مل ام اهيغ لخدي نآ ىسعف

 . كلذك. وهغ ملعأ هللاو اهنم :جرخيف ءىش ريغ ئلوآ هب هدارآ ام

 صم هظفحأ ال ام ىل ضرع امبر هناف هلك اذه ىف رظنيف هلدعب ملعأ هللاو

رهظ;: نأل هقح ى ىئاجر مم هلهآ نم ال نوكأ نأ فوخو رظن نع هتلتغ رثآ



 ۔ ١٢٩

 : نانم ميرك هنا ، هاضر هيغ امل ىقفوم هللاو ، هلضفب زوغأف ىناسل ىلع
 ٠ لاح. ىلع زوجي ال قحلا ريغ ناغ ، هملعت ىتح هلهجت ام عدو هفرعت ام ذخغ

 ء ىش هنم جرخ دق هنأ دعب نم كش مث آاضوت نميغو : هللا همحر هنعو

 ٠ ؟ هيلع دسفي هي امم

 سيلف الا و ؤ انيقي اجورخ هعم جرخي ىتح -هتوضو ىلع وهغ : لاق

 زوجي امناو “ انيح رثأ ىلع ىتنأ ناو كشلا هعغرب ال نيقيلا نأل % ءىننب وه

 ٠ هيغ كش نم هنود ام ال ١ رخآ نيقي هعفرب نأ هيلع

 مان هنأ كسثف هبنج ىلع عجطضا وأ هرهظ ىلع ىقلتسا ناخ : هل تلق
 ٠ ؟ موي راهن ىف وآ ليل ىف طغف

 ٠ مونلا ىلع نقيتسي ىتح هتراهط ىلع وهف : لاق

 اذه ئلع نوكيأ هناسل .ىلا .غلب هنأ كسثف ءىقلا هعرذ ناغ : هل تلق

 . ؟ ال مأ

 ٠ ىلوآ كش نم هنقيت ن ١ معن : لاق

 نآ هغاخف هن دم نم ن اك ام وآ هلجر وأ هدي ق ء ىش هنعط ن اغ : هل تلق

 ٠ ؟ كلذك هيغ لوقلاخ هامدأ دق نوكي

 ، هثدح نم كشو هتراهط نم نيقب ىلع هنأل اذه ىف ىعم اذكه : لاق

( ٤ ج نئازخلا _ ٩ م )



١٣٠ 

 اهنيعب ةالصل ضون نم : رخآ لون فقو حصي ىتح ءىشب سيل كشلاو

 ٠ حصأ هلبقت ام

 دعب ةضمضملا ف كنف هنم غرفي مل دعب هئوضو ف ناك ناغ : هل تلق
 . ؟ ال مأ اهآزجأغ همغ ىف هعبصأ لخدأ هنأ ةبانجلا ريغ ىق اهزواج نأ

 هنآ ىلع ىنعملاب لدي ام هيلع امم ال اذه نأ نيرثكألا لوق ىفف : لاق

 كنلا مم فيكغ دمعلاب هك رف دق هنأ هعم حص ن ١ و ؤ هيل ١ عجرب نأ هم زلب ال

 ٠ هل امزال ٥هد ايقن ىلع نوكب نأ نمآ دعي رهظ ال هنآ هيغ

 ىآر ىلع نوكي نأ ىسعف حص نا نيرخأتملا نم هبجوآ نم لوق ىلعو

 دعب نم هيغ همزلي الآ زوجي امم هناغ ، همتي مل دعب هئوضو ى ناك ام
 ٠ هكرت دق هنآ هعم حصي ىتح هيلا عجري نأ هريغ ىلا هادعتي نأ

 . ؟ ال مأ نوكي اذه ىلع قاسثنتسالا ف لوقلاغ : هل تلق

 ٠ كلذ ىف ىدنع اميف كلذك وه معن : لاق

 همعب مل ء الل اي هنآ ٥ زو اج نأ دعي هت اضعأ نم ء ىش ق كش ن اف : هل تلق

 مل هئوضو ىف دعب وهو ث هيزجي ال حسملا وآ لسغلا نم هيغ ىتآ هنأ الآ

 . ؟ متب
.-



١٣١ 

 ريخ ال هناف ساوسولا نم نوكب نأ هفاخ ام هسفن نع ع ديلغ س هكرت الا هل

 ٠ لاح ىلع سانلا نم هب ىلب نمل هيغ

 عم اهريغ ىلا لقتني الغ اهنع جرخي مل ةحراجلا ف مادامو : هل تلق

 . ؟ اهيغ كشلا

 . ؟ اهيلع هبصو ءالاب اهل حسملا ةرثك عم كشلا هب لاط ناغ : هل تلق

 نا ةنامألا هذه هتيدأت ىف ةنانئمطالاب ذخأي نأ هل ىغبني اذهف : لاق

 هب ديزيغ ع هسفن ىلع ناطيشلا نواعي الو هديب هل سل وآ هيلا رظنلا هزجعأ

 جاتحا ناغ ، هيلع ردق نا هنم ودعلا دارمل هناو هبر قيرط نع هعطقي ىتح
 ىبأ ناف ، نيمأ نم هدجي مل نا هنود ام وأ ةقثلاف ، نيعم ىلا هل هظفحت ف

 هجالع زع دق ذا ، هناطيش ىلا ملس نيح ف هعنم ىلع ردقي ملو هتدصي ن
 ، هسنج ءانبأ نم ىلوأ هل هعابتاو ي هسفن نم هنكمتل ناهلولا راصو 0 هنامز ف

٠ كرت الاو هب ذخآ حص ناف اذه ىف رظنيغ ملعأ هللاو



١٣٢٣ 

 نوصيرألا بابلا

 كلذ هابشأو هندب ق ةساجن هي نم ءوضو ق

 : ناهمن ايآ خيشلا ىنعأ 6 هباوج نمو

 لوقلا ام س ءالا ىلع ةردقلا عم ايسسات وآ ادمعتم هلسغي نأ ليق نم آاضوت مث

 ٠ ؟ ٥ رمآ نم ١ ذه ىلع هتوضو ق

 كلذك وهف ، ىسنو ادمعت ةراهطلا دعب نم الا حصي .ال هنا ليق دق : لاق

 اهسمي نأ الب اهلسغ اذا هنا : ليقو هيزجي الخ الاو اهلسغ دعب هديعي نأ هيلعو

 لوق ىلعو ، هل متي نأ زاج ع ريغلا هل اهرهط وآ هئوضو حراوج نم ءىشب

 ٠ هغرعاغ لسخلا لاح اهل سملا عم هل متي نأ لدعلا ىف زوجيغ : رخآ

 ىلع ٥ر ادنم ق سجني ال ام وآ ٧ ىر اجل ا ءاملا ق ن اك ن اخ : هل تلق

 هل حصيأ ث هيديب هلخاد ف اهلسغ ىلا دمع همتأ املو ث اهلثمب هلاق نم ىأر

 . ؟ ال مأ هيلع وأ هل امل زوجيف ااذه ىلع

 لوقل هيغ ىأرلا هيلع لخدي نأ نم ىرعتي الآ اذه ىلع ىسعف : لاق

 اهسمي مل نا هزاجأ نم لوقتو ، لاح ىلع ةراهطلا دعب نم الا هزيجي ال نم
. هٹوضو حراوج نم ءىشب



_ ١٨٣٣ _ 

 ناو ، هيدي ى .هب قصلت وآ ةساجنلا هريغت مل ام هزاوج ىآر نم لوقو

 هب أدب دق هناخ ، ةزاجا مئادلا نم برقأ هزاجأ نم ىآر ىلع ىراجلا ناك

 5 هداسخو .همامتب لوقلاف س اهرشاب دق هتوضو ءاضعأ ذخأيو ث اهرهطي نأ لبق

 اهلكو ص ءارآلا هذه ىف وه امك عضوملا اذه ىف هل مزال هداقعنا نوك مدعو

 5 هزاوجل طرش نم هيغ امب عقو هماكحأ ى ةثالث نم دحاو الا هل ال هيلع

 . لاح ىلع هزاجأ نم لوق ىلع الا هل زاوج الغ الاو

 هدي ىلع نم عضوملا ىلع هبص ى هنأ الا ءانا نم اهرهط ناغ : هل تلق

 ٠ ؟ هيف لوقلا ام ،'اهلازآ ىتح ادبأ عطقني ال

 ىلع هلو ، همسا ف ىراجلا نم هنأل ك رهنلا ف ناك ول امك اذهغ : لاق

 .اذه ىلع ال . ههبنأ ام وآ ءانالا نم وآ رهنل نم اه رهط ن اغ : هل تلق

 نأ ليق نم اهعغرب هنأ الا هل هفرغ ةلاح ه دي نع هع اطقنال ءاملل هيص نم

 ٠ ؟ اهنع لاز ىتح هب اذكه اهيلع عقب نأ دعب نم اهعضي هنا مث ث اهنع عطقني

 5 اهلبق نم ناك ام ىنعم ىف هنأ الا اهلسغ نم اذه ىف ىردأ الف : لاق

 ٠ دح ١ و امهيغ ل وقل افخ

 5 هيرج نم ع اطقنالا دعي نم الا ةساجنل ١ نع هدب عغري مل ن اف : هل تلق

. ؟ الم آ ع امجال ١ ق ٥ ؤوضو هيلع دسفيآ 6 همص ليق عضوم ا ىل ا اه در هنآ وأ



١٣٤ 

 ايآر هتوبث ىلع لد نم لوقل ىآر عضوم هنأ الا اذه ىف ىردأ ال : لاق

 ىف هئوضو حراوج نم ءىشب اهل هنم ةرسشابملاب هدسفأ نم لوقو ث لدعلا ى

 لهأل ىأر نم هيف ام رثكأل هناو ، لصألا ىف هزيجي ال نم لوقو ، لسنلا
 ٠ هغرعاف لضفلا و ملعلا

 هلبق امل آضونتف هئوضو دودح نم ةساجنلا هيف ام ناك ناغ : هل تلق

 هلسغخفغ عضومل ١ ىل ١ دمنع ١ و ه هل ريغل ٥ ١ رهط هلصو نآ امل و - هئاضعأ نم

 ههبنآ ام وأ رهنلا لخاد اهكرع نأ وآ ، هحراوج نم ءىشب اهسمي نأ ريغ نم

 . ؟ ال مأ هندب رئاس ىق ناك ول امك ءاوس هلكآ ، هيديب

 نم اهنأل ىلوألا نم دعبأ نوكت نآ اهب ام ىرحأ اهنأك هذهغ : لاق

 ىآر نم اهب ام ىنعم اهتحلي نآو دبال اهنكلو ىندآ اهعم هداسفب هيلع مكحلا

 ٠ لاح ىلع هتالصل هزاوج ف

 نم لوق ىلع ىنعملا ف ههبشأ ام وأ ىراجلا ف زوجي الهف : هل تلتن
 هب ام ىلع هت اضعآ نم مدنت دق ام هل متي نأ امعط وآ انول هيلع اهتبلع

 . ؟ ال مأ هن دي نم ه رهطي

 لوقل لاح ىلع زوجي نآ نم منميغ ىآرملا ف عغدي ال هجول هنا ىلب : لانم

هزاوج ى ناخ ث هب ىه ام ىلع ةمدقتملا هزاوج ف هلعف دق نمل اهعم هزاجآ نم



١٣٥ 

 اهب ريغت ام هسمي مل ام ءانبلا زاوج ىلع ىنعملاب لدي ام ءادتبالا ىلع
 ٠ ءالملا نم

 & هل دعبأ ءزجلا ىلع لكلا ى ناف & هلثمب هتوبث دعب هلطبي ال نم لوتنو
 اه رهطي هب ام هاقال امبرو ، ةبطر اهسمب هدسخفي نم لوقل عامجا ىف ال هنآ الا

 ( ٠ ء ال ١ نم

 ىف سيلوآ ث اهلاوز ىلع ةردقلا مم ةساجنل! ىلع هزيجي ال نم لوتو

 امهنيب قرفلا نآ الا & هبلع ىنبب نأ هل هنآ ىلع هدا رفناي لدي ام نيلوألا نم لك

 ٠ حراوجلا نم اهاتنال ام سفن ف

 ىفو ث هلبق امب اهل سملا نوك ليق دق ناك نا هدعب اميغ لوق ىلعو

 ٠ هداسغ مكح نم ثلاثلا ف امل هدادس مدع ىلع لدي ام نيرخآلا نم لك

 ردم ىتلا هجوألا ىمل هذه نا ىلب هداقعنا نوك مدع نم عبارلا ق

 . هيغ هارأ ام حص نا هيلع

 ةراهط ىف هزاجا نم ىآر داي ىلع لوق لهف زاج ناف : هل تلق

 ٠ ؟ ال مأ ءوضولا ىه نوكب نأ ءاملاب اهنيع لاوزل ةساجنلا نم عضولل

 دحاو نامز ىف اعم امهنوكف س نامزال امهنا لوق ىلع معن : لات

 هيلع لدي ةبانجلا نم لسغلا ف ناهرب نم هل امل لاح ىلع دريغ ركني ال

٠ هبلا دصقلا عم هل حصي نأل هيف زوجيغ : رخآ لوق ىلعو



 س ١٣٦

 هيزجب الف الاو ، ءاقتلا دعب هيلع حسمي نآ نم هل دبال :. ليتو
 ٥ ز اجأ نم ى أ ر ىلع هلكو % ء ال اب ةس اجنل ١ نم هت ر اهطل ن اك ام ء وضول ١

 ٠ لاح ىلع هزجي مل نم ىأر ىلع ال ، اهعم

 ىه ىتل ا ةح ر اجل ١ نم اه رهط نأ دعب اه دعي امل آاضوت ناغ : هل تلق

 & اهيلا ىمتني نآ ىلا هلوآ نم ديعيغ اهلبق ام ىلا عجري نآ هل ادب مث ث اهب

 . ؟ ال مآ ةساجنلا ىلع هزيجي ال نم لوق فق هل حصي

 عضوم ف بيترتلا ىلع ال هعوقول هزاوج ق فلتخي نأ ىسعف : لاق

 . هالا وم ريغل وهغ هغافج دعب نم ناك ناغ ء لوق ىلع نايسىنلا وأ دمعلا

 ٠ هغرعتغ ىأر نم هيخ ام ىلع لدي ام لوقلا نم ىضم دقو

 كرتو ايناث اهدعي امي ىنآ مث ال وآ اهلبقت امل آاضوت ناغ : هل تلق

 هل آضوتغ ةزاجا نم هب هرمأب ىذلا هجولا ىلع امهلسغ ىتح امهنيب ام

 ٠ ؟ كلذ دعب

 هداسفب هيف لوقلا زاوجل هماكحأ ف ىأرلا نم هب ام ىلع وهغ : لاق

 اهدعب ام نود هداعأ ناف 6 ةساجن ىلع ناك دق اهلسغ لبق ام نأل ء همامتو

 هداسفو هزاوجب لوق نم هيغ امب ىآرلا هيلع لخد اهعم هزجي مل نم ىآرل

٠ هدايق ىلع هبيترت مدع ةمج نم



_ ١٣٨٧ . 

 عضاوم ريغف ةساجنلا نم نوكي امب هدسفي ال نم لوت ىلعو : هل تلت
 دمعلاب هل لهغ ، هتوبث .دعب اهنم ءىش ئف هضراعي امب وآ هندب نم ءوضولا
 ٠ ؟ هلاق نم ىآر ف هلسغي نآ دعب نم هب ىلصي نأ

 نأل زوجيغ ةراهطلا ىتح هزاوج نم منملا الا اذه ف ىردأ ال : لاق

 هيغ زوجي.هنل. ملعأ ال.ىنآ..الا ، اهنم هل عنامل الا اهدعب نم لوق ىلع هل حصي

 اهل زاوج الا اهلاوز ىلع ةردقلا عم ةساجنلاب ةالصلا نأل ، امزج اذه الا

 ٠ املع ىتوآ نم لوق ف

 :نم ضوتغ ةلاح ىف ءىش نم سجني هب ام.همفل ضرع ناغ : هل تلق
 . ؟ هيغ لوقلا ام ايسات وأ ادماع ه رهطب نأ ليق

 هيزجيف. رهطي هنأ اهليزي. ام ردقب ضمضمت اذا هنآ رثألا ىفغ : لاق

 هكرت ىن هنأل .رهظآ ىسانلا: ىف هزاوجف هدمتعا نمل زاج اذاو ء :انتلطم امهل

 ٠ كلذ ىف كش الي رذعأ

 قشننس ١ و 6 همغل ضمضمتغ هلخا د نم هفنأ ق كل ذ ن اك ناغ : هل ثلنقت

 ٠ ؟ همكح ىف لوقلا ام س هب ام اهلازأخ هرخنمل

 ء هرخنم. نم اهلاوز لبت .اهعوقول:همغل هتوبث ف فلتخي نأ ىسعغ :: لاق .

ىلا :عجري .مل ناو ث هبيترت ذخآ نم ىنعم ىف وهف هداعأغ هيلا عجر ناغ



 س ١٣٨

 هيف زوجيف : رخآ لوق ىلعو ص اهكرت ىنعم ف نوكي نأل زاج ةضمخملا
 ٠ اهمدنن دق ام ةساجنلا ىلع ٥ زيجي نم ىآرل هل حصي نأل

 ىلع منو امهم ملعلا لهأل لوت نم اذه ى ام رثكأ امو : هل تلق

 ؟ هندب نم عضوم فق ةساجنلا نم ءىش

 رهشأ اهعم حصي ال هنأم لوقل ١ نآ ىظفح ق ى ذلا و ؤ ملعأ هللا : لاخ

 ٠ رثكآو هيغ ليق دق ام

 هيغو .0 حورجل ١ دعم هئتوضو ءاضعأ نم ةح ر اج ق ن اك ن اف : هل تلق

 . هلسغي نأ ىسخنغ & هت نم ضغي مل هنآ الا © حوفس ١ م دلا نم ءىش

 ٠ ؟ هيغ لوقلا ام { عضوم ا ىلع ءاملا ىرجأف آضوت ىتح هكرت دمعت وأ

 حصي الغ لدعلا لهأ نم هرهطي نأ همزلآ نم لوق ىلعغ : لاق

 ىلعو ص هنوك ف هتساجن ىلع وهف الاو ، لسغلا دعب نم .الا ةردقلا مم هل

 ةراهط ىف هيأر ىلع هنوك نأل ، ةلاحم ال عقاو هئوضول هبجوي ال نم لوق

 ريغت دق هاوس ام ىلع عضوملا نم ىرج ىذلا ءاملا نأ هعم حصي مل ام

 دسفي نأل زوجيف همكح ف ةحئارلاب لونت ىلع وأ همعط وآ هنول ىف ةساجنلاب

 نأو دبال هلصأ ىف رهاط ءىش نم نوكي ام وآ هبوث وآ هندب نم هاتتال ام هب

 الاو ، ىأرلا زاوج عضوم ف ىآر وأ عامجا ف هلبق نم هب امع هلقني

٠ كلذك وهف



,١٣٨١ 

 ، هءوضو ديعيغ هيلع ىرج ام رهطي نأ هبح نم ناك اضعب نأ الا

 ٠ هيغ رظناف هلوق ىف هباصأ ام هندب نم دسفأغ هنم ضاف دق هنأل

 ايسان هئوضول هيلع ءاملا ىرجأف اضئاف ناك ناغ : هل تلق

 ٠ ؟ لاز ىتح

 حسملا لبق هلاوز نوكي نأ .الا هيزجي ال هنا هيخ ليق دق :: لاق

 موقيغ نالخدتي امهنأل هل ايزجم نوكي نألا زوجيغ : رخآ لوق ىلعو ث هئوضول

 ىلغ لد ام لوقلا نم ىضم دقو ٠ هيلع وأ هل اميغ رخآلا ماقم امهنم لك

 . هيغ رظناغ ةين ريغ ىف هوحن نم نوكي امو اذه

 نم لوق ىف هيزجيآ ث اهغابسا ىف رخآلا لبق امب لاز ناف : هل تلق
 ٠ ؟ هئوضول هنم حسملا لبق هلاوز نوكي نآ الا هزجي مل

 ام حص نا هل زجم هنآ ىلع ىنلد ام هلوق نم ىنعملا ىفغ : لاق

 ٠ كل ذ نم ىل رهظ

 نآ ردقي مل امو ، همد ىرفي ال حرج نم هب ام ناك ناف : هل تلق

 ٠ ؟ ةالصلا هترضح دقو ةليحب هعطقي

 هنم عانتمالا الو هلاوز ىلع ردقب ال اميغ ٥ه رذعب ىلوأ هللاف : لانق

 هلوح نم هرهطي نأ دعي نم آاضوتبي نآ هرمأ نم اذه ىلع هلو ء هلاح ق ١ دبأ

٠ هبلع ءىش الو ىلصيغ هنكمآ ام



١٤٠ 

 هسفن ىلع نمآب ال اه هتوضو حراوج نم ءىش ق ناك ناخ : هل تلق

 هادع ال اضوتغخ هلجأ نم هي ام هيلع دادزيف هرضت نأ نم ءاملاب هل هريهطت ق

 ٠ ؟ ال مآ ١ ريثك وأ ناك اليلق هل مميتلا نع هيزجيآأ 6 هئاضعأ نم

 ىتح همزلي ال ليقو ، رثك وأ لق امل مميتي نآ هيلع نا ليق دق : لاق

 نوكي ىتح : ليقو ماهبالا نم رفظلا وآ رانيدلا وأ مهردلا رادقم نوكي

 ةحراجلا ىلع ىتأي ىتح : رخآ لوق فو ، اهفصن نم رثكأ ةحراجلا ى

 ءىضوي نأ هيلع امناو ،. اهغرفتسا ناو همزلي ال هنا :. هيغ ليقو ، اهلك

 نأ الا : ليقو ، هعم مميتلا نم هريغ اال ءاملا هرضي ال ام هئاضعأ نم

 ىقب ام هيلع مميتي ال ليقو س همزلي الئل زوجيف هحراوج رثكأ ىلع ىتأي

 ٠ لاح ىلع هئوضول ءىش هئاضعأ نم

 هيلع ممينت الغ ارهاط ةحراجلا نم عضوملا ناك نا : رخآ لوق فو

 ٠ ملعأ هللاو ، هل مميتي نآ همزل اسجن ناك ناو

 امهنيب ام وأ هردص وأ هزجع نم ءىش كبار ناف هلك اذه ف رظنيف

 نوكي ام وأ ، هربتعم ىف هللا همحر .ديعس ىبآ خيشلا هلاق ام ىلا هب مجراغ

 ىلا هيلا هدرفأ الاو هقفاو ناغ س هردص فق عرولاو ملعلا لهأل لوق نم

 عفدي نأل هعم ليبس ال هناف ث ايآر نوكي نآ ةفلاخم نم هب ام ىلع زاج ام

 امو ، هيلع ردق نمل ىآر عضوم هنأل اما ، رح لطاب هنأل هيلع مكحيف انيد

٠ هللاب الا قيفوتلا



...١٤١ . 

 نومبرالاو ىداحلا بابلا

 مد وأ حورج وأ لوب سلس هب نوكي نميف

 ءاودلا ىفنو هتدعقم تجرخ نميفو لسرتسم

 .. ءوضواا عضاوم ىلع رئايجلاو

 ٠ ناهمن ايأ خيشلا ىنعأ . هباوج نمو

 دقو « لسرتسم مد وأ رارب حورجو ف لصتم لوب هب نوكي نميغو

 ٠ ؟ هلمعب نأ هيلعو هل اذام ةالصلا هترضح

 رهطتي مث 0 هلعغ ةرضم ريغ ىف ءىشب هدس ىلع ردق ناف : لاق

 هسفن ىلع نمأي مل هنأ وأ ، هعطق ىلع ردقي ملف هبلغ ناو ث ةالصلل اضوتيغ

 ليقو ، هيلعو هل ىذلا وه هدحو ءوضولاغ ث هعنمل هب ررضلا مقو نم

 هلاق نم ىآر ف هريغ ال مميتلاب ليقو ث اعيمج مميتلاو ءوضولاب
 ه هيلع ءوضو ال

 ح رج نم هي اصآ ام وأ حرق نم هي دم نا م دلا ف لوقل اغ : هل تلق

 ش لاسرتسا ف هنطب نم جرخي ام لثم لاح ف هجورخ هيلع ماد نا لوبلاو

 ءوضولا نع مميتلاب ءافتكالا ةهج نم عضوملا اذه ى قرغ امهنيب ام وأ
٠ ؟ ال مأ



١٤٢ 

 ىلع ىنعملا اذه ىف اهنأ الا هذه ىف ىردأ ال انأو ث ملعأ هللا : لاق

 هلوق ىف زاجأغ ث امهنيب ام قرف ضعبو 0 دحاو امهيف لوقلاف & ءاوس

 ىف هناخ ، مدلاو لوبلا نم هادعام نود هنطب كسمتسيي مل نمل هب ءازتجالا

 ىلع نوكي نأل امهنم لك ىف زوجيغ حصأ هلبق ام نآ .الا س هئزجي ال هيآر

 ٠ كلذ ىف ىأرلاب فالتخالا نم ىضم ام

 ج رخي ام وأ هلوب وأ ٥ وجنل هلاح ىف ىنشنحي نآ هنكمأ ن اغ : هل تلق

 ٧ همغ نم م دلا ضيفب الئل هينف ىلع قبطب وأ 0 هيرخنم نم همد نم

 ٠ ؟ هتراهط ىف هيلعو ، هل مادام ةليحب هعطقي نآ ردقي مل ناو ةالصلل همزلي

 هسبح منتما ناف ، ردقي ةلاح ف هيلع نم ءوسي امم اذهف : لاق

 هيغ هلعجي اسيك هللا همحر ىلع نب ىسوم لوق ى هلوبل ذختا هزجعا

 هبوثل ةنايص نم هيغ امل هب هرمأف هيلع هلد ام نسحأ امو ، ىلصي مث
 امك ىلصغ ضوتف هنم ءىتت هب عقي نأ افوخ دهانقوت .الاو هردق نا هنع

 . ىفكو هلاح ى هنكمأ

 نوكي ام وأ ضرألا ىلع بكنا همغ نم وآ هفنآ نم همد جورخ ناك ناو

 ىصوأ ال ا و دجسي نآ هنكمأ ناف ڵ ادعاق هتالص لاح هيف رطقب ءىش نم

 ٠ هيلع ضقنلاغ هبوث ف هباصأ ناغ ء هدوجسم

. ؟ ه ردقب نأ ٥ زجعآغف هيو نم هل ىقوتل ١ هرسعأ ناغ : هل تلق



_ ١٤٣ 

 ىلع زوجي ال ذا ص هلاح ف هنم ع انتمالا نع هزجعو هدر ىلع هتردق مدعل

 ٠ هتقاط نم سيل ام هتعاط ىف هفلكي نأ هللا

 ىغبني هطئاغ وأ هلوب ف ه رمآ نم ىلع ةالصلل .ء وضول اف : هل :تلق

 . ؟ ءاملاب ةراهطلا دعب نم ةردقلا مم نوكي نآ

 هي امل نوكب نأ ىسعو “ ءاهقفلا نم هملعن نم لوق ىف اذكه : لاق

 نم هل عنمل اي ليقو . نيتالصل ١ عمجي نأ هل زوجيغ 0 ةضاحتسملا ىنعم ق

 ١ . امهعمج

 ٠ ؟ امهب هتراهط نم اذه ىلع ردقي مل ناغ : هل تلق

 ٠ كلذ نم هيلع ردقي ام الا همزلي الف : لاق

 . ؟ هتالصل عنصب اذام هتدعتم جورخب ىلتبملاف : هل تلق

 لبق نم ىلصيغ آضوتي نآ اهرهطي نآ دعب نم هل نا ليق دق : لاق

 ةراهطلا ديدجت ىلا دوعيف عجري مل ام هدعب نم وآ اهناكم ىلا اهدري نآ

 ٠ اهنيكست دعب اهيلع طابرلا رداب اهنوكس ىقب هيلع عنتما ناخ ، اهجورخل

 نم ةحراج ف ىه ةحرق وآ ىمدت ةحراج نم هب ام ناك ناغ : هل تلق

 هيغ لوقلا ام ، هيلجر وآ هسآر ف وأ هدب وأ ههجو لثم هئوضو ءاضعأ

٠ ؟ ىرجيب اهمد لزب مل اذا



 س ١٤٤:

 ، هدسي ءىش نم هب ام وأ ةباصعب هدسب نأ عضوملا ى هنكمأ ناف : لاق

 5 هرمآ امك هبرل ةالصلا نم هرضح دق ام ءادأل هلعغ ةرورض فخي ملو

 هلو ث هردقي نآ هيلع زع امب هذخاؤي الف س هرذعي نآ هزجعل هب ام ىلوأف الاو

 امهنيب عمجي وآ س رخآ ىآر ىلع مميتي وأ هحراوج نم ىقب امل آضوتي نأ

 ٠ هيلع وأ هل ام ىلصيف ، هدارأ نم لوق ف

 6 ال الظ هقوغ نم هلعجف هت ١ ود ىلع عضو وآ هبطر ن اف : هل تلق

 هلبقت نم ناك امك ىمدي وآ هملؤب نأ هغوخ عم هئوضول هليزي نآ همزليآ

 ٠ ؟ ال مآ

 ررض نم هغاخي ال هلا وزل ضرعب الغ هكرنب نأ هل نا ليق دق : لاق

 ٥ افخآ و حصأ و هكرن ق ٥ر ذع ن اغ س هلآم ق هب نوكي ام وآ ء هلاح ق

 ٠ هرهظأ وآ

 6 م دلا نم ه رهطب نأ ليق نم هيلع عضوي نأ زوجي ع ١ ودل اف : هل تلق

 . ؟ ال مآ أ ريه نأ دعب نم الا ! لوزيبال ن اك ن ١ و

 ٠ ةرضم عف د وأ ةعفنم دوجول 6 هيغ ء اجرل ١ عم ٥ز ١ وجي ليق دق : ل ات

 ءامدلا وأ ةباصعل ١ ىلع هقوف نم ء امل اي هل حسمل اف : هل تلق

 ٠ ؟ ال مآ هدعي نم هل مميتل ١ نع هيزجمي

٠ هيلا غلبي ال ءاملا



_ ١٤٥ 

 هحسمب هيلع دازي نأ هحرج نماي ال ناك ناخ : هل تلق .

 ىف بجوم ةرضم نم هفوخ ناخ ، هنم نمؤي ال ام هنع عديلف : لاق

 ٠ ٥ر ذع دوج ول هل اح

 . ؟ مدل ا نم هرهطي نآ همزلي الفأ هلوح امو : هل تلق

 ىسعف ءاجرلاو ةفاخملا دنعو ، هررض نم نمآف هردق نا ىلب : لاق

 هئوضول هلسغ نم ةردقلا مم هل دبالغ هرضي مل ءاملا ناك ناغ : هل تلق

 ٠ ؟ هلعفل هكرت ق هل ر ذع ال هناخ

 زوجي ال ذا ، هلدع ىف فلتخي هنأ ملعأ الو س اذه ىف ىعم اذكه : لاق

 ٠ كلذ الا هلهج وآ هملع عضوم ق ل اح ىلع هيغ ح رخمي نأ هل

 حسمي نآ هيزجيغ هلجر ف وأ هدي ىف رسك هب ناك ناف : هل تلق

 ٠ ؟ هلح نم هيف دبال مأ هئوضول هقوف نم هب ربج ام ىلع ءاملاب

 هجرخي نآ امآو ، هل مميتي نأ هيلع نا ليقو ، هيزجي هنا ليق دق : لاق

( ٤ ج نئازخلا _ ١٠ م )



١٤٦ 

 عضوم همزلي امم هنآ لاح ىلع ملع آ الغ هرسك نم آ ريب نآ ليق نم هتوضول

 ٠ ة رضم نم هفوخ

 ىلص ىبنلا هرمأغ دحأ موي هيدي ىدحا ترسك ايلع نأ ثيدحلا فو

 ءاثعسنلا ىبأ لوق فو & اهتوخ حسملاو اهيلع رئابجلا عضوب ملسو هيلع هللا

 هرضي ءاملا ناك ناف ث رئابجلا قوف حسمي هنأ هللا همحر ديز نب رباج

 ٠ ادمع هسفن ىلع ةرضملا لخدي نأ هل زجي مل

 ءوضولا همزليآ ، عضوملا نم ةراهط ىلع ال اهعضو ناغ : هل تلق

 ٠ ؟ ال مأ هتالص لدب هيلعف الاو ، اهعلقيخ اهنع مازحلا علخب

 ىبنلا نع ةياورلا ىف شيل هنآ الا ىردأ ال انآو ، ملعآ هللا : لات

 عضي نآ الاو ث ةالصلا ةداعاب هرمأ هنأ ىلج ف ملسو هباع هللا ىلص

 عضوم ىق الا ةساجنلا نم اهريغ ىلع زوجي نآ نم عنميف ةراهط ىلع هرئابج

 ، عامجالا ىوعد اهمزلآ ملعلا لهأ نم ادحأ نأ ملعن الو ، رارطضالا

 نم ءىش ىف الو عامس ىف هاوعد حص الو ث رابخألا نم ءىش ف ىآر الو

 ، لسخلا ىلع هتردق عضوم ف نوكي نأ الا س لدعلا نم هبرق مدعل راثآلا

 اهلبقت نم اهب ررضلا هيتأي نأ نكمي ةهجو لك نم هسفن ىلع هفوخ مدعو

 هب ام ىلع هل هزاوج الا هيغ هجو الف الاو ث ذئنيح همزلي نأ ىسعف

نياغ ، هزاوجل اهب ةالصلا زاوجل هرذع ف ةبجوم هيلا ةزوزرض ةساجن نم



_ ١٤٧ 

 ىف نأ الا هغرعأ ال ناف غ هرمأ نم اذه ىلع هيلع اهلدب موزل عضؤم

 هيلع عضوغ هنيبج ف حرج هباصأغ لمحملا ىف مقو بويآ ابأ نأ ربخلا

 نم هغوخ دنع رظنلا ىف حصيغف زوجي نلو ، ءىرب ىتح هعلقي ملو ءاودلا

 ىلع هل هزاوج نم رثألا اذه ىف ام الا هلعف نع هجالع ريخأت نم وأ هلسغ

 رئابجلا عضو نيب قرف الو هلاوز نم افوخ هلاح ىلع هكرت زاوجو ث لاح
 اهنأك عضوملا نم ةراهطلا ريغ ىلع امهنأل ، حرجلا وأ رسكلا ىلع ءاودلاو

 ٠ ءاوس ىلع

 نم هعنمي ءىشب هئوضو حرلا وج نم ةحراج ىف هب ناك نمو : هل تلق

 هب ام لجأ نم هكرت امل مميتيو ىقب ام ءعىضوي نأ هيلعأ ، هل ءاملا

 ٠ ؟ ال مآ

 ليقو ، هريثكو كلذ ليلق ف مميتلا همزلأ نم لوقت ف معن : لاق

 رثكأ نوكي ىتح ليقو ع رانيدلا وأ مهردلا رادقم ف نوكي ىتح همزلي ال

 ليقو ث اهلك ةحراجلا غرفتسي ىتح ليقو ، هيلع مميت الغ الاو ، ةحراجلا

 ، اهنم هئوضول ىقبي الغ عيمجلا معي ىتح ليقو س حراوجلا رثكأ ىتأي ىتح

 ارهاط ناك ناو ع هل مميتي نآ همزل اسجن ةحراجلا نم عضوملا ناك نا ليقو

٠. هيلع مميت الف



_ ١٤٨ 

 ١ ذا هيف لوقل ا ام \ هن دم نم ء وضول ا ءاضعأ رغ ق ن اك ن اف : هل تلق

 ٠ ؟ هتالص هترضح دقو هلاح ف ءاملاب اهلسغي نأ هنكمي ال ةساجن هب ناك

 ليقو س رثك وآ لق امم دعب نم مميتيو اضوتي هيغ ليق اذهف : لاق

 ث رانيدلا وآ مهردلا وآ ماهبالا نم رفظلا رادننم ىف نوكي ىتح هيلع مميت ال

 ىمل اهنأ الا هئوضو حراوج نم ةحراج رغصأ لثم نوكي ىتح : رخآ لوقو

 ه لاح ىلع عضوملا اذه ىف هيلع ممت ال ليقو ع هلات نم ىأر ف نذألا

 هرضي ال ام ةحراجلا نم وأ هئوضو حراوج نم ىقب امو : هل تلق

 ف رذع الف الاو 6 عنام الا لق ناو هيلع حسمي نأ نم هل دبالف ٤ ءالملا

 ٠ ؟ ردقب هلعف ىلع ناك اذا هكرت

 فلتخي هنآ ملعأ ال و ؤ هيلع هنأل ئ هريغ ال اذه ق ىعم اذكه : لاق

 ى ا ر وأ ع امج ١ ف هل ه ز اجآ امل ال ١ ملع ف وأ الهج هك رن ن اف ى هموزل ق

 . هيخ هل رذع الف ث هلاح ف هب لمعي نأ هل زوجي

 هرضحي مل هنآ الا ءاملا هرضي .ال هب ىذلا حرجلا ناك ناف : هل تلق

 “ ءاودلا ىلع مدلا رطق دجب نأ ىلا هرخآ نا هيلع افوخ ٥اإوادغ هلاح ق

 ٠ ؟ ال مآ هب اتصال هاود ىقب ناو س هتوغ نم هرهطي نآ هيزجيآ

هعلقي نأ هيلع سيلو ت ريي ىتح هعدب نأ هل نأل هيزجي معن : لاق



_ ١٤٩ 

 هدعب نم وآ هلاح ف ةرورض هب نوكي نأ هلاوز نم هفوخ عضوم ف

 ٠ هلآم ىف

 . ٥ رحل وأ ٥ دريل ةفاخم ٥رض. نوك ءاملا نم نمآب مل ن ا : هل تلف

 لجآ نم وآ مطق نم هب ام ليمي رضم عبط نم لاح ىلع هل نوكي امل وأ

 ٠ هلجأ نم هسفن ىلع هغوخن

 أ هفاخ امو ٥ رمآ نم اذه ىلع هلسعغل هكرت ق ٥ ر ذعل هب ىلوأ هللاف : ل انن

 . هيغ لوقلا هب رم امك هيلع مدقي نآ هل زجي مل ءاجر هعم نكي ملف

 هنأ الا هترضم نم هسفن ىلع نمآو هتاردق مم هفخي مل ناغ : هل تلق

 ٠ هندب نم رخآ عضوم ةس اجني الا ه رهطي نأ هلاح ف هنكمي ال عضوم ق

 . ؟ال مأ اذه ىلع هكرن هل زوجيبآ ء امهل هيفكي ام ءاملا نم هدنع سيلو

 ةساجنب عضوم ةراهطل ىرأ ال ذا ةزاجالا نم دعيب الأ ىسعف : لاق
 ٠ كلذ ف ه رآ ام حص ن ١ ىنعم هندب نم رخآ

 اضوتب نأ لبق نم ءاملا ريغب ليزي نأ اذه ىلع هنكمأ ناغ : هل تلق

 ٠ ؟ ررض ريغ ق ةس اجنل ١ نم هلع ر دحت ام

 أ امناغ هيلع ام ءادأل ركذي ام هيف عفتنيلغ رمؤب هب امم وهف : لاق

٠ امزال هار ال ىناخ



 ۔ ١٥٠

 مضوم ف سجنتف هيلع ىنل ا هبايث سمي نآو ديال ناك ناف : هل تلق

 ٠ ؟ هل ىذلا ام س ىه الا هب ىلصي ام هدنع سيلو ث اهلسغل ءام هيغ دجي ال

 امهيغ لوقلا نوكيف ، هندب ىف ام ىنعم هيف جرخي نأل زوجيغ : لاق

 ٠ ملعأ هللااو ،\ ىضم امك دحاو

 امبرو الا هلدع ةفرعمل هرخآ ىلا هلصغ لوأ نم هلك اذه ى رظنيف

 هيلا غلب نم ىلعو ء هباوج اندعأف ، روصلا نم ءىش ف لاؤسلا رركت

 اظفل هتفرع دق ام بسح ىلع هتعفر ةطخلا نم هريغ .ال هباوص مبتي نأ

 ىآرملاا ىهاو ىناغ رظن نع ايضار هتلق وأ رثأ نم ىنعم وآ ربخ نم

 ىبر هللاو ، اذه نم ءىش ف ةباصالا مدع نم فوخو ، رصب نم ىب ام
 ىف تلكوت هيلع ىبسح وهف ، قحلا نم هتدروأ امل ىنقغوي نأ ةلأسمأ

٠ ىفكو ى رومآ



 ن . ١٥١

 ... نومبرالاو ىناثلا بابلا

 هضتني ال امو ءوضولا ضقني امم ةمج ناعمل عامج

 : ناهبن ابآ خيشلا ىنعآ ، هباوج نمو

 امل هاون نأ دعب همكحأغ ىغبني ام ىلع هاتأو .همتأغ اضوت نمبغو

 دعب هثادحأ نمأ ءىشل هداسف نوك هيغ حصيآ ، هبر ةعاط نم هب هدارأ

 . ؟ ال مأ اطخلا وأ دمعلا هداتعنا

 ةزات هيلع ضقتنيي هب ام هريغ نم لب هثادحآ نم هيف نا معن : لاق

 عامسل هروهظ دعب كنلا لبقي نآ اذه ىف زوجيو ىأر ف ىرخأو ، نيد ف

 ىفخي نأ نم رهظأ هناف ، هيلا .ليبس ال الك عامجالاو ةنسلا ف هتوبثو

 ىلع لدي ام راثآلا نم عضوم ريغ ف سيل وأ ، هيف عهطم ال ام عدف

 ىف ىرخأو ث قافتا ىف ةرم رايخألا نم دحاإو نع ال هتادسغم عاونأ

 هيغ لوقلا وهل اذه نا ىلب س ىآرلا عضوم ف مهل زاج ام ىلع قارتغا

 زوجي ال ام اهنمو ، هلعغ رايتخاب نكي مل ناو ى هلطبب نآو دبال ام اهنم نآ الا

 ٠ هدمعب هدمتعي نأ الا لاح ىلع ادبأ هدسفي نأ

 امب ىنربخت الفأ اذه نم ءايشأ نع كلأسأ نأ ديرأ ىناف : هل تلق..

. ؟ لعفأ نأ اهنم هغرعن



_ ١٥٢ 

 نم ىب ام ةكاكرل ةربخلا لهأ نم ال ىنأ الا كربخأ ىنا ىلب : لات

 ء ملعلا نم اباب هيغ ىل حتفي هللا لعل ، كل ادب امع لأسا نكلو ، مهفلا

 ء هيلع لداف هارأ ام ىلا. هيغ عجرأ وأ ع ءاهتفلا لونت نم هدجأ ام عغرأغ

 ٠ ءارصبلا نم هفرعي نم هب لمعيل

 ىلعل لمجم لوق نم وه ام ىنفرع ، هب ضقني ءىنن ىآف : هل تلق
 ٠ ؟ هع امسي هف رعأ نآ

 % هداسغفل هنوك ىف ىضتقملا وه هناغ د هعاونأ ىف ثدحلا وهف : لات

 قيرط نع هب عطقي الئل هغرعي نأ هسنج عاونأ نم ءىشب ىلب نم ىلعو
 7... ٠

 . ؟ لاح ىلع اهلاوز نوك حصيغأ : هل تلق

 لصفلا اذه نم مضوم ىف هركذنس ام ىلع لادج ف ناك امبر : لاق

 ٠ كلذ هللا ردقن نأ هيلا انىرض نا هلعل هيلع لدب ام ءادألا ٥هرسقفتف

 نوكي عضوم ىآ نم وآ هتثل نم وآ مد هفنآ نم جرخ ناغ : هل تلق

 ٠ ؟ ال مآ هتراهط هب ضقتنتآ ؤ هندب نم

 مل امو ع هيلع ضقن هعضوم نم ضاف اذا هيف لين دق هنا معن : لات

٠ كلذب هضقن ىف فالتخالا عضوملا نم ضغي



 _ _ ١٥٣

 هيرخنم نم وآ همف نم جرخ نا هيلع دسفي هب ام دح امو :.هل تلق .

 . ؟ هيغ هتراهط كردت عضوم راص ا ذا: وهأ

 عساولا ف هيلع وأ هل اميغ ملعلا لهآ لوق نم اذه ىف ىعم اذكه : لان

 . مكملاو

 ، هطاخم وآ هقيرل اطلاخم هليازغ عضوملا نم جرخ ناغ : هل تلق

 ٠ ؟ ال مآ هلاح ىلع وهأ هعم هئوضو ىف لوتلا ام

 امهنم هطلاخ ام ىلع بلغي مل ام همامتب ليقو هداسغفب ليق دق : لاق

 ٠ هماكحأ ىف ام امهل نوكيف

 ٠ ؟ هدسفأ هكلهتساف هبلغ ناغ : هل تلق

 ٠ كلذ ىف فلتخي هنآ ملعن الو اذه ليق دن : لان

 هقاشنتسا لصي ثيح ىلا هيرخنم نم هجورخ ف غلب ناغ : هل تلق

 .؟هيلا

 . هيغ ضقن ال هنود امو هيلع دسغملا اذهغ : لات

 هيلع اهب ضقنتنيأ ث دماج مد ةقلح هفنا نم جرخ امو : هل تلق

 . ؟ ال مآ

 امد نوكي نآ الا سجنت ال اهنآو ةصخرلاب اهيف ليق دق : لاق

 ٠ احوقسم

ملغ همد نم وآ هئيت نم هرهطغ همغ ىلا وآ هفنأ ىلا دمع ناغ : هل تلق



١٥٤1 

 لسغلا دعب اهنم جرخي مكح ام 2 هلخاد نم ةساجنلا عضوم عضوملا لني
 ٠ ؟ لصألا ىف رهاط ءىش نم

 ٠ ةراهطلا مكح هل نا رثألا ىفخ .: لاق

 ىلع عضوملاف مدلا نم رتكآ اناك اذا طاخملاو قازيلاف : هل تلق

 : ! ٠ ؟ ال مآ ةراهط

 هليلق نم نوكي امب سجني هنا : ليقو ث لوقلا ضعب ف معن : لاق
 ٠ هريثكو

 ةلقلا ىف رخآلا ىلع ةبلغ امهنم ءىنل نكي ملخ ايواست ناغ : هل تلق

 . ؟ امهنول ى الو ةرثكلاو

 ٠ كلذ ق فالتخالا نم ىضم دق امم وهف : لاق

 لاحلا ق قزيف مد اهنم جرخف ءىشي هسارضأ للخ ناغ : هل تلق

 ٠ ؟ ائيش هقازب ىف دجي ملغ

 اهيلع ىأزلا زاوج ف ءوس اهلبق نم ىتلاو هذه ف لوقلاخ :. لاق

 ٠ كلذ ىف لوق نم هيغ امب
٠ ٠. ٠ ! 

 .. ٦٩١ -_ - ه. ۔

 هقازب ف ىارف قزبف مدلا معط هبشي ام هيخ دجو ناه : هل تلخ
. ؟ ال مآ ع وضو هل متيآ ك ة ر دك نم نوكب ام وآ - اه رفص



.١٥٥ 

 نأ لبق نم ىرط حرج نع امهنم نوكي ام الا ليق اذكه .: لات
 هنا هيف لوقيب نم ىآرل هعم هتويث ق فلتخي نآو دبال هناغ ، هلسغي

 . رهاط هنا لوقي .نم ىآرو سجن

 رظنلا كرت هنأ وأ ، هيخ هاري نأ هنكمي ال لاحأ ف ناك ناخ : هل تلق

 . ؟ هيل ١

 امي مدلا جورخ هعم حصي ىتح مكحلا ق هتراهط ىلع وهف : لان

 ةجحلا موقت ام وأ ى هيلا هرظن نم نوكي ام وأ ، ةنانئمطالا ةهج نم كشال

 6 هقير ىلع بلاغلا وه هنآ هل حصي ىنتحغ : رخآ لوق ىلعو ئ هيلع هي

 ٠ هغنأ ق ِ هحبر دجو نا هطاخم ق نوكي اذه ىلعو

 ف هب ىلتيملا راتخي ام ىلعغ عرولا ةهج ىلع طايتحالا ىف امآو

 . هيلع مزالب سيل ام هسفن مزلي نآ ريغ نم ةعسلا عضوم
 ٠ ؟ ءوضولل ضتقان له هعرذ نا ءىقلاف : هل تلق

5 

 ريغ ىلا فل اخي لدعلا لهآ نم ادحأ نأ ملعن الو ،\ ليق اذكه : لابق

 ٠ لاح ىلع هيعدي لوقب هيغ اذه

٠ ؟ ال مأ هب ةراهطلا ضقن ف نوكي اذه ىلع سلقلاف : هل تلق



١٥٦ 

 لاق هنآ ملسو:هيلع : هلما ىاص ىبنلا نع ىور امل معن : لاق :

 ». همهفاف « ثدح سيتلا ٠

 ؟ هم ىنزبخآ ح مهلوق نم هدسغفي ام دح امو : هل تلق ..

 حيجنت ريغ نم هجارخا ىلع ردقيغ ناسللا ىلع رهظي نآ وهغ : لاق

 ٠ هفرعاف نايبلا نم دح ىف هولاق ام اذه ، هجالع ىف ههبش ام الو

 هناسحل ىلا غلبف هرمأ وآ س مغلب وآ ءام جرخف ءاق ناغ : هل تلق

 3٠ ؟ هئوضو ف لوقلا ام

 هيلع هداسغ ق فلتخي ال نوكي نأ الا ةداعالاب هيف ليق دق : لاق

 ةدسفم اهنأ كلانه نم اهجورخ ناك امهم ةماخنلا نأ: لوقي نم: ىأرل

 لوقلا نأ الا ى اهتساجنل دايق ىلع نؤكي نآ الا حصي اال ذا ، ةالصلل

 ٠ كلذ ىف ام رثكأ اهتراهطل ضقنلا مدعب

 ىف همعط دجو هنأ الا هناسل ىلا ءىقلا نم غليب مل امو : هل تلق

 ٠ ؟ ال مأ هلاح ىلع وهأ هئوضو ىف هجولا ام ، هتلح

 هوحنو هيلع ءوضو ال : عيبرلا لوق ىفو ه ضقنلاب هيف ليق دق : لاق

 ٠ كلذ ق ام رثكألا هنأ الا ء هللا امهمح ر رم اج ىبآ نب ىسوم نع دجوي

 ىلا لبخ لاحلا ف هبرش وأ هلكأ دق ام هقلح ىلا مجر امو : هل تلق

: ؟ ال وآ اريضتم همغ



_ ١٥٧ 

 نآ دعب :نم هناسل ىلا غلبغ هيلا مجز اذا هنا هيغ ليق دق : لات

 دسفي مل هنيح نم علط اذا .: رخآ لوق فو ، هيلع ضقن هغوج طلاخ

 سأب الغ الاو ضقت اريغتم جرخ نا .: ليقو « رفبج نب.لزانم لوقل هناو هب

 ٠ كلذ ىف ءاوس ىلع ىناثلاو نوكي اذه لعلو ث هب
`_ 

 ام هقلح ىلا هردص نم لب ، هغوج نم ال هجورخ ناك ناغ : هل تلق

 ء هللا همحر رنؤملا ىبأ لوقل هنأو س هب دسفي .ال هنآ رثألا ىفف : لان

 ف لونت نم ةماخنلا ىف ام ىآر ىلع هقحلي نأ زاج ، همغ ىلا غلب ناغ

 رظنلا عضوم ى هناخ ، هيخ رظني نأ ىغبني هنأ الا ، حص نا هيلع هضتن

 .٠ كلذ ىلع ةردق هل نمل

 نوكي ام وأ ، ناديدلاو ىحامةلا نم هنطب ىف دلؤت امو : :" هل تلق

 ٠ ؟ ال ما هءوضو هيلع ضقنيخ هب ؛ سجنيآ ، هيغ ىلا رهظف ، عرقلا بح نم

 لهآ نم هري مل نملا فالخ جرخي لدعلا لهآ لوق نم اذه : ناق
 ٠ كلذ ى كشالو ءڵ ثدحلا نم هناف اثدح نيدلا ق عدبلا

 ةبانج وأ ىذم وآ لوي نم ,ريدملا وأ لبقلا نم جرخ امو : هل تلق

 6 سجن 'هنآكخ ةم ١ د وأ ةاصح وآ دم وآ طئامغ : وآ حير وآ 6 ى دو وآ

٠ ؟ ال مآ دسفم ةراهطللو



_ ١٥٨ . 

 ضقنت ال اهناف ةآ رم ١ دعي نم ن اث حير نم نوكي نآ الا معن ع لات

 ءاج ام ىنعم ىلع اهجورخ فق اهيلع سأب الف جراخ نم هلخاد اهنكل

 ٠ كلذ ىف هغلاخي ادحأ نأ ملعن الو ، هللا همحر عيبرلا لوق نم اهيف

 ٠ ؟ اذه لثم ىف امهمكح ام سافنلاو ضيحلاغ : هل تلق

 © لاح ىلع نادسغفم ةراهطلل امهنأ ف كسث االو ناثدح امهغ : لات
 ٠ كلذ ف فلتخي هنآ ملعن الو

 ام % اهنم رهطتلا دعب نم هنأ الا ءام اهلبق نم جرخ ناغ : هل تلق

 ٠ ؟ هيف لوقلا

 دخ نوكب نأ لمنحيغ ايف اص جرخي نأ الاا, \ هنس اجنب ليق دنقق : لاق

 هلا غلبي ثيح نم جرخ مث ء اهرهطت لاح رهاطل ا ءاملا نم همي جلو

 ٠ لاح ىلع ةس اجنل ١ مكح هل نوكيف © محرلا نم ىتا

 وآ هالعا نم جرخن هغوج ىلا راص نآ دعم نم ء ءىشلاف : هل تلق

 ٠ لاح ىلع ضقن هتوضول وهغ > هلفسأ نم

 ! ; . ٠. ٠

 لبق نم همغ ىلا هعوجر نوكي نأ كلا 4 هيف هربغ ال اذه ليق د دق : زا

هعم .هزاجأ نم لوقل همكح ىف فلتخي نأل زوجيف ث همعط وآ هنول ف ريغتي نآ



 ةبجوملا هتساجن نم امل هزجي مل نم لوقو ص هتراهط نم هاري لمل

 :رركن '۔اذه ىلع لد ام لوقلا نم ىضم دقفو ( هتداعاا موزلو هضتنل

 .. ىرخأ

 . هيلع ضقني نآو دبالغ هليبس نم جرخ امو : هل تلق

 غلبت ال ثيح نم ىتأيب ام عيمجلا امومع قحلا لهآ لومت ىف معن : لاق

 '` .ة كلذ ريغب لوقي ادحأ نأ ملعن الو ، اهنم جرخيف ةراهطلا هيلا

 نكمي ال ام ىلا خلب نأ ذعب نم جرخغ هربد ىف نقتحا ناغ : هل تلق

 ٠ ؟ كلانه نم ه رهطي نأ هل

 نم ةلالضلا لهأ نم هقلاخ ناو هيلع هتراهطل ضتانلا وهغ : لاق

 ٠ كلذ الا لدعلا ىف زوجيخ حصي هنأ ملعأ الغ ، هفالخب دتعي ال

 ٠ ؟ ال مأ لاح ىلع هدسفي ال هنا ءىقلا ف اولاق لهغ : هل تلق

 هصخري نم مهنمو ، مهراثآ نم عضاوم ف مهضعب نع دجوي دق : لاق

 امل مهلوت نم دجوي امم ال هنأ الا ، هريثك نم نوكي ام نود هليلق ف

 ٠ رظنلا ىف هزاوج مدعو س رصبلا ىوذ نم قحلا لهأل ةفلاخم نم هيغ
١ 

 & هئوضو دعب ةبريثألا وآ ةممطألا ,نم هبرش وآ هلكأ امو .:هل تلق .
. ؟ ال مآ هم ىلص نا همزليغ هيلع هضقنبأ



_ ١٦٠ 

 هنأ الا ؤ هيف دجو .ال لاح ىلع رهاطلا لالحلا نم ىذلاف : لاق

 هقحلي نأو دبالغ ىأرلا هيلع زاج امو ؤ هبرن ف الو ، هلكأ ىف ضقني ال

 لوقو ص هلات نم ىآر ف ةساجن نم هب امل هداسفب لوق نم هب ام ىنعم

 زجي مل لاح ىلع سجنلا نم ناك ناو ع هتراهط نم هيآر ف امل هتوبثب

 ٠ لاقم ىف هضقن الا

 . ؟ همكح ىف هل حابملا نم ال هنآ الا ارهاط هسفن ى ناك ناف : هل تلق

 هملظ نم هبوكر ىف امل ءوضولا ضتن فف فلتخي نآ ىسعغ :: لا
 ٠ همثئال بجولملا

 ىلق وأ خبط وأ ىوس دق امم هلحو هتراهط ىف ناك ناف : هل تلق

 ٠ ؟ هلكأب الو هبرشب ءوضولا ضقتني الغ هلصأ ىلع ىقبيآ ، رانلاب

 فتكب ىتوآ هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ىور امل معن : لاق

 ىلص مث ةاش فتك لكأ هنأ ةياور ىفو ؤ آضوتي ملو اهنم لكأخ ةيروم

 هاف ضمضمو هبرشف قيوسب ىتوأ هنآ رخآ ثيدح فو ث اضوتي ملو

 ه ىلصو

 ماعط نم ءوضو ال ر :1 لاق هنآ ملسو هيلع هللا لص هنع ىورو

هقوف ام عد اضتقن هيف حدقي ال هنآ ىلع ح اليلد هب ىفكو « هلكأ هللا لحأ



 س ١٦١

 ةساجن ءىشلا ىف ثدحت ال اهنأل قرغ الغ ى الوآ رانلاب لمع هل ضقن نم

 . ةراهطلا نم هب امع هجرخيغ هيف رثؤي نأ زوجي فيكغ اهتاذ ف

 لكأ نم ءوضولاب هرمأ نم رابخألا ىف ناك امو ، ادبأ حصي ال ام اذه

 ىنعمل ، ةموهزلا ن مغلاو ديلا لسغ ىلع هليوأت ف لمحيف رانلا هنسم ام

 هناخ ، اباجيا هموزل نم هيلع داز ام ال ابابحتسا ةفاظنلا نم هب ديرأ ام

 لوق نم اذه ىف ملعن الو ، هلصأ ف مزاوللا نم ال هلدعل هزاوج ف

 ٠ افالتخا نيملسملا

 ً هئوضو لاح ام هرعش اهيزج وأ هسارضأم ه رفظ عطق ناف : هل ثلق

 ٠ ؟ ال مآ هل متي أ

 هسم دق هنألا هيلع ضقتني هنا هيغ لبقو ث لوقلا ضعب ىف معن : لاق

 . اهب هتوم دعب

 ٠ ؟ ءاهقفلا نم ايآ ر هجرخأ ى ذلا نم لوقل اه : هل تلت

 ىبأ لوق نم رثألا ىف ام الا ىردآ ال انأو ص هب ملعأ هللا : لاق

 اذه نم هيلع زاج امو رهظلا ىف ناورم ىبأو ، دلخملا نب ريشبو ، نامثع

 . كلذ ف امهنيب ام قرغ مدعل .رعشلا ف زوجي نأ الا حصي مل رظنلا ف

 . ؟ ال مآ نا رهاظ رثأل ا ى ا ذو اذه ىق نالوقل اف : هل تلق

) > نئا زخل ١١ ١ م (



 س ١٦٢

 مكح امهل نأل ى هماكحآ ىف ام حصآ همامتب لوقلا نآ ال: معن : لاق

 نم اذه ىلع فيكغ ، هدعب نم لب ث هنانسأب امهمضقي نأ لبت نم ةراهطلا
 ٠ هلاق نم هنيد ق ءىلطخأ الو ها رآ .ال ىنا نا . : امهرمأ

 ام وأ ةيدم وأ صقم لثم هس!ارضآ ريغب امهمضق ناف : هل تلق

 ٠ ؟ امهل هعطنت ق ء ىت نم ام يي نأ

 نوكي ام وأ هرفظ نم عضوملا ىف رمؤي هنأ الا هتراهط ىلع وهف : لاق

 هبطريلف الاو س هدجو نا ءاملاب هلب نآ هرعسن نم هئوضو حراوج نم

 ٠ هيلع للب ال : رخآ لوق قو ، هلسغب هرمأي ضعبو ث هقيرب

 ٠ ؟ ال مآ امزال هلعجي نآ ٥ رمأي ى ذلاف : هل تلتق

 6 مزاللا نم ال بحتسم ١ نم هن ١ ليقو 6 هموزلب ليق دف : لان

 ٠ هيلع ءىنن الغ هكرن ناو 6 طايتحالا وهف هلسغ وآ هبلع حسمغ هلعغ ناغ

 ىأرلا ام ، هسارضأب .ال هعطق نآ دعب نم همف ى هب ىمر ناغ : هل تلق

 ٠ ؟ همكح ىف

 ٠ كلذ ف لوق نم سرضلا ق ام ىنعم هقحلب نآ ہسعق : لاق

 نم رانلا هنقرحآ هنأ وآ ةنم ةدلج دودح نم. جرخ ناف : هل ثلق

٠ ؟ ٥ رمآ نم اذه ىلع دحلا و امهيف لوقل اف س ه رعش نم ءىش ق كلانه



 _ . ١٦٣

 ٠ كلذ حص نا هأرآ ام ىنعمل هنأ الا ، اذه ىف ىدنع جرخي اذكه : لاق

 ٠ اهسم نم ىلع ضقن ال ةتيملا ةدلجلاغ : هل تلق

 اهنأل ةسباي وآ ةبطر ضقنت اهنا ليقو لوقلا ضعب ف ىلب : لان

 نآ الا س هيلع ضقن ال رخآ لوق فو ث هلاق نم ىآر فق ةتيملا ةلزنمب

 . ةبوطر اهسمت وآ ةبطر نوكت

 ء ١ ورس هلكأ عطقن ١ وأ 3 هسفنب ١ ذه نم ء ىش . طخ د ١ ناغ : هل ثلنخ

 . ؟ ال مآ

 ٠ كلذ ىف قرفلا ةحص ىلع قحلا ف لدي ام مدعل معن : لاغ

 ٠ ؟ هزج وأ هسأر قلح ناف : هل تلق

 0 هتداعاب هلبقو ؤس هلي ىف لوق نم هلثم ىف رم ام ىلع وهغ : لاق

 ٠ هيلع ةداعا ال ليقو

 ءاملاب هلب ىف نوكي اذه ىلعف هقلح وأ هبراسث صق ناغ : هل تلت
 ٠ ؟ هلسغ وآ

 ىنعم هقحلي نأل سايقلا ف هزاوج نوكي نأ ىسعو ث كلذك وهغ : لاق

٠ كلذ ق ام رثكآ هلبق ام نأ الا حص نا ةداعالاب لوق نم سأرلاب ام



_ ١٦٤ 

 دودح نم ال هندب رئاس نم وآ هيطبا رعش نم هفتن امو : هل تلق

 ىف رمؤيف هعم هل مني وآ س هيلع ضقننيأ ةروع هسفن نم سمي ملق هئوضو

 ٠ ؟ ال مآ ءاملاب هبطري نأ عضوملا

 هنم جرخي نأ الا هيلع ءىش الو ص هل هنوبت الا هيف ىردأ ال : لاق

 ٠ كل ذك وهغ ال ١ و ؤ م د

 هبصي ملو . م د هنم ح رخي ملف للخت وأ كاننسا وأ حب ذ ن اغ : هلت لنت

 ٠ ؟ هيلع ء ىش ال و ؤ٧ هتر اهط ىلع ىقبيآ . ةحيب ذلا نم

 ٠ كل ذ ف فلنخي هنآ ملعن ال و 6 كل دك وه معن : ل اغ

 ٠ ؟ لاح ىلع هعم هل متيخ هئوضو ىلع حبذي نآ حصيفأ : هل تلق

 ىفو ، هيلع هب دسفي نأ وأ هل هزاوج نم عنمي نأ زوجي وأ ىلب : لاق.
 اثالث ىنمب رحن هنأ عفدي ال ام ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ثيدحلا

 ٠ ة راهط دعي نم ثدحي ملخ ةندب نتسو

 نم المع ايندلا لامعآ حابم نم هئوضو ىلع وهو لمع ناغ : هل تلق

 منتيآ 6 ةعانص وآ 6 ةثارح نم نوكب ام وأ ةطابخ وآ ءانم وآ ةكايح

 . ؟ هتالصل .هدبيعي. نأ همزلي وآ هل

ىأرلا ف دسفي هب ام عاونأ نم ال هنل الا اذه لثم ف ىردأ ال.: لات



_ ١٦٥ . 

 هلدع ىف هيلع زوجي ىنأف س لاح ىلع ثادحألا نم ال هنأل { عامجالا ىف الو

 همدنتن دق ام زاوج عضوم ف ةراهطلا نم عفدي نأ وأ هزاوج نم عنمي نأ

 هنآ هيف هغرعآ ىذلا لب ء هلمعأ نآ نكميغ هروصتأ الو اذه ىرأ ال ىنأ

 هلح ةهج نم هاتأ دن نم ءوضول هلجأ نم ةداعا الغ ، هيلع هب سأب ال

 حصي ال ذا ، زاجم نم قحلا ىف ام مدعل امزج هعم هريغل زاوج ال ادحاو الوق

 وأ هب هيلع عقو وآ هندب نم عضوم ىف ءىش هزكو ناغ : هل تلق

 ها ري نأ هلاح ق هيلع ازعو ه امدآ هنأ ردب مل ر اهن وآ ليل ق هعدس

 . ؟ هيغ لوقل ا ام . اهننغ رعم ىلع هريغي هبلع ل دنسب وآ

 ، مد هنم جرخ دق هنأ هعم حصي ىتح هتراهط ىلع هنأ رثألا ىفف : لاق

 ٠ رصيل ١ لهأ نم هفل اخي ادحأ نآ ملعن ال و

 وهخ ملأ نم هب نوكي ام وأ ةقرح عضوملا ف هل ناك ناف : هل تلت
 ٠ كلذك

 ّ ملآ نم اهادع ام وآ ةرح نم مد ريغ ق نوكي دق ذا معن : لانق

 هعم حصي ىتح مكحلا ىف هتراهط ىلع وهغ ث اذه نم سكعلا ىلع ناك امبرو

. كلذ ىف فلتخي هنأ ملعن الو ، هيغ كش ال امب اهلاوز نوك



 س ١٦٦

 هئوضو عضاوم نم رقت هنأ الا س هنم جرخي مل ناف : هل تلق

 . ؟ د دلج نم ءىش

 ىنبجعبو أ هلتم ف ء اج ام ىلع ة ردقل ١ مم هلبب رمؤي نأ ىسعغ : لاتق

 نآ امأغ ٨ هي ام ىلوأ هناغ هلسغ وأ هحسم نم هلصآ ق ام هب ىفنقي نأ

 ٠ كلذ ىلا هب غلبي نأ هيف حصي ال ذا هملعأ الغ هيلع ضقني

 ىأرلا ىف لهف ىلصو ، هل نوكي رذعل ال دمعلاب هلبي مل ناف : هل تلق

 ء؟ هيلع سأب ال هنا هيغ لوق نم

 ٥ ر افظآ نم هصخ وآ ٥ دلج نم هجرخأ دق ام ىنعم ق هنأل معن : لاق

 5 كلذ ىلع لد ام لوقلا نم ىضم دتو ، هرايتخال ادمع ءاملاب هليبي نأ هلغ

 ٠ كلذ ق امهنيب ام قرغ م دعل \ ءا وس امهناف . اذهل الصآ هلعج اخ

 ءوضولاخ س ءىش هنم رهظي ملف دلجلا تحت مدلا دنتعنا ناغ : هل تلق

 ٠ ؟ ال مآ هلاح ىملع

 هب ام روهظ مدعل هتوبث الا ىرأ ال عضوملا اذه ىف ىنأل معن : لاق

 ىضتقم ١ هنآ ٥ دانتعنال هنظت وآ ىأر ىلع وأ 6 ع امجال ١ ق مدلا نم دسفي

 ٠ لاح ىلع كلذك سبلو 6 هداسفل هنوك ف

 ىف ءىضونملا ىلع ضقن ال هلصأ ىف احايم ناك ام .يمجف : هل ثلق
٠ ؟ هلعف



_ .١٦٧ 

 ىلع وأ عامجالا ف ضقان وه ام حايملا عاونأ ق ناغ ال .: لاق

 هعم ضتنني نآو دبال ام همزل امبرو ث هيلع ىأرلا زاوج عضوم ف ىأر

 ٠ كلذك وهف هملع وآ هلهج هب دسفيف

 مل هل هاون امل حصف زاج ام ىلع هئوضو نم ناك امو : هل تلق

 ق هنوبت نم هلاح ىلع وهغ الا و ا ثدح الا هيلع هضخني نأ هيغ زجي

 . ؟ كلذك سيل وأ هزاوج وأ هموزل عض وم

 ىآر ف هغلاخي لوق نم هريغ ال اذه ىف قحلا وهل اذه نا ىلب : لاق

 هلاح نم ريغي ءىشل الا نيح ف ث هداسفب مكحي نأ زوجي ال ذا ، نيد وأ

 لاح ىلع بجوم عامجا ف وأ ىأر ىلع هنوك ف ثدحلا عاونأ نم هلطبيف

 ٠ هلا:وزل

 هب ىنربخآ ء هضتقن ىف اهمظعأو هسنج عاونآ نم حبقأ امو : هل تلق

 ٠ ؟ همساب هيلع ىنلدو

 دعي نم هن امي ١ نم همدقت دق ام هنا رفك نم هنوك ق ىضنق ا ام : لانق

 ق فرااتخال اف ال ١ و هن اك رأ ل اعفأ نم هي نوكب ام وأ % هن اسل ىلع رهظي نآ

 ٠ هدادنرا دعب هكرت نع عجر نا داؤغ ف كرشلا نم هنك امب ٥هداسغ

 ىف ىصاعملا عاونأ نم هنود امب هبرل هتاقسث ف ىصع ناغ : هل تلت ا
. ؟ هقافن



_ ١٦٨ 

 همامتب لوقو ث هداسغب لوق ف ىأرلا ىف اهب ام ىلع وهغ : لاق

 هيلع هب ضقتنب نأ نم هيغ هل دبال هناغ ، لاح ىلع ضقا ونلا نم نوكي نآأ الا

 ٠ هفرع اغ هلح عضوم ق ن اك ول نأ هلصأخلا م زال مكح نم هلثمل ام ةهج نم

 ٠ ؟ ء انمتسال ا نم هنو د ام و ىن زل اخ : هل تلن

 عامجلا نوك نأل هيلع هل ضقان هنآ الا هيف لوق ال ام اذهف : لاق

 ىف هتابجوم نم هنآ هيغ كشال هجو ىأ نم نوكي ةبانجلا جورخ هب ام وأ

 ٠ ل اح ىلع ع امجال ا

 هزاجآ امل ال هتساجن ىلع عمجآ دق امل هلكأ نم ناك امو : هل تلق

 . ؟ هلحل ةبجوم ةرورض نم هل

 همف ف هرشاب هنأل همكح ىف ام رهظأ ىلع هنادسفم نم وهف : لاق

 عضوم ىف هب ام ىلوأ ضقنلا راصف ث مالسالا نيد ف اسجن مارحلا نم
 ح هيلع رجحلا هل زوجي ال ام عضوم ى فيكف ك هيلا ةرورض نم هل زاج ول
 ٠ لاح ىلع ةنونيد ف هيعدن ال انأ الا

 ةهج نم هآر نم لوق ىف ىصاعملا نم نوكي امب هل ضقنلاغ : هل تلت

 . مكحلاو عساولا ىف همارحل مثالا نم هبوكر ى ام

 لصألا ف مكح نم اذه نم ءىشل امل الا لدعلا ف كلذك وه معن : لاق

٠ كلذك ناك نا هبرل هلاح ف ىصع هب ام ىلع ال هرشاب ول نآ



_ ١٦٩١ 

 لطاب هجو ىلع .ال ام ذخآ وآ ع قحب ال اسفن دمعلاب لتق ناغ : هل تلق

 ٠ ؟ الالح ال امارح هزرحأف

 دق نم هئوضول هضقن ف فلتخي ام عون نم ىصاعملا ىف اذهغ : لاق

 ٠ هلعف

 ىف رهاطلا لالحلا نم هل زاج ام ىلع ال همغب هلكأ ام ناك ناغ : هل تلق
 ٠ ؟ همكح ىف لوقلا ام هلصآ

 ىأرل دحاو امهيغ لوقلاغ سنجل اهلبق نم ىتلاو سيل ريغل هذهف : لاق
 ٠ دساف هنأب هيف لوقب نم ىآرو هيصاعم نم اذه لثمب هيلع هضقني ال نم

 هملع دمعتملا ف ذكلا و ]| هيف زوجي ال نل ةبيغل ١ نم م رحمل اغ : هل تلق

 ٠ ؟ هل زاج وأ همزل امل الا

 ، امهنم ءىشب ضقتني ال هنا ليقو ، لوق ىلع هضقاون نم امهغ : لاق

 بذكلا نم زوجي .ال ام ىلع داز ام ديدشتلا نم ةبيغلا نم مرحم ق ناك ناو

 ىنعم اهقحلي نأ نم دعبي الآ ىسعغ ث قافتاب هنا اهب هضقن ف ليق ىتح

 . قافن ىف ةيصعم نم امهب امل ىأر ىف لوق نم هب ام

 ٠ ؟ امهعم ءوضولا ىف هراتختف كبجعي امهنم ءىش ىغ : هل تلق

ىبنلا نع ىور امل داسفلاب لاق نم ىآرب المع داعب نأ ىنبجعي : لاق



 س ١٧٠

 ناضتنيو مئاصلا نارطفي بذكلاو ةبيغلا » : لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص

 نوباتغي موقل لاق هنأ امهنع هللا ىضر سابع نبا نع ىورو « ءوضولا

 ىف ليقو س ثيدحلا نم رن نولوقي ام ضعب ناف س اوئضوت نوبذكيو

 امهضقنت ال اهنا : ليقو ، ةراهطلا ضقنت الو ، مئاصلا رطغت اهنا : ةبيغلا

 عضوم هنأل ، هنيح ى هب ذخأب نأ هل زاج اذه نم ءىن نم هنيد ىف ءىطخأ الو

 ٠ هغ رع اف ى أ ر

 هلاوحآ حيبق نم ءىشب هنع ربخاف هباتغا نم ناك ناغ : هل تلت

 ٠ ؟ هلاح ىف اقخانم وآ اكرشم

 ىلع ضقن الغ مول الو س هيف امب هركذي نأ ىف هيلع جرح ال : لاق

 هلعف نم هزاوجل اقافن وأ اكرش هناروع نم هرهظأ امب اقداص هنع ريخأ نم..

 ٠ اتاغو

 ٠ ؟ هيغ سيل امي هنع ربخآ و هيلع دا ز ناغ : هل تلق

 ىآرلاب فالتخالا نم هيف امل هنوك ىف ىضتقملا هبذك نم وهف : لاق

 . هبرل ةبوتلا موزلو هب هئوضو ضقن ق

 مكح وآ قحتسي ال نم ىلوتف فذقت وآ نعل وآ متش ن اغ : هل تلق

 هل سبل امب :ادمع ملكت وأ ؤس قلخلا نم دحآ ىف ةءاربلاب لطاب هجو ىلع

. ؟ كل ذك هيلع اعد وآ % هل ز اج ام ىلع ال هي ذك وآ > هيف لوقب نآ قحل ١ ف



_ ١٧١ 

 ىف لوقلا نم ىضم دقو ، اهمسا ىف ىصاعملا نم اهلك هذهغ : لاق
 . ىرخأ ةرم هتداعا نع هب ىفكو ث اهمكح ىلع لد ام ءوضولا

 هبلع لخدي نآو دبال هدارفنا ىلع اذه نم لك ىف ىآرلاف : هل تلق

 ٠ ؟ هداسغب لوقو اهعم همامتب لوق نم ىصاعملا ىف امب هئوضو ق

 عاونأ نم ءىش جورخ ىلع لدب ام مدعل اذه ف ىعم اذكه : لانق

 نع ثيدحلا ف نأ الا لاح ىلع اهل ام مزال نع سنجلا اذه نم نوكب ام

 آضوتب : لوقتو ةثيبخلا ةملكلا ىف بجوت تناك اهنأ س اهنع هللا ىضر ةشئاع

 ٠ هيخأل اهلوتتي ء ءاروعلا ةملكلا نم اضوتي الو . بيطلا ماعطلا نم مكدحأ

 : ناثدح ثدحلا : لاق هنأ امهنع هللا ىضر سابع نبا نع ىورو

 لك : هللا همحر عيبرلا لوق نمو ٠ ٠ كجرف نم ثدحو ؤ كمغ نم ثدح

 ، اذه وحن نم نوكي ام همومع ىف لخدي المجم ضقني مالكلا نم ثيبخ

 جورخلا وهف ث ةنونيد ريغ ف المعو الوق هيلا لزن دق نم هب ذخآبي ناغ

 اذه ىف ام ىلع لمعي نأو س هيلع امم هتأرب الا هيف لوق .ال ام ىلا ىأرلا نم

 نآ الا س ىأر عضوم هنأل سأب الغ ، هل زاج ام هجو ىلع ةصخر نم
 نم هيغ امل لمعتسا ام ىلوأ نيح ف هنكمأ نمل نيدلا رمآ ف طايتحالا

. لاح ىلع ةمذلا هتآرب



_ .١٧٧٢ 

 هدارأ امل هرمأ نع سسجت نأ هرفك ق قفانملاو كرشملاف : هل تلق

 ٠ ؟ هبرل هيصاعم نم هيلع ىفخ دق ام ةفرعم نم هب

 ىلع الا هل ءوضو الغ هلعف ناف & هيلع هميرحت الا هيغ لوق الو ث عيطمل او

 ٠ كلذك وهغ الاو 6 هوحن نم ىصاعمل ١ ق نوكي امب هلطيب ال نم لوق

 ز اج دق ام هسنج ء انيآ نم دحأ ق لوقي نآ دا رآ ن اف : هل تلق

 ٠ ؟ هسفن ىف هدمتعا ول هل زوجب ال امب أطخأ هل

 س ٥ رمآ نم اذه ىلع ٥ ر ذع عضوم ق هنأل ٤٧ هب ره اط وهغ : لاق

 ٠ كلذ ف فلتخي هنأ ملعأ الو

 هدارأ امب هريغب هناسل لوق هريغ نع وأ هسفن نع ربخآ ناف : هل تلتق

 ٠ ؟ هباصآ ول نآ هلوقي نأ هل زاج ام هجو ىلع هقدص نم

 ىنأغ ّ عوفرم اطخلا نأل ةداعا اذه لثم ىق هيلع ىردأ الغ : لاق

 ٠ هدابع هب هللا ذخاؤي نأ حصب

 دمعتي نآ الب داز وآ لوقلا ى صقن هريغ نع عفر ن اف : هل تلق

 ٠ ؟ هيلع ابذك

ىلع اظفل لوقل ١ ق صقن وآ دا ز ام هرضي مل ىنعم هاتآ اذاغ : لاتق



_ ١٧٣ 

 ق نأ الا هيلع ىوعد نم هم ام م دعل { ةفرعمل ١ لهآ دنع ةفصلا هذه

 ٠ هفرعاغ نايبل ااذه لتم ىلع لد ام نآ رقلا

 عق او هنأ هسفن ى و { نيدلا رمأ نم ال ءىش نع ريخأ ن اف : هل تلت

 هنآ هعم حصفغ % نيح دعب نم هل رهظ نا هتراهط ق لوقلا ام . اهركذ امك

 ٠ ؟ هوخلو هريغ لوق نم هل ذخأل ١ وأ . ٥ وهمسل هلاق امك ال

 هجو ىلع هنوك ف هنأل ، داسفلا ىلا هب غلبي الأ ىسعغ : لاق

 ٠ دابعلا نم هربخآ نم ىلع بذكي نأل دامتعالا

 ٠ ؟ هلئاق نم هب ذك حص مت ء اقداص ريغل ١ نع هعفر ن اف : هل تلت

 حص ناو ؤ لطابل هدري مل ام هيلع هب سأب ال ام عضوم اذهف : لات

 ٠ هيغ ضقن الخ هلطابو هبذك نم هنأ هعم

 نيحلا ىف هملعي ال امب نيدلا وأ ىأرلا نم ءىش ف ىتغملاخ : هل تلق

 ٠ ؟ هيغ لوقلا ام س الوآ قحلا باصأف

 نم دبال هنأل ملسي الآ فالتخال ا نم ١ هئوضو ضقن ق ىسعف : لانت

 كلذك وهغ ؤس أطخأ وآ هايتغ ىف قحلا باصأ ملعي .ال امب هلوت ف مثأي نآ

 ٠ هلدع نم هدارأ ام هجول هلهج ف ءىطخملا! ىلع الا مثا ال ليقو ڵ همثا نم

هلبق ام نآ الاا س هيلع ضقن ال هنأ ىلع ث بيصم ا ىف لد ام هيغو



 ۔ ١٧٤

 هللا .لوت ىو ؤ هملع هلدع مدع عم هلوتني ن آ ىهن دق ام هبوكرل حصأ

 ٠ ىفكو هدهاش ىلاعت

 اههيستأ امو روجلاب مكحلاو ؤ ةبذاكلا نيميلاو روزلا ةداهسثف : هل تلق

 جرخم ال رومألا نم ءىن ق كرتل ا ادعام هلاق ام ىلع روجحم نم لوغلا ف

 لاح ىلع ىصاعملاب لوق نم هيغ امب هئوضو ىلع ىآرلا لوخد نم هلعافل

 . ؟ ال مآ

 ضعيل ١ ن اك ن ١ و ؤ ١ ذه وحن نم نوكي ام عبمج ق ى دنع ١ ذكه : ل انت

 ىلع لدب ام مدعل كلذك ةلمجل ا ى ىھغ & دشأ و ضعب نم حبقأ هعا ونأ نم

 ٠ كلذ نم ءىش جورخ

 ءاجهلاو زبنلاو زمللاو ةيرخسلا نم اميرحت هنع ىمهنملاف : هل تلق

 ٠ ؟ ال مآ نوكي ١ ذه ىلع ء انل ا و حونل ١ و

 ٥ دمل دحا و كلنو هذه ف لوقل اغ س كلذك اهمكح ق ىه معن : ل انق

 هفرعب ال نمل م ذ وأ ح دم ف هربغ لوق نم ١ رعش آ رق ن اغ : هل تلق

 . ؟ هيلع ضقنب له ، امذ الو احدم هل هدرب املو هيغ امل الهأ

هئوضو ى لادلا هداسشثنا زاوجل ضقني هنا اذه ى ليق دق : لاق



 ٧٥ .ا! _

 هضقنل ةبجوملا ءامسألا حيبق نم ءىش هب .نوكي نآ الا هداسخغ مدع ىلع

 ءاهقفلا نم هلات نم ىأر ىف اهركذ نم ىلع ٠

 ضقان ءامسألا نم .اهل ام حبقاب ءايستألا نم ءىنل هركذف :. هل تلق

 ؟ ال مآ .

 ضقني ال ليقو أ امسا هركذ درجمي هضقن نم اذه ليق دمف معن : لاق

 لاح ئلع ضقني الآ زوجيف : رخآ لوق ىلعو « امتس دحأل هب دري مل ام .:

 . ؟ ةرذعلا وأ مسالا نم اهل ام حيبقب ةروعلا هركذف : هل تلق

 هبجوي ال نم ضعب نآ الا س هضقن ف ىأرلا نم اذه ىلع امهغ : لاق

 حصي الغ الاو ، هلعف نا هب رمأيغ هبحتسي ناك نا هديدجت ف هنع عفري

 ٠ اهزنن ةفلخ

 ٠ ؟ هنرذع وأ هؤرخ وأ نالخ حلس وه لات ناف : هل تلن

 ٠ لاح ىلع ضقنلاب هيخ ليق دن ام عضوم اذهف : لات

 ٠ ؟ همنشثل ه درب ملو نالخ لوب اذه ل انت ن اغ : هل تلت

 ىفو . همكح ف هئامسآ حيبت نم ال هنا ، هئوضو ىلع وهف : لاق

 هدارأ ناغ ، هيغ ءعىضوتلاب هل هرمأل هيلع هضقن ىلع لدي ام ىسوم لوق
٠ كلذ ق فدالتخالاف همنشل



_ ١٧٦ 

 ىلع زوجيو ث منسننل عقوم هعوقول ضتني هنا اذه ف ليق دن : لاق

 ٠٨ همنست هب ديري نآ الا هيلع ضقني ال هنآ هقدص عضوم ق رخآ لوق

 ٠ لاح ىلع ضقني الآ ىأرلا ف ثلاث لوق ىلع زوجيو

 6 طا رضل ١ وآ وسغفل ١ ىبأب وأ > حلسل ١ وأ لوبلا ىبآب هانك ناغ : هل تلق

 ٠ ؟ اهنم ءىشثي هادان وآ

 ٥ رمآ نم اذه ىلع و متسل ١ نم جرخم هل نوكي الآ ىسعف : لاق

 نم نوكي امب هدسفي ال نم لونت ىلع الا هرجح عضوم ى هب ىلوأ ضقنلاب

 ٠ كل ذك وهخغ ال ١ و & ىص اعم ١ ف ٥ وحن

 ٠ ؟ ءامسألا نم هبحيو هيضريغ هبجعي امب هبقل ناف : هل تلق

 ۔ ةيرخسلا نم زوجي ال امع هجورخل ءاهتفلا لوق ىف هيلع ضقن ال : لاق

 ٠ ؟ كلذك وهو روعأ اي وآ ‘ ىمعأ اي وأ جرعأ اي هل ل انت ن اغ : هل تلق

 امتخش هديرب نآ .الا امزج هلاق نم ىلع < ساب ال ام اذهف : لاق

 ٠ كلذم اختنن ف خأ , نأل ز : دق

 . ءامسألا نم حيبقب هلاق نم ىلع ضقني امب هامس ناف : هل تلق
٠ ؟ ىضري هنأ الا همتش هب دارآ وآ



_ .٧٧\١, 

 . كلذك وهغ هب ىضري نآو س مكح نم

 درق اي وآ ريزنخ اي وأ ة بلك اي وأ رامح اي : هل لاق ناغ : هل تلق

 ٠ ؟ راف اب وأ

 نم امهنيب امل هيغ هلاق امل الهأ ناك ناغ ، همتش نم وهف : لاق

 هيلع هلاح ىف قلطيف هنم لقني نأل همسا ف زاج..ةفصلا ى ةهباشم

 نم ءوضول ضتان هنأ الا همكح ىف فالتخالاغ الاو ةفرعملا لهأ دنع ازاجم

 ٠ همثا ةهج نم هل زاج ام ىلع ال هلاق

 ٠ ؟ ال مآ نب د ق ع رو

 عازن ىف ىآر نم هنود ام الو عامجا ىف هزاوج ىردأ ال : لاق

 ةبجوملا عابطلا ءوس نم هنيح ف ةهبسث هب لثم هتالخآ ف .رهظ نمل الا

 ٠ كلذ زاوجل هجو الف الاو ، هنيد مدعل هقح ىف

 امتاخ وأ ڵ هتعاجشل ادسأ وأ ت هملع ةرازغل ارحب هامس ناغ : هل تلق

 ' ‘٠'؟ هلامجو هئاهبل اردب وأ هلذبو هدوج ةرثكل اثيغ وأ همركو هئاخسه
( ٤ ج نئازخلا ١٢ م )



_ ١٧٨ . 

 ةفص ف نوكي نمل زاجملا قيرط نم لاقي نأل زوجي امم اذهغ : لات .

 ىذلا وه هلاح ىلع ىنعملاف ، ةروص هلكش ف هفلاخ ناو ، هب ةهبش ام

 ةقدصلا اذه وحن نم زاج امو هيف هباسثتلا نم امهب ام دوجول امهنيب ممج

 ٠ كلذ ىف فلتخي هنل ملعأ الو ث هيلع هب ضقن الخ

 ٠ ؟ هيف لوقلا ام دحأل هب منىنث ريغ 1 اكين هامس ن ا عامجلاغ : هل تلق

 هيب زوجي نأ نم حيبقل ١ نم هب الل رظنل ا ق دعبب الآ ىسعف : : لاق

 هللا همحر ىلع نب ىسوم نع رثألا ىفف الاو حص ناخ ، لوق ىلع ضتنلا
 ٠ هيغ ضقن ال هنأ

 نم نوكي ام وأ ‘ هريغل متل ١ نم هد ١ رآ الملل هلانت ن اهف : هل ثلق

 ٠ ؟ مذلا مرحم

 ضقنلاب لوق نم هيغ اميق ف هيلعو هلو هسنج عاونأ نم وهغ : : لاقت . 71 ١
 ت ١

 ٠ حص نا هاراخ ىل رهظ ام ىلع هسكعو

 ام وآ ة رم وآ لجرل م ذلا نم هد ١ رآ ام هجو ىلع لاق ن اف : هل تلق

 وحن نوكي ام وآ نيجرخملا عساو اي وآ نيجرفلا ضيرع ايب متشلا نم هاون

 ' ه ؟ هيخ لوقلا ام اذه

، ههبشآ ام وآ همكح ىف ام هلو همتسش عون نم همذ ف اذهف : لاق



١٧٩ 

 حص امب لمعاغ هيلع لد ام لوتلا نم ىضم دقو ث هلثم هنأ هيغ كىنالف

 .٠ هلدع

 ف هن امتش هدرب ملو ى كنسا ىلع ءىشلا ١ ذه لمحا هل لاق ناغ : هل تلق

 ٠ ؟ هرمأ

 ىلع لدتسي هبو ، اهحيبق نم ال لوق ىلع ءامسألا حيبق نم وهغ : لاق

 . هركذب ءوضولا هضتن ىف ىأرلا نم هب ام
 هيذك وآ هفاخ وآ ٥ رذع در وأ هرس ىنفأ وآ ١ رتس كته ناغ : هل تلق

 . ؟ هل ز اج ام ىلع

 ةيصعم نم هيف امل هب هضقن ف فلتخيب نآ و دبال اذه لك ىفغخ : لاق

 هبرل ٠

 ٠ ؟ رداغ اي وأ ناطيش ا وأ هللا ودع اي وأ رفاك ايب : لانت ناغ : هل تلق

 هرهظأ امل نوكب نآ الا هزاوج نم عنملا الا هيغ لوقت ال ام اذهف : لاق

 فلتخي هنأ ملعأ الو } لاح ىلع ىصاعملا نم وهف الاو ، هركذ امك هلاوحأ نم

 . كلذ ف

 ىتنب آ ٥ دلو ريغلو 4 ىتبآ ام وأ ىمآ اي هيوبأ ريغل ل اق ن اه : هل تلق

: ٦٢ . .. ؟ هيلع اذام



_ ١٨2٠ . 

 قبرط نم هاتآ نل لوقلا ىف هزاوجل ضقن ىلا هب غلبي الأ ىسعغ :.لاتق - .

 هدلو زيغف هدايق ىلعو هيوبأ ريغ ىف ههرك ةيواعم ابآ نا : ليقو س هزاجم

 كلذك ٠

 ٠ ؟ ءاهقفلا دنع هتوضو ف

 عامجا ىف ال س هيف زاج ام ةلمج نم ىأر ىلع هنأ الا ةداعالا هيلع ىأر هنآ

 ٠ كلذ ىلع ليلد نم رثألا ف زاج امل

 ٠ ؟ اهيغ سيل امب اهيلع اعد وأ اهنعل ناغ : هل تلق

 نوكي نآ نع جرخم نم هن ام مدعل ، هبرل ىصاعملا نم وهغ : لان

 ٠ لاح ىلع ىصاعلا مكح ىق هب

 هب اه امس وآ 3 هئيخل لوقلا ىف هركذ حبقي امي اهمتسش ناغ : هل تلق

 ٠ ؟ هئوضوب غلبي اذام

 هضقن ىف فالتخالا نم هب ام ىلع نوكي نآ نم هيغ هل ديالغ : لاق

 ٠ هيلع

لثمب وآ . رمأب وأ ىنب وأ .ريخيغ ةيلع هل ام لوقي نأ د ١ رأ ن اغ : هل تلق



_ .١٨١ ... 

 ل انت نم ىآر ق ٥ه دمعت ول نأ ءوضول ١ ضقنب امم هريغب هآأطخأف ربخنسي وآ

 ٠ ؟ هيغ هراتخنف كبجعي ىذلا ام ، هناسل نم هبرل

 ة هلاق ام ال هاون ام هل نوكي نأ هرمأ نم اذه ىلع ىنبجعي : لات

 ، موي ىف هنم ناك نم ىلع هيغ مول الف ، عوفرم طخلا اذه لثم نأل

 هضقتل ةبجوملا ءامسألا حيبق نم نوكيا نأ الا هرزول هيلع هب ضقن الو

 هركذ درجمب ضقتني نأل هدايق ىلع زوجيف ص هلاق نم ىر ف لاح ىلع

 ىلا فالتخالا نم هل اجورخ هديعي نأ مث ، هل نكمأ نمل ىبح نم نأل

 ٠ هيغ لوق ال ام

 هرمآ ف طوحأو ث هنيدل ربآ هناغ ڵ هيلع ىذلا همزال نم هجورخل الا

 وهغ لاكسالا مدعل ةهجو لك نم لاحلا ف هنع كسلا لاوزل ىضتقملا هنيقيل

 سأب ال اذه لثم ف ءىطخملاغ الاو ، عزفلاو ةغاخملاو عرولا لهأب ىلوأ

 رهظأ هناغ ى هداسف ىري .ال نم لوقب المع ، ةداعالا كرتب عسوت نا هبلع

 . منالا نم هيف هدعبل مكحلاو عساولا ىف هب ام

 هحبقل هدعب نم ىأرلا ىف الو ، نيدلا ىف ءىطخي الغ هلك اذه مموا

 ٠ هغرعاف ىأر عضوم هناف س ادبآ هلاق نم ىلع هدري الو س الك انثدح

 نم وأ هتايح ف لوقي نأ دارغ هعم ةيالولا لهأ نم ناك نام : هل تلق

6 اطلخ هلل ١ هلضأ وأ 6 هلل ١ هنعل : ل اقفغ 6 هلل ١ ٥ ١ ده و . هلل ١ همح ر هتوم دعي



_ ١٨٢ 

 نم ههبنآ امو ‘ ١ ران هطلغ ق لاقغ ا رون هربق هللا الم : لوقي نأ دأ رأ وآ

 . ؟ اذه ىف لوتقملا ام ح هدارآ امل هتطخ

 ىلع هلاخ ام ال ها ون ام هل نأل ٧ هيغ ضقن ال ام عون نم وهف : ل أت

 سأب ال امب هقحلي نأ حصي فيكف ، ملسم ىلع طلغ ال هناغ ، هطلغ نم اذه
 ٠ كل د ى رأ ال ىن ا ؤ هئوضو ق ضقن هيلع هب

 ةيهولألا ىفن نيب هبرل ةداهسنلا ةملك لوقي نأ دارأ ناف : هل تلق

 وأ ههبش وأ ث هناسل ىف هل ضرع منامل وأ هنانج نم ةلفغ هل اهتابثاو هريغل

 نوكي ام وأ 0 ةياور ىف ربخ نم اهنود ام وآ ةيآلا هفيرحت ىف هريغ هب كرشأ

 هئوضو ىف لوقلا ام ، ملع وأ لهج ىف هدمعت ال هنأ الا ، هثيدح ىف لوق نم

 ٠ ؟ ينفرع

 هلعغ نم ىلع ضقنلاب اطخلا كرش نم هوحنو اذه ى ليق دق : لاق

 هرزو مدعل ، هيلع ضقني الآ ىأر ىلع هيغ زوجي نآ ىسعو ت هلهج وآ هملع

 ىرجي امب هذخأب نأ نم مركأ هللاو ، هدمع نم ال هنأل ، هرمأ نم اذه ىلع

 ءىش ىف اذه نم سيلف منامل هعوقو ىف ناك امو ث هنانج نم اوهس هناسل ىلع

 . عفاد نم لاح ىلع هل ام عقاو رذع نم هيغ هل امل

 ٠ ؟ هل هزاوج هنظل هلهج لوقلا ىف هدمعت ناغ : هل تلق

٠ هماكحأ فق ملاعلا ةلزنمب ليقو ، لوق ىلع ىسانلا ةلزنمب وهغ : لاق



...١٧٨٣ 

 مل ام هب نظلا نسح ىلع هلمحي نأ هل زوجي له هل عماسلاف : هل تلق

 . ؟ ال مآ هدمعت هنأ هعم حصي

 ٠` كل ذ هل سيل ليقو 6 لوقل ١ ضعي ق معن : ل اق

 ىف ام عم هكرت وآ ث ءىشل هلعف ىلع انيمي هللاب ىلآ ناغ : هل تلق

 هل رهظ مث 6 هنيميب ىف قداص هنأ هيلات لاح هيغ وه ىذلا هنبح ىفف هسفن

 ٠ ؟ هيلعو هئوضو ى هل ىذلا ام س اهبذك دعب نم

 ضقن ال نوكي نأ هب ام ىلوأغ ء هيلع دمعتملا هبذك نم .ال اذهف : لاق

 عضومل ا اذه ف ىل نيي ال و ؤ ديبعل ١ نم أطخ هلعخغ نم ىلع ديع ول ١ م دعل هيغ

 ٠ لاح ىلع فالتخا عضوم هنآ

 ٠ ؟ اقداص ىبنلاب فلح ناف : هل تلق

 . ٠ هيلع ضقن ال ليقو ، ضقنلاب هيغ ليق دق : لاق

 ٠ ؟ هت ايحب وأ نالغ سآ رب فلح ن اغ : هل تلق

 لوقي نم لوق ىلع الا ص هيلع هب ضقنلاف هل سيل ام ىتآ دق : لاق

 ٠ هيف ضقن ال هنأ ىصاعملا نم هلثم ىف

. ؟ هب عوطت ف وآ أ هل امزال هتوضو ق هير رفغت ١ ن اف : هل تلق



_ ١٨٤ - 

 همو زل عضوم ف هنأ ال ٥ ١ ريخ ف ىر دآ ال انأ و ا ملعأ هلل ١ : ل ات

 نآ نيح ىف سيل ام هيلع ضقني نآ هيغ حصي فيكف هريخأت ىلا ليبس .ال

 هلدع ى زوجب وأ 0 هموب ىف هل هتيدأت ىلع ردقلا عم نيع ةفرط هرخؤب

 هرصبآ ال ىنا س هلتق نم هنوك ىف حصغ همدقت دمت ام ةعاطلا نم لطبي نأ
 ۔ ]

 ء ىن ىلع هرارصال ايذاك ه رفغتسا نم قح ف الا هركذأ لوقب هبلع زدآ

 . هرازوآ نم

 اهسقن ىف ةعاطلاغ الاو س هي هضقن ىف فلتخي نآر دبال هبذك ىف هناغ

 غ ١ ونآ نم ههدسنشأ امو أ ذيح لتم ق رخآلا ٥ه دسفي نأ اهنم عون ق حصت ال

 ىف نأ الا ، لصف لوق ف هبجوت ةلعل .الا لفن الو ضرف عضوم ىف اهسنج

 ٠ ه رجأ ةلازجل اعوطن هرثأ ىلع رافغتسالاب رمألا ىلع لد ام راثآلا

 هدسضفي نآ حصي ال نكلو ، هبذك نم اغوخ هدمعت نم ىلع ضقنلاب ليقو

 مدع هنأل ، هل مكح ال هنوك لبق هناخ هدعب نم وأ هبف نوكيس نأ هغاخ ام

 هغوخو هتقو نم هرضح دق ام هلغ ناك ناغ ث ادبآ نوكي ال امبرو ، ضحم

 ةبوت ىف هقدص نم عنمي ال هبونذ نم هملعي ال ام ىلع هلاح ف نوكي نأ نم

 هبر هجو هب دارأ نم قح ف هعنمب لوقلا حصي فيكف ، هعفد نم هيغ امل

 ٠ هنبد نم هيلع نوكي نأ هنيح ف ىشثخي امل

هميرحتب ناد امل كاهتنالا عضوم ف ةيتآ اهتدص عم ةلمجلا ف ةبوتلاو



_ ,١٨٥ 

 ء لاحلا ىف هركذي مل ام ىلع لالحتسالا عضوم فو ي اهمدقت ام عيمج ىلع

 ٠ رافغتسالا ف هيذكل ةيجوم ١ رازوألا نم ءىش ىلع رارصالا عضوم نبأف

 ؛.اقفانم هب نوكيف هبذك نم دعي نآ هبر ىلا اقداص هعوجر ىف زوجيو

 ةقداصلا ةبوتلا نأل ، املع هكردأف هغرعأ ال ىنا امزج لطاب ىلع رصي ملو

 ٠ كلذ ىف كشالو ص ةقباسلا هتائيس نم هب امل ةقحاملا ىه دبألا ىلع

 ص امزال هلعف نم ىلع ضقن ال هنأ ىلع لدي ام ااذه ىف ناغ : هل تلق
 . ؟ ٠٥ ز ا وجل ع وطنت و آ

 اميقم هدعب نم هلاح ف نكب ملو هللا هب هد ١ رآ نم قح ق معن : لانق

 بجوملا هقدص دوجول هلامعأ لطاب نم ءىش ىلع هنطاب ى .الو هرهاظ ىف

 هم عوطت وأ هبلع امك ے هدافأ هير ىلع ب ذكلا نم ه دعبل هقح ق لاح ىلع

 ٠ كل ذك وهغ

 هئوضول هرخؤي نأ هيلع ةردقلا مم هموزل عضوم ف هل زوجي ال ذا

 ىلع لدي ام الفن هزاوج نم عنمي نأ الو ، هموي ف ةعاس نم نيع ةفرلح

 5 ةبوت ىف هللا ىلع ابذاك ناك نم قح ف الا ةعاطلا نم هنأل الف س هميرحت

 دبال هناف ث ابئات هرازوأ نم هعم نوكي نأ هل حصي ال ام ىلع هرارصال

٠ هب ذك نم هدمنع ا دق امل هيب هضقن ق فلتخي نأ نم هئوضو ف



_- . ٦ ٨ ١ ; -. 

 ىف هقدص بات نم هب جلوف قحب هاتأ نم ىلع هل اضقان هفرعأ الف الاو

 مل ناو ي هاحم دقف ءىش هل ناك نا هنأل ، هبنذ نم هل ةبوت هبر ىلا هعوجر

 هبرقل ةبجوم ةدايز نم هيغ امل هبرل ةعاط هاتأ نم ىلع مول الغ هل نكي

 دعيغ هبذك نم نوكي نأ نم اغوخ هداسفب قالطالا ىلع لاق نمل افالخ

 لبق ءىشلا هروصت ف نوكي دق ذا ث هل ةبجوم ةلعب سيل هفوخ ناغ اقافن

 نأل زوجيف هبذك نم دعيب ىنأغ ، ءىشب سيلغ دعب نكي مل امو ء اتتاغو هنوك

 مدع مم هاوعد حصت نآ زوجي وآ س هدوجو نوك لبق لب س هئوضو ىف ىضقي

 ح هل مكح ال اذه لثم ىف هنأ الا اهجو مدعلا ف ىرأ ال ىناغ َ هتوهسث روهظ

 ، هرفكأ ام ىلع هرارصا لاح هرفغتسا نم قح ف حصي نآ زوجي امناو

 ىف هب ضقن الف الاو هبر نع هدعبل لاح ىلع بجوملا هبذك نم كشالو هناف
 ٠ كلذ ىف هارأ ام حص نا لاح ىلع هقدص مضوم

 زوجيأ ، ناسللا ةهج نم هتدحل دسفي نأ زاجف ءاج امكف : هل تلق

 . ؟ ال مآ ناسنالا حراوج نم اهريغب نوكي نآ نكميغ

 زوجي وأ رهف راثآلا نم عضوم ريغ ف رهظ دق امل معن : لاق

 ٠ كلذل زاجم الو ركني نأ

 نينثا نيب رس نم نوكي ام ىلا هنأب نيح ف ىغصأ وه ناغ : هل تلق

 . ؟ هت وض و ق ل وقل اام

 نأ الا هيلع ضقن ال ليقو ، هدمعت نم ىلع ضقنلاب ليق دن : لاق

٠ هيف ضقن الخ الاو رتس ىف انوكي ىتح ليقو ث لزنم ف نوكي



 س ١٨٧

 ٠ ؟ امهلوق نم هعمسي ام ىلا ىغصآغ ةجاح ى امهب رم ناف : هل تلق

 7 هيلع سأب ال هنآ حبسمل ١ نب دمحم لوق ىفغخ : ل انت

 دعقي وآ ح هب زوجي نأ نم ريغلا عنمي ال عضوم ف ن اك ناف : هل تلق
 ٠" ؟ أمهلوقل هدوعق وأ هرمم ىف عمتساغ ، امهثيدح لاح هيغ

 هيلع سيلو ةحابا نم هرممو هعوقو ف هل امل ءوضو ىلع وهف : لات

 هنالوقي امل ممتس اغ رتس عضوم ق وأ لزنم قف ناك ناغ : هل تلذن

 . ؟ عامجاب هيلع لطبيأ . دعلاب

 ةهج نم الا هب هضقن نم اذه ىف ىردأ .ال انآو © ملعآ هللا : لاتق

 ٠ ع ١ زغ نم ى آ رل ١ ق همي ىه ه ىلع ىص اعملا

 رومزلا لثم ف ىهالملا نم نوكي ام عمسي نال دمعت ناف : هل تلت
 . ؟ اهوحن نم نوكي ام وآ لوبطلا وآ ىقيسوملا وأ ءانغلاو

 روجحملا نم اهنأل ع ةلاحم ال اهب هضقن ف ىصاعملاب ام ىلع وهغ : لاق

 ملعأ الو ك روكذلاو ثانالا نم ديعت نم ىلع مارح اهعامس ىلا دمعتلاو

٠ كلذ ف فلتخي هنأ



_ .٨٨\١ 

 ىلع ردقي ملف اهرك اذه نم ءىش هعمس ىلع ىرج ناف :. هل تلق 7 .

 ٠ ؟ هحف د

 نمل عرولا نم هناف هينذأ دسي مل ناو س هرذعل هيلع سأب الغ : لاق

 ٠ هيغ همزلي امم ال هلعف

 ىآر ىلع وأ عامجالا ف همارحل زوجي ال ام عامسل لوقلاف : هل تلق

 ٠ ؟ ال مآ نوكي اذه ىلع ىأرلا عضوم ف هزيجي ال نم

 ٠ دحاو مكحلا اذه ىف عجار هفالتخا ىف نأل معن : لاق

 اهمزل وآ اهمش نا هتوضوب وأ ام اما رح ةآرما مشي نأل : هل تلق

 ٠ ؟ اهمضغ هردص ىلع

 ٠ كلذك وهف الاو س هوحن نم ىصاعملا نم نوكي امب هدسفي ال نم

 ٠ ؟ اهفرع نم هب جيب ام مشي نأل دمعتت ن اغ هل تلق

 اهسفن ةآ رملل : وهش نع اهمش ن اغ ؤ اهفصو ق ام نود ه ذهف : ل انت

 هنويئ ق فلتخي نأل ّ هتوضو ق زوجي نأ ىسعغ 0 ١ اهنم هل ز اج ام ىلع ال

ً متنو ٤ ه يل هنم ةويس نع نكي مل ناو ء هل سيل ام بوكرل هيلع هضتنو ك هل



_ .-١٧٨٩ .: ... 

 هي .جاح ام قبشنتساغ اهرطع نم ةبيبط ةحئار اهي ناك ناغ : هل تلق

 لب تاألل 4 ٠ ؟ اهبيبط ةحئار نم هيلا غلبخ

 اهنع لصفني نآ دعب اهمس زاوج نم ةحئارلا نم عنمي ام دجأ الغ : لاق

 اضقان هرأ مل اذه لجألو ، اهمكح ىف اهب قافنلا نم ذئنيح اهل ام مدعل

 زوجيغ ةآرملل هنم ةوهش نع نوكب نأ الا هل هزاوجل هلعف دن نم هتوضول

 ٠ اذه ىلع همارحل كانه نم هضقن ف فلتخي نأل هل سيل ام عضوم ف

 اهنم دُمغلاب اهمشي نآ امأف ، مارحلا نع هدعبل هيلع ضقن الخ الاو

 ىفخي نأ نم رهظأ ، اعطق هزاوج نم عنملا وآ اضرلا وآ هاركالا ىلع

 ٠ اعرش همار نم ىلع

 اناخأ ] هبرش وأ هلكأ وآ انتت دمعلاب هيرختم ق قشنتسا ناف : هل تلق

 ٠ ؟ هئوضو ىف هيلع اذام .، هل هزاجأ ام ال ءام ىف وأ

 ىأر ق لوق نم ىصاغملا ق ام هلو ء هلصآ ف مارحلا نم وهف : لان

 نضقني نآ" الا زجي مل هئارو رذح ىلاا هب غلب ناخ ، هلقع ىلع بلغي مل ام

 ٠ لاح ىلع

 ٠ ؟ هدمعحت نكب مل ن اغ : هل تلخ

هنم هبهذي مل هلقع ف ىقب ام هرذعل هئوضو ف هيلع سأب الغ : لاق



_ ,١٩٠ 

 ىف ازاوج اذه ريغل نأ ملعأ الو 0 هديعي نأ همزل هتراغ ناف ء هركسم

 ٠ كلذ ريغ

 ٠ ؟ ةساجن هب ناك ناف : هل تلق

 هدمعن اهعم ه ديعي نأ نم هيغ هل دبالف ةر اهطلا عفرل ةيجوم ١ ىمهغ : لاق

 ٠ كلذ ف امهنيب ام قرغ م دعل كلذك وهف ؤ الوآ

 نا نيعلا ةهج نم ضقنلاب لوقلا هيلع لخدي دق ءعوضولاف : هل تلق

 . ؟ ال مآ هيلع همارحل هل سيل ام ىل ا رظنلا دمعت

 لدي ام هب دجت رثكلا ملاطغ كشت ناغ ، هيخ اذه ليق دق معن : لاق

 ٠ هملع
٠ 

 ٠ ؟ هيلا هتعد ةجاحل ال دمعلاب هجرف ىلا رظن ناغ : هل تلق

 . هب ابجعم هرظني نأ الا هيلع ضقن ال ليقو ى ضقنلاب هيف ليق دق : لاق
 ٠ هنع ه زنتل اي ,رمؤي هنأ الا هنم ن اك نم ىلع ضقن ال لبقو

 ٠ ؟ هجولا اذه ىلع ادمع هتجوز جرف ىلا رظن ناغ : هل تلق

 ' ٠ ىلوألا لثم نوكت نأ اهباوج ف ىسعغ : لاق

٠ ؟ آل مأ اذه ىف هتجوز لثم اهؤطي ىتلا هتمأ ف لوقلاخ : هل تلق



_ ١٩١ _ . 

 ٠ كلذ ىف امهنيب قرف الغ ح ءاونس هل ةحابالا ىف امهنأل معن : لاق

 ه ؟ امهل هنم ةوهسل ال دمعلاب امهيجرغفل .هرظن ناك ناف : هل تلت

 . هيغ ضقن .ال ليقو ، ضقنلاب اذه ف ليق د : لاق

 ٠ ؟ هجرف نم ةبوطر تجرخ هلجآ نم ناك ناغ : هل تلق

 ةبانج نم امهنأل ،.هضقن ف فلتخي نأ زوجي ال ام عضوم اذهف : لاق
 . لاح ىلع

 ٠.؟.ال مآ نوكي اذه ىلع اهجوز جرف ىلا اهرظن .ف ةجوزلاغ : هل تلت

 :" ٠٭ كلذ ى امهنيب ام قرغ ىلع لدي ام مدعل كلذك وه معن : لاق

 ٨ ؟ هيلا :رظني نأ عامجالا ف هل سيل نم ةروع ىلا رظن ناف : هل تل

 ضقن ال ليقو ث هيلع مرحم وه ام هبوكرل ضقنلاب هيخ ليق دق : لاق
 ٠ كلذ ىف

 . ؟ اذه نم هميرحت ىلع عمجي امو : هل تلق

 . ..:. ..:: .:. .. ...٠ :, كلذ ف لوقلا نم م ام ىلع وهف : لاق

 | ٠. ؟ هبلع وا هل اميخ رظانملا لثم اذه ف روظنملاف : هل تلق

 نم . دنع هل سيل ام هتروع نم آدبي .نأل هدمعت عضوم ف معن : : لاق

٠ هلا رظنب نأ هل لحي ال



 ۔۔ ١٩٢

 ٠ ؟ اطخل ١ هج و ىلع ناك ن اف : هل تلق

 زوجي امل ي عامجا ف ال هنآ .الا امهنم هدمعت ال نم ىلع سأب الف : لاق

 هديعت نآ همزليغ ، هضقن ىلع لدي لوق نم هيغ امب ىأرلا هقحلي نأ هيلع

 ٠ كلذ ىلع

 ٠ ؟ ال مأ ءاوس هلاكف راهن ىف وآ ليل ىف ناك ناق : هل تلق

 نم ىلع سأب ال هنأ ىلع ليللا ف لد ام ىلاعت هللا لوق ىفخ : لاق

 ىلع نوكي نأ الا ء سابللا نم مهل هلعج دق ذاا آ سانلا نم هب درجت

 زوجي الأ ىسعف ، هرصب ف ةدحل وأ هبرقل ث هيراوي ال نم قح ف صوصخلا

 ةفاضالاب هنأل ، هرظن نم نمأي ال ثيح ث هيغ هتروع نم ىدبي نآ هفرع نم

 دقو ؤ هرتس نوك هزاوجل بجوملا نأل هيلع وأ هل اميف راهنلا لثم هيلا
 ٠ ه رمآ نم اذه ىلع هعم رتس ىاف 6٧ هدرب ال هنأب هملع

 رخآلا ىف امهنم لكلاب هئايض ىق راهنلاو همالظ ف ليللاغ : هل تلق

 . ؟ ىرعت دق نم ةروع رتسي

 لوتسي مل ام اذه ف ليللا نم هل راهنلا نا هماكحأ ف .ليق دق . لاق

3 رهظ دت ام ةروعلا نم كردي نأ رظنلا عنميخ ، همالظب هئايض نم هيلع



_ ١٩٣ 

 اهكرد نم عناملا هداوس ىلع بلغي مل ام رجفلا دعب راهنلا نم هل ليللا نأو

 لوتسي مل ناو هيلع علط دق ام مكح هل نا امهنم لك ىف ليقو ث راصبألاب
 ٠ كلذ ىف حصأ هلبق ام نأ الا ، الوأ امهنيب ام لاح كلذك وهف ، رخآلا ىلع

 ىرب ال ام ردق ملظم عضوم ف هنأ الا ، راهنلا ف ناك ناف : هل تلت
 ٠ كل ذ هيغ

 ىف امهنيب ام قرغ مدعل . دحا و امهيغ لوقلاف ث ليللا لثم وهف : لاقت

 ٠ كلذ

 . ؟ رمقلا ١ : .روهظ نم هب ال ةملظم ريغ ةليل ق ن اك ن اف : هل تلق

 . رثألا ىف لومت نم هيف ام اهلو ليللا نم ىهف : لاق

 هيراوي ال هنآ هغرع دق نم دنع ليللا ةملظ ق اها دبآ ناك ناغ : هل تلق

 . ؟ اهنع

 هنأ ملعي نم ىلا رهظآ دق هنأل : راهنلا ف ناك ول امك وهغ : لاق

. ه اهرصبي نآ . ردقي



_ ١٩٤ 

 ىف ناك ول ام لثم هتروع نابتسا اذا ليللا ف هل رظانلاخ : هل تلق

 ىف هدمغت نم ىلع هميرحت ف رانلا ءوض نم نوكي ام ىلع وأ 2 راهنلا
 ٠ ؟ هي ء وضول ١ ضقن

 الا رظنلا ف سيلو ث كلذك هنأ ىلع لد ام رثألا ف نكل معن : لات

 ٠ كلذ ف امهنيب ام قرف م دعل ه ديؤي ام

 هيلا رظن نم ءوضول ضتان رحلا ندب نم ةروعلا ادعامو : هل تلق

 نم ىار ىلع هب هضقن ىف فلتخي هنأ ملعن الو اذه ليق دق : لاق

 نرتتسي ال ىتاللا تاجربتملا نم نوكي نأ الا ، هلثم ف ضقنلاب لوقي

 هيلع ضقن ال لوقو ، ضقنلاب لوق هيغ جرخي نأل زوجيغ ، لاجرلا نم

 ٠ كلذ نم ىل بجعأ عنملا نأ الا هزاوجل

 . ؟ اهفكو اههجو نم هل زيجآ دق ام ىلا اهنم رظن ناغ : هل تلت

 هضقن ىف فلتخيف ةوهسثل نوكي نأ .الا هئوضو ىلع وهغ : لاق
 ٠ كل د دنع

 ىلع سأب ال اهنم ةعضرلا دح ىلا اهدي نم نطابلاو رهاظلاف : هل تلق

٠ ؟ اهمدقم نم وأ ح ة وهش ريغل دمعل اب ٥ رظن نم



 ۔ ١٦٥

 اهنم رهاظلا نا : رخآ لوق ىفو ث اهفكو اهمدق ىف اذهب ليق دق : لاق

 ف جرح الو س هداسغ ىف ىأرلل بجوم هل دمعتلاغ هدايق ىلعو ، ةروع

 % هيلا رظن نم ىلع اهقح ىف ةداعالاب ليقو & هيلع هب ضقن الغ مدقلا نطاب

 ٠ كلذ ق هيلع ةداعا ال : هللا همحر بوبحم نب دمحم لون ف و

 هنع منمي هيلع اهندب مرحم نم هريغ وآ اهسآر نم رعشلاغ : هل تلق
 . ؟ ال مآ دمعت ن ا هئوضو ق لوق نم هب ام ىنعم هقحليف هيل ١ رظني نأ

 ملعن الو ع رعشلا نم كلانه اهب نوكي ام ىلا رظنلا ىف ليق دن : لاق

 ٠ رصبلاو ملعلا لهآ لوق نم رثألا ىف ام الا هيغ

 ةبينجألا لثم هنأ هنم مرحمل ا تاذ ف قالطالا ىلع لوقلاف : هل تلق

 ٠ ؟اذه ىف

 هيلع اهب "ضقن الف س لاجرلا لثم هل ااذه ىفف لاح ىلع ىه لب الك : لاق

 ال ١ و ؤ ةوهشل نوكب نأ ال ١ ك كل ذ ىلع د ١ رم ال ك ةيكرل ١ ىل ١ ةرسىل ١ نم ال ١

 ٠ كلذ ىف قحلا لهأل ايأر امهلوخد ىف فلتخمو امهنيب ام دحل امهغ

 اهنم هرظني نآ هل زاج ام هعم ىدبت نآ ف اهيلع سيلو : هل تلق

 . ؟ اهنب د ف ح رح

 اهنم كرتلاغ ، اهل هنم ةوهشلاب هفرعت نآ الا س امهل هزاوجل معن : لاق

٠ اهب ام ىلوأ اهعم هرمآ نم اذه ىلع هل



_ ١٩٦ 

 لحي ام دنع هل ام ىدبي نآ لاجرلا نم نوكي نملو اهل سيلو :. هل تلق

 ٠ ؟ هيلع هئوضو قف ضقنلاب ؛اراتخم هلعف ناق أ هيلا رظني نآ دمعلاب هل

 هتوبث ىلا هيصاعم نم اذه لثم ىف بهذي نم لوقن ىلع الا معن : لاق

 ٠ كلذك وهف الاو ، هب هلطبي الغ ، هعم هل

 ناكمب هنع وس نع ى دبأغ راهنل ١ ق هبايث علخ ناغ : هل تلت

 ٠ ؟ هل رتس ال

 رظني نأ دمعلاب هل لحي ال نم هيغ سيل عضوم فق ناك ناف : لاق

 ال ١ و ؤ هثوضو ىلع وهغ هيلع هيب رمب نأ نم هلاح ق نمآ ىلع وهو هيل ١

 ٠ كلذ ف ه رأ ام حص نا هضقن ق فالتخالاف
. . ١ 

٠١ . ٠ 

 ٨ هي مهغ رع دقف عضومب ءال ؤه نم س انآ هلوح نم ن اك ن اغ : هل تلق

 ٠ ؟ كلانه نم اه رهظآ ة روع نم هل ام نوكر دي ال ٥ ر ادنم ق هنم هنأ الا

 عون ءىشلا ةيؤر نم عناملا دعبلا نأل ، كاذ هرضي الأ ىسعف : لاق

 لوق نم هيغ ام ىلا دري نأ هب ام ىلوف .الاو حص ناف ، رظنلا ف باجح

 . رذلا ىف

 ىف ال دمعلا ىف رظنلا نم نوكم امب ءوضولا ف ضقنلا : هل تلق

٠ ؟ أطخلا نم هريغ



_ ١٩٧ 

 ريغ هنأ الا هيخ لوق الغ ، روذعم اذه لثم ى ءىطخملا نأل معن : لاق

 ىف هل حيبأ دق ام ريغ هنأ ىلع هدمع ىف ءىشلا دارأ نوكي نآ الا .روذام

 زوجيف ث ه دصق ىف سيل ام قفاو هنأ دعب نم هعم حص مث ، هدعب وأ هيرق

 هل زاج ام هسفن ى ىون هنأل ، هضقنو هئوضو ءاقب عم همتا ىف فلتخي نأل

 ٠ كل ذك وهغ ال ١ و ؤ همكح لصأ ف هيلع هما رحل هل سيل امم هريغب ؟اطخأف

 ءىنلا ىف هيلا عمجا ر هنآ ريغ 0 ىلوآ هدمع نم ال ناك ناغ : هل تلق

 ٠ ؟ هب رظن نم هئوضو ف هيلعو هل ام ابئان

 امهف الاو ¡ اهدمعت نا ىرخألا هيلعو ىلوذنا هل نا لبق دت : لاق

 ٠ كلذ ف ءاوس

 ةرم ةروع نم هل ام نأل ، هدمعت نع ال ةين اثلا ىف ناك ناغ : هل تلق

 ٠ ؟ ى رخآ

 هئوضو ق هيلع داسمغ ىل أ هب غلبي الف س هرذع نم نوكي نأ ىسعف : لاق

 ٥ ٠ رمأ نم اذه ىلع

 رم حيب رم رم را ناح ن أطخأغخ ح ء امال ا ,رم هل أ دق .: و هتأرما دارأ ناك ناف : هل تلق

 ٠ ؟ ء اسنل ١ نم اهريغب

٠ هيف ضقن اال ليقو ع هيلع ضقنلاب اذه ىف لين دقن :الاق



_ ١٩٨ 

 ؟ هنجوز ىه اذاغ ةيبنجأ اهنأ ىلع اهرظن ناغ : هل تلق ٠

 ىلوألا وه امب اهيغ لمعاف اهباوج ف ىلوألا لثم هذهخ : لاق ٠

 ؟ اهرصبأغ ءاملا ىف اهرظن ناف : هل تلق .

 ىلع امهنال ءام ريغ ىف ناك ول نآ لوقلاا نم هب ام ىلع وهغ : لات

 .ومس ١ © ٠

 هنآ الا ، هنمآ ىه اذاف ، هنجوز اهنأ ىلع اهيلا رظن ناف : هل تلق

 . ؟ اهؤطي ال

 لاجرلا لثم ةروع نم اهل ام ىف ام الا اذه ىف ةرحلاك ىه سيلف : لاق

 ةوهشلل نوكيب نأ ٦١ لا لاح ىلع ضقنب ال هناخ اهندب ةيقي نم اهادع ام ال

 ة اهنم هل سيل ام هئطخ ىف ىتآ ناغ س كلذك ىهف الاو ، اهل زاوج ال

 ٠ كلذك هئوضو ضقن ىف فالتخالا

 هرظن نم ىلع ضقني نأو دبال ةبكرلاو ةرسلا نيب ىذلاغ : هل تلق

 ٠ ؟ دمعلاب

 هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ىور امل ليق دق اذكه : لاق
٠ ج رغلا الا ضقني ال ليقو » ةروع ةيكرلا و ةرسلا نيي ام » : لاق



١٩٩ 

 نوكي اذه ىلع اهمراحم ىوذ نم وه نم ىلع اهتاذل ةمرحملاخ : هل تلق

 ٠ ؟ اهنا روع نم ءىش ىل ! ه رظن ق و ؤ اهعم

 ىف لوق نم لجرلاب ام ىنعم اهيغ جرخي نأل زوجي نأ ىسعغ : لاق

 ه كلذ

 لوقلا ام ، هلظ وأ هلايخ جرفلا ,:ه هدمع ىف ىأر .ناخ : هل تلق
 ٠ ؟ هيف

 ن ضقني لوقغ ث افالتخا هيغ نآ هللا هخر ديعس ىبآ عماج ىفغ : لاق

 ٠ هلدع ف رظناف ضقنب ال لوقتو

 نم ىلع ضقنيغ اهنم هرظني نأ هل سيل ام دح ام ةكولمملاف : هل تلق
 . ؟ هد معنت

 اهتبكر ىلا اهترس نم اذه ىف اهنأ ىلع لد ام لوقلا نم ىضم دق : لاق

 نأ الا س جرفلا الا اهنم ضقني ال اهنا : رخآ لوق فو لاجرلا ةلزنمب

 ٠ لاح ىلع. .ضقني ال ليقو ، ةوهسث نع نوكي

 ىلع ةرحلا ةآرملا نمو ث ةمألاو لجرلا نم ةبكرلاو ةرسلاغ : هل تلق

 . ؟ ال مآ اهنم ةروعلا مكح ىف اهنم مرحم ىذ لك

انمل رخآ لوقت ىف اذه نم سكعلا ىلعو ث لوقلا ضعب ف معن : لاق



_ ٢٠٠ 

 تسيلف ةرسلا امأو ةروع ةبكرلا نا : ليتو ٠٨ كلذك انوكي نآ ىقب نم هي

 لهآ .لونت نم قدصلاب هلكو ، رثكألا وهل اذه نأ رثألا ءاج دقو ، ةروعب
 ١ هف رع اخ قحل .

 هئوضو ف ضقن هيلا رظنغ هجرغ ىلا دمعت نم ىلع ىبصلاف : هل تلق
 ٠ ؟ هيلع ء ىش ال مآ

 : رخآ لوق فو ، هيلع هب ضقن الغ غليب مل ام هنا هيغ ليق دق : لاق

 نم ىلع ضقن هئايحل رتتسيغ هفسنك نم ىحتسي نم لاحب راص دق ناك نا

 ىتح ضقني ال هنا لينو س هئوضو ىق ضقن ىلا هب غلبي الف الاو \ هدمعن

 ٠ هيلا رظني نأ حبقيف نيغلابلا دح ف ريصي وآ غلبي

 رهظ وأ ، اهجزرغ نم نطب ام ىلا رظنلا دمعت نا ةيبصلاف : هل تلق

 ٠ ؟ هيلع ضقتني نأ نم هئوضو ف هل دبال

 ليقو ، هقش نم رظن نم ىلع ضقنلاب ليقو ، لوقت ىلع معن : لاق
 لعلو ء هيلع :ضقن الخ ةمئاق اه رظن ناغ % هفوج نم ه رظنب ىتح ,ضقني ال

 ٠ كلذ ىف ام رثكأ اذه

 ىجنتست نأ لبق اهندب نم ةروعلا ادع ام ىلا رظنغ دمعت ناغ : هل تلق

٠ ؟ هئوضو ف لوقلا ام س رننسنف



٢٠١ 

 ىلا ةيعاد ةوهش نع نكي مل اذلا! هيلع سأب ال هنا رثألا ىفغ : لاق

 ٠ ؟ رظنل ١ نم هدمعن دق ام

 وآ حبقل اهتروص نم بجعتم هنأ الا ةذل ريغ ىف ناك ناغ : هل تلق
 ٠ ؟ لامج

 ةوهسثلا نع هجورخل هئوضو ف داسف ىلا هب لبي الآ ىسعف : لات

 ٠ لاح ىلع

 ٠ ؟ هجلاو نم هريغ لزنم ىلا رظني نأ دمعت ناف : هل تلت

 ضقني نأل زاج .الاو ع هيلا هب نذأي نآ هل نم ىآر نع ناك ناغ : لاق

 ليقو ث هلخاد نم اهاري ةمرحل هدمعتي نأ الا هيلع ضقن ال ليقو س هيلع

 ليقو 0 امرحم اهنم ىري ىتح ضقني ال ليقو ، اهاري ىتح ضقن ال

 ٠ لاح ىلع ضقني ال

 هل زاج ام ىلع ال هفوج ىف ام ىريل لزنملا نم بابلا حتف ناغ : هل تلق
 ٠ ؟ هفوخ وأ هنمآ ق

 هديعي نآ هئوضو ف هيلعو خ حبقأ ىلوألا نم هذه ىرأل ىناف : لاق

 كلذك وهم الاو 6 ةداعا ىصاعملا نم هلثم ق بجوم ال نم لوق ىلع الا

١ رآ ام حص ن ١ ٥ كل ذ ف ٠



٢٠٢ 

 ؟ ال ما نيرتملا عيمج نم اذه ف ىحلا لثم تيملا ىلل رظنلاخ : هل تلق .

 ةمرحك انتاومآ ةمرح » : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لوقل معن : لاق

 ٠ كلذ ىلع لدي ام هيغ ناخ « انئايحأ

 ٠ ؟ راكنالاو كرشلا لهأ نم ناك ناف : هل تلق

 قرف مدعل رارقالا لهأ نع ةروعلا ىف جرخي هب ام هل ىرآ الف : لاق

 5 هلاح ىف اهاراو نمغ اهرظني نأ هل زوجي ال نم ىلع ةمرحلا ى امهنيب ام

 ٠ كل ذ ق ء ١ وس ىلع اناك هلجأ نمو 6 اه رهظأف اها دبآ وآ

 رظنغ ايح ن اك ول ام ىنعم ف نوكيأ % هريقف ف هيل ١ رظن ن اغ : هل تلق

 ٠ ؟ هيلع هب ءوضولا ضقن ف هغوج نم هلزنم ىلا

 ضقن ىف ةايحلا لاح هب نوكي ىذلا ةلزنم هنا هيف ليق دق : لان

 ىف فلتخيغ هيلع لعج ىذلا هبوث تحت نم هرظني نأ الا هيلع هب ءوضولا

 دعب هل نوكي نأ هل ىنبجعيو ث هيلا رظن نم ىلع ضقن الغ الاو ، هضقن
 ٠ هتايح ىف ىحلل ام ةمرحلا نم هتاغو

 هديعي نآ همزليف هؤوضو ضقنتنيآ هماظع ٠ ىلا رظن ناف : هل تلق

: . ؟ال مآ



_ ٢٠٣٣ 

 لثم هنا ليقو ، هيلع ضقني ال هناف همزلي ال هنآ هيف ليق دق : لاق

 ةمرحلا نم اهل ام ةاغولا دعب هتروعل نألا ، لوقلا اذه ىنبجعيو ع ءايحألا

 اهلاح ىلع ىهغ اهنع لاز وآ ، اهماظع ىلع دلجلاو محللا ىقب ث ةايحلا لاح

 . ام.خ اذه الا حصي هنأ ملعأ الو ث اهيلا دمعلاب رظنلا زاوج نم معنملا ف

 هئوضو ف هجولا ام لاح ىلع ةروعب سيل ام هيدي نم رظن ناغ : هل تلق

 ٠ ؟ هارت امب ىنربخآ س كدنع

 زاجف ةروعلا دح نع جرخ ام نأل ضقن ىلا هب غلبي الآ ىسعغ : لاق

 قرغلا زاوج نم منملا ىلع لدي ام مدعل اتيم هزاوج الا حصي مل ايح هنم

 ٠ كلذ ىف

 ٠ ؟ ال مأ ةروع هندب نم هرظن ام نأ ردي مل ناغ : هل تلق

 مكحلا ىف هنأل ، ىلوآ هتوبث نوكيف ث هديعي نأ همزلي .الآ ىسعغ : لاق

 ةبجوملا هتاروع نم انيقي هآر دق امب هلاوز نوك هعم حصي ىتح هئوضو ىلع

 هعم حصي ىتح اهري مل نم مكح ى هنأل ، هلاح ىلع وهف الاو ، هداسغل

 نم هنآ هرصبآ ام ىلع عطقي نآ زوجي ال ذا ث اهآر هنآ هيف كنال امب

 عضوم ىق هرظن نم ىلع لوق نم هيغ امب هيلع هبجوت ةحصل الا ةروعلا

 ٠ اطخلا وأ دمعلا

قحلا ف هل لمتحا ام طايتحالا نم نوكب نأل زاج ةداعالاب ليق ناو



_ .: 1 .. .7 _ 

 نآ الا زجي مل هل :لمتحي مل ناو ، ةروعب سيل هآر ام نوكي نآ

 .. كلذ ىل رهظ دق ام حص نا مكح ىف لوق نم هب.ام ىنعم هضقن ف

 هرصبأ ام ردي ملخ ، هنم سيل ام ىري نأ هسفن ف ىون ناف : هل تلت
 ٠ ؟ ال ِ هتا ر وع نم

 % دمنعا هيلعو % دصق هلو ء ى ون هسفن ى ام ىلع نوكي نأ ىسعف : : لا اق

 . 7 هداسفو هتوبث ق لوق نم ىصاعملاي اه ام ىنعم هيغ جرخي نأل زوجيغ

 ةلاد الو هبرل هنم هنذا نع ال دمعلاب هريغل اباتك رشن ناف : هل تلق

 لوقلا ام هضعب وأ هيغ ام ةيقبو هلخاد نم هيلأ رظنغ ، اضرلاب هيلع

 ٠ ؟ هتوضو ق

 ٠ كلذ ىف ضقن ال ليقو ٧ هيلع ضقتني هنا ليق دن : لاق

 لدي امم اهيلع دازام ال ةدحاو ةملك الا هنم نيبتي مل ناف : هل تلق

 ٠ ؟ هب ديرأ امم ءىش ىف ىنعم ىلع

 ٠ كلذ ىف قحما لهأل ايأر هيغ لوقلا نم ىضم ام ىلع وهغ : لاق

 ٠ ؟ اهريغ ال ةلمسبلا الا هنم ءىش ىلا رظني مل ناغ : هل تلق

 ليزيغ هيلع اموتخم نوكي نآ الا ضقن ىلا هب غلبي الا ىسعف : لانق

٠ كلذ فف لوق نم ةيصغخملاب ام ىنعم هقحلي نآو دبال هناف س هقح



_ ٢٠0٥ 

 رظنلا دمعتي ملو هكرتغ,هريغل وه اذاخ هل هنأ ىلع هكغ ناغ : هل تلق

 3 "ة ه :`.,٠٭ ؟ هيف لوقلا ام هل ال هنأ هغرع نأ دعب نم هيلا

 هارأ ام حص نا رذعب هيغ ىذلا هئطخ نم نأل هئوضو ىلع اذهف : لاق

 ٠ كلذ ىف

 هتالصل هذيغي نأ هتوضو ف همزليأ ؤ ةباد جرغ ىلا رظن ناغ : هل تلق

 ٠ ؟ ال مآ

 سيلو ع هدمعت نم ىلع هب سأب ال هنأل همزلي ال هنآ رثألا ىفغ : لاق
 ءىش ف ةروعلا نم .ال هنأل ، هريغ ال كلذك هنأ ىلع لدي ام الا رظنلا ف
 ٠ لاح ىلع

 ل .

 ناثوألا لثم روصلا نم نوكي ال ام ىلا رظنلا ف هدمعت ناف : هل تلت
 ٠ ؟ ال مأ هلعغ نم ىلع ضتان هللا نود نم كرشلا لهأ اهدبعبب ىتلا

 ج هيلع ءىش الو هل زاج هبرل ةعاطلا نم هب هدارأ ىنعمل ناك ناغ : لاق

 هنألإ هضتن ف فالتخالا ىنعم هتحلي نأ ىسعف ةوهشلا هجو ىلع ناك ناو

 ىلا .هب غليب الآ وجرأغ ةوهشلا هجو ىلع ناك ناو ، ىصاعملا عون نم

 ( ٠ كلذ ىف ضقن

 عقوم لسلا ف هل حابم نم هدارا امل هجو ىلع ن اك ناف :هل تلق
. : :..؟ ب رايل هب



_ ٢٠٦ 

 نأ نم رهظأ هنأل ع هبلع ءىش ال هنأ هيغ كش اال ام عضوم اذهغ : لاق

 هنأ الا ، هئوضو ف لوق الغ رذعأ هنأب ةركغ ىندأ هل نم ىلع 7

 ٠ هغرع اف هلاح ىلع

 ة امهل عضوم لك ىف .رظنلا لثم هب ءوضولا ضقن ف سلاف : هل تلق

 ٠ ؟ ال مآ دح ١ و ابمبيغ , ل وقل اغ

 زم هفرعاف امهيغ لوقلا نم اذه ىف ىعم ىذلاو 0 امهب ملعأ هللا : لام

 سملا ناكم س ىرخأ ى اترتخاو ، عضاوم ىف اقفتا امبر امهنأ لدعلا

 ىتح امكح هتوبث ىلع قحلا ىف ليلد نم هل امل ىرحأ ضقنلاب رظنلا نم

 ٠ امزج ىأر الو نيد ف هريغ ىلا فلاخي نأ زوجي ال

 ٠ ؟ هبوث ءا رو نم هفكمي اهل ا رش ايم هتروع هسفن نم سم ن اف : هل تلق

 نم » : لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ةياورلا ىفغ : لاق

 نأ هللا همحر ةديبع ىبأ لوق فو ث « هؤوضو ضقتنا هجرخ ىلا هديب ىضفأ

 سمب ليقو ع نيتبلألاو ةناعلاو قارملاو نييثنألاو ركذلا سم ف ضقنلا هيلع

 . ٠ ربدلا عم هلان امو نييثنألاو ركذلا

ةناعلا ىف صخر هللا همحر ديز نب رباج نأ : .رخآ لوق فو



_ ٢٠٧ 

 : ركذلا.سمي ىتح هيلع ضقني ال رخآ لوق فو ث نيوكلاا ضمي ىلع

 . .. ٠ ةفشحلا سمي ىتح ليقو

 صخرأ اذهو غ لوبلا جرخم.الا ضقني ال : جرعألا نايح لوق فو

 نم ىلع ضقني ال هنا هبقث نم هسم ف لوقي ادحأ نأ ملعن الو ث هيف ام

 : رخآ لوق فو & هتراهط ىلع وهغ أطخلا هجو ىلع ناك ناو ث دمعلاب هلعف

 ٠ كلذ ىف ضقنلا هيلع نا

 سملا ةهج نم هب ضقنلا ف ةروعلا نم ىأولا هيلع زاج امو : هل تلق
 ق نيلوقل ١ ىنعم هيف جرخي نأ هدسغأ نم لوق ىلع ز اج هدمعن نم ىلع هل

 ٠ ؟ ال مآ أطخلا

 ٠ .كلذ ىف ىدنع اميغ كلذك وه معن : لانت

 نم هتروع نم هيلع داز ام وآ هبقث هركذ نم هدمع ف سم ناغ : هل تلق

 آ 553 هبوث ءارو نم هنأ الا & ضقني هلاتت نم ىآر ىلع ثبخ

 ٠ هيلع ضقن هغرعغ هسم ام نيبت ذا ليقو ، هئوضو ىلع وهف : لاق

 نم ناك ام ىنعأ ء هتحت نم هجرف ىلا ىضغأ هنأ كش ناف : هل تلق

 .:: . . ه ؟ هبلع ىتلا هبابث

الاو ء هغم حصي ىتح ءىشب سيل هنآ الا هكش ى ىرأ الف : لاق



_ ٢٠٨ 

 عضوم ق طايتحال ١ نم هما ر ام هجو ىلع نوكب نأ الا ىلوأ هنع ضارعال اف

 ٠ كلذ ىف فلتخي هنأ ملعآ الو س كلذك وهف الاو ح هزاوج

 لجرلا لتم اهجرف نم ءىشل ةطخلا وأ دمعلاب اهم ق ةآرملاغ : هل تلق

 ٠ ؟ ال مأ هب ءوضولا ضقن ف

 هللا ىلص ىبنلا نأ ، اهنع هللا ىضر ةشئاع نع ىور امل معن : لاق

 ديز نب رباج لوق فو « اضوتتلف اهجرف ةأرملا تسم اذا » : لاقت ملسو هيلع
 ٠ آضونيلغ امهيديب ةآرملا وأ 4 هجرف لجرلا سم اذا : هللا همحر

 نم وآ ، اهبوث تحت نم هديب هتجوز ج رغ سم ن ا لجرلاغ : هل تلق

 ٠ ؟ اهدمع ىف هجرفل ةساملا ىه تناك وآ ث ادمع هتوغ

 سبل الو ، امهنم رخآلا نود سم نم ىلع ضقنلا نأ رثألا ىفف : لاق

 نيبتي نأ الا س هيف ضقن ال نوكي نأ ىسعف س بوثلا قوف نم نوكي نآ الا

 ٠ كلذك وهغ الا و ؤ كلذ دنع هضتن ق فلنخي نأل زوجيف سم ام

 ٠ ؟ امهنم أطخلا هجو ىلع ناك ناغ : هل تلق

 ىف ىآرلاب فالتخالا نم هلثم ىف ىرج ام ىلع نوكي نأ ىسعغ : لاق

 ه هفرعاخ هسفن جرف ف ناك ول ام ىنعم ى هنأل ع هلدع

 جرفلا نود ام هتيرس نم وأ ث دمعلاب هتجوز نم سم ناغ : هل تلق

. ' ه ؟ اهلبق هنأ وأ



٢٠٨٩ 

 هضقن ىف فلتخي نألا زوجيف ةوهسشل نوكي نأ الا هئوضو ىلع وهغ : لاق

 هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ثيدحلا فو ، كلذك وهف الاو ، هبلع

 ٠ اضوتي الو ىلصيو هئاسن ضعب لبتي ناك

 ٠ ؟ جاليا ريغ ىف هنأ الا هجرفب اهجرغ سم ناغ : هل تلق

 هنآ ريغ ء عامجاب هنأ ءوضولا ضقن فق ليق دق ام عضوم اذهغ : لاقت

 ىلع لد ام اذه ىفو س اهجرف ىف ةفستحلا بيغت ىتح ضقنب ال رخآ لوت ىف

 ٠ ع ١ زف ق هنأ

 ٠ ؟ ١ دمع اهن دم نم هنود ام وأ اهج رغ ةيينجأل ا نم سم ن اف : هل تلق

 عنمي ثيح نم ت اهندب نم هنود امو اهجرف سم نمل ةراهط الغ : لاق
 ىلع ىضتقملا همارحل هلجأ نم هيلع هضقن ف فالتخالاغ ث هلثمل هزاوج نم

 ٠ هلح مدعلا لاح

 ؤ اهتروع نم هادع امو اهجرف هنم مرحم ا تاذ نم سم ناف : هل تلق

 ٠ ؟ ال مآ ء ١ رومس ةييتجألا ١ ق امك هتوضو ق لوقل اف

 هأ وس امو ئ لاح ىلع ضقت ان دمعل اي اهنم ح رفل ١ سم نأل معن : لاق

( ٤ ج نئازخاا _ ١.٤ م )



 ۔ ٢١٠

 نأ هل ز اج نل ايآ ر ٥ دمع نم ىلع هم ضقنل أ ف فكلثئخم اهن دي م رحم نم

 " ه لاجم نم ىآرلل هيغ ال هل هزاوج عضوم ف هب لمعي وأ هلوغي

 ريغب هسمي نأ هل زاج اهنم هرظني نآ ةآرملا نم هل زاج امو : هل تلق

 ٠ ؟ هيف ضقن ن ال و 4 ٣ وه

 ىف فالتخالاف هدايتق ىلعو ء زوجي ال ليقو ى لوتلا ضعب ف معن : لاق

 ٠ هداغ

 ٠ ؟ أطخلا ةحاباب وآ اهب هعوقو ف ناك ناف : هل تلق

 هداسغو هعم هتوبث ىف فلنخي نأل هيغ زاج دق ام عضوم اذهف : لاق

 ضقن ال أطخلا عضوم ىق اهندب نم هنود ام ناف ث اهجرغ ىلع عقو امهم هيلع

 نآ دمعلاب هل سيل ام عيمج هيلع اهضقني نألا زوجيف : رخآ لوق ىلعو ث هيف

 ٠ هيلا رظني

 ٠ ؟ أطخ ىف وآ ادمع هتروع نم هنود ام وأ لجر جرف سم ناغ : هل تلق

 ، .امباب هسفن ف هلعغ نم ىلع اضقان نوكي ام عضوم ق وهغ : نش

 هب ام ىنعم هقحلي نأ ىرحأف س ىأرلا عضوم ف هب لوقي نم ىأر ىلع وآ

 . عازن ىف ىآر وآ قاغو نم

زوجي نأ ىسعف ث هيف ىأرلا زاوج عضوم ف ضقني ال نم لوت ىلعو



٢١١ 

 نم دمعلاب ريغلا نم هيوكر ف الا ه داسغو هنون ق فلتخي نأل هدايق ىلع

 ىآرلا نم هب ام ىلع نوكي نأل زاج أطخلا هجو ىلع ناك امو س هبرل ةيصعم

 ٠ كلذ ىف

 ةروع نم هنود ام وآ ى ىبنجألا لجرلا جرفل ةآرملا نم سيملاغ : هل تلت

 . ؟ ال مأ أطخلا وآ دمعلا ىف نوكي !ذه ىلع هل

 نوكي نآ نع اجرخم كلانه نم هل اهسمل ى رأ ال ذا كلذك وه معن : لانق

 ٠ كلذ ىنعم ق

 هسمت نآ ف اهيلع جرح الف اهدمع ىف هندب نم اهل زاج امو : هل تلق

 ٠ ؟ اهتوضول هيف ضقن الغ مول الو ، اهيديب

 ى آ ر ق كل ذك وهغ ال ١ و ؤ ه وهشد نوكب نأ ال ١ ئ لوقل ١ ضعي 3 معم ٠. ل اخ

 ىف فالتخالاغ اذه ىلعو ، هزاوج نم عنملاب ليقو ، هيغ ضقن ال هزاجأ نم

 . ء وضول ١ صقن

 ىأر ىلع اهئوضو ق لوقلا ام 6 هل اهنم ةوهش نع ناك ناه : هل تلن

 . ؟ اه ربع ف ٥ز اجآ نس

 لوقو ضقنلاب لوق نم ةيصعملاب ام ىلع هيف نوكي نآو دبالف : لاق
٠ همامتب



_ ٢١٢ 

 سمي وآ ، هلوب هنم جرخي ىذلا هوك هركذ نم سمت ىه ناغ : هل تلق

 . ؟ اهيغ ادمع عامجلا عضوم اهجرف وه

 ١ دحاو ال وت داعب نأ نم هيغ دبالغ 6 لاح ىلع قافتالا عضوم اذهف : لات

 هب لمعاو هغرعاغ س داشرلا قيرطب ةفرعم هل نم نع دادسلا نم هريغ ال

 ٠ كلذ ىف

 ٠ ؟ هب لوعفملا ىف لوقلا امغ ، هل سيل ام هدمعب لعافلا ىف اذهف : هل تلق

 ىف فالتخالاغ ث هبلق نم ىضرو س هل هنم ةعواطم نع ناك ناو : لاق

 ردقي ال هاركا ىف وأ ةلفغ نع ناك ناو ث هبرل ةيصعملا ةهج نم هب هضقن

 هيف امم اذه وحن نع نوكي ام وأ عافدلا نع ذئنيح هزجعل عانتمالا ىلع هعم

 ٠ هيلع ضقن الف لدعلا

 هركذ نم هدمع ف سم نمل ىأرلا نم هراتخنتف 7 ءىش ىاف : هل تلق

 ٠ ؟ ٥ دب نيو هنيب لثئ اح ريغ نم “ ٥ وك ادعام

 ىبنلا نع ىور امل هديعي نأ هيلع لدآو هديرآو هبحآ ىذلاغ : لاق

 رتنس هنود نم سيل هديب ادصاق هركذ سم نم ملسو هيلع هللا ىلص

 هللا ىلص ىبنلا نع & هيبآ نع قلط نب سيق نع رخآ ثيدح فقو ث آضوتيلغ

هناخ ؤ ركذلا سم نم ال : لاق ، ثدحلا نم اضوتأ تلغ ، اضوت ملسو هيلع



 ۔ ٢١٣

 هيغ امل طوحأ هنأ هيف كشال هلدعي لمعي نأ هنكمآ نمل ذخاألاف س هلك ىف قلطم

 ٠ لاح ىلع ىآرلا ةهبش لاوز نم

 ٠ ؟ هبغ لوقلا ام هوك هربد نم سمح ناف ٠ هل تلتق

 سيم نم : تلاق اه:آ ، اهنع هللا ىضر ةشئاع نع ةياورلا ىفغ : لاق

 ، هيلع ءوضو ال هنا رخآ ثيدح فو ٠ ضوتيلغ ىلعألاو لفسألا جرفلا

 ٠ كلذ ف لوقلا ىضم دقو

 ٠ ؟ هدي ريغ هثوضو حراوج نم ءىشب هجرف سم ناغ : هل تلت

 ٠ ةداعالاب هيغ ليقو ، لوقلا ضعب ىف هئوضو ىلع وهغ : لات

 نآ همزليآ ، ءوضولا همزلي ثيح نم هلجرب هجرف سم ناق : هل تلت
 ٠ ؟ هيلع حسمي وآ هلسخب

 نع ىفكو ء افالتخا هيغ نأ ىلع لد ام لوقل ١ لمجم نم ىضم دق : لاق

 ٠ ى رخأ ة رم هتد اعا

 رخآ ىل ا .ال ز ان ةفص رل ١ نم نوكب ام وأ همدق هب لان ن اف : هل تلق

 ٠ ؟ هدمعتي نأ ريغ نم هلجر عباصأ

لوقو ، ةداعالاب لوق نم ىلوألاب ام ىلع نوكي نأ هب ام ىلوف : لاق



_ ٦٢١٤٩ 

 امهيغ لوقلاف س اهريغ ال ىه اهناف م ازلا ريغ ىف اهبحي لوقو س هيلع ةداعا ال

 و ١ دح .٠

 اهريغ وآ هحراوج نم ءوضولا نع جراخ وه امل هسم ناغ : هل تلت
 ٠ ؟ هندم رئاس نم

 ء هيف اهريغب لانت ادحأ نأ ملعن الو ى هيلع ضقن ال هتراهط ىلع وهف : لاق

 ق اد ىنعم هقحلب نأل هضقن ق ىسعف “ هب ايجعم هل هسم ف نوكب نأ الا

 ٠ كلذ ىف لوق نم رغالا

 ١ دمعتم 4 هربد وآ هلدت نم لجر وأ ةآرما جرف هركذ سم ناف : هل تلا.

 ٠ ؟ال مآ عامجا ىف هئوضول ضقنلاف س همارحل

 مل ام ع ١ زن نم ى أ رل ١ ق هب ام ال ا اذه ق ىر دأ ال انأ و ؤ ملعأ هللا : ل ات

 هنع ةراهطلا لاوزل اعرش هديعي نأ ذئنيح همزليف جرفلا ىف ةفشحلا جلاعي

 ٠ ؟ كل ذك وهغ 7 ١ د وآ ىننأ وآ رك ذ نم ن اسين ١ ح رف ق ن اك ن اخ : هل تلق

 هلوق نم اذه ىف اهب ام ىصاعملا ةهج نم هيلع عقي امنا هنأل معن : لاق

 ٠ كلذ ىف

 هيف لوق الف جرفلا ىف ةفسثحلا جلوأ وأ ةبوطر نم جرخ ناغ : هل تلق
٠ ؟ لاح ىلع هيلع هضقن الا



_ ٢١٥ 

 كلذ ف ازاوج هريغل نآ ملعأ الو ء !اذه ق ىعم اذكه :: لات ٠

 وه آ 6 هفك ره اظب ح ورفل ١ نم ه٩ل لح ام وأ هج رغ سم ن اف : هل تلق

 . ؟ ال مآ هي ء وضولا ضقن فق هنط ابب ن اك ول امك

 رثألا ىفو ء هرهاظ ىف هيلع ضقن ال : ليقو ى لوقلا ضعب ق معن : لانت

 ٠ هيغ ام رثكأ ا ذه نأ

 ٠ ؟ هم دقي هسفن ح رفل ا هئطخ وأ ٥ دمع ق سم ن اغ : هل تلق

 امهيف لوقلاغ ، هفك رهاظب اذه نم نوكي ام ىنعم هب ام ىلع وهف : لات

 ٠ كلذ ف امهنيب ام قرغ م دعل ى دحا و

 نيمي كلم .الو حاكنب اهآطي ال نم ةكولمملا ءامالا نم سم ناغ : هل تلق
 دمع ١ ؟ ٠

 ةرسىل ١ نم الا ة وست ريغل اهسسم ق هيلع ضقن ال هنا ليق دق : لانت

 اطخلا ىفو دمعلا ىف جرفلا الا اهنم ضقني الف : رخآ لوت ىلعو ى ةبكرلا ىلا

 . كلذ ىف لدعلا لهأل نالوق امهيغ هيف ضقن ال لوقو ، ضقنلاب لوق

 . ؟ اهل هنم ةوهس نع اهندب نم ةروعلا ريغل ناك ناغ : هل تلق

هسكعو 0 ضقنل اي لوق نم رظنل ا ىف ام ىنعم هقحلب نأ يدىعغ : لاق



.٢١٦ 

 ها رآ ام ىلع نوهب سيلف دشأ نكم مل هنأل ٨٧ هضقن ق فلتخي نأل زوجيف

 ىآرلا نم جرخي ال هنآ الا ي هبلع ةدايز نم ديدشتلا نم هبيغ هم ال

 . لاح ىلع

 ٠ ؟ هئوضو ف لوقلا ام ىص جرف هدمعت ىف سم ناف : هل تلت

 لوق فقو ، هيلع ةداعا ال ةيادلاك هنأل ء هيغ ضقن ال هنا ليق دق : لاق

 ىلولا لثم اذهو ، لاجرلاك ال هنأل } ضتني ال هللا همحر ديز نب رباج
 جرفلا سمي نآ الا ، هسم نم ىلع ضقن ال : ليقو ، لاح ىلع ىنعملا ى

 ء ضقني ماعطلا لكأي نم ةروعل سملا نا دايز ىبأ لوق فو س هسفن جرفتملا

 ةبوطرلا كلت نوكت نأ الا ضقن ةبطر ديلا وأ ابطر جرفلا ناك نا ليقو
 ٠ هي رهط ءام نم

 ةمرح مهل نأل ضقني نايبصلا جورف سم نا دمحم ىبآ لوق فو

 دح ىف رصي مل ام اسباي هرغص ىف هسم نم ىلع ضقن ال لينو س ناسنالا

 ٠ كلذ هنم حبتيخ ىهتشي وأ ىهتشي نم دحب ريصي ىتح ليقو ث رتتسي نم
 ءام نم ال هنأ الا ، ةبوطرلا نم هب ام ةراهط ىف ناك ناغ : هل تلق

 . ؟ال مآ ىآرلا اذه ىف امهنيب قرغ نم لهف ، هب رهط

 ةحص زاوج ىلع لدي ام مدعل ءاوس ىلع قحلا ىف امهنآملعآ ال : لات

٠ كلذ نم هيف ام لاحلا ف ىنع باغ نوكي هنآ الا س قرفلا



_ ٢١٧ 

 ؟ ه ديم ةريغص ةيبص ح رغ هدمع ق سم ن اف : هل تلق ٠

 ء هدمعت ىلع جرفلا ىلا ىبصلا جرف نم برقأ نوكب نأ ىسحعغ : لاق

 اهجرغ نم ضقني ال : ليقو س هدسفأ نم لوقب المع ىلا بجعأ ةداعالاف

 ىف ىسعو ص هدمعت نم ىلع ضقني هرهاظ نا : رخآ لوق قو ث هغوج الا

 ۔ لاح ىلع فالتخالا نم ىرعت الآ اطخلا

 ٠ ؟ اهنم ةروعب سيل ام اهندب نم سم ن اغ : هل تلق

 نكب مل ام هل همامت ىف فلتخي هنآ هيف ملعأ ال ام عضوم اذهف : لاق

 ىلع وأ ، لاح ىلع ةساجنلا نم هتوبث هعم حصي ال ام اهنم سم وآ ةوهشل

 ٠ كلذ ىف ىأرلاب فالتخالا عضوم ىف ىآر

 ٠ ؟ ادماع هديب ةباد جرف سم ناغ : هل تلق

 مل ام هيف ضقن الغ هل ةمرح ال هنآ لوقلا ضعب ق هئوضو ىلع وهف : لاق

 ٠ لاح ىلع ادساف نوكب هنا : لتو 4 هبلع هداسفل ةيجوم ةيوطر هنم سمب

 نم هئوضول ضقان جورفلا ميمجل لوقلا اذه ىلع سلاف : هل تلت

 ٠ ؟ال مأ هلات نم دنع لكلا ىف انتلطم هلعف

٠ كلذ نم هلدع كل رهظ ام ذخو % هفرع اف كلذك هنا هيغ ليق دق معن : ل انن



 س ٢١٨

 ق ة روعت سيل ام هندب نم سم وآ 4 اكرثشم حفاص ناغ : هل تلق

 ٠ ؟ همكح

 هب اميغ وأ ، هيف نوكت ةبوطرل الا هيلع ةداعا ال هنأ اذه ف ليق دق : لاق

 اهافج عم وهف الاو س لاحلا ف ةراهطلا نم هب ام لاوزل ةبجوم هندب نم ةسم

 نم عضوملا ناك اذا ةبطر هدي نم ىلع هسم ف ضقن ال ليقو ، هئوضو ىلع

 ٠ هيغ ةبوطر ال اسباي هندب

 هنأ الا زاج ام ىلع ةلبقلا لهآ نم ادحأ هديب حفاص ناف : هل تلق
 ٠ ؟ هلاح ىف ةراهطلا ىلع نمؤي .الو ى ةساجنلا ىقني ال

 ةراهطلا مكح ةلبقلا لهأل هنأل ، ملعلا ىوذ نم لدعلا لهأ لوت ىفف : لات

 لد ام اذه ىو ث اهلاح ىلع مهل ىمهف الاو اهلاوز حصي نوكي ىتح لصألا ى

 5 مهنم هل زاج ام مهنادبأ نم سم وآ مهحغاص نم ىلع سأب ال هنآ ىلع ىنعملاب

 قحلا رصبأ نم دنع ضقن الف مول الو قرغ الغ ث اسباي وأ عضوملا ناك ابطر

 & هتراهط ىلع وهغ الا ، ةراهطلا نم اهسمي هب ام عغرتف هعم حصت ةساجنل الا

 ٠ مكحلا اذه ىف هلو هيلع هب اميخ اذه الا ملعأ الو

 نم هب امل هنم سملا عم هلعلو ، ابابحتس! هديدجتب ءوضولا ف ليقو
 سبايلا ناف س هريغ ىلع ال ةبطر هدي نوكت وآ ، اهلاح ام ىردي ال ةبوطر

؟ لاح ىلغ ةسباب هديو هسم نم ىلع هندب نم



_ ٢١٩ 

 ؟ هدعب نم وآ رهطي نآ لبق نم اتيم رارقالا لهأ نم سم ناغ : هل تلق .

 ضقني تيملا سم » : ملسو هبلع هللا ىلص ىبنلا لون ىفف : لاق
 ال ةيالولا لهآ نم نمؤملا : ليقو ث هل ءوضو ال هنأ ىلع لدي ام « ةراهطلا

 ىلص ىبنلا لوقل ح اسباب الو ابطر هلبنق نم .الو رهطي نأ دعب نم ضقني

 ايح سجني ال » : ربخ فو « اسجن نوكي ال نمؤملا » : ملسو هيلع هللا

 دعب نم نوكي نأ الا هيف ضقنلاغ رارقالا لهآ نم هاوس امو « انيم الو

 ٠ لسغلا

 هب عقاو ةتيملا مسا نأل ع لاح ىلع هسم ف ضقنلا هيلع نا : ليتو

 لوق نم هلكو ، ىذأ هنم سمي مل ام هيلع ضقن ال ليقو ، لاوز نم هل ام

 ٠ هفرعاغ ىهنلا ىلوأ

 ٠ ؟ ال مأ هريغو ىلولا

 ةلمج نم اصوصخ امهنم ىناثل ا هدافآ ام نأ نم دعبب .ال ىلب : لاق

 هيلع عقو دق امل ةراهطلا عفر هرهاظ ىف ىضتقملا هموهفمل لوألا هيلع لد ام

 نم هب ام ىلع صخي مل ام ىلع ىقبو ى نوكت ةلاح ىآ ىلع هموي ف ةتيملا مسا

 ٠ كلذك وهف الاو ليلد هجرخأ ام الا همومع

ص ىلولا ف ضقنلاب لوقلا نأ ريغ سنجلا ىلع لد ام هفيرعت ىف ناغ



٢٢٠ 

 لوق نم رثألا ف امل ميلستلا الولو رهظ ال هنأل هنود نمب هدايق ىلع فيكغ
 رارقالا لهأ ىف سفنلا ىلا قئاسلا ناكل ربخلا ىف امل س لاح ىلع ضقنلاب

 ، ةروع نم دسفي هب ام وآ ىذأل سملا عضوم ف نوكي نأ الا مهب ضقن ال نأ

 ٠ ةايحلا ىف ةراهطلا مكح مهل نأ رهظ دق الغ الاو

 ىلع وآ ، عامجا ىف ةساجنلا نم اهعفري ام مهب نأ حصي مل ام رهشغ

 ةاقالمو اهليزي امل رثؤم ريغ توملاو كلذ ىف ىأرلاب فالتخالا مضوم ف ىأر

 لوق نم نكل ، هب اذه ف صوصخم نم ىنثتسا دق ام الا اهليحي ال رهاطلا

 همكح ىف نكي مل ناو ث ةنسلاب ضقنلا نوكي نأ لوبقلاب ربخلا ىقلت دن نم

 ريغ نم طوحألاب لمعنغ ، لدعلا نم هولاق امل ملسن نحنو س هغرعاف اسجن

 ىف ةدايز نم هب امل نكاو س ىأر ىلع اتباث نوكي نأ قحلا ف زاج امل در

 ٠ لضفلا

 ٠ ؟ اطخ وآ ادمع ه ريف ىلع ءىطو ناف : هل تلق

 لوقف ث دمعلا ىف فالتخالاو ةطخلا ىف ضقن ال هنا ليق دق : لاق

 ٠ كلذ ق ٠ ... ال لوقتو هب ں . :7

 ةسد اي وآ ةبطر هماظع نم ائيش هئطخ ق وآ ٥ دمع ق سم ن اف : هل تلق

٠ ؟ هتوضو ىف لوقلا ام



٢٢١ 

 ةبوطر ىف ةساجنلا نم هسمي نأ الا هيغ ضقن ال لوقو ث اهمكح ىف ضقنلاب

 ٠ اهب نوكت هموهز وأ

 فق نوكي اذه ىلع هماظع ف لوقلا ام س اكرشم ناك ناغ : هل تلق

 ٠ ؟ ال مأ اهنم ءىش سلاب ءوضولا ضقن

 ىف ضقنلاب ليقو ث اننلطم اهسم نم ىلع ضقنلاب ليق دق معن : لاق

 .ةساجن نم اهب ام رشابيف ةبطر هدي نوكت نآ الا ، ةسبايلا نود ةبطرلا

 . اهفافج دعب

 قلعبب ال ةفاج اهنأ الا ةباد نم ةموهز وأ ةبوطر اهب ناك ناخ : هل تلق
 ٠ ؟ اهنم ء ىش هدب ق

 ىأر نم لوق ىلع الا ةبطر نكت مل اذا هئوضو ف هيلع ءىش الخ : لاق
 ٠ لاح ىلع سملاب ضقنلا

 . ؟ اهفافج نم هب ىه ام عم ةبوطر هدي ىف ناك ناغ : هل تلق

 حصي مل ام اهلا وزو هتراهط ءاتب ىف فالتخالا ىنعم هقحلي نأ ىسع : لاق

 اهئازجآ نم ءىش لحنا هنأ حص ناف اهلالحن ا نوك هريغب وأ س هملع نم هعم

 ىنبجعبو . اهنم دبال هموزل عضوم ق هل ةداعالاغ لق وأ رثك ام ه دي ق هانقالف

 اهنم ءىش لحني نأ نكمي هيغ ام رادقم الاطخ امهنيب ةرواجم ف اماد نا
٠ اهرهظي نآ دعب نم هديعي نآ ةبوطرلا نم هب اميف



_ ٢٢٢ 

 .ه ؟ اهيف ك دو ال و ةبوطر ال و اهيلع محل ال ة رخن ثر اص ىه ن اغ : هلت لق

 ةسبايب وأ ةبطر ىه تناك اسباي الو ابطر اهسم نم ىلع ضقن الغ : لاق

 نم ال ةبولطرلا نم اهب ام نوكي وأ س لاح ىلع ضقنلاب لاق نم لوق ىلع الا

 ٠ كلذ ق ىآر ىلع وأ . عامجالا ف رهاطلا

 دق ام ةبوطرلا كلت ء ج رخف ى همكح ف كرلا لهآ نم ناك ناغ : هل تلق

 ٠ ؟ همظع ىق سلكت

 هيلع زوجي امب همامتو هضقن ىف فالتخالا ىنعم هفحلبي نآ ىسعف : لاق

 ٠ هماكحا ىف ىأرلا نم هب ام ىنعم ةساجنو ث اذه ىلع هنراهط ى

 نم نوكيب امل مومع ىف ىآر نم هيف امب هلك اذه ىف لوقلاف : هل تلق
 ٠ ؟ هلدع ق وآ ٥هروج ق رفم ١ وأ كرشم ١ نم هريغ نود ء ىن ق وآ . هماظع

 . مومع ىف هتدجو ام الا موي ق مهلوق نم ىردأ ال انآو ملعأ هللا :: لاق

 ، ةايحلا ىف ةمرحلا نم ةافولا دعب نم اهل نآ اهسفن ةروعلا نم ىسفن ف نآ الا
 ٠ اهيسم ىف آطخآ وأ دمعت نم ىلع ضقنلا ف هب ىه ام ىلع ىقبتف

 ٠ ؟ ةباد وآ ريط نم ةنيم هئطخ ىف وأ هدمع ىف سم ناف : هل تلق

ىف اهسم نم ىلع ضقنلاب لوق نم اهب ام ىلع نوكت نأ نم دبالف : لاق



. ٦٢٢٣ 

 هل امم نوكي نأ .الا س ةبوطر اهنم سمي نأ الا هيف ضقن ال لوتو ، لاح لك

 كلذك ىهف الاو 5 اتيمو ايح ةراهطلا مكح ٠

 . ؟ اهميرحت نم هيلعو هب ىه ام عم اهريهطت دعب نم ناك ناغ : هل تلق

 اهيف اهريغب لوقي ادحأ نأ ملعن الو س ءاملا اهرهطي ال هذهخ : لاق

 ٠ ءاهقفلا نم

 . ؟ال وأ اهتاذ نم ةبوطر هيغ ام اهماظع نم سم ناغ : هل تلق

 ء ىآرلا نم هيغ امب اهماكحآ ىلع ىنعملاب لد ام لوقلا نم ىضم دق : لات

 نم هب ام لاوز دعب نم نوكي نأ ىسعف ع هلصأ ف لالحلا نم ناك ام هنأ الا

 .هيلع زاج امو ؤ هلح ف ىآرلاب فلتخي امم ىندأ ةراهطلا ىلا ةساجنلا

 جرخم ال ناك ناو ع همارح الا نيدلا ف زوجي .ال امم اذه ىف برقأغ ىأرلا

 ٠ لاح ىلع هتر اهط ق فرالنخاا نم

 ٠ ؟ هيف لوقلا ام ، ىح هنآ الا ايلك وآ ادرف وأ ا ريزنخ سم ناف : هل تلق

 مكح نع هل جرخم ال ام اهتابوطر نم سمي مل ام هتراهط ىلع وهف : لاق
٠ ىأزلا وأ نيدلا ىف ةساجنلا



_ ٢٢٤ 

 ؟ امح وأ س ىكذ نأ دعب نم امحل ةثالثلا هذه نم سم ناف : هل تلق ٠

 ىف ضتنلاف ث امزج اهل ةاكذ اال اهنأ الا ، امكح اهيغ ىردأ ال : لاق

 ، هفافج دعب نم نوكي نآ الا هسم نم ىلع اهمحسث نم نوكي ام وآ اهمحل

 ىلع الا { هيلع هضقن ىف فالتخالا ىنعم هقحلي نأل ، هيغ زوجي نأ ىسعف

 هنأ الا ، هدايق ىلع هيف حصي ال هناخ ، همحل لحب بلكلا ف لوقي نم ىأر

 . همكح ىف رهاطلا نم

 نم هنأ همحل ق فلئنخمو ل اح ىلع ةرشيل ٠ : ١ هلصآ بلكل اف . هل تلت

 ٠ ؟ هلحو هميرحت ىف امك هلسغ دعب نم الوأ رهاطلا نم هنأو ، لالحلا وآ مارحلا

 عوضولا ضقن ىف لوقلا نوكي ىأرلا نم هيخ ام دايق ىلع معن : لاق
 ن اك ابطر همحش نم نوكب ام وأ همحل نم ء ىنل وآ 4 همظعل سمل ١ مم هم امتو

 ٠ اهماكحأ ى هب ام ىلا اهب عجراخ & اسباي وأ

 ىنع حبذي نآ دعب نم ةتيملا ةلزنمب وهغ همرحي نم لونت ىلعو : هل تلن
 . ؟ ال مآ هلوق

 ٠ كلذك هب لاق نم لوق ىلع كلذك وه معن : لاق

 ٠ ؟ امهيف لوقلا ام ، رونسلاو بلعثلاو عبضلاف : هل تلق

الاو ، هلاني ىذأل الا ةسباي الو ةبطر اهسم ىف ضقن ال هذهف : لاق



٢٢٥ 

 اهمظعو اهدلجو اهمحسشو ةاكذلا دعب نم اهمحل امأو ث اهسفن ىف ةرهاط ىهف

 & ةسوبيلا ف هقحلي نأ ىرعتي ال امبرو ةبوطرلا عم هب ضقنلا ىف فالتخالاغ

 مل ناو ث اهتايح لاح ةبوطرلا نم اهنادبأ ىلع ام قحلي نآ نم دعبي ال لب

 لوتنلا نأ الا ك هبطر هديو ةسباي اهرشاب نمالو ، اهلصآ ف ةساجنلا نم نكت

 . اهبرتآ رونسلاو اهيغ ام رهظأ ةراهطلاب

 نم ىلع ضقنلا ىف ىآرلا لخدي نأل زاج ةاكذلا عم ةلع ىالف : هل تلق
 . ! ىنربخت ال وأ اسباي وأ ناك ابطر اهئازجأ نم ائيسث سم

 اهلقني الخ ث اهمرحي نم لوق ى اهلحي ال اهل حبذلا نآ لجآ نم ىلب : لاق

 زوجيو ، اهلح مدعل ةتيملا ةلزنمب هلوق ىلع ىهف ث اهلصأ ى هلبن نم هب امع

 ٠ ىأ ر نم اذه لثم ف لوقل ١ نم اهقحلب د نأل

 نم ىلع سأب الغ ةم اد وأ ريط نم هن اذ نم م د هل سيل امو : هل ثلت

 ٠ ؟ ايح هتوض و ق هسم

 نوكي ام الا اذه نم ءىش ىف فلتخي هنآ ملعن الو س كلذك وه معن : لاق

 ىنعم هقحلب نأو دبال هناخ ةمرحملا ءامدلا نم ءىشل ايلتجم هعاونأ نم

 ةساجن ىف الو ي هيغ ام لاح هنوم دعب نم هسمي نم ىلع هب ضقنلا ىف فالتخالا

 ٠ كلذ نم هل جرخم الف هيف نم ناك ناو ص .هتابوطر نم جرخي ام

( ٤ ج نئازخلا _ ١٥ م )



٢٢٦ 

 . ؟ ةيح ةطق هئوضو ق سم ناغ : هل تلق

 همزلي هناخ ، للبلا نم ءىش اهنم هبيصي نأ الا هيلع ءىش ال ليق دق : لاق
 هنساجن ف فلتخي امم هناغ . اهمف نم نوكي نأ الا س لادج الي ه ديعي نأ

 ٠ اهمكح ف كل ذك 7- ال ١ و

 ٠ ؟ اهتوم دعم نم اهسسم ناف : هل تلق

 ٠ كلذ ىف لوق نم ةتيملاب ام ىلع وهغ : لاق

 ٠ ؟ هدب ىف تتام اهنأ الا ةبح اهسم ناف : هل تلت

 ٠ دحاو امهيغ لوقلاف ، ىلوألا ىنعم نوكت نآ هذهب ىلوأخ : لاق

 ف م د اهل امم ةنيم هلخاد نم سمف ىر اجل اءاملا ن اك ن اف : هل تلق

 ٠ ؟ هن دي نم ن اك ام وأ هلجر وآ هدب ف هنع دسخ هم ىه ترم وأ ئ اهت ١ ذ

 ةداعالا نم دبالغ لاح ىلع هسفن سلاب هداسغ ىأر نم لوق ىلعغ : لاق

 ءىش هب قصلي مل ام هيلع ضقن الغ هبوطرلاب .الا هدسفي ال نم لوت ىلعو

 ٠ كل ذ ق ضقنل اي ليقو 3 اهت اموطر نم

 نه ء ىش هيغ هلانغ هيه رم وأ ءاملا اذه ق سم ناك ن اه .: هل تلق

 . ؟ ةر دمل ١

 دق ام ةبوطر ىف هسمت وآ هب قصلت مل ام اذه ف فالتخالاف : لاق

٠ هلخاد ف لوقل ١ نم هم ام ىلع وهغ ال ١ و ؤ ى امل ١ نم جرخ



_ ٢٢٧ 

 ؟ ةبطر ىه ءاملا نع رهط دق ام اهنم هلان ناف : هل تلق ٠.

 اهنم ءىش هب قلع هيغ ضقنلا هيلع ناا ليق دق ام عضوم اذهف : لاق

 ٠ كل ذك وهف ال وآ

 اهنم هيغ ةبوطر ال اسب اي هلانف ء امل ١ نم رهظ ام ن اك ن اف : هل تلق

 ٠ ؟ كلذك هن دي نم عضوم ١ و ريغل ١ نم ال و

 لوقي ادحآ نآ ملعآ الو ث هيغ هيلع ضقن ال هئوضو ىلع وهغ : لاق

 ٠ كل ذ ف ٠ .. . ل اي

 لطبن ةيطرلاغ ةساجنلا نم ائمش ءاملا ريغ ق سم ناغ : هل تلق

 . ؟ ال مآ دمعلا وأ اطخلا ف ٥ءوضو

 عفرل بجوم ةساجنلا نوك نأل ع نيرمألا ىف اذهب ليق دق معن : لاق

 { امهنيب عمجي نأ نامز ف حصي فيكف رارضألا نم اهنأل ع نيحلا ىف ةراهطلا

 نم هيف ام رهظأ ىلع داجنألا ةحص ىوعد زاوج نم هيلع داز ام عد

 ءوضولا عضاوم ريغ ىف ناك امهم هنا : رخآ لون فو ك داشرلا لهأ لوق

 ىف هرهط ناو هيف ضقن الغ ، ريغملا هل هرهط وأ هسمي نأ ريغ نم هرهطغ

 هضقنو هل همامت ىف فلتخي نأل زاج هيديب هل ارشابم ههبشآ ام وآ ءاملا

 ٠ هبلع

٠ ؟ هيلجرب هرهط ناغ : هل تلق



٢٢٨ 

 ٠ كلذ ىف امهنيب ام قرف مدعل هيديب نوكي ام ىنعم ف وهف : لاق

 ٠ ؟ هئوضو حراوج نم ءىش ق ناك ناغ : هل تلق

 ىلع ى رعنب .ال هنكلو % هداسخغخ ىلا برقأ نوكي نأ ا.ذه ق ىسعغ : لانق

 ٠ كلذ ق لوقل ١ نم لوألاب ام ىنعم هقحلب نأ نم لاح

 ام وآ ىراجلا ءالا لخاد هلسغف هندب ريغ ق ناك ناغ : هل تيلت

 ٠ ؟ هيلع دسفي مآ هل متيآ 4 ههسيئأ

 ةس اجنل ( نم ء ىت قصلب مل ام هلاح ىلع ٥ءوضو ن ١ ليق دق : لات

 ءاملا ىق ن اك ن ١ و & ابطر اهنم هسم دق امل هف ضقنل اي ليقو 6 هندب ق

 ٠ كلذك وهف

 ءاملا لخاد هريغ نم وآ هندب نم هل هلسغ فق هب قلع ناغ : هل تلق

 ىف هيلع نوكيف ؤ هئوضو ى همزلي اذام هندب نم اهكرعي هب اميغ اهنم ءىش

 ٠ ؟ كلذ نم ءىش هب قصلي مل ام هل همتي نم لوق

 هلعج دق ام مدعل هداسف نوك ىلع ىنعملاب لد ام هلوق ىفف .: لاق

 زاج الاو ك هدارم ق ١ ذه ناك ناغ 6 هل هطرشل ىنعم الغ الاو . همامتل اطرش

 زوجيف رخآ لوق ىلعو 6 هدا دسل هلانت ام حص نا هدايق ىلع جرخي نأل

ةزاهطلا دعي نم هداعأ نأغ ] هسم ام الا هئوضو حراوج نم هيلع دسفي الآ



_ ٢٢٩ 

 ةيزجم هل هتراهط نا ليقو ع هيزجي نأل زاجف ، هل حص هريغ ال هسفن

 ق ةساجنلا نم ءىش هندب ىقال ام ىلع ضقنلاب لوقلا نأ الا . ةيرم ال

 ٠ كلذ ق ام رثكأ ناك هجو ىأ ىلع وأ هئطخ ق وأ ٥ دمع

 لا , 7 . .. ۔. ۔

 رعش فا رطآ نم ءىش ق هساجنلا نم ءىش هب عقو ناف : هل تلق

 ٠ ؟ هنداعا نم هل ديالغ هرهظ وآ هصق ناو هتوضول ضقنلاغ هتيحل

 ة هلئم ىف ةصخرلاب لوقي نم ىأر ىلع الا كلذك وهو ليق اذكه : لاق

 رهظأ ىلع كلذك وهف الاو همامتل رمؤي هب ام ىلع هلسغ دعب نم هل همتيغ

 ٠ كلذ ف ام

 نم ال هب ىلصي نآ هل زوجي نأ ىآر ف لوت نم لهف : هل تلق

 ٠ ؟ هل نوكي رذع

 م دع الا هيغ حصي نلو ح دحال لوق ق ١ زئ اج هفرعأ ال ام ا ذهف : ل انت

 ٠ ا ديأ ٥ ز ١ وج

 كباوج ى اهترهظآ ءوضولا ىف ةصخر نم اذه ىف ناك امو : هل تلق

 ٠ ؟ .ال مآ كلبق نم راثآ ىف رهاظ هب لوقلاف

خيشل ا لوق نم رثألا ى ام ىل ا عجر اغ اهيف كشت ناغ معن : لاقت



_ ٢٣٠ 

 ديزم ال ام هيف دجن ريتعمل ١ هيانك نم ةراهطلا ء زج ق هللا همحر دبعس ىبآ

 ٠ كلذ ٢ هيلع

 هنم جرخف عبس وأ ةيح هتضع وأ برقع وآ روبنز هغدل ناغ : هل تلق

 ٠ ؟ ال مآ م د

 ىف ىأرلا هقحلي نأ نم هل دبالو ، نيلوكلا ىف هيلع ءىش ال : لاق
 ء ةضقان اهناف بلكم ريغ ابلك وآ ادرق وأ اريزنخ نوكي نأ الا نيرخآلا

 مدع ىلع لاد اهيف ىآرلاغ 0 عابسلا نم اهادع امو س ةسجن اهرآسآ نأل

 ١ و ؤ ع امجال ١ كل ذ نم هل دبال و | هديعي نأ هم زل م د هنم ح رخ ن ٠

 اههاوفأ ىف ةبوطر نم اهل ام لبق نمو مدلا ضغي مل ناغ : هل تلق

 ن اغ : تلق مث ؟ كلذك ىمھمغخ الا و هنس اجن ىلع عمجأ اما اهنم .ء ىش هل ىنآ

 . ؟ ال مآ هديعي نآ هئوضو ف هم زلبآ ةسب اب اهنآ الا ةس اجن ف ىنم

 ىل رهظ .الو الك ، لاح ىلع ناتسباب هالجرو امزال هملغأ ال : لاق

 ىف وأ ةبوطر اهيغ ناك ناف ، لاقم ىف هموزل عضوملا اذه ف ىعدي ادحأ نأ

 لوقو ، هداسغب لوق نم هيف امب ىآرلا هيلع لخدي نأل هل زاج امهنم ءىش

 عم هفوقو لاط امهم هنآ الا ، اهنم ذخأغ اهبطر هنآ هعم حصي مل ام همامتب

 بجعأ ةداعالاف ، هيلجر ىف ءىش امهنم لحني هب ام رادتم ةبوطرلا نم هب ام

٠ كلذ ىف لوقلا ىضم دقو ىلا



_ ٢٣١ 

 ٠ ؟ ادمعتم ادحأ

 هيف امب هئوضو ف ىأرلا زاوجل هنوك ف ىضتقملا ةملظ نم وهخ : لان

 ٠ كلذ ف هيلع ةداعا .ال لوقتو & ةداعالا لوت نم

 دضق الو هبرل ةعاطلا ف ىنعمل ةين الو ةجاح ريغ ىف ىشم ناغ : هل تلق
 ٠ ؟ ادمعت هلعغ نا هئوضو ىف هب غلبي اذام ادبآ ءيشل

 اهل نأ ةذغان ةريصب هل سيل نم ىلع ىفخي الآ اذه ىف ىسعف : لات

 اهل اميق اهنود لاح ىلع تناك ناو 3 مكح ف لوق ىأرلا ق ىلوألاب ام

 اهيف هيلعو هلو ع هبرل ايصاع هب نوكي نأ نم هل جرخم ال هناف ، مثا نم

 ٠ هفرعاغ المجم الوق هئوضو ف ىصع نمل ام

 ىلع رارصا وآ ةريبكلا ةعتاوم نم قافن اهنم ناك ام ىصاعملاغ : هل تلق

 همامتو اهلعغ نم اهم ءوضولا ضقن ق اهيلع لخاد ىأرلاف 6 ةريغص

 . ؟ قافو نم اهمكح ف ام اهعم هلل

 كلثم عامجالا ق دسفي هي ام عاونآ ق نوكي نآ الا معن : لاق

 ىف هتادسفم نم اهدرجت ىلع اهسقن ىف ىمف الاو .& عامجلاو ءاتمتسالا

اذه ىف ىآرلا لوخد نع اهسنج دارفأ نم ءىشل جرخم ال لاح ىلع نيدلا



. ٢٣٢ 

 ناكملا اذه ىف ةنونيدلا مكحل ةلاحم .ال هناف ، ىصاعملا نم هيف امب عونلا

 ىلا ىآرلا نع جرخي نأل زاج امناو س ىآر مضوم هنألا ، نامزلا رم ىلع

 ٠ زوجي ال ام

 لوط ىلع نيدلا ىف هتايح نم هريغل ادبأ اهعم هزاوج ف فلتخا ناو
 نأ ىلع ، هداسخ ىلع لد ام اذه ىفو ، روجحم وأ حابم وآ مزال ىف ىدملا

 اذه ىف حصي نأ زوجي نلو س هدارفنا ىلع نيدلاف هبجوأ ىذلا وه ريغلا

 ٠ كلذ الا

 ٠ ؟ هنذا ريغ نم هلزنم ىف دحآ ىلع لخد ناغ : هل تلق

 ال'ا.و 6 .77 ىلع وهف أ٨أ هلاح ق هل ه ز اجأ هجول ام ن اك ن اغ : 9 اق

 هيلعو هلو س هبر ةيصعم نم هنأ كشالو هنأل ، هب هضقن ىف فالتخالاغ

 ٠ كلذ ف لوت نم ىصاعملا نم هلثمل ام

 . ؟ لام نم ناك ام وأ اعاتم هريغ وآ لزنملا نم قرس ناغ : هل تلق

 ٠ لاح ىلع اذه ىف اهباوج ف ىلوألا لثم هذهف : لاق

. ؟ قح ريغب امهبرض وأ رشبلا نم ادحأ وأ ةباد لتق ناغ : هل تلق



_ ٢٢٣٢٣ 

 هفرعاف كلذك وهغ ، اذه وحن نم نوكب ام عيمجو ث همامتب لوقو هنداعاب

 ٠ كلذ ىف لوقلا رركن دقف

 ثا دحخلا نم وهآ ئ مسبت وأ ةهتهت ف كحضلا نع ىنربخأغ : هل تلق

 ٠ ؟ ال مآ ءوضولا ف

 ةبجوم اهناف هتالص ف نوكي نآ الا اهعم هيغ ضقن ال هنا ليق دق : لاق

 ةالصلا ريغل اضقان هغرعأ الغ مسبتل ا نم هنود امو ادحاو الون اهضتننل

 دبأ ١ ٠

 . ؟ اهدح ام كحضلا ىف ةهتهقلاغ : هل تلق

 ض ندبلا هعم زتهاو توصلا الع ام زرحم نب ديعس لوق ىفف : لاق
 ىلع ىبأ خيشلا لوق فو ث اهنم بلقلا كرحتي ىتلا ىه : رخآ لوق فو

 ح ةالصلا ىف ندبلاو بلقلا اهنم كرحتي ىتلا ىه هللا همحر ىلع نب ىسوم

 ناو ث ةلقب كحضلا ىف توصلا عفر راركت نع ةرابع اهنآب لوقأ ىلعلو

 ىف ال كحاضلا نم نوكي دق ذأ ، ةغللا ىف ام ىلا برقأ هناف ندبلا هل زتهي

 ام ىلع هئوضو ىفف نوكي نآ نم همسا ى هنوك عم هل الو هندب نم زازتها

 ٠ كلذ ىف هارآ ام حص نا همكح ىف هب

٠ ؟ هتالص ف كحضلاب هبلقت كرحت ناف : هل تلت



_ ٢٣٤4 

 هقهقب ىتح ءىشب سيل هنا ليقو س لوقلا ضعب ىف ةهقهقلا وهغ : لاق

 مسسبتي وآ ٠

 لاذرألا هذختي امك دمعلاب ةهقهقلا ىلع هنوص ف داز ناخ : هل تلق

 ٠ ؟ هيف لوقلا ام اهعيقس ف ءاهفسلا نم

 اجرخم هل ى رأ ال ذا & لوق نم ةيصعم اي ام ىنعم هقحلي نأ ىسدسععغ : لاق

 ىآرلا نم اهب ام ىلع نوكي نآ نم هيغ هل دبالغ ، اهنم وه لب الك ، اهنع

 ٠ كلذ ىف

 اهمامت لبت ملسف اهدر ردقي الف هل ضرعت نآ اهغاخ ناغ : هل تلق

 . ؟ اهسحآ ام دعب هؤوضو هل ملسيل

 ىبأ نع رخآ لوق ىو ، هل ملسي نأ وجري هنآ دايز ىبآ لوق ىفف : لاق
 ٠ فوقولا ىلا عجر مث هؤوضوو هتالص هيلع دسفت نأالو هفاخ هنأ هللا ديع

 دعم نم وأ ئ هيجوتل ا ىف هلثم مرحي نأ ليق كحض ناف : هل تلق

 . ؟ ىرخذلا تايحتلا رقي نأ

 ىف الو ، هتالص ىفف هيلع ضقن ال هنا عضوملا اذه ىف ليق دق : لاق

 ٠ كلذ ف هريغ ال ادحاو الوق هتوضو

٠ ؟ هب رذعيغ هل زوجي امل ال هتالص عطق ناغ : هل تلق



 س ٢٣٥

 ة هنع هل جرخم ال هتوضو داسغ ف فالتخالاغ هللا ىصع دق : لاق

 ىلع بجاولا نمو ص اهعطقي نأ هعم هل زوجي ام ريغل اهعدي نآ هل سيل ذا

 ٠ هبر ىلا هبوتلاب.هبنذ نم ناك ام لاحلا ىف ىحمي نآ هلعف نم

 رمآ نم ةركذت وأ ةيصعم نم هب لح دق امل هريغ ىف ىكب ناف : هل تلق
 ٠ ؟ هنم ناك ام ىلع امدن ةيصعم نم هفلسأ امو ةرخآلا

 ٠ ءىش الو هتوضو ىلع هنأ الا عضوم ا اذه ق ىرآ الغ : لاق

 ٠ ؟ اقتافنو ءاير هئوضو ف ىكابت ناف : هل تلق

 ه هئوضو ىف هل اقافو همارحل ةيصعملا نم هنآ الا هيغ لوق الغ : لاق

 . ٠ كل ذ 1 لوق نم اهيغ ام هيلع و

 ءىش ىف ررش اهظاوش نم هباصآ وآ ح .رانلاب ىوتكا ناغ : هل تلق

 ٠ ؟ اقرح عضوم ا ى رثآغخ هندب نم اهادع ام وآ ، هئوضو حرا وج نم

 ةساجنلاب لوق نم هب ام ىلع نوكي نآ نم دعيب الآ ىسعف : لاق

 ةدعل 5 هلاح ىلع ىقبيف ة راهطلام لوقتو . هدايق ىلع هديع نآ همزليف

 روجيو 6 حصألا وه نوكي نأ ١ ذه لعلو 6 مد هنم جرخي مل ام هداسغ نوك

 نم ةساجنلا ف ام ىنعم هيغ جرخي نأل هتساجن ىلا بهذي نم لوق ىلع
5 ] كلذ ق ىأر



٢٢٣٦ 

 مئانلا نوكي ةلاح ىآ ىلع هضقاون نم ءوضولا ف مونلاف : هل تلق

 الآ ، هماكحأ عبمج ىف دحاو هجول رآ هماسقأ ى ع اونأا وه مآ 6 امهيغخ

 ، ليوطو ريصق نابرض هنآ ىلع ع ىنعملاب لد ام رثألا اذه ىف نا : لاق

 ، امهنيب وه السو ةرورضلاب نوكي نأ نم نيفرط نم هل امل دبال هنأ الا

 اهنم دحاو لدو ، اهل عبار ال ةثالث ىلع نوكت نأ هبورض ف اذه نم مزلغ

 ٠ ليقث وآ فيفخ اما

 ىلع ث ةبر نم ىنخي نم قح ف عاونأ ةتس هنآ ىلع لد ام اذه فو

 نم همكح ىف ام دحاو لك ىف هيلعو هلو س ال وآ ةالص ى اهب نوكي ةئيه ىأ

 دنع لاح ىلع فلتخم وأ ةفصلا ىف قفتم نم ىلوأ هب هناغ س ىآر وآ نيد

 ٠ ةفرعملا لهأ

 ٠ ؟ ادجاس وآ اعكا ر وآ ادعاق وآ اہئاق ةالصلا ق مان ناف : هل تلق

 هللا ىلص ىهنلا نع ع هنع هللا ىضر سابع نبا نع ةياورلا ىفغ : لاق

 6 ءوضولا ١ دجاس وأ اعكا ر وأ امئاق مان نم ىلع سيل « : لاق هنأ ملسو هيلع

 ٠ هلصافم تخرتسا عبطضا ىتم هناغ « اعجطضم مان نم ىلع ءوضولا امنأ

 مانف دجس هنأ ملسو هيلع هللا ىلص هنع سابع نبا نع رخآ ثيدح فو

لاقغ ؟ تمن كنا : هللا لوسر اي تلتقف ، ىلصغ ماقغ حفنف لغ ىتح



_ ٢٣٧7 _ 

 نوكي لاح لك ىف ىأر نم مونلا ىف ام هيلع لخدي نأ نم دبال عضولل
 . اهغرعاف ةدحاو ةلعلا نأل ، اهريغ ىف ناك ول نآ هيغ

 ةنسلا ىف ضقتنيآ ، ال وآ هدوعق ىف مانف ةالص ىق ناك ناف : هل تلق

 ؟ ىلوآ هب نوكي ام وآ س هؤوضو عامجالا وأ

 ىلع ضقنلاب لوتتي نم لوقل ىآر عضوم الا كسثالو اذه نا : لاق

 ٠ ى دملا هي لوطي نأ الا هبلع ضقن ال لوقب نم لوقو ء امىسل اج م اخ نم

 لوقي نم لوقو ث اهطغضي حير هب نكي مل ام سأب ال لوقي نم لوتقم

 ىف اثكتم نوكي ىتح لوقي نم لوقو س هسولج عضوم نع هتدعتم لزت مل ام

 لاط ن ا ء ىش ىل ا دنتسا نم ىلع ضقنل اي لوقي نم لوقو ء ايخرتسم هدوعق

 ٠ هيف ضقن الغ ال ١ و 4 هي

 عقو هيلع كنا ام لاز هنآ ول ام لاحب نوكي ىتح لوقب نم لوقو

 مانيخغ ضرألا ىلع هبنج عضي ىتح هيلع ضقن .ال لوقي نم لوقو & وه

 مان نم ىلع ءوضولا نا » : ملسو هيلع هللا ى لص ىبنلا لوقل ، اعجطضم

 ٠ « اعجطضم

ىتح امئان هدب ىلع أكتا هنآ ملسو هيلع هللا ىلص هنع رخآ ثيدح فو



_ ٢٣٨ 

 « ىبلق ماني الو ىنيع مانت »: لاقغ ه تسعن كنا : هل ليقف ، ىلصغ ماقف خفن

 هيلا لزن نمل نيد ال ىآر عضوم هنأ ىلع لد ام هتوبث ىف ناغ هفرعاغ

 همامتب لاق نم ىآر هيف ام صخرأ نوكي نأ هلعلو س هلدعب لمعي نآ همزلف

 هناغ ، ربخلا ىف امب اجتحم اههبسثأ ام وأ ضرألا ىلع هبنج عضي مل ام

 هريغ نود هب صخ دق هنأ حص ام الا هعم ةلخاد ةمألا نأل ، هل دهاش

 ٠ كلذك وهف الاو

 ىف وه سيلو . هدوجس ىف ناك ههجو ىلع اككنم م ان ناغ س هل تلق

 ٠ ؟ ة الص

 عجطضم ريغ هنأل ى هب هضقن ق فالتخالا نم جرخي نآ ىسعف : لاق

 ٠ ل اح ىلع هم زليغ

 ٠ ؟ كلذك وهغ لقث وآ فخ ل اط وآ رصق ن اغ : هل تلق

 اذا هنا : ليقو ، لاح ىلع ثدحلا نم هنآ هيغ ليق دق امل معن : لاق

 & هليوطو هرصق نيب قرف امك ث هليقثو هفيفخ نيب عضوملا اذه ف قرغي نأل

 ٠ هليلقو هريثك ىف ضقنلاب ليقو

. ؟ اهكا:ر وآ امئاق ناك ناغ : هل تلق



_ ٢٣٨ 

 هلخدي نآ نم ىرعتي ال هنأ .الا هيلع ضقني ال هنا هيغ ليق دق : لاق

 عكارلا لعلو ث هلقع ىلع بلغي ىتح هيلع لقث وأ ، هب لاط امهم ىأرلا
 ح هلاق نم ىآر ىلع بصتنملا مئاقلا نم هثدح جورخ ىلا برقأ نوكي نأ

 سيل نظ وآ كشلا مكح ف هب عقي نآ هجو الف ، هعوقو حصي مل ام هنآ الا

 ٠ ملع دهاش هئارو نم

 هنامز لوطل وأ ةئيه نم هم امل هناكماا زاوج ف ةغللا ناك ناغ

 ةحص مدع عضوم ى طايتحالا نم نوكت نأ الا ، هتداعا ف حصي مل ام

 هنآ هيغ حصي مل ام نأل هداسغ دوجول ، لاح ىلع هنوك ف ىضتقملا هجورخ

 & ءىشب هيلع وأ ءىش ف هب ىضتقت ىناف ، دعب نكي مل ام ىنعم ف وهغ ، ناك دق

 ١ كلذ ى رأ ال ىن ٠

 مانف هيتبكر ىلع اهلعج نآ دعب نم هيدي ىلع هسآر عضو ناف : هل تلق

 ( . ؟ ا دع انق

 هعوكر وآ هدوعت ف فالتخالا نم هب ام ىلع نوكي نأ نم هل دبالف : لاق
 دعاقلا ! مكح نع جرخم الغ ، دانتسالا نم نوهآ ناك ناو س هدوجس وأ

 ٠ ل اح ىلع ١ اقلا" 'و مامتل ١ نم هتوضو ق هيلعو هل امىغ

 ٠ ؟ اليقث وآ افيفخ اليلق وآ اريثك مانغ هبنج عضو ناف : هل تلق

ليلد نم ةنسلا ف امل أضوتي نأ نم هيف هل ديال ام عضوم اذهف : لاق



 د ٠ ٤ ٢

 هلقع بلغي مل ام ضقن ال هنأ ىلا هفيفخ ىف بهذي نم لوق ىلع الا هيلع

 فلتخيف ى الينث هريصق عم نوكي وآ اليوط هتفخ عم نوكي نآ الا س هليزيف

 ادبآ هعم هيغ ضقن .ال هرصق عم فيفخلاغ الاو س هعاجطضال هب هضقن ق

 ٠ لاح ىلع

 هب لمعلا كرتي نآ ىغبنيغ ڵ ءارآلا نم اذاسث الا هفرعآ ال ىنكلو

 هفالخ ىلع ةرهاظتم اهنأك اذه ىف صوصنلا نأل ، هدادس لمع نم افوخ

 ىف ةرهاظتم اهنأل ، هريغ ال هيف هجولا ىه ةداعالاغ ب صوصخلاو مومعلا ىف

 ىفخي .ال ام هتداعا فو ؤ لاح ىلع عضوملا اذه ىف هداسغ ىلع هئوضو

 ٠ هيف كش ال امب هيلع ام ءادأل هلعف نل صالخلا نم لاب ىذ لك ىلع

 ةريغتم اهنا س همون ةنس الا هعاجطضا فق نكي مل ناغ : هل تلق

 . ؟ هموم وآ هليل ف هظفل

 هنأ لقت وأ .فخ ام هريصخقو هلبوط ح هريثكو هليلق ق ى ذلاخ : ل انق

 عيمج ىلع همكح ىتأي ةنسلا ف قالطا نم هب امل عضوملا اذه ىف ءاوس
 ٠ كل:١ ىف لوق نم ذش ام الا كلذك هنآ ىلع لديخ : همسا ف لخد ام

 . ؟ اليقث هع اجطضا ق اليوط ناك ناف : هل تلق

٠ هتداعا موزلو هداسغ الا هبف لوق ال ام اذهف : لاتق



_ ٢٤١ 

 ىلع وآ ، هفك ىلع هسآر عفرغ هبنج ىلع عجطضا ناغ : هل تلق
 ٠ ؟ كل ذك م انغ ٥ رغ ء ىن

 لوت نم همكح ىف ام هئوضو ف هيلعو ، عجطضملا نم وهخ : لان
 ٠ كلذ ىف

 ، اذه نم ءىشب هلقع لازغ ركس وآ رخ وآ هيلع ىشثغ ناغ : هل تلق
 ٠ ؟ هلاح ف هل تضرع ةلعل ه وحن نم نوكب ام وأ

 ةلاح ىأ ىلع أضوتي نأ لوق نم هيف ام الا اذه ىف ىردأ ال : لاق

 ، رثك وأ لق ال وأ ةالص ىف دوجس وآ عوكر وأ دوعق وآ مايق نم اهيغ نوكي

 ؟ عضوم ا اذه ىف ملعن ال انا س ىموأ هب هناف رصق وآ لاط

 هب هضقن ىف ىأرلاب فالتخالا نم مونلاب هلاوز ف قبس ام الولو ، هداسف
 ديعس ىبأ خيشلا لوق ف نأ الا ، هدايق ىلع هريغ ال هيف مكحلا وه ناكل

 ٠ كلذ ىلع لد ام هللا همحر

 . ال وأ مونلا وآ ةنسلا هيغ هتذخآ هنآ كشغ عجطضا ناف : هل تلق

 ىف اهداسغ نوك حصي ىتح نيعت نم هتراهط ىف هب ام ىلع وهغ : لاق

) [ > نئ ١ زخل ١٦ _ ١ م (



. ٢٤٢ 

 هنأل س نيد الو ىأر ىف فلاخب امي اذه ىف لوقي ادحأ نآ ملعن الو ى نبح

 نوكي نأ الا ص ااديآ هل زاوج ال ام عدغ ء ى دملا لوط ىلع هل عضوم ال

 ٠ ملعأ هلللاو س ةنونيد ريغ ى هبرل هءاش نمل طايتحالا لببس ىلع

 ٠ هلدعب الا هنم ذخؤي .ال مث هلك اذه ىف رظنيف

 هييشنلا نم ءىن هلاي ىق هل رطخ مث ء ةالصلل اضون نميغو ؤ هنعو

 ٠ ؟ هتافص نم وأ هلاعفأ نم ءىش ف وأ ، هتاذ ىف هقلخب ىلاعت هلل

 هرهظأغ هتبثأ وأ ، هيغ كش ناو ت هلاح ىلع هؤوضوف هافن وه ناغ : لاق

 لوت نم هب ام هيلع زوجي نأل ، ىأرلا ف زاج هسفن ف هنكأف هافخأ وأ الوق

 لوق الغ ى ادمع ديحوتلا ةملك ىف تابثالاو ىفنلا نيب عطق نا هسكعو ضقنلاب

 هل ىقبي نأ حصي ال ذا ث هناسل ىلع هكرش روهظل هداسف نوك الا هيغ

 ٠ ىسانلا وأ ءىطخمل ا ف فلتخمو ث هناميا لصأا هضقن

 ء نايسنلا ف رذعلا نم امهل امل ضقن ىلا امهب غلبي الأ ىنبجعيو

 اهمامت نم عنامل نوكي امو ، ناسللا نم ةلز نع اطخلا نم نوكي ام وآ

 ىف فلتخي مل ام ليزنتلا ف نأ الا ، عفاد نم هدر نع هلاح ف هزجعل هل ام

 ىفع دقت ام عون نم اهنأ ىلع ليلد رهظأو ، دهاش حصآ ةنسلا نم هتوبث

ش هيغ ضقن الف مثا الو اذه ىلع هنم ناك نم ىلع مول الف ، ةمألا هذه نم



_ ٢٤٣ 

 هنع ضرعأف ريكلا وآ دسحلا وأ بجعملا وأ ءايرلا نم ءىش هل ضرع ناو

 ٠ هيلع ريض الغ

 ع .لطابلا نم هاضتقمب لمعف اذه نم هيلا هاعد ام ىلا هباجأ ناو

 ناو ، مثالا نم لاح ىلع هب امل ملعلاو لهجلا عم هب هداسخ ىف فالتخالاف

 ىف نوكي ام وأ ، نيملسملا نم دحأ ىلع وأ هلوسر ىلع وأ هللا ىلع بذك

 ، لطاب هجو ىلع اودع ىلاو وآ ايلو ىداع وأ ، هل هزاجأ امل ال هثيدح

 ء هللا حور نم سياخ حلاص وأ دساغ لمع نم هل هزاجأ ام ال ، هرمأ مظاعتو

 نم هيلع ام ىلا لاحلا ىف هكرت قحلا نيد ىلع ناك وأ هركم نم نمأ وأ

 موص وآ ةالص نم نوكي هب ام عاضأ هنأو ، لالضلا نايدأ نم ةلبقلا لهآ

 ءاج ام ىلع قحلا در هنأ وأ ، دمعب هل زاج ام ىلع ال ةاكز نم هيلع ام وأ

 ذخأ وأ ، هلتقغ هبرض وأ همتشف هاذأ وأ ، قحتسي ال نم نعل وآ حبق وأ ث هب

 هب نظ وأ ، هملظغ هايا هدجح وأ انح هعنم وأ هلكأ وآ هعاضأخ اناودع هل ام

 ملعي ال ام لاق وآ ، ةرذعم در وأ ةرثع منتغا وآ ةروع عبت وآ ، هباتغا وأ اءوس

 نوكس وأ ةكرح هيف روجحم نم هاتأ ام وأ ، روجلاب مكح وأ روزلاب دهسث وأ
 نم ىصاعملا ىف ام هيلعو هلو ، ىصاعلا وهف هرهظأ وأ س هسفن ىف هرسأ

 ٠ هضقن ف فالتخالا

 هنم هل جرخم الغ هضعب نم حبقأو دشأ اذه نم ضعبلا ناك ناو

ء همثا دوجول ضقنلاب لوقتا نم ةلمجلا ىف ىه ام ىلع اهعم نوكي نآ نع



_ ٦٢٤٤ 

 ، هلصأ ىف اضتان نوكي نأ الا همكح ىف ىأرلا هب ءاج ام ىلع مامتلاب لوقو

 هيلع داز ام وأ اضقن رهظأ ، همارح عضوم ف نوكي نأ الا حصي ال هناف

 ، ملعأ هللاو ، كلذك وهف الاو ، ناسل وأ ةحراج نم نالعا ىف كرش نم

. هلك كلذ ىف رظنيغ



_ ٢٤٥ _ 

 نوعبرالاو ثلاثلا بابلا

 طئافلاو لوباا نم ىجنتسي نأ ردقي ال نميف

 ٠٠٠ رغلاب نيعتسي نأ هل له رهطتلا نم كلذ هابأو

 : ناهبن ايأ خيشلا ىنعأ ‘ هباوج نمو

 لوبلا نم ىجنتسي نأ _ ةخسن _ ء اجنتسال ١ ىلع ردقي ال نميغو

 ٠ ؟ هنراهط ق هي رمؤي ىذلا ام 6 ةالمحلا هنرضحو طئاغلاو

 ىلع اهب نيعتسي نآ همزل ةيرس وأ ةجوز هل ناك نا رثألا ىفف : لاق

 هنا ليقو ، لاحلا ىف هرضح دق ام ءادأل ءاملاب ةساجنلا نم هب ام لاوز

 ٠ هتردق نم ال ريغلا ةردق نم هنأل ى هنرضح ى اتناك ناو همزلي ال

 اهنم ملعي ن اك وآ . اهن اذ نم ةع ردنم ه رهطتن هنء اج ىه ن ا : هل تلق

 . ؟ ةيهاركلا نم هريغ ال اضرلا ىلع هيلا اهوعدي ام ىلا هتباجأ وأ

 هتمأ ىف لوقلاو ، ىندأ هموزل نم نوكي نأ عضوملا اذه ىف ىسعف : لاق

 لاح ف نوكي نأ الا اهنم ةردقلا عم اهلاؤس نم عنمي مكح اهتيهاركل سيل نأ

٠ كلذك وهغ الاو هتمدخ ىف ىعست نأ اهمزلي ام



 س ٢٤٦

 ىذلا ام ريغلا هرضحو هيغ وه ىذلا هلاح ف اهمدعآ ناغ : هل تلق

 ٠ ؟ هيلعو همم

 هناو ز ةرما وأ لجر نم ريغلاب هل هزاوج نم منملاب ليق دق : لاق

 هيخآ وآ هدلو لثم هيلول رخآ لوق فو ص هللا همحر ىلع نب ىسوم لوقل

 ء هيلع ملطيغ هرهطي نآ هل زوجي الغ ىلولا ريغ امأو ، ةقرخب هرهطي نأ

 اهب هرهطي ةقرخ هدي ىلع ىولي نأ دعب نم ىبنجألا نم هزاوجب ليقو

 ىف ىلولا نوكي نألا زاج اليلد ىردأ الو ث هيلا رظني نآ ريغ نم ةرورض

 مدعن هنم ةروعلا ىف امهيواست روهظ عم ، هآر نم لوق ف ىبنجألا ريغ هزاوج

 عضوملا اذه ىف ىغبنيغ ، ملعأ هللاو ، رظنلاو سملا لاح ىلع امهنيب ام قرف

 . رصبلا عجاري نأ

 . ؟ ال مآ رهطيأ ؤ هرمآو هيآر نع ال رهط ناف : هل تلق

 مم اهيف ىأرلا هيلع لخدي نأ زاجالاو هتراهطل هاون نا معن : لاق

 ىف ام رثكآ هتداعا نع هيزجيغ رهطي هنأب لوقلا نآ الا ، ةساجنلا نيع لاوز

 كلذ ٠

 اذه ىلع ةراهطلا هيجني نأ هل زوجي ال نم هرهط ناف : هل تلق
٠ ؟ هل ةتباث



_ .٢٤٧ 

 اهلاوز نوك هب دارملا نأل ح هيف هارأ ام حص نا اذه ىف ىدنع اذكه : لاقت

 ٠ كلذك سيلو اهلاح ىلع ىقبت نآ اهنمخغ حصي ىنأغ ، لاح ىلع تلاز دقو

 نا اذك ريغلا عم هيغ لوقلا اهلسغ ىلع ارداق ناك ناغ : هل تلق
 ٠ ؟ ال مآ هل امه رهط

 مسا عوقول هنوك ىف ىضتقملا ءاملاب ةساجنلا نيع لاوزل معن : لات
 ٠ كلذ ىف كشالو مكحلا ىف هب هيلع ةراهطلا

 ن اك امهم هريغب هل حصيأ هبلع وأ هل ال أضوتي نأ دا رأ ن اغ : هل تلق

 ٠ ؟ ال مآ هلعف ىلع ة ر دقلا مم هب زجيبف ٥ رمأ وأ هي هل هنذا نع

 نم هباتك ىف هللا نع ام رهاظ ف ىردأ ال انأو ، ملعأ هللا : لاق

 هيلع نأ الا ، ةالصلا ىلا موقي نأ دارأ نمل ءاملاب حسملاو لسغلاب هرمأ
 هفلكي ال ذا ، رجفلا عم ال هيلا هتيدأت ىلع ةردقنا عم هسفنب هالوتي نأ

 ح ليلد نم ةيآلا ىف ام نيبتو ، هغرعاف هنيح ى هبرل ةقاط ال ام هنيد نم

 ح اهنم هجارخا ىلع ردق نمل ىنعم نم اهيغ عدوآ دق ام كل حصي نأ ىسعل
 ة دارملا وهغ ، ذئموي حصخ ليوأت نم اهل ام لدع هترهظأ دت ام قفاو ناف
 معضوغ كرت ام ىلوآ لطابلاو س دادسلا نم هيغ امل عبتا ام ىلوأ قحلاف الاو

 وأ كل رهظ قحلا نم كل هتيدبآ امنا ىسفن ف نأ الا س داسفلا نم هب امل

 عجارت ناو ، اهليزنت رهاظب لمعلا نأ ف كس الف هموزل ىف كشت ناغ
نم دحآ ٥ زاجأ ناغ 5 ردق نمل ٥ز ١ وج نم عنمل ١ ىلع لدي ام هرغ دجت رثألا



_ ٢٤٨ 

 نم هجورخب لقآ مل انيح كانه نم هسمي نأ هل زاج نمب هاون ام ملعلا لهأ

 ةرورض نم ال هلعفي نآ هيلع وآ هل اميغ هل ىبح نم ال ناك ناو ث انيد عساولا

 لمع وأ ايأر هلاقن نم هنيد ف ءىطخأ ال ىنأ ىلع ىنعملاب لد ام اذه و ع هيلا

 ٠ هف رع اغ نبح ف كل ذك هب

 هلامعآ نم هيلع وآ هل ام ءادأل مايقلا نع هلاح ف زجعأ ناغ : هل تلق

 ١ ؟ ال مآ هبي زجيأ % هل انمآ نم نوكب ام ىلع هنيعي نأ هل زوجي امم هريغم ال ٠

 اهنآ الا لوقلا نم اهبف حصي الف س اهمار نمل ةناعالا عضوم اذهغ : لاق

 ء عمسي ال ىأر نم ذش ام ىلع نوكب نأ الا عفدي نمل انتاغو ، اهزاوجل عنمت ال

 حصأ ىلع كلذ نم اذه و 4 هيلع وأ هل اميغ هبرجب نأ ال ١ رجي مل امهل ز اج امو

 ٠ هفرع اغ هيغ ام

 . ؟ ال مآ نبعتسب نآ هيلعأ 4 نبعمل ١ دجو ن اغ : هل تلق

 هناعأف هلعف ناف ث همزلي ال هنا هيغ ليقو س لوقلا ضعب ىف معن : لاق

 ، هسفنب هالوت ام الا هيزجي ال هنا : رخآ لوق فو ص هيلع سيلف الاو ث هازجأ

 نم رثألا ىف امل افالخو ص رظنملا نم هدعل عضومل ا اذه ىف هارأ ال ىنآ الا

 ٠ كلذ ىف لوق

 هل اذام س ةالصلا نم همزال ءادأل هلعف ىلع ةناعالا هلأس ناغ : هل تلق

 ٠ ؟ هلمعب نأ هبلع مه

هنيعتسي نأ هيلع ىآر نم لوق ىلع هنيعي نأ همزلي نآ ىسعف : لاق



_ ٢٤٩ 

 فخي ملو > هردقغ هنكمأ نا ء املاب هل حسملل هرضح دق ام ةيدأت ىلع

 ٠ ه ررض ل اح ىلع

 . ؟ هيلع امم ال هل اهنأ ةناعتسالا ىف ىأر نم لوق ىلعو : هل تلق

 نم ىلع ةمزال ريغ هدايق ىلع نوكت نأ ةناعالاب ام ىرحأغ : لاق

 نآ ريغلا ىف حصيغ ك هل زاج نئلو هنع عضو دن ام ءادل اهنأل ث هنم اهمار

 نأ زوجي الف نيعتسملا ىلع ضرفي سيل ام هنأل ث هيلع سيل اميف هل همزلي
 ىف هلأسو هيلا هاعدغ س نيحلا ىف هب همار ام لجآ نم نيعملا ىلع هل ضرفي

 موزلب لوقي نم ىأر ىلع ةردقلا عم زوجي امناو ث هيلع هنيعي نآ هلاح

 ٠ كلذ ريغ ال هيف ةناعتسالا

 نآ لوق ىف همزليآ ، ءوضولا هلأسي ملغ ةالصلا هترضح ناف : هل تلق

 ٠ ؟ ال مأ هنالص ءادأل هب حسمي

 عضوم ىف ىأر ىلع نوكي نأ الا ، لاح ىلع امزال هملعأ ال : لاق

 ٠ لاؤسلا ىلع ةردقلا

 ى زجيغ حصي . هل ه رمآ نع ال هتالصل ٥ ونغ هدب هلعف ن اغ : هل تلق

 . ؟ ال مآ

ناغ ع هيآرب الا ، مميتي الو ، ضيرملل حسمي ال هنأ رثألا ىفغ : لاق



_ .٢٥٠ 

 % وه هل ال هيلع نمل ةينل اغ ؤ هنالم ها وغ ن ١ و ع ىشم سيلف . ٥ رمآ نع ال هلعف

 وآ هب ريغلا موقي ىنأغ ، ةيندبلا لامعألا نم هنأل هبف كش ال امم اذهو

 كلذك هغرعأ ال ىنا هل ةين الو ، هب نذا نع ال هيزجيف هل حصي نأ زوجي

 ٠ كلذ ف ىضتري ناهربل

 ٠ ؟ عضوملا اذه ىف هتالصل هاونغ هسفن ف هب ىضر ناف : هل تلق

 ناك ناو ث هيلع وآ هل ام ءادأل هيزجي نأل ، هيغ زوجي نآ ىسعف : لاق

 لامعألا مزاول نم هلثم ف لوقي نم لوق ىلع الا هرمأ نع ال هلصآ ف

 دقع نع هلعف نم نوكي نآ الا حصي الغ س ريغلاب الا موقت ال اهنا ث ةيندبلا

 هنأك هاضرف هب رمألا ىقبو ث هاون دق هنا ، هلبق ام حجرأ ىنأ الا ، ةين

 . هارا ام حص نا هماقم ىف

 ٠ ؟ امهب ىنربخآ هتبثأ هل دم ةجح ىابو ى هتزجآ ةلع ىالغ : هل تلق

 حصأ ىلع عضوملا اذه ىف هيلا ةرورض لصألا ف ريغلاب هزاوجل : لاقت

 ث لعفلا ىلع نيعملا عم هب عربتلا عم هموزلو لدعلا لهآ لوق نم هيف ام

 ، هريصقت نم ناك ناو س هبوجو عضوم ىف هيلع ةردقلا عم هب رمألا كرتو

 ىف هرمضأغ ةالصلا نم هب هاون ام عم ث هنم اضرلا ىلع هنوك ىف ىسعف

 هيغ ام حص نا هلزنم ىف هاضر نأل ، هداقعنا مدع همكح ىف ىضتقي الآ هداؤف

هارا ٠



_ ٢٥١ 

 ىلع ردقي هب نم هيغ وه ىذلا عضوملاب هلاح ف دجي مل ناف : هل تلق

 ريغلاب هيدؤي نآ ةردقلا عم همزلآ نم ىآر ف هلطبي نأ همزليآ ، هيلع هتيدأت

 ٠ ؟ ال مآ

 نم تقولا ف هيلا لوصولا هنكمأ نا هيأر ىلع همزلي نأ ىسعف : لاق

 همزلي الف الاو ح هناكمب هنم ةفرعملا مم هيلع ةرضم الو س ةالصلا ف طيرفت ريغ

 ىف هنأل هنامز نم هب وه ىذلا هلاح ىف نيمم عضومب هفرعي ال نم بلطي نآ

 لوقعملا ىف اذه ىلع همزلي نآ هبلط ف حصيف زوجي فيكغ س لوهجملا ةلزنم

 نم هيغ هغرعأ امل هيلع لدأف امزال هيردأ ال ىنا ، لوصألاو عورفلا نم

 نم نوكي ام وآ ، رثآ نم اهنود ام وآ عامجا وآ ربخ وأ ةيآ ىف ام ىنعمل ليلد

 هعضومل هب لهجلا مم هيلع نوكي نآ ىأرلا ف زوجي الهغ : هل تلق

 هجورخ وآ هتوم نوك هعم حصي مل ام ث ةردقلا عم هسامتلا ف جرخي نأ

 ىذلا هتقو ف هضرف ءادأل هيلا غليب نأ ردقي ال ام ىلا عاقبلا نم هلوح امع

 ٠ ؟ ال مآ هتوم لبت هل

 دوجول نيألاب لهجلا مم همازلا زاوج ف قحلا هجو هماكحأ ىف الك : لات

 نآ زوجي وآ ث هموي ف هيلا هجوتي مضاوملا نم ةهج ىآ ىردي ال ذا ى نيعلا

 امئات تقولا ماد ام وأ ، لاح ىلع هموزل ف ددرتي نأ هربخ نع ال همزلي

٠ هب ىفتكي نأ ىسعل لق وآ رثك



_ ٢٥٢ 

 حصي ال ذا ، ليلد نم قحلا ى هل ام مدعل ليبس نم هزاوج ىلا ام لعلو

 هيلع ام ءادأل هلعف نم هب عوطت نمل زاج ناو ع امزال هلجأ نم اذهل نوكي نأ

 نظلاو ث هيلع ام ريغ هل امو ، مزاللا ريغ عساولا ناغ ، املاع وآ الهاج

 مزال كشلاو ، لاح ىلع ضرفل مكحلا ف بجوم ريغ ملعلا نم هدرجت ىلع
 عأد ةينبألاب لهجلاو ، لاب ىذ لك نم امهعم ءاجرلا غولب ىف لعلو ىسعل
 ةقسنم نم هسامتلا ةربخ نع ددرتلا ف امل ةيلكلاب هباجيا مدع ىلا قحلا ف

 محرأو ث هنيد نم ءىش ىف هدابع ىلع قشي نأ نم مركأ هللاو ث ةيربلا ىلع

 ىف هل عضوم الو مولعملا ريغل هكرت ىف نوكي اذه ىلع موللا عضوم نياف

 ٠ كلذ

 رهاظ ى هبلع ةجحلا هب موت نمم هريغب وآ هملع هعم حص ناف : هل تلق

 ٠ ؟ هموي ف ٥ رضح

 ىلا لوصولا هنكمآ نا هدايق ىلع هموزل نم ىضم ام ىلع وهغ : لات

 نم هب هدارأ امل هتقو ىف هيدؤي نأل ص ءاجرلا عم هيغ نم ةلأسمل عضوملا
 ٠ هيلع اهلوبق لبق ةالصلا

 نم سيأ دض نم هم اننم ق هرضح وآ هجو رخ ق ىقل ن اغ : هل تلق

 ىلع ةنوعملا هلآسب نآ هيلعأ ث ةناعالا هنم هلاح ىف ءاجر وأ ص هنتنوعم

. ؟ال مآ هئا دأ



٢٥٣ 

 نأل زوجي نأ سانلا نم هيلع ردق نمب هزاوج عضوم ف ىسعف : لاق

 هنم اجر نم امآغ س ىآرلا اذه ىلع سانلا عم هموزل ىف فالتخالا ىنعم هتحلي

 مل نا و هدايق ىلع هتلآسم نم هل دبالغ نيح ى همزل دق ام ةيدان ىلع ةنوعملا

 هتردق نم سيل ذا ، هبوجول هيف طرشلا نم ال هنأل « نيقي ىلع هتباجا نم نكي

 ٠ كلذ ىف كش الو هيلع علطي نأ هنوك لبق

 لبق اهتقو ىف ةالصلا كردي ال هنأ همزج وآ هيرجت ىف ناك ناف : هل تلق
 ٠ ؟ همكح ىف هيلعو هل ىذلا ام جرخ نآ

 ق هنالصي رطاخي نآ هل سيل ذا & هرذع عضوم هارأ ال ىنا : لاق

 ١ ذه ىلع ىلصيف مميتي نأ ديعصلا ىلع ةردقلا عم هيلعو هلو هيلا هجورخ

 . هرمأ نم

 هرضحت نآ لبق نم همزلي نأ ىأرلا اذه ىلع زوجي الغأ : هل تلق

 هب اهيدؤيل ىأر ىلع جرخ الاو هدجو نا هيلع ةناعالا هلأسي نأ ةالصلا

 ٠ ؟ ال مآ هنغ و ق

 هدعب وآ اهتتو ىف ال هربخأغ قحلا نم ىأرلا ف هيردآ ال : لاق

 نم ىلع هموزلب هلاق نم ىأر ىلع اهئاضقل هتاوخ نم نوكي ام وأ اهئادأل

 حصي الغ اهئادأ نم هنأل ث ادبأ هيلع نوكي نأل هيف هجو ال هنأل هلبق ال هردق

دا ز امي فيكغ هدجو ناو > ىآر الو نيد ق لاح ىلع اهروضح لمت همزلي نأ



_ ٢٥٤ 

 لاقي نآ هب ام قحأف هب نظ ناو ادعب رهظ ال هنآ هدقف هيلا جورخلا نم هيلع

 . ادبأ هريغ ال لوقلا اذه لثم ىلع لدي امو لوصألا ف نأ الا هدعبأ ام هيغ

 هل زاج هناعأف هب اذه نم ه.دا رأ ام ىلع هناعنسا نم لكو : هل تلق

 ٠ ؟ ال مآ 5 زجأف

 نم قح عنامل الا نيدبعتملا نم هتيدأت ىلع نيعملا ناك اذا معن : لاق

 ٠ نيغلابلا عيمج ىف كلذك وهف الاو ، نيملاعلا ىف امهل هزاوج

 .| دعي ملحل ١ غلبي مل ايبص ٥ رمأ نع هل حس ه ن اك ن اف : هل تلق

 نأ ههجو ىلع ٥ انأ نا ىنيجعيبو % هي ه زا وج ق فلتخي نأ ىسعغ : ل ات

 ملعن الو أ هلثم ف رمؤي دق هلع ق ىبصل ١ نألا ،ك هلعف نم هيزجيغ هل حصي

 ٠ اديأ هتالصل هتوبث ىف الو س هل هزاوج ىف فلتخي هنآ

 اهريغ وآ ةبانج ةراهط ىلع ال ناك ناو هب زوجي غلابلاغ : هل تلق

 . ؟ هب حصيف

، ىآرلا عضوم ف ىآر ىلع وأ عامجالا ى هتوبث نم عنمي هندب نم هرشابي



_ ٢0٥ 

 هيغ حصي هنأ ملعن الو 6 عضوملا اذه ق ريغلاب هزاوجل كلذك وهغ الاو

 ٠ ١ كلذ الا

 . ؟ ال مأ امهب هل متيف ةيرس وأ ةجوز نم اهب زوجي ةأرملاف : هل تلق

 فلتخي نأ! زوجي امناو ، امهب هزاوج الا هيغ حصي ال ام اذهف : لاق

 ٠ ال وأ 7 مزال هنأ امهل ١ ؤس ق

 ٠ ؟ اهيغ لوقلا ام ئ همراحم تاوذ نم ىه .نم وأ هنم ةيين : رااخ : هل تلت

 عنتمتف ةروعلا نم هنأل ، هئوضو عضوم نأل ع امهب زوجي نأ ىسعف : لاق

 هن ىضرب نآ وأ اهيلع حسملا ىلا اهوعدي نآ نم وهو ، دمعلاب اهسم نم ىه

 مل امو ث اهنع جراخلا ىف ىه لب ث امهل هزاوجل ةبجوم ةرورض ريغل اهنم

 امل اهب هل حصي الأ زوجيف : رخآ لوق ىلعو ، ىلوأ هزاوج ةوهسث نع نكي

 . اذه لثم ىف امهل هزاوج نم عنملاب لوقت نم سلا ى

 ٠ ؟ ةمألاو دبعلاغ : هل تلق

 نم عنميف هريغل نوكب نأ الا امهب هزيجب ام الا امهيغ دجأ الغ : لاق

 زوجي الف الاو ، ىلوملا نم زاج ام ىلع اضرلا دعب نم الا امهلمعتسي نأ

 ٠ كلذ هل

. ؟ هل اح ق هل لقع ال نم وآ غل اي ريغل ن اك ن اغ : هل تلق



٢٥٦ 

 ل د ام ١ ذه ق و ؤ هل ام ف هل ن ذ ١ الف 6 ٥ رمآ كلمي ال نل ىضر ال : ل انت

 » هل ء وضو الغ دمعل اب هلع ن اغ س هلامعتسا ز ١ وج نم عنمل ١ ىلع امهنم لك ق

 ءاسنلا نم دحأ ءاملاب ريهطتلا نع زجاعلا وه ناك ناف : هل تلق

 جيوزتلا وأ كلملاب هل حيبآ دق نم لاجرلا نم اهرهطيآ ع ءامالا وآ رئارحلا

 هبلع لهو ؟ ال مأ هل متيغ عضوملا اذه ىف اهيصوي وآ ، لاحلا ىف اهجوزغ

 ٠ ؟ ال مأ ةالصلا ضرغ ءادأل ةراهطلا ىلع ةناعالا هلأست نأ

 ىف الا لاح ىلع اهيزجيف هب حصيو اهل متيف هل زوجي معن : لاق

 اهزجع لاح هزاوج الا حيحصب سيلو ريغلاب زيجي ال نم لوقل اهئوضو

 الغ س اهموزل ىف فاتخي نألا س ةناعتسالا ىف زاج ناو ث اهرمآ نع ناك امهم

 اهندب ىف ةمرحل اهب هلعغ نم قح عنامل الا اهزاروج الا ةناعالا ف حصي

 ء هلح دوجول لاحم نم عضوملا اذه ىف هل امو هزاجأ ام ريغل هسم دمعت ىلع

 ىزجي نل حصي فيكف ، لاح ىلع دمعلاب هل هزاوج نم سملا ف اذه ىلعو

 ةرابملا زاوج عضوم ىف هب ام ىرحأ نا ث هزجعل هب هنم نمألا نم هيلع نم

 هزاوج نم منملا ىلع لدي ام مدعل زوجي نأ ، ءوضولا ءاضعأا دمعلاب

 ٠ امزج

 لوقلا ام اهل اكولمم وأ ، اهنم مرحم اذ لجرلا ناك ناخ : هل تلق
٠ ؟ امهيغ



_ ٢٥٧ 

 ةبجوم ةوهسنل نوكي نآ الا ، اهمراحم ىوذ نم نوكي نمل سأب الغ : لاق

 ة هماكحأ ىف ام رهظأ ىلع امهل هزاوجل كلذك وهف الاو س همارحل سملا ىف

 ىف فلتخمو ث هيلع مرحيغ ةروعب سيل هيلا ةفاضالاب اهئوضو عضاوم نأل

 عنملاف ، اهعم هيف ةكرش اهريغل ناك ناغ ء اهنم مرحم وذ وآ ىبنجأ هنأ اهدبع

 . ىأر ف لوق نم هيغ ام رثكأ هزاوج نم

 ث ةيبنجألا ةرحلا ىصوي نأ هل زوجي لاجرلا نم ىبنجألاغ : هل تلق
 ٠ ؟ال مآ هب اهل حصيف

 سملا ىف ةمرح نم اهل امل هزاوج نم معنملا الا اذه ىف ىردآ ال : لاق
 هميرحت ىف فلتخي امم هناخ هيلا رظنلا زاج ام الا دمعلاب اهندب نم ءىنل
 ٠ كلذ ىف ىأرلا نم هب ام ىلع وهف الاو ، ةوهست نع نوكي نآ الا ص هيلع

 اهئوضو ف ىبنجألا مم اهيغ لوقلا ام ، ءامالا نم تناك ناغ : هل تلق

 . ؟ ال مآ اهل حصيف زوجيغ اهنم زجعل ١ مم

 ىلا ةرسلا نم لاجرلا لثم ةروعلا ف اهنأ الا ءاسنلا نم وهف : لاق

 جراخلا ف هنأل ، امهل هزاوج ىلع لد ام اذه ىو ث ءاهقفلا لوق نم ةبكرلا

 هناف س ةوهش نع نوكي نأ الا س لاح ىلع ةروع نم اهل امع ءاضعألا نم

 ٠ كلذك وهغ الاو زوجي ال

( ٤ ج نئازخلا _ ١٧ م )



٧٢٥٨ 

 و ذو ، اها رشني نأ ليق نم اهتبق رل كلاملاغ : هل تلق ١ ؟ اهنم م رحمل .

 نآو ث ىنعملا اذه ىف ىبنجألا نم ازاوج رهظأ انوكي نأ ىسعف : ناق

 نا ءاوس ىلع نوكيب نأل زاج لكلا نع ةروع نم لصألا ف اهل ام ىلا عجري

 ٠ ىرآ اذه ق ام حص

 حصيفغ ةآرملا ءىضون نآ زوجي ةكولمملا ةمألا و ةرحلا ةأرملاف : هل تلق

 ٠ ؟ ال مأ اهب

 نآ نم اهلعف نم دبال هناغ ةمألا ىه ةلعافلا نوكت نآ الا معن : لانق

 ٠ اهلثم ةمأ الو ةرح ىف هل زاوج الف الاو ، هنذا و كلاملام ىأر ىلع نوكي

 اهعم هرمأ نم هفرعت امل اهكلام نم اضرلاب اهبلتت نئمطا ناغ : هل تلق

 . ؟ امومع لكل ١ ممو 6 ١ ذه ق

 مكح عفدني هب اهعم حصي مل ام اهل عساولا ف زوجي نأ ىسعف : لات
 . لاح ىلع ذئنيح مغتريغ ةنانئمطالا

 نع ال اهئضوي نأ هريغل زوجيأ : اضوت نأ هتمأ ىف ىبأ ناغ : هل تلق
 . ؟ ال مآ دمعلاباهل هكرت عم هيأ ر

 نم هنأل عضوملا اذه ىف هل هزاوج نم منمي نأ ريغملا ف ىسعغ : لاق

نم اهل زاج ام ىلع : رخآ لوق ىو ث اهمزل دق ام ةيدأت ىلع اهل ةناعالا



_ ٢٥٨٩ 

 عم ىلوآ هتزاجاف ع !دبآ هيأر نع الا اهنم زوجي ال ام ىلع اهب ةناعتسالا

 ٠ كلذ زاوج نم عنملا ىلع لدي ام مدعل ، اضرلاو ةيهاركلا

 هزاوج ف ىثنأ ناك ول امك هيف لوقلاغ اركذ كولمملا ناك ناغ : هل تلق
 ٠ ؟ ال مآ هل زاج نل عضوملا اذه ىف

 ٠ كلذ ق امهنيب ام قرغ ملعأ ال و ؤ كلذك وه معن : لاق

 لهآ عيمجب هزاوجل بجوم لاح ف ؤضوتلا نع زجعلاف : هل تلق

 ٠ ؟ ءوضولا عضاومل ةرشابملا زاوج نم قح عنامل الا لاجر وأ ءاسن نم رارقالا

 فلاخم وآ هنيد ىف قفاوم نم لكلا ىف هريغ ال اذه ىف ىعم اذكه : لاق

 ىزجملا هجولا ىلع هاتأ ام اذا لالحتسا وأ ميرحت ف لدعلا لهأل هنيح ىف

 هيلا لزن مل ىأرلا زاوج عضوم ف هزاجأ نم ىأر ىلع وأ س عامجالا ىف

 ٠ لاجرلا وأ ءاسنلا نم لمعلا وأ لوقلا ف

 نم اثدحم وآ سافن وآ ضيحم ىف وأ ابنج هلاح ىف ناك ناف : هل تلق

 ٠ ؟ ال مأ اذه ىلع هب هزاوجل عنمي الغ طئاغ وأ لوب

 وهف الاو ، ىذألا نم هعم حصي نأ زوجي ال ام هلاني نأ الا معن : لاق

 © امهنيب قرغ ال س رهاطلا ةلزنم ىف هندب نم هرشايي هب ام ةراهط عم هزاوج ىف

٠ ىلوأ هب هل هتوبث نأ ىلع لد ام اذه ىفو



_ .٢٦٩٠ 

 نم دحأ ىف راكنالا لهآ نم وه نم هيف هجولا ىلع هاتآ ناخ : هل تلق
 . ؟ ال مآ هيزجيف هرمأ نع هب هل حصيأ % رارقالا لهآ

 عغرأغ مكح نم قحاا لهأل اذه ى ام ىردأ ال انآو ، ملعأ هللا : لاق

 لوقلا ىف دمتعي نأ زوجي وأ ،امزلي ىأر وأ ةنونيد ف لوق نم هيف مهل ام

 مكح نم هل امل هب رقأ ىذلا نأ ريغ ح هيلا ةجاحلا دنع هيلع لمعلا وأ هب

 دعبو ث هلاح ىلع هب حصي الأ هيدي رهظي نأ لبق نم هلاح ف سجنلا

 كرسثلا عم هرمأ نع هل هنوك ةحص ف فلتخي نألا زوجي نأ ىسعف ء ةراهطلا

 ةساجن نم هل ام ىفن دق هنأ الا ، هلعف نمل ال هل وهف هريغ ىف هنأا ى هبرب هنم

 . مكح ق

 نأ هل له ، هلاح ىف رذعي هب امل ال هتناعتسا نم عنتما ناغ : هل تلق

 نم وآ ؤ ةجوز وأ دلو نم اهرك هناعأ ىتح هرهق وه نا هل حصيو ص هربجي

 . ؟ ال مآ ةمأ وأ دبع وأ رح نم ٥ اضر نع ن اك ول وآ زوجب

 هل نذأ نمل وأ هل ناك نا ث ةمألا وأ دبعلا ىف الا هزاوج ىردآ ال : لاق

 ، اذه لثم ىف ريغلا ىلع دل زاوج الغ الاو ، امهمادختسا زاوج لاح امهيف

 ىأرلا ىفف لوق ف ةناعتسالا دعب ةردقلا عم همزلي نأل ةناعالا ف زاج ناو

 هسفنل ىضقي نأ ىأرلا عضوم ىف سيلو ث رخآ لوق ىلع سكعلا دافأ ام

٠ هفرعاغ ىآرب هربغ ىلع



_ :٢٦١ 

 المع هبلطي ملو هكرتف هدجو هنأ وآ نيعم ىلع ردقي مل ناف : هل تلق

 هيلعو هل اذام س نيح ىف هريغب اذه لثم ىف نيعتسي نآ همزلي ال نم لوقب

 ٠ ؟ هنالص نم همزل دن ام ءا دآ ق

 هل دبالو ث ةردقلا عم هيلعو هل ىذلا وه ديعصلاب مميتلاغ : لاق

 ٠ ديبعلا نم هيلا لزن نمل ءاملا نم لدب هنأل

 ىنلدو هب ىنربخآ ، وه فيكو وه ام عضوملا اذه ىف مميتلاغ : هل تلق

 ٠ ؟ هيغ هجول ا ىنغرعي لوقب هيلع

 ةرم عضوملا ١ ذه ق هتداعا نع ىفكو هل عضو ىذلا هباب ق رم دق : لات

 قحلا ادع ام ناغ > هريغ ال هباوصب لمعاو كانه نم هيف رظناف 6 ىرخأ

 ٠ زوجي ال

 نم وأ هب هل زوجي نم لارؤس ريغ نم ةناعالاب هل عربت ناف : هل تاق

 . ؟ ال مآ اذه دعم مميتل ١ نم هريغ ىل ا ء وضول ١ ع دب نأ هل له ةلاسم ١ دعم

 ةردقلا عم هكرتي نأ عضوملا اذه ىف هل سيل هنا هيف ليق دق : لاق

 ٠ ملعآ هللا و هل دعي نأ هي ىلص اميف هم زلو ٥ زجي مل هلعف ن اغ { هيلع

 عيمج ىف فعضلا ىلا ىناغ هلدعب الا هنم ذخؤي ال مث هلك اذه ىف رظنيف

لدتسا امل رظن نع بابلا نم عضوملا اذه ىف هتلت ام ريثكو ىندأ ىرومآ



 س ٢٦٢

 هلآسأ هللا و 0 ىجحلا لهأ نم ىمعل ١ نم ىم ام ىلع سيلو رثأ نم هيلع هم

 ٠ ناخملا ميركلا وهو هيلع رداقلاو ء كلذ ىلو هنا . رومألا دشارمل قيفوتلا

 مث ههجو ءاهب بهذ ةرجشلا ىلا رظن امل مدآ نأ ءوضولا ف ةمكحلاو

 ةرجشلا نم هديب لوانت مث ع ةئيطخلا ىلا ىشم مدق لوأ وهو اهيلا ىشمغ ماق

 ةئطاخلا هدي عضوف ث للحلا و ىلحلا هنع راط كلذ دنعف ، مشو اهنم لكأف

 ض ةرجشلا ىلا ههجوب رظن نأ هجولا لسخب هللا رمأ كلذ نمغ س هسأر ىلع

 هدي عضول سآرلا حسمبو هديب لوانت امل نيقغرملا ىلا نيديلا لسغبو

 ء ةيصعملاو ةئيطخلا ىلا ىشم امل نيمدقلا لسغبو هسأر ىلع ةئطاخلا

 ٠ ابدن ال اضرفو ابجاو ناك هب هللا رمآ امو

 ح ملسو هبلع هلل ١ ىلص ٨الا لوسر ةنس نمف قاشنتسا ١ و ةضمضحم ١ امأو

٠ ملعآ هللا و ؤ هكرتن ف رذع الف هب هللا ديعت دنع لوسرلا هنس امو



٢٦٣ 

 سرهفلا

 : نوثالتلاو سماخلا بابلا

 . ٠ كلذ هابشأو هيغ كش وآ ةبانجلا نم لسغلا كرت نميغ

 : نوثالثلاو سداسلا بابلا
 برشلاو لكألاو مونلا فو ةبانجلا نم لسغلا ريخأت ف
 ريغو هحيرو هئام لضفو هقرعو هطاخمو هقير فو بنجلل
 مالسلاو فحصملا سمو نآرقلا ةوالتو هلعف نم كلذ
 هابشأو دجسملا لوخدو .رعشملا قلحو كاوسلاو ةحفاصملاو
 . . . . ءاسنلاو ضئاحلاو بنجلا ماكحأ نم كلذ

 : نوثالتلاو عباسلا بابلا

 ءاملا هبصي مل هندب نم ائيسث نآ هلسغ دعب دحآ هربخأ نميغ
 . ٠ ملسملا اهجوزت اذا ةينارصنلا فو ىثنخلا لسغ فو

 : نوتثالتلاو نمانلا بابلا

 ركذو ةينلا ىنعم فو ءوضولا ف ةريثك ناعم ىلع لمتشي
 ٠ ٠ ٠ ٠ هرخآ ىلا هلوأ نم ءوضولا ةيفيكو ةلمسبلا

 : نوثالثلاو عساتلا باتلا

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ هيف ركشلاو ةينلاو ءوضولا ةيآ ق

٢٣ 

٣ 

 تف

١١١



 س ٢٦٤4

 : نومبرالا بابلا

 . . . .٠ كلذ هابثآو هندب ىف ةساجن هب نم ءوضو ى

 : نوعبرالاو ىداحلا بابلا
 لسرنتسم مد وأ حورج وأ لوب سلس هب نوكي نميف

 عضاوم ىلع رئابجلاو ءاودلا ىفو هتدعتقم تجرخ نميغو
 . ٠ .. . . . . . ٠ . ٠ ءوضولا

 : نوعبرألاو ىناتلا بابلا

 ٠ ٠ هضتني ال امو ء وضول ١ ضقنب امم ةمج ناعمل ع امج

 : نوعبرالاو ثلاثلا بابلا
 كلذ هايسنآو طئاغلاو لوبلا نم ىجنتسي نأ ردقي ال نميغ

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ريغلاب نيعتسي نآ هل له رهطتلا نم

 ةئيشمب هيليو عبارلا ءزجلا ىلاعت هللا دمحب مت
 : هلوأو سماخلا ءزجلا ىلاعت هللا

 نيمدقتملا انباحصأ نع مميتلا : نوعبرألاو عبارلا بابلا
 ٠.٠ ٠ هلضفو هنمي دمحلا هللو نيرخأتم ١ انباحصأ نع هرخآو

 ١٩٨٣ ةنسلا ١٨١٩ عاديالا مقر

 برعلا لجس عباطم

١٣٢ 

١٤١ 

١٥١ 

٢٤٥




