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 '- ا�!��� ا,و�� أن ا������    �
 ا��ه��� ) ا��� ���ه ا�� ����� و���� زورا إ�� ا����     ( ذآ���ا��� ���ه ����"! م���     ( ه� �
م آ()          ) ���  �� '�� ا��هب و���� أی# إ�� ا�     ,�86 م� م��7 واح� و456 واح� ، وه� ا����دي ا���/س�- ا�� ، ;:9ه�

ب ، وأ8Aق ا���ی? ا����ي �<س8ا=���ت                     B5ت '�8 �� ا��ب مC'أ �; -��Dا�� �; Eم"ه� /Fر ا�"ي أ� ..اGح�
�              آ� ذآ�8 أی# أراء �(M آ�ر '��ء أهI ا���� ;� ه"ا ا����K ا�#ل ا��#I ، و,�               �' �� ��ل ;� س�8ة م��,��ء ا��� �C��ا� ��

 .. ا��هب 
 

�                 '- ا�!��� ا�5��� وا3�4 ا�01�2         �' �� � م� آ�) ا��ه��� أوض�Q أن م��S�T� � ا��هب ، وذآ�8�' �� �;� س�8ة م��
��� وی/م���C� 8- و��) أم�ا��-      � ..ا��هب آن ی:�8 ا��5

 
3 ا� ��6      '
7 �5�ه8 م7 اGس8ة        م� '- ا�!��� ا�5T� آ�� � ا��هب م� ,9ل آ�) ا��ه��� أ����- ، ورأی��' �� �س�8ة م��

د!     �� ذه) م�                 ی�:��ن ا��آ�� وأU�S أحVا��- ، و���� و��) أم� ، وآ�� زاد م��ED س8'� ;� �:��8 وI�V وس�� ��ء ا��5
          ��ف م� ا������� �W'- أ��- م8Fآ�ن آ�8ة ، وا��ه�G8ات اF' Y85 ;� آ���-        ج8اء ذ���ن ی8Cون �"�Y '�� س��I ا�� .. 

 
      �ن �ر�:ب ا��Wی� م� ا��"ا�U ��] ا������� �(� أن آ�8وه-                   '- ا�!��� ا�
ا��9 أورد��D)آ�� ه- م �ص ا��ه��� ورأی�T� M)�

��� واس             �� ا��هب ;� �:��8 وI�V ا��5�' �� � ..��9ل ��=�- وأم�ا��-   ، آ� ذآ�8 �/س�^ ا����:� اGو�� ا��� ���Q م�دئ م��
 

   �
� ا��هب         '- ا�!��� ا�:��� ذآ�' �� ��/س�^ ا����:� ا�_��� ا��� وا�B, ��' Q�S ا����:� اGو�� ;� ���� ج��7 أ;:ر م��
   ����8 وI�V ا��5:� �;        ذآ��8 و��) أم�ا��- وس�� ��=�- ، آ��         ح�� م� ج8ا=- ����6 ��S  ح�ث م�     �/س�^ ا����:� ا�_�_� وم

 I�V.. 
 

3 '- ا�!��� ا��دس�     '
7 M)�      �; ����ا '�� �Wوی8 ا�:�) ا��� ��ی��- ح�� ی        ا�:"ب و  ج8ا=- ا��هBa          8�� '8Fات bcف ج8ا=- ا��:
ح�� م�           S س- ا<س9م ��] ا������� ، وم�  ..Gم�ال اس��9ل �e'8اض وا   وا�I�C ا��� ار�:��ه

 
      3<
7 �9�ء م�                  �(M أ;(  '- ا�!��� ا���Dل �9م"��- ا���] ����- و��� أ;(Bن ح�� �8ى ا���ل اGم�ی�� ا<ج8ام�� ;� ا��

    ��� ..ا������ ا��ه
 

 ;�8ة ح:��- ������I '�� س�8 ا������� ا��ه����        ;�'8ض مWی� م� ج8ا=- اGم�ی��  '- ا�!��� ا�5��3 وا,خ�
ة ا���م س�3ا04     
  -�C8یg ��'.. 

 
   �9� :ا�@
� � ا��

 ،                                   إ���= واQ�T�A أم_��- م� �����ات یWی� �� م(وی� ا���ی�� ;8F' Q��Cة bcف م� رجV Qح أح� أ�7F ا�8Dا=- ، ح�? اس��
م  ' �; Yج(� �ـ      63ج8ي ذ�� " ..ح8ة ا���ی��   "  هـ ، و���� ��Y ا�

 

�ل '�� أن م(وی� �8ك وE��b E��S    روای ) 112 ص  4ج (  ا��ریo ;� ا�:مI ;� - هـ  630 'م ;� ��;� – ا�B ا,ث�
   ذآ� �

     م م� ا���ی�� وذ�Y آ�C��9� ی��:  
ل ��Wی�  إن  "V وی�� '�T� Q;8��w; ، ��C'     Eن ;(��ا ;رم�- ����- ��     إن �Y م� أهI ا���ی�� ی�مً    :  م(V Iرج E�w; ،  ،    7�, ��; 

   8����� ل ،  وسر ا�x�D و'���- م��-   ،  إ���- أهI ا���ی�� أم8 م���ًC; �إن ح�ث �Y ح�ٌث ;س���5 ا��E�  :          8��� �� ��T یWی



E� لVو ، ����م ث9ثً  ادع  : ا��:Cا�  -���C; bك وإ�� ث9ثً   ، ;wن أج���� م� مل أو دا�� أو  ،  ، ;wذا |�8ت '���- ;��; ;:I م
  ��D�� �م ;�)g س وی/,"ون ا���           ، س9ح أو�ن ا����Cی ع واGم�ال وأ�ح م��- ا���ی�� ث9ثً.. "  

 
ل D
630 ��;� ;�     – ا�B ا,ث�          oری 8ج  ( ا���ای� وا���ی�   ;� -هـ 774 ��;� ;� –ا�� آ_�8 و ،  ) 112  ص  4ج  (   هـ ;� ا�:مI ;� ا��
� ج�EF م��-                         ) 239 ص =C� لV �V وی��ات ;� دمF] م ی��                   اس�(8ض   '��م    ��� '��C       أن یWی� �� م(Cا� E)م :                                               
 "         ��D�� 6ءوا ;� ا���ی��           إذا Uِ�/; -����V ا���ی�� ث9ثً �ا م�)�� م� '�و�ه- ، ;���Dك أن ���7 ا�  " ..، وإی�
 


ي  &Fل ا�D– م' �; �;�� م��8                       )379 / 4ج  (  ;� �ریo اGم- وا����ك - هـ 310 �)S ی����م د,I ا���' ��C' �� -ل ا�      أن م���رس
ل          و�g) م� أهI ا���ی�� ا���ی(� ��Wی� ،  ;�/�E ا��س ، '�� أي� �6ء                              )  ص  ( V ، ؟ Y)ی�� :                �ی(��� '�� أ�:- ِ,�ٌل ��Wی��-       E� � –! أي '��ٌ

� ا� �� اGس�د                     �' �� �� أم ا���م��� أم س���                   ( ;�,I یWی��ل �E      ) حVب ا� وس��                : ول    رس��V ، E     أ�ی(Y '�� آ� :                    ، �ی(�� '�� أ��Y ;�ء ��Wی��
ل   V :               ب ا� وس��ل        أ�ی(Y '�� آ�V ، E��ل �E                                : رسV ، 8,c Iرج I,ث- د ، EC�' ا���م�!  واض�8V :         Y�ّی(�� '�� أل            ��V ، �أ�ی(W�� �ّV :       ��' Yی

ل       V ، 8�' ُس���  :           EC�' ا���م�! واض�8V!                       �� -ل إ�� م���ا '���ا ��Wی� �� م(وی�                       ��  'C  ، د,C' I) ذ�Y ج��7 ا�8ج��:�� !� .. و�ی(
 

9و��             � B��6 ا�� G�@� H�� �9�&ا� Iت� Kا� ���3 � �ج M!&4ا ا�"ری�            أ�;/ض��ا     ، ;س��ح� ج��! �_9ث� أیم ;����ا اGم�ال وس�
�ا '��        )V��ن وی������ن ا��8وج ، ;��Cم              ی�� وا���(�� ح�� I�V ح��Y�� �; Q اGی�Tء ا���    Qم��-   أ�� ام8أة زوج وح��

=� ح8ة وو��ن  ��ل Gو��Y اGوbد �ـ     ث�Cن ی                                                                         " .. أوbد ا��8ة   " وآ
        

     7;��م ج��د! �E��C          40آن م��- �� '��C یCی Iرج Iر '� آ�د ا����C م� وج�! ا�       ، دی�' ���       I� رT�Gوا x8یV م� �=س س�(��
ر  T�Gم� ا I�V Eأ� I�V 1400  I�V1700 و  x8یV 1300 ، وم�     � .. bcف   10 ، وI�V م� ا���ا�� وا�(��

 
 إح�ى '���E ، و�(� أن: �� حم9( �� �C;و ���S �; E)رب مر م(وی� ، وحTن م� أ� ;8غ �C) م��- �� '��C ���8ف �� 'E�C <س8ا;E ;� ا�I�C ، وآ

� مت ;� ا�8Bی] '� '�8 ی�هW ا���(�� ود;� ;� م:ن V8 ، و��Wا� �� ا� �دة '��C� وم� ��Cد م��ج� م� ج8ی��E ;� ا���ی�� ��جE إ�� م:� ���م�8ه
 ���� �(8ض x���� !8�V وأ,8جQ ج_�E وQ��S ;� م8ح�� �Vو ، I�Fی��� ا��.. ( 

 
م  –���ل ا�Nه&-   ' �; �;�( '� ا�� حWم ;� آ��E س�8 ج�ام7 ا���8ة          ) 228 ص 4ج ( همx س�8 ا'�- ا���9ء     ;� - هـ   748 �

 ی��   ) 357ص ����V: 
�ش إ�� ا���ی�� ح8م رس�ل ا� ��S ا� '��E وس�- وإ�� م:�         "�Dا� �ر      ح8م ا� �(�� أWAى یWیT�Gج8ی� وای ا���C� I�C; ،

=) ا<س9م    ، وه� أی# أآ�8   ی�م ا��8ة  TمEو,8وم       ���Tا� ��Cا������� و� Iضم� ج�� ا���(��     ، و,�ر ا�������    ، Gن أ;
� رس�ل         Dم� �; I�5ا� Q��ا ج�8ا |�� ;� ا��8ب و8�Sا، وج��V             8�Cا�8وض� ��� ا� �; Q�ا� ��S ا� '��E وس�-، وراثQ و�

� ا���� ��S ا� '��E وس�-         و�-  !! وا����8 Dم� �; �'6 س(��     ;�E أح�  ، وb آن   �IT ج��         ، حDرق ا����،  �� ا����) ;E�w �- ی
ن،    ��6دة '�8و �� '_�ن �� ' b��ن �E��C          و��Dم E�/� ا��8ي ��C' �� 8مDم �أن  وأآ8! ا��س '��   !  وم8وان �� ا��:- '�
      E� ��� ح:- ا�c8Cن وس�� رس�ل ا�     وذآE� 8 �(#�- ا���(� '    !، وإن 6ء أ'�]    ، إن 6ء �ع   ی�ی(�ا یWی� �� م(وی� '�� أ��- '��

، واس��5     ا���ی�� ث9ث   ، وأ��)   ه�:ا<س9م وه�Y م�8ف أو م8Dم   ! ، ;#8ب '�8�S ECا    ;/م��S E��C� 8 ا� '��E وس�-  
ب رس�ل ا� ��S ا� '��E وس�-    �S/�    ي� " .. !إ���- وا����Q دوره-     ، وم�ت اGی

 
ل D -Oم – ا����' �; �;� ;�- هـ  911 ��  E5158ص ( ری (      :ی��'� واV(� ا��8ة م

ً    ، س�� ث9ث وس��� ��Ea أن أهI ا���ی�� ,8ج�ا '��E و,�(�!        و;�" Fإ���- ج� Iل       ;/رس�C� �:ث- ا����8 إ�� م -���C� -وأم8ه ً�آ_�
  8��Wا�� ا� ،  Q�ءوا وآD;         م8ة ���ا� ل ;، وV(� ا��8ة '�� �ب ���g وم أدراك م وV(� ا��8ة ذآ8هC      �� م��- أحDد ی�وا� م آ

�� رض� ا� '��- وم�    �Tم� ا� [�, ��; I�V -8ه�A   ،    ی��� أ�� '"راء    ، و���Q ا����; M�;ن  ،  وا� � وإ� إ��E راج(�w;.. "  
 

    �&�2D Bل ا�D– م' �; �;� : ;� 6/ن م ج8ي ;� ح8ة ا���ی�� م ی��    -هـ   276 �
رة '�ی أهI ا���ی�� ا����رة     '��م ا���ی م��- �� '��C م�     " A>8ب وا�آ�)   ا� ،     ی أم�Y    8ا��9م '��  :  رس�� إ�� یWی� جء ;��

�ه- ;� Q��S ا���8  ... ا���م���Dم� �; bب ا�(��-       إ���bا�"ری7 وا I�Cا� �)� ،   ...  -�� �)Vف  وأو� م� أ86ف ��      ، ا������Vو
 '�� ج8ی��-   م��-، وأ��(� م��8ه-  �Wل أم�8 ا���م���    ،  ، وأج�V   " .. .. وا�����ه- ث9ثً آ�

 



 P&ل سD   ا�@�زي Bا�       :��- B7 ا� �ا3#� �
 "     !�ر وا���ج8ی� ووجT�Gوا x8یV را��س وم� ا���ا�� س�(�=� رجI ، وم� ا�(��� وا<مء    ��� '�د ��Vی ا��8ّة ی�م�" م� ک�

  �Bء ح�    ا�8وض� ا�8Fی��   وام�eت) ص (  ، ووQ�S ا��مء إ�ی 8�V ا����    وIS أ'�اده- إ�ی '8Fة bcف    وا�8جل وا���Dوم�
6�ة إرا�V ا��مء    " �� ) ص ( ا����   �' �هD8 م�' �Vل  ، وC; " :          ، !8وم�� E�cو E��' ی ا��S ل ا��ا��D/ ا��س إ�ی ح8Dة رس
Q��ه-      ;�T�ل '���- و�W�� ف�م رو� ا���ا=�� '� ا�� 8V!   و،  " ا���Fه �'،  Eن أ�ل  �� ح�V :"     �)Vو � و��ت أ�� ام8أة �(

 " .. ا��8ة م� 8�A زوج 
 
�زى : م9ح�� ( Dس�� ا�� ا� �����م ا�� ا<م��م أ�� ا��8ج ه� ح' �; �V��زي ا���Dم  597ا�� ا��اد ;� 'a� �; س�� �و�F/ '��  هـ 581هـ ، و�

 E�' ل��� IS� هج8 إ�� ا���� �:� ، ت آ_�8ة ، م�� ا��"ه) ا������ أی#� ، �E م����ن �"آ8ة ا�5�اص ، مc8ة ا�Wمن : وأU�S ح��'Gا oری� �; ،
ف ;� cثر ا�95فT�>ر ا�ن ;� 'م و ، إی_��V Iود;� ;� ج� [Fزي ;� دم�Dس�� ا�� ا� �;� ) .. هـ 654س=I اGس9ف إ�� م�=I ا�95ف ، �

 
    0�7م – ���ل أ�� ا���اء إس ' �; �;�8 ;� �ریo ا��8F     ;� - هـ  732 �T�5ا��  ) �; �;�   : م ی��   )  هـ �774

 "� ا�E�ّ �� م7�B     ,8ج إ�� ،ا���� ا�x�D م� ا���ی�� إ�� ا���ض7 ا��(8وف ����8ة و'���- ُم�8ف       و���' -���' حE�8 أهُ��
    I��aاّ� �� ح���� ا� � ,�]   ا�(�وَي و'���; I�V ����' �)Vو Q�ري ، وآT�G8  ا=8Vیx  آ_�8 م� ا��س م� ��� ه6- وس

�) اث�ن     g ل أ��c م� I�V ���; ، سر و8�Aه- م� س=8 ا��T�Gوا :  ��'       �ّ�' �� ��) ، وج(�8 �� م��g 8 �� أ���اّ� �� ج(
�) ، وم� ��� g أ�� ��  (�g ل أ��c 8�A 6- م� وح�Wة �� '��   ا���B) ،  ا�َ�ْ#Iُ �� ا�(�س �� ر��(� �� ا��رث �� '��    : ه

�;I �� ا��رث �� '�� ا���B) ، وا�(�س ��             � �� E�ّا�                  ، x8یV 8=ُ'ْ��� �� أ�� ��) �� '�� ا���B) ، و�#7 و��(�ن رج9ً م� س
ر وم_��- T�Gء دون م� �- ی(8ف       م� اTا<ح Eس م�� أدرآ و�ی7 ا��س '�� أ��- '��ٌ� ��Wی� ،         ..، وأر�(� bcف م� س=8 ا��
 " ..�� ذ�Y أم8! ُم8�ْف '�� ا����      وَمْ� أ

 
2ن( TحV� :  -ا,و� �TحV د :ا��� و'�� رأس�- أ�� س(�� ا�5�ري ، ن ا���ر,�أ;�Tا� Iج �� I�V �C; ، ی��� �I�C م� ���C م� ا���ری�� ;� ح8ة ا��

�) ا<مم '�� D� �C� ا�"ي �6� ا<مم '�� ا�) ع ( وه� �ا ���V8 وF' �)س� ��ی8 وآن أحaی? ا��، ) ص ( م� ا���� �ض8ی� �/ن ی�C م��- م� س�7 ح
�ف ;�'� '��Eور;M أV��ل ا�(�8 و;#���) ع (  ا<مم �^ �� م�Y ا�B� �=�E م8ض ا��8ص ومت �(� أن �(�ي ا��S/; س .. ی8اه ا��

 ��� وه� ا�"ي ;(I م ;(I م� ج8ا=- ��] ا������� ، و�� ;� ح�ی? –8 ا�� اGث� آ� ذآ�8 '� –;(I یWی� م ;(I �/م8 م� أ��E م(وی�  :ا� Vح�T ا�5
 :;� م� ی8وع أهI ا���ی�� �(�8ة ) ص ( ا���� 

ل ا�&:رىD – �;�ا�� '� س(� ) 113 ص 4ج (  S���E ;� - هـ 261 'م ;� ��;� –، وم��-  ) 181 ص 3ج (  S���E  ;�- هـ 256 'م ;� �
ص Vص ( '� ا���� أ�� و (V   :ی��ل م أ��

  " ..b ی:�� أهI ا���ی�� أح� إb ا��ع آ� ی��ع ا���U ;� ا��ء" 
ل D-#م – ا��3' �; �;�م  –، وأح��  ) 483 ص 2ج  ( س��E ;� - هـ 303 �' �; �;�� س=) ' ) 16214رV- ا���ی? (  ;� م���! - هـ 241 �

� ) ص ( ا�� ,9د '� ا���� '��ل ،  أهI ا���ی�� ی��5م� ی�C�; ی��  : م
�ل" ' b8ف وS Eم� I�Cی b ، ��)س أج�  ) .. " ..م� أ,ف أهI ا���ی�� أ,;E ا� ، و'��E �(�� ا� ، وا��9=:� وا��
 

  �3�  :ا�@
� � ا�5
 Yا��� ��� إمرة م:� و�E��' �; �C ح�� 'م      أم8 '�C_ج ا�D�ا� ���� ا���Y إ��         �75/ن ی��' E�C�; ، E�; سح�? آ_8ت 6:وى ا��

�أ '��E �/ن أم8 ا��س �bج��ع ;�    �; ، E�:�� 8اCم �;��  ا�(8اق وا�5" م� ا�:Dم� ح�8اء ، وأ'���     ا����)�  ، ث- د,I '���- م�_�ً
|8ًا إ�� ا��س ،    � E�; ��' E)�Sوأ ^�D; 8ة  ا����/D; Eم��' 7�, E���ا م� س:Dض ��;     E��C� �رة ا��� ��أه�Fا�� E��B, لVو :  

����أ� ا�� ج9 و9gع ا�_�ی  م�� أض7 ا�(�م�      ;8)�                                                                                      

 
�رة ;� ا��س                           �Fا�� Eج��� (B5ا� Y�� و�"آ8 م� ، I�C�� E���ف �:I م�ن ا�(8اق ویB5) م��دا آI م� ی5Bج یD�ن ا�إ��  " آ

 �;BV ن��E " أرى رؤوس أی�(Q وحV 8م� '�� ا����8 ، و�"آ "c b 85ج     وا��; ، �Dاب ا����م8 أح�آ- أن ی85ج م� �ب م� أ�
       EC�' Q�8ض bإ Eب ا�"ي ی���ا أ�E أس8ف ;� ا�I�C وا��("ی)            " م� ا���Vو ������ �E�Cّ ا���ر,�ن �Vو ،.. 

 

م -ذآ
 ا� ��9دي  ' �; �;�م –، وا�����g    ) 170 /  3ج (  ;� م8وج ا�"ه) - هـ  346 �' �; �;�ری- هـ  911 �� �;  o
ء  �ج ,�8ا آ� ی��                 ) 220ص ( ا��5D��� Yا��� �� ا�� '����� ا���Y �� م8وان وه� '�� ;8اش ا���ت ا��E ا��' �S� : ی

 "      Qأ� ، ��ل أحV E�; �)��� 9; ، وأك� ا�"ي وg/ �:- ا����8 ، وه� س��Y ی و��� وی�ك '�� م� ��; Eج ;/آ8مD�وأ��8 إ�� ا�
ل �8أسE ه:"ا        إ��E أح�ج م�E إ��Y ، وادع    V ��; ، �)إ�� ا��� Qم �Y ه:"ا    ) أي b (  ا��س إذا م��� IC; ، )    [�)ر إ�� ا� ) " ..وأ6



 
                           Q�� ��Q ا��(�ن ذات ا���) وا���) ، وآ��� !�� اGم�ی�� زوج�' E��S زاع ج وض�( دون ��) م� ث��C ، و��D�ن ا�آ

    � bف �- ی:� إ� '�� ذ�Y     س��ة آ��8ة ;� ا�(�8 ، �:� ا���A8م Q�ج ی�م '��   .. :�) ه"ا ا���) ��Wواج �E ، وه� آD�ا� I,د
�ل  C� وه� �)��; ، ��;8A �; � :ه�

 س��9 أ;8اس ����� �Ia     ... وم ه�� إb م�8ة '���8  
   ء �E ا��w;  ...   Iaن و��ت ;�E��; 9 درهD; 9a� ت� وإن و�

 
م – ���ل ا�Nه&- ' �; �;�ء    ;� �- هـ  748 �� :م ���  ) 86ص ( ریo ا��5

� �- ی:�   " �     bإ Yا��� ��� رض� ا� '��- ُی����-                   م� م�وي '��Tا������� و'�� ا� ��' !ج و�����E إیD�ا�      وُی"��- 9�V وض�8
     b�� وأآ�8 ا���(�� م�Tم� ا� I�V �Vو ،         ُی و��6 وح����, ���T8! م� ا��A8ه- ، و,�- ;� '�] أ�^ و�A �' 9#; �T�

   Y�"� � '�E    ی8ی�' bا� و Eذ��- ، ;9 رح� .. "  
 

  
ل ا�B آ�5D – م' �; �;��� م ی��      ) 138 ص  9ج  (  ;� ا���ای� وا���ی�   - هـ  774 �C_ج ا�D�ا� �': 
 " E�; Q��6م� '����، و;� س��E ره]  وآ �V 8�_ن آ�س ا��� ح8م� ا� �/د�� ���6 ،      ، وآ� .."وآن یA (#a#) ا����ك    I ا��
 

ل ا�2
�Nي D – م' �; �;��� م ی��         ) 433 ص 4ج  (  ;� س��E - هـ  279 �C_ج ا�D�ل '� ا�V Eن أ�م ا�� ح�Fه �': 
 "  I�َVَ �ا َمْTََأْح        I��ِV ��ْ8یَ� َأFْ'َِأْ�ٍ� و �َ=َُج 8�ْSَا َ;َ�َ�� ِم�D��ْا.. "  
 

  
�7آ Bل ا�D – م' �; �;�ج م ی��     ) 185 ص 12ج (  ;� �ریo م�ی�� دمF]  - هـ  571 �D�ا� �': 
 "         آن م#�(��V�� ���Tی b ، ��; g8��ات ، م�T��.. " 
 
 )TحVن�ج �� ی�س�  :ا� Vح�T ا,و��  : 2D�ا� ���و�C_م ا�' �; ��Cث ����V م� �=B41 ;� ا� �;� 95;� ا�(8F اG,�8ة م� رم#ن م� 'م  هـ و�

ز وم:� ;� 'م  ،هـ D�ا� ���� ، -�� E�bا�م و'�I ;� ج�ز �g86 اGم�ی�� و��V8 س8ی( ��8ا ��Fإ�� ا� ICث- ا�� ��Cن ;� ثc8C�� -�)آ� E��75�أ ح� 
 '8Fی� 'م إ�� أن مت ، �� �Cو� �;�ج ه� آن هـ ث- ���� ا�:D�ا� ����ا��Bا�e�  ل�ف م� ا�8ج�G8ات اF' E��Dت ;� سم�ی�� وس��ه- ، م

�ن وآن ا�:_�8  -آ� ذآ�8  -وا���ء D7 ;� ا���Cد م��- ی� .. '8ای آ� آن ی�(I ه��M)� �; 8 ا���
X7&� ر� Bل ا�D 8:� أ�� Q�� ء� ا��8ی� أن أس�C)8 (  ;� ا���Wا� �� ا� ��E� Q ) وا��ة '�V : ل ا���ل أ�E ی85ج م� ث��C رج9ن ، ا�:"اب س�(� رسCی

� رأی�! ، وأم ا����8 C; ا�:"اب     .. ;9 أ|�E س�اك)  ا����� وا���8ف ;� I�V ا��س أي( وا����8 ، وأم
لD 
�7آ Bا� [Fی�� دم�ل ;��  )157 ص 12ج (  ;� �ریo مV E��� م�' E� ��Sج �8ك وD�ا� ا�8ح�� ا�8ح�- ، ه:  أن ا� -�� E� �Sأو "ا م

ج �� ی�س� D�ا� :��Fی E�/� �Sأو b Eوأ� ، E��� ا���Y أن b إ�E إb ا� وح�! b 86یE� Y، وأن م���ًا '��! و رس�' �� ����'� ا�g bی(8ف إ  ���' ،
 ..ی�� و'��� ی��ت و'��� ی�(? 

 ����ی� ��� زواج أ�� ه8ی8ة وزواج ا:ا� Vح�T ا�5Fا� E�Fن  ی9ح� ا��TCة ا���C' �ج ، ;:9ه� أ�� اGم�ی�ن �E وزوج�! م� ��Q ا���) ��D��
 !��' ��V� ) ..ا���

 
 :ا�@
� � ا�2س�9   

                [��D����ث ه� '� ا�8Dی�� ا�:�8ى ا��� وQ)V '�� ی� اGم�ی�� وا��� ��_�Q ;� ض8ب ��Q ا� ا��8ام ;� م:� م���8 ����
    E� ����م� ی I�Vو E�; ر ..وإ6(ل ا��

 
 :ا� 
ة ا,و�-  

 Q�8ّ;�    '�� ا� �� ا�8��W ا�"ي ���Tّ ;�         ���  هـ  64ل ا�_�? م� ر��7 اGو     ;�آFدم م�         ا�:(�� ا��Cوی� ا�و��� ج�x یWی� ا�� م(
 .. ج8ی�� ا��8ة ��    ار�:) ا���ی�� �(� أن   

 

ي &Fل ا�D–         م' �; �;�م         –�� اGث�8      ، وا   ) 383 ص  4ج  (  ;� �ریo اGم- وا����ك              - هـ   310 �' �; �;�ج   (  ا�:مI ;� ا��ریo          - هـ   630 �

م          –، وا�� آ_�8          ) 124 ص  4' �; �;�م         –، وا�� ح8D ا�(���9C               ) 247 ص  8ج  (   ;� ا���ای� وا���ی�          - هـ   774 �' �; �;� - هـ   852 �
ل ����- �� 'I�V ��C ,8وجE م                                  ) 338ص    2ج   ( ;� ��"ی) ا���"ی)            V وی�م ���ر�� أهI ا���ی�� م ی��                     أن یWی� �� م(Fم�          : " � ا� Qإذا ا����

                               E)8 وم� م��Wا� �� ا� ��' I�Vذه) إ�� م:� ، وا " ..ا���ی�� ;
 



م –أورد ا� ��9دي  ' �; �;����   3ج  (  ;� م8وج ا�"ه) - هـ  346 �S 69- 72 (  ی��   :م
 وض8ب          هـ 64و;� 'م "���' -D�; ، �:�� 8��Wا� �� ا� ��^ ذ�Y ا�7�C� x�D ث�رة '�� Iا�:(�� أرس   [��D���ا���Q    وأح8ق  �

 آ_�8ًا م� أه��    ا��8ام  ًC�, I�Vو Eم� " ..وه
 

ل اD  ر�T3� Bرخ ا�Z �– �; �;��م ;8غ م� ار�:�E ا�8Dا=-        - هـ 711 �)� ��C' �� -أن م�� [Fی�� دم�8 �ریo مT�5م �; 
ل وه� ;� ا�8Bی]         V8 ، و��Wد ��8د �� ا��ی�� ج�W ج�EF ��"هب إ�� م:� <,��� : �:� م ی�� ��

�م ,�(�ا                  " V م� -���Vم أح)َّ إ�ّ� أن أ�V �:ی -� Eأم�8 ا���م��� ،    ا���- ، إ�             I8رَت '��� م� أهVأ �ا �E ا��8ب ، ا���- ;:��Tو�
    ّ8C� ح�� ��C�/; ی��� " .. '��� م� ا�� ا�8��W     ا��

 
�;��        ��C' �� -ي م���� ا�x�D اGم=V       ، �:إ�� م ITأن ی I�V  E�م�      ،  ا����T �� ا����8        ;���� م:��Vا �; Eا��V Q�F; و��

     [��D8ون ا���S�ا م�8Sی� ����Q ا��8ام 'ّ�ة �6�ر                  ور وض7 ا���C� -ّث ، QV8ح�ر ، ;��حّ�� و��S- ,�8 م�ت      م� ا�:(�� �
م  إ��یWی� ;8ج(�ا   F8 م��-         ا��A -��� آن ا���Vا              ، ، و�V8��ی�� وم� I�V ذ�Y م� I�V ا����� ;���� !��;�- م� أح�ث, (���  ر��
�ی��      ;9ح�C- أهI مّ:� وا���ی�� ، حّ��    ، ;� ا�T�8اء  ��، وأم8 مT() �� ا����C� 8��W- ، ثّ- �ی7           أ,"وا أر�(�=� م��- إ�� ا��8ّة �

� ا� ��     �' !8 ��95;�   أهI ا���ی�� أ,��Wا�..  
 

     8��Wا� �� ا� ��' M;ر �C�  م� �ات اGم�ی�     ، ���8  ا���  ا����T   '8ضً م8aیًCا� �=V  ،      8��� �� E� لV ،  ����, U�Tن ی/� " :  Qأ� 
� ا�"ی� م(� ه-            أح�Dن ه"ا ا�w; مFإ�� ا� م و;8س�E    ] ��"ا اGم8 ه�- ;���ی(Y ، ث- ا,8ج م(�Fا� !��ا� b یY��' ���5     ، وج;

 و���Y      اث�ن '�� أن ��م� ا��س و���ر ه"! ا��مء     ���� Q� " ..ا��� آ
 

ف م� �:8ار ا����ری� ا�"ي ح�ث م7                , 8��Wا� �� ا� �ز ،      أ�A) ا��� أن '�D�درة ا�aم M;ور ����م ا��   ا<مC;     أن �C�)ن یآ
�رون �E ه�ك      aم وس�Fة ;� ا��' E� ون� ..اGم�ی�� ی(

 
    ��� :ا� 
ة ا�5

م ' �; Q��        73آC; ، -:�م8وان �� ا� �� Yا��� ��ّجE  هـ ;� زم� '��       ��C_س� ا��ج �� یDّ�إ��  ا�  ، �=Bك ا�  وأرسI م� ه�
ل '�� ا  �C� !د�رًا            ، ;�ارت ����� ��:� � �� ا�M)�   8��W ج�Tم وض8ب ح�ّC� -ّج ، ثDّ�ا� U�S �; ��D��� Q��ة ا��6آت آّ'

'� آ��8ة ، و�T) ا�����D] '�� ج�I أ�� �V^ ، و��أ          '��Dمّ:� م Iب أهS/; ، �:ّم        (�g Kّ�س- ا���#8ب ا�:(�� ، ;�ّ� أ�� م
ج أن   Dّ�ا� �� '�8 م� ا� ��اف ;م�_I        ی:ّ� '� ض '�Bا '� ا��� ام��(V سج ، و�(� ا��8اغ      8ب ا�:(�� ����G ، [��Dّن ا��Dّ�ا�

ر       Tد ;� ح�Fج ا�#8ب ، و�Dّ�ود ا��اف ا��8ی#� 'g 8 �- ی�8اج7 ،             م���Wو�:� ا�� ا� ، E�ا�� ا�8��W حّ�� ا�8Tف '�E رج
ج    ;85جDّ�ا� xل ج��C�  I�C; .. 

 
م       آن '�� ا� �� ا�8��W ی(�-   ' �=وزت ا��D� �V Q�ل GمE اس�ي ��Q أ�� �:8 ا��� آV �Vو ، I�C8! ا��Tإ��  : " �/ن م !ی أم

     Y�Wح ��Fل ، ;9 ی��Cم.. " 
�(I�V 8B ا���اج�� اG,�8ة       � !�� ا� �� ا�8��W آI ج��' I�A،       ��ا ;� ج��); �D_? ، آ�� I�_ی�� ;� ا����� ی(�- ��أب اGم�; 

 ) .. ع  ( ا�����  
      ، 8��Wا� �� ا� �ج رأس '�D�ا� IT; 8وأم  EC��)��             ح م���ج مF:�� ا�(8B ا�"ي آن یD�م ا� ��8ا! ا��س ، �Q�C أم���Tم

  8��Wن �� ا��ار ا�D_�          ،ج_�D� E)ض�; ����A حI�C� 9 أح� ا�:9ب ح�� أU�S ج�Bا� �راج7 ا�� اGث�8 ;� ا�:مI ;�    (  وج
 . ) .309 ص 4ا��ریo ج  

 
 :ا�@
� � ا�9ش
ة  

                   �'�E و�8�8ی� مE��:�8 ، إ�E حدث ا���_�D� I_� زیF� 8ی� م� ;8طFا�� oریول ;� ه"! ا�8Dی�� حدث م/سوی IV م ی�:8ر ;� ����
م       ) ع ( �� '�� �� ا�����    ' �; Yن ذ�ب مE��C ;� م(8آ�E م7 اGم�ی�� �(� أن ,"�E أهI ا�:�;� ، آC'هـ  122;� أ .. 

 
 !�� �B �7- ، و� أدراك � ز��        ز

      8V م� أ'9م ا��EC ، وزاد! ا� ور'         - م_I أ,�E م���    –) ع  ( ، آن زی� �� '�� �� ا�����        ) ع ( ه� �C6] ا<مم م��� ا����' 



�را ی��F ��� ا��س ، وی(��8 زی� �� '�� �� ا�����                   � U�Sح�� أ E�6 وجFا و��ء أح� ا��(�- ا��اض�� ;       ) ع ( وزه�C; ��=V �
  Qا��� Iأه .. 

 
�ل ا<مم زی� �� '�� �� ا�����       Cی��   ) ع ( ی ��E م� �': 

"            Q�:وأح M=8ا�م� ه"ا ح�� 8Vأت ا�c8Cن وأ�Q�C ا�Cم Q�V bو Q8ج, ا���� واGدب و'Q;8 ا��/ویI آ� 'Q;8 ا���WیI          وا� م
ج إ��E اGم� ;� د    و;��Q ا��سo وا�����خ  ��� � م�E وE�' ��A b وا��  وا���:- وم� b  " ..�(�� ���� م� ر��  ی�� م�

 
لأ�E '� ح"ی�� �� ا���ن    V ی��  :  م

 "   �ل ، �� حرث�  ��8 رس�ل ا� إ�� زیC;  :    ب م� أم����Tل ;� ا� وا����Cوا�� ���� Iم م� أه�س��� ه"ا وأ6ر إ�� زی�      ، ا����
ل ،  �� حرث� V -زادك    :  ث ��ي   ادن م�� ی زی�' Yاس�     " ..;/�Q س��� ا����) م� أهI ����     ،  ح�

 
�اد �� '�� �� ا����� '���- ا��9م م ی��          Dا� �ل م��V: 

 "       ������ E�cو E��' ا� ��S ل ا��ل رسV :         �ل �E زی� ی��B5 هCی Y��S م� Iی85ج رج E��Sب   وأVم� ر�Cم ا��،  ا��س    ی
�ن ا�8�a� ��D ح�ب      �,�  " ..8Aا م����D ی

 
ل V     ل ا��ل  ) ص ( '�� ا���Y �� أ�� س���ن '� رسV Eأ�: 

"           Eر�� " ..یI�C رجI م� أهb (�T�; ���� I �8ى ا���D '�� رأت '
 

ل م ی��      V Eأ� (�g '� '�� �� أ�� ����ل '�� �� ا�V: 
 "    E� لCی Iرج �;�م�     ، 8ون إb م� '�E��' I_�� I   ا�,  وb ی�رآE اGو��نb ی��EC    ، زی� ;� أ���  ی85ج ���8 ا�:�Cم ا��ی85ج ی

 ��Eه�Sام�8 أو  وأ�Bق ا�95=]         م(�- ا��ا أ'�B5ام�8 ح�� ی��Bا� E�6 ،    ء ح��bن ه����C�; �:=9ه- ا��C���     ةا���5 ود'
�ل       C�; ل ا��� '���- م    : " ا��] ، وی�����C- رسV ��� د,��ا ا�8�a� ��D ح�ب     أم�8- ی; E� .. "  

 
Vأ ل       ����ا� �� ���ی �' �ل م ی��  ح�� �� س(�V Eس� أ�� : '� هرون �� م
�ل      " Cی �C;ب ا�8ا��ن �Wی� أح�ا         آ�Q : س�(Q م��� �� أی�� " ..ا��8ج�� وأهI ا���b Y ی(
 

ل م ی��        V E8 أ���Wل ا�c ���� م�ل '��� �� آ_�8 اGس�ي '� ,V: 
 "  ��' ��'  ا�� �E یC      آ�'��ل     �� ا����� ;Cوی Eم '� وج���ج�E وج(I ی��U ا�� �:; �زی�ا    أ'�"ك �� أن �:�ن  : ل �E زی

س� ، م� ��8 إ�� '�ر�E م�(��ا أ��S ا� وج�E ا��ر       �:��ب ��Tا�� .. " 
 

ل م ی��           V Eأ� �Fا��ل ا���� �� ا����� ا�:��ي '� ,�T) ا�V : 
 "      ��' �� � " ..ج�E رأیQ أسری8 ا���ر ;� و    آ�Q إذا رأیQ زی

ل '�� ا� �� ج8ی8 م ی��      V :                                                                                                                 
 "  Qا��8ج           رأی ��' E� " ..ج(�8 �� م��� ی��W� Yی� ا�� '�� ��8آب وی��ى ث�

دق ( ج(�8 : م9ح�� ( Tم) ا� �� ��اد ( ��Dی� ( �� '�� ) ا����اء ( �� ا����� ) زی� ا�(�Fا� ��) ) س�g أ�� �� ��' �� ) �S�'���- ا��9م ) ا�
 E��V ، -�)ارة ا�Wa�  ج(�8 أ��ا���5�� ه� ا<مم ا��دس ;� اG=�� ا<ث� '8F '���- ا��9م ، وه� أس�ذ اG=�� اGر�(� '�� أهI ا���� ، وآن م(8و;

�Tم ا���' �; -�� ) .. ..  هـ �5�;E '�� م�:E م� cل م��� 148ر �

ل V    -_�, �� �ل أ�8V  Eة  � أ� '� س(�V  ی��                                                                                               : م
 "   �� �ن وه� م8,� ا���ی� b 6    '�� ��9   ,8جQ م7 زی�Dءإ�� ا��  E)ل ��  ، مC; " : و���    ، Q�V �(-     أ�Q ؟  أج=8V  7ة  أ� ی�;

    أری��دري   أم  ، آ�_8اة مI ء ا�:�   ��)g أم (�gل ��   ،   أV -ث :  ��� ؟ ��� ;� روض� م� ریض ا���D ،          أی�  أ��ري   8Vة  أ�  ی
ل ��   ، ا���م��� '��   ��� '�� 8�V أم�8   V -ث " � �� '��   8Vة وا�"ي ی(�- م ��Q وری� زی      أ�ی      إن زی� �� '�� �- ی��Y � م�8م



    ع  8Vة م� أ�م�" '8ف ی���E م� �6�E ، یgا� أ E'gأ[�,   " .. م

ل أ�� م(�8 س(�� �� ,�_- م ی��    V : 
 ی��   ا���� م  آن ��� زی� �� '�� و'�� ا� ��   " �ت '�� ، ;:V�S �; 8ة|ة  �#Cض م� ا�V ن إ��م م� ، آ�V ذاw; �'   !�

�8آب       أس8ع� E� Yم�/; �� ا� إ�� دا�� زی�' .. " 
 

ل م ی��    V Eب أ�ل س(�� �� '�8و ی��^ �� ج�V: 
 " �� �ل  س(�V ب زی�ا ;'��EC   : '�8و '� ی��^ �� ج�'�ل  ج�Q م7 أ�� ج(�8 إ�� ا�:�ب ;Vو E�B�� E�B� قWأ: وأ�  �'�"ك �
�ن ��S) ا�:�س�   أن:� .. "  
 

ل '�� ا�V      ی��  : �� م��- �� ��Y م
 "      Iا��� �T� نل     ,8ج� م7 زی� �� '�� إ�� م:� ;�� آC; �:�  : واس��ت ا�_8ی� ؟ b Q�V   أح�ا �8ى  ، أ  �8ى ه"! ا�_8ی    أمی��  ی�

ل V :   ددت� ;/7V إ��      أنوا� ��� �CTي م��� ��S ا� '��E     ��� أم� م��  أBV  U�S(� وان ا�  ;/�BV 7BC(� ،   أ7V أو ح�?   اGرض ی
 " ..وE�c وس�-  
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   ";ل �E ا<مم زی�      رأسE(�] ;�   �ا��(�K أن ا���- �V ، E�� �E'W   " ا���ت أی�8 '�ّ� م� أ� ;�E    " :  وإن �E'W س����) ;� م��; ،
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       ��' �� �ب زی�Sم أV )   ا                          ) ع��;�E س8ا ;� ح#�ر 9Aم م� ا���� ، أ,�8 ا�9aم اGم�ی�� ��:ن د;� زی� ;"ه��ا إ��E واس�85ج�

  �_Dق ا     ..ا��ه8 إ�� ا�8TC ;� ا�:�;� وأمE��T� 8 م�:�س ;� سBا� ��Dا� Iح�  Eا رأس��T; ��ا   �:�س� �(�); ا�8Fی�� ، وآ�
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�ا   �); �8ح �� آ� ;8ح یWی�       �8أس ��مF] ، آ�; [Fدم �; � ، ;/مT�� 8)   ) ع  ( ����  8أس ا<مم ا�    �� م(وی� �  ا����� م7 یWی
ب دمF] ث- أرس�Q إ�� ا���ی�� '�� 8�V ا����            � ��' ���ا '��         ی�م ) ص ( ا�8أس ا�8FیCح Yن ذ�و���� ث- أرس�� إ�� م8T ، آ

Iب ���      أه .. ا��س   ا���Q و<ذا'� ا�5�ف وا<ره
 

� �S)        أمC; 8هBا� ��Dا�     ی�8ق وی�;� و�C    _� م5;� أن '�� ج"ع 8D6ة ;� ا�:�;� وأحط �E ح8س م:      'ری���Tم �G 7ر�
  س��ات  ��' �C� م وو��ح��Fت ه ی/مE� 8 �/ن        ، و�� م�� �� یWی� آ�) إ�� حآ- ا�:�;� ی�س� �� '�8 آ����ی�Wل   م� �(�! ا�
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