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 % .ه ه ٥٩٥ س

 ةيناثلال ةميلطلال ةمتحقم
 ع م ر زنتتو ْمِتَت ي السلاو ةالصلار ‘تاكربلا لرنتتو تاحلاصلا ُمِتَن هتمحنب يذلا هلل دمحلا

 مهعبت .7 ةادمحلا ةمئألا هبحصو هلآ ىَلَعَو .هل ادبع نب دمحم : هلل ا قلخ ةريخ

 .نيدلا موي ىلإ ناسحإب

 ف «نييضرآلا لوصأو ةمنسقلا باتيك» ميقلا باتكلا اَدَه ماركلا ءارقلل مدقأف ثعبو
 ي هب مهاسأ اعضاوتم ادهجو \‘تاطوطخملا قيقحت ناديم اهب محتقأ ةروكاب _ ةيناثلا هتعبط

 .ئمالسإلا ثارتلا حرص ف ةنبلو \تاعوبطملا م اع 11 تافلؤملا ضعب ب جارخإ

 ةاناعم اهلالخ تقذ ،ةريصقلاب تسيل ةئم هقيقحتو باكلا ةءارق يسم تضتقا دقو
 فيحصتلا اهباصأ يلا تاملكلا نم قلغتسا امو ،تارابعلا نم هنم مجعتسا ام حاضيإ
 ةعجارم دعب كل ا ةحجاحب 41 تننظ ام حاضيإ ليبس ق يدهج تلذب دقو ،فيرحتلاو

 نم ةلمج تعضوف قَميوغللا مجاعملا ا عوجرلاو ضعبب اهضعب ةلباقمو .ةئيطخلا خسنلا

 وه يذلا اذه يلمع يف روصقلاب فزعأ اذه لك دعبو ماركلا ءارقلا ديفت اَهَلَعَل قيلاعتلا
 .مهفلا . إ طخو دق ةز نم ناسنإ هيف ملسي امًق يذلا ناديملا اَذَه ق ئدتبم لمع

 ريرحن لضاف تبث رك ريصقتلاب ؤيقأ اذ حو

 ريخل ةراضح ءآرم ُهَنِكَلو 6“بسحف ةيمالسإلا ةرامعلا هقف ف اغلوم سيل باتكلا اذه

 تنقيأ ءايندلا نم اهبيصن سنت م و ةرخآلا رادلا هلل ا اهاتآ اميف تغتب تبا سانلل تحرأ ةمأ

 ضرألا أو المع نسحا مهيا مهولبيل اهيف مهرمعتساو ضرألا نم رشبلا أشنأ هلل ١ كا

 اهملك مهتايح اوماقأو ،تاحلاصلا اولمعو تابيطلا نم اولكاف نوحلاصلا هلل ا دابع اهثري
 نم ذخؤت اَهَسِكَلو ءاباصتغاو ابهن ضرألا تاريخ نكت ملف .هتعيرش دودحو لل ا جهن ىلَع
 يو ؤىعس ام الإ هارخأ يف ناسنإلل سيل نأو هللا بحأ اميف رَخستر هفل ا لحأ ثيح
 .هلل ا مسق ام الإ هيعس دعب هايند

 اوماقا قه هللا لوُسَر يدهو لل ا باتكب رينتسملا قيقدلا رصنلا اذه ءوض ىلَعَو
 .مهلاوحأ تناك مهم مهماكحأو مهتاقالعو مهكولسو مههقن

 ،نوكرتشي ميفو ،سائلا نيب ةكرشلا نوكت فيك باتكلا اده ق هلل ا نوعب ارقتسو
 .رثك وأ اهنم لق اميف ةهازنلا ىهتنمب تابجاولاو قوقحلا نومستقي فيكو
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 ئدابم ربتعي ام _ الثم _ قرطلا ثحبم لالخ أرقت نا اباجعإ كولمب امم هنإو

 رهن نم تناك ولو هايملا مّسقت فيكو ؛تاراّيسلا عارتخا لبق هتائيولوأو رورملا نوناقل
 دنع ءاملا كلذب ; عنصي نأ يغبني امو ،اهنم زوجي مكو ،هنم ذخؤت فيك ،نايرجلا مئاد

 .ةيقسملا ضرلا نع هفرص دنع وأ هب يقسلا

 ناصغألا ميرح :تالاجلا فلتخم يف ميرحلا نع الوصفو اباوبأ بانكلا يف دجتسو

 راوسألاو رودلاو راحبلاو راهنألاو رابآلاو نويعلاو لصامملاو يقاوسلا ميرح ،فقورعلاو
 .رباقملاو دجاسملاو

 رسيأب ولو نيرخآلا ًراضم مهبانتجاو مهعرو نم كبجع يضقن الو بجعتل كنإو

 نوعنميو ،هتّرضم دادزت الغل لوألا هعضوم قوف حفرب نأ بازيملا نوعنمي مهارتف {ةّرَضَم
 راجلا تاروع ىَلَع عالطا كلذ يف نوكي ال ىّئتَح هعضوم نم لوحي نأ بابلا

 .كل نود امو اهب عفتني نأ ضاقنألا نع نوعزوتيو

 ،ةسارغلا ماظن نعو ؛عزنت وأ تبشت فيك تاّرضملا نع الوصف هلل ا لوحب ارقتسو
 ..َكلَد ريغ ا ،هيف فلسلا ةريسو عاشملا ماكحأ نعو ،تاوملا ءايحإو

 ميركلا خألل ركشلا تارابع صلخأ مدقأ نأ يتوفي ال ةلاجعلا ورذَه ماتخ يفو اَدَه

 يذلا ‘نامُغ ةنطلس يف عيزوتلاو رشنلل «يرماضلا ةبتكم» بحاص يرماَضلا ذاتسألا

 اً؟طضم يندجأ ين ريغ ،م1993 / ه1414 ماع باتكلا اذه ىلوألا ةعبطلاب لضفت

 ضعَب عضوو ،مسرلا يف ءاطخأ نم ةعبطلا قحل امَع ماركلا ءارقلل راذتعا ةملك ليجستل
 رذعلاو ،دعب نمو لبقنم رمألا هلل و ؛تارقفلا ضعبل فذحو ،اهعضاوم ريغ يف قيلاعتلا
 .لوبقم سانلا مارك دنع

 لقحلا اذه يف نيلماعلا ةفاكلو يل اعدو {هلدعب هيف رظنو باتكلا أرق ارما هلل ا محريو

 َ .ركشلا ليزج افلس يم هلو ،هتاظحالمم ملع لضفتو ،قيفوتلاب

 اناباننل تيابلا
 ب د : 4٩4 ۔

 جراحاب خيشلا هتح نيريلب
 ه1418 ةيناثلا ىدامج 3 :خيراتب ةرارقلا

 م1997 ربوتكأ 5

  



 ميصقن

 "ينجاويتلارمع نب ينهم ذاتسألا ملقب
 دح و اهتلمج يف- يضابإلا ركفلاب ةقلعتملا ةرصاعملا تاساردلا ترصتقا دقل

 الإ ى .ةيهقفلا تافلؤملا ضعب قيقحت وأ ،ةّيخيراتلاو ةّيقيقحتلا عيضاوملا ىّلَع _ مويلا
 ةجاحلا دشأ يف نحن تقو يف ،دعب رشني مل ةيركفلا جاتنإلا اَدَه نم امهم ابناج أ

 ،تامهجاولا لك ىَلَع يمالسإلا يراضحلا عورشملا ثعب يف ةمهاسملل هيلإ
 يمالسإلا عرشلاو ةيناسنإلا ةبرجتلا نيب مهقيفوتب فلسلا هجتنأ اًمِم نيقلطنم

 ركفلا _ حص نإ _ رخآ ريبعتبو ،ةيعرش دصاقمو ،ةماع دعاوقو اصوصن
 .نارمعلاو ةيندملا لقح ين يلمعلا يمالسإلا

 ركب نب دمحم نب دمحأ سابعلا يبأل “ نيضرألا لوصا ” همدقأ يذلا باتكلاو

 فرشت ىتح اهنع رابغلا ضفنو اهثعب رخأت ،ةمّيق تافلؤم نم دحاو ،يئاطسرفلا
 ريكب جاحلب خيشلا :موي تاذ يذاتسأو هقيدص عم دمحم رصان روتكدلا

7 

 .هرشنو هقيقحت ءبع لُمحت ىلَع اَمَدقأو باتكلا اَذَه ةمدخب (لداعشاب)

 ام ىَلَع لمعلا يحاصل لضفلاو ليمجلاب فرتعأ نأ يمالسإلا قلخلا باب نمو

 نم نيمث زنكب فيرعتلا يف ءانع نم هايقل امو ،باتكلا قيقحت يف دهج نم هالذب
 ل لب نوملسملا برعلا نوثاحبلا _ ةلع بابسألو _ هلهج املاط قيرعلا انثارت

 .هتدئاف ميظعو هردق ةلالج ىّلَع بهذملا ءانبأ نم ريثك هب عمسي

 ةبوعص لقأ سيل يرجهلا سماخلا نرقلا لإ عجري ىلم قيقحت إ :لوقأ قحلاو
 انه نم . .ماسجلا ثادحألا يلاوتو نمزلا دي هيف رشأ يخيرات رثأ ميمرت ةداعإ نم

 .نامع ةنطلسب يعرشلا ءاضقلا دهعم هقفلا ذاتسأ - ٭
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 امهتقهرأ دقل ؛ليمجلاب نافرعو ريدقت ك قحتسي ،اًميظع نيلجرلا لمع ناك
 ةنراقملاو ةءارقلا اداعأو ،ىرخألا ولت ةرملا رصنلا اوققحو .ةيلابلا تاطوطخملا ةءارق

 عفر وأ لاكشإ ةلازإ لإ نييعاس ،ةديدج ةخسن امهتغلب املك صوصنلا نيي
 لصألل نوكي ام برقأ صنلا ءانب ةداعإ امهل رَّسيتيل ،ريبعت وأ ةظفل نع ضومغ
 .ليدبتلاو فيرحتلاب خاسنلا يديأ هيف تفرصت نأ دعب ،هيلع هبحاص هكرت يذلا

 امسقم /هلئاسمو هلوصف بسحب اترم !بم رصنلا ضرع يف نالجرلا دهتجا دقل
 نم ةدافتسالا ئراقلا ىلع رسيي ام لك عم راكفألاو يناعملا بسحب تارقف ىلإ

 ضومغ حرشو ،اهوحنو ماهفتسالا تامالعو طاقنلاو لصاوفلا طبضب باتكلا

 رك ئراقلا نع اليزي نأ _ اعاطتسا ام - الواح دقف ةلمجلابو ...ظافلألاو ريبعتلا
 .تابقعو باعص نم ثارتلا بتك ةسارد ىلع لابقإلا نم هعنمي ام

 ‘©باتكلا بحاصب فيرعتلا يف دهجلا رهظ باتكلاب نيلجرلا ةيانع بناج ىلإو

 هتلفغأ دق دمجأ سالا وبأف هرشنو فلؤملا قيقحت نع ةميق ق لقي ال لمع وهو

 عاطتسا رصان دمحم روتكدلا أ الإ إ يمالسإلا انثارت يف ةماعلا مجارتلا بتك

 يبآ ءاطعإل ةيفاك ةمجرت انل مدقي نا _ اهتلق ىلع _ ةدام نم هيلع لصح امي

 قلعتي ام ةمجنلا تزربأف ،هلاجرو مالسإلا ءاملع نيب اهقحتسي يتلا ةناكملا سابعلا

 ةعامجلل يعامتجالاو يسايسلا ناديملا يف دهج نم هلذب امو .ةيصخشلا هتايحب

 هيقف وهف .ةيركفلا هلامعأ ىلإ ةفاضإ يرجهلا سماخلا نرقلا يف ةّيضابإلا

 بستكا نأ دعب هتايح نم جضنلا ةرتف ف .اهلك هقفلا ضارغأ ف بتك يعوسوم

 .لوقأ امع هينغي ام ميركلا ئراقلا دجيسو .نيتيفاكلا ةبرجتلاو ةفرعملا

 نأو ققحي نأب ريدج يئاطسمرفلا دمحا سامعلا يبأل “نيضرألا لوصأ" باتكو

 وشو اهتمسقو لاومألا عوضوم عسوتب تجلاع ييلا ةليلقلا تافلؤملا نم هنأل رشني

 7 يل ودبيو .ةيمالسإلا رظنلا ة ةهجو نم ةرامعلا عوضوم ف ةردانلا لامعألا نم اضيأ

 هلعجو ؛تالمامللا هقفل ةئمَبَتلا نم عيضاوملا هذه ريرحت يف لّتمتي سابعلا يا لضف
 .عون ك ة ةمسق ة ةيفيكو اهماسقأو لاومألا نع ثيدحلا هيف طسب نيح هسفنب رقتسي
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 لكب قلعتي امو !اهيف ناسنإلا رودو ،ضرألا حالصإو ةرامعلا بناوج لُكِل ضرعتو
 .سانلا نيب عزانتلا عنمي اًمِم ،زوجي ال امو هلعف زوجي ام يأ .ماكحأ نم كلذ

 اهتفرع يلا ةيمالسإلا ةرامعلا نع تامولعملاب يرث “نيضرألا لوصأ" باتكو
 طمن ۔ “رصقلا” نع هبحاص هيف ثأًلحتف هلبق امو سماخلا نرقلا ينف ةيضابإلا ةئيبلا

 صاخلا اهعباط لازي ام _ ايقيرفإ لامشل يبونجلا طخلا يف ةئيربربلا ةرامعلل صاخ

 يف ةرشتنملا ىرقلا نم ريشك ىَّلَع قلطت ةملكلا هذه تلاز امو ،نآلا لإ امئاق

 نع ثدحتي دمحا ساّمعلا ابأ دجن مث .اهلهأ دنع رماخ نعم رصقللف ،ةقطنملا
 ،قدانفلاو تويبلاو فرفلا ركذيو ،اهنيب ًازئيمم ...ةكسلاو قاقزلاو عراشلا
 ام نيبي مث ؛كلذ لك نم هدارم ددحيف ...بورزلاو رسجلاو ةرطنقلاو دجسملاو
 ال» :ليبق نم ةيعرشلا دعاوقلا كلذ ينف ًادمتعم ،ماكحأو قوقح نم اهب قلعتي
 بلح ىلع مدقم ةرضملا عفد»و ،«لازي ررضلا»و ،«مالسإلا يف رارضالو ررض

 ًادبم»و ،«ضراعتلا دنع درفلا ةحلصم ىلع ةمدقم ةعامجلا ةحلصم»و ،«ةحلصلملا

 ييلا دعاوقلا نم اهريغو ...«دصاقملا مكح دخأت لئاسولا»و ،«ةعيرذلا دس

 مل هنأ حيحص . .ضرألا ةرامعو لاومألا ماكحأل الوصأ سابعلا وبأ اهذختا

 .رصنلا قطنتسي نأ دارأ نمل ةرهاظ اهنأ لإ لوصألا هذهب حرصي

 يف ملسملا سدنهملا هنم ديفتسي ن نكميث عبن “نيضرألا لوصأ" باتك إ

 ييلا لوصألا ةفرعم ين يضاقلا م مهي وهو .ةيمالسإلا ةرامعلل ةينفلا لوصألا ةفرعم

 ءاهئاشنإو قرطلا لامعتساو ،لاومألا اياضقب ةقلعتملا تاعزانملا يف اهب مكحي
 ...قفارملا لامعتسا يف ،ةدلبلا لهأو راوجألا قوقحو ءانبلا ميرح ةفرعمو

 اهيلإ يمتني يلا ةعامجلل يراضحلا ىوتسملا ةساردل ةمهم ةقيثو باتكلاو
 ةغللا ىوتسم نع فشكلا ىلإ اندوقي اهتساردو باتكلا ةغل ليلحتو .باتكلا بحاص

 ف .ةيغيزامألا ةيربربلا ةفللا اهلهأ ملكتي ةئيب يف يرجهلا سماخلا نرقلا يف ةيبرعلا

 ديعب دح ل م مهي رمألا اَدَمَو .طقف ملعلاو ةرادإلا ةغل ةبرعلا تناك نيح

 .دعب سردت مل ةبيرغ ةرهاظ يهو ةقطنملا ربرب بيرعت ةرهاظبو شةّمنسلألاب نيصتخملا
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 تاحلطصملا ن نم ريثكلاو ريبعتلا يف ةكاكرلا نم اًعيش ميركلا ئراقلا ظحاليسو

 ةجيتن الإ كلذ امو ،قايسلا لالخ نم موهفملا صاخلا ىنعملا تاذ تاملكلاو

 ك .ةليصألا ةيربربلاو ةدفاولا ةبرعلا نيتغللا نيب ريثأتلاو رشأتلاو ناسللا ةيجاودزال
 اَدَه 1 نع رظنلا عطقب رصعلا كلذ يف ايقيرفإ لامش عمتجب : ةسارد ىلَع دعاسي اَذَه

 فلؤملا مهيلع ىلمأ نمم وأ ادعبتسم رمأ َوُهَو 3هسفن فلولا نم يوغللا فعضلا
 .اهاركذ ةلوقعم تارّربمل ناققحملا هحَجر يذلا رمألا َوُهَو هباتك

 اهكرديس تاظحالم يهو _ “نيضرألا لوصأ” باتك ىّلَع يتاظحالم نموا

 وأ “راغلا ناويد” باتك نيبو هنيب ريبكلا هبشلا _ يضابإلا ركفلا عم لماعت نم ك

 اذإ بولسألاو ةغللا ثيح نم _ اطوطخم لازي ال َوُهَو “جامجبأ راغ ناويد"

 ناك دمحأ سابعلا ابآ لعلو .“نيضرألا لوصأ” يف ةفيعضلا بيكازتلا انينشتسا

 ءاملع نم ةعبس اهفيلأت يف كز رتشا يلا ةيهقفلا ةعوسوملا كلت يفلؤم دحا

 يعوضوم يف عسوت من ؛هسفن سماخلا نرقلا يف \ةبرج ةريزج ي ةيضابإلا
 تمأ .كلذ لإ سانلا ةجاحل امهيف ثيدحلا لصفو ضرألا ةرامعو لاومألا
 مالعأ دحأ هرابتعاب ةيخيراتلا رداصملا هتدكأ رمأف “ةباًرَعلا ناويد" ق هتكراشم

 .ذئنآ ة ةَّسض ابإلا

 اذه ةسافن مهسفنأب اوفشتكي ن نأ ءارقلل ةصرفلا يطعأ ينإف ليطأ نأ نودو

 لوصأ ين ةصاخو ةدع تايوتسم ىلع هتسارد ةيمهأ نوثحابلا كرديلو باتكلا

 مهل رارقتسالا رفوي امي مهتابجاوو سانلا قوقح نيب اهيف ري امو {ةّيمالسإلا ةرامعلا
 .هتايوتسم ٌإك ىلع يناسنإلا يركفلا جاتنإلا يف مهاسيل يمالسإلا ركفلا يرثي امبو

 لبقتي نأ هللا نم وجرأو ،لمعلا يحاصل يركش ددجأ نملك ماتخ يفو
 .قيفوتلا لو هنإ كسانلا هب عفني نأو ،امهلمع

 ه1413 ةدعقلا يز 8 ل طق م

 م 13 ويام 9
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 ميلالا
 ةالتتم

 ريضرألا .لوصأو ةمسقلا بياتكب فيرعتلا
 كنن اكم 9

 امدنع هب نودهشتسيو ،مّيقلا باتكلا اَذَه نع نوثدحتي انخياشم نم انعمس املاط

 يف امإ ءايندلا لام اهببس نوكي يلا تاعازنلاب قلعتت ةيضق مهيديأ نيب حرطت
 اذه ةرهش تدغ ىتح ،نيرواجنملا نيب قوقحلا يف امإو ءاكرشلا نيب ةمسقلا

 لوصا" باتك فلؤم نع مهدحأ لأست دقف ،هسفن فلؤملا ةرهش نم رثكأ باتكلا
 .هفلؤم نع ءيش الك لهجأ ينكلو ،باتكلاب تعمس يإ :كبيجيف “نيضرألا

 ييلا ثازتلا ةيعمج تامامتها لوأ نم يضابإلا يركفلا ثارتلاب مامتهالا ناكو

 ىدحإ يف ىرخأ ةرم ثيدحلا ءاجو ،اهراطإ يف لمعلاو اهسيسأت ىلإ هلل ا انقفو

 نمض هلعجو هنع ثحبلا ىلع تمزع انهو ،سيفنلا طوطخملا اذه نع تابسانملا

 هنم نيتخسن ىلع عالطالا دعب ةينلا تناكو ارشن وأ ةسارد ةّيعمحخلا تامامتها

 تُرمَتو . .َنيِققحهاو نيثحابلل هتيبو طوطخملا اذهب فرعي ثحب ةباتكب ءافتكالا

 ىتح هسفن طوطخلاب قفرت مل نإ ًاعفن يدجت ال اهتيأر يسكلو ؛ًالعف ةساردلا

 .هلل ا ءاش نإ ةرخآو ايند مهديفي ملع نم هيف ام ىلع ءارقلا علطي

 (لداعشاب) ريكب جاحلب خيشلا : ذاتسألا يقيدص ىلع نتملا قيقحت رمأ تضرعو

 5ةَيدحلاو صرحلاو ةقدلا هنم تدهع دقو ،ةرارقلاب يوناثلا ةايحلا دهعمب ذاتسألا

 .ناديملا يف كرتشملا لمعلا انأدبو ،اروكشم ضرعلا لبقف

_- 1 1 . 

 



 اهمدقأ دوعت ،بازيم يداو تابتكم نم طوطخملا نم خسن عبرأ ىلع انلصحو
 ،ةرارقلا ةنيدم نم يساك نب جاحلب خيشلا ةبتكمل كلم يهو .ه1294 ةنس ىلإ

 .اليلق ديزت وأ نيتنس ةدم الصاوتم قيقحتلا لظو (ش) فرحب اهيلإ انزمر يلا يهو

 طقنلاو لصاوفلا عضوب هميقرت ةداعإ ةلواحمو طوطخملا ةءارقب لمعلا ادبو

 ىلع ثيدحلا ئراقلا دعاسي امم كلذ ريغو ماهفتسالا طقنو لمحلاو تارقفلاو

 ىلع لهسي ىتح ةبتاكلا ةلآلاب هتباتك ديعيل نقارلل هانملسو باتكلا تايوتحم مهفت
 .لمجلا ةلخادتم ،ادج طخلا ةئيدر اهيلإ راشملا ةخسنلا أ انظحال دقف ،هلمع ققحملا
 .بيطشتلا ةريثك

 نم ةيناث ةخسن ىلع ةئم دعب انلصح نأ هلل ا قيفوت نم وأ ظحلا نسح نمو
 نم نيغاقزِت ديسلل كلم يهو .يوادرغلا بوُيأ نب دمحم ديعس جاحلا دّيسلا ةبتكم

 نيبو اهنيب قرافلا يأ ه1295 ةنس ىلإ اهخسن خيرات دوعيو نجسي ينب ةدلب
 ءيش ينف فلتخت ال يهو حضاو طخب زاتمتو .طقف ةدحاو ةنس جاحلب خيشلا ةخسن

 .(ت) فرحب اهيلإ انزمر دقو .اهتقباس نع نومضملا ثيح نم

 يف دمحما يبأ لآ ةبتكم يف امهادحإ :نييرخأ نيتخسن ىلع انرثع قيقحتلا ءانثأو

 يف امهتيناو .حضاو ليمج اهطخ .ه1321 ىلإ اهخسن خيرات دوعيو نجسي ينب
 اهب سيلو ،اًضيأ نجسي يبب يلعل دواد نب رمع نب حلاص جاحلا خيشلا ةبتكم

 امدنعو ‘تاقيلعت نم اهيشاوح يف امم زاتمتو ."اهخسن خيرات الو اهخسان مسا

 انرثع ،ةروكذملا عبرألا خسنلاب هتلباقمو قيقحتلا ةعجارم ددصب انكو لمعلا زجنأ

 5 ه1192 ةنس ىلإ اهخيرات دوعي ةخسن اهنأل ،قالطإلا ىلع خسنلا مهأ ىلع

 ناكو ،رمع نب حلاص جاحلا خيشلل ابتاك ناك يذلا ميهاربإ نب ريكب يضق وه اهخسان لعل - 1
 دمحم يبأ ةبتكم ميق ناميلس ياب ديسلا ةمولعملا هذهب اندافأ .حضاولا ليمجلا هطخب افورعم

 .م1928 يف تام خيشلا أل م1927 ةنس لبق عقو خسنلا أ وه هب عوطقملاو .نقزي ينبب
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 ىلإ انًرطضا امم ںنَتيبم حضاو طخ تاذ ةرهاقلاب سوماجلا ةلاكوب تخسن

 ربتعت نيلا ةديدجلا ةخسنلا هذهب هتنراقمو هرخآ ىلإ هلوأ نم هلك لمعلا ةعجارم
 ةئامب افنآ ةروكذملا خسنلا قبست ذإ اهيلع انرثع ةلماك ةخسن مدقأ نآلا دح ىلإ

 .(م) فرحب اهيلإ انزمرو ،(مألا ةخسنلا) ةروكذملا تازيملل اهانربتعاو ةنس

 هذه نع ةقيقدلا تامولعملا ركذ لبقو "قيقحتلا يف انجهنم نع ثدحتن نأ لبقو

 :طوطخملا اَذَه ةميقب فرعن نأ دون ،اهلك خسنلا

 اصاخ اباتك يمالسإلا يهقفلا ثارتلا ىلع عضاوتملا انعالطا دودح يف رن مل
 ييلا تابجاولاو قوقحلا ىلع اهضرعي ةيعرش ةحلاعم عوضوملا جلاعي ةيمالسإلا ةرامعلاب

 سرغو لزانملاو ندملا طيطختب قلعتي عوضوملا ذإ ،ةتيمالسإلا ةعيرشلا اهب تءاج

 ةقزألاو قرطلا قش كاذو اذه لبقو .رابآلا رفحو يقاوسلا دمو ليخنلاو راجشألا

 .ةيمالسإلا ةعيرشلا ةهجو نم كلذ لك ءازإ مهتابجاوو سانلا قوقحو

 مل ءاذه انموي ىمح اطوطخم ميقلا رفسلا اَذَه لثم ىقبي نأ رمألا يف بيجعلاو

 .هعبطو هرشن ىلإ لب 5هقيقحت ىلإ دحأ مدقتي ا

 زيزعلا دبع خيشلا هيقفلا ةمالعلا ميقلا رفسلا اذه نم دافتسا نم لوأ لعلو

 “نيضرألا لوصأو ةمسقلا" يباتك رصتخا يذلا .(م1808 = ه1223 ت) ينيمثلا
 رشي مل نإو وهو .«لينلا باتك هب لخأ ام ضعبل ليمكتلا» ناونعب باتك يف

 لسلستو هباتك تايوتحم لالخ نم اذه , نأ عيطتسي ءرملا تأ لإ كلذ ىلإ

 الو ليلق يف ال نيروكذملا نيطوطخملا تايوتحم نع جرخت مل ينلا هتاعوضوم نيوانع

 راصتخاو نايبو حاضيإ نم ينيمثلا خيشلا بولسأ هب زاتما ام الإ مهللا .ريثك يف

 .ئراق ٌلك لوانتم يف نومضملا لعج

 نب دمح رشنو حيحصت ليللا باتك هب لحأ ام ضعبل ليمكتلا :نيمثلا زيزعلا دبع خيشلا - 1

 .ه1344 سنوت برعلا ةعبطم عبط .ينيمللا حلاص
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 باتكب ليمكتلا ةقالع ىلإ ييمثلا دمحم خيشلا هرشانو ليمكتلا ققحم راشأ دقو
 ةدام يف دمتعا اَمَتِإ نيمثلا زيزعلا دبع خيشلا إ» :لوقي ثيح دمحأ سابعلا يبأ

 َ . «نيروكذملا نيباتكلا ىلع اذه هباتك

 بطق شّتفطا فسوي نب دمحما خيشلل اطوطخم ليمكتلا بناج ىلإ دجنو .
 اديلقت هدلقي ل هنكلو ،“نيضرألا لوصأ" باتك نم ةيملعلا هتدام ىقتسا 5ةمئألا

 قلعتي ام لثم !بازيملا عمتجملا يف ةلوادتملا لئاسملا ضعب ىلع رصتقا امنإو الك

 رونلاو ىحرلاو ،ةجألاو ناطيحلاو ،ليخنلاو راجشألا سرغو بازيملا قوقحب

 ريغو ،ضرألاو لخنلا ةمساقمو ،تحتو قوف نم راوجألا قوقحو ،دادحلاو
 هيف امل انرصعب هدهع برقو ةيمهأل رشنلا ىلإ ةجاح يف طوطخملا اذهو ...كلذ

 .مويلا ىح هيف طّبختن اًمِم نوكت دق اياضق نم

 وأ سيفنلا طوطخملا اذهب ىنتعا نم برعلا نيثحابلا وأ نيسرادلا نم رن مل و

 يفو ،نوقرشتسملا نوثحابلا مه هيلإ اوراشأ نيذلا نكلو اهنع ثحبلاب متها

 .ميقلا هعوضومب اوداشأو ،يكسناليتومو يسكتيل شويدات :ناهنولوبلا مهتمدقم

 بتك» وأ «بازيم ايفارغوليب» نونعملا ةّتسنرفلاب هثحب يف يكسناليتوم أ ريغ

 نيرشعو ةسمح ىلع يوتحي نيضرألا لوصأ باتك تإ» :لوقي ،«يضابإلا بهذلا
 :هلوق يقو .«اهدّدحي غ هنكلو ءازجألا هذه نم ديدعلا ىأر هّئإ» :لوقيو ،«اًءزج

 هيلع طلتخا اميرو 5"هريغ دحأ هب لقي مل حضاو وهس “اةزج نيرشعو ةسمح”
 غلبت سابعلا يبأ تافنصم ًةِإ :لوقي ثيح ينيجردلا تاقبط ين هأرق اَمب رمألا

 .اقحال كلذ َلِإ ريشنس امك افنصم نيرشعو ةسمخ

 « . ع . : ن "‘, ا ع :رظني - 1

 ح , . 3 )1885(, . 26.

 ع . ح ` , ث 3, )1787(. :رظني
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 لئاوأو تاينيتسلا يف اليوط بازيمع ماقأ يذلا “يلربوكرايب” ثحابلا ماق دقو

 نيتلماك نيتسارد هنع رشنو طوطخملا اذه لوح لّتصفم قيقد ثحبب تاينيعبسلا

 .هئاقدصأ دحأ نم انملع امبسح ابيرق ردصيس يملع قيقحت نم اءزج نانوكت دق

 يداوب ةرامعلا لوح ميدق فڵلؤم» ناونع تحت لوألا ثحبلا رشن دقو
 ةايحلاو ةرامعلا» :ناونع تحت لمشأو قمعأ ثحبب هعبتأ نأ ثبل ام ""”«بازيم

 صيخلت” وه رشني مل باتك لالخ نم يداليملا رشع يداحلا نرقلا ين ةيعامتجالا

 .«“نيضرألا لوصأو ةمسقلا

 ةجاحو اهعوضوم ةفارطو ةسافن مغر فلؤملا اذه أأ انل نيبتي انه نمو

 ظحلي باتكلا ين لّمأتملاو .نيسرادلاو نيثحابلا نم مامتهالا قلي مل هيلإ نيملسملا

 وحن مهتابجاوو سانلا قوقح نيبت فارعأو نيناوق نم هيلع يوتحي امل هتيمهأ

 ،لزانملا ءانب ىلإ ندملا عراوش طيطخت نم يرضحلاو يفيرلا نيلاحملا يف مهضعب

 ةيدؤملا قرطلاو ،عراوشلاو ،يقاوسلاو ،ليخنلاو راجشألا قوقح ىلإ ،رابآلا رفحو
 ",سحلا ىلع ةعطاق ةلالد لدي اًمِم ةيمالسإلا ةعيرشلا رظن ةهجو نم اذه لك ؛اهيلإ

 سانلا ضعبل ليخي دق ييلا تاعمتجملا كلت هب تفرع يذلا زاتمملا يندملا يراضحلا

 الو ركف ال لحر ودب مه امنإو ‘تالماعملاو نيناوقلا هذه نوفرعي اوناك ام مهنأ

 يتاللا برغلا نم ثيدحلا يمالسإلا عمتجملا تءاج نيناوقلا هذه أو ،مهيدل ملع

 .رامعتسالاو كاكتحالا مكحب

 امنإو ،هقح همضهن اننإف ميقلا رفسلا اَذَه ةميق نايبت يف مالك نم انلق امهمو

 .هل هتءارق لالخ نم هسفنب هفشتكيل ميركلا ئراقلل كلذ عدن

 ح . : ح ح س !'ن 2 , .... © - 1

.305-320 . ,148 
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 :ةطوطخملا خسنلا نيب ةنراقملا
 سمح ىلع لصحن نأ انعطتسا ةّماَعلاَو ةصاخلا نئازخلا يف يصقتلاو ثحبلا دعب

 .ءازجألا ةلماك خسن

 نجسي ينبب ىسيع جاحلا نب دمحم رابزا خيشلا ةبتكمب ةخسن : اهالوأ

 ،هيلإ انلصوت اميف ةلماك ةخسن مدقأ يهو .دلاخ لآ ةبتكمب نآلا ةفورعم يهو

 ةلاكوب اهبحاص اهخسن (م1775 = ه1192) ةنس ىلإ اهخسن خيرات عجري ذإ

 :يلي ام اهرخآ يف ءاج دقو .ةرهاقلاب سوماجلا

 رهظلا نيب اميف ةعمجلا موي يف باتكلا اَذَه ةخسن نم غارفلا عقو دقو...»

 ةنس نابعش كرابملا هللا رهش نم تلخ [اذك] رشع عساتلا موي يف رصعلاو
2»"". 

 ول اذبحو ،ائناكمو انامز خسنلا نم غارفلا تقو ددح دق ىرن امك خسانلاف

 انل عيضت تامولعمب اندافأل اذإ اهخسن خيراتو اهدمتعا يلا خسنلا اضيأ ددح هأ

 356 يف ألا ةخسنلا اهانربتعا ييلا ةخسنلا هذه عقتو .ةءاضإ اميأ ثحبلا قيرط

 حضاو يبرغم ط زج ةبوتكم مم 0 :ساقم ،اًرطس 27 :ةرطسم ةحفص

 يف كلذ انظخ ال امك .ةصقان ةدحاو ةحفص ةمث سيلف ءازجأ اهامكب زاتمت يهو

 اهنأ ودبت ةماه تاظحالمو !ةيملع تاقيلعت اهشماهبو }ىرخألا خسنلا ضعب

 نيوانع عضي وأ .(84ص) «دئاوف انهاه ،‘فق» :الثم لوقي نأك ،هسفن خسان

 ةدراولا تامولعملا ىلَع قلعي دقو (8 .84ص) ئراقلل اليهست ةيشاحلا يف ةيعرف

 عوضوم ةيارد ىلع خسانلا تأ ٍىَلَع لدي اًمِم ،فلاخم وأ قفاوم يأرب نتملا يف

 دقو ذئنآ فيرشلا رهزألاب مهملعت نولوازي اوناك نيذلا ةبلطلا نم هلعلو .باتكلا

 .(م) فرحب ةخسنلا هذه ل انزمر

 .(م) طوطخملا نم ةريخألا ةحفصلا :رظنا - 1
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 ةخرؤملا نيغاقزت ديسلا ةخسن ىَلَع قيقحتلا يف اندمتعا اننأ عقاولاو

 قبست يهو ةخسنلا هذه ىَلَع انرثع قيقحتلا ءاهتنا دعب انكلو .ه1292:۔ب

 هرخآ لإ هلوأ نم هلك لمعلا ةداعإ لإ هعم انررطضا اّمِم {ةنس ةئامب اندمتعم

 ةخسنلا يه اهلعلو ،مدقألا يه ةخسنلا هذه أ انيدل دكأت دقو ةعجارمو ةنراقم
 ةدوجوملا خسنلل ةبسنلاب نوكي دكأتلا اذه ،ىرخألا ةدوجوملا خسنلا لكل مألا
 :يلي ام ىلع هانينب دكأتلا اذهو .لقألا ىلع بازيم يداوب

 دمحما يبأ ةخسنو نيغامقزت ةخسنو يساك نب جاحلب خيشلا ةخسن يف انظح ال

 مالكلا أ ىلع لدي تاحفصلا ضعب يف اضايب رمع نب حلاص جاحلا ةخسنو

 دنعو ىرخأ بابسأل وأ نارئفلا لعفب وأ ةضرألا لعفب امإ صقانو روتبم
 اهب دجوي يذلا هسفن ناكملا يف دجوي ضايبلا اندجو خسنلا هذه نيب انتنراقم

 ةخسنلا ىرحألاب وأ _ ةيلصألا ةخسنلا ىلع ضايبلا اذه انضرع امدنعو .اهعيمج

 اذهىلع خسانلا قلع دقو .هنيع ناكملا فو هسفن ضايبلا اهب اندجو _ مدقألا
 وأ نارتفلا نم مرخ وهو ،خسنلا نم هانيأر اميف ضايبلا اذه اندج و» :هلوقب ضايبلا

 ةقرولا يف يذلا عم ضايبلا اذهو مالكلا متتلي مل و ،ىنعملاب لخأ دقو "كلذ ريغ

 .((م) ةخسنلا 72و) .«هذه دعب ىرسيلا

 :نيرمأ ىلَع اذه انَّلد دقو

 ىلع اهيف دمتعا ةرهاقلاب سوماجلا ةلاكوب ةبوتكملا ةخسنلا هذه خسان تإ 1

 ناكم نم تّيشثتي ناك نيح اهيلإ راشأ هنكلو اهركذي م نإو اهريغ ىرخأ خسن

 .ةخسنلا هذهل ةَماه ةميق يطعي اًمِم ،هبابسأو ضايبلا

 هسفن ضايبلا وه هيلإ تراشأو ةخسنلا هذه هتددح يذلا ضايبلا اذه إ -2
 وهو دحاو ردصملا أ نقيتن انلعج اًكِم بازيم يداو خسن لك ف هانظحال يذلا

 :خسنلا فاصوأ هذهو .مألا ةخسنلا :ةخسنلا هذهت ىلع قلطن نأ انلوخ ام
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 فيلأت نيضرألا لوصأ باتك» : يلي ام ىلوألا ةخسنلا فالغ يف ءاج :الوأ
 يضر ركب نب دمح هلل ا دبع يبأ هيقفلا خيشلا نب دمحأ سابعلا يبأ خيشلا ةملعلا

 هلل هسبح دقف هكلم ثبث نأ دعبو فسوي نب دمحم جاحلل كلم .نيمآ هنع هلل ا

 ال ااخسنو ةءارق مهريغ نود ةصاخ نجسي ب نم ملعلا ةبلط ىلع ىلاعت

 .«هبتك عيمج اذكهو ،هدلب ىوس دلبل جرخي الو ىرتشي الو عابي

 ةلاكوب اهخسن يذلا اهخسان وه ةخسنلا بحاص أ وه انه ركذلاب ريدجلا

 باتك” :طوطخم وهو هانيأر ام اهنم ىرخأ تاطوطخم عم ةرهاقلاب سوماجلا

 .لوهجب فلؤمل “ “تاقلعملا

 تءاج يتلا “نيضرألا لوصأ" باتكل ىرخألا خسنلا تلقن نجسي ييب نمو

 :اذكهف ةخسنلا هذه ةيادب امأ .اهدعب

 ينغ اّمِم لاومألا ين اهنايبو ةمسقلا صيخلت باتك» (ةيلصتلاو ةلمسبلا دعب)
 نب دمحم هلل ا دبع يبأ هيقفلا خيشلا نب دمحأ سابعلا وبأ لمكألا هيقفلا هحرشب

 .خاَسنلا ةجابيد هذه أ ىفخي ال .«امهتاكربب انعفنو امهنع هلل ا َيضَر ركب

 يه طوطخملل ةيقيقحلا ةيادبلاو

 ىلع هدمحن هتّتيبوبر يف هل ريظن الو هتّينادحو يف هل كيرش ال هلل دمحلا»

 إطخلا نم ةمصعلا يف بغرن هيلإو ،قيفوتلا لأسن هاو ‘هتعاط ىلع هنيعتسنو ۔هئالآ

 ديرن نحنف ،دعبو .ليكولا معنو انبسح وهو .هب لإ ة ةوق الو لوح الو ،للزلاو
 هب عقي امو هيف زوجت امو ،اهبجوي امو ،ةكرشلا لئاسم نم انيلإ ىهتنا ام حرش
 .خلإ«...ةكرشلا مهنيب تبجو نمم ةمسقلاو لصفلا

 : اذكه طوطخملا يهتنيو

 ريقحلا ريقفلا دبعلا دي ىلع هدييأتو هقيفوتو هنوعو هلل ا دمحب نماثلا ءزجلا لمك»

 حلاص نب ىسوم نب ديعس نب دواد نب فسوي نب دمحم ،هّبر وفع يجارلا ليلذلا
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 "حلصأ نملو انل هللا رفغ اداقتعا يمهولا ءابهذم يضابإلا نكسمو ابسن يجسيلا
 ً 7 7 ٨

 هللا ىلصو ثنيماعلا بر هلل دمحلاو نيمآ ،تاملسملاو نيملسملا عيمجلو انئابآ نم
 . «اًميلست ملسو هبحصو هلآو دمحم انديس ىّلَع

 ىلع خسنلا لك يف دوجوم وه امكو .حضاو وه امك يوتحي نذإ طوطخللاف
 لوصا”ب رهتشا نكلو ،“نيضرألا لوصأ”و ،“ةمسقلا صيخلت" :امه نيطوطخم
 .كاذ نود عوضوملا اذهب ةقلعتملا تامولعملا ةبلغو .ةيمستلا هذه ةرهشل “نيضرألا

 هيقفلا ةمالعلا ةبتكمب ةدوجوم يهو ،يساك نب جاحلاب خيشلا ةخسن : ايك
 خيشلا ذاتسألا اهنم ةخسن ريوصتب لضفت {ةرارقلا ةنيدمب يساك نبا جاحلاب خيشلا

 اهتاحفص ع ومجبو .ه 1294 ةنس ا اهخسن خيرات عجريو ؤيحي نب ريكب جاحلاب
 يقو 026 تاحفصلا ضعب يف يهف 30و 25 نيب ام حوارتت ةبرطضم ةرطسم .8
 ةخسنلا هذه يف رثكيو ءاج ءيدر يبرغم "طخب تخسن دقو ...اذكهو 29 ىرخأ

 اميف خسانلا اهيسن لمج لامكإل رخآ ا نيح نم شماهلا لا جورخلاو بيطشتلا
 .مم190×260 :اهساقمو .ودبي

 حون نب حلاص نب دواد نب ىسيع وهو خسانلا مسا ةخسنلا رخآ ىف دحنو

 نكي امهمو .(م1878) ه 1294 ماع ناضمر 6 يف اهخسن نم غرف ،ينالجراولا
 وهو اهتاحفص ضعب ي ضايب نم اهيف ءاج ام لإ ةلماك ةخسن يهف رمأ نم

 .(ش) فرحب ةخسنلا ورذَه لإ انزمر دقو .ىرخألا خسنلا لك يف هانظحال ضايب
 . ِ ى

 : اهرخآ ٣ احج 6نجسي يب ةدلب نم نيمغاقرَت : ديسلا ةحخسن : اٹل اث

 هقيفوتو هنوع نسحو هللا دمحب لوصألا باتك نم نماثلا ءزجلا لمك»
 كبنذ نارفغ يجارلا هيمتمو هحخسان دي ىلع ،نيملاعلا بر هلل دمحلاو .هدييأتو

 .ملعأ هلل اَر ؤبوصأو قفوأ َوُهَو ‘«حلص نمو» :دصقي هلَعَن -1
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 دمحأ نب بوُميأ نب ناميلس نب اباب نب ناميلس نب اباب :هبويع نم ءاش ام رتسو

 ةنئالث تلخ امدعب «مصألا بحر هللا رهش يف ابهذم يضابإلا ءانكسم يوادرغلا

 ديس ةرجه نم فلأو نيتئامو نيعستو ةسمخ 5 ماع كموي نورشعو

 .«ىفكو ملسو هبحصو هلآ ىلعو هيلع هلل ا ىلص نيرخآلاو نيلوألا

 .مم160×225 :ساقم .26 :ةرطسم \ةحفص 370 يف ةخسنلا هذه عقتو

 ةنس يساك نب جاحلب خيشلا ةخسنو ةخسنلا هذه نيب مزلا قرافلا أ ظحالملاو

 نب دمحم ديعس جاحلا : ثحابلا خألا ةروصم اهنم ةخسنب انمأ دقو طقف ةدحاو

 .يرغم اهطخ حوضوو اهئازجأ لامكب ةخسنلا هذه زاتمتو .يوادرغلا بويأ

 انلضف ةزيملا هذه لجألو كروطسلا نيب لخادت وأ ريثك بيطشت اهيف سيلو

 .(ت) فرحب اهيلإ انزمر دقو .مألا ةخسنلا ىلع دامتعالا بناج ىلإ اهيلع دامتعالا

 انرثع ام لوأ اهنأل 5اساسأ ةخسنلا هذه ىلع ناك قيقحتلا يف اندامتعا نأ عقاولاو
 . ه

 ىلع انرثع قيقحتلا ءاهتنا دعب اننكلو ،اقباس كلذ انحضوأ امك ،خسنلا نم هيلع

 لمعلا ةعجارم اندعأف ،ىسيع نب دمحم رابزا خيشلا ةخسن يهو مدقألا ةخسنلا

 .ةخسنلا هذه ءوض ىلع هلك

 نب رمع نب حلاص خيشلا ةبتكمب اهاندجو ةخسن نع ةروصم ةخسن :اعبار

 :سايقم .1 :ةرطسم .8 :اهتاحفص ددعو . .نجسي يب نم ييل دواد

 مسا ىلع اهيف رثعن ل اننكلو ‘حضاو ليمج ر يبرغم طخب تخسن مم 0×230

 سبح دقو ٠ دواد نب رمع نب حلاص جاحلا انمع كلم» : :اهيلع بتك دقو كاهخسان

 هتذمالتو ،رجألا ليبس ىلع ادبم ًاسبح رمع نب حلاص جاحلا انخيش باتكلا اذه

 نأ _ دّكحما يبأ لآ ةبتكم ميق _- ناميلس ياكب ديسلا حجريو . «مهريغ نم ىلوأ

 ،يلغل رمع نب حلاص جاحلا خيشلل ابتاك ناك هنأل ،يضَق ديسلا نوكي دق خسانلا

 ضايبلا ًركلو ،خسنلا خيرات ةحخخسنلا هذهب سيلو .ليمجلا هطخب فورعم وهو
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 اهدامتعا اندنع حجري ةقباسلا خسنلا يف هانظحال يذلا عوضوملا يف اهب دوجوملا

 لبق نوكي نأ دب ًال اهخسن خيرات نإ رمأ نم نكي امهمو .ةقباسلا خسنلا ىلع
 .يلعل رمع نب حلاص جاحلا ةبتكملا بحاص اهيف يفوت ييلا ةنسلا يهو ،م1926 ةنس

 يف ةرثكب ةدوجوملا ةيملعلا تاقيلعتلاب ةقباسلا خسنلا نع زاتمت ةخسنلا هذهو

 يف هعُضتب فورعم هنأل !ةخسنلا بحاص هسفن خيشلل اهنأ حُجرنو ،اهيشاوح
 ءاش نإ ةلبقتسملا تاعبطلا يف تامولعملا هذه نم ةدافتسالا كردتسنس انلعلو ‘هقفلا

 .(ح) فرحب قيقحتلا يف اهيلإ انزمر دقو .هلل ا

 يهو نجسي نبب دمحا يبأ لآ ةبكم ةخسن يه عسنلا ثدحأو :اًنسماخ

 يبرغم طح تاذ يهو . .مم175 ) ×330: ساقم .ارطس21 : ةرطسم .ةحفص 503 يف عقت

 امم ابيوبتو قيسنت لامجو كطخ ةقانأو .احوضو خسنلا رثكأ يه لب حضاو ليمج
 يف ءاج دقو .ةحفص 500 نم رثكأ ىلإ لصتف اهتاحفص مخضتت ةخسنلا لعج
 ماركإلاو لالجلا يذ ةردقب ءمامتلاو غارفلا هنم عقو دقو» :يلي ام ةريخألا اهتحفص
 هكلامو هبتاك دي ىلع.ه 21 ىلوألا ىدامج 15 كرابملا هلل ا رهش نم ءاثالثلا م ف
 ءافطو يسوفنلا ابسن يبازملا ميهاربإ نب ناميلس نم ناضمر نب يلع هبر دبع
 ةمئاد ةالصو .تاملسملاو نيملسملا عيمجلو هيدلاولو هل هلل ا رفغ ادلب يئاطسرفلا

 نم ءاطسرف نكس .يبازيم حضاو وه امك خسانلاف .« دمع نينوكلا دّيسىلع

 دوجوم وهو اهخسن هتنأ حجارلاو {ًالعف يرغم هنأ ىلع هطخ لديو .ةسوفن لبج
 ءاج ام عم دًّمحما يبأ لآ ةبتكم ىلإ تلصو اهلعلو .كلذ ىلإ راشأ امك ،ةسوفن لبجب
 ييب هنطو ىلإ داع اهبحاص لأ وأ .سنوت نم دمحم جاحلا نيمثلا خيشلا بتك نم

 .(ب) فرحب اهيلإ انزمر دقو .هتايح تايرخأ يف نجسي

 امهركذ ةسوفن لبج يف نايرخأ ناتخسن ميقلا باتكلا اذه نم دجوتو
 ةريشع راد ةخسن لعلو ،ةّيضابإلا تاطوطخملا نع هثحب يف يمانلا ورمع روتكدلا
 انه قوسنو .امهادحإ ىلع تدمتعا (ب) فرحمب اهيلإ انزمر ييلا دمحما يبأ خيشلا
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 مل نإو ،ةدئافلل الامكإ نيطوطحخملا نع يمانلا روتكدلا اهب اندافأ يلا تامولعملا

 ف عقي نيضرألا لوصأو ةمسقلا طوطخم» :لوقي ثيح امهيلع روثعلا عطتسن

 طخب (24×17) ةحفصلا ساقمو ارطس 23 ىلع ةحفص لك لمتشت ةحفص 7

 .ييسيرخلا يبرحلا دمحم مساقلا يبأ جاحلا نب ملاس وه اهخسانو حضاو ىبرغم

 (نارمحلا) نًواَسرم نم ينواسرملا دوليم نب يلع ةزوح يف ةطوطخملا هذهو

 نب ىسيع نب دّمحم هدج نع تاطوطخم نم هثرو امت يهو ،ةسوفن لبج تابيحرلا
 .)ينواسرملا ديعس

 ةحفص ىح لوالا ةحفصلا نم ءدب . ةطوطخملا هد هذه نمض ةمسقلا باتكو

 . نيتلصتم ًاقباس امهيلإ راشملا .7 ف امهدحن امنيب ،ةبرجب ه ةتتورابل

 : هلوقب ةطوطخملا هذه أدبتو

 زوحت امو . اهبجوي امو ةكرشلا لئاسم نم انيلإ ىهتنا ام حرش ديرن نحنو»

 .خلإ« ... ةكرشلا مهنيب تبجو نمم ةمسقلاو .لصفلا هب عقي امو هب

 هلل او .ماتلا رابشألاو عرذألاب بجحلا ي ءاملا نومسقي ليقو...» : :يهتنتو

 ...ىلع هلل دمحلاو {هنوع نسحو هلل ا دمحب ةمسقلا باتك مت . .ملعأ

 يطعي امم ثلاثلا لصفلاب ةرشابم هدعب “نيضرألا لوصأ" باتك أدبي

 ظحلي ام اذهو ،ناعئاض “نيضرألا لوصأ" باتك نم نيلوألا نيلصفلا ثب اعابطنا

 قرفلا نايبتب نيطوطخلملا فصرو قوسن ةدئافلل امامتإو ةطوطخملا خسنلا عيمج ف

 :امهنيب يلكشلا

 ح 0 ع آ ح ح ,24. : رظني -1
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 وداج يضاق ويلم رمع ةطوطخم دوليم يلع ةطوطخم

 92 دل 40ص نم 98 ىلإ 38ص نم :ثلاثلا لصفلا

 148 ىلإ 93ص نم 145 ىلإ 98ص نم :عبارلا لصفلا

 205 ىلل 149ص نم | 209 ىلإ 145ص نم :سماخلا لصفلا

 260 ىلي 206ص نم | 260 ىلإ 2099ص نم:سداسلا لصفلا
 328 ىلل 260ص نم | 319 ىلإ 260ص نم :عباسلا لصفلا

 373 ىلل 329ص نم | 401 ىلإ 319ص نم :نماثلا لصفلا

 ةسوفن لبجب نيتدوجوملا نيتطوطخملل يمانلا ورمع روتكدلا فصو ىّلَع ءانبو
 .بازيم يداو خسن نم انيديأ نيب امو نيتطوطخملا نيتاه نيب قرف ال نأ انّتقيت

 وأ ةمورخم وأ ةصقان اهنكلو ةريثك خسن كانه ةلماكلا خسنلا ِهذَه لإ ةفاضإ

 رايب" ثحابلا اهدمتعا يلا يهو ةيادرغب ضيبلا ءابآلا ةبتكم ةخسن اهنم ةقرمم

 ةبرج ةنيدمب ةينورابلا ةبتكملا ةخسنو .‘هطوطخملا نع لوألا هثحب يف “يلريبوك

 خسن كانه نوكت دقو ،ةبرج ةريزجب “نزيغ"ب بوقعي نب ملاس خيشلا ةخسنو

 .اهيلإ لوصولا عطتسن مل ةصقان وأ ةلماك ىرخأ نكامأب ةدوجوم

  

 ةحفص 135 ىلع يوتحي ةيادرغب ضيبلا ءابآلا ةنازخ دوجوملا طوطخملا هئإ :يلربوك لوقي - 1

 :عبارلا ءزحلا هصقنيو ءحضاو يبرغم . طنب .24 :ةرطسم (21 × 26) ساقم

 عورش دعب هنأ الإ ،فطعلاب ناوريإ راد ةبتكمب ةلماك ةخسن دوحو ل ىلوألا ةعبطلا يف انرشأ - 2

 امنإو ءةَحسن : يأ اهيف دجن مل ،بازيم يداو تاطوطخم ليلد زاجنإ يف ثازلا ةيعمج

 ال انلعج امم غصئاقن نم ولخت ال اهلك اهنأ الإ ،‘ىرحخأ تابتكمب خسن ةدع انفشتكا

 :يه خسنلا هذهو ،رابتعالا نيعب اهذخأن

 ،ن.ت.د نيمألا دمحم نب يلع اهخسن) نحسي ينبب ردي لآ ةريشع ةبتكمب ةلماك ةخسن -1

 ؛مم225×170 ءارطس 24 ،ةفرو 257 ارشع ثلاثلا نرقلا لالخ اثيدح تخسن اهأ لإ

 .(ةبتكملا يف 32 مقو دلحب
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 هرصعو هلؤملا

 ؟دمحم نب دمحأ سابعلا وبأ وه نم

 ناضحأ يف اشن .يسوفنلا يئاطسرفلا ركب نب دمحم نب دمحأ سابعلا وبأ وه
 دمحم هلل ا دبع وبأ هيقفلا ملاعلا هوبأ اهزربأ نم ناك ،ءاملعلاو ملعلاب ةرهتشم ةرسأ
 لازي ام يذلا يدلا ماظنلا كلذ ،ةَباَرَعلا ماظن عضو يذلا ركب يبا نب ركب نب

 .مهريغ نمو مالسإلا ءاملع نم ،نيثحابلاو نيسرادلا باجعإ لحم اَدَه انموي ىمح

 لهجن لب ديدحتلاب هدلوم ةنس لهجن ىمادقلا فلسلا ءاملع نم هريغ لثم َوُهَو
 فسألل _ اج ةليلق يههَو هتايح ةمجرتب تمتها يلا ريسلا بتك ًإف ،هتدالو ناكم

 فرعن ال لب هتالقنتو هتالحر ةفرعمب انل حمست تلا ليصافتلا انل مدقت ال _ ديدشلا
 برغملاب خياشملا تاقبط يف هدجن ام الإ مهللا ؛هرابخأ نم يرورضلا ريثكلا

 يلا ةيرابخإلا فتنلا ضعب وأ يحخاًمشلل ريسلا باتك هنع هلقن ام وأ ينيجردلل
 يذلا ينايسولا مالسلا دبع نب ناميلس عيبرلا يبأل بوسنملا خياشملا ريس يف اهدجن
 .اطوطخم لازي ام

 نم اهنألو ،هاديأر ام مدقأ اهئأل ةمهم يهو .ةيادرغب ديعس يمع خيشلا ةبتكمب ةخسن -2
 5ه885 ةنس نابعش لئاوأ يف اهخسن ،يريخلا يبرحلا يلع نب ديعس :ةمالعلا خيشلا خسن

 لوأ نم هذه تخسن لوأ يف ئدتبأ مل انأو» :اهخسان لاقو ،رخآلاو لوألا ةمورخم اهنكلو
 ادبي مل اهخسان تدحو امنإو ،اهيف ءزجلا لوأ دجأ مل اهنم تخسن يتلا ةخسنلا نل ءزجلا
 .مم201×150 ءارطس 26-29 طقف تاقرو 10 يف عقت يهو .«كلذ مل ردأ مل و ،هلوأ نم

 .(ةبتكملا يف 5 مقر دلحب

 لوألا ةمورخم ،اميدق تخسن }ن.ت.د ،.ان.د) نجسي يبب لضفا لآ ةريشع ةبتكمب ةخسن -3

 مم215×150 ءارطس 19-22 ،ةقرو 128 يف عقي ‘3-4-5 :ءازجألا اهيف .رخآلاو طسولاو

 : .(ةبتكملا يف 17 .ع .د.خ :مقر دلجب
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 هذه نم جرختسن نأ قيقحتل اذَه ةمدقم يف لواحن اننإف رمأ نم نكي امهمو

 م اعلا اذه ةايح نع ةيبيرقت ولو ة ةروص مدقن ىتح هجارختسا اننكمي ام رداصملا

 .رصاح هجوب ةيمالسإلا ةعيرشلا ي علضتو ريزغ ملع ىلع هبتك كدت يذلا هيقفلا

 نيثدحملا نيسرادلا لامهإ نم هانظحال امم ءيجي ةمجزنلا هذه ىلع انصرحو

 ال _ هل تضرعت نإ _ يهو }هل تضرعت املق مجارتلا بتكف إملاعلا اذهل اضيأ
 .ئخاّمشلا وأ ٌييجردلا دنع ءاج امل هفيضي نأ نكمي لاب اذ اميش مدقت

 لدتو .حالصلاو ىوقتلاو عرولاو ملعلاب رهتشي تيب يف ليلجلا ملاعلا اَدَه اشن
 خيشلا ةمئألا بطق هدعيو (ه420-504) نيب ام يف شاع هنأ هتايح ثادحأ

 ىَلَع بعصلا نمو ،يرجملا سماخلا نرقلا نم يناثلا فصنلا ءاملع نم شّتفطا

 الثم لهجن نحنف ،ملاعلا اذه ةايح نع ةقيقدلا ليصافتلا فرعي نأ ثحابلا

 :نينثا نيببس لا بسحن اميف دوعي اَدَهَو ،هعرعرتو هداليم دحلا ناكملا

 مدقت ال ّينايسولا ريس هلبقو 9ييجردلا تاقبط لثم ةميدقلا رداصملا تأ :امهلوأ

 دعب لإ ملاعلاب ىنعتال يهف {ةميدقلا بتكلا اهب تكتها املق لا رابخألا هذه لثم

 امك ديلاوملا ليجستب ىنعت فورعم وه امك نكت مل و ،هيلع سانلا فرعتو هترهش
 .مويلا اندنع نأشلا وه

 هتايح لحارمو سابعلا يبأ ةايح عئاقو نم جاتنتسالاو طابنتسالا ًثأ :امهيناث

 ىلا اساسأ دوعي اذَمَو ءهتأشنل نيعملا ناكملا وأ ةدحلا ةنسلا انيطعي ال اهتاررطتو

 ًالاع ركب نب دمحم هللا دبع وبأ خيشلا هدلاو ناك دقف ،هتطاحأ يلا ة ةيساقلا فورظلا

 هسفن بدن لا هتمهمو رخآ ناكم ىلإ لقتنيل لإ ناكم ىف ماقملا هب ةتسي ال الاوج

 هتايح تعبط _ ةماقتسالا بهذم ىلإ ةوعدلاو مالسإلا ميلاعت رشن يهو _ اهلجأ نم

 فةبرجو ،ةماحلاو ،ناوريقلاو ءاطسرف يف هرابخأ دجنف ؛عباطلا اذهب ةيلمعلاو ةيملعلا

 ينب ةيدابو ،نالجراو ةحاوو ،“يلسي نيت"و ،غيرأ ف اهنحن م ذ مث ث اةيلاطسقو

 هنبا هيف دلو يذلا ناكملا ةفرعمل قيقلا جاتنتسالا انل حمسي ال ذإ لّقَسَتلا اذه .بعصم
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 ين ًقتسا هللا دبع ابأ تإ :لوقي يذلا يكستفل يأرب اندحأ اذإ اننأ ريغ دمحأ سابعلا

 نم دئدنع حبصي هنإف "يرجهلا سماخلا نرقلا ةيادب يف (رئازحلا بونج) “يلسي نيت"
 .هيحاون وأ غيرأ يف دلو سابعلا اب أ دكؤملا

 ("هختسلومت" يف هبابش ةرتف ىضق هنأ وه ةميدقلا رداصملا هلوح قفتت يذلاو

 عيبرلا يبأ خيشلا هنامز ملاع ةقلح يف ملعلا بلطي ناك ثيح ،(يسنوتلا بونجلا)

 ةةّيضابإلا ءاملع نم ديدعلا هتقلح يف جرخت يذلا يتازملا فلخي نب ناميلس

 .يسنوتلا بونخلا يف ةطامطمو ةماحلا نيب “تسلومت" عقت 1 -

 هبسن تدعت (م1079 / ه 471) يسباقلا يطفنلا يتازملا يتالسولا فلخي نب ناميلس عيبرلا وبأ

 دمحم يبأو كركب نب دمحم هلل ا دبع يبأ خيشلا نع ملعلا ذخأ .ةيضابإلا نطاوم نيب هرافسأ ةرثكل
 ريثك قلخ ملعلا هنع ذخأ .نيدلا بسن ةلسلس مهيلع تزاح نمي .يوساريلا حلاص ييأ نب نالسيو

 ،يسوفنلا ركب نبا دمحم نب دمحأ سابعلا يبأ خيشلاو ،ليصف ءايركز يبأ خيشلا دالوأ لاثمأ

 فيناصت هلو .يوسلا ةفيلخ نب نامثع ورمع يبأ خيشلاو ؤيطوشلملا ىسيع نب نيروغبت خيشلاو
 ملعلا بلط يف باتك" .(خم) “ةئيعرشلا لوصألا عامجإ يف ةنوزخملا فحتلا باتك" اهنم ركذن
 لئاضفلا يف باتك" .نيدل يف “هقفلا لوصأ يفو مالكلا ملع يف باتك" . “لعتل بادآو
 هخيش دي ىلع ةقلحلا بتر يذلا وهو .هفيلأت نم “تالاؤسلا باتك" لصأ نأ ودبيو . “بيغزلاو
 :ءايركز وبأ ...77/1-78 (خم) ريس :ينايسولا :رظنا .ةبرجم حلاص يبأ نب نالسيو دمحم يبأ
 :يداربلا .425/2-449 ...191-195 ‘ي/1 تاقبط :نييحردلا ...270/1-275 ،ةريسلا
 ةلاسرلا :بطقلا 82/2-83 ‘2ط ؛412 }اط ،ريس :يخامشلا .219-220 ،ةاقتنملا رهاوجلا
 .212-213 144-0145 (خم) نابلا نصغ :مازعأ .29 ةيضرملا ةعمللا :يملاسلا .123 .ةيفاشلا
 -135/3 "خيراتلا بكوم يف ةيضابإلا :رمعم يلع .48 ،15 (خم) ركب نب دمحم مامإلا :ناظقيلا وبأ
 دعبلا :يريبعجلا .112 0111 0109 .75 .ةبرج خيرات :بوقعي نب ملاس .186/4-187 ؛2

 مالسإلا دعاوق :يلاطيجلا .187شماه 255 0190 5242 ،ةبازعلا ماظن :يريبعجلا .4 ,يراضحلا
 ةيعمج .108-109 (نوقرم) نالحراوب ةيمالسإلا ةراضحلا ملاعم :رمع ةنابصعوب .4 6قّمحما ةمدقم

 .2ق ،(خم) تاقلعملا باتك :لوهجم .(نيفوملا سراهف :رظنا) تاطوطخملا ليلد :ثارتل
 : 1 ع 2 ع , 19. : , 24
 54, 29 82. ع: , 397. : آ ع ,
 8. : , 75-72. : ل -, 271.
 : ل , 73-72. : ع , 10, 14, 23,

 ۔(نوقرم) ةيضابإلا مالعأ مجعم :ثازنلا ةيعمج :ر 155, 06 .
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 ةيمالسإلا ةعيرشلا ىلإ هتهجو ملاعلا اَذَه بناجب اهاضق يلا ةلحرملا هذه ا بسحنو

 اكِم ،ةوق ةظفاحو اح ءاكذ نم سابعلا وبأ هب فرغ ا ام بناج ىلإ .اهب عضتف

 ناديم يف رهاز لبقتسمب هل أبنتيو ،ةباجنلا لياخم هيف سفنتي عيبرلا ابأ هخيش لعج

 يبأ دنع سلجملا يف ةجرف ىأر هللا دبع يبأ نب سابعلا ابأ أ يور دقف .ملعلا
 جزحزتف رخآ ي ءاج كلذ دعب مث نسلا ثيدح ىتف وهو اهدسف ءاجف عيبرلا

 اده الف سّرفتأو لقعأ تنك نإ» :عيبرلا وبأ لاقف ،ماقف ةهينه دعق من دعقف هل

 ."هلل ا نيد ييحي ىتفلا

 لك كلذ ليبس ي ًالذاب ليصحتلاو ملعلل امع بهاوملا هذَه بناج ىلإ ناكو
 ةيملع ةلأسم قيقحت لجأ نم بغتلاو رفسلاو قاشملا لمحتي .لاغو صخترم
 ارقأ تنك» :لاق هنأ سابعلا يبأ نع “ورمع وبأ ىور دقف ،اهرمأ هيلع لكشأ

 .84/2 ء(خم) "خياشملا ريس ،ينايسولا عيبرلا وبا - ]
 ايحأ ،نيزرابلا ةيضابإلا مالعأ دحأ (م12/ه6ق) ييغراملا فوسلا ةفيلخ نب نامثع ورمع وبأ - 2

 ؛لضافأ ءاملع اهنم جرخت ملع تاقلح هل تناكو \فوس دالب نم هلصأو .ةماهلا هفيلآتب بهذملا

 ةيملعلا ةكرحلا هيف ترهدزا رصع يف اشن ©بهذملا نع عافدلا يف ةئيلدحلا هتردقم. زاتماو

 وبأو ركب نب دمع نب دمحأ سلبعلا وبأ :اهب هخويش نم ناكف اهمالعأ زربأب ىقتلاو ،نالجراوب

 نب فسوي بوقعي وبأ هقافر نمو .ليعامسإ نب بويأ ناميلس وبأو ،يتازملا فلخي نب ناميلس عيبرلا
 نيب لقتناو ،هرشنو ملعلا بلط يف ةلحرلا ريثك ناك .يفاكلا دبع رامع وبأو ،ينالحراولا ميهاربإ

 نب ىسيع ىسوم وبأو ،حوقتفلا نب وانح نب زعملا هذيمالت نمو .سلبارطو ديرلا دالبو نالحراو
 لاق .نيدلا بسن ةلسلس هيلع تزاج نمم وهو .يمغرولا يصيكتتلا نوميمو ،يسوفنلا ىسيع
 -1 :هزربأ نم ،امماه ايركف اثارت كرت .«مالكلا يف اميسال مولعلا يف امامإ ناك» :يخامشلا هنع

 ةيشاح شيفطا بطقللو ،ةسوفنو ةبرجو بازيم يف ةديدع جن هنم دجوت ،(خم) تالاؤسلا باتك

 :نييحردلا :رظنا .ةيرجح ةعبط عبط دقو ‘تابتكم ةدح (خم) ،فقرفلا يف ةلاسر -2 .هيلع

 ،رهاوخجلا :يداربلا .173 }170 0169 0103/2 }2ط ،ريس :يخاًمشلا .483/2-485 تاقبط

 .222/4-225ح ‘بكوم يف ةّئضايإلا :رمعم ىيحي يلع .40-41 .ةماعلا ملس :ينورابلا .0
 ورمع .77 {}76 ،بوقعي وبأ :وجاب .118 ،يراضحلا دعبلا :يزيبعجلا .105 5ةيمتسرلا ةلودلا :زاحب

 لوألا عيبر-رفص) 42-43ع ةلاصألا ةلحب ،نالجراوب ةيملعلا ةكرحلا نع حمالم :يمانلا

 مجعم :ثارتلا ةيعمج :ر .تاطوطخملا ليلد :ثارتلا ةيعمج .6رص (م1977 سرام-يرفيف/ ه 7
 ۔(نوقرم) ةيضابإلا مالعأ
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 ةلأسم : :هدنع ةركاذملا هيف تعقو ام لَوأَف ،هسلاحب رضحأو "هنودعس خيشلا ىلع

 .«ًائيش اَذَه ىلع دزي مل و ،نالوق ةلأسملا يف :لاقو ؟ال مأ لكؤت له فلقألا ةحيبذ

 بهذملا يف فيناصتىلع المتشم ةسوفن ي ناويدلا ناكو» :ساّمعلا وبأ لاق

 ناذأ نيب اميف الإ ًاراهنو اليل ًامون اهيف قذأ مل رهشأ ةعبرأ ةساردلا تمزالف

 بهذلا بتك نم كانه اميف كلذ ءانثأ ف ترظنف رجفلا عولط ىلإ حبصلا

 ترُيخنف ىزج فلأ نينالثو ةنالث وحن يمه اذإف قرشملا نم تلصو يقلا

 .}»«ذتنيح اهتأرقف ةدئاف اهرثكأ

 ناديم يف ةبصخلا ةلحرملا نأ يخاَمشلاو ُييحردلا هاور ام لالخ نم ودبيو
 ةرتفلا هذه يف فلأ ثيح “تسلومت” يف اهاضق يتلا ةلحرملا يه فينصتلاو فيلأتلا

 كلذ جتنتسن امك _ ةلحرملا هذه لعلو يضابإلا هقفلا يف افلؤم نيرشع نم رثكأ

 ضةسوفنب نانسمأ يف ملع ةقلح هل تناك .(م11 / هك قر يسوفنلا وافيي نب دعس حيحصلا همسا - 1

 نب يحي خيشلا هوخأو نُمجيو خيشلا ني دمحأو ههلا دبع يبأ نب وح خيشلا» :هتذمالت نم

 ءةئتسلا بازعلا مهو ،يدوكطملا حلفأ نب ومحو ،رمع نب ميحرلا دبعو ،ترايغات نب زعلاو .7
 لوأ مهرا مهيلع هللا ةمحر [واقيب نب] دعس خيشلا ىلإ نالسيو دّمحع يأ ا دنع نم اوهُحوت نيذلا
 :هملع ةرازغ ًافصاوإ هنع لاق يذلا ،هل محزنملا دمحأ سلبعلا وبأ مهب قحتلا مث مث .«هدنع ًادوعق رسلنلا

 يوتحي هيلإ ابوسنم اباتك نأ ركذو .«نانسمأ يف هريغو رافيي نب دعس خويشلا خيش تكردأ»

 باحأف فزخ يف هخيش ىلإ يدوكطملا حلفأ نب ومح اهبتكف ،نالسيو دمحم وبأ اهيف فقو لئاسم
 :رظنا .ةيهقفلا لئاسملا ضعب يف نانسمأ خويش عم تارظانم هل .وافيي نب دعس خيشلا اهنع

 :رُمعم ىيحي يلع .55/2 .2ط ،ريس :يحخاّمشلا .268/2 ؛50 ] 49 145/1 (خم) ريس :ينايسولا
 ۔(نوقرم) ةيضابإلا مالعأ محعم :ثازنلا ةيعمج :ر .321/4 ،خيراتلا بكوم يف ةيضابإلا

 :لاق سابعلا يبأ نع ورمع وبأ ثدحو» :يلاتلا وحنلا ىلع ينايسولا دنع تءاج ةياورلا وذَها - 2
 اهيف :لاقف ؟ال مأ لكوتأ فلقألا ةحيبذ ةلأسم ىرح ام لّوأَت ادعس خيشلا دنع تنك مايأ
 وبأ لاق .ىضمف “!؟فنتألا ة ةحيبذ لكوت نأ دصقتأ” :اذه ىسيع نب هللا دبع لاقف ؛نالوق

 قذأ مل رهشأ ةعبرأ ملعلا يف ًادهتمب تنكف ة ةسوفن نم يغرام ينب يف ناويدلا ناكو" :سابعلا

 قرشملا نم ءاح اميف كلذ نيب اميف ترظنف ،نذوملا بّْوثي نأ ىلإ رجفلا ناذأ نيب ام الإ مونلا

 .127/1 (خم) ريس :ينايسولا .«فالأ ةثالثو باتك فلأ نوئالثوه اذإف نيملسملا ناويد نم

 .444/2 تاقبط :ينيجردلا

 .بتكلا هذه مجح ةقيقحب ملعأ هللاو
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 .ه440 ةنس يفوت يذلا خيشلا هدلاو ةافو دعب تءاج _ ثادحألا لالخ نم

 نإف _ رداصملا كلذ ىلَع قفتت امك _ ه504 ةنس يفوت سابعلا ابأ لأ انملع اذإو

 اذه يفو ،ريزغلا جاتنإلا اذه ةيفاك نوكت ةنس نوتسو عبرأ يهو ةرتفلا وه
 نيجردلا لوقي ددصلا

 يف تآ يناتأ" :لاق سابعلا يبأ نع إ ”حون وبأو "دمحم وبأ ىورو»

 ىرق نم “جازنت" ةيرق يف لخد ىتح ءهتعبنتاو ييملقتف ضيبأ لجر ؛مانمل
 ترفحف ،رفحا :يل لاقف بارحملا دصقو دجسملا ىتأ مث ةوازفن

 ذخ :يل لاقف ارانيد اهيف تدجوف ،ةريبك ةعصق تجرختسا ىتح

 ريسفتب اقذاح الجر يايؤر ليوأت نع “سباق"ب تلأسف ،كدلاو ثرإ

 دالبب ليلج ملاع (ه528 :ت _ه432 :و) يمصاعلا يتاوللا دمحم نب هلل ا دبع دمحم وبأ هأ وديب - 1
 ءةقرب دالب يف دلو .ةيضابإلا خيرات ةياور يف ةدمعلا هيلع رابخألل ظفاح إةقيرع ةلئاع نم ،غيرأ

 ،يتازملا فلخي نب ناميلس عيبرلا وبأ :مهنمو ،اهخياشم ىلع ذملتتو ،غيرأ دالب يف ولجأ ىلإ رجاه

 ريسفتلاو ؤهقفلا يف عرب .فسوي نب دواد ناميلس وبأو ؤيمارحلا ريخلا نب نسكام دمحم وبأو

 وبأ :مهنم ذاذفأ ءاملع هيلع جرخت .حئاصنلاو ظعاوملا يف ةميق ةلاسر يييجردلا هل ركذ ...بدألاو

 .ةريثكلا ةياورلا يف يساسألا هدمتعم وهو ،ريسلا بحاص ينايسولا مالسلا دبع نب ناميلس عيبرلا
 -470/2 ‘تاقبط :ييحردلا ...145 0144/2 ؛....61-99 ،2/1 (خم) ريس :ينايسولا :رظنا

 ثبكوم يف ةيضابإلا : رمعم ىيحي يلع .100/2-102 :2ط ،ريسلا :يحخامشلا .1
 : لع , .28 .27 ةيمتسرلا ةلودلا :زاب .205 .199/4ح

 .273-272. ع: 5 , 5,6.
 ۔(نوقرم) ةيضابإلا مالعأ مجعم :ثازنلا ةيعمج :ر

 دمحم خيشلا ديفح وه (ه550-600) 12 ةقبطلا نم ركب نب دمحم نب فسوي نب حون وبأ هنأ ود - 2
 نيمتهم اناكو ركب نب دمحم امهلح رئآم ىيحي ءايركز وبأ هنباو وه ايحأ .يئاطسرفلا ركب نب
 .مهتاياور يف ريسلا باتك ةدمع ناكو .خيراوتلا ظفحب زاتما .ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألاب

 ىتمف ؤ©فلسلا رابخأو ةوعدلا لهأ ريس هظفح عئاضب عسرأ ناك» :هلوقب ييجردلا هفصو دقو

 اذه وهف حون ييأ نع ةياور خياشملا بتك نم هريغ يف وأ [نييحردلا تاقبط] باتكلا اذه يف تيأر

 -509/2 ؛48 .10/1 ثتاقبط :ينيجردلا .237/2 (خم) ريس :ينايسولا :رظنا .«هفرعاف خيشلا
 تاقبط سراهف ةمدقم :ىفطصم يفيرشو ىفطصم وجاب .112/2 ،ريسلا :يخاًمشلا .0

 .(نوقرم) ينيجردلا
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 نيد :يفاصلا رانيدلاو ريخلاو ملعلا :ةعصقلا" :يل لاقف ايؤرلا

 اميظع اغلبم ملعلا يف اهيف غلبف :لاق ...تسلومت ىلإ تعجرف .كدلاو

 عيمج ضرع دقو ‘هيلع نيضورعم نيباتكو ،اباتك نيرشع اهب فنصو
 هيلإ بغرو ؛حاولألا يف اضَسيبم “ولجأ” يف هكرت باتك ريغ فنص ام

 مهيلع اهضرعف ،نالجراو ىرق نم “نارفيإ"ب مهيلإ اهلوصو يف خايشألا .

 نب دوادو ،‘»ليعامسإ نب بويأو ،“رعملا نب ومحو )ليعامسإ :مهو ،هدلو

- 1 

-3 

 نب ىسيع خيشلا نب ريديي نب ليعامسإ ميهاربإ وبأ :لماكلا همساو ةبرعلا ناويد يفلؤم دحأ هلعل
 نم .هانتبثأ ام بلاغلاو .ريو ،ريديو اردييو ،ردببو ،رديب هدلاو مسا درو ،يراولا ميهاربإ ييأ
 نالجراو ىرق ىدحإ _ تيدجيتب (م1106 - 1058 / ه500 - 450) ةرشاعلا ةقبطلا ءاملع

 .فيلأت نسحأ هفلأف ءةالصلا ءزجب ليعامسإ خيشلا لقتسا .دهتجم ظفاح مامإ وهو _ وديي اميف

 هتريسب ريكذتلل إماعلا يف ةرم رازن ةرَع ةلأل دجسم نم برقلاب نالجراوب ماقم ليعامسإ خيشللو

 :يخاُمشلا .455/2 تاقبط :ييحردلا .58/2 ؛54/1-55 (خم) ريس :ينايسولا :رظنا .هملعو
 : نم, 198. .217 )خم( نابلا نصغ :مازعأ .96/2 2ط ،ريس

 مالعأ مجعم :ثازتلا ةيعمج :ر عسنحن: , 140,172. : , 4.

 ۔(نوقرم) ةيضابإلا
 ىواتف هل ،نيزرابلا نالحراو ءاملع نم .(م1110 / ه504 دعب :ت) يسوفنلا زعملا نب ومح
 .443 (خم) تالاؤسلا :فوسلا :رظنا .“تالاؤسلا"” باتك يف يفوسلا اهنم اضعب دروأ 5ةيهقف

 :يخامشلا .444/2 ،خياشملا تاقبط :نييجردلا .274 0271/2 ؛58/1 (خم) ريس :ينايسولا
 .(نوقرم) ةيضابإلا مالعأ مجعم :ثازنلا ةيعمج :ر .153/2 5،2.ط ريس

 نم (م1106-1155/_ه500-550) 11 ةقبطلا نم يتازملا يتامزيلا ليعامسإ نب بويأ ناميلس وبأ
 نم هب يفتقي ردبو نفسلا هبراوغ يف فذاقتت رحب» :يييجردلا هنع لاق .نالجراو ءاملع رهشأ

 نم ىور نم لقو ،داس مهرنكأ خ أ خويش خيش .. ..عنقأف باجأ ملعلا يف لئس نإ ،نيفتقملا نم ىدتقا

 ىلع جرخت .ملعلا ةمدخل هلام رخس ێاميرك ريزغلا هملع بناج ىلإ ناكو .«دافتسا نم الإ هتذمالت

 ةفيلخ نب نامثع ورمع وبأو }نييجردلا ةح يراجميتلا فلخي نب فلخي :مهنم ،نوريثك ءاَملع هيدي
 هتقلح يف يوري ناكو .ينالجراولا ميهاربإ نب فسوي بوقعي وبأو ،يناكلا دبع رامع وبأو "ينوسلا
 ۔«ةيربربلاب خايشألا راعشأ هيف تركذ يذلا دييقتلا بحاص وهو» :يخامشلا لاق شةيربريلاب اًراعشأ

 ىواتف نع ةرابع وهو ليعامسإ نب بويأ لئاسم باب :ناونع تحت باب تاقلعملا باتك يفو

 رمع نع تامو }نينس عبس شارفلا هدعقأ يذلا ماذحلا ضرمب بويأ خيشلا بيصأ دقو .مكحو
 .271 0212/2 (خم) ريس :ينايسولا :رظنا .ةيئاب ةديصقب بوقعي وبأ هذيملت هارف .ةئاملا زهاني
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 .«“}يضمغاوزلا ناميلس وبأو ،‘نالساو

 لا هلاقتنا دعب هتايح تايرخأ ف تناك سابعلا يبأ ة هرهش ا ودبي يذلاو

 اعجرمو .ةعامجلل اخيش ةلحرملا ه هذه ف ناكو .يفوت نأ ل ماقأ ثيح آ “غير"

 ٢ هنع احج ام اميسالو رداصملا :7 يقلا هرابخأ نم كلذ جتنتسن امك ك ؛ئوتفلل

 رابخا و ةريسلا» :هباتك يف " ., كب يبأ نب 7 ضرعت مدع وه
 نب فسوي بوقعي وبأ َوُهَو ،هربكي ناك يذلا هيخأ نع ارابخأ ركذ امنيب .«ةمئألا

 تايرخأ يف ناك فيلأتلل هسولج أ ىَلَع دت ْييجردلا اهدروأ ةلمجو دمحم

 ةسمخ تافينصت فَّنصف ‘بتكلا همولع عدوأ هتافو تند اًلو» :لوقي ذإ ،هتايح

 تسلومت نم هرفس أ ودبيو .حاولألا يف هكرت رخآ اباتكو ،اباتك نيرشعو
 ناميلس عيبرلا وبأ :هذاتسأو هخيش اهيف يفوت يلا ةنسلا يهو ه471 يلاوح ناك

 وه اضيأ ببسلا نوكي دقو \تسلومت هترداغم ببس وه اذه نوكي دق فلخي نب

 :لوقي ثيح ينيجردلا كلذ ركذي امك بوقعي يبأ ربكألا هيخأ ةافو

 ربأ .228 (خم) نابلا نصغ :مازعأ .98/2-100 5ريس :يحاَمشلا .459/2 تاقبط :ينيجردلا
 .224/4 ؤتبكوم يف ةيضابإلا : رمعم ىيحي يلع .14 }13 (خم) بوقعي يبأ ةايح :ناظقيلا

 مالعأ مجعم :ثازنلا ةيعمج :ر .9ق (خم) تاقلعملا :لوهجم .(نوقرم) 75-76 بوقعي وبأ :وحاب
 .(نوقرم) ةّيضابإلا

 .امهرصاعتلو !مسالا هباشتل هركذ يتآلا ناميلس يبأ نيبو هنيب خيراتلا رداصم يف زييمتلا بعصي - 1
 ءةبرجب ءاملعلا ءاهقفلا دحأ (م1110 / ه504 دعب :ت) يغاوزلا نالسيو نب دواد ناميلس وبأ - 2

 .271/2 ؛122 0102/1 (خم) ريس :ينايسولا :رظنا .ريسلا ضعب ينايسولا هنع ىور
 نع حمالم :يريبعجلا .198 .ةبارعلا ماظن :يريبعجلا .177/2 ،2.ط ريس :يخاَمشلا
 .(نوقرم) ةيضابإلا مالعأ مجعم :ثارتلا ةيعمج :ر .7 {ةيملعلا ةكرحلا

 طيسب فالتخا عم ،هريس يف يخاُمشلا دنع تدرو ةياورلا سفنو .444/2 ‘تاقبط :ينيجردلا - 3

 .424 ص 51ط ريس ،يخامشلا :رظني .بولسألا يف

 .443/2 تاقبط :ييحردلا .اذه انموي ىتح كلذك َوهَو سةدوسملا يأ ،«حاولألا يف هكرت» - 4
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 ةنتف يهو ةئامعبرأو نيعبسو ىدحإ ةنس غيرأ دالبب ةنتف تعقو هأ ركذو»

 يبأل نكي ملف ،غيرأ ةيبهو نيب تعقو ةنتف لوأ يهو ،‘“ترامغات”و “ناريح”

 وبأ برهو طأوامت” :_ب ناكف نالجحراو لإ برهف ماقم خيشلا نبا بوقعي
 [۔ .٠ _. . 7 . . . ...١. (2)۔ .. د

 ىلع فلختساو ىصواف طوامتب بوقعي يبا ةافوب هلل ا ىضقف ةنالغو نم حلاص

 ملف هيخأ نبا دمح لا سابعلا وبأ ءاجف ،سابعلا ابأ هاخأ )ة يشلا ةيصو ذيفنت

 َ ت .
 ديدش رسع يق اوناك مهأل كحاو رانيد ريغ هدلاو ةيصو هنم دفني ام هدنع دجي

 هوجو دكروأ ف هفرصف ارانيد هنم ضبقف 6كسنوت نيع ىلإ مهعوجر دعب ميظع

 .‘«اهلك اهذفنأ ىتح قفرب اهجرختسي لزي مل و ،ةّيصولا

 يأ _ خيراتلا اَذَه ذنم غيرأ يداوب دمحأ سابعلا وبأ ماقأ له طبضلاب ملعن الو

 نكست ثيح طوامت يف ةدم ماقأ هنأ دكؤملا ركلو ،ليلقب كلذ دعب وأ _ ه 1

 دكؤملا أ امك ،اقباس كلذ لإ انرشأ امك هلبق يفوت يذلا فسوي هيخأ ةلئاع
 . 1  ء

 تاحاو نيبو اهنيب القنتم غيرأ يف هتايح تايرخأ يف ماقأ هتنأ اضيأ

 .اهتلق ىلَع هل ةمجزنملا رابخألا كلذ ىلَع لدت امك نالجراو

 عجرم نوكي نأل هتلئهأ نيلا هقفلاو ملعلا يف ةربتعملا هتناكم بناج ىلإو

 خيشلا كلذ نع ربعي امك (عافد مامإ) ناك هتإف مهلكاشم لالحو باحصألا

 يبأ ةافو ليبق يأ ه502 ةنس تعقو ةثداح يحاّمشلا ركذي ذإ ،ناظقيلا وبأ

 مليد نب نانع" :ىعدي زاغ دض ةيعافد ةلمح اهيف داق نيتنثا نيتنسب سابعلا

 .نالجراو ىرق نم ةيرق طوامت - 1

 اهب نكسي ناكو ءاَذَه انموي ىتح مسالا اذهب ةفورعم لازت امو ةركسبو ترقت نيب عقت - 2

 .هدلاو ةايح يف يفوت يذلا ركب نب دمحم نب دمحأ نب قاحسإ

 نب وب و .ركب نب دُمحم هلل ا دبع وبأ هدلاو :انه خيشلاب دارملا - 3

 .442 تاقبط :ينيجردلا - 4
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 “ةاورغم” ةليبق سابعلا وبأ هيلع دشحف ،غيرأب ريخألا اَدَه لزن دقف "يفرطلا

 نيتس “تفوطي” ينب نم لتق دقو ،هومزهو هورف مهدشحف ةيناث لزن مث هورف

 ونب" هعم نم رثكأو اهنفدو سوؤرلا ذقنتسا مهمزه اًملف ،اهسوؤر لمحو الجر

 خيشلا ردغ دارأو ،اميظع اعمج اضيأ عمجو ،فلأ برق مهنإ :ليق ،“نلزيترو

 عم ربخلا هيلإ عقوف 5اوبرق ىمح خيشلا مهب رعشي ملف ،هريس ىفخأو 5هتييبت

 هيلع عمجو 5}هرصق مدهو هدجي ملف سابعلا ابأ دصقو ،هليل ىرسأو ساسج
 ادَه» :“رانلف نب لفلف" هل لاقف "يداولا سأر لهأو “نلزيترو يتب" سابعلا وبأ

 يبأ ةيؤر نانع بلطف ...«كتيؤر بلط نإ هيلإ جرخت نأ كايإ ،رادغ لجر

 عوجرلا ىبأ نإ» :هللا دبع وبأ خيشلا لاق ،هيلإ جرخي نأ سانلا هعنمو سابعلا

 ,ةباغلا دسفأو ليخنلا نانع دسفأو ،«عيمخلا لتق نم ريخ دحاو لتق نأل 5هولتقاف

 الجر رشع ةثالثو ةئامثالث لحترا نأ دعب هقحل مث ،ةئامسمحو نينثا ماع كلذو
 )3) ر . .- . . . 7 =.١

 . «اولتق ام اولتقو ،اورردق ام اوبهنو هومزهف ؛مهريغ مهعمو “نلزيترو ينب" نم

 “ىيبرغلا ولج" ةيرق ف ،غيرأ يداوب “تسلومت” نع هليحر لعب سابعلا وبأ ماقأ

 هنأ ناظقيلا وبأ خيشلا ركذيو ؛ةميدقلا رداصملا كلذ ركذت امك ه504 ةنس تام ثيح

 .هَذَه انموي لإ نيدوجوم امهاربق لازي امو ،هدلاو بناج لإ “يلسي نيت" يف نفد

 .نيّيجاهنصلا ءاملع نم اذه ناك - 1

 .مخفلا ءانبلا سيلو ،رايدلا عمجب انه رصقلاب دارا - 2

 .425 ص 61ط ريس :يخامشلا - 3

 نيت أ ركذلاب ريدجلاو .66 ص ،(خم) ،ركب نب دمحم هلل ا دبع وبأ مامإلا :ناظقيلا وبأ خيشلا - 4
 .رئازلا بونج ‘ترقت ةنيدم نع ةديعب ريغ 5“رمعا ةديلب” مويلا ىعدت تحبصأ “يلسي

 باتكب درو ربخ كلذ ىلَع لدي امك ،“ييرغلا ولجأ" ريغ يه “يلسي نيت" نأ وه هارن يذلاو
 ناترواحتم نانيرق امهلعلو .(261/1 ،بوُثيأ نمحرلا دبع قيقحت) ءايركز يبأل ةريسلا
 .امهضعب نم ناتبيرق
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 ةئيملعلا هتناكم

 ٢ سانلا عجرم هذه هتالهؤم حبصأو ] ًاديعب اوش ملعلا ي سابعلا وبأ غلب دقل

 ف هنع ةيورملا رابخألا كلذ ىلع دت امك هل نيرصاعملا ءاهقفلا عجرم لب ىوتفلا

 .سابعلا يبأ ةافو تقحل يلا ةلحرملل خرؤي يذلا ينايسولا ريس اميسالو ريسلا بتك

 ،سابعلا يبأب اهدنس ليصّستي ارابخأ يوري ام اريثك ينايسولا عيبرلا ابأ دجنف

 ورمع وبأ وه اَذَه ورمع وبأو .خلإ «...ساَّبعلا يبأ نع ورمع يبأ نع» :لوقيف

 نيذلا خويشلا نم دعي كلت ةيملعلا هتناكمل ناك دقلو .يفوُسلا ةفيلخ نب نامثع

 يف لوقي هدانسإ يف هلل ا همحر ورمع وبأ خيشلا ناك دقف هرصع يف نيدلا مهنع ذخأ

 يبأ نع فلخي نب ناميلس عيبرلا يبأ نع سابعلا يبأ نع ورمع وبأ» :نيدلا ذخأ

 نب نونحس نع رزخ يبأ نع ليغنز نب ديعس حون يبأ نع ركب نب دّمح هلل ا دبع

 دبع هدلاو نع حلفأ مامإلا نع رصن نب ميسو نع سنوي يبأ نب ديعس نع بويأ

 نع ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع يبأ نع متسر نب نمحرلا دبع مامإلا نع بامعولا

 .'_«هققف هللا لوسر نع ةشئاع نع ديز نب رباج
 يبأ خيشلا هدلاو نع ملعلا سابعلا يبأ ذخأ نكي مل مل لءاستن نأ انل قح انهو

 ناميلس عيبرلا يبأ خيشلا هذيملت نع هذخأ امإو ؟ةرشابم ركب نب دمحم هلل ا دبع

 سابعلا ابأ دأ وه باوصلاو لامتحالا ىلإ برقأ انل ودبي يذلا .؟يتازملا فلخي نب

 وه امك ه440 ةنس يفوت يذلا هللا دبع يبأ خيشلا ةايح نيس رخاوأ ين دلو

 نوكي هَتنإف \ةنس نورشع هنبا رمع يفو تام هلل ا دبع ابأ أ انرق اذإو ؤفورعم

 مدع وه لامتحالا نوكي دقو ،(ه420-504) :ةلماك ةنس نينامثو اعبرأ شاع دق

 مالعأ مجعم :ثارتلا ةيعمج :اعيمج ءالؤه مجارت رظناو .2 (خم) ريس :ينايسولا - 1

 .(نوقرم) .ةيضابإلا
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 بارتغالا لضفي سابعلا ابأ هنبا لعج امم ادحاو ناكم يف خيشلا رارقتسا

 ذملتت نوكي نأ الإ مهللا .عيبرلا يبأ خيشلا دنع “تسلومت" يف ملعلا لا عاطقنالاو

 .نيرشعلا لبق هدلاو ىّلَع

 ام اهنع ثدحتنس يلا هتافلؤم بناج لإ ملعلا يف ةعيفرلا هتلزنم دكؤي اممو
 هيلع هئازجأ ضعب تضرع فّلأ امدنع ةَباَرَعلا ناويد أ نم ينيجردلا هيوري

 .ضيحلاب قلعتملا ءزجلا َوُهَو ،اهئازجأ دحأ فيلأت يف اكراشم ناكو

 فيلأت ىَّلَع اوعمتجا امل ةَباَرَملا ةبلطلا عيمج أ خياشملا نم دحاو ريغ ركذو

 درفنا اءزج نيرشعو ةسمح هولعجو ،هظفح نيئدتبملا ىلع لهسي بهذملا يف باتك
 نم نسحأ هفيلأت ءاجو افيلأت مهنسحأ هوَحَن اميف ءاجف باتكب )ليعامسإ خيشلا

 امك ةالصلا باتك ليعامسإ عمج لب :ليقو ةدئاف اهرثكأو ]ةبتر فيلآتلا كلت

 باتك بوثيأ نب نتفلخي عمجو ضيحلا باتك ركب نب سابعلا وبأ عمجو ،ركذ

 .هتجرت تمدقت - 1

 .ةسوفن لبجب «نانسمأ» نم هلصأ (م11/ه5ق) .ينانسملا يفزنزلا بويأ نب نتفلخي ديعس وبأ - 2

 مهنامز خويش دنع نيملعتملا ةعبسلا خويشلا» عم هركذ ينايسولا ن ىح ملعتلل اريثك لقنت
 فلخي نب ناميلس عيبرلا وبأ :صوصخلا ىلَع هخويش نمو .«نالجراو ىلإ ةسوفن نم ملك
 «ةنايطس» يف ةقلح هل تناكف :فيلأتلاو ميلعتلل ردصت مث .«نينوت» يف هيلع ذملتت يذلا

 لوقي .ركب نب دمحم نب دمحأ سابعلا يبأ نب قاحسإ مهنم ذيملت يئام نم رثكأ اهيف جرخت
 وهو ؛ةباعلا بتك يعضاو نم راص نأ هل هللا حتفف “طاوامن” ىلإ عجر مث» :ينايسولا هنع
 هل دهش .«اباتك نورشعو ةسمخ يهو ...تالاخلا لئاسمو حاكنلا باتك فلأ يذلا

 -257 .241 0165/2 ؛58 }48/1 (خم) ريس :ينايسولا :رظنا .ملعلا يف رخبتلاب هورصاعم
 .133/2 ‘2ط كريس :يخامشلا .456/2 \تاقبط :ييحردلا .261 260 8
: .391 , : .29 ,25-26 , : 

 , 171-169. : ن !'آ, 79. :

 ۔(نوقرم) ةيضابإلا مالعأ مجعم :ثازنلا ةيعمج :ر طنكامنعصك, 169-171.
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 نب دواد ناميلس وبأ تام املو ،اياصولا باتك "لاص نب دمحم عمجو .حاكنلا

 وه سيلو ،هيلإ نيبوسنملا نيباتكلا فيلأت ىَلَع هتذمالت عمتجا فسوي يبأ

 ممأو ،سامبعلا وبأ امهضرعف حاولألا يف امهكرت لب :ورمع وبأ لاقو ؛امهفلؤم

 نم :مهنم نوصلخم ةبلط ةَباَرَع خويش ةينامث مهف ةَباَرَعلا باتك اوفلأ نيذلا

 نب فسوي :رارطنق نمو 5}لاص نب دمحمو ،بوُيأ نب نتفلخي نانسمأ ةسوفن
 مالسلا دبع :غيرأ نمو ،)يتازملا نارمع يبأ نب فسوي :تيدحت نمو 8ةىسوم .

-2 

- 3 

- 4 

 .ايبيلب ةسوفن لبجب “نانسما ةسوفن" ءاملع نم (م12/ه6ق) لئاوأ يسوفنلا لاص نب دمحم

 -257/2 (خم) ريس :ينايسولا .جامحأ راغ ناويد ريغ َوُهَو ةبارعلا بتك يفلؤم دحأ وه
 .(نوقرم) ةيضابإلا مالعأ مجعم :ثازنلا ةيعمج :ر .456/2 ‘تاقبط :ينيجردلا .8

 ةقلح خيش ناك (م1069/_ه 462:ت) ينالجراولا سايلإ فسوي يبأ نب دواد ناميلس وبأ

 ىواتف هل .هيلإ نالقتنت ريخلا نب نسكامو ركب نب دمحم هلل ا دبع يبأ اتقلح تناك .ةرارطنقب

 ؛هفيلأت نم وه يذلا عماجلا باتك وه هلعلو دحاو رفس يف عورفلا يف باتكو ةروكذم
 دمحم نب هلل ا دبع دمح وبأ :هذيمالت نم .بازيم يداو تابتكم ضعبب خسن هنم دجوتو

 ميهاربإ نب حلاص حون وبأو ،تالاؤسلا بحاص يفوسلا ةفيلخ نب نامثع ورمع وبأو يمصاعلا
 .367 .342 {320/2 ،ةريسلا :ءايركز وبأ :رظنا .هنع نايوري ام اريثك ناذللا يتيرمزلا

 0169 }148/2 ؛110 .94 .81 {43/1 (خم) ريس :ينايسولا .101 (خم) تالاؤسلا :فوسلا

 .219 .رهاوجلا :يداربلا .437/2-439 تاقبط :نييجردلا .289 .279 .248 7

 ليلد :ثارتلا ةيعمج .213 (خم) نابلا نصغ :مازعأ .86/2 2ط اريس :يخامشلا

 : ع 1 ع 12 ح , 14. عح: ع .تاطوطحا

 ۔(نوقرم) ةيضابإلا مالعأ مجعم :ثازتلا ةيعمج :ر طنامنعص, 82-3.

 .ناويدلا اذه نم اياصولا باتك بسني هيلإ (م 12 / ه 6 ) لئاوأ يسوفنلا حلاص نب دمحم

 ۔(نوقرم) ةيضابإلا مالعأ مجعم :ثازنلا ةيعمج :ر .257/2-258 (خم) ريس :ينايسولا :رظنا

 ىور .ناويدلا يفلؤم نمو ؛رارطنق ءاملع نم (م11 / ه 5ق) ييحردلا ىسوم نب فسوي

 ءةريسلا :ءايركز وبأ :رظنا .«ةريسلا» هباتك يف ةياور ركب يبأ نب ىمحي ءايركز وبأ هنع
 .470 0456/2 \تاقبط :ينيجردلا .268 1258/2 (خم) ريس :ينايسولا .369/2 (ت.ط)

 .(نوقرم) ةيضابإلا مالغأ مجعم :ثارتلا ةيعمج :ر ع: ع , 126-127.
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 هذه تضرعو . ميهاربإ يب ,أ نب ميهاربإو ْ ر نب رباجو .مالس يبأ نب

 يف نعطي ال” :عيبرلا وبأ لاقو 5ة}رسكامو ،عيبرلا يب [و سابعلا يبأ ىّلَع ءازجألا

 ؛غيرأ دالبب تيدجيت خياشم نم (م11 / ه 5ق) يتازملا نارمع ييأ نب نارمع نب فسوي
 .258/2 (خم) ريس :ينايسولا :رظنا .ناويدلا فيلأت يف اوكراش نيذلا ءاملعلا نمو

 .(نوقرم) ةيضابإلا مالعأ مجعم :ثازنلا ةيعمج :ر .256/2 ‘تاقبط :ينيجردلا

 :رظنا .ةبرعلا بتك يفلؤم دحأ .غيرأ نم ملاع (م 11 / ه5 قر يقزنزلا ومح نب رباج
 .(نوقرم) ةيضابإلا مالعأ مجعم :ثازلا ةيعمج :ر .258 0147/2 ،(خم) ريس :ينايسولا

 دعب) :ت ينامرفلا يتاللا يمجدلا كلام نب فلخي نب نسادوكطم ميهاربإ يبأ نب ميهاربإ
 .نالجراو برق “سوطاماب نيت ” نكس “ غيرأ"” نم (م1110/ه504 لبق ۔۔ م1078/ 71

 وبأ هنع ىور ثرّيسلا ةاور نم الضاف اًخيش ناك .فلخي ني ناميلس عيبرلا يبأ نع ملعلا ىقلت

 دولج نم وبتك ةالخي نيعبرأ» :يف ةميظع ةبتكم كرت هتافو دعب .ركب يبأ نب ىيحي ءايركز
 ١ .«ركي نب دمحم نب دمحأ سابعلا يبأ خيشلا ىلإ اهب ىصوأو ات سيت ليس ةالخم لك

 .258 .198/2 ؛110 }91/1 (خم) ريس :ينايسولا .2 ؛210/1ً}ةريسلا :ءايركز وبأ

 ع: .154 »153/2 »2ط ريس :يخامشلا .194/1 تاقبط :ينيجردلا .9
 نح ' , 309. : ن0ح, 42. :

 مجعم :ثارتلا ةيعمج :ر هانعع, م169, 171. ع: , م107-108.

 .(نوقرم) ةيضابإلا مالعأ
 ق نم لوألا دقعلا يف ،ناوريقلاب دلو) ينرفيلا ينايسولا يمارحلا دمحم نب ريخلا نب نسكام

 دمحم يبأ نع ملعلا ذخأ .نينس عبس نبا وهو هرصب دقن .(م1097/ه491 :ت-م11/ه 5

 فسوي يبأ نب دواد ناميلس يبأو اركب نب دمح هللا دبع يبأو حلاص يبأ نب نالسيو
 ،ريشك اهنم جرختف ملعلل ةقلح سسأ .مهريغو جونام نب دمحم هلل ا دبع يبأو ،ينالجراولا

 دعب ينايسولا اهاور يلاو ريسلا هنع ىور يذلا يمصاعلا دمحم نب هلل ا دبع دمحم وبأ :مهنم

 يف لثملا برضم ناك ؛غيرأ لهأ ىلع تاموحهلا ص يف زراب رود هلو .يمصاعلا نع كلذ

 ةثالث تماد ةقلح اهيف سسأف قحلا نع غيزت نأ هنامز يف “تالت نيت" تداك .يهنلاو رمألا

 ‘تالت نيتو ،لاو نيتو سلبارطو ؤفوسو ،يلسي نيتو ‘-هدلب - نالجراو نيب لقنت .ماوعأ
 هلاوقأ نم ولخت داكت ال يضابإلا هقفلا بتك نأ ريغ ،تافلؤم نسكام كرتي مل .ولجآو

 544 ©2/1 (خم) ريس :ينايسولا ...286/2 ،ةريسلا :ءايركز وبأ :رظنا .هيواتفو همكحو
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 ةلخاد ركذلا ةمئقتملا ءازجألا له يردأ تسلو “ناطيش ًالإ فيلأتلا اَذَه

 .)«...اهيلع ةدئاز مأ نيرشعلاو ةسمخلا ليمكت ف

 لاجرلا دصقمو ،لاحرلا طحم هتلعج هتفرعم ةرازغو هرُخبتو كلت هملع ةعسو
 نم كلذ جتنتسن امك ،اميظع اغلبم غلبت ةيملعلا هتقلح لعج اّمِم ناكم لك نم

 :لوقي ثيح هريس يف ينايسولا هقاس ربخ

 يبآ ةقلح يف ةئامعبس (سنوت) ةيقيرفإ يف معطأ نم لوأ أ ورمع وبأ ركذو»
 )« .. هتقلح و فل ١ دبع يبأ ةقلح راوزلا ةقلح هلل ١ دبع يبأ نب دمحأ سابعلا

 نأل هالهأ ديدس يأرو ،نيصر لقعب عتمتي هملع بناج ىلا سابعلا وبأ ناكو

 دعب الإ رولبتت مل هذه هتناكم لعلو .هللا دبع يبأ هيبأ دعب هموق ميعز نوكي

 باتك يف دجن ال انَتنأ كلذ ليلدو ؛هتايح نم ةريخألا نينسلا يف غيرأ يف هرارقتسا

 فلمل ارصاعم ناك يذلا سابعلا يبأل اركذ ينالجراولل “ةمئألا رابخأو ةريسلا”

 باتك فلؤم نأ فورعملا نمف ،ةساردلا يف هل اليمز ناك امبر لب .ةريسلا باتك

 مل و ،يتازملا فلخي نب ناميلس عيبرلا يبأ ةذمالت نم ناك “ةَتمئألا رابخأو ةريسلا"

 يف اَذَه .ه47] ةنس يهو "خيشلا اَذَه اهيف يفوت يلا ةنسلا يف الإ “تسلومت” رداغي

 هئانبأ ربكأ ركب نب هللا دبع يبأ خيشلا ءانبأ نيب نم ركذي هدحن يذلا تقولا

 نابلا نصغ :مازعأ .84 083/2 ط ،ريس :يخامشلا ...402/2 ،تاقبط :ينيجردلا ...6

 نب ملاس .185/4-193ح "خيراتلا بكوم يف ةيضابإلا :رمعم ىيحي يلع .0 (خم)

 ه«×انصعر : .27-28 ‘ةيمتسرلا ةلودلا :زاجب 111 \ةبرج خيرات :بوقعي

 : مالعأ مجعم :ثارتلا ةيعمج :ر اانهن, 42. : , 169-171.

 .(نوقرم) ةيضابإلا

 ال يذلا بولسألا يف فالتخالا ضعب عم صنلا اَذَه يور دقو .456/2 ،تاقبط :ينيجردلا - 1

 .114/2 ،ينايسولا ريس يف 5رصنلا ةحص نم ريغي

 .حضاو وه امك ةئكر هيفو ،بولسألا اذهب صنلا دروأ اذكه .2 (خم) ريس :ينايسولا - 2

 ۔- 38 -

 



 لعج يذلا وه سابعلا يبأل ينالجراولا ءايركز يبأ لامهإ لعلو ‘قاحسإ

 .هراثآب متهيو هرابخأ لقني هدعب نم ءاج يذلا ينايس ولا

 ىَلَع لدت _ اهتردنو اهتلق ىلَع _ هنع ةيورملا رابخألا ةف رمأ نم نكي امهمو
 هللا ءاضقب قشت ةنمؤم سفنو ةميظع ةيصخشب عتمتي ناك سابعلا ابأ ث

 هدلو توعع اوعمسف غيرأ ةقلح ف ناك ،ساّبعلا يبأ نع ورمع وبأ ركذ ... هردقو

 رهشأ ةنالث سأر ىَلَع “تالت نيت” اولصو ىح “ةنالغو” نم هوربخي ملف قاحسإ

 ف هتوم اوعمس مهنأ هوربخأو هورعف خويشلا هيلإ عمتجاف هتوم مهملع نم

 !لعف ني اََه اوداتعت ال :مهل لاقف رهنلا دشأ سابعلا وبأ مهرهنف .ةنالغو”

 مك ملعأ نأ لبق م نإ متيأرأ :هوجو كلذ يفو !ءاوس سانلا سيلو !يغبني الو

 هتيصو لعلو نآلا ل تقولا كلذ ذنم ينومتمرح مكو ٠ !رجألا نم ينومتمرح

 ال نيلوألا ةنسو هيلعو هل محزتلاو ءاعدلاو ةعابت عوزن نم هب هعفنأ يلعل ل

 .« هللا لوسر توم متكل متكي ناك ول ذإ "كلذ نم اعيش نومتكي

 يأر دادسو رظن دعب ىلع لدت مهتايحو سانلا نوؤش يف تارظن سابعلا يبألو
 شيعلا فظش لمحتي هتلعج يقلا ةبيصعلا فورظلا أ هيف لشال اممف ،ةبرحت قمعو

 ةايحلا تعبط لقالقو نتف نم هرصع هفرع ام ىلإ ةفاضإ ،براقألاو لهألا نع اديعب

 نمو اسورد هتملعو ةبرحت هتبسكأ ةّماَعلاَو ةصاخلا فورظلا ه هذه .سحوتاو فوخلاب

 :لاق فلخي نب دواد وبأ هنع هركذ ام ظفحتو ىورت نأ يغبني يتلا همكح

 ربخلا دورو لبق اهيلع اوناك لا لاحلا نع اولقتنا فوخ ربخ مهاتأ اذإ سانلا»

 نوكي ربخلا كلذ لعلو .زرحتلاو رذحلاب مهسفنأل اوذخأ و جربو رح ف ناك ولو

 ناطيشلا نم مهفوخو هلل ا مهرذنأ دقلو نيقي ىّلَع هنم اوسيلو 6نوكي ال وآ

 .نفدو تام اهبو .ةنالغوب ميقي دمحأ سابعلا يبأ نب قاحسإ ناك - 1

 .118/1 ،(خم) ريس :ينايسوللا - 2
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 كلذب اونقيأو لسرملاو ليمرملا اوقتصو اققق هللا لوسر ناسل ىلع كلذ ناكو

 ©‘كلذ نم عقوتي ام ءوس نم رذحلاو كلذل دادعتسالا اولفغأو زرحتلا اوكرتو

 نم افوخ مهفايضأ نومركي سانلا ابجع ايو ،مهلاوح ! دقفتو مهناوخإ دقف اوسنو

 هنذأ نونميتيو نوملعي مهو مهعم نوبتاكلا ماركلا هللا | فايضأو مذلاو مؤللا

 هيدي نيب نم تابقعم هلإل .'‘)هكديتع بيقر هيدل لإ لوق نم ظفلي امل

 .ة ١«نوثرتكي الو نوؤبعي الف كلذ عمو 2 )هلل ا رمأ نم هنوظفحي هفلخ نمو

 مهنمو سابعلا يبأ خيشلا ىلإ تاماركلا ضعب نيثدحملا نيخرؤملا ضعب بسنيو
 سابعلا ابأ أ يلربوك ركذ دقف 5يلريبوك رايب" ثحابلا يسنرفلا ثحابلا
 هرشبت يلايللا ىدحإ يف ايؤر ىأرو (ايلاح ٍبازيم) بعصم ينب ةيداب لا لحر

 .هريس يف يخامشلا لإ ربخلا اَذَه عجريو ،ةئحجلا تايروح عم ءاقلو ةمتاخلا نسحب

 نأل اقالطإ ةحصلا نم هل ساسأ ال سابعلا يبأ ل بوسنملا ربخلا اَدَح نأ عقاولاو
 دمحأ سابعلا يبأ نيب رمألا هيلع طلتخا نيح ربخلا اَذَه ةحص يف رظنلا ققدي مل يلربوك

 ةقبطلا ءاملع نم ملاعو رخآ صخش َوُهَو ،يليليولا دمحأ سابعلا يبأ نيبو دبع يبأ نب
 نيردصملا يف رصنلا أ عم ،لطخلا اذه يف ثحابلا عقو فيك يردن الو .ةرشاعلا

 ةرتف شاع سابعلا ابأ أ نم هيلإ بهذ امل نذإ ةّحص الف ؛حوضولا لك حضاو نيميدقلا
 .موهوملا ربخلا اذه ىلإ ادانتسا بعصم ينب ةيداب يف هتايح نم

 و "يليليولا سابعلا وبأ وه ةماركلا كلتب رمألاب عملا أ ذُكَوُب يذلاو

 رفاس كلت هايؤر دعب يليليولا أ نم يحخاًمشلا هيوري ام :نافلتخم نيصخشلا

 .18 :ق ةروس - 1

 .11 :دعرلا ةروس -2

 .444/2 ‘تاقبط :يييجردلا - 3

 ع , ح , ع , ث 3, 1987, م 92. :رظني - 4

 :اذكه ةرابعلا ادبتو .225 ص 61.ط ،ريس :يخامشلاو .446/2 تاقبط :ينيجردلا :رظني - 5

 «...يليليولا دمحأ سابعلا وبأ مهنمو»
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 ركب نب دمح نب دمحأ سابعلا يبأب هرفس قيرط 8 ىقتلاو بعصم ينب ةيداب نم

 .غيرأ ةحاو يف ذئدنع َوُهَو ،يسوفنلا

 هراثآ

 كرت دقف يضابإلا هقفلا ف نيصصختملا نيفلؤملا مهأ نم دمحأ سابعلا وبأ عي
 رخآلا اهضعبو ،انيلإ لصو اهضعب ،اباتك نيرشعو ةسمخ يلاوح لاحلا اذه يف

 .ميقلا ثارتلا نم عاض ام عم عاض

 وبأ هب عتمتي ام ءالجب كردي ةيهقفلا هتافلؤم إ دوعي امدنع سرادلا كا قحلاو

 ركفو 3 مظنم لقع نم هب ىڵلحتي امو .عيرشتلاو طيطختلا يف بهاوم نم سابعلا

 دنع فقرو ‘تايئزجلاو ليصافتلا لكب متها ام ةيهقف ةلأسم شقان اذإ وهف ©نيصر

 يذلا ميقلا هباتك نم كلذ ىّلَع لدأ الو ،رّنصبتملا ريبخلا فقوم ةجلاعملا ةيضقلا بناوج

 يف لئاسم" :هيباتك لالخ نمو .“نيضرألا لوصأ" :ةبطاق يمالسإلا هقفلا يف اعدب عي

 ةرظانملاو جاجحلا يف ةيوقلا هتبهوم ىلجتت “دابعلا لاعفأ نييبت" و “ديحوتلا

 نأ ةلاجعلا هذه ف لواحنسو .نيدلا لوصأو هقفلا ل لوصأ ع هعالطاو

 .اهثاظم ىلَع افوقوو كاهب افيرعت هتافلؤم نم انلصو ام دنع فقن

 نم كلذ ريغو هلهج ناسنإلا عسي ال اًمِم ديحوتلا لئاسم هيف باتك 1

 : مالكل ا لناسم

 ىوس ،نيثدحملا نم هيلإ راشأ نم سابعلا يبأ تافلؤم نع ملكت نم رن م
 :هنم نيتخسن ىلع ثحبلا دعب رثع هنإ لاقي يذلا يمانلا ورمع روتكدلا

 .اضيأ ةبرجب (غلاو _ روطعبلا) يف 2طوطخمو ،ةبرجب ةينورابلا يف 1طوطخم

 ح 0 ع ] ح ح , م :هثحب رظني - 1

 ! 0 ح ع; )1970(, © 91.
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 روتكدلا انل همدق ام لالخ نم ًآلإ هنع ارقن مل و ،باتكلا اَذَه رن مل اننأ امبو
 :لوقي ثيح طوطخملا اذهل هفيرعت انه مدقن انإف ،ىمانلا ورمع

» 

 يبرغم طخ .مس 15 × 20 رطس 29 ةحفص 16 :] طوطخ - :فيرعت»

 باوج نع قحلم هبو ‘يرجهلا عساتلا نرقلا ءانثأ نكملا نم كخيرات نودب كيج

 :اذكه صنلا ئدتبي ةسوفن لبج ةَباَرَع لإ ههجو ،نايرغ نم يكلام نم لاؤسل

 يرجي ال يذلا .ديدحت ريغب دحاولا ديعملا ئدبملا كديجملا ديمحلا هلل دمحلا"

 ةازتسلا ةريس هذهف ةماقإلا اولص مهلزانم اوجرخ اذإو...” :يهتنيو “...هيلع

 .“نيملاعلا بر هلل دمحلاو [اذك]

 فطوطخملا نم ءزج .مس 15.5 × 21 رطس 2 ! .ةحفص 03 :آل طوطخم

 ئدتبي 7 ،يرجههلا عساتلا نرقلا ءانثأ !ميدق ىبرغم ط ةفلتخم عيضاوم

 .قباسلا طوطخملا هب ادتبا املثم

 فقاوم يف ثحيي َوُهَو : “ ءامدلا يف ةريسلا ” وأ “ ءامدلا ةريس باتك ” -2

 َوُهَو ،نامضو لثمو صاصق نم قيقدلا ريطخلا بابلا اَذَه يف ةيمالسإلا ةعيرشلا

 نم ربتعي يذلا لينلا باتك يف يسيمثلا زيزعلا دبع خيشلا هرصتخا يذلا باتكلا

 خيشلا ةَمئ ةمئألا بطق هحرش امك !يضابإلا هقفلا يف اساسأ ةدمتعملا رداصملا

 .لينلا باتك نمض حرش اميف شّيفطا

 اَذَهَو ادمحأ سابعلا يبأ نع اوبتك نيذلا بلغا طوطخملا اَذَه لا راشأ دقو

 يبب وناباب خيشلا ةبتكم يف ةخسن هنم دجوتو ،ملعن اميف اطوطخم لازي اَم باتكلا

 عجري ،رابزا ىسيع نب دمحم خيشلا ةبتكم يف ةلماك ةخسن دجوت امك .'"رجسي

 ناوريإ راد ةبتكم يف ةخسن هنم دحوت هنأ لإ باتكلا اذه نم ىلوألا ةعبطلا يف انرشأ - 1

 اهب دوحوملا نأ نيبت ةبتكملا تاطوطخم قيقدلا سرهفلل ثارتلا ةيعمج زاحنإ دعبو ؤفطعلاب

 رظنا .ودبي اميف ءامدلا يف ةريسلا باتك ريغ َوُهَو !“تايدلا باتك” :فلؤملل رخآ طوطخم

 .هتافلؤم ةمئاق يف باتكلا
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 دواد نب فسوي نب دمحم وه اهخسانو ‘ه1194 نابعش 4 ل اهخسن خيرات

 جاحلا نب دمحأ هخسن) نجسي يعبب ردي لآ ةبتكم ي ىرخأ ة ةخسن هنمو . .")يعصملا

 نيءزج يف عقي ،ه1177 رفص يف يكيلملا يناولعلا زيزعلا دبع نب ركب نب ناميلس

 لضفا لآ ةبتكمب ةخسنو .(109مقر دلحب .مم225×165 ،ارطس27 ،ةقرو 31 يف

 يناثلا فصنلا لالخ ،يرونبلا يعصملا ىيحي نب ىسيع نب ىيحي هخسن) نجسي ينبب

 دلجب .مم8×1 ارطس 36 ةقرو 25 نيءزج يف عقي .ه2 نرقلا نم

 .(013.ك.خ

 هنم دجوتو ،“ءامدلا يف ةريسلا” باتك ريغ هنأ ودبير :تايدلا باتك 3

 يفو حورجلا يف باب» :اذكه ئدتبت فطعلاب ناوريإ ةبتكم ينف ةلماك ةخسن

 هبشأ ام برضت اذكهو» :يهتنتو «...رشع ةسمخ غلبتو .ةلزنم رشع انثا :حورجلا

 لئاوأ يف يوافطعلا فسوي نب رمع نب دمح هخسن) . .« . .ناعتسملا هلل او . اَذَه

 .(37 :مقر دلجب مم255×170 ءارطس 26 .ةقرو 19 يف عقي .ه1252 ةجحلا يذ

 لآ ةبتكم يف اندجو امنإو ؤ فلؤملا اَدَه ناونع دري مل :“ةنتفلا يف باب” 4
 سابعلا يبآ خيشلا لإ ابوسنم ،روكذملا ناونعلاب الماك اطوطخم نجسي ينيب ري
 24 ،فقاروأ 7 يف عقي ه1118 مرحم 4 ي ،هيقفلا حلاص نب ىسوم نب ديعس هخسن

 [اذك] ةيماحلا ةنتفلا لصأو :ةنتفلا ف باب» :اذكه ئدتبي .مم255×175 ،ارطس

 مهبلاطي نم...» :يهتنيو :«..لاتقلا دنع ماق نإف .قحلا ليبس ريغ ىّلَع ةيبصعلاو

 مقر دلج .«دجو ام اذه .لاحلا كلذ ىَلَع مهلتاق نم مهلانق زوجيو .اهتبلاطم نم

 .ءامدلا يف ةريسلا باتك نم ءزج هلعلو .6

 لوصأ" باتك نم اهاندمتعا تلا مألا ةخسنلا بحاص اضيأ وه صخشلا اذم نأ ظحالملاو - 1

 .نيباتكلا خسن نيب طقف نيتنس قرافب ا“نيضرألا
 ليلد :ثارتلا ةيعمج :تاطوطخملا فيراعت نم يتأيس امو فيرعتلا اذَه لوح :رظنا - 2

 }يركبلا :3ج ،ديعس يمع:2ج شري لآ :1ج :سراهف ،(نوقرم) بازيم يداو تاطوطخم

 ...لضفا لآ :5ج ،ناوريإ :4ج
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 كولسلاو قالخألا يف ثحيي طوطخم :دابعلا لاعفأ نييبت باتك 5

 ف ءاوس ‘لالخو تافص نم ءرملا هب ىلحتي نأ يغبني امو ةرخآلا لإ يمالسإلا

 ف فلؤم لوأ يمانلا ورمع روتكدلا هدعيو 7 عم هتقالع ف مأ سانلا عم هلماعت

 ًاطوطخم لازي ال ةثالثلا هئازجأب باتكلا ث نم مغرلا ىّلَعَو .ةيضابإلا دنع هعوضوم

 خيشلا بطقلا ماق امك ؤلينلا باتك يف هرصتخا ينيمثلا زيزعلا دبع خيشلا نأ الإ

 ةدعو .هتبتكمميب ةلماك ةخسن هنم دجوتو .لينلا حرش باتك نمض هحرشب شتفطا

 :يهو فطعلاب ناوريإ ةبتكم يف ىرخأ خسن

 بجر 16 ةعمجلا يف دمحما جاحلا نب فسوي نب دواد اهخسن ةلماك :ىلوألا

 .43 مقر دلجب .مم275×165 ارطس 24 ،ةقرو 80 يف عقت ۔ه0

 .ه1289 رفص 14 يف نامحد نب ليعامسإ نب ميهاربإ اهخسن ةلماك :ةيناثلا

 .2مقر دلجب : .مم163× 8 ،ارطس 17 ،ةقرو 235 يف عقت

 ارطس 24 ،ةقرو 61 يف عقت ،.ن.ت.د ،ان.د رخآلا ةمورخم :ةثلاثلا

 .47مقر دلجب .ممم ×2

 .ةقرو 44 يف عقت }.ن.ت .د ءان.د رخآلا ةمورخ ةروصم ةَح ةخسن :ةعبارلا

 .مم235×170 ،ارطس1

 ممتي مل رخآلاو طسولا ةمورخم ردي لآ ةبتكم ىف ةخسن هنمو :ةسماخلا
 5 ف ككحاو زج اهيف اثيدح تخسن .ن.ت.د 3.ان.د) .اهخسن

 .(مم0×18 ارطس 25 ‘تاقرو

 عمج يف اروكشم ادهج (هللا همحر) نودع نالهج ديقفلا ذاتسألا لذب دقو

 ىتح هلهمي مل ردقلا نكلو هحيحصتو هقيقحت ادبو خسن سمح اهنم عمج ذإ هخسن



  

 انرظن يف باتكلا اذم ةيمهألو .كباثأو هللا هرجآ 9ماهلا يملعلا لمعلا اذه متي

 ييلا ةخسنلل يمانلا ورمع روتكدلا همدق يذلا فصولا ميركلا ئراقلل مدقن

 :ةبرجب بوقعي نب ملاس خيشلا ةبتكم يف اهدجو

 × 24.5) ساقم َوُهَو دحاو مجح ين ءازجأ ةنالث يف طوطخملا اده عقي»

 يف ثلاثلا ءزجلاو ةحفص 48 يف يناثلاو ةحفص 51 يف لألا ءزحجلا عقيو (مس 7

 لاوش - نابعش خسنلا خيرات .اًرطس 21 ىَلَع ةحفص لك يوتحتو ةحفص 8

 حلاص نب ىسيع جاحلا نب رمع خسانلا ه1911 ربوتكأ لوأ قفاوم ه 9
 ةبتكم :ةيلاتلا تابتكملا يف ىرخأ خسن باتكلا اَدَه نم دجوتو ،يتريمدنتلا

 . ةبتكملا “مةلماك خسن ثالث) فطعلاب ناوريإ راد ةبتكم نجسي ينب بطقلا

 .«ةبرجب بوقعي نب ملاس خيشلا ةبتكمو ةينورابلا

 :طوطحما اَذَه تايوتحم ىلَع اقلعم يمانلا ورمع روتكدلا لوقيو

 وه لفسألاب عيضاوملا ةمئاق نم هارن نأ نكمي امك باتكلا اَذَه يف عوضوم مهأ»

 .ةيضابإلا ةيبرغملا تاباتكلا يف اهعون نم ىلرألا يه ةلاسرلا هرذَهَو ،قالخألا ملع

 ،داشرلل يداهلاو ؤباوصلل قفوملا هلل دمحلا» :اذكه ئدتبي لوألا ءزجلا

 امك ...ضرف هلل اب ّرظلا نسحو...» :يهتنيو خلإ «...هضئارف ءادأ ىّلَع نيعملاو

 .«ىهتنا .رفك هب ٌرظلا ةءاسإ ث

 الو ©بلقلا لعن ثحلاو :ضفبلاو بحلا باب» : اذكه ئدتبي يناثلا ءزجلا

 [اذك]ءالبلاو ةبيصملا هيلع بجي الو...» : يهتنيو «...ءيش هنم حراوجلا ىلإ بسني

 لهف م1988/9/29 موي هبابش رصتخا ميلأ ثداح رثإ هلل ا ةمحر لإ نودع نالهج ديقفلا لقتنا - ]

 .كلذ وحرن ؟هب موقي نم ىلإ هدانسإ وأ لمعلا اَذَه مامتإ ىلَع ديقفلا لآ لمعي

 ةيعمج زاجنإ دعب _ نآلا اهب دوحوملا امأو "يمانلا ةسارد رشن خيرات 1970 ةنس كلذ ناك - 2

 .اقباس انرشأ امك ةلماك ريغ ةروصم ةدحاو اهنم خسن 4 _ اهتاطوطخم سرهفل ثازنلا
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 ءاضقب ءاضرلا كلذ ف هيلع بج اَمَئِإو .ءانشلاو دمحلا الو هيلع الزن اذإ

 .«هيلع لكوتلاو فلل ا رمأل ميلستلاو هلل ا

 فكلاو شةمزال ةبوتلاو :ةبوتلاو فكلا يف باب» :اذكه ئدتبيو "ثلاثلا ءزجلا

 اَذَه ىَلَع ربجيو...» :اذكه يهتنيو .«...دابعلا ىّلَع بجاو ضرف بونذلا نع

 .«نمشثلا هنم ضبقي مل ن او هل عاب ام هيطعي نأ لوقلا

 :سيفنلا طوطخملا اَذَه تايوتحم ضعب نع ةحضاو ةركف انيطعي يلات سرهفلاو
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 عوضولا ا

 دابعلا لاعفأ نييبت باب !
 بونذلا نييبت يف باب !

 ءايرلا يف باب
 «...عئانصلا لامعأ اًمأو» :ةلأسم !

 ةدمحملا بح ىف باب !

 ءايحلاو رحفلا ف باب |
 ةلزنملاو ةرهشلا بح يف باب |

 نيزتلا كرت يفو ننيرتلا يف باب !
 «..نُيزتلا نع يهنر» :ةلأسم

 فرشلا بح يف باب !
 ريخلا يف ةداهزلا يف !
 رفكلا ناكرأ يف !

 ةبهرلا يف ةلأسم

 نوكرلا يف باب |
 هوكرتي نأ زوجي ام ةلأسم !

 ةيصعملا يف باب !
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 ةعيدخلاو ركملا يف باب ا 36 ا
 يغبلاو هفسلا يف باب ! 37 ا
 . ٠ يغبلا يف ةلأسم ا 38 !

 ءادتعالاو ملظلا يف ةلأسم ا 38
 ةبغرلاو ةداهزلا يف باب ! 39 ا

 خلإ ...ةرخآلا نايسن يف ةلأسم ! 41

 هلهأو مالسإلا نيوهت يف باب ا 41
 رطبلاو رشألا يف باب ا 43

 ةميمنلاو ةبيغلا يف باب ا 4
 ةميمنلا يف ةلأسم

 لسكلاو زجعلا يف ةلأسم
 ةمالملا يف ةلأسم

ح
 

 :يناثلا ءزجلا

 ضغبلاو بحلا يف باب
 هسفنب هقح لجرلا ذخأي الو ةلأسم

 زمغلاو زمهلاو زمرلاو زمللا يف باب
 ةنهادملا ينف ةلأسم ا

 ةيصعملاو رئابكلا لهأل ءاجرلا يف باب _ 1
 ءاجرلاو فوخلا 8 باب !

 بايترالاو كشلا يف باب !
 ١ ۔ .. ,, &

 , نظلا يف ةلاسم !

 اهرجي امو ةمهتلا ي ةلأسم !

 نيدلا ناكرأ يف ةلأسم

 ضيوفتلا يف ةلاسم إ

٥
 

.:
. 

0
 

ء
 

 مج

 حي

 مي

ط
 

 اين

٥٥
 

 اهم

.
 

 امد

_ 4 7 -. 

 



٢
 

٢
 

 مد

 اه

 اه

©
 

 ام

ح
 

ح
 

ح
 

ط
 

 هدي

٢
 

©٥
 

 اه

١ 

_
 

 امي

 .ةينلا يأ

 نيقيلا يف ةلأسم ا
 صالخإلا يف ةلأسم !
 برقتلا يف ةلأسم !
 ةينلا يف ةلأسم !
 ركفتلا يف ةلأسم !
 "ىونلا ف ةلأسم |

 ءانثتسالا يف ةلأسم !

 رذنلا يف ةلأسم ا
 ركشلا يف ةلأسم ا
 ربصلا يف ةلأسم ا

 لطابلا ةعطختو قحلا بيوصت يف باب إ
 اهيف ةريسلاو رادلا يف مكحلا يف باب !

 كرشلا راد يف ةريسلاو مكحلا يف باب !

 هقث رمحم رارقإلا اهيف رهظ ةزوحلاو رادلا نع !
 كرشلا راد يف ةريسلاو مكحلا يف ةلأسم

 ديحوتلا راد يف ةريسلاو مكحلا يف ةلأسم ا
 ةيزجلا يف ةلأسم ا

 ٍ هللا لوسر غيلبت يف باب
 ةلمجلا ىلإ يعد اذإ كرشملا يف ةلأسم !

 نيملسملا نيد يف نعطلا ين ةلأسم

 نيملسملا يف نعطلا يف ةلأسم

 نعاطلا لتق يف ةلأسم

 قحلا عنام يف ةلأسم !
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 نيملسملا تاروع ىلَع لادلا يف ةلأسم ! 48 |
 يناجلا يف ةلأسم ! 53 !

 :ثلاثلا ءزجلا

 ةبوتلاو فكلا يف باب !
 زواجتلاو نارفغلا ينا ةلأسم !

 لطابلا ةئطختو قحلا بيوصت يف باب ا
 «...ملاعلل ديلقتلاب سأب الو» :ةلأسم

 اهيف ةريسلاو رادلا يف مكحلا يف باب

 «...ةليبقلاو دلبلا نم ةءاربلا زوحت الو» :ةلأسم !

 كرشلا راد يف ةريسلاو مكحلا يف باب !

 هقف رمحم رارقإلا اهيف رهظ ةزوحلاو رادلا نع ةلأسم
 كرشلا راد يف ةريسلاو مكحلا يف ةلأسم ا

 ديحوتلا راد يف ةريسلاو مكحلا يف ةلأسم !
 ةيزجلا يف ةلأسم ا

 هآ هللا لوسر غيلبت يف باب ا
 ةلمجلا لإ [اذك] اعد اذإ كرشملا يف ةلأسم

 نيملسملا نيد يف نعطلا يف ةلأسم !

 نيملسملا يف نعطلا يف ةلأسم !
 نعاطلا لتق يف ةلأسم !

 قحلا عنام يف ةلأسم :

 نيملسملا تاروع ىّلَع لادلا يف ةلأسم ا
 يناجلا يف ةلأسم !

م
 

_
 

 مب

 =ه

ا
 

ل
 

 مد

]
 

 مد

 امل

 امه

٥٠3
 

 هدي

ط
 

ط
 

 هي

 اص

<
 

 .ظط

 اه

٩02
 ١

 اه

 طح

ح
 

<
 

ح
 

ح
 

ب
 

©
 

٢
 

 امن

٥٥0
 

 اه
 امه

 ۔- 49 -

 



 هقف لوانتي ،نيءعزج ف عقي َوُهَو .“ع ورفلا ف عماجلا" وأ “عماجلا باتك” 6

 ديحولا باتكلا هلعلو 5ةّيناطلسلا ةعبطملاب رابجنز يف ةرم لوأل عبط دقو ،تادابعلا

 ةيشاحب زاتمت ىلوألا هتعبطو سابعلا يبأ ثارت نم عبطلا لإ هقيرط فرع يذلا

 ةنس ءةنيطنسق ةنيدم ثعبلا ةعبطم باتكلا اَذَ عبط ديعأ دقو ،‘شّفطا خيشلل

 م ةغبطلا هذه يوتحت ال لب ،قيقحت وأ ركذت ةفاضإ نود ةئيدر ةعابطب .م14

 نارشانلا هاعدا ام مغر باتكلا ةميقب ةمدقم وأ .باتكلا بحاصب فيرعت ىّلَع

 باتكلا نأل ،“ةلأسم يبأ باتك" :ناونع تحت عبط دقو قيلعتلاو قيقحتلا نم

 .مسالا اذهب ةيضابإلا دنع ميدقلا ذنم فرعي

 يبآ نعو» :لوقي ثيح كلذب باتكلا ةيمست ببس نيجرنذلا ركذيو

 ابأ أ “ةلأسم ابأ" ةَباَرَعلا هيمست يذلا هباتك سابعلا يبأ فيلأت ببس أ دمحم

 ىلَع لمتشم رصتخم يف هيلإ بغري “نالديبأ" نم هيلإ بتك يسوفنلا دمحم هلل ا دبع

 همانم يف ىأرف مانف ،فيلأتلا اَدَه عضي فيك ربدتف ،ع ورفلا يف لئاسم

 .“ةلأسم ابأ :ةارعلا هاممسف ،نيءعزج يف هلعجف “ةلأسم ابأ ركذا" :هل لوقي الئاق

 .0«“راَبعلا يبأ خيشلا عماج" :هيمسي ناكف دمحم وبأ امأو

 ىَّلَع قيلعتو قيقد قيقحت لإ ةجاح يف باتكلا اَذَ كف ءعضاوتملا انيار بسحو

 .اعيمج ةيضابإلا ءاملع اهلوچ قفتي ال دق ءارآ نم هيف ءاج ام ضعب

 نم ثارتلا ةيعمج اهتسرهف ييلا بازيم يداو تابتكم نم ةبتكم ولخت داكت الو

 .خسن رشع ىلع ديزي ام اهنم دجويو هنم ةطوطخم ةخسن

 لدت امك "سابعلا وبأ فلآ ام رخآ وه باتكلا اذه : “حاولألا باتك” 7

 ءاباتك نيرشعو ةسمح فنص هّئنأ» :نييجردلا ركذ دقف ،رداصملا كلذ ىلَع أ

 .444/2 ‘ تاقبط :نييجردلا - 1
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 نم هتذمالت ضعب هبتر مث ،ةدوسملا يف هكرت يأ .'»«حاولألا يف هكرت رخآ اباتكو

 هنم دجوتو ءاطوطخم باتكلا اذه لازي امو ،هقفلا عوضوم ين َوُهَو هدعب

 ءارطس 27 ةقرو 27 هب .ن.ت.د ،.ان.د) فطعلاب ناوريإ رادب ةلماكةخسن

 ام ضعب حربش ديرن نحنو» :ةلدمحلا دعب ئدتبت .(60 مقر دلحب مم250×174)

 ةيمألا وذَم نع هللا ًظتح" :افق هلوق كلذ نمف اقلق ءينلا نع انيلإ ىهتنا

 سيلف فلاتملا هوجو نما كلذ ريغو شطعلاو ع وجلا اًمأو» : يهتنتو «...اهأطخ

 .«حاولألا باتك لمك ...كلذ ريغ :ليقو ءيش هنم انيلع

 عقي فه1202 ةنس خسن ا .ان.د) نجسي ينبب لضفا لآ ةبتكمب ةلماك ىرخأو

 ءيش لك قلخ يذلا هلل دمحلا» :ئدتبي (مم243×174) ،ارطس30 ،ةقرو 23 يف

 هانركذ امب ةهيبش ةياهنلاو ةيادبلا ةيقبو «...داشرلا ليبس لإ هدابع اعدو .هتردقب

 .ناوريإ راد ةخسن نع

 .سنوتب ييمثلا دمحم خيشلا دنع ةخسن هنم دجوت هنإ :يمانلا.د لوقيو

 يف ةيناثلاو ه1161 يف تخسن اهادحإ ،ةبرجب ينورابلا ةبتكمب ناتخسن هنم دجوتو

 اَدَهَو .«ثلاثلا ءزجلا لمك» :اهرخآ يف بتك ةخسنلا هرذَه أ ظحالملاو .ه9

 فيرعتلا دمتعنسو ،كلذ لا راشأ نم رن مل اننأل بسحن اميف خاَّسنلا نم وهس

 :اقباس هيلإ راشملا هثحب نمض ،يمانلا ورمع روتكدلا همدق يذلا

 ،ةحفصلل ارطس 23 ،ةفلتخم عيضاوم يف طوطخم نم ةحفص 166 .4] :فيرعت»

 6 :ل قفاوملا ه1276 لألا عيبر :وه خسنلا خيراتو .(مس16 ×23.5) :ساقم

 ةيرجحلا ةعبطملا سسؤم ينورابلا فسوي نب دمحم :خسانلا .م1850 ربمسيد

 .ةرهاقلاب ةّينورابلا

 .443/2 ‘تاقبط :نيجردلا - 1

 .“0 0 ع ن حئ..., ط27.” :لاقملا :يمانلا ورمع .د - 2
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 نم هتذمالت ضعب هبتر مث ،ةدوسملا يف هكرت يأ ."«حاولألا يف هكرت رخآ اباتكو

 هنم دجوتو اطوطخم باتكلا اذه لازي امو ،هقفلا عوضوم يف َوُهَو هدعب

 ءارطس 27 ةقرو 27 هب .ن.ت.د ،.ان.د) فطعلاب ناوريإ رادب ةلماك ةخسن

 ام ضعب حربش ديرن نحنو» :ةلدمحلا دعب ئدتبت .(60 مقر دلحب مم250×174)
 ةمألا هذه نع هلل ا ًظتح” :اظقف هلوق كلذ نمف اق ءينلا نع انيلإ ىهتنا

 سيلف فلاستملا هوجو نم كلذ ريغو شطعلاو عوجلا امأو : يهتنتو «...اهأطخ

 .«حاولألا باتك لمك ...كلذ ريغ :ليقو ءيش هنم انيلع

 عقي ‘ه1202 ةنس خسن ،.ان.د) نجسي ينبب لضفا لآ ةبتكمب ةلماك ىرخأو

 ءيش لك قلخ يذلا هلل دمحلا» :ئدتبي (مم243×174) ،ارطس30 ،ةقرو 23 يف

 هانركذ امب ةهيبش ةياهنلاو ةيادبلا ةيقبو «...داشرلا ليبس لإ هدابع اعدو !هتردقب

 .ناوريإ راد ةخسن نع

 .}رسنوتب نيمثلا دمحم خيشلا دنع ةخسن هنم دجوت هنإ :يمانلا.د لوقيو

 يف ةيناثلاو ه1]116 يف تخسن اهادحإ ةبرج ينورابلا ةبتكمب ناتخسن هنم دجوتو

 اَذَهَو .«ثلاثلا ءزجلا لمك» :اهرخآ يف بتك ةخسنلا هذه أ ظحالملاو .ه9
 فيرعتلا دمتعنسو 8،كلذ ىلا راشأ نم رن مل اننأل ،بسحن اميف خاَّسنلا نم وهس

 :اقباس هيلإ راشملا هثحب نمض ،يمانلا ورمع روتكدلا همدق يذلا

 ،ةحفصلل ارطس 23 ،ةفلتخم عيضاوم يف طوطخم نم ةحفص 166 .41 :فيرعت»

 6 :ل قفاوملا ه1276 لوألا عيبر :وه خسنلا خيراتو .(مس16 ×23.5) :ساقم

 ةيرجحلا ةعبطملا سسؤم ،ينورابلا فسوي نب دمحم :خسانلا .م1850 ربمسيد

 .ةرهاقلاب ةّينورابلا

 .443/2 ،تاقبط :نيجردلا - 1

 .“ح0 0 ع ن حئ8..., م27.” :لاقملا :يمانلا ورمع .د - 2
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 نب دمحأ سابعلا يبأ ةملعلا ملاعلا فيلأت “حاولألا باتك" :باتكلا ناونع

 .هلل ا همحر يئاطسرفلا ركب نب دمحم

 مظعأ نم لعجو ,ةيدوبعلاب هدابع رهقو 5ةّيبوبرلاب درفنا يذلا هلل دمحلا" :ئدتيي
 “...ىلوألا نم ريخ ةرخآلل (دؤزتلا) دوزلا أ نيبو ،العلا تاوامسلاو ضرألا هتايآ

 مهتمدخ اوصقتسي مل اذإف ،ليللاب ديبعلا مدختسي ال :لوقي يذلاو...” :يهتني

 “قيفوتلا هلل ابو ،ةوعدلا لهأ نم خياشملا رابخأ نم انغلب ام اَذَهَم سأب الف راهنلاب

 ضةعفنملا ميظع !ةدئافلا ميق رخآ طوطخم اَذَمَو :“ةمسقلا صيخلت" باتك 8

 نيب ةيراجتلا تالماعملا ضعب ل ةيمالسإلا ةعيرشلا ةرظن عوضوم لوانتي هنأل

 اذهو .كلذ لإ اوجاتحا اذإ ةلداع ةمسق مهنيب ةمسقلا ةيفيكو ءاكرشلا

 هققحنس يذلا نيضرألا لوصأ طوطخم اطبترم خسنلا بلغأ يف دجوي طوطخملا

 ييلا تابتكملا نع تامولعملا ضعب ميدقتب انه يفتكنس اننإف اذل للا ءاش نإ

 .سيفنلا طوطخملا اذه اهب دجوي

 يف عقت ىلوألا ةعسلا \ةبرج يف نيتخسن هنم ىأر هأ يمانلا روتكدلا ركذي

 حضاو يبرغم طخ .(مس24×17) :ساقم ةحفصلل ارطس 23 .ةحفص 7

 دوليم نب يلع ةزوح يف دجوي َوُهَو .يبرحلا دّمحم مساق جاحلا ناميلس :خسانلا

 دنع هنم ةخسن دجوت امك .(ةسوفن لبج _ نارمحلا) “نواسرم” نم ،ينواسرملا
 كشُفطا خيشلا ةبتكمب ىرخأ ةخسن دجوت امك .وداج يضاق ويلام رمع خيشلا

 خسنلا نع ثدحتنسو .ةلماك ريغ اهنكلو ،ةيادرغب ضيبلا ءابآلا ةبتكم يفو

 .(نيضرألا لوصأ) طوطخم نع ثيدحلا ءانثأ اهدوجو ناكمو ةلماكلا

 رن مل انَّتنكلو ‘تاومألا لئاسمو ،زئانجلا باتك امه نيرخآ نيباتك هل تإ لاقيو

 مأ ،ةسوفنو ةبرج يف ءاوس ،ةيثارتلا تابتكملا يف امهدوجو نع رقن مل لب ،ادوجو امهل

 :ناونعب ةطوطخم ىأر هنأ نامقل رمع ذاتسألا ثحابلا انربخأ دقو .بازيم يف
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 ةئام نم وحن ىلَع يوتحتو ،اهفارطأ تلكآت دقو ،دممحأ سابعلا يبأل ةبوسنم “تاومألا"

 اهعم لهسي ىرخأ خسن نع فشكتس مايألا لعلو ،(مس16×24) :ساقم {ةقرو
 تاومألاو زئانجلا دأ حُجرن اك نإو \ةطوطخملا هذه تايوتحم ةفرعم لإ لوصولا
 نامقل ذاتسألا اندافأ امك “تاومألا” ةطوطخم عوضوم نأل ةدحاو ةطوطخم ناونع

 .اهريغو عييشتلاو لسغلاو نفدلا قوقح نم نيملسملا ىتوم. قلعتي ام وه

 ريس ين اباتك فلآ سابعلا اب داف ياركسام يسنرفلا خرؤملاو ثحابلا بسحو
 ادحأ رن مل و ،‘طوطخملا اذه نم ةخسن كلمب هنإ لوقيو .ةيضابإلا خياشم

 .طوطخملا اذه نع ثدحت هريغ

 انل هكرت امب يمالسإلا هقفلا ىلع سابعلا يبأ لضف مدقت اًمِم انل نيبت اذكهو

 ديدشلا فسأللو اهبلغأ أل رشنلاو قيقحتلا ىلإ ةجاح يف لازت ام سئافن نم
 نم ًالإ اهنم ديفتسي ال ادج ةدودحم اهتدئاف نوكت هذه ةلاحلاو يهو ،اطوطخم يقب
 .رئازحجلاو سنوتو ايبيل يف كانهو انه رثانتملا ثارتلا اذه ىلإ لوصولا عاطتسا

 َنسيَبْل ركب نب دمحم هلل ا دبع يبأ ءانبأ نع اثدحتم ناظقيلا وبأ خيشلا لوقي

 :مهيلع سابعلا يبأ لضف

 هملعل ناكو ملقلا جاتنإو ةفرعملاو ملعلا يف مهمظعأ وهف دمحأ سابعلا وبأ اًمأ»

 هدلاو عم كرتشا دقو 77 مظعأو هتالحر مهأ ف هدلاو كراشي هيأر دادسو هدشرو

 ميلعتلا كلس يف نيطرخنملا ةبلطلا نيناوقو ،ميلعتلا ةقلح ماظنو ،ةَباَرَعلا ماظن عضو ينف

 .}«نيدلا ةرئاد يف ةيركلا قالخألاو ةهيزنلا ةايحلا مه نمضي امع

 ع , . : ن ' ر , 140. :رظني - 1

 ضقانتلا ضعب هيف ودييو ،خيشلا يأر اذه .61 ص ،(خم) ركب نب دُمحم هللا دبع وبأ مامإلا - 2

 .اهناكم يف ةيخيراتلا ةلدألاو دهاوشلا ىلَع كلذ يف اندمتعا دقو ،هيلإ انبهذ ام عم
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 ةفصلا كلت هبهاومو سابلا يبأ لضف هلالخ نم َنََبَعَن نأ نكمي ام غلبأ لعلو

 نب دمحأ هلل ا محر» :“ملعلا تيب" هيمسي ثيح هتاقبط يف ينيجردلا هيلع اهقلطأ يتلا

 “ملعلا تيب" هتايح يف ناك هنأ كلذو ،انّنيمو ابح انبهذم لهأل ةمحر ناك دقف دمح

 »«...بتكلا همولع عدوأ هتافو تند اًكلو ؛ةجاح يذ لكو ©بلاط اك هب ديفي

 ل هَتزأ «بتكلا همولع عدوأ هتافو تند اًملو» :ن ينيجردلا لوق نم مهفن لهف

 ام اَدَه دكوي دقو احيحص كلذ نوكي دق ،كتايح تايرخأ 8 الإ فيلأتلل عطقني

 هتذمالت ضعب ىَلَع هالمأ اَمَنِإ باتكلا أ نم ،“نيضرألا لوصأ" هباتك يف هظحلن

 نم نكي امهمر .فلؤملا اَذَح ف دمنعا يذلا راوحلا بولسأ هيلع لدي امك ءالمإ

 هقفلا يف علضتو ريزغ ملع ىَلَع لدي ام تافنصملا نم كرت سابعلا ابأ إف رمأ

 .ةصاخ ةفصب

 نب دمحم هلل ا دبع يبأ ءانبأ نع ثدحتي ثيح هنع لوقي ناظقيلا ابأ خيشلا ثاو

 هملعل ناكو ملقلا جاتنإو ،ةفرعملاو ملعلا يف مهمظعأ وه دمحأ سابعلا وبأ» :ركب

 عم كرتشا دقو ،هتاًمهم مظعأو هتالحر مهأ يف هدلاو كراشي هيأر دادسو هدشرو

 ...ةبلطلا نيناوقو ،ميلعتلا ةقلح ماظنو ،ةَباَرَعلا ماظن عضو ين هدلاو

 يف هدلاو عم كرتشا هنإ :هلوق يف هدمتعا يذلا رد انل ركذي مل خيشلا ثأ عقاولا

 سويقت يف ةقلحلا ماظن عضو دق دمحم هلل ا دبع ابأ أ مولعملا نأل ]ةَباَرَملا ماظن عضو
 ا ۔ ر

 يفوت دمحأ سلَّبعلا ابأ أ انملع اذإف .َنيخّرَوُملا لج كلذ ل بهنب امك ،ه409 ةنس

 اَدَه لثع نوكي نأ لقعي ال ذإ ،ةنس 5 :لقألا ىّلَع شاع دق نوكي هنإف 5ه504 ةنس

 {ةنس نيرشع ه409 ةنس يف هرمع ناك اذإ ،ذئدنع نيرشعلا نود َوُهَو يركفلا جضنلا

 .ةنس ةرشع سمخو ةئام شاع دق نوكي ه504 ةنس هتافوو

 .443/2 تاقبط :نييحردلا - 1

 .61 ص ،(خم) ركب نب دمح هللا دبع وبأ مامإلا - 2
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 باتكلا جهنم
 طوطخملا نع اوملكت نيذلا لك اهظحال ،باتكلا ءازجأب قلعتت ةيلاكشإ ةث

 لوصأ وأ ةرامعلاب هنم قلعت ام يعأو ،باتكلا ءادتبا يهو نيثحابلا وأ ءاملعلا نم

 تلعج ةيلاكشإ يهو .يناثلا الو لوألا ءزجلا هيف سيل ذإ ،ثلاثلا ءزحلاب نيضرألا

 امو ،لوألا لدب ثلاثلاب ئدتبي هنأل صقان طوطخملا ك ىلإ نوبهذي نيثحابلا ضعب

 يناشلاو لوألا نياف ءازجا ةمس آلإ هنم دجوي الو ،نماثلا وه هيف ريخألا ءزجلا ماد

 كلذ لإ راشأ امك ،ناعئاض نيلوألا نيءزجلا أ َلإ ضعبلا بهذي اذل ؟نذإ

 .يمانلا ورمع روتكدلا

 هنأو لماك بانكلا تأ وه ابئاص انيأر نوكي نأ وجرنو ،هيلإ بهذن يذلاو

 امك يناثلاو لألا ناءزجلا هنم صقني الو ،ةتس ىّلَع ال ىازجأ ةينامث ىلع يوتحي

 :لئالد ةع يأرلا اَذَه يف اندنتسمو .نيثحابلا ضعب مهوت

 هعوضوم ةيعيبط ةيادب اهنأ ىَلَع ةعطاق ةلالد لدت طوطخملا ةيادب إ :اهلوأ

 دحوتملا هلل دمحلا» :اذكه ةيحاتتفالا تءاج ثيح ؛نيضرألا لوصأ وه يذلا

 لوصولا مهل لهسو اهطسب }هقلخ عفانمل اهللذو 5اداهم ضرألا لعج يذلا ءاقبلاب

 قرطلا يف لوقلا .هريغ هلإ ال هناحبس هفطلو هنمب اهيف مهعفانم بابسأ لإ
 .«...اهيراحب فالتخاو اهكلاسمر

 عفانمل اهللذو ءاداهم ضرألا لعج يذلا هلل دمحلا"ب ادبت يتلا ةيادبلا ورذَه ةف

 ادبي ضرألا ةرامع يف طيطخت لوأو ضرألا ةرامع عوضومل ةعيبط ةيادب ،“هقلخ

 تايادب هب فرعت بولسأ هتاذ ةح يف ةلدمحلا بولسأو ءانبلا ةيادب لبق قيرطلاب

 يذلا ءزجلا اذه أ نم خاّسنلا هيلإ بهذ امب انملس ولو .دهعلا كلذ يف تافلؤملا

 يف ةيادبلا هذه لثم دجن ال اذامل :انلعاستل شالعف ثلاثلا وه انروصت يف لوألا وه

 ؟ةقحاللا ءازجألا
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 قرطلا عوضوعع فلا هزديي زجلا اذه ةإف ةيناث ةهج نمو ،ةهج نم اَدَه ‘. ۔ ه

 عوضوم ادب فلؤملا أ ىلَع يعوضوم ليلد َوُهَو شعني امو زوجي امو ءاهكلاسمو
 اًميش جردتلا يف كلذ دعب ذخأ مث لصألا يه قيرطلاو هب أدبي نأ يغبني امب هباتك

 3اهقوقحف (ةنيدملا يأ) روصقلاف ،اهقوقحف تويبلاف ،اهقوقحو قيرطلاب دب ،ائيشف
 ذئدنع قيرطلاب ةيادبلاف ؛عرفلا لا لصألا نم وآ ركلا ا ءزخلا نم :اذكهو

 .ثيدحلا انرصع ىتح ،ندملا ميمصت يف طتخي ام لوأ اهنأل !ةيعيبط ةيادب نوكت

 تايوتحم تايئزج عبتتو لمأتلا دعب ةيضقلا هذَه يف انل ودبي يذلا :ايناث
 لخادتلاو كابترالا ادم يف اوببست نيذلا مه خاّسنلا أ “نيضرألا لوصأ" باتك

 يلا هئازجأ لك ىَلَع يوتحي _ كلذ ىلا انرشأ امك _ باتكلا أ حُجرنو .طلخلاو

 .هفنص وأ هالمأ موي !ةيرجملا عبارلا نرقلا يف دمحأ سابعلا وبأ هفلؤم هل اهعضو

 :يلاتلاك اهاندجوف ةيعوضوملا ةهجولا نم باتكلا رواحم انعبتت دقو

 .ةمسقلاو ةكرشلا -1

 .اهكلاسمو قرطلا قوقح -2

 .هناينبو رصقلا ءاشنإ قوقح -3

 .رطملا ءامب يقسلا قوقح -4

 .ضرألا ثرح قوقح 5

 .اهتابثإو تاًرضملا عزن 6
 .راجشألا سرغو ميرحلا قوقح -7
 .عاشملا قوقح -8

 لكل بعوتسم ،فارطألا لماك إملاعملا نيب حضاو وه امك عوضوملاف
 امك بابلا وأ روحملا نع عرفتت ةددعتم لئاسم روحم لك تحت دجنو . هتيلك

 .فلؤملا هيمسي
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 سرهفلاو ،انيديأ نيب هسفن باتكلاف ،انه ةلثمألا قوسن نأل ةرورض الو

 .هلل ا لوحب روصتلا اَذَه ىلَع اننيعيس باتكلا رخآ عوضوملا يليصفتلا

 اذه نع جرخت ال اهدجي _ ارضح وأ افير - ضرألا ةرامع رصانع يف لّمأتملاو

 هعرزو هراجشأب فيرلا قوقحو اهرودو اهقرطب ةنيدملا قوقح يهو ،فقاطنلا

 ىَّلَع مهضعب يعت مهنم عقي دق يمويلا مهلماعت يف سانلا أ امبو ،هيقاوسو هرابآو

 نم تاعازنلا اهب عفرت يلا ةيفيكلا نايبت نم ةب ال هئإف ،رخآلا ضعبلا قوقح
 ام يهو ،ةكولمم ريغ ضرأو ةكولمم ضرأ كانهو .اهل اتابثإ وأ ةّرضملل اعزن مهنيب

 زيزعلا دبع خيشلا نأ ظحالملاو .ىرخألا يه اهقوقح اهلو &‘‘})عاشملا :اهيلع قلطي

 مل ةلماك نورق ةعستب دمحأ سابعلا يبأ فلؤملا دعب ءاج يذلا هيقفلا ةمالعلا يتيمثلا

 نم عوضوملا لوانت سابعلا ابأ أب هنم ةعانق ارواحما ورذَه ىّلَع ادبأ اميش فضي

 .هفارطأ رك

 فيك ظحلي “ليمكتلا” هباتكل يييمثلا خيشلا هراتخا يذلا ميسقتلا يف لّمأتملاو

 :يلاتلاك لسلسنت بتك ةينامث لإ همسق

 .ةمسقلاو ةكرشلا يف :لوألا باتكلا -

 .قرطلا يف :يناثلا باتكلا -

 .روصقلاو لزانملا ءاشنإ ف :ثلاثلا باتكلا -

 .رطملا ءامب نارمعلا ف :عبارلا باتكلا -

 .ثرحلا يف :سماخلا باتكلا -

 ىتَح ةيكلملا نم نم ءزج رلك يف ةعاشم ءاكرشلا قوقح يأ ،ةموسقم ريغ ةيكلم :عاشملاو - 1

 .ةيكلملا دًدئحتنتف ءابصنألا مسقت
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 .اهعزنو ةرضملا توبث يف :سداسلا باتكلا -

 .سرغلاو ميرحلا يف :عباسلا باتكلا -

 .عاشملا ف :نماثلا باتكلا -

 :نينثا نيرمأ نم دكأتن انه نمو

 مل نإو "نيضرألا لوصأو ةمسقلا باتكل راصتخا وه ليمكتلا أ :الوأ

 .كلذب ليمكتلا فلؤم حرصي

 خيشلا هراتخا يذلا اَذَه وه سابعلا يبأ فلؤمل يقيقحلا ميسقتلا ٥أ :ايناث

 لكب ىشامتي هنأل هيلع هقفاون نحنو ؛ليمكتلا هباتكل ينيمنلا

 . باتكلا تايوتحم عم ةيعوضومو ةقد

 لخادتلا ادم يف اوببست نيذلا مه خاَتسنلا أ يف لامتحالا ىوقي انه نمو

 ريغ يف باوبألا نيوانع اوعضوو ،ميسقتلا كلذ اهومسق نيح باوبألا نيب شوشملا

 وحنلا ىلع نتملا يف اوفرصت امك ،ءيش لك ين اوفّرصتو ،اورخأو اومدقف اهلحم

 .هحّضونس يذلا
 ٩

 ءازجأ لك يف هكلس حضاو يركف جهنم هل دمحأ سابعلا ابأ فلؤملا تإ

 باب لك تحتو ٥باوبأ ىلإ ءازجألاو ىازجا لإ باتكلا مسق دقف !هباتك

 .بابلا نع ةعرفتم ةريثك لئاسم

 داكن الف "مظتنملا يركفلا اهجهنم ظحلن ةقدب باوبألا هذَه عبتن امدنعو

 دجن ال لب ؛لئاسملل اراركت دجن املقو ،بابلا نم اهلحم ريغ يف ةدحاو ةلأسم دجن
 .بابلا لخاد اهروحم نع ةجراخ ةدحاو ةلأسم

 :يلي ام خاتسنلا نم عقو اَمَإ لخادتلا أ دكوي يذلا تو
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 ةيادب ادبيو ،بيترتلا يف لألا وهو باتكلا نم ثلاثلا بابلا ذخأنل :الوأ

 عبتتو »... اهكلاسمو فرطلا ف لوقلا» : لوقي ثيح 7 ةيعوضوم

 ثلاثلا بابلا رخآ يف ًاجافن انَتنكلو ‘بابلاب ةيعوضوم ةقالع اهل قلا هلئاسم

 مث ""«هناينبو رصقلا ءاشنإ يف باب» َوُهَو ،بابلا عوضوم نع ابيرغ ودبي ناونعب

 ةيرقلا وأ ةنيدملا يف لزانملا ءانب قوقح نع ثًاحتي َوُهَو ةلماك تاحفص ثالث دعب

 :لوقي ىرخأ ةرقفب أجافن

 خيشلا فيلأت هدييأتو هنوعو هلل ١ دمحب لوصألا باتك نم ثلاثلا ءزجلا لمك»

 .امهنع يضرو هلل ا امهمحر دمح اسع نبا دمحأ سابعلا ي دعسألا مامحلا لجألا

 نمحرلا هلل هلل ا مسب . .نيملاعلا بر اي نيمآ .مهتريسو مهتنسب نيفتقملا نم انلعجو

 عبارلا رخا .اميلست ملسو هبحصو هلآو دمح انديس ىلع هلل ا ىلصو .ميحرلا

 «...ةرضملا نم رصقلا لهأ هنم نوعنامتي اميف باب لوصألا باتك نم

 امك خاَسنلا عضو نم ميسقتلا :7 افالخ نم انل نيبتي رومأ ةلمح ظحلن انهو

 :فلؤملا عضو نم سيلو انرشأ

 ءانب ةنيدملا طيطختب قلعتت ةلأسم نع ثدحتي فلؤملا لعجي يذلا ام - 1
 اذهب صاخ عبارلا بابلا أب اديج ملعي َوُهَو ثلاثلا بابلا رخآ ىف اقوقحو

 هل نطفت دقو ؟خاًسنلا وهس نم وه فرصتلا اَذَه ا ىّلَع اَذَه كدي الأ ؟عوضوملا

 ثيح عبارلا بابلا لا ةلأسملا هذه لَتجأف ،“ليمكتلا” باتك يف ينيمثلا خيشلا

 .يعيبطلا اهناكم

 تسيل اهأ ىلَع ةحيرص ةلالد لدت ثلاثلا ءزجلا اهب ىهتنا يلا ةغيصلا نإ -
 ءاج ام ليلدب خسنلا دحأ ءاشنإ نم يه امإو ،باتكلا فلؤم سابعلا يبأل

 ءاح هلعل رودلا نم ةعومجملا وأ ةنيدملا وأ ةيرقلا :هانعم رصقلاو .مألا ةخسنلا نم 61 ص رظني - 1
 .لكلا ىلَع ًاَع ءزجلا قالطإ باب نم
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 يبأ دعسألا مامهلا لجألا خيشلاب» هايإ افصاو سابعلا يبأ نع ثدحتي َوُهَو اهيف

 نأ نكميال ملاعلا أل .«امهنع يضرو هلل ا امهمحر دمح انمع نب دمحأ سابعلا
 .(مالسلا كئرقي هسفن ركاش) هيف ليق نمم ناك لإو ‘تافصلا هذهب هسفن فصي

 َوُهَو ركب نب دمحم هلل ا دبع يبأ انمع نبا هنأب هسفن نع لوقي نأ نكمب الو

 .ةايحلا ديق ىلَع لازي ام َوُهَو ناوضرلاو ةمحرلاب هسفنل وعدي نأ نكميال مث

 عباسلا ءزجلا يف هدجن خاَتسنلا لعف نم وه لخادتلا أ ىلَع رخآ ليلد :ايناث

 ،((م) ةخسن 179ص) «اهتابثإو تارضملا عزن يف باب» :لصألا يف هناونع يذلا

 ثالث دعبو ءزجلل صصخملا روحملاب ةقالع تاذ اهلكو ،لئاسلملا هيف ىلاوتتو

 لقتسم روحم َوُهَو ،«ميرحلا يف باب» َوُهَو ديدج ناونعب أجافن ةحفص نيثالثو

 قرطلا ميرح يف - رجشلا ميرح يف ةلأسم - :اذكه عباتت لئاسم ىلع لمتشي
 يف - يداولا ميرح يف - رابآلا ميرح يف - نويعلا ميرح يف - ةيقاسلا ميرح يف -
 أدبيل عباسلا ءزجلا يهتنيو .راغلا ميرح يف - ةنيدملا ميرح يف - رحبلا ميرح

 قحلاف فرصت خاَّسسنلا دحأ أ حُجرنو .عاشملا قوقحل صصخملا نماثلا ءزجلا

 اذلو القتسم اباب نوكي نأ هقحو .عباسلا ءزجلاب صاخ باب يه يتلا لئاسملا هذه

 نم ىرخألا ءازجألا ف فلؤملا ةداع ريغ ىلَع اطرفم الوط لاط هنأ ظحلن

 .فلؤملا اوملظ امك ئراقلا اوملظف باتكلا

 نم ميسقتلا نأ ىَّلَع رخآلا وه لدي عباسلا ءزجلا هب ادب يذلا بولسألا :اثلاث

 لوصألا باتك نم سداسلا ءزجلا لمك» : يلي ام أرقن ثيح خاَسنلا عضو

 دمحأ سابعلا يبأ فيلأت نم َوُهَو 6اهتابنإو تاَّرضملا [اذك] عوزن يف عباسلا هولتيو

 هللا مسب . .همركو هنمب مهنع يضرو ىلاعت هلل ا مهمحر ؛يسوفنلا ركب نب دمحم نب {
 اميلست ملسو هبحصو هلآ ىّلَعَو دمحم انديس ىّلَع ل ا ىلصو ميحرلا نمحرلا

 .«اهتابثإو تارضملا عوزن يف لوصألا باتك نم عباسلا ءزجلا

 كهوبأ َوُه
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 ةروتبم ةيادب ةرقفلا ادبتو (م) ةخسن يف رطسأ ةثالث ردقب اضايب ظحلن من

 دنع هوكردا وأ مهنيب اميف ميرحلا اولعجي نأ اوقفتا نإ ة ةرضم الو» :اذكه

 مل اهلك ىرخألا خسنلا نكلو صقان روتبم مالكلا تأ ىلَع لدي اكِم .«.. .مهلئاوأ

 ريغ هتاذ ةح يف مالكلاو ،بابلا ةيادب ينا هذَه نوكت نأ ادبأ لقعي الو ،هيلإ رشت
 .؟اًضيأ خاسنلا لعف نم أطخلا اَدَه لهف ،هقبس ام عم مجسني الو .موهفم

 ©‘فيعضلا يوغللا هاوتسم اقح أجافن باتكلا بولسأ لمأتن امدنع :اعبار

 وأ ،“ثيغاربلا ينولكأ” ةغل هفيعاضت يف رثكت 5اميّسماع امالك نوكت داكت هتابيكزتف

 ةيفرح ةمجرت نوكت داكت غيص مادختساو ،'"لقاعلا ريغل لقاعلا ريمض ةبسن

 انينعي يذلا .تجضن اذإ دصقي َوُهَو ،«ةلغلا تلصو اذإ» :لوقي نأك .ةيربربلل

 حرطن نأ هيدرتو بولسألا فعض نم ةريحلا ةيلاكشإلا هذَم مامأ نحنو انه
 نيرشعو ةسمخ فلآ .علضتم ملاع بولسأ وه اَذَه نوكي نأ لقعي له :لاؤسلا

 سابعلا ابأ تأ ةيضقلا هذه يف هحّجرن يذلا .؟“ملعلا تيب" هنأب هل دهش افئصم

 يوقلاو دييلبلاو يكذلا ذيمالتلا فو ىالمإ هتذمالت ىَلَع هباتك يلمي ناك

 ةبلغل عقوتملا وه امك ةئيربربلاب هحرشيف سردلا يقلي ناك خيشلا ًلعل .فيعضلاو

 راكفألا تناك انه نمو .دوهعلا كلت ين غيرأ يداوو لبحلا لهأ ىّلَع ةيربربلا

 لعلو .خاَسسنلاو ذيمالتلل باتكلا اهب ررح ييلا ةغيصلا نكلو ،خيشلل تامولعملاو
 باتكلا لوأ نم تامولعملا ميدقت يف تمدختسا يلا ةغيصلا معزلا اَذَه كو ام

 لوقي نأك ،«...:تلق»و «...:لاق» :راوح لكش ىلع يرحت يهو 3هرخآ لا

 :سداسلا ءزحخللا ةيادب ينف الثم

 ر ر عاشملا ضرا ثرح نمف ؟هرذب هباحصأ , اع كردي ,ه ،ةيدعتلاب عاشملا ضرأ ث رح .رمف :تلق»

 ا ةراشإلا نود ءةُصاَح ءاطخألا نم نيعونلا نيذه نم ناك ام اك ححصن نأ انلواح دقو - 1

 .اهترثكل ارظن شماوهلا يف كللذ
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 عاشملا ةلغ يف مهفالتخا ردق ىلَع عاشملا لهأل عرزلا كلذ نوكيو ،ال :لاق

 .خلإ «...ءيش ضرألا نامض نم هيلع نوكي الو

 ىلإ دوعت _ يوغللا فعضلا ريغ يه يلا _ بولسألا ةكاكر بابسأ أ قحلاو

 ثيدحلا يواطم يف عيشتو "دوهعلا كلت يف ةمدختسملا ةئيفرعلا تاحلطصملا عويش

 ىَلَع نوعلطملا و صاصتخالا باحصأ لإ اهتفرعم عيطتسي الو . اريبك اعويش

 .تاحلطصملا كلت يناعم

 نايحألا ضعب ف هنأكو ... بابسألا هذه لجأ نم _ بولسألا حبصأف

 صصختلا هيقفلا فقيو ،ءاربخلا لإ اهرس و اههنك فرعي ال .جاحأو تايمعم

 .اهانعم نع اثحب اليوط اتقو ةدحاو ةلمج مامأ انايحأ

 ةعيبطو ةيملعلا ةداملا هيلع اهتضرف ييلا ةقيرطلا هذَه هكولس يف روذعم فلؤملاو

 هاوتسم يف طوبه لإ الو ،اقالطإ هبولسأ لإ فعضلا اَذَح دوعي الو .عوضوملا

 اذه يف هبولسأ نيب انراق معزلا اَذَه نم دكأتن ىكلو .اًيربرب ناك ولو يوغللا

 يبأ باتك”و 30"هحاولألا" :امهو كل نيرخآ نيباتك ف هب ولس نيبو باتكلا

 نم ةرقفلا هذه قوسن ليلدتللو .احضاو قرفلاو \اعساش نوبلا انيفلأف ،“ةلأسم

 يذلا ،يسوفنلا دمحم هللا دبع ابأ ابطاخم لوقي ثيح !ةلأسم يبأ باتك ةمدقم

 يف هيلي بغري “ناليدبا” نم هيلإ بتك ذإ ءاذه هباتك فيلأت ءارو عفادلا ناك
 2 -اا ٠4‘ ا ِ 7 .
 : ؛ )ع ورفلا 8 لئاسم ىلع لمتشم رصتخم

 انيلإ تبتك كنإف _ هنيكمتو هنوعب كدمأو ،نيدلل هلل ا كدشرأ _ دعب امأ»

 انل ىتأتي امم ،ايتفلا لمجب لوصأ نم اضعب كل حرشأ نأ هيف تركذف ،اباتك

 .حيصف حضاو طوطخملا اَذَه بولسأ - 1

 .444/2 ،تاقبط :ينيجردلا :رظني - 2
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 لقعلاو ،رثيحتم بلقلاو _ هللا كمحر _ انتيفلأف ؛هعمج انل رَسيتيو ،هملع

 ذإ ثكتدافال كلذ تمزتلا نكل ؛ةيلاوتم نحملاو ،ةلئاح ثادحألاو رمختم

 ريسيو ،انملع ةَكقب دارملا قبط نكي مل نإو انيدل كُب مزاللا ،انيلع كقح بجاولا

 نيمأقتملا ةمئألا نم الهأ كلذل ناك نتمم انلبق نم ةجردب قحلن مل ذإ ،انمهف

 بسحأ الو .0"«...نيملسملا خياشم نم راثآلاو بادآلاو ملعلا يف مهلوقع ةذفانلا

 يف ةئقدو ،ىنعملا ف حوضوو لمجلا نيب نزاوت :بولسألا اَذَه ذخاؤي ام الئاق أ

 .تاملكلاو ظافلألا رايتخا

 نوقلتي اوناك نيذلا بولسأ وه بولسألا نوكي نأ نذإ حجارلا لامتحالاف
 ةيادب ىلإ عوجرلاب كلذ نم دكأتي نأ ئراقللو ،كلذ لإ انرشأ امك هنع ملعلا

 .سماخلا ءزجلا

 حوضولاو ةقدلاب مسَكي ءامظنم ايركف اجهنم هعوضوم يف فلؤملا عبتا دقو

 اذكه .لئاسم ىلإ ا باوبألاو ،باوبأ لا ءازجألاو ،ءازجأ لا هعوضوم مسقف

 ثلاثلا بابلا نم لاثملا اَذَه قوسن ةلاطإلل ايدافتو 5ئيئزجلا لي لكلا نم اجدت

 .(ت ةخسن) .طوطخملا يف لزألا زحلا وه يذلا

 31ص ...اهكلاسمو قرطلا يف لوقلا ه
 37ص ...هقيرط كلس نم عنمي نأ دارأ نميف ةلأسم ه
 39ص ...هيلع تناك هجو نم مك فرطلا يف ةلأسم ه
 40ص ...اهنأش يف ىتأ امو قرطلا تابثإ باب ه

 57ص ...نيتاسبلاو ةنجألا ةرامع يف باب ه
 61ص قرطلا تابثإ يف ةلأسم ه

 ،رئازخلا {ةنيطنسق ،ثعبلا ةعبطم عبسا ميهاربإو يفدص دمحم :دادعإ إةلأسم يبأ باتك - 1

 .8 ص .م1984 / ه4
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 65ص رطانقلا ف ةلأسم ه

 68ص رودلا قرط يف باب ه

 73ص عراشلا قاقز يف باب ه

 76رص قيرطلا يف عنامتلا يف باب ه
 79ص بازيملا يف ةلأسم ه

 80ص ةئكيس يف نالجر ىقتلا نإو :ةلأسم ه

 ةريغص ىرخأو ةريبك اياضق لا هعوضوم مّسقي ناك فيك ظحلن اذكهو

 .ءزجلا وه دحاو روحم يف اهعيمج لخدتو ةلأسملاو بابلاب اهنيب قرفيو

 قيقحتلا يف انجهنم
 نيب ةنراقم نم "قيقحتلا ىف اهانعبّا يتلا ةيملعلا تاوطخلا لا قبس اميف انرشأ

 ال يهَو ،اهيلع انزكر ييلا تاقيلعتلا ةعيبط ىلإ ريشن نأ يق يقب ؛َنتملل ميقرتو خسنلا
 اَدَه يف انهجاو ام بعصأ َوُهَو معألا بلغألا يف :دل قيقحتلا راطإ نع جرخت

 ادقعم ناك يركفلا هجهنم يف احضاو ناك ام ردقب طوطخملا أ ظحلن ذإ ؛لمعلا

 ام ردقب ةدقعم وأ ةبيرغ ةحيصف ةغل مادختسا ىلإ دوعي ال ديقعتلا اَذَهَو .هتغل يف

 ظافلألا حيحصت يف اريبك ادهج لذبن انلعج اًمِم .ىنعملا نع ريبعتلا ةقيرط لا دوعي

 ىفخت دق يقلا ةدراولا ةيفرعلا تاحلطصملا حيضوتو رخآل نيح نم تاملكلاو

 ببسب انايحأ انكو ءاصُصختو انامز اهنع هدعبل رصاعملا ئراقلا ىّلَع

 .اهمهف انل رسيتي ىتح اههوجو ىلع اهبلقن ةلمجلا مامأ فقن ةبوعصلا هذَه

 ءاطخألا نم هيف عيشي امو .ةلخادتملا ةعيبطلا يذ _ بولسألا اَذَه لإ ارظنو

 ءازجأ لك يف دمتعملا _ ةيماع هبش بيلاسأ مادختساو ،ةيفرصلاو ةيوحنلا

 يف اهبّوصن انك امّسنإو شماهلا يف ةرم لك ءاطخألا بيوصت مدع انيأر باتكلا
 .اهراركتو اهدورو ةرثكل نتملا
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 ،بولسألا يف ةكاكرلا هذَه بابسأ نم انرظن ةهجو قبس اميف انحرش دقو
 ةيملعلا ةداملا أ انظحال دقو ؛ةشحاف ةرثك رثكت يتلا ةيوغللا ءاطخألا هذهو

 يفتكي ناك فلؤملا لعلو ‘ثيداحأو انآرق عيرشتلل ةدمتعملا رداصملا دروت ال اساسأ

 ا ةجاح امنود هدهع يف ءاملعلاو سانلا هيلع فراعت م لا ادانتسا مكحلا داريإب

 باتكلا ينف ةدراولا ماكحألا نيب نراقن امنيح اننأ ىلَع يعرش ليلدب مكحلا دانسإ

 يف ءاهرداصم يف ةفورعم ةفيرشلا ةيوبنلا ثيداحألاو نآرقلا نم تادنتسم اهل دجن

 .عوضوملا اذهب ةقلعتملا باوبألا

 خيشلا دمحم نب ريكب خيشلا ققحملل صلاخلا ركشلا مدقن نأ لإ اريخأ انعسي الو

 .طوطخملا نتم قيقحت يف ةيانع نم هلذب ام ىّلَع ،يونانلا ةايحلا دهعمب ذاتسألا جاحلب

 نب ىفطصمو يًّمعاباب ىسوم نب دمحم نابلاطلا اهلذب يلا دوهجلا ىسنن الو

 .عبطلا ةعباتمو ،خسُللا ةلباقمو حيحصتلاو ةعجارملا يف يفيرش دّمَحم

 ةبوثملا نسح هنم نيبلاط اندهجو انداهتجا ىَلَع انبيشي نأ هللا نم وجرنو اَذَه

 .للزلاو ةلفغلا دنع وفعلاو ،ةباصإلا دنع

 .قيفوتلا الو هدحو ًوُهَو
 ه1412 لوألا عيبر 18 ةعمجلا موب :ونازجلا

 م1991 ربمتبس 27 : قفاوملا

 رصان حاص هنح
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 ىلع هدمحن ،هتّيبوبر يف هل ريظن الو ،هتّتينادحو يف هل كيرش ال هلل دمحلا

 نم ةمصعلا يف بغرن هيلإو ،قيفوتلا لأسن هايإو ‘هتعاط ىلع هنيعتسنو .هئالآ

 .ليكولا معنو انبسح وهو ،هب الإ ةوق الو لوح الو ،للزلاو اطخلا

 زوجت امو اهبجوي امو ةكرشلا لئاسم نم انيلإ ىهتنا ام حرش ديرن نحنف دعبو
 نم ةكرشلا نأ كلذو شةكرشلا مهنيب تبجو نمم ةمسقلاو لصفلا هب عقي امو هيف
 .لجو ًرع اهب هللا فصوي الو قلخلا ةفص

 . " . ؛. . ن ه۔ (])۔ےس . ِ
 .قيفوتلا هلل ابو اهنّيبنو اهركذن نحنو ،هوجو ىلع عقت "ةكرشلا كلتو

 اهنايبو ةكرشلا يف باب
 ء”كيلمتلاب ةكرشلا هيف نوكت ام اهنم ]ةتوافتم هوجو ىلع عقت ةكرشلاو

 .لاومألا ريغو لاومألا يف اضيأ نوكتو كيلمتلا نود عفانملا يف ةكرشلا نوكتو

 ةكرشو ،مالسإلا رومأو نيدلا يف ةكرشلا لثم ،لاومألا ريغ يف نوكت يلاف

 .اذه ريغو ءالولاو بسنلا

 .رهاظ أطخ وهو ،«ةمسقلا كلتو» :(ت) ةخسن ف - 1

 .اهتاوذ يأ ءايشألا نايعأ يف ةكرشلا :«كيلمتلاب ةكرشلا» :هلوقب دارملا - 2
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 لعفب عقت ةكرشلا كلتو ،اهريغ نود لاومألا ةكرش ىلإ اذه انباتك يف اندصقو

 .اًعيمح مهلعف ريغب نوكتو ضعب نود ءاكرشلا ضعب لعفب وأ 5اًعيمح ءاكرشلا

 اميف اعيمج اوقفتا نإ كلذو ،اعيمج مهلعفب ةكرشلا هيف نوكت يذلا هجولاف

 عيمج نم مهكلم لخدي ام لشم لاومألا يف "ةياعسلا نم مهقافتا هيف زوجي

 .اهلك حابرألا يف تاراجتلا نمو !اهريغو تاقدصلا نم ؛اهلك قوقحلاو تاحابملا

 نوكي نأ ىلع مهودع ىلإ مهنم قافّستاب اوجرخ اذإ ،اهفانصأب مئانغلا كلذكو

 ضعب نود مهضعب منغ :امو . اًكيمج مهنيب هومنغ 7 مئانغلا نم هودافتسا ام عيمج

 .مهجورخ دعب اوقرتفا ولو ،ادحاو مهركسع نوكي نأ ةرم لوأ اوقفتا اذإ

 ،بساكملا عيمج لثم ضعب نود مهضعب لعفب ةكرشلا هيف نوكت يذلا هجولاو

 يف كيرش هل ناك ولو "كلذ عيمج يف ث هريغ كراش اذإ اهلك حابرألا يف ةراجتلاو

 عيمجلا يف هكراشف كيرش هل نكي مل وأ هبيصن يف هكراش اذإ كرتشملا كلذ

 .زئاج كلذف

 اياصولا عيمجو ثاريملا لثم كلذو ،مهلعف ريغب ةكرشلا هب عقت يذلا هجولاو

 لاومألا نم طلتخملا امأو ،مهريغ لعفب وأ مهلعفب جزتما اذإ جزتمملا عيمج كلذكو

 هيف نكمي ال ناك اذإ كلذو ،نزويو لاكي ام عيمجو مهنيب اميف بوبحلا هبش

 ال ىتح هلك اذه طلتخا اذإ 6هريغ وأ ناك اناويح ،طلتخا ام عيمجو جازتمالا

 هب عقت ال هلك اذهف هبحاص نود مهنم دحاو رُكِل ام فرعي الو هزرف ىلإ اولصي

 دصق :ىعرك ايعس ىعسي ىعس» :سوماقلا يف لاق .«يعسلا نم» :لاقي نأ بوصألا لعل - 1

 .لُأتيل .«...تاقدصلا لمع رشاب ةياعسو بسكو منو ادعو ىشمو لمعو

 لاق .دحاو بناج نم ةكرش يأ دحاو لعف وهف كرشأ امأ }نينثا لعف ىلع لدي كراش لعفلا -2

 6«هيف هل اكيرش هلعج :هرمأ يف هكرشأو ةكرش امهنيب تعقو :اكراشتو هكراش» :دجنملا يف

 هبيصن يف هكرشأ اذإ» :لاقي اذكو ،«كلذ يف هريغ كرشأ اذإ» :لاقي نأ قفرألاف اذه ىلعو

 .«ضعب نود مهضعب لعفب ةكرش نوكت اذهبو ،عيمحلا يف هكرشأف
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 ىتح اذبأ ")هنالقعب مكحي ءاملعلا ضعبف طلتخملا اذه مكح يف اوفلتخاو ؛ةكرشلا

 ناك نم وأ ،مهقافّتا زوجي نتمم اوناك اذإ مهنيب اميف هبابرأ قفتي وأ 6هرمأ نيبتي
 نونجلاو لفطلا لثم هقافتا زوجي ال نم امأو .رومأملاو ليكولاو ةفيلخلا نم مهماقم
 يبأ خيشلا نع اهانظفح يتلا ةلأسملا هذه .دبأ هلاح ىلع لوقعم وهف امهوحنو

 .هنظ })نالساو دمحم

 نع هبحاص لقعي هنأل ءالقع لقعلا [( يمسَو» : :برعلا ناسل يف لاق .«هسبحب مكح» :دارملا لعل - 1
 هلقعو القعو .هليع هتجاح نع هلَقَعو اسبح :ليقثعاو ...هسبحي يأ ،كلاهملا يف طألوتلا
 الو ،‘برعلا ناسل ف هدجن ملف “نالغف" نزو ىلَع هردصم ءيج امأ .ها .«هَسَبَح :هلَقتعاو

 .نيباتكلا يف «لقع» ةُداَم :ر .سوماقلا ف

 سبتحي له ةيضقلا يف رظني مث سوبحملا انه لوقعملاب دارملا : :«اًدبأ هلاح ىلع لوقعم رهف» :هلوف - 2
 هيف بوني وأ ،نيملسملل مكاح هيف رظني مأ ،هنونح نم نونجما أربيو لفطلا دشري ىتح مأ اًدبأ

 .؟امهبانم ليكولا

 سرد .مامإ نباو مامإ ( 431) دعب ةيح ضيساريلا مساق نب ركب حلاص يبأ نب نالسئيَو دمح وبا - 3
 يبأ نب ليصف ءايركز يبأ نعو 6(ه431 :ت) مساق نب ركب حلاص يأ :هدلاو ةقلح يف ةبرج يف

 اهب لقتنا دقف هةلّقنتم ةقلح سسأ مث ،هبايغ لاح هتاقلح يف هابأ فلخي هملعت ينس يف ناكو .روسم

 ءاملعلا نم عمج اهيف جرخت رمد لبج ىلإ ةنس تاذ اهب علط مث مث ةبرج ريبكلا دجسملا ةلابق هتيب ىلإ

 ؛نمجيو نب ىيحيو ،يتازملا فلخي نب ناميلس عيبرلا وبأو .ريخلا نب نسكام دمح وبأ مهنم {ةّمئألاو
 دقو ؤ،يضرف هيلع هوضرع مث ،هتاقلح يف هذيمالت هعمج }ع ويبلاو اياصولا باتك هل ...ردي نب ىيحيو
 بدك اهنم تدروأ ةديدع ىراتف هلو .م1885 لبق غيرأ يف هنم ةخسن يكسنليتوم قرشتسملا ىأر
 /1 (خم) ريس :ينايسولا ...293/2-295 ...200 (ت.ط) ريسلا :ءايركز وبأ :رظنا .ريثكلا ريسلا
 بتك دييقت يف ةلاسر :يداربلا .369/2 تاقبط :نييحردلا ...359 .354/2 ...4643 0
 34/2-55. ©2.ط ؛479 1476 ،1.ط ،ريسلا :يخامشلا 294/2 ،راًمع يبأ زجوم. قحلم ءانباحصأ

 ...77 ةبرح خيرات :بوقعي نب ملاس 185/4-186ح "خيراتلا بكوم يف ةئيضابإلا :رمعم يلع
 .5 حمالم :يريبعجلا“ 114 ،يراضحلا دعبلا :يريبعجلا

 : ع , 18 ح ح ع , ن ع !'

 !' ] )ع (, 172 ك : آ ن

 1'خ, ث 30, 849, 1069, 3791 : , 161, 171 :

.56-57 , 

 .(نوقرم) ،ةيضابإلا مالعأ مجعم :ثارتلا ةيعمج :ر
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 .الوأ انركذ نمل زوجي ام لثم هل زوجي نأ ءالؤه رمأ يلو نميف ةصخرلاب ليقو

 يف انركذ ام لثم هباحصأل ةكرشلا هيف نوكت طلتخملا يف :لوقي نم مهنمو

 ىلإ هيف لصوي ال اًكم اههبشأ امو نبللاو ءاملاو تيزلا لثم جزتمملاو ،جزتمملا

 .هسنج عم جزتما اذإ دحاو لكل ام ءزج ةفرعم

 ال :مهضعب لاق . اهبجوي نم لوق ىلع طلتخملا ف ةكرشلا بحت ىتم اوفلتخاو

 نكلو ةموكحلاب بحت ال : :مهضعب لاقو .مكاحلا مهل مكحي ىتح ةكرشلا هيف بحت

 7 :مهضعب لاقو .هتصح ف ذخأ ام مهنم دحاو رُكِل ناك اومستقا اذإ

 نم مهنم رلحاول وأ .لكل ام نيبت اذإ اضيأ اوفلتخاو .طالتخالا عقو نيح ةكرشلا

 هلام ىلإ مهنم دحاو فك عجري :مهضعب لاق .ةمسقلا لعب انركذ نيذلا ءالؤه

 وأ ةمسقلا دعب عوجرلا مهنم دحأ دجي ال : :مهضعب لاقو .هريغ نود هذخأيو

 .مكاحلا ةموكح

 باوجلاو ،انركذ ام ىلع “جاوزألاو دالوألا نم نيطلتخملا يف باوجلا كلذك

 عفانملاو راضللو تاقفنلاو ةاكزلا لثم قوقحلا نم طلتخملا اذه ىلإ لإ نلع ام عيمج يف

 نمو .هوك رتشا ام ىلع قوقحلا بحرأ ةكرشلا هيف بجوأ نمف نمف .انركذ ام ىلع

 اذه رمأ عجري نكلو نيبتي ىتح اهلك قوقحلا هذهب ذخألا لطبأ هنالقعب :لاق

 نم هيلع ذخؤي امو مايقلا يف مهتعامج وأ مهيضاق وأ نيملسملا مامإ ىلإ لوقعملا

 .راضملا عفدو ةرحألا

 لاق .نالقعلا دعب نبت اذإ ةاكزلا نم لوقعملا اذه ف بجوي اميف اوفلتخاو

 هيلع سيل : :مهضعب لاقو .للا نم هتقو نوكيو }©ىضم ام ىّلَع يطعي : :مهضعب

 لاومألا نم فولتملا ف باوجلا كلذكو .نيبت نيح نم هتقوو ءيش ىضم اميف
 .لاحلا اذه ىلع كلذ دعب هدجو ث هبحاص هنم سيآ نإ

 .بحت :باوصلا لعل - 1

 يف :ريدقتلا اده ىَلَع ةرابعلا ىغَم «جاوزألاو دالوألا نم نيطلتخملا يف باوجلا كلَذَك» - د

 . .جاوزألاو دالوألا لاومأ نم نيطلتخلملا
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 دحاو لك لصي الو زرفي ال ىتح تطلتخا اذإ اهب لصتا امو ضرألا امأو

 نمي اوناك نإ مهنيب اميف اوقفتي ىتح لوقعم هلك كلذف ،هبيصن ةفرعم ىلإ مهنم

 يف كلذ ريغ :ليقو .كرتشملا مكحب مهنيب مكحي الف اوقفتي مل نإف .مهقافتا زوجي

 .طلتخملا يف انركذ اًمم هريغ لثم نوكي نأ لصألا

 لاومأ نيبو مولعم كلام نيب ناك اذإ طلتخملاو جزتمملا نم انركذ ام امأو

 ال اهنك رجألا هوجو أل رجألل هلك كلذ نوكي هتإف 3اهفانصأب اهلك رجألا

 دمحم يبأ خيشلا نع ركذ اميف كلملا هل نوكي نم عيمج نيبو مهنيب ةكرشلا نوكت

 يذلا نوكيف لاملا بحاص لعف ريغب هلك كلذ طالتخا ناك نإو ."نلف نالساو

 نإ هلام كلذكو ،رحألل هلك كلذ نوكيف هبيصن لاملا بحاصل انماض هطلخ

 كلذ ىلإ هك كلذ عجري هنإف اهلك رجألا هوجو نم هجول امولعم اًمهس هنم لعج
, 

 رجألل هلك كلذ نوكي هّتإف رجألل كرتشملا نم همهس لعج نإ كلذكو هجولا

 عقت ةكرشلا نإ :لوقي نم ءاملعلا نمو .كرتشملا كلذ نم هكيرشل هبيصن نمضيو

 نمضي الف لوقلا اذه ىلعو .مولعم كلام نم انركذ ام نيبو رجألا هوجو نيب اميف

 .رجألا كيرش هكيرش نوكيف رجألل هبيصن لعج يذلا هكيرشل كيرشلا

 ىلإ لصي-الف هلعج ناك نإف هلك مارحلا لامي هلام طلتخا امإ ناك نإ امأو

 اًنماض نوكيف هدجي مل نإف ،هدجو نإ مارخلا كلذ بحاص نم قافتاب الإ هلك كلذ

 هلام طلتخا امنإ ناك نإف .كلذك ماد ام هلام اضيأ وه بيصي الو .مارحلا كلذل

 هبيصن همرغليلف هدجو نإف نماض هطلخ نم تف سانلا نم هريغ لعفب مارحلا لامب

 ءهريغ لبق نم كلذ ءاجو هلعفب هطلخي مل ثيح نم هبيصن فلتي الف هدجي مل نإو
 .جزتمملاو طلتخملا نم هركذ انمدق ام لثم كلذ نوكيف

 .هب فيرعتلا قبس - 1
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 هيف بيصي نأ "للصألا ريغ مارحلا نم هلك طلتخملا يف :لوقي نم ءاملعلا نمو
 .هريغ هطلخ وأ بات اذإ هسفنب هطّلَخأ كلذ يف ءاوس كرتشملا يف بيصي ام لثم

 ةريقملاو دجسملا لشم لاومألا نم اهلك رجألا هوجو ىلإ بسني امع لثسو

 ىلإ لصي الو زرفي ال ىّتَح هلك اذه طلتخا نإ اذكه رجألل لعج امو "نيكاسملاو

 .مهنم دحاو كل ام ةفرعم

 :لوقي نم مهنمو .هريغ نود اذكه رجألل لعج ام ىلإ هلك غجري اذه تإ :باوجلا

 .طالتخالا لبق الوأ مهيلإ بسني امك طلتخملا اذه يف ءاوس اهلك هوجولا هذه

 ىور ام لثم كلذف ،‘كيلمتلا نود عفانملا ةكرش نم اذه لبق انركذ ام امو

 بطخلاو الكلاو ءاملا :ةثالن يف نوكرتشي سانلا» :لاق هنأ .اققلء يلا نع

 ىلع هلك كلذ اوضبقي مل ام كيلمتلا نود عفانملا يف كارتشالا اذهو .}«رانلاو

 دعب نيعلا كارتشا اهيف نوكيو ،مه راص كيلمتلا ىلع مهدي تلخد اذإف .كليلمتلا

 نم سانلا هيلإ ىوتسا ام عيمج كلذكو ،عفانملا كارتشا هنم لوزيف هضبق

 مهكارتشا نوكي هنإف مه تسيل تازاجلا كلت ةعقب تناك اذإ اهفانصأب تازاجا

 .كيلمتلا نود عفانملا يت

 .لقتنمو لصأ ىلإ لاملا ميسقتب ةداعلا ترج هئأل .لقتنملا :«لصألا ريغ» :هلوقب دارملا - 1

 .ءايشأ ةعبرأ ثيدحلا يف دروأ هَنِكَو ثالثلا ظفل ركذ :لاكشإ هيف - 2

 نم رشع سداسلا بابلا يف هجام نباو ؛سماخلا دلجلا نم 364 ةحفص يف دمحأ نم لك هاور - 3

 يف دواد وبأ هاورو .«رانلاو لكلاو ءاملا يف :ثالث يف ءاكرش نوملسملا» :ظفلب نوهرلا باتك

 دانسإ يف ملكت دقو .ءاملا ىلع ألكلا ميدقتب نكلو ع ويبلا باتك نم نيتسلاو يداحلا بابلا
 .هحام نبا ننس ىلع يدنسلا ةيشاح رظنا .ثيدحلا اذه

 .خاسنلا فيحصت نم ُهلعَلو ثيدحلا يف اهل دوحو الف باتكلا يف ةدراولا “بطحلا" ةظفل امأ
 دعص ىنعم سوماقلا يف تدرو “ىلإ"ب “ىوتسا” لعفلا ةيدعتف .«هيف ىوتسا» :باوصلا لعل - 4

 .ىلوتسا وأ اهيلع لبقأ وأ دمع رأ
 .رورملا يأ زاوخلا نكامأ :ملعأ هللاو تازاجملاب هدارم - 5
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 اهيف ةمسقلا حيحصتو عفانملا ةكرش يف :باب

 هايملاو تازاجا نم سانلا "هيلإ ىوتسا اّمِم اهانركذ ام لثم عفانملا ةكرشو

 اهيلإ نوجاتحيو اهيلإ اووتسا ييلا صوحفلا يي نكاسملا عيمجو يعارملاو جورملاو
 مل نإف .هريغ نم ىلوأ يناعملا هذه ىلإ قباسلاف ؛ههبشي اًمِم اذه ريغو ،مهيشاومل

 عفانملا اعيمج مهنكمأ نإف ،اهيلإ نووتسي ثيح اعم اهيلإ اوؤاج وأ ،اوقباستي

 .لاحلا اذه ىلع اضعب عنمي نأ مهضعبل زوجي الو ؛مهنكمأ امك اوقفَتيلف مهتّساعب
 يف مهقبس نم ىلع مهنيب اميف اوقفستيلف مهتّماعل عافتنالا مهنكمي ال ناك نإو
 .عفانملا نومسقيف ،اورجاشت وأ اوححاشت نإ هلك كلذ

 .مهرخآ ىلإ كلذك هيلي نم ىلعو مهنم قبس نم ىلع اوُعَرقي نأ ةمسقلا كلتو
 نم هب ىلوأ وه نوكيف مولعم ىنعم ىلع مهنم هتعرق تعقو نمف اذه اولعف نإف
 كلذ يف هيغب ىلع هتلتاقمو هعنم هل زوجي هعنمو كلذ ىلع هدناع نم نوكيو ،هريغ
 .“فانملا هل عونمملا اذه ىلع نوكت الف لاملا ةعابت امأو .تقولا

 كلذب نوعفتني مهنإف ،هلامب عافتنالا يف لجر مهل نذأ نإ نوفورعم موق امأو

 مهنكمي مل نإف ،اعم اعيمج هب عافتنالا مهل نكمي ناك نإ مهل هنذإ ردق ىلع لاملا

 ناك ولو :لوقي نم مهنمو ؛هب عافتنالا مهنكمأ امك هومسقيلف اعم عافتنالا

 اذهو ،مهعفانمل هومسقي نأ ،مهنيب رشلا عوقو اوفاخ اذإ ًاعيمج هب عافتنالا مهنكمي

 هلخدأ نإ امأو مهكلم لخدي مل هب عافتنالا يف مهل نذأ يذلا ءيشلا ناك اذإ

 ام عيمج لثم نوكي هنإف ،كلملا هب لخدي ييلا يناعملا نم ىنعمب مهكلم هبحاص

 .كرتشملا يف نوكرادتي امك ةمسقلا هيف نوكرادتي هيف اوكرتشا

 سانلا هيف ىوتسا يأ .«ىلإ» لدب «يف» فرحلاب «ىوتنما» لعفلا ىدعُي نأ باوصلا رَعَ -1

 .هيف مهقوقح توتسا يأ

 لاملا ةعابت امأو :يلاتلاك ةرابعلا نم موهفملا «عفانملا هل عونمملا اذه ىلع نوكت الف لاملا ةعابت امأو» - 2

 . «مرُللاب منُغلا» :ةدعاقل 5هب عافتنالا نم عنم نم ىلع نوكت الف ةعابت هْيَلَع تناك نإ
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 تناك ةفص ةفصلا كلت ءاوس }ةفورعم ةفصب نيفورعم موق ىلإ لسرأ ام امأو

 نوكي هنإف مولعم عضوم يف تناك ةمولعم ةقلح وأ 5مولعم لزنم ةفص وأ مهيف
 نود مهنم دحأ كلم لوخد ريغب هب نوعفتني هانركذ يذلا اذه هيلإ لسرأ نم

 لخد دقف هبيصن مهنم دحاو لك ذخأو هومستقا نإف ،هومستقي مل ام هبحاص

 رضحي ملو مهنم ىضم نم لكو .هلام يف هل زوجي ام عيمج هيف هل زوجيو }هكلم
 رضح نم نوكيف ؛ءيشلا كلذ مودقل رضح ولو ; ءيش هيف هل سيلف ةمسقلل
 ."ةرم لوأ همودقل رضحي مل هنأ ولو ،هبيصن ذخأي ةمسقلل

 مهيلإ لسرأ يذلا انه مه نوكي هنإف مهنايعأب يصوصخ موقل اذه لسرأ نإ امو
 .مهلاومأ يف نولعفي ام عيمج هيف نولعفي &رضح نمو مهنم باغ نم ءاوس ،كيلمنلاب

 لاومألا ةمسق غي۔ :ةلأسم

 :لجو ًرع :لاق ثيح ة هنيبن ناسل ىلع هباتك يف هلل ا اهركذ دق ةمسقلاو

 ةننم مهوفزاق نيكاسملاو 'ىماتَيلاَو ىبرقلا ولوأ ةَمنسقلا َرَصَح اذإوإ»

 .افورعم م مُهَل أولوفو

 اهكرديو ةمسقلا اهيف نكمت يلا لاومألا عيمج يف ءاكرشلا نيب ةزئاج ةمسقلاو

 .زوحت ال نمو هلاعفأ زوحت نم ءاكرشلا ءالؤه يف ءاوسو ربحلاب ضعب ىلع مهضعب

 يف يهف ةفيلخ مهل تناك نإ نونجلاو لفطلا لثم هلعف متي ال نم نكلو

 نوكت ةفيلخ مهل اوفلختسي نأ ةريشعلا اوذخأيلف ةفيلخ مهل نكت مل نإف مهماقم

 .مكحلاب كلذ مهيلع نوكرديو .مهماقم

 وه نيفورعم موق ىلإ لسري امي عافتنالا قاقحتسا يف ةربعلا ثأ _ ملعأ هللاو _ انه دارملا - 1

 .مهيلإ لسرأ ام لوصو يأ مودق روضح ال مهيلإ لسرأ ام ةمسق روضح
 .8 :ءاسنلا ةروس - 2

 .يتأي اميف كلذ لثم لاقيو ،ةفيلخلا ظفل يف ثينأتلل اًرابتعا لعفلاب ثينأتلا ءات تقحلا - 3
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 ام ةمسق ىلع ةفيلخ هل اوفلختسي نأ هتريشع ىلع نوكردي الف بئاغلا امو

 لاومألا عيمج نم هلعف ريغب هتبويغ دعب هكلم لخد ام امأو .لاومألا نم "هكرت

 ةريشعلا ىلع كردي انركذ يذلا اذه يف بئاغلا كيرش ًإف .ةيصولاو ثاريملا لثم

 نم انركذ يذلا اذه يف بئافلا عم كرتشا ام هعم مسقي ةفيلخ هل اوفلختسي نأ

 لاملا كلذ نم ثروف هريغ عم هيف >هكرشأ دق ًالام كرت نإ امأو .ثاريملاو ةيصولا

 امو كرت ام ،كلذ عيمج هعم مسقي ةفيلخ مهيلع كردي هتإف كرت يذلا ريغ اميش
 كردي ال :لوقي نم مهنمو ؛كرت امو ثرو ام عم طلتخا نيح هتبويغ دعب دافتسا

 اوؤاش نإ كلذ يف رايخلا مهل نكلو اهضعب كرت ُهَتنأل مكحلا يف كلذ مهيلع

 .لوقلا اذه ىلع اوكرت اوؤاش نإو ،اوفلختسا

 ةفيلخ هيلع اوفلختسي نأ مهل زوجي الف لاملا نم هتبويغ لبق كرت ام امأو

 نأ ةريشعلا ىلع كردي ال :لوقي نم لوق ىلع اذهو ؛ءاكرشلا عم نومسقي

 كرت دق ناك اذإ هتيويغ دعب بئاغلا ثروو ةفيلخ هكرت لام ةمسق ىلع اوفلختسي

 مهل زوجي هنإف كاذه يف فالختسالا ىلع نوربجي :لاق نم امأو .هتبويغ لبق هضعب

 .هتبوبيغ لبق هكرت ام ةمسق ىلع اوفلختسي نأ اضيأ

 اعم ةفلتخم سانجأ يف ال دحاو سنج يف ةمسقلا نوكرادتي امنإ ءاكرشلاو

 ىلع بنعلا كلذكو ،اهسانجأب نوتيزلاو ءاهفانصأب لخنلا لثم سنجلا كلذو
 . اهيف سيل ءاضيب تناك اذإ نوضرألاو ؛مهنيب اميف ناطيحلا كلذكو ،اهفالتحا

 سنج ضعبب اهضعب لبإلاو ادحاو سنج اهلك منغلا كلذك و .دحاو سنج ،ءيش

 لك ليمتي ىتَح بئاغلا توم اهدعب مكحي يلا بايغلا ةدُم ضقنت مل اذإ امب ديقي اَذَه لَعَن - 1

 .ررحيل .هق قح يذ

 بويغلاو ةبوبيغلاو رسكلاب بايغلاك ةبيغلا :سوماقلا بحاص لاق .بايغلا ىنعم ةبويغلا - 2

 ...بيغتلاو بيغملاو باغملاو ةبويغلاو
 .هريغ عم هيف كرتشا دق = «هكرشأ دق» - 3

 .موركلا ملعأ هللاو اهب دارأ بنعلا كلذكو - 4
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 ءاهفالتخا ىلع بايثلا لثم. ضوبقملا كلذكو لاحلا اذه ىلع رقبلا كلذكو ،دحاو

 ،دحاو سنج نطقلا نم لمعي امو ادحاو سنج فوصلا نم اهنم لمعي ام لكو
 كلذكو .ادحاو اسنج نطقلاو ناتكلا لعجي نم مهنمو .دحاو سنج ناتكلاو

 ءالؤهو .ةدح ىلع "هنم فنص لك ءايشألا لك يفو يناوألا عيمج يف باوجلا
 .سانجألا نم هريغ عم هتمسق زوحت ال مهنم دحاو لك سانجألا

 اهب لصتا امو ضرألاو دحاو سنج هلك لصألا :لوقي نم ءاملعلا نمو
 لصتا امو ضرألا يف ليقو .دحاو فنص بحلاو رابآلاو ناريغلاو دحاو سنج

 كلذكو :ادحاو اسنج نوكي نأ اضيأ ناويحلا يف ليقو ؛ادحاو اسنج نوكت نأ اهب

 هلك ضوبقملا يف ليقو .بايثلا ف كلذكو .اهفالتخا ةرثك ىلع اهنيب اميف يناوألا
 هتمسق زوحت نأ هلك كرتشملا لاملا يف لوقي نم مهنمو .ادحاو اسنج نوكي ا
 ام ىلع ءاكرشلا ربجي نأ كرتشا ام عيمج يف ليقو .ملعأ هللاو ضعب عم هضعب

 نيعلا ةمسقب امإ ،ءايشألا عيمج يف نكمت لوقلا اذه ىلع ةمسقلا أل مهنيب لصفي

 .قيفوتلا هلل ابو عيبلا وأ عفانملا ةمسق وأ

 هب زوجت ال امو ةمسقلا هب زوجت اميف :باب
 ثيح لجو ًرع هللا باتك يف ركذ اهلو ؛مالقألاب حصتو ةمسقلا زوحت امنإو

 . ۔۔ه۔ هدص ه هل ص ه ء۔2ح,ه۔. ر ؟ .ث .
 .”هميرَم لفكي ْمَهْيأ , النقأ ثوقلي ذال : لوقي

 ام اوملعيلو مهنيب ام اهب اولصفيل ءاكرشلا نيب مالقألا زيوت ىلع لدي اذهو

 .هبحاص نود مهنم دحاو أكل

 عيمجب حصت ال كلذكو .اهب لصتا ام عيمجب الو ضرألاب ةعرقلا لصت الو
 نوضبقي يذلا دودحماو ضوبقملاب حصت امنإو .مهريغو مدآ نب نم ناويحلا

 .اهنم فنص اك - «مهنم فنص ٌلك» - 1

 .اهنم دحاو ك ۔ «مهنم دحار ُك» -2

 .44 :نارمع لآ ةروس - 3
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 كهضبقمو نيكسلا لثم ة ةقرتفم اًمالقأ ضوبقملا نم دحاو يش نوكي الو مهيدي اب

 .هلك اذه زاوجب ليقو .كلذ هابشأو ديلاو عباصألاو

 اهنم دحاو لك نبت دق ناك اذإ انركذ يذلا ضوبقملا اذهب ةعرقلا حصت امنإو

 .اهب درفناو ةمولعم ةفصب

 هب زوحت نأ اهب لصتا امو ضرألا نم نيبت دق ام عيمج يف لوقي نم مهنمو
 .هنايبو هتفرعم ىلإ لصي اّمِم ناويحلا ريغو ناويحلا كلذكو ،ةعرقلا

 مهلقأ ىلع اومسقي ثأ كلذو ىاكرشلا مهسأ ددع ىلع مالقألا نولعجي امّتِإو

 ردق ىلع ذخأ دحاو نم رثكأ هل نمف 9ةدحاو ة ةعرق ذخأ دحاو مهس هل نمو 5اًمهس

 مهنم ةلاهج ىلع اهوقليلف ماهسلا ىلع مهمالقأ اوقلي نأ أودارأ اذإو .امالقأ هماهس ددع

 ةلاهج ىلع همالقأ لوأ نوقلي مهتإف دحاو نم رثكأ هل ناك نم لإ &‘القألا ىلع

 ناكم يف ةعباتتم هماهس ذخأيو ،اهل مهنم ملعلا ىلع هل اهنومري همالقأ نم هاوس امو

 ؛مهسألا ىلع ال ءاكرشلا ددع ىلع مالقألا نولعجي امّئإ :لوقي نم مهنمو .دحاو

 .ةعباتتم همهسأ ذخأ ةثالث وأ نامهس هل نم ةعرق تعقو امثيحف

 جوزلا لشم ةثرولا نم “بنجألا يف هلظ نالساو دمحم وبأ خيشلا ركذو
 مهنم ةعرقلاب لإ إ مهنوثر ال نكلو ،مهلصأ فرط ين ةثرولا مهدري نأ شةجوزلاو
 ام لشم اهيف اوبّيصي نأ ةلالكلاو مألا يف :ليقو .هيف مهنوديري فرط يأ ىلع

 .ةجوزلاو جوزلا يف نوبيصي

 مهسألا ددع ىلع مهبمالقأ نولعجي مهت :ءاكرشلا ف لوقي نم ءاملعلا نمو

 تعمتجا اهذخأ مهنم م دحأ ةعرق تعقو امثيحف مهلك لهجلا ىلع ©ةمهوقليلف

 .تقرزتفا و هماهس

 لك وه نمل نوردي ال يأ !مالقأل مهنم ةلاهج ىلع :داَرُسملا «مالقألا ىلع مهنم ةلاهج ىلع» -1

 ىنعملاو .«بيرغلاو داقني ال يذلا بنحألاو ينحألا» :سوماقلا يف لاق .«بنحألا يف» :هلوف -2

 .لمأتيل .قايسلل بسانملا وه يناثلا

 .اهوقليلف = «مهوقليلف» - 3
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 هل لعف ال نم عيمج امأو ؛ "حيحص لعف هل نم اهيقلي امنإ ةعرقلاو

 .هتعرق زوجت الف

 كلذكو حيحص لعف هل ناك ولو ءاكرشلا نم دحأ اهيقلي ال كلذكو

 زاوجب لوقي نم مهنمو .ليكولاو ةفيلخلا لثم كيرشلا عضوم يف ناك نم
 .كيرشلاو لفطلا يف هلك اذه

 ىمر نإف ؛مهضعب رأ ءاكرشلا مالقأ ملع اذإ اهيقلي الف ةعرقلا يقلي نأ دارأ نمو

 ملع نإف .ةلاحلا كلت ىلع زوحت ال مهتمسقف ءاكرشلا مالقأب مهنم ملع ىّلَع ةعرقلا

 .انماض اهاقلأ نم راص اوُملعي مل نإف ىرخأ ةبرض اوديعيلف كلذب ءاكرشلا

 اميف ارياخت وأ اعيابت وأ الدابت ن مهلام ءاكرشلا مسنقا نإ امو

 ةمسق نوكت ال اوركذ لا هوجولا هذه اف ،اًضعب مهضعب ريخ وأ ،مهنيب

 لعفي نأ بئافلا وأ نوفجلا وأ ميتيلا ةفيلخل اضيأ زوجي الو ؛طاكرشلا نيب

 ريخي نأ ىلع نونج وأ لفط وأ بئاغل راتخي نأ هل زوجي الو ءاذه نم اًميش
 دمحم يبأ خيشلا باوج اذهو .ةراجإلاو ةلدابملاو عيبلا كلذكو ."هكيرش

 .هلظ نالساو

 رك ةفيلخ كلذكو .انركذ ام عيمج هل زاج هلاعفأ تمت نم امأو

 انركذ ام عيمج يف لوقي نم ءاملعلا نمو .مهنذإب كلذ نولعفي مهنم دحاو

 اًّضيأ نوكتو ءاكرشلا نيب زوجي نأ رييختلاو ةراجإلاو ةلدابملاو عيبلا نم

 رابتعا ال نيناجملاو نايبصلا نأل ؛مهلاشمأو نيناجملاو نايبصلا رينغ نم هلعف حيصي نم دصقي - 1
 .عرشلا ف مهاعنأل

 .اورياخت وأ اوعيابت وأ اولدابت مث : :اذب دارملا «...ارياخت وأ اعيابت وأ الدابت م - 2

 لاملا يف فصلا نم روص يه اًَمئِإَو «ءاكرشلا نيب ةمسق نوكت ال اوركذ ينلا هوجولا هذه ثإن» - 3

 .كلف نم اميش لعفي نأ بئاغلا وأ نونجلا وأ ميتيلا ةفيلخل زوجي ال كلذلو اهتمسق دعب

 ولو راتخي نأ هيلع فلختسا نمل راتخي نأ ةفيلخلل زوجي الو :هانعم «بئاغل راتخي نأ هل زوجي الوه - 4

 .ملعأ هلل اَو .نونجلا لقع وأ لفطلا غ ولب وأ بئاغلا مودق دنع كيرشلا ريخت طارتشا ليبس ىَلَع
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 يذلا اذه بئاغلا وأ نونجلا وأ ميتيلا ةفيلخل اضيأ زوجيو .مهنيب ةمسق

 نب هلل ١ دبع هيبأ نع ")خيشلا نب هلل ١ دبع دمحم وبأ ىور اميف . انركذ

 .للا همحر جونام

 ّ{أك بيصن لخدي ىتم ةعرقلا ءاقلإ يف اوأدب اذإ ءاكرشلا يف ءاملعلا فلتخا

 رخآ ىلإ اوتأي ىَتَح هبيصن مهنم دحأ كلم لخدي ال :مهضعب لاق

 تعقو ام مهنم دحاو لك كلم لخدي رنشيحف ،هتعرق هيلع نوقليف مهسألا
 اوقلي نأ لبق مهل ادبو مالقألا ضعب اوقلأ اذإ لوقلا اذه ىلعو .هتعرق هيلع
 مه فلت اذإ كلذكو .ةرم لوأ ناك امك مهنيب كرتشم وهف مهعيمج
 .)لاحلا اذه ىلع اهوُمتي نأ لبق اهضعب

 .(ه450-500) ةرشاعلا ةقبطلا لاجر نم .خيشلا نب هلل ا دبع دمح وبأ

 ةعبسلا خويشلا دحأ (ه450-500) 9ط ،يراولا يئامللا جونام نب هلل ا دبع دمحم وبأ

 نب اجسي روسم يبأ نع نسلا ريبك وهو هملعت أدب 6“جامحم” راغب ناويدلا نيفلؤملا نيروهشملا
 هذيمالت نم .حمسلا نب ىسيع ىسوم يبأو ،ييساريلا مساق نب ركب حلاص يبأو ،نيجوي
 ايندلا يف ادهاز شاع .ةّئتِضاَيإلا ريسلاو هقفلا بتك يف ةرثانتم ىواتف هل ؛ريخلا نب نسكام

 وبأ :رظنا .اليوط رمع هنأ ودبيو ،هيلع تراغ ةراغ يف اديهش لتقو هلاح قيض ىلع
 (خم) ريس :ينايسولا 45 ،يتازملا ريس :يتازملا عيبرلا وبأ 283/2 ؛ 241/1 ةريسلا :ءايركز

 اهريغو 403/2 ؛ 159/1-160 تاقبط :نييجردلا 187/2-188 ؛ 82 }58 .46/1

 خيراتلا بكوم يف ةيضابإلا :رمعم يلع 70/2-71 }2.ط .ريسلا :يخامُششلا

 ماظن :يريبعجلا 99-100 ضةبرج خيرات :بوقعي نب ملاس 126 }0121/3ح ؛262/2ق/2ح

 .5 "حمالم :يريبعجلا ...165 .ةارعلا

 .اهعيمج =- «مهعيمج»

 نبغ لشم ءيش مهل ادب نإ :هب دارم «مه ادبو مالقألا ضعب اوقلأ اذإ لوقلا اذه ىلعو» :هلوق

 .اوقفتي نأ دعب ةعرقلا اوديعيلف مالقألا ءاقلإ مامتإ لبق ميسقتلا ةيفيك يف يأر وأ مهس يف

 .ةمسقلا اوداعأو مهسألا اولع ةمسقلا مامتإ لبق اهنم ءيش فلت نإ كلذكو
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 وهف مولعم مهس ىلع هتعرق تعقو نمف ةعرقلا يف اوذخأ اذإ :لوقي نم مهنمو
 ادب وأ اهوُمتي ثأ لبق مالقألا ضعب فلت اذإ اذه ىلعو .مهرخآ ىلإ كلذك مت هل

 اميف ةكرتشم ةعرقلا هيلع اوقلي مل و مهسألا نم يقب ام نوكي هئإف اورجاشت وأ مهل
 مالقألا نم ايش اوقلي نأ لبق اوعجرو مهل ادب اذإ امأو .ةيقابلا مالقألا هل نم نيب
 .ىرخأ ةرم اوقفتي ىتَح اميش كلذ دعب اوقلي الف

 ام لكاشت وأ مهيلع طلتخا كلذ دعب مث اعيمج مهسألا ىلع مهمالقأ اومر اذإف
 مهل سيلو ،"مهنيب ةكرشلا تلازو دعب اومستقا دق ءالؤه نإف مهنم دحاو كل

 هةريف "مهريغ ىلإ مهكلم نم كلذ عيمج اوجرخي نأ اوقفتا نإ آلإ ةكرشلا ىلإ ليبس ٠
 يف زوجي ام عيمج مهل زوجي مهنيب اكرتشم نوكي هئف مهنيب ةكرشلا ىلع مهل
 ناك نإ امأو .مهقافتا زوجي نم نيب اميف نوكي امنإ انركذ يذلا اذهو .كرتشملا

 كلذكو .اذه نوبيصي الف بئاغلا وأ نونجلا وأ لفطلا لثم هقافتا زوجي ال نم مهيف

 كرتشملا كلذ نم هغلبي ام ردق هبحاصل مهنم دحاو لك هقافتا زوجي نم ىطعأ نإ
 .ةرم لأ اوناك امك اضيأ نيكرتشم نونوكيو !زئاج وهف

 كرتشملا نم ذخأ نأ ءاكرشلا نم دح٨ل,رنوجي الو :ةلأسم

 هناكرش ن ذاب 7 تش

 هتصح كيرشلا هنم ذخأي نأ نزوي وأ لاكي ام عيمج ف : لوقي نم ءاملعلا نمو

 نمضيو هبيصن ذخأي :لوقي نم مهنمو .ءيش اهيف هيلع سيلو ،هكيرش ةصح كرتيو

 كلذ ناك اناويح هتصح كيرشلا هنم ذخأي نأ ضوبقملا عيمج يف :ليقو .هكيرش بيصن

 هلوقو هرخآ لإ «...مهيلع طلتخا كلذ دعب مث اعيمج مهسألا ىلع مهمالقأ اومر اذإف» :هلوق - 1
 لا يعادلا ام :لوقأ «...مهنيب ةكرشلا تلازو دعب اومستقا دق ءالؤه نإف» :َكِلَذ دعب

 ماكحألا هيف يرحت اطلتخم احزتمم ربتعي مأ ؟ اعاشم اكلم َكِلَذ ربتعي الأ ؟ مهكلم نم هحارخإ

 .رمألا ةقيقحب ملعأ هلل ا .؟ اقباس ةروكذملا
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 ام عيمجو ضرألا امأو كلذ ريغ وأ بايثلاو ةينآلا عيمج نم ناويح ريغ وأ ضوبقملا

 .لاح ىلع همهس نم ذخأي نأ كيرشلل زوجي الف اهب لصن

 دحاو رمع اذإ موق نيب ةكرتشم ضرأ يف هثل نالساو دمحم وبأ خيشلا ركذو

 اهيف سرفف همهس زواجي مل و هل نوكي نأ ىلع ضرألا كلت نم اضعب ءاكرشلا نم
 ةيقبلا ريصتو هل كلذ نوكي هنإف ضرألا 'البياطأ رتخي ل و رفح وآ ىتنب وأ

 كلت يف كيرشلا لمعي :لوقي نم مهنمو .مهصصح ردق ىلع مهنيب هئاكرشل
 يتأي ىََح هترامع ةلغ وه لكايو ىنب ام لثم يبيو سرغيو لمع ام لثم ضرألا
 هكيرش هيلع هري :ليقو .اودارأ ثإ كلذ دعب اومستقيلف هب يتأي ام لثمب هكيرش
 .اوبحأ نإ كلذ دعب نومستقيو تناك اذإ نيعلا ةميقو هيف ىنعت ام عيمج

 نم كيرشلا كردي الف ةعيدو سانلا نم دحأ ديب كرتشملا اذه ناك اذإ امأو
 عيمج يف هبيصن كردي :لوقي نم مهنمو .ءاكرشلا عيمج رضحي ىَتَح كرتشملا كلذ
 هذخأي الو ايش هيف كردي الف نزوي وأ لاكي ام ريغ امأو ،نزوي وأ لاكي ام

 ناك نم ىلع هتصح هيف كردي نأ هريغو لقتنملا نم ضوبقملا عيمج ين ليقو .اضيأ
 .الوأ انركذ امك هدنع

 ذخأ ام عيمج ًاإف هنيعب مئاق وهو مهريغ دي يف كرتشملا نم نومضملا امأو
 ذخأ هدي ي ناك نم ىلع اضيأ كرذيو .هئاكرش نيبو هنيبف كلذ نم كيرشلا

» : . 
 هوجو نم هجو وأ بصخغب هدي ف ناكأ ءاوس .هئاكرش بيصنو هبيصن لكلا

 لف ثتاف وأ هنيعب امئاق ناكأ ءاوس نيعلا كلت نم ةميق ذخأ نإ امأو .ةيدعتلا
 .هكيرش نود هل كلذ نم ذخأ ام عيمج

 نوكيو .هيلع تناك نم عيمج ىلع هبيصن اهيف كردي نويدلا عيمج كلذكو

 نأ هذخأ يف دصقي مل نإ امأو ،ةكلذ ىلع هذخأ نإ هبحاص نود هل هذخأ يذلا

 .أطخ وهو «بياطم» :لصألا يف درو - 1

 هذخأ نإ هبحاص نود هل اكلم نوكي هئأ هب ديري «هبحاص نود هل هذخأ يذلا نوكيو» :هلوق - 2

 .ةينلا كلت ىلع
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 نأ ىلع هذخأ هتنأ ولو مهنيب نوكي هنإ :ليقو .مهنيب وهف هبحاص نود هل نوكي

 .هكيرش نود هل نوكي

 هنغ نم الو كيرشلا هنم ذخأي الف كرتشملا نم ةلغلا هل نوكت ام عيمج امأو

 الو .لصألا يف كلذ ريغ ليقو هبيصن كيرشلا اهنم ذخأي نأ ةلغلا يف ليقو .اميش

 يف ناك نم روضحب وأ ،اعيمج مهرضحمم الإ لصألا يف ءاكرشلا ةمسق زوحت
 اولعج ولو ،كلذ هبشأ امو رمألاو ةلاكولاو ةفالخلا لثم ،هوجولا نم هجوب مهماقم

 مهنم دحأ بيصن اوقرف اذإ مهتمسق زوحت ال كلذكو ؛اًمولعم امهس بئاغلا كلذل
 .مهئابصنأ ضعب ىلع وأ مهماهس عيمج ىلع

 زوجت نأ اهنذإب مهمهسأ ىلع اهبيصن اوقّرفف اهدالوأ مستقا اذإ مألا يف ليقو
 ثانإلا اوقّرفو اومسنقا اذإ ةوخإلا يف لوقي نم ءاملعلا نمو .كلذ ىلع مهتمسق

 كلذ ىلع مهتمسق زوحت نأ هتخأ بيصن هعبت مهنم دحاو لك مهسفنأ ىّلَع مهنم

 لك نم ضعب مسنقاو تاهَمالاب اوقرتفا اذإ ةوخإلا يف لوقي نم مهنمو .لاحلا
 يف لوقي نم ءاملعلا نمو .مهتمسق زوحت نأ اعيمج اورضحي مل و ضعب عم ةيحان

 .اعيمج اورضحي مل ولو ضعب عم مهضعب ةمسق زوحت نأ اوكرتشا اذإ 6لشاشعألا
 يف انركذ ام عيمج اوبيصي نأ :رئاشعلاو لئابقلاو ذاخفألا يف لوقي نم مهنمو

 .ملعأ هلل او كرتشملا

 لصألا ةمسق ثيس ةلأسم

 لشم دودحلا كلتو ؛دودحلاب الإ هب لصتا ام عيمجو لصألا ةمسق حصت الو
 ل " . ا .

 حصي الو .هدح ىلع مهنم دحاو لك مهس نيبيو ءاكرشلا نيب ليصفي ام عيمج

 لصتملا ةرسحلاو طخلا لثم فرطلا ىلإ فرطلا نم ًاليصمتُم الإ حلا كلذ

 .نوطبلا وأ ذاخفألا وأ لئابقلا ىنعمب شارعألا دصقي هلعل :شاشعألا - 1

 ىَلَع مدرلاب ضرألا نم عفري ام وه _ هريغ يفَو _ انه رسجلاب دارملا أ ملعأ هللاَو يل ودبي - 2
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 ًإك بيصن نيبتي كلذبو .فرط ىلإ فرط نم تناك اذإ "بورزلاو طئاحلاو
 .مهنم دحاو

 ملو جزتما دق كرتشملا ضعب أل ةمسقلا اهب حصت الف ةعطقنملا دودحلا انمو
 .هثحب لصفني ملو نيبتي مل ضعب ناك اذإ كرتشملا يف ةمسقلا زوحت الو ؛لصفني

 بشخلاو ةراجحلاو ةيدكلا لثم ءاح نوكي ام عيمجب زوحت ةمسقلا :لوقي نم مهنمو
 ء 4 ة 7

 . ناويح ريغ وأ ناك اناويح اح نوكي الف هلك لقتنملا اًمآرو ؛ تلصتا وأ تعطقنا نإ

 .كلذ ريغ ناويحلا يف :ليقو ؛ناويحلا لإ ادح نوكي ثأ هلك لقننملا يف :ليقو

 مهريغل وآ ءاكرشلل دودحلا تناكأ ءاوس ةمسقلا ف لخدت ال اهلك دودحلاو

 مهنذإب ادح اهولعجو سانلا نم مهريغل دودحلا هذه تناك اذإ هنكلو .سانلا نم
 .مهعابصنأ ءاكرشلا ىلع طلخي كلذ أل "كلذ دعب اهعزن بيصي الف

 اهكسمي :لوقي نم مهنم ؛ءاكرشلا اهب مستقا ام دعب دودحلا هذه يف اوفلتخاو

 .اهتميق اضيأ ءاكرشلا ىلع كردي الو اهعزن كردي الو ضرألا كلت يف اهبحاص
 ريغ يف اذهو اهعزن كردي مل نيح اهتميق ءاكرشلا ىلع كردي :لوقي نم مهنمو
 .هذخأي هنإف ناويحلا امأو ناويحلا

 .كلذ ريغ دارأ نإ الإ ءاكرشلا مهسأ طالتخاب كلذ يف لغتشي الو هلام عزني اهبحاص ف هنذإ ريغب مهريغ دودح نم انركذ ام ءاكرشلا لعج نإ امو
 52 / ٥

 8 اهنوطخي ةطخلا لثم ةكرتشملا ضرألا نم مهنيب م دودح ءاكرشلا لعج نإ امأو

 ىلع اومستقاو ادح هولعجف اًرسح اهيف اوعفر وأ ،مهتيب اَم دح اهولعجو ضرألا كلت

 راجشألا هنم برشتل ردحنملا ىلعأ لإ هءارو ءاملا كسمب ازجاح وأ ادس لكشيل ردحنم

 .مهُباودو سانلا ِهْمَلَع رمي اقيرط نوكيل رسجلا كلف ضرع يفكي دقو ،هِسَلَع ةسورغملا
 .هرخآ ىلإ «...بورز عمج رسكيو منغلا عضومو لخدملا :برزلا» :سوماقلا لاق بورزلا - 1

 ةكئاشلا ناصغألاو عورفلا نم ذختي ام وه فرعلا بسح نهذلا ىلإ ردابتملا ىنعملا نكل
 .ةلصافلا دودحلا ىلع نوكت ام ابلاغو ءاههبشو لوقحلا ىلع اًحايس
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 نم ناك نم ًالإ مهريغ نود ءاكرشلا نم اهيلي نمل دودحلا هذه اف ةلاحلا كلت
 .هدحو فرطلا 6}ىلإ هدر يذلا دحلا ذخأيلف كرتشملا فرط يف عقو ءاكرشلا

 حلا نوكي امنإ :مهضعب لاق ؛مهنيب ءاكرشلا لعج يذلا حلا يف اوفلتخاو

 نم مهنمو . ةريثك مهسأ هل نم وآ دحاو مهس هل نم كلذ ف ءاوس اًئاصنأ مهنيب

 .كرتشملا يف مهلام ردق ىلع ثحلا كلذ مه نوكي :لوقي

 ؟ ةلغلا هيلعو هتمسق زوحت له لصألا يف ءاملعلا فلتخاو

 هتمسق زوحت ال نورخآ لاقو .ةلغلا هيلع تناك اذإ هتمسق زوحت ال :مهضعب لاق

 ف ةمسقلا زوجي نم ةلعو . هلوق يوقي ام. مهنم دحاو ك ًلتعاو .ةلغلا هيلعو لإ

 تمدع اذإف .ةلغلا هيلعو الإ لصألا ةفرعم نيبت الأ معز هَتأل ةلغلا هيلعو لصألا

 نوكي هنإف اذه يف نايبلا مدع اذإف ءيدرلا نم دّيجلا مهل نيبتي مل هنع ةلغلا
 نم امأو ؛كلذ لبق هفرعي مل نمل هلك اذهو ،ةمسقلا عم نوكي ال نبغلاو نبغلا
 اهزوجي ال نم امأو .لصألا ىلع ةلغلا نكت مل ولو ةزئاج ةمسقلاف كلذ لبق هفرع
 امم اضيأ ةنغلاو .زوحت ال اعم لصألا ريغو لصألا ةمسق لوقي هنإف ةلغلا اهيلعو

 .نزولاب وأ ليكلاب ًالإ هتمسق زوحت الف نزوي وأ لاكي
 تزاج نبغلا نكي مل و ةنغلا هيلع سيلو لصألا ءاكرشلا مستقا اذإ امأو

 .نبغلا نكي مل اذإ ديحلا نم ءيدرلا هنم اوملعي مل وأ لصألا كلذ اوملع ،مهتمسق

 نكامأ ف وأ دحاو ناكم ف ناك ام ءاوس مهنيب ةمسقلا نوكرادتي ءاكرشلاو

 مهنم اعد نم لوق لوقلاف ةقرتفم نكامأ يف ناك ام ةمسق ين اوفلتخا نإو .ىتش

 يف ام اومسنتقي نأ اوقفَّستا نإ لإ ،دارفنالا ىلع دحاو ناكم يف ناك ام ةمسق ىلإ
 مهنأ انركذ يذلا دحاولا ناكملا يف اوفلتخاو .مهل كلذف ةدحاو ةرم ىتش نكامأ
 ناًدفلاو نانجلا لثم بورزلا وأ طئاحلا در ام :مهضعب لاق ؛ةمسقلا هيف نوكرادتي

 ۔«ىنعملا حصيل “ني” ىنعم “ىلإ" لعل» :خسانلا فاضأ -ا
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 لاقو .مهريغ ةرامع وأ بورزلا وأ طئاحلا هعطقي مل و دحاو ناكم يف اههبشأ امو
 نم مهنيب ام لصفنا ولو ةنجألاو نيدادفلا نم دحاو ناكم ينف ناكام :مهضعب
 هتعمج ام :نورخآ لاقو .مهريغ ةرامع مهنيب ام عطقت مل ام "بودخلاو ناطيحلا
 :ليقو .مهترامعب سانلا مهنيب عطق ولو دحاو ناكم يف لوصألا نم ةدحاولا نيعلا
 نم ناك اذإ انركذ يذلا اذهو لايمألا هتعمج اذإ دحاو لزنم لصأ يف كلذ ريغ
 نإ امأو .ةدح ىلع ةئيربلا لصأو ،هلك يراجلا ءاملا لصأ لثم دحاو سنج
 ىلع نوك ر ادتي الف يراربلا لصأ نم هريغ عم ةمسقلا يف يراجلا ءاملا لصأ اوعمج
 .مهسفنأب كلذ ريغ اودارأ نإ الإ ،لوقلا اذه

 اذإ كلذو دحاو ناكم يف ةمسقلا نوكرادتي مهتأ ءاكرشلا يف انركذ يذلاو
 نإ امأو ؛بنعلاو نوتيزلاو ليخنلا لثم ادحاو سنج نم ناكملا كلذ يف ام ناك
 مهنكمأ نإ ًالإ ةمسقلا يف نوكر ادتي الف دحاو ناكم يف فانصألا هذه تعمتجا

 الو .نانجلا نم دحاو ناكم يف اهنك فانصألا كلت نم مهنم دحاو اك ذخأي نأ
 نإ لإ هترثك ىلإ الو سانجألا كلت نم مهنم دحاو لك ذخأ ام ةلق ىلإ رظني
 هتمسق زوحتو ضرألا عم لصألا ةمسق زوجتف ؛كلذ مهلف ،انركذ ام ةمسق اوضارت

 اهلك ضرألا نوكت هنإف ضرألا نود لصألا اومسبتقا نإ نكلو ضرألا نود
 ام راجشألل تبني الو ؛‘أراجشألا نود ضرألا ةمسق اضيأ زوحتو ؛مهنيب اميف
 هتمسق حصت امسإ لصألاو ؛دودحلاب اذه اومسنقا ثيح ضرألا نم هيلع تتبن
 .ءاكرشلا مهسأ تلدتعا اذإ ةميقلا ريغب حصت :لوقي نم مهنمو .ةميقلاب

 .هقباسك بورزلا هلعل - 1

 يف لاق ،«يراربلا لصأ نم» :كلذ دعب هلوقو «ةدح ىلع ةيربلا لصأو» :هلوق - 2
 :دحنملا يف :لاقو .«ةيفيرلا 4هضو رتيرتلاك ءارحصلا :ةيرَبلا» :سوماقلا
 .«ءارحصلا :يرارب عمج ةئيربلا»

 هنأ وه _ ملعأ هللاو _ اذه هيجوت :«راجشألا نود ضرألا ةمسق اضيأ زوحتو» - 3

 رودلا ءانب لثم راجشألا ريغ رخآ ءيشب اهترامع ضرألا نم ءاكرشلا دصق نوكي
 .ىرخأ ضارغأل اهذاختا وأ
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 رأ لاكي ام الإ ةميقلاب الإ حصت ال لصألا ريغ كرتشملا عيمج ةمسق كلذكو

 نم اهنم ناك ام امأو .ةميقلا ىلإ هيف نوجاتحي الف ادحاو سنج نم ناك اذإ نزوي

 يف لصأ مهل ناك اذإ ءاكرشلاو .ةميقلاب ًالإ ةمسقلا هيف حصت الف ةقتفم سانجأ

 مهنكلو ،ةدحاو ةرم نم ةمسقلا هيف نوكرادتي الف ىتش دالب يف ةقرتفم لزانم

 .هيلع اوقفتا اذإ كلذ مهل زوجي

 مهنم دحاو لك دارأو لصألا نم ةقرتفم لزانم يف ام اومستقي نأ اودارأ اذإو

 لك نوموقي مهنإف هيف ناك يذلا لزنملا يف هدنع ناك يذلا لصألا ذخأي نأ

 لزنم يف ءاكرشلا ناك اذإ اممو .لصألا كلذ هيف ناك يذلا لزنملا ةميقب لصأ

 يف نكي مل يذلا لصألا امأو مهلزنم يف ةميق مهلزنم لصأل نولعجي مهنإف دحاو

 .مهنع دعب اَم ةميق هل نولعجي مهتإف مهلزنم

 ةكغلاةمسق 2 :ةلأسم

 نأ ىلع اهومستقا نإ لإ كردت : اذإ راجشألا ىلع ةلغلا ةمسق زوحت الو

 مهنإف اهوعزني نأ ىلع كردت نأ لبق اهومستقا نإف . 6هكلذ مهنيح نم اهوعزني

 ةمسقلا دعب راجشألا ىلع اهوكرت نإف هتمسق حصت كلذبو ةميقلا اه نولعجي

 نإ 77 ؛ماَيأ ةئالث كلذ يف نوبيصي :ليقو . .مهتمسق تخسنفنا دقف تداز ىتَح

 .مهنيب نبغلا نكي مل نإ كلذ مهلف تكردأ دق ةلغ اومسقي نأ اودارأ

 نم ءاملعلا نمو .قسنب اًقسن لاحلا اذه ىلع ضرألا تبنأ ام عيمج كلذكو

 اذإ اذهو ،نبغلا نكي مل اذإ راجشألا عم اهتمسق زوجت :راجشألا ةلغ يف لوقي

 اومستقا اذإ نكلو لاح ىلع اهتمسق زوحت الف كردت مل نإ امو ةلغلا تكردأ

 تّرحو زئاج وهف ةمسقلا لاح يف اضيأ اهوركذي مل و ةلغلا | كردت نأ لبق لصألا

 .مهطرش ىلع مهف مهنيب نوكت نأ ةلغلا اوطرتشا نإ الإ ءاهتلغ ةرجش ك

 كلذ ىلَع ة ةسيقم ةلأسملا هذَهَو ؛اهحالص ودب لبق ةرمنلا عيب نع , ءيبلا يهن ىّلَع ءانب اَذَه - 1

 .ءاكرشلا ييب ماصخلاو نبغلا عفد كلذ رك ف ةمكحلاو .ملعأ هل هلل اًَو مكحلا
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 نبغلا ي :ةلأسم

 ©أهنبغلا جورخ :مهضعب ىعدا كلذ دعب مت ءاكرشلا نيب ةمسقلا تّحص اذإو

 مل نإف ،هرادقمو نبغلا كلذ ىلع ءانمألا ةداهشب الإ هيلإ تفتلي الف هبيصن يف

 ،نبافلا رارقإب وأ ءاملعلا لوقب نبغلا مص اذإو .مهتداهش زوحت الف هرادقم اونّيبي

 ؛مهتمسق خسفنت الو ،نبغلا نوددارتي مهتإف ،هنّيبي مل وأ نبغلا رادقم نبأ ءاوس

 .مهتمسق تخسفنا دق :لوقي نم مهنمو

 عيبلا يف سانلا نيب اًنبغ نوكي ام وه مهنيب اميف ءاكرشلا هددارتي يذلا نبغلاو

 مهنيب اميف ءاكرشلا هكرادتي الف )هئارشو مهعيب يف سانلا هبيصي ام امأو ءءارشلاو

 ام لكلا نوددارتي مهنإف مهنيب اميف ءاكرشلا هكرادتي يذلا نبغلا جرخ اذإ مهنكلو

 .لاحلا اذه ىلع عيبلا يف كلذكو ؛هنوبيصي ال امو دارفنالا ىلع هنوبيصي

 كنوبغملا ىلإ هعفدب ذخأ نبغلا نيبت نإف ،نبغلاب ءاكرشلا دحأ هب رقأ يذلا هجولاو
ّ 

 .ءيش هيلع قيي مل هئأ نيميلا هيلع كرديو هب ًرقأ ام يطعي هكإف هنيبي مل نإف

 يف الو إماهسلا نم نوبغملا يف الإ ةرامعلا دعب نبغلا هيف نتبتي ال لصألاو .

 ةرامعلا تنّتيبت وأ ةرامعلا لبق ناك هأ نبغلا ىلع ةداهشلا تناك نإ الإ نباغلا
 ال هنأ انركذ يذلا اذهو ،هل عفنأ اهنأ مهسألا نم نوبغملا ف تناك قلا

 ددعب هومستقا ام امأو .ةميقلاب هومستقا ام عيمج ةرامعلا دعب نبغلا هيف نوكرادتي

 دعب ولو جرخ اذإ نبغلا هيف نوكرادتي مهنإف ضرألا يف عرذألا ددعب وأ راجشألا

 مهنإف نبغلا هيف جرخف نزولاب وأ ليكلاب هومستقا ام عيمج كلذكو .ةرامعلا

 .هنوددارتي مهتاف نبغلا هيف جرخف ددعلاب هومستقا ام عيمج كلذكو ؛هنوكرادتي

 .نبغلا روهظ :هدارم «نبغلا جورخ» :هلوف - 1

 زاوج كيرشلل نوكيو .هيف حماستي ام :هانعم «...مهئارشو مهعيب يف سانلا هبيصي ام اًمأو» - 2

 ... ؟ هرادقم امو ؟ هدح ام :لاؤسلا ىقبي ...هذخأ

 .هريغ عم وأ ادرفنم نبغ نم باصأ ام دري نأ كيرش لك ىلع بجي يأ - 3

- 8 7 _ 



 ناك نإ هئنإف هوددارتي نأ اودارأف ءاكرشلا مهسأ ضعب يف نبغلا جرخ اذإو

 هعفني امك نوبغملا ىلإ نبغلا كلذ نوري مهنإف اهب لصتا امو ضرألا يف كلذ
 بحاص ف هيلي يذلا مهسلا يف نبغلا ناك نإف .همهسب لصتيو هيلي اميف هذخأيو
 زف ةريثك مهسأ نوبغملاو نبافلا نيب ناك نإو ؛هيلي امم هل هدري مهسلا كلذ
 هيلإ دودرملا كلذ اضيأ دريو نبغلا كلذ هيلي نمل دري نباغلا مهسلا كلذ بحاص
 .هذخايف نوبغملا ىلإ لصي ىمح نولعفي كلذك ؛هيلي نمل نبغلا

 هيلي يذلا مهس يف عجريف ،همهس عيمج نم ءاكرشلا نم دحاو جرخ ولو
 اضرأ اومستقاف "نينب ةثالثو هتجوزو همأ كرتو يفوت لجر لثم كلذو ؛هبيصني
 كازج رشع ينثا :سدسلا همأ تذخأف ءاًمهس نيعبسو نينثا ىلع مهنيب تناك

 كازج رشع ةعبس نينبلا نم دحاو لك ذخأو مهسأ ةعست :نمثلا ةجوزلا تذخأو

 ذخأف رخآلا فرطلا يف نارخآلا عقوو ضرألا فرط ين هينب دحأل عقوو
 امّسنإ ناك نإف ،ءازجأ ةعست " ن ءاكرشلا هنبغو ءازجأ ةينامث نينبلا نم "نافرطلا
 هيلي يذلل نافرطلا نباغلا كلذ دري هتإف نينبلا نم رخآلا فرطلا يف ناك نم هنبغ
 يذلل هيلإ دودرملا كلذ ريو هيلي اًمِم هاخأ اهب نبغ يلا ءازجألا نم ةعستلا كلت
 نم ةعستلا كلت ذخأتف ةجوزلا ىلإ ءازحا ةعست وه يذلا نيغلاب يهتني ىَتَح 6هيلي
 تجرخف ،ءازجأ ةعست وهو اهيلي نمل ة ةرم لوأ تذخأ ام درتو اهمهس ين ءازجألا
 هذخأيف نوبغملا ىلإ نبغلاب اوهتني ىّمَح نولعفي كلذكو ؛هلك لزألا همهس نم
 .هعفني امك

 هيلإ زاج ام هيلي يذلل دحاو لك ري هنإف ءاكرشلا نبب نيغلا قرتفا نإ كلذكو
 اذإ امأو .ةرم لأ انركذ امك هيلي امم هذخأيف نوبغملا ىلإ كلذ عيمج يهتني ىتَح

 ركذي مل و .«“هاهتنم ءيش لك فرطو" :هدّيَس نبا» :ناسللا يف لاق ،«ينافرطلا» :هلوق - 1
 .خلإ...يناتحتلاو ،يناقوفلا :ىلَع اسايق ةزئاج ةغيصلا ِهذَه نأ ودبيو .فرطلا لإ ةبسنلا

 .انه دروام باوصلاو «...ةعستب ءاكرشلا هنبغ» :(م) ةخسنلا ف - 2

 .«اهمهس» :دارا لعل - 3
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 نوكردي نينوبغملا مهسألا باحصأ نإف رثكأ وأ ةثالث وأ نيمهس يف نبغلا جرخ
 ءاوسو .ةريثك مهسأ يف وأ دحاو مهس يف نبغلا كلذ ناكأ ءاوس ،عقو امثيح نبغلا

 ١ .دحاو نم رثكأ وأ اوناك اداحآ نونوبغملا كعلوأ

 تحص ام دعب مهتمسق اوخسفي نأ اودارأو ءاكرشلا نيب ةمسقلا تًّحص اذإو

 ،هنوبيصي مهنإف مهنم ضارت نع كلذ ىلع اوقفتا اذإ :ليقو .كلذ نوبيصي الف

 .ملعأ هللاو ا

 نم ًؤف نبغلا هيف جرخف ءاكرشلا همسنقا اذإ اهب لصتا امو ضرألا ريغ امأو

 ضرألا يف كلذكو .ءيش ءاكرشلا نم هريغ ىلع سيلو هري نبغلا هيلع "عقو
 .اهب لصتا امو

 جرخ ام نوبغملا ىلع دري نباغلا نإف ىتش نكامأ ف ءاكرشلا مهسأ فقزتفا نإو

 ۔ طقف هيلإ

 الو ةمسقلا هب خسفنت الف ءاكرشلا مهسأ ضعب يف جرخ اذإ بيعلا امأو

 باوجلا نوكيف نبغ بيعلا كلذ يف ناك نإ آلإ ءاضي بيعلا كلذ ر نوكرادتي
 .نبغلا يف باوحجلاك اهيف

 كرتشملا ذي عفانملا ةمسق ذ :ةلأسم

 :هعمجأب ناويحلا لثم ةمسقلا هيف نكمت ال امم وهو موق نيب ناك اذإ كرتشملاو

 ضعب “” داف كاههبشأ امو بايثلاو يناوألا عيمجو .مئاهب وأ اوناك مدآ يب

 نم لوق كلذ يف لوقلا ةف نورخآ مهيلع ىبأو كرتشملا كلذب امعافتنا ءاكرشلا

 قايسلا هيضتقي ام اَذَهَو 6«هذرَي نبغلا هَْلَع عقوأ نم ثإَم» :لاقي نأ باوصلا نأ رهاظلا - ]

 .ملعأ هلل اَو ماقملاو

 ضعب بلاط يأ «اعدف» :دارملا أ رهاظلا «...كلذب اعافتنا ءاكرشلا ضعب ىعاف» :هلوق - 2
 .(هتمسق لبق يأر كرتشملا كلذب ءاكرشلا
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 ةياعر لثم كرتشملا كلذ عفانم ةنوذخأيف هلك كلذ عنم ىلإ مهنم ىعدا

 عيمجو ىنكسلا كلذكو .كرتشملا كلذ نم اهيلإ جاتحي ام عيمج ةقفن وأ ناويحلا

 لوق هيف لوقلاف كرتشملا نم ةمسقلا هيف نكمت ام كلذكو .لاحلا اذه ىلع عفانملا

 .ةمسقلا هيف نكمت ناك اذإ ةمسقلا ىلإ اعد نم لوق مهنم لوقلاو ،مهنم عنم نم

 عب :هكيرشل ءاكرشلا نم دحاو لاق اذإ كرتشملا نم ةمسقلا هيف نكمت ال يذلاو

 الو عيبي نأ ىلع ربجي الو ،كلذ بيصي هنإف اهكيرش عيبي نأ هيلع ىبأف ،رتشا وأ

 نم ءاملعلا نمو .لعفيلف هكيرش ريغل همهس عيبي نأ هكيرش دارأ نإف ؛يرتشي نآ

 هيف نكمت ال يذلا ءيشلا يف يرتشي وأ عيبي نأ ىلع ربجي نأ كيرشلا يف لوقي

 .كلذ ىلإ هكيرش هاعد اذإ ةمسقلا

 يف ايهتني ىََح هيلع اديازتيلف اكيمج هايرتشي وأ اعيمج هاعيبي نأ ادارأ ذإو
 امهنإف هعيب ادارأ نإ كلذكو ،رثك وأ كلذ لق هذخأيلف هدارأ نم ىلإ امهتدايز
 ناك اذإ :ليقو .هذخآيلف نمثلا ةلقب هدارأ نم ىلإ يهتني ىََح هنم نم ناصقانتي

 لقألا بحاصل رثكألا بحاص يطعيف ،هنوموقي لودعلا ثإف رثكألا هل نم امهيف
 هل نم امهيف ناك ولو ،هيلع ناعزنقيف لودعلا هموقي :لوقي نم مهنمو .هبيصن ةميق
 امو ؛هتَّصح ةميق هكيرشل يطعيو ،هذخأيلف امهنم هيلع هتعرق تعقو نمف ،رثكألا

 .هنمث نامستقيو كلذ امهلف امهريغل هعيب اعيمج ادارأ نإ

 هيف بيصي الا كرتشملا عيمج نم ةمسقلا هيف نكمت اميف لوقي نم ءاملعلا نمو
 .مهصصح ردق ىلع هلك كلذ عفانم نومستقيو مهنيب عفانملا عنم ءاكرشلا
 عفانملا ةمسق هيف نوكرادتيف لاحلا اذه ىلع ةمسقلا هيف نكمت ال ام كلذكو

 اكيمج عافتنالا مهنكمي مل اذإ رودلاو يناوألاو بايثلاو ناويحلاو ةمدخلا لثم كلذو

 . «َكِلَذ عنم إ مهنم اعد نم» :هب هداَرُم ا رهاظلا : «هلك كلذ عنم ىلإ مهنم ىعدا نم» :هلوقف - 1

 .كرتشملا كلذ ةياعرب نوربجي يأ «نوذخؤيف» :باوصلا لَعَ «...نوذخأيف» :هلوف - 2

 . «هئيلإ جاتحي ام» = «اَهْيَلإ جاتحي ام» - 3
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 تاعاسلا نم هيلع اوقفتا ام ىلع هلك كلذ عفانم نومسقي مهتإف ،انركذ اميف
 مهنم ىفوتسا نمف عفانملا نم انركذ ام اومستقا نإف .نينسلاو روهشلاو ماتيألاو

 .كلذ لثم وه يفوتسي ىَمَح رخآلا ىلإ كرتشملا عجريلف هتصح

 نأ مهنم عفتنا نم ىلع نوعجري مهنإف مهضعب عفتني نأ لبق كرتشملا فلت نإف

 ردق هيلع نوكردي امنإ :لوقي نم مهنمو . .عافتنالا كلذ نم مهبان ام مهيطعي

 نم رخآلا هب عفتنا دقو لإ كرتشملا فلتي م نإ امأو .لزألا عافتنالا نم هبيصن

 :لوقي نم مهنمو .رشك و عافتنالا ق ءاميش كلذ دعب رد ال هنإف ءاكرشلا

 اومستقا اذإ كلذ ريغ ليقو .رغك وأ كلذ لق عافتنالا نم هل يقب امب هيلع عجري
 .ائيش عفانملا ف كلذ دعب نوكرادتي الو مهتمسق زوجتف عفانملا

 ىبأ كلذ دعب مث ،مهلامعتسال ةادألا نم هريغ وأ دبعلا "اوفلاست موق امأو
 ؛هل فلسأ ام ءانع هيلع كردي هئإف فلسأ ام لثم هل فلسأ نمل دري نأ مهضعب

 يف باوجلا كلذكو .هب عفتنيل هل هفلسأ يذلا كلذ هيلع كردي :لوقي نم مهنمو

 ىلإ كلذ يف رظني الو لاحلا اذه ىلع لزغلل وأ جسنلل مايألا نفلاست اذإ ءاسنلا

 .انعلا ذخأ ىلإ انركذ ام عيمج يف هيلإ عوجرملاو ،اهلوطل الو مايألا رصق

 اجوزتم يأ نافلس امهو افلاست دمو .رهص ةفولسأ امهنيب» :سوماقلا يف لاق :«اوفلاست» - 1

 .هرخآ ىلإ «...نيتخألا

 لعفلاو ضرقلا فلسلا 6يفلسأف تفّلستو مهارد هنم تفلستسا» :برعلا ناسل يفو
 :لاقي نأ رهظألاف اذه ىلعو .هرخآ ىلإ «...هتضزنقا يأ .الام هتفلسأ لاقي ،تفلسأ

 نفلاست اذإ» :ةرابع اذكو .حضوأ ناكل «اوضراقت» :لاق ولو . «اوفلست» وأ «اوفلستسا»

 :ةرابعلاب دارملاو «...نضراقت اذإ» :اهانعم «جسنلل مايألا
 مث .لوال وه هدبع يناثلا ضرقي نأ طرش نأ ىلع همادختسال رخآل هدبع لجر ضرق اذإ

 ...هتادأ وأ هدبع ءانع ِهيَلَع كردي ةَئإَت هضرقأ املثم رخآلا ضرقي نأ مهضعب ىبأ

 نأ طرش ىَلَع ىرخأ دنع ةمولعم امايأ وأ اموي رهادحإ لمعت نأ ىلع ءاسن تقفتا نإو

 ...َكِلَف زوجيف لوألا دنع اهرودب يه لمعت

 انركذ ام عيمج يف هيلإ عوجرملاو» :اذكه ةرابعلا نوكتف .انه “ىلإ” ةظفل راركتل ىنعم ىرأ ال - 2

 .«ءانعلا ذخأ ىلإ انركذ ام عيمج يف عوجرلاو» :اذكه وأ ،«ءانعلا ذخأ
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 تانامألا نم طلتخا ام ةمسق ي :ةلأسم

 باحصأ الف ،هناويحل عار وأ هل رمحأ وأ لجرل ضراقم هأ لجر فرع اذإف
 ناك هنأ نيبتي مل ام ،انركذ نيذلا ءالؤه يديأ يف ناك ام عيمج يف نودعاق لاومألا
 كلذكو لاحلا اذه ىلع هلفط وأ هدبع دي يف ناك ام عيمج كلذكو .مهلام ريغ هدنع

 لاجرل ايعار وأ ىتش لاجرل لاومأ هدي يف ناك ريجأ وأ ىتش لاجرل اضراقم ناك اذإ

 .انركذ نيذلا ءالؤه يديأ يف ناك اميف مهلك نودعاق مهّتإف ،نيقرتفم

 ناك ام ضعب وأ مهيديأ يف ناك ام يعارلا وأ '"ريجألا وأ ضراقملا فاضأ نإو
 عيمج يف لوقلا أإف هضراقم وأ هريجأ هنأ فرع يذلا ريغ لجرل هنأ مهيديأ يف

 هيلإ ادوصقم مهيديأ يف هولعج مهتأ انركذ نيذلا ءالؤه فرع ام الإ إ ،مهلوق كلذ

 نإف ؛كلذ هبشأ امو ءارشلاو عيبلا نم ليدبتلاو فيرصتلا يف هل زوجي ام الإ هنيعب

 نأ دارأ نإ الإ اهلوق اضيأ كلذ يف لوقلاف ،هب هرمأ ام عيمج هيف لعج ها ىعدا

 .كلذ هلف هفلحي

 ادعاق لاملا بحاص نوكي هنإف انركذ نيذلا ءالؤه نم دحاو يفوت نإ امأو
 .هيدي يف ناك ام عيمجل

 مهلك نونوكي مهنإف دحاو نم رثكأ لاومألا باحصأ ناك اذإ كلذكو

 ىتأ نم الإ يعارلاو ضراقملاو ريجألا نم انركذ نيذلا ءالؤه كرت اميف نيدعاق

 .هذخأي هئإف هل هنأ دوصقم ءيش ىلع ةننيبلاب

 ريجألا نم نيروكذملا ءالؤه نم دحاو لوق ىلع ةنّيبلاب ىتأ نم كلذكو
 ،مملوق هيف زوجي نيح 8 ؛مولعم لجر ىلإ هوبسن ,هتا مههبشأ امو ضراقملاو

 .لحر ىلإ هبسن نإو :هدارم «...ريحألا وأ ضراقملا فاضأ نإو» :هلوغ - 1
 بلاطي الف ةّيضقلا يف لصألا هنأ ىنعمب «هدي يف ناك ام عيمج يف اًدعاق» :لاقي نأ حصفألا - د

 .هريغ اهب بلاطي لب ةنيبلاب .
 نإ» :يلاتلاك نوكت ةرابعلا أ _ ملعأ هللاو _ يل ودبي «مولعم لحر ىلإ هوبسن مهئأ» :هلوق - 3

 .لُمأتيف .“مه" نع ةيطرشلا “نإ” لصفب ،«مولعم لجر ىلإ هوبسن مه
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 يف ءيشلا اذه اولعج نم عيمج لوقو يعارلاو ريجألاو ضراقملا لوق اذه ينف ءاوس

 ةنُسيبلاب الإ موق ىلإ تصني الف مهيديأ نم جرخ اذإف ؛مهيديأ نم جرخي مل ام هدي

 .لاحلا اذه ىلع ريجألاو ضراقملا كلذكو .ةحضاولا

 نم ىلإ وأ هباحصأ ىلإ هور اذإ مهيديأ نم ءيشلا اذه جرخي يذلا جورخلاو
 مهيديأ نم كلذ جرخ نإ امأو .رومأملاو ليكولاو ةفيلخلا لثم مهماقم ف ناك

 مهلوق لوقلا هيف نوكيو ،هنوذخأي مهئإف كلذ هبشأ امو ةنامألاب وأ عاديتسالاب

 .اذه لبق انركذ امك

 نأ هيعار وأ مولعم لجر ضراقم دي يف ناك ام عيمج يف لوقي نم ءاملعلا نمو
 نإف نيعدم يعارلاو ريجألاو كلذ يف ضراقملا نوكيو لاملا بحاصل نوكي

 نوكي الو ،مهليبسل اوضم ةنيب مهل نكت مل نإو 5اهب اوذخأ ةنيبلا مه تناك

 .لوألا لوقلا وه اندنع هب ذوخأملاو .لاومألا باحصأ ىلع مهلوق لوقلا

 ماقف ،يعارلاو ريجألاو ضراقملا نم انركذ نيذلا ءالؤه نم دحاو يفوت اذإو
 ىفوتملا ةكرت يف نيدعاق نونوكي مهنإف 3هتكرت يف ناك ام ىلإ لاومألا باحصأ
 .لاحلا اذه ىلع حابرألا كلذكو .هذخأ مهنم دحاو لكل ام نيبت دق ناك نإف

 اذهو .هذخأ ءيش هل نيبت نم اف ©ضعب نود مهنم ضعبل نيبت نإ كلذكو

 ءامنلا نم - ام كلذكو ؛اًب دحاو ك نيع ناك اذإ انركذ يذلا ا نايبلا

 دحاو لكل ام نيبتي ملو مهنيب اكرتشم اذه ناك اذإ امأو .حابرألاو تلقلاو

 مهنيب علط ام وأ فلت ام نوكيو .مهتكرش ردق ىلع مهنيب ك هتاف .مهنم

 ًمُث ءاوكرتشي ملو مهنم دحاو لكل ام لصفنا دق هرما ءاد ءادتبا ناك اذإ امو
 نإف ،هلعف ريغب تطلتخا وأ .هدي يف تانامألا كلت تناك نم اهطلخ كلذ دعب

 نم احراخ ءيشلا ربتعيو :ةرابعلاب دارملا «...مهيديأ نم ءيشلا اذه جرخي يذلا جورخلاو» - 1

 .مهماقم ناك نم لا وأ هباحصأ لا هرب مهيديأ

 .لمأل .هنم جنن ام :هنم هدارم «علط ام وأ» :هلو - 2
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 نامضلا نم هوأربأ نإ الإ نماض اهل وهف هدي يف كلت تناك نم اهطلخ ناك
 َ .مهلاومأ ردق ىلع مهنيب كلذ نوكيف

 يعارلاو ريجألاو ضراقملا نم انركذ نيذلا ءالؤه لاومأ يف طالتخالا مص اذإوإ

 :لوقي نم ءاملعلا نمو .نيبتي ىّتَح عونمم هلك كلذ ف اهنيب زرفي ال ىتَح
 ردق ىلع هيف نولزني مهنإف مهنم دحاو لكل ام زرفي ال ىتَح كلذ طلتخا اذإ
 نم كلذ ريغو عئاضبلاو تاضارقلا نم سانلا لاومأب رفاس لجر لثم ؛هيف مهلاومأ

 لزني مهنم دحاو لك تإف ،هدي يف لاومألا كلت تطلتخا كلذ دعب مت تانامألا

 ؛كلذ اوملع نإ هيلإ ىهتنا يذلا دلبلا يف هلام رجاتلا هب عاب امب )لاومألا كلت يف

 دلبلا يف هعاب ام ةميقب مهنم دحاو لك لزنيلف لاملا كلذ هب عاب ام اوملعي مل نإو

 مهنم دحاو لك لزنيلف كلذ نم ءيش مهل نيبتي مل نإو ؛اًضيأ هيلإ ىهتنا يذلا

 مهل نتبتي مل نإف ؛هنم رفاس يذلا لزنملا نم رجاتلا كلذ هب رفاس يذلا هلام سأرب

 اذه مهيلع لكاشت نإف ؛رجاتلا اهب رفاس ييلا مهلاومأ ةميقب اولزنيلف مهلاومأ سوؤر

 كلذ هبشأ امو مدخلاو بايثلاو لامحألا نم نم مهنم دحاو لكل ام اوملعو هلك

 نم ءيش مهل نيبتي مل نإف ؛لاومألا كلت يف هلك اذه نم طسوألا ةميقب اولزنيلف

 زرفيو لكل ام نيبتي ىتَح ةمسقلا نم عونمم يأ :«ع ونمم هلك كلذ إف» :ةرابع - 1

 هعم نكي مل لكشب طلتخا اذإ هنأل هقالطإ ىلع ىقبي ال هئأ ريغ .هريغ بيصن نيبو هنيب
 يف يتأيس ام بسح ىلع ىرخأب وأ ةقيرطب هتمسق نم دب الف ةنّنيب دوجو ىلإ ليبس
 .لمأتيل .ةيلاتلا رطسألا

 اهدعب امو ةرابعلا نم دارم هرخآ ىلإ «. ..لاومألا كلت يف لزني مهنم دحاو لك ثإف» :هلوق - 2

 هب عاب امباهيف لزني الك إف» :ليمكتلا ا هلل ا همحر زيزعلا دبع خيشلا هصخ امك راصتخاب

 نبي مل نإو ءاًضيأ هيف هعاتم ةميقب اك لزن ًالإو ؤ©كلذ اوملع نإ هيلإ رفاس دلب يف هلام رجاتلا

 ؛مهلاومأ سوؤر تناب نإ هنم رفاس لزنم نم هب رفاس يذلا هلام سأرب ٌلك لزن كلذ نم ءيش
 ةدايز لوقأف .ليمكتلا بحاص مالك ىهتنا «هنم رفاس يذلا هلام ةميقب لك لزن الإو

 فرصت نع تانايبو تامولعم نم مهغلبي ام رخآ ىلع مهتمسق يف نودمتعي مهنإ :حيضوتلل

 ضعبب هيف لزن يذلا لزنملا يفف لإو ،هيلإ رفاس يذلا دلبلا يف ًالوأف :مهتانامأ هيدل اوعدوأ نم

 .عدوملا لزنم وهو هنم قلطنا يذلا لزنملا يفف الإو "قيرطلا
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 يش مه م نتيبت نإف ،لاومألا كلت ف مهنيب ناك لضافتلا 1 اوملع نكلو كلذ

 لذ نم ءيش مهل نيبتي مل نإف ؛رثكألا بحاص هب لزنيلف لضافتلا كلذ نم
 لاومألا كلت نومسقي مهنإف هوجولا نم هجوب مهنم دحاو لكل ام الو لضافتلا

 ال ناك اذإ ،لقألا هل نمو رثكألا هل نم كلذ يف ءاوس .ةيوسلاب مهسوؤر ىلع
 ضعبل نيبتي ملو مهضعبل نبت نإ امأو ؛مهنم دحاو لكل ام نايب ىلإ لصوي
 نيب يقب ام نوكيو هلام هل نيبت نمل نوطعي :لوقي نم مهنم :كلذ ين اوفلتخا دقف

 نم مهنمو ؛اذه انباتك نم ىضم اميف انرّسف ام ىلع مهلاومأ مهل نيبتي مل نم
 يف مهلك نولزني مهنإف ضعبل نيبتي مل و مهلاومأ مهنم ضعبل نيبت اذإ :لوقي
 .مهلاومأ مهل تنيبت نيذلا صصح توتسا اذإ سوؤرلا ىلع لاومألا كلت

 مهلاومأ تطلتخا نم ةيقبلا يف لزنيو اهنوذخأي مهّتإف مهلاومأ تلضافت اذإ امأو

 هنأل ")لاومألا باحصأ سوؤر ىلإ اذه يف رظني الو ،مهنم دحاو لكل ام ردق ىلع
 ةقفص يفا ةدحاو ةرب مهلاومأ هيطعي نم مهنم نوكيو ىَعش لاجر رجاتلا يطعي نأ نكمي
 ال ىَّتَح مهلاومأ تطلتخا كلذ دعب مت دارفنالا ىلع هيطعي نم مهنم نوكيو ءةدحاو
 ىلع هوبراض نيذلا عم نولزني ةدحاو ةرم هوطعأ نيذلا ف مهنم دحاو لكل ام زرفي

 نأ لبق مهلاومأ تعمتجا نم ددع ىلإ اذه يف رظني الو ادحاو لجر ماقمب دارفنالا

 .عفدلا يف اوعمتجا ثيح دحاو لجر ماقمب مهنأل ضراقملل اهوطعي

 رخا رجات عمرجاتلا لام طلتخا اذإ :ةلأسم

 هنامسنتقي امهنإف امهنيب زرفي ال ىَتَح رخآ رجات عم رجاتلا لام طلتخا اذإو
 ام ىلع مهنم دحاو لك رجات ذخأ اميف لاومألا باحصأ كلذ دعب لزنيو }نيفصن

 اذإ كلذكو .دحاو هيف باوجلا نتبتي ةي مل امو مهل نيبت اميف قسنب اًقسن انيب

 .قيفوتل هلل ابو هانَّيب ام ىلع نينثا نم رثكأ ناك

 باحصأ ددع ٢1 رظني الو :ملعأ هلل او هدارم «لاومألا باحصأ سوؤر ىلإ رظني الو» :ةرابع -ا

 .لاومألا سوؤر عفد قرط لإ رظني نكلو ،لاومألا
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 مث ،لاومألا لسريو رجي راصف مهعئاضبو سانلا تاضارقب لجر رفاس اذإو
 لوقو هلوق كلذ يف زوجيو ،هل يهف يه نمل لاومألا هذه نيبت نإف ،يفوت كلذ دعب

 نم تجرخ اذإف مهيديأ نم جرخت مل لاومألا تماد ام هعم اهلسرأ نم عيمج

 يه نمل نيبتي مل و هتايح يف لاومألا لسرأ نإ امأو .اهيف مهلوق زوجي الف مهيديأ
 سوؤر ردق ىلع لسرا يلا لاومألا كلت يف نولزني مهنإف ،كلذك يفوت ىَنَح
 .الوأ انركذ امك مهلاومأ

 وأ «هيف اوناك يذلا مهدلب يف رجّتي نأ ىلع اًضارق لجرل ىتش سان ىطعأ اذإو
 وأ ،هلزنم نم جرخي نأ لبق نم رجاتلا كلذ يفوت من ضارقلا كلذب رفاسي نأ ىلع
 ءاهوذخأيل مهلاومأ ىلإ اوماقف لزنملا يف هب رجّتي نأ ىلغ ضارقلا هوطعأ يذلا ينوت

 نيبتي ملو هلك لاملا كلذ طلتخا نإو ،‘‘)هذخيلف مهنم دحاو الكل ام نئيبت نإف

 اوملعي مل نإف إمهلاومأ نم رسك ام لك يف نولزني مهف مهنم دحاو لكل ام

 نم مهنمر . .ةراجتلل سانلا هلعجي ام سنج ف نولزني مهنإف مهلاومأ هيف لَكَج ام

 .ضارقلا هوطعي نأ لبق هل فرع ام الإ هتكرت نم ضوبقملا عيمح يف نولزني :لوقي

 دافتسا ام عيمج يف لوقي نم مهنمو ؛هنوبيصي الف اهب لصتا ام عيمجو ضرألا امأو

 كلذ يف نولزنيو «ضوبقملا عيمج نم هريغ وأ ناك الصأ ضارقلا هوطعي نأ دعب

 مهنإف اهتميق الو مهلاومأ سوؤر اوملعي مل نإو ،اهوملع نإ مهلاومأ سوؤرب هلك

 ددع ىلإ اذه يف 7 الو اذكه لاومألا سوؤر ىلع هلك كلذ نومسقي

 لزنيو ،دحاو لام سأرب مهتقفص تعمتجا نم لك لزني نكلو ،لاومألا باحصأ

 ام نيبت نإ :يلاتلاك وه اهنم يل ىءارتي يذلا ٥«...هذخأيلف مهنم دحاو كل ام نيبت نإف» :هلوق - 1

 اولهج نإف ؛مهلاومأ نم رحاتلا هيف هلعج اميف مهنم لك لزنيف طلتخا نإو ،هذخأ مهنم دحاو لكل

 ێضوبقملاب نوكسمتي مهئإ :لوقي نم مهنمو ،رسانلا تاراحت نم ةداعلا بسح ىلع اهيف اولزن كلذ

 .لّماتيل .ضارقلا لبق هل فرع ام الإ لوصألا ريغ هتكرت نم لقتملا يا

 .نومحَتسيو نوكلتمي مهسأ ةرابعلاب داَرُملا «نولزني مُهْتِرْ» :هلوت -2

 ۔«رسك» :خسنلا عيمج يفو .«بسك» :هلعل -3
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 نإ الإ ارثك وأ كلذ لق هلام سأرب مهنم دحاو لك ،دارفنالا ىلع هل ىطعأ نم

 كلت يف هل ناك نإ ضراقملا كلذكو .قألا هل نتمم كلذ نم رثكألا هل نم اوملع

 . نّئتبت نم مهيف ناك نإ امأو .هريغ يف انيب امك هلام سأرب لزني هئإف لام ةكزتلا

 ."‘}نركذ ام نوقابلا مسقيو هذخأيلف هلام

 يوت ئ مهتانامأو مهعئادوو سانلا عئاضب رجاتلا اذه دنع ناك اذإ امو

 وأ ،اهنايعأب اهريغ وأ ةعاضبلا وأ اهنيعب مهتنامأ ىلإ نودصقي اوناك نإ مهف

 . اذإ اممو ،اهنوذخأي مهنإف ،اهنايعأب مهتانامأ ىلع نايب تانامألا باحصأل ناك

 امك مهنيب ضارقلا باحصأ مسقيلف هنيعب كلذ نم ءيش ىلإ نولصي ال اوناك

 لإ :عئاضبلا ف لوقي نم مهنمو .ءيش تانامألا باحصأل سيلو ،انحرش

 عم اولزني نأ اهلك تانامألاو عئادولا يف ليقو .ضارقلا عم نولزني اهباحصأ

 نايعأ مهف نيئتبتي مل اذإ هلك اذهو ،تّيملا اذه ةكرت يف انركذ اميف تاضارقلا

 مهل تنيبت اذإ اممو ؛اهسأرب ةنامأ لك لزنيلف لاومألا كلت نم تانامألا كلت

 ءاذه انباتك ردص يف هانحرش ام ىلع اهنوذخأي اهباحصأ اإف تانامألا كلت

 .لاحلا اذه ىلع نويدلا يف كلذكو

 اهوذخأي نأ ضارقلاو تانامألا نم ةروكذملا لاومألا هذه باحصأل زوجي لهو

 ` . ؟ال م. لاومألا هذه ىلع اهنودجي لا ةباتكلاو ةمشرلاو تامالعلاب

 .هيلع نورجيو هلك كلذب نوذخاي :لوقي نم مهنم :نيلوق اذه يف أ :باوجلا

 : : : .)اذه نم ءيشب نودتقي ال : لوقي نم مهنمو

 .يقابلا نومسقي يأ «انركذ ام نوقابلا مسقيو» - ]

 يأ مشرو اذك ىلع مسرزر» :لاق ث .«هتمالع ءيش لك مشر» :برعلا ناسل يف لاقم - 2

 .ريسفتلا فطع باب نم ضعب ىلع اهضعب تاملكلا هذه فطعف اذه ىلعر .«بتك

 الو تامالعلا كلت نم ءيشب نولمعي ال :ملعأ هلل او هانعم «اذه نم ءيشب نودتقي ال» :هلوق - 3

 .ححرأ لألا لوقلا أ حضاولا نمو .اهضعب نم اهزرفو لاومألا ذخأ يف اهيلع نودمتعي
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 ناويحلا نم طلتخا امةمسق غي۔ :ةلأسم

 يف لوقلا اف نلبإلاو رقبلاو منغلا لثم ايعار مهناويحل نوريثك سان ىعرتسا اذإو
 دحاو لك ىلإ ؤهفاضأ نإ لثم كلذو .يعرلا يف ماد ام يعارلا لوق هلك اذه

 هل نيبتي مل ام لك ين هلوق هيف لوقلاف 5اًمولعم اصخش وأ ،امولعم اددع مهنم

 ضعب نود مهضعبل هأ نيبت ام لك امأو .نيرخآلا نود مهنم دحاو لكل هأ

 .هيف هيلإ تصني الف

 تنيبت نإو ،نيتبت اذإ هلام ذخأي مهنم دحاو لك اإف يعارلا اذه يفوت اذإو ٠ 

 ىلع لسنلا نوشّوقي مهنإف لسنلاو تلغلا مهيلع تلكاشتو ىلوألا مهنايعأ مهل

 فوصلا لش كلذو .ةلغلا هل نوكت ام عيمج ىلع ةلغلاو ،لسنلا هل نوكي ام عيمج

 نوكي ام عيمج ىلع هنومسقي جاتنلاو ؤفوصلا هل نوكي ام عيمج ىلع هنومسقي

 يف سنج لك ةلغ الو ،رخآ سنج يف سنج لك لسن اذه يف لخدي الو .جاتنلا هل
 ةلغلا هنم نكمت ال ام جاتلاو ةلغلا يف اضيأ لخدي الو «سانجألا نم هريغ ةلغ

 .ثانإلاو روكذلا كلذ يف ءاوسو ،جاتنلاو

 مهنم دحاو لكل ام ددع اوفرعي مل و ىلوألا مهنايعأ مهيلع تلكاشت نإ امأو

 نومسقي مهنإف ،اهنم ءيش زرف ىلإ نولصي الو زرفي ال ىَتَح كلذ مهيلع طلتخاف
 لزنيف ،لقألا هل نمي رثكألا هل نم مه نيبت ذإ الإ ةيوسلا ىلع هلك كلذ مهني
 اذه “هنالطعب لوقي نم ءاملعلا نمو ؛هّلك كلذ ةلمج يف هل نيبت امب رثكألا بحاص

 زوجي نمي اوناك اذإ هومسقي وأ مهنيب اوقفتي ىََح عنمي وأ ؛نمتي ىنح هلك
 .انركذ امك هلاح ىلع هنف العف هل سيل نم مهيف ناك اذإ امأو ؛مهقافتا

 .مولعم ددع ةيكلم هنم دحاو لإ بسن نإ :هنم هدوصقم ٠ «فاضأ نإ» :هلوق - 1

 نم ءاملعلا نمو :ىنغلا نوكي ن ىّلَع رم امك هلك اَذَه نالقعب :دصقي هلعل : «نالطعب» - 2

 .َنْيَبتَي ىتَح هلك اذه سبحب لوقي

 ...نونجلاك اعرش هلعف زوجي ال نم :هنم دارملاو هلثم مدقت - 3
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 ةر كلذ دعب هدحو مث مداخ وأ ةاش وأ ةرقب وأ ةقان لجرل "تفلتأ اذإ امأو

 ام عيمج كرتيو هئيش ذخأي هنإف اجاتن هعم دجو نإف اهلك اذه نم هل فلت ام عيمج

 ؛هذخأي الف عضري ال ام ريغ اًمأو عضري امو هئيش ذخأي : لوقي نم مهنمو .هعبتا

 ؛هلك كلذب يتأي نأ نكمي ام رادقم هنع باغ ناك اذإ هعبت ام عيمج ذخأي :ليقو

 ءيشلا كلذ ب ام عيمج ف كلذ ريغ ليقو هذخأي الف يتأي نأ نكمي ال ام امو

 .قيفوتلا هللابو

 تابررلاو مارحلا عم ناويحلا نم طلتخا ام ةمسق غ :ةلأسم

 رجألا لاومأو

 لام نم ةقان وأ ةرقب وأ ةاش اهيف تعقوف لبإ وأ رقب وأ منغ لجر دنع ناك اذإ

 هل ناك وأ ،رجألل هوجولا هذه نم ادحاو هسفنب وه لعج وأ ،تاييرلا وأ مارحلا

 طلتخا مت رجألل انركذ يلا فانصألا هذه نم همهس هكيرش لعجف كيرش هيف

 نم هلك اذه ناك نإف ،هوجولا نم هجوب اهيلإ لصي الو يش زرفي ال ىتَح كلذ
 الو رجألا لإ هلك كلذ عجري هنإف ءاهفانصأب اهلك رجألا لاومأ عم هطلخو هلبق

 ىَتَح لوقعم هلك كلذ ةف ةيبرلا وأ مارلا عم طلتخا نإو ،هنم ءيش ىلإ لصي

 .اًدبأ كلذك لقعي وأ زرفي

 اذإو .هعم قفتيلف فرع اذإ امأو 5ةبيرلاو مارحلا بحاص فرعي مل اذإ اذهو

 كلذ نم فلت ام عيمج همرغيلف نامضلا همزلي نم وهو هريغ لبق نم هلك اذه ناك

 .تعاض اذإ هانعم «...ةقان لجرل تفلتأ اذإ اممأو» - ]

 :سوماقلا يف لاق .لبإلا لقع نم ، دمحبو كتمم هئأ :_ ملعأ هللاو _ هنم دارملا «لوقعم» - 2

 ليخلا نم قاسلاو عارذلا ةقدتسم فيظولاو .هعارذ ىلإ هفيظو دش ريعبلا ...ًالقع لقعي لقع»

 .سوماقلا يف فيظولا ةظفل رظنا .«اهريغو لبإلا نمو
 .احلاصتيلف يأ :«هعم قفتيلف» - 3
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 نم كلذ طلتخا وأ نامضلا همزلي ال نم هلك اذه طلخ امثإ ناك نإو ؛هببسب هلك

 همزلي نتمي هنأ ولو ،هوجولا نم هجوب هيلإ لصي ال نم عيمج لبق نم وأ هللا لبق
 عيمج عيبي هنإف ،هعم طلتخا ام ددعو هناويح ددعب افراع ناك اذإ هنإف نامضلا

 الإ ةقفص يف دحاو نم رثكأ عيبي الو هدحو سأر ًلك عمجيو دارفنالا ىلع كلذ

 ىلع سأر نمه لك “رصيو ،ةدحاو ةقفص يف هعبيلف سأر لك لسن نم ناك ام
 ناويحلا ددع ىلع كلذ عيمج مسقيلف اذه نم انركذ ام عيمج لعف اذإف ؛دارفنالا

 ءهناويح سوؤر ددعب وه ذخأيف ،اًبيصن جاتنلل هلك اذه نم لعجي الو ،ةطلتخمل
 .اذه نم هناويح عم طلتخا ام سوؤر بان ام قفنيو

 اذإ :لوقي نم ءاملعلا نمو ؛لاحلا اذه ىلع ضوبقملا عيمج يف باوجلا كلذكو

 هريغ عم طلتخا اميف لعفي ام لثم هيف لعفي نأ ،هلبق نم ءاج امب هلك اذه طلتخا

 .ملعأ هللاو هوحنو هلك اذه نم

 اهيف بيصي الف هوجولا هذه نم دحاو عم طلتخا اذإ اهب لصتا امو ضرألا امأو

 ام عيمج يف لوقي نم ءاملعلا نمو ؛نّيبتي ىتَح لقعي نكلو هانركذ ام عيمج نم اميش
 3ثىنكسلا ىلإ عجري اًمم كلذ ناك نإ اهفانصأب اهلك رجألا لاومأ عم هلام طلتخا

 وأ مامإلا ىلإ رجألا لام نم هرمأ عجري ام امأو ،ادعاصف نيكاسملا نم ةئالث عم همسقي

 هيلإ عجري نم عم همسقي هئإف ،يضاقلا ىلإ وأ ؛مامإلا نكي مل اذإ نيملسملا ةعامج ىلإ
 طلتخملا اذه ناك نإو ؛كلذ دعب ءيش هيف هيلع سيلو ،انركذ نيذلا ءالؤه نم هرمأ

 ىلإ هيف نوجاتحي الو مهلاومأ ردق ىلع نزولاب وأ ليكلاب هومسقيلف نزوي وأ لاكي اًّمِم
 هوجولا هذه نم دحاو عم طلتخاف نزوي وأ لاكي اًمِم ناك اذإ جزتمملا كلذكو ،عيبلا

 ةقانلا رص» :برعلا ناسل يف لاق .ةدح ىلع نمث لك ظفحيو دشي :ىنعمب «...نمث لك ُدصيو» - 1

 :لاق نأ ىلإ «...ريناندلاو مهاردلا جَرَش ةُلصلار» :لام نأ ىلإ «...اهعرض دش .. .اهلصي

 .«شلاو عمجلا رصلا لصأو»

 .ودبي اميف باوصلا َوُهَو .«هريغ لبق نم طلتخا :ةرابعلا باوص» :خسانلا فاضأ - 2

 عحري ناك نإف» :“ليمكتلا" يف ييمثلا زيزعلا دبع خيشلا لاق «ىنكسلا ىلإ عجري اًمي» - 3

 .نيمثلا حلاص نب دُمَحم خيشلا رشن .15 ص :ر .«نيكاسم ةئالث عم همس ةنكسمل
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 يف لضافتلا ناك نإ الإ ،اَنيب ام ىلع نزولاب وأ ليكلاب هنومسقي مهنإف انركذ يتلا

 مهنم دحاو لكل ام ردق ىلع ةميقلاب هنومسقي مهنإف طلتخا ام وأ جزتما ام سنج

 .ديجلاو ءيدرلا نم سنجلا كلذ نم

 نم فلتأ ام ةميق ةميق يطعي هتإف ك زوجي ال امك هريغ ءاممب هقيقد نجع س 7

 اًنيز وأ ءام رخآ لجر نم بصغو لجر نم اقيقد بصغ نم امو . ")هريغ ءام

 . ،ناهدألا نم دحاوب وأ ءاملاب قيقدلا نجعو ؛هلك كلذ طلتخاف ،ناهدألا عيمج وأ

 هوعيبيلف هوبيصي م نإف .مملاومآ ة ةميق هومرغيلف . هلك اذه طلخ نم اودجو نإف

 .قيفوتلا هلل ابو ،ملعأ هل هلل او .هنمث يف مهنم دحاو ركل ام ةميقب اولزنيو

 نزوي وأ لاكي ام ةمسق يف :باب
 ممه زوجي هئإف هتمسق اودارأف ،نزوي وأ لاكي اميف موق نيب ةكرشلا تناك اذإو

 ام لكف ،ةمسقلا ىلإ اعد نم مهيف ناك اذإ ربجلاب هتمسق ىلع نوذخؤيف ،كلذ

 كلذ دعب هيلع نوعزتقيو ،نزولاب وأ ليكلاب هومسقيلف ادحاو اسنج كلذ نم ناك

 هنومسقي امنإف لضافتلا هيف ناك اذإ امأو سنجلا كلذ يف لضافتلا نكي مل اذإ
 اهيلع اوقليلف ةميقلاب ءاكرشلا مهسأ تلدتعا اذإو ،نزولا وأ ليكلا عم ةميقلاب

 سانجأ نم اهنم ناك ام امأو هذخأ ءيش ىلع مهنم هتعرق تعقو نمف مهمالقأ

 :نزوي وأ لاكي ام عيمج يف ليقو .دارفنالا ىلع اهنم فنص لك اومسقيلف ةق
 .ملعأ هللاو ،كلذ ىلع اوضارت اذإ ةدحاو ةرب ةميقلاب هومستقي نأ

 ناويحلا ةمسق ثيس :ىرخا ةلاسم
 اهنم سنج لك نومستقي مهنإف ،هتمسق اودارأف ناويح يف موق كرتشا اذإو

 عم ةميقلاب ناويحلا ةمسق حصت امنإو منغلاو رقبلاو لبإلا لثم ،دارفنالا ىلع

 هل اميف اميس ال هللا مهمحر فلسلا عرو ىدم اهرئاظن نم مدقت امو ةرابعلا هذه نم كردن - 1

 .سانلا لاومأب ةقالع
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 ىلإ مهنم اعد نم لوق لوقلاف ،اهومسقي نأ اودارأ اذإ كلذو .مهسألا لادتعا

 .كلذ ىلع مهنوربجيو ]ةميقلاب انركذ امك دارفنالا ىلع سنج رلك ةمسق

 ."هنع ريغتي ام ردق ناويحلا نم باغ ام ةمسق حصت الو

 هعيب زوجي ال ام اممو { اضيأ هتمسق زوحت بئاغلا نم هعيب زوجي ام لكو

 ام عيمجو ،هتبويغ يف رييغتلا هيف نكمي ام عيمج يف اذهو ،زوحت ال اضيأ هتمسقف
 .ناصقنلاو ةدايزلا هيف نكمت

 هانركذ امك اهعمجأب ةادألاو بايثلاو يناوألا نم ضوبقملا عيمج ةمسق كلذكو

 ةعرقلاو مهسألا لادتعاو ةميقلا عم كلذ روضحب الإ زوحت ال اهنأ ناويحلا ةمسق ين

 ضوبقملا نم انركذ يذلا اذه نم ريغتي ال اميف لوقي نم ءاملعلا نمو ؛كلذ دعب
 اذه ناك نإ امأو .اذه لبق ءاكرشلا هملع اذإ ،ابئاغ ناكولو هتمسق زوحت نأ

 ،لّوألا هلاح نع ريغتي ام عيمجو ناصقنلاو ةدايزلا هيف نكمت امم مهنع باغ يذلا

 .هروضحب الإ لاح ىلع هتمسق زوحت الف
 كلت ًإف اومستقا ام ىلع اهوقلا م رتشم نم مهمالقأ اولعج اذإ ءاكرشلاو

 دحاو لك ذحأي نأ مهنيب اوقفتا نإ لإ ،ىلوألا مهتكرش ىلع مهنيب ىقبت مالقألا

 .مهقافتا ىلع نوضميو ‘كلذ مهلف هيلع عقو امو هملق مهنم

 نأ رهظألاف كلذلو .هيف ريغتي انمز ناويحلا نم باغ ام :دوصقملا «هنع ريغتي ام ردق» :هلو - 1

 .«هيف ريغتي ام ردق» :لاقي

 نم ريشك اهب طبضنت ةليلج ةدعاق هذه «اًضيأ هتمسق زوجت بئاغلا نم هعيب زوجي ام لك» - 2

 .ةمسقلا لئاسم

 دارملاو .ةعرقلا هب عقت ام لك يه مالقألا :«كرتشملا نم مهمالقأ اولعج اذإ ءاكرشلاو» :هلوق - 3

 ناولألا ةفلتخم بايث ةعومحب) اهب عازتقالل ءايشأ كرتشملا مهكلم نم اوذخأ ول مهتأ ةرابعلاب

 لوأ اوقفتا نإ هيلع ىقلأ يذلا بوثلاو همهس مهنم لك ذخأ مهمهسأ ىلع اهوقلأ م م (لثم

 .مسقت مل ام ةكرشلا ىلع اهب عرتقملا بايثلا هذه ىقبتف الإو ،ةّرم
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 عاشملا ةمسق ذ :ةلأسم

 راجشألاو ناريغلاو رودلا نم اهب لصا امو ضرألا يف نوكي امإ عاشملاو
 .ضوبقملا عيمج يف الو ناويحلا نم كلذ ريغ يف نوكي الو ‘كلذ هابشأو نويعلاو

 مهنم دحاو لكل ام زرف ىلإ اولصي ال ىتَح موق نيب طلتخا ام وه :عاشملاو

 .ةثرولا عيمج > ةفرعم ىلإ نولصي الو ثاريملا هيف مهل فلت ءيش يف كلذ نوكي امإو

 مهنيب ًاعاشم ۔ نوكي امإف إمهنم دحاو للك مهس ةفرعم ءاملعلا نم ادحا دنع دجوي الو

 هيف حصي ناك نإو اعاشم اهب لصتا امو ضرألا ريغ نوُمسي الو ،ىنعملا اذه ىلع
 همكح نوكي الو 8ثاّطلتخ هنومسي نكلو اهب لصن امو ضرألا يف انركذ يذلا

 .هوجولا نم هجوب هيلإ نولصي الو كلذك لطعيو عنم نكلو ،عاشملا مكح

 ،‘ثرحلل ضرألا ةمسق لثم ،مهعاشم عفانم اومسقي نأ عاشملا لهأل زوجيو

 .عفانملا نم كلذ هبشأ امو ،ىنكسلل تويبلاو

 لخديو ءاسنلاو لافطألا نود هباحصأ نم غلا عاشملا اذه ميسقي امنإف

 تضم ام ىلع اهنوكرتي الو ةنس لك اهنومسقيو .طيقللاو ىلوملا ةمسقلا يف مهعم
 .ةيضاملا ةنسلا يف مهتمسق هيلع

 ءيش نم ةصح يأ عئاشو عاشم مهس .رشتنملا عئاشلا :عاشملا» :ءاهقفلا ةغل مجعم يف لاق - 1

 الو ةنيعم ريغ ةردقم ةصح .ءيشلا تايئزج نم ءزج رلك يف ةرشتنم ةصح .موسقم ريغ

 .«موسقم ريغ :عاشمر عاشو عئاش مهس» :سوماقلا يفو .«ةزرفم

 هقحتسي ام ةثرولا فرعي ال ثيحب هرمأ مهيلع لكشأ :هب ينعي «ثاريملا هيف مض فلت» :هلوق - 2

 .ةريشع وأ ةليبقل عايشلا ىلع تتبث ضرأك باسنألا لهجو عاشملا مدق ببسب ثراو لك

 .مدقت امك عاشملا ةظفل نم روهشملا قفاوي ال طلتخملاو عاشملا نيب زييمتلا اذه - 3

 ليطعتب مكحي فيك ،يرعش تيل .«هوجولا نم هحوب هيلإ نولصي الو كلذك لّطعيو» :هلوق - 4

 نم هحو يأب ةلوادم هب عافتنالا ليبس ىلع ولو هوخولا نم هحوب هيلإ لصوي الف طلتخملا اَذَه
 ا .٠..ررحيل !؟ ذعب تبثت مل هل مهتيكلم تأ ىلَع بم اده مأ ؟عافتنالا هوجو
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 لبق ضرألا كلت يف ةمسقلا تناك نإف ثرحلل ضرألا ةمسق اودارأ اذإ امأو

 نم ءيجي نم نورظتنيو ةمسقلا كلت فالخ ىلع اهنومسقي مهنإف ،كلذ
 ` امنإ :لوقي نم مهنمو .ضرألا تور ثيح نم !مايأ ةعبس عاشملا باحصأ
 ©كلذ دعب مهنم يقب نمي نولغتشي الف ةدملا هذه تمت اذإف مايأ ةثالث هنورظتني

 ،ككسلا ىلع :لوقي نم مهنمو .ةمسقلل مهنم رضح نم سوؤر ىلع اهنومسقيو

 0)حيباصملا ىلع :ليقو

 ،هذحخأ ءيش ىلع مهنم هتعرق تعقو نمف ىنعملا اذه ىلع ةمسقلا تناك اذإو

 : باحصأ نم ءاج نم كو ،مهنيب تحص ام دعب ةمسقلا كلت ضقن نوبيصي الو

 مسقيو ،ةعيرزلا هيف اومري مل ام لك يف مهعم لخدي هنإف مستقا ام دعب عاشملا

 لخدي الف ثرحلاب مهنم هبيصن غ رفتسا نم الإ مهنم ءاج نم عم ةّتقبلا نولوألا

 هنإف ةمسقلا كلت نم هغلبي ام رادقم الإ مهل قبي مل نإ كلذكو ةمسقلا يف مهعم

 امم اميش بيصي ًالأ ةمسقلا دعب ءاج نميف ليقو .مهعم لخدي الو كلذ كسمي

 .ملعأ هللاو ةمسقلا هيف تناك

 رودلا ىنكس وأ ثرحلل ةمسقلا نم انركذ ام ريغ هيف عصي ال عاشملاو

 رهشألا ددعب وأ تويبلا ددعب امإ ةمسقلا هيف مهل ميقتست ام ردق ىلع تويبلاو

 اوذ ا ام نومستقيو ءاهوركيلف عاشملا تويب يف ةمسقلا نكمت مل نإف ؛نينسلاو

 .ثرحلل ضرألا ةمسق ردق ىلع اهئارك نم

 ككسلا ددع ىلع مسقت اهنأ :ملعأ هلل او دارملا ««حيباصملا ىلع :ليقو ‘ككسلا ىلع» :هلوق - 1

 ىلع مسقت اهنأ رهاظلا :«حيباصملا ىلع» :هلوقو .ةدحاولا ةكسلا لهأ كرتشيف قرطلا ىنعمب

 دحاولا تيبلا ناكس ددع ىلإ تفتلي الف ،ةدحاولا رادلا ىلع ةيانك حابصملا نأل .رودلا ددع

 .لئماتيل .تويبلا ددع ىلع مسقت امإو اورثك وأ اولق
 ةةعيرزلاو :يرب نبا لاث .. .رب ام :ةعيرؤلاو» :برعلا ناسل يف لاق ةعيرزلا - 2

 يفو .«أطخ ةزات ديدشتلاب ةعيرز :لشقتالو عرزي ي يذلا لا :ءارلا فيفختب

 .«رذبلا :مضلاب ةعرزلا» :سوماقلا
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 هئإف تويبلاو رودلا اهيف اونبو راجشألا اهيف اوسرغف عاشملا ضرأ اومستقا اذإ امأو

 سرخلا يف لوقي نم ءاملعلا نمو .عاشملاك مهنيب نوكيو عاشملل هلك كلذ عجري

 ةعقب نكلو ناطيحلا نم اهيف اونب امو راجشالا نم اوسرغ ام مهل نوكي نأ ءانبلاو
 اومسنتقا اذإ عاشملا باحصأ يف لوقي نم ءاملعلا نمو .مهنيب اًعاشم ىقبت ضرألا

 ام :ليقو ؛دوعقلا ةئم اوُمني مل ام ةنس لك ةمسقلا نوديعي ال دعب ىنكسلاو ثرحلل
 ..ةزايحلاو دوعقلا ةئم ين ءاملعلا فالتخا ردق ىلع ةزايحلا ةم اوُمني مل

 تويبلا نم اهريغو راجشألاو عاشملا نم ةلغلا هل نوكت ام عيمج ةلغ انماو
 :لوقي نم مهنم :ءاملعلا نم افالتخا كلذ يف ةإف كلذ هبشأ امو نويعلاو ناريغلاو

 ؛عاشملا لهآ نم ءارقفلا همسقي :لوقي نم مهنمو ؛عاشملا رئاس لثم هلك كلذ عنم
 نم ءاملعلا نمو ؛مهريغو عاشملا لهأ نم ءارقفلا عيمجل وه :لوقي نم مهنمو
 لصتا امو ضرألا ريغ امأو ،ثرحلل ضرألا مسقت ام ىلع مسقي كلذ لإ :لوقي
 هنامض يف ناك نم تف ،عاشملا مهيلإ ىهتنا ام ةبترم ىلع موق ىلإ ىهتنا اذإ اهب
 ءارقفلا هيف يوتسي :ليقو ؛هيلإ ىهتنا يذلا كلذ ءارقف ىلع هقفنيو هعيبي كلذ
 لثم ركألل .مهيلإ ىهتنا نيذلا اًعيمح هباحصأ همسقي :لوقي نم مهنمو ؛اكيمج

 نم مهنمو ؛ثري ال نم هيف لخدي الو ريبكلاو ريغصلا هيف لخديو ،نييشنألا انح
 .نأ نكمي ةنأل ىشنألاو ركذلا كلذ يف ءاوس سوؤرلا ىلع هنوميسقي امنإ :لوقي

 مهيلإ لصي ىَّتَح ثاريملا لوادتب لجرلل هيف نوكي اًمِم رثكأ ىننألل هيف نوكي

 قيلعت :ر .كلمتلا هجو ىَّلَع هلع ديلا عضوو ءيشلا ف ثكملا :اهب دارملا ادوعقلا ةظفل - 1

 ؛ماكحألا ضاير يف ماسبلا درولا" باك نم 1 ةحفص يف ينيمثلا حلاص نب دمحم خيشلا

 .ييمثلا ميهاربإ نب زيزعلا دبع خيشلا فيلأت

 ءيشلا ين دعاقلا :دوعقلا فيرعت يف هلوق ضويب رمع نب ميهاربإ يخيش نع تظفح دقلو
 عضاولا .ءيشلا يق فرصتملا وه _ “ةئيضَقلا يف لصألا" ه هْيَلَع نوقلطي دقو _ ِهْيَلَع عزانتملا

 .َكِلَد فالخ ىعدا نم اهب بلاطي اَمئِإَو ،ةنّيبلاب بلاطي الف يلع هدي

 يف هعم اهمبرو .عنمتو يطعيو ،اهنم دصحيو اهئرحيف هريغ ضر ! رلا لخدي نإ يه :ةزايحلا -2

 هل ريصتف (ةزايحلا ةدُم يأ) ةما اهيف ثكم ىتَح ارجح الو عنم هنم ري ملو ارضاح لزنمل
 .184 ص ماسبلا درولا :نيمثلا زيزعلا دبع :ر .ةزايحلاب
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 ضعاشملا ضرأ هيلع مسقت نم عيمج ىلع هنومسقي امإ :هلك اذه يف ليقو ؛كلذ

 نم انركذ اميف لوقي نم ءاملعلا نمو ؛ةأرملا ىلإ الو لفطلا ىلإ اذه يف رظني الو
 ."لباوصلاب مكحأو ملعأ هلل او .ادبأ لطعيو عنمي نأ :هلك اذه

 دمعلاو أطخلا نم ثيراوملا ةمسق يف لخدي اميف :باب
 ،بذكلا اهيف هللا ىلع لاولواقتي مل ام اهلهج َسانلا عسي ثيراوملا ةمسقو

 صاصقلا كلذكو ءاه اوملسي الف ةّحلا اوقلي وأ ًالالح اومرحيو امارح اولحيف

 .لاحلا اذه ىلع ابرلا قئاقدو

 باتكلا صوصنم هتمسق يف فلاخ اذإ ثيراوملا نم انركذ اميف ماسقلا رفكيو

 . نم وأ مهسألا لدع نم ماسقلا اذه ين ءاوسو ،كلذ نم ءاملعلا هيلع تعمتجا امو

 كلت يف ءاوسو ،هتلاهجب رفكي ةمسقلا كلتل دهش نم كلذكو .ةعرقلا يقلي

 امأو .اهب دهشي ال هنأ ولو هتمسقل هنم اضر اهرضح نم وأ اهدهش نم ةداهشلا

 عييضت لبق نم الإ ءيش هيلع سيلف اهتمسق ضري مل و اهب ضري مل و اهرضح نم
 كلت ملعي مل و اهب لهاج وهو مهتمسق دهش نم كلذكو .كلذ فرع نإ يهنلا

 اهيف رذعي الف مهتمسقب هوملعأ نإ امأو ؛هلك كلذ يف هيلع جرح الف ةمسقلا
 ام ىلع هل رتافلا انركذ اميف مكاحلا كلذكو .كلذ يف هلهج هعفني الو هلعفب

 نم ،ةمسقلا كلت ذخأ نم كلذكو .نامضلاو رفكلا نم مهيلع لخدي اّمِم انركذ
 .انيب ام ىلع هكيرشل اهاطعأ نمو اهب يضر

 رومأملا لعفأ كلذ يف ءاوس ةمسقلا نم انركذ اميف هرمأب رفكي رمآلا كلذكو

 هل لعف ال نمم ناك اذإ :رومأملا يف لوقي نم ءاملعلا نمو .هلعفي مل وأ هب رمأ ام

 .لاحلا اذه ىلع هرمأب مثأي نكلو .هرمأ نم كلهي لا

 .«باوصلاب ملعأو مكحأ هللاو» :بوصألا لعل - 1

 .«اولوقتي» :باوصلا -2

 .ىنعملا اذه يف هنم يئالثلا عمسي مل هنأل هل يفملا :حيحصلا :«هل يتافلا» - 3
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 ام هيف لعف اذإ هباحصأ نذإ ريغب ثاريملا نم انركذ ام مسق نم اضيأ رفكيو

 ةدقع دقع نميف لوقي نم ءاملعلا نمو .هتمسق اوزوجي مل مهتأ ولو ،هتمسقل رفكي
 هبشأ امو ةبهلاو عيبلاو ءارشلا لثم كلذو .اهب رفكي هأ هرمأ ريغب هريغ لام يف

 ولو هتدقع هل زوحت ام بسح ىلع هلك كلذ دقع ولو .اهلك تادقعلا نم كلذ
 هزّوجي نم مهنم ،هبحاص نم اضرلا ناك اذإ فالتخا هلعف يفو هبحاص رمأب ناك

 ام هبوكرب رفكي ال :لوقي نم ءاملعلا نمو .هل امرحم ةلعف اذإ هلطبأ نم مهنمو
 .مثإلا همزلي نكلو انركذ

 نمل اومسنتقا اذإ ةفيلخ هل نوكت نم عيمجو بئاغلاو نونجلاو ميتيلا ةفيلخو

 .كلذب نورفكي مهنإف اهمسق نتمم اهوضر وأ ةمرحم ةمسق هيلع اوفلختسا
 .لاحلا اذه ىلع نورومأملاو ءالكولا كلذكو

 بهو نإ ةبهاوملاو ةلدابملا لثم ،ءاكرشلا نيب الصفنا نوكي ام عيمج كلذكو
 ىلع كلذ نم ائيش لعف نم رفكي هنإف اضعب مهضعب رخ وأ ،ضعبل مهضعب

 .ةمسقلا هب اودارأ اذإ ةمسقلا نم انركذ ام بسح

 يف لعج نكلو مهسألا نم ةمسقلا هب زوحت ام بسح ىلع مهل مسق نإ امأو
 همزلي هنإف دمعتي مل و ىشنألا بيصن لثم لجرلا مهس هب نوكي انبغ هتمسق

 مسق نإ امأو ؛نامضلاو مثإلا همزل دقف كلذ دمعت نإ امو ؛هيلع مثإ الو نامضلا

 نوكي نبغ هتمسق يف جرخف ثاريملا يف لجرلا ظح لثم ىننألل نوكي نأ ىلع مهل

 .هنع طقاس نامضلاو هل مزال مئإلا ةإف ،}وننألا ظفح لثم لجرلل هيف

 .«هلّمأتف ىنعملا حصيل واولا طاقسإب هباوص “هبحاص رمأب ناك ولو" :هلوق» :خسانلا فاضأ - 1

 .«ذإ :هباوص» :خسانلا فاضأ - 2

 أ هدكؤي اللا ءاش نإ باوصلا َوُهَو .«نييشنألا طخ لثم لحرلل هلعل» :خسانلا فاضأ - 3
 .لمأت .هنع طقسي نامضلا
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 ءاملا ةمسق يف :باب

 ،رطملا ءام وأ يراجلا ءاملا كلذ يف ءاوسو ،هايملا عيمج يف ةزئاج ةمسقلاو

 كلذكو ،ضاوحألاو لجاوملاو نويعلاو رابآلا لثم ،هايملا نم دكاورلا كلذكو
 اذه ىلع بجحلا يف نوكي يذلا ءاملا كلذكو ةمسقلا اهيف زوحت اهلك ةيعوألا

 ،انركذ يلا هوجولا هذه نم هيف اوكرتشا اميف ةمسقلا نوكرادتي ءاكرشلاو لاحلا

 ىلع اهيلع نوربجيو ،عفانملا هيف مهل نوكي ام ردق ىلع لصفنملاو لصتملا هيف ءاوس
 )1( عراوزلا كلذ يف ءاوس 5مهتابنب رضي ال اًمِم ةعامجلا و أ مكاحلا رظن ردق

 ر نحنو .اذه لبق انيب امك امهس مهلأ ىلع نومسقي امّئإو ؛راجشألاو

 :هعضوم يف مهنم فنص لك ة ةمسق

 هوجولا عيمج نم دحاو لجرل ناك اميف ةمسقلا نوكت ال هنأ كلذ لواَف)

 يف لضفلا ناكف {ةّيصولاب امإو نهرلاب امإ لجر دي ين هلام قلع نم لثم كلذو
 كلذ هل نم عم مسقي نأ هيلع كردي الف هدي يف ناك يذلا قح ىلع لاملا كلذ

 ناك اذإ :ليقو ةيصولا نم هيف ناك ام ذّمنيو هيف نهر ام يفوتسي ىَمَح لاملا
 هدي يف ءيشلا كلذ ناك نم عم هتمسق كردي نأ }ع ونمملا كلذ يف لضفلا

 هذه يف ىنعملا سيلو ،لوألا هلاح ىلع يقابلا نوكيو هلام نم لضفلا ذخأيو

 نم انحرش امل نكلو هدي يف ناك نمم كلذ لبق نكي مل كلم .لوخدل ةمسقلا

 .ملعأ هلل او قيفوتلا هلل ابو "يمحلا لقعي الاو لضفلا ذخأ

 نوكي نأ مهفالتخا ردق ىلع داسفلا نم هيف لعج امو ومنلاو تآلغلا كلذكو
 الف ىتش لاجرل نهرلا اذه ناك اذإ كلذكو .انهر نوكي ال وأ اًنهر كلذ

 .«ع ورزلا» :باوصلا - 1

 ةملك ةرابعلا يف نأ ودبي «هتمسق كردي نأ عونمملا كلذ يف لضفلا ناك اذإ :ليقو» :هلوف - 2

 .«هتمسق كردي نأ هل قح عونمملا كلذ يف لضفلا ناك اذإ» :يلاتلاك ةرابعلا ردقتو ةطقاس

 .عيمجلا دمجيو لطعي لا :ملعأ هلل او هب هدارم ‘«عيمحلا لقعي ًالاو» :هلوقف - 3
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 كلت وأ نهرلا كلذ نم هبان ام مهنم دحاو للك ذخأيل ةمسقلا هيف نوكرادتي

 ا نم لضفلا رخآل نهرو }هقح نم ايش لجرل لجر نهر اذإ كلذ لثمو .ةيصولا
 ىصوأو ،ءيشلا اذه نم جرخي امب لجرل ىصوأ وأ ؛لألا قح ىلع ءيشلا كلذ
 وأ ،اكيمج هب امهل ىَصوأ وأ ؛ةيصولا كلت لضف نم جرخي نأ مولعم ىنعمب رخآل
 :لوقي نم ءاملعلا نمو .هانحرش ام ىلع ةمسقلا هيف نوكرادتي الف ،امهل هنهر

 ."قيفوتلا هلل ابو لاملا بحاص ي انلق ام ىلع كلذ نوكرادتي

 تاعاسلا ىلع هنومسقي امنإف يراجلا ءاملا اومسقي نأ ءاكرشلا دارأ اذإو

 أل ،ضاوحألاب الو .}سيداوقلاب هتمسق زوجت الو ،ماًيألاو يلايللاو تاقوألاو

 سيداوقلا يف رادقملا كلذ ءيجي اَمَبُر هنأل ،هتفرعم ىلإ لصي الو لوهحم كلذ

 وأ ةثالث وأ نينا وأ موي ىلع ءيجي ةراتو ،‘نيياحألا ضعب يف موي يف ضاوحألاو
 كلذ أ عص تاقوألاو تاعاسلا نم رادقم هنايتإل نكي مل املف ،كلذ نم رثكأ

 عيمجو ضاوحألاو سيداوقلا نم انركذ اميف مهتمسق زوحت :ليقو مهدنع لوهجم

 يبأ نع يور اميف كلذ عيمجو 0}سيداوقلاو مايألا لثم مهنيب ام هب نولصفي ام

 ىلع بونلا لوادت ىلع يراجلا ءاملا ةمسق زوجت ال نتزرز نب هلل ا دبع دمح

 ال ةئنأ كلق لوأف» :هلوق نم ادبت يهو ،قايسلا اه يف ةبيرغ نيسوق نيب اهانعضو تيلا ةرابعلا -1

 .«قيفوتلا هلل ابو لاملا بحاص يف انلق ام ىلع» :هلوق لإ «...لحرل ناك اميف ةمسقلا نوكت
 فورعملاو ،ىهتنا . «يقاوسلا نم ءاملا هب جرخي ءانإ» :سوماقلا يف لاق ،سروداق عمج سيداوقلا - 2

 .ةيقاسلا بناوج ىلع وأ ءاملا هنم جرخي ضوحلا لفسأ يف ةحتفلا وه اندنع

 .هتفرعم لإ لصوي الو لاقي نأ حصفألا :لصي الو - 3
 .«نيباخألا ةخسن يفو» :لاقو «نيياحألا» باوصلا نأ خسانلا ركذو قيقاحألا لصألا ف - 4

 .«تاغعاسلا هلعل» :خسانلا فاضأ -5

 نتزرز نب هللا دبع دمحم وبأ َوُهَو .نيتزوز ،ناسوز ،نيتسروز ،نتزروز ،نتزوز نبا :درو - 6
 هنع لاق .يسنوتلا بونجلاب ةمونك خياشم نم ،(ه400-450) ةقبطلا نم :مونايسولا

 مهناوخإل ًارخفو مهنامز ءامعز" اوناك نييمونك ةثالث ءاملع نم دحاو وه :نييحردلا
 دلاو ركب نب دمحم هللا دبع يبأ عم بنح لإ ابنج ةبارعلا ماظن ةماقإ يف لضفلا هل ناك

 53/1 (خم) ريس :ينايسولا .2 235/1 .ةريسلا :ءايركز وبأ :رظنا .فلؤملا
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 ماتيألا نم تايمستلاو تاقوألاو تاعاسلا كلذكو ،بقاعتلاو فالختلا

 يف مهنيب اميف نبغلا اوفاخ اذإو ،انركذ امم ءيش ىلع ةمسقلا زوحت ال ،‘”يلايللاو

 ردق ىلع ةميق ليللاو ةميق مويلل نولعجي ةميقلاب اومسقيلف يلايللاو مايألا ةمسق
 " .. .  . - . ٠

 .لصألا نوكرادتي امك ءاملا ةمسق يف نبغلا نوكرادتيو

 مهنإف يراجلا ءاملا نم ىتش نكامأ يف مهل ناك ام اومسقي نأ اودارأ نإ امأو
 كلذ ىلعو ،امهريغ عم ةمسقلا يف اهنوعمجي الو دارفنالا ىلع نيع لك ءام نومسقي

 ىضم دقو نويعلا نم دحاو ناكم يف ناك ام نومسقي :لوقي نم مهنمو .نوربجي

 .اذه انباتك نم مدقت اميف لصألا ةمسق يف دحاولا ناكملا يف مهفالتخاب لوقلا

 فيعضلاو حلاملاو بذعلا هنم افلتخم هومسقي نأ اودارأ يذلا ءاملا اذه ناك نإ امأو

 .مهنم دحاو لكل ام ةميق ردق ىلع ةميقلاب هنومسقي امنإف ،يوقلاو يرجلا

 ةداعو ةمسق مهل تناك نإف ،هتمسق اودارأو موق نيب كرتشملا ءاملا ناك اذإو

 عيبلاب ءاملا كلذ يف مهيلإ لخد نم كلذكو ،ترثك وأ تلق اهيلع اوضم كلذ لبق
 ةمسق مهل نكت مل نإو ؛مهتمسق نم قبس ام ريغ نوبيصي الو دوقعلا نم هريغ وأ

 هيلع هومسنتقاو رودلا نم مولعم ىنعم ىلع اوقفتا نإف ةمسقلا ءادتبا اودارأو

 مل و ةمسقلا ىلع اوححاشت ثإو ؛كلذ دعب اهضقن نودجي الو إمهتمسق ىلع اوضم

 اردق مهرومأب هيلإ نوهتني نم وأ نيملسملا ةعامج وأ يضاقلا مهل لعج اوقفتي

 مالعأ مجعم :رظنا .69/2 كريسلا :يخامشلا .395/2-399 تاقبط :ييحردلا .55۔
 .(نوقرم) 500-501 ص/3جم .ةيضابإلا

 ىلع (ت)و (م) ناتدمتعملا ناتخسنلا «...دّمحم يبأ نع يور اميف» :ةرابعب تدرفنا - 1
 .خسنلا نم امهريغ

 .«حيحصلا وهو هتميق ليللو» :خسانلا فاضأ - 2
 .«موق نيب اكرتشم ءاملا ناك اذإو» :بوصألا لعل -3
 .«هْيَلَع اومهتساو» :باوصلا لَعَن - 4
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 الو ،هيلع نوربجيو !ماعلاو ًصاخلل حلصأ هنأ اوأر ام ردق ىلع هيلع نومستقي

 .كلذ يف مهرظن ضقن نودجي

 ‘"هومسقي نأ اودارأ نإ ناردغلاو رابآلاو نويعلا نم دكارلا ءاملا ةمسق كلذكو

 للقلاب الو ءالدلاب هتمسق زوحت الو .قسنب اًقسن يراجلا ةمسق نم انتيب ام ىلع

 تاعاسلاو يلايللاو مايألا نم بونلاب هتمسق زوحت امّئِإو ،هب ىقتسي ام عيمجب الو
 امًّهَهبشأ امو للقلاو ءالدلا نم انركذ اميف كلذ ريغ ليقو .مهل حلصي ام ردق ىلع

 مهنم دحاو لك دصري مهتإف ضاوحألاو بونلا ىلع .رمستنا نإو .ملعأ هلل او

 هيف كردي ال هبحاص مهس هيلع لخد ىتَح همهس مهنم عيض نمو هضوح و هتبون

 نمو ،لاحلا اذه ىلع ثكاورلا ةايملاو نويعلاو رابآلا كلذكو .ملعأ هلل او ائيش

 .انركذ ام ىلع فالتخا هيفف هتقو ىضم ىتح هتبون مهنم عيض

 ىلع منغلا بلح ةمسق اودارأف موق نيب عفن هل ام ك وأ منغلا ناك اذإ كلذكو

 :كلذ ريغ هيف ليقو ؤكلذ نودجي الف مايألا

 روهشلاو مايألا ىلع عفانملا ةمسق هيف نوبيصي الف اهب لصا امو ضرألا امو

 اهثرحيو ةنسلا هذه مهنم دحاو اهثرحي نأ ىلع ضرألا ةمسق لثم كلذو ؛نينسلاو

 نوكيو ةنس مهدحأل نوكت نأ ىلع راجشألا ةلغ يف كلذكو .ةلبقملا ةنسلا رخآلا
 لشم "بودلا ىلع اهتمسق زوجت ال ةدحاو ةلغ يف كلذكو .ىرخأ ةنس رخآلل
 اذه لف ىرخأ ةبون يف رخآ اهينتجيو ةبون يف ارمت مهدحأ اهنم ينتجي نأ ةلخنلا

 هب عفتني ال كرتشملا يف مهدحأ بيصن ناك نإ امأو .ةدحاو ةرب ةمسقلا هيف نكمت

 :لوقي نم مهنم ؛اذه يف فلتخا دق هنإف هكيرش عم همستقا اذإ ةّلغب هبحاص

 شماه يف اذكو «خسنلا نم طقسيف انيب ام ىلع هومستقيلف هلعل» :خسانلا فاضأ - 1
 ‘(ح) ةحخسنلا

 ايش هيف كردي ال هنأ هل مدقت لب فالتخالا هل مدقتي مل فالتخا هيف هلوق» :خسانلا فاضأ - 2

 ۔(ح) يفو (تر ةخسنلا شماه يف اذك ،«عحاريلف طقس ةخسنلا يف لاقي نأ الإ
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 ام هبيصن يف لعفيو ،رثك وأ كلذ لق ،هب عفتني ام هيف هل نكي مل ولو هنومسقي
 ،هداسفب الإ ةمسقلا هيف نكمت ال ام لثم كلذك لطعيو عنمي :لوقي نم مهنمو .دارأ

 عيبلاو ءاركلا لثم ةمسقلا هيف نكمت ام هيف نولعفي مهنكلو ،مكحلا يف ءاوس امهو

 نأ هبحاصل عافتنا اهيف نكمب مل ييلا ةلزنملا هذه ىلإ راص اذإ :ليقو .كلذ ريغو

 .قيفوتلا هلل ابو كلذ ريغ دجي الو هبيصن ةميق رثكألا بحاص هيطعي

 هنومسقي مهنإف هتمسق اودارأف رطملا ءام يف موق نيب ةكرشلا تناك اذإ امو

 ىلع كلذو مهضرأ ردق ىلع هنومسقي امّتإف مكحلا يف اضيأ اهيلع نوربجيو

 ىقتسم يف هوعمجي نأ رخآلاو ،ءاملا بص يف يقاسللاب هتمسق امهدحأ :نيهجو

 لكل امم انركذ ام ردق ىلع مساقلاب هنومسقيف مهترامع ىلإ هب اوهتني ىََح دحاو
 .تارامعلاو ضرألا نم مهنم دحاو

 يقاسلملاب هتمسق دارأف ةيقاسلا هعمجت الو اريثك ناك اذإ يراجلا ءاملا كلذكو

 ىلع اهنولعجي الو "ضرألا ىوتسم ىلع مهمساقم نولعجي امنإو .لاحلا اذه ىلع

 ` .كلذ يف مهنيب نبغلا نوكي ًالعل ضعب نود مهضعب ضرأ ردحنم

 هضرأ ىلإ ءاملا هنم عفري نأ دارأ نم ثإف موق نيب ًالحف ناك اذإ يداولا امو

 ىلإ كلذكو .ةيقبلا نمث هتحت ناك نم عفريو "يداولا كلذ نمث هنم عفري هتاف

 نيتيحانلا نم نيلباقتم وأ دحاو عضوم يف ةثالث وأ نانثا ناك نإ امأو .مهرخآ

 ءانث مهنم دحاو لك عفري :لوقي نم مهنمو ،هنوزواجي الو نمثلا نوعفري امإف

 نمث وه :مهضعب لاقو ضرألا يف :مهضعب لاقف {هنوعفري يذلا نمثلا يف اوفلتخاو
 ،مهزواج يذلا يداولا :مهضعب لاقف لحفلا اذه ردق يف اوفلتخاو .ءاملا يف

 يقاسم ناك اذإ لحفلا نوكي :لوقي نم مهنمو .هب عفتني ال عضوم ىلإ بصناو

 يف رخآ فقوو ،هاقسم يف لجر فقو اذإ :هيف ليقو .ءاوس اهيلإ اوناك جورملا

 .رادحنا هين نكي ل و ضرألا نم ىوتسا ام هب ديري ٠ «ضرألا ىوتسم ىلع» :هلوق - 1
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 ."هعمسي ملف هبحاص ىلإ مهنم دحاو لك حاصف امهنيب اميف رخآلا فقوو ،هارحم

 .انركذ ام هيف مهل زوجي الحف ناك ةفصلا هذه ىلع ناك اذإف

 وأ ليكلاب هنومسقي امنإف ءاملا نم ةيعوألا يف ناك ام موق كرتشا نإ امأو

 كلذكو ةميقلاب هنومسقي امنإف اًملتخم ناك اذإ امأو ‘ّقفَنم ناك اذإ نزولاب

 عرذألاب بحلا يف ءاملا نومسقي :ليقو ،لاحلا اذه ىلع ءاملا هيف ناك اذإ بحلا
 .مكحأو ملعأ هلل او .مايألاو رابشألاو

 1 ١
 هنوعو هللا دمحم ةمسنلا باتكمت

 هنامعن عيمج ىلع هلل هلل دمحلاو

 .«هعمسي مل» :باوصلا - 1

 ناك اذإ نزولا وأ ليكلاب مهنيب ءاملا نومسقي مهتأ ةرابعلا نم موهفملا :«اًمفَّنم ناكاذإ» :هلوق -2

 ءام اهضعب يف ناكف ةيعوألا يف ناك ام فلتخا اذإ امأ الثم ةحولملا وأ ةبوذعلا يف اقفتم

 الو ،رديي اميف يرحتلا رادقم ىلع مني اذهو .ةميقلاب مسقيلف حلم ءام رخآ يفو بذع

 ثأ نورومأم نحنو .هروصت نع عرف ءيشلا ىلع مكحلاو مهيلع لواطتن نأ يغبني
 .سانلاب نظلا نسحن
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 اميلست فلسو هبحصو هلآو دمحم انديس هكلع هئلا هلص

    
 .ةمدقملا عجار ،خسنلا عيمج يف درو اذكه - ٠
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 اهطسبو .هقلخ عفانم اهللذو ؛اًداهم ضرألا لعج يذلا ىاقبلاب دحوتملا هلل دمحلا

 .هريغ هلإ ال هناحبس ،هفطلو هّن. اهيف مهعفانم بابسأ ىلإ لوصولا مهل لهسو

 :اهيراجم فالتخاو اهكلاسمو قرطلا يف لوقلا
 »هاَهبكانم يف وشف لولذ ضزلا ُمُكَل لعج يزلا وه :ىلاعت هللا لاق

 ىلإ بسنت ال ولا رافقلا ضرألا يف زوجي نأ لجرلل زئاج ،ءاهجاجفو اهقرط ين ينعي

 نإ كلذ هل نوكيو ،هرثؤي مل وأ اهيف قيرطلا رثأآ ءاوس ،هيشاوم عيمجو هسفنب دحأ
 .سانلا نم هريغ نود دارأ

 زوجي هّئإف اهيف ةرامع ال رافق يهو سانلا نم دحأ ىلإ بسنت ييلا ضرألا امأو
 .اهبابرأ عنم. لغتشي الو 6هرثؤي ل وأ قيرطلا رثأ .هيشاومو هسفنل هقيرطب اضيأ اهيف

 ءمهيلاوحو سانلا برقب تناك يلا ضرألا امأو .هزاوجو هرورم هيعدي ال نكلو

 رثؤي ال نكلو ،هيشاومو هسفنب اهيف كلسي نأ هل زئاجف اهيف ةرامع ال اهنأ ريغ

 )هرمع يلا ضرألا امأو 6هعنمو اهبحاص رجحب لغتشي الو اهيف قيرطلا

 اهبابرأ عنم لغتشيو اهبابرأب وضي ال ثيح كلسي نأ هل زئاجف ،اهبابرأ

 حالصإ ىلإ لإ اهقشي الف 5اهداسفب لإ اهيف مي ال ناك نإ امأو .مهرجحو

 دسفأ اميف ءيش هيلع سيلو هيلع رمي اهداسف كلذ يف دصقي مل اذإ ،هداسف فاخي ام

 ف اهجرخي نأ دارأ يلا ةبادلا تدسفأ اميف ءيش هيلع سيلو هعوجرو هرورم ف

 .5 :كلملا ةروس - 1

 زاوجلا نم عنتمي الو هبحاص عنم 7 ال :هدارم «...هعنمر اهبحاص رجحب لغتشي الو» :هلوق ۔-2

 .هعنم ولو اهيف
 اهورمعو :هلوت نم ارصني رصن ني ةداملا هذه نأ ملعإ “اهرمع يلا" :هلوق» :خسانلا فاضأ - 3

 .«باتكلا رخآ ىلإ هدعب اميف اذكو }هاهورمع اُمِم رثكأ

 .هوعنم نإ اهيف رورملا نم عنتميو :هدارم ،«مهرححو اهبابرأ عنمب لغتشيو» :هلوقو - 4
 .اداسف اهيف ثدحي نأ دب ال اهيف هرورم ناك نإ :اهانعم «اهداسفب الإ اهيف مي ال ناك نإ» :ةرابع - 5
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 نأ دارأ يذلا تقولا يف هتباد بكريو ؛هسفنب اهيلإ لخديو ،اهاّيإ هجارخإ تقو

 اميف ءيش هيلع سيلو ،هداسف يف فاخي ام عيمج يف هريغ وأ عرزلا نم ةبادلا جرخي
 يلا ضرألا يف اهنوك ردق ىلع اهنك قرطلا يف كولسلا هل زوجيو .هتباد تدسفأ

 صاخلا قيرط يف كلسي نأ هل زوجي الو .ّرصاخلل وأ ماعلل تناكأ ءاوس اهيف تزاج

 اذإف ،هجئاوح ءاضقو هعفانم نم كلذ ريغل "اهيف كولسلا هل زوجيو .هضرأ ةرامعل

 .رجحلاو عنملا ىلع هيف زوجي الف هلهأ صوصخملا قيرطلا بحاص هعنم

 ىلإ هكولس يف دصقيو ،هرجح الو هعنم نم عنمب لغتشي الف ةماعلا قيرط امأو

 ةماعلا قيرط هكولس يف ناك نإ آلإ ،هيلع سأب الو ،دارأ نإ هنيدادفو هضرأ ةرامع

 ًرضي نأ اضيأ كلذ وه لعفي الو «مهرضي امع هعنم مهل زئاجف هلهأب لضي ام

 رضي مل ام هنود وأ هل لعج ام عيمجب قيرطلا يف زوجيو .هوعنم مل نإو ةماعلاب

 .هب الإ قيرطلا يف كولسلا نكمي ال ذإ ،هسفنب هلك اذه يف لجرلا زوجيو 3هلهأب

 ةماع لزنم اوثدحي نأ موق دارأ اذإو ،هقرطو لزنملا ءاشنإ _ لاح ىلع _عنيالو

 نكت مل ضرأ يف وأ مه نذأ نم ضرأ يف وأ مهضرأ يف نوثدحي مهنإف صاوخ وأ اوناك
 قافتالا مه زوجيو ،مهنم دحاو ك رمعي اميف هترامعو هثدح ىلع اوقفتا امك دحأل

 هعفانمو هتازاحبو هقرط هل نولعجيو رثك وأ لق هيف مهل ام ىلعو ةتوسلاب هترامع ىلع

 ام وأ صاخلاو مهنم ماعلا مهلك مهقافّتاب كلذو هقرط ةعس نم هيلع اوقفتا ام ىلع

 نإف ‘ثادحألاو ناينبلا نم هيلع اوقفتا اًمِم مهريغ نم وأ مهنم رظنلا لهأ مهل ىأر

 كلذ ين ءاوس هعزن الو كلذ صقن مهنم دارأ نم بيصي الف اوثدحأ وأ اورمع وأ اونب

 امك .ثنؤُيو ركذي قيرطلاو قيرطلا لإ دئاع ريمضلا اذه :«اهيف كولسلا هل زوجيو» :ةرابع - 1
 َ .سوماقلا عجار .ةيوغللا مجاعملا ديفت

 سوماقلا يف لاق .رادلا ىلع لدت نأ لزنملا ةظفل نم روهشلل : :«ًلزنم اوثدحي نأ موق دارأ اذإو» - 2

 يتأي امو قايسلا نأ ريغ .ها .«زادلاو لهنملاو شعن انب :سِلْحَمَكو » :(لزن) ةدام حرش يف

 ىنعمب وأ يحلا ىنعمب لزنملا نوكيف كنكاسملاو رودلا نم ةلمج دصقي هئأ هنم مهفي مالكلا نم

 . راوُلا :ةماعلا هيمست ام
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 نم مهنمو ؛هيلع ناك امع هلاوز نودجي الف كسانلا نم نم مهريغ وأ مهتَّصاخو مهتُماع

 نإ صخري نم مهنمو ؛َصاوخ اوناك اذإ هنوعزني مهنإف هعزن ىلع اوقفتا نإ :لوقي
 ثدح ام عزن نودبي الو كلذ مهلف ،مه ادبف ،اًضعب اونبو اضعب اورمعو اضعب اوثدحأ

 ؛هلك هورمعي نأ لإ نودجي الف اضعب اورمع نإ :لوقي نم مهنمو ؛ ؛ضعبلا كلذ نم

 نم مهنمو ؛هيلع م" !نوذحاوتي مهئإف هترامعو هثودح ىلع اوقفتا نإ :لوقي نم مهنمو

 .هنع اونغتسي مل و مهل حلصأ كلذ ناك نإ هيلع اوقفَّسي مل ولو هيلع نوذخاوتي :لوقي

 لزنملا ثودح تقو يف تارضملا تابثإو “ةتاميرحلا لاطبإ يف هيلع اوقفتا ام كلذكو

 نم مهعم ناك نم لك كلذكو قافتالا دعب هلاطيإ نودجي الو .مهيلع تباث كلذف

 ةرامع هتوح اميف اَذَهَو ،هريغ وأ ثراو نم مهدعب ناك نمو ،هل بوهوملاو يرتشملا
 .هراضمو هعفانم ىلإ قلعت اميف هنع مهل ىنغ ال اًمِم هوحي مل ام كلذكو لزنمل

 يغبني يذلاف "مهريغ يضارأ مهاذحبو مهضرأ ين ًالزنم اوثدحي نأ اودارأ نإو

 نم نيعراش هيف اولعجيو باوبأ ةعبرأ هل اولعجي نأ لزنملا ةئيه يف هولعفي نأ مهل

 رودلا قرط نوذفنيو عراش لامشلا ىلإ ةلبقلا نمو عراش ×وبرغلا لإ يقرشلا
 بجي يذلاو .لزنملا هاوح اميف اذهو ،هراج ىلع دحأل ةرضم ريغ نم عراشلا ىلإ

 نولعجي :لوقي نم مهنمو ؛مبرغو 0ىلبجو يقرشو يلبق :ةعبرأ قرطلا نم لزنملل

 امب سانلا هللا ذخاؤي ولو :ليزنتلا فوه :ناسللا يف لاق «هيلع نوذخاوتي مهئإف» :ةرابع - ]
 لقت الو ةذخاؤم هبنذب هذخآ» :سوماقلا بحاص لاقو . «هذخاو :لوقت ةماعلاو هگاوبسك

 .ىهتنا .«اًضعب مهضعب ذخأ _ نيتزمهب _ اوذختئأ :لاقيو .هذخاو

 .نوذختأي مهئإف :لاقي نأ امإو هيلع نوذخآتي مهئإف :لاقي نإ امإف اذه ىلع ءانيو

 ،مارحألا وأ _ ءارلاو ءاحلا مضب مرحلا لاطبإ :لاقي نأ سايقلا ،«تاميرحلا لاطبإ» :هلوق - 2

 .سوماقلا بحاص هذافأ امك

 .برغلا .آ قرشلا نم :باوصلا ،«ييرغلا ل يقرشلا نم» :هلوف - 3

 برغو قرش :عبرأ تاهجلا أب املع لامشلا هئزأ قايسلا نم مهفي «ولبحو» :هلوخ -4

 يف فوجلاب ضعب هيمسيو .لامشلا الإ قبي ملف اهركذ دقو ،(يلبقلا هامس ام وهو) بونحو

 .يلبقلا وأ يبونحلا ةلباقم
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 ىلإ اقيرط هل نولعجي :لوقي نم مهنمو ؛لامشلاو بونجلاو .روبدلاو ابصلا هل
 ثإو ؛فوسلا ىلإ رخآو ءءاملا ىلإ اقيرطو لبجلا ىلا اًقيرطو ءثمهيعارل صحفلا
 اهنك يناعملا هذه مه تعجر نإ دحاو قيرط ىلإ هلك اذه اوعمجي نأ اضيأ مهنكمأ

 نأ اضيأ مهلف اهعامتجا دعب قرطلا تقرتفا نإو ©ثكلذ مهلف ةدحاو ةيحان ىلإ

 ءةئنالث وأ نيقيرط ىلإ اوعمتجا نإ كلذكو 5اهڵلك يناعملا هذه ىلإ اقيرط اودعي

 ىلإ اوجاتحا نإو ؛كلذ مهلف الوأ انركذ ام ىلع _ اهقارتفا ىلإ اوجاتحا مث

 ءاوس هلك كلذ مهلف هنم مهل ًابالو هنع مهل ىنغ ال اميف رثكأ وأ قرطلا نم ةسمح

 هنم مهل ةث ال ام لكف ،تقزنفا وأ ةدحاو ةيحان ىلإ مهل تعجرأ يناعملا هذه يف

 .هنوثدحيو هنوكردي

 اذهو ،هنم هيلإ لصوي اقيرط هيلإ اولعجيلف لزنملا نم اجراخ دجسملا ناك نإو

 ةرامع مهل تتبئو اورمعو اونب ىتَح مهضرأب ةطيحملا ضرألا باحصأ هعنمي مل اذإ

 اونب اذإ اهلك قرطلا هذهو .ةرامعلا كلت يف مهل اونذأ وأ كلذ لبق ضرألا كلت

 تبشت ييلا يناعملا نم اهريغ الو ةزايحلا ةَدُم ىلإ نوجاتحي الو إمهل تتبث اورمعو
 نإ امأ َو ؛ ؛اهلك قرطلا هذه مهل تتبث اهتابتع اوعفرو مهتويب اونب اذإف اضملا اهب

 ام لإ اميش هلك اذه نم نوكردي الف اونبي نأ لبف مهيلع اورجحو مهوعنم

 .يناعملا هذه ثودح لبق هيلع نوكردي

 .اهيف ةرامعلا مهتقبس دقو ؛مهريغ ضر ا طسر ي مهلزنمو مهتنيدم اونب اذإو

 نإو .مهلك نورمعي مهنإف ،يناعملا هذه عم حصت اًكِم ةرامعلا هذه تناك نإف

 نويعلاو ناطيحلا لثم كلذ ناك نإ هنإف قرطلا هذه عم حصت ال اضيأ تناك

 مهقيرط اوزوجي نأ مهل نكميالو اههبشي امو راجشألاو اهلك تويبلاو رابآلاو

 .ةيبرغلا حيرلا :روبدلا .ةيقرشلا حيرلا :ابصلا - 1

 ةلطيلط صحقت برغلاب عضاومو نكسي عضوم ُلك» :سوماقلا يف لاق :صحفلا - 2

 قايسلا نكلو .«ضرألا نم ىوتسا ام :صحفلاو» :برعلا ناسل يلا لاقو .ها .«ةينوشكأر
 .يعارملا دصقي هلعلو ؛هنامز وأ فلوملا دلب فرع ىلإ عجري اذهو ،رخآ ىنعم ىلع لدي

 .ملعأ هللا . يناعملا لل اَمُبَُو قيرطلا ل دوعي ريمضلاو ،تمتحا اذإ :باوصلا ،«اوعمتجا اذإ» - 3
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 ©اهلصامملا وأ يقاوسلا لثم كلذ ناك نإو ؛كلذ مهيلع نوكردي الف 3اهداسفب الإ
 يذلا هجولا ىلع مهقرط مهل اولعجيلف قرطلا كلت هيلع اوزوجي نأ مهل نكمي ام و

 ىلإ اولصي ىتَّح يناعملا كلت ليهست مهيلعو ؛رطانقلا لثم ضعبب مهضعب رضي ال

 اَهَنَ اروسحو ةعارز ضرأ مهضرأب ةطيحملا ضرألا كلت تناك نإو ،ةمهزاوج

 مهثرح داسف ريغ نم مهقيرطل اًجرخم مهل اودجوو مهترامع لبق تثدح نإ

 مه نوجرخي مهنإف اليبس كلذ ىلإ اودجي مل نإو ؛كلذ مهل اولعجيلف ،اهتابنو
 .رضاحلا تابنلا كلذ نم مهل اودسفأ ام ةميق مهل نونمضيو مهقيرط

 مهقيرط ىلع مهب اوكسمتساف نيرخآ موق ضرأ يف موقل قيرطلا تبث نإو
 اولعجي نآ الإ ضرألا باحصأ نوبيصي الف ،‘“هدصقو قيرطلا نارود يف اوفلتخاف
 كلذ يف نارودلا اولعجي نأ اودارأو كلذ لبق مهضرأ ترمع نإف ،ادصاق اًقيرط مه

 ؛كلذ مهلف "قيرطلا باحصأب اضيأ كلذ ًرضي مل و إمهترامعب رضي ال امك قيرطلا
 باحصأ دارأ نإو .كلذ نودجي الف قيرطلا باحصأب مضي امم كلذ ناك نإو

 نم لوق لوقلاف «قيرطلا باحصأ كلذ ىبأف 5اًدصاق اقيرط مهل اولعجي نأ ضرألا
 كلذ هبشأ امو ،رعولاو ةبوعصلا لثم ةرضم كلذ يف ترهظ نأ الإ \هدصق ىلإ اعد
 . زاجلا مهل عنمب اًكِم

 مهناريج رمع ىََح هورمعي ملو هوكرتف " )مهناريج ىلع قيرطلا مهل تبث نإو
 كلذ ناك نإف "ةزايحلا ةَدُم مه تبث ىتح كلذك اوثكمو ناينبلاو سرغلاب مهضرأ

 دصقلا نأ ودبيو 6«بحلا نم لاس ام» :ناسللا يفو ةيباخلا وأ ةرحلا نم رطق ام وه :لصمملا - 1

 ىلع لدي امك ةيقاسلا وأ ةرومطملا وأ بحلا نم ةلئاسلا هايملا هيف عمجتت يذلا ناكملا :هنم

 .قايسلا كلذ

 .رورملا يأ زاوحلا مهنكمي ىَّنَح :اهانعم ،«مهزاوج ىلإ اولصي ىتح» - 2
 .قيرطلا ثادحإ يف مهقحب اوكسمتساف :اهانعم «مهقيرط ىلع مهب اوكسمتسان» :ةرابع - 3

 .هتماقتسا وأ هنارود :«هدصقو قيرطلا نارود» :هلوقو .«ثنؤير ركذي قيرطلا» :ناسللا يف لاقث -4

 ةخسن يف الإ 6«هوكرزتف» يمو اهيلت نيلاو ةظفللا هذه نيب ضايب دجوي خسنلا نم ريثك يف -5

 .لمأتيلف ةلمجلا ىنعم ةماقتسال ىنعم ال ضايبلا اذه نأ (ت) ةخسن ي قلعملا ركذ دقو )ح(

 .هل دوحو الف (م) ةيلصألا ةخسنلا يف امأ
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 ةرامعلا كلت باحصأ اوناكأ ءاوس مهترامعل هنالطب نودجي الف ةماعلل قيرطلا

 كلت باحصأ اوعنمي مل و هورمعي مل و ةّنصاخل قيرطلا ناك نإو ؛صاوخ وأ ةماع
 ءاوس ائيش كلذ دعب مهيلع نوكردي الف مهترامع مهيلع تتبث ىَّنَح ةرامعلا
 اهب تطاحأ دقو مهضرأ موق رمع نإو .ةَّصاخلل وأ ةماعلل ةرامعلا كلت تناكأ

 ام وأ "نيناجملا وأ بايغلا وأ ىماتيلا وأ ،نيكاسملا وأ .ةربقملا وأ ادجسملا ضرأ
 ال ةرامع اهيف تناك نإ لإ كلذ اهلطبي الو مهقرط نوجرخي مهتإف ‘كلذ بش

 لعُج وأ دجسم كلذ ف ىنبي ي نأ لثم اهداسفب لإ قيرطلا جورخ اهعم حصي

 الف ،يناعملا هذه داسفب الإ ًاليبس قيرطلا جورخ ىلإ نودجي الو ،اًسورغ وأ ةربقم

 ملو دجسملا ىلع نوزوجي وأ ،روبقلا نيب نوزوجي فيك اودجو نإو ،كلذ نوبيصي
 . لاحلا اذه ىلع رجألل يل راجشألا كلذكو .كلذ مهلف هودسفي

 كلتب اهورمع يلا مهضرأ تبرخ مث مهناريج ىلع موقل قيرطلا تبث نإو
 ؟كلذ مه زوجي لهف ©ضرألا كلت اورمعي نأ مهناريج دارأف قرطلا

 اميف كلذ مهلف قيرطلا باحصأب رضي ام ةرامعلا كلت يف نكي مل نإ :لاق

 ضرألا كلت يف مهل نكي مل وأ قيرطلا باحصأب كلذ رض نإو ،هلل ا نيبو مهنيب
 مهعنم نإ امأو ؛لل ا نيبو مهنيب اميف الو مكحلا يف كلذ نودجي الف ءيش
 مهيلع تبني الو ءاهلك يناعملا هذه يف اًيش مهيلع اوثدحي الف .قيرطلا باحصأ
 مهقرط نوكردي مهتإف مهضرأ اورمعي نأ كلذ دعب اودارأو مهوعنم مل نإو كلذ

 قيرطلا باحصأ امأو ؛َرصاوخ مأ ةماع اوناكأ ءاوس ،ةرامعلاب نولغتشي الو اهلك

 !اهترامع لبق اورمع نيذلا ءالؤه ةرامع مهيلع تبني الف ةماع وأ ًاباَيغ اوناك نإ

 .مهوعنم نإ الإ إ مهيلع تبثت اهنإف م 7 مهو صئاصخ اوناك نإ امأو

 .“ثيغاربلا ينولك" ةغل ىّلَع «ةرامعلا كلت باحصأ اوناك» - 1
 ىَلَع ،ثدحلا قيرطلا ىَلَع زاوجلاب اهبارخ دعب ضرأ ةرامع زوحت ةئأ :راصتخاب ةرقفلا هذه ىنعم -2

 .ملعأ هلل اَو .اهيف قح اهبارخ دعب اهترامع ديرمل نوكي نأ طرشو ،قرطلا وراه رارضإلا مدع طرش
 .نيبئاغ ريغ نورضاح مهو :اهانعم «رضُح مهو» -3

 و م. م ٠ . م ء“

 .«ًروُضُحو رضح موقو رضاح لحجرو...» :برعلا ناسل يف لاق
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 تناكو "مهريغ ضرأ هب تطاحأ دقو مهضرأ ين ًالزنم موق ثدحأ نإو

 اهيلإ نوجاتحي يلا اهقرط اوجرخي نأ اودارأف \دحاو قيرط ىلع مهلزنم ةرامع

 قيرط ًآلإ انيلع مكل سيل :مهل اولاقو ضرألا كلت باحصأ كلذ مهل ىباو ،اهلك

 تلطب نإو ؛اهلك مهقرط مهل اوجرخيلو "كلذ نودجي ال مهنإف ،مكترامع

 مهقرط اورمعي نأ مهناريج دارأف ثعب اليبس اهيلإ اودجي مل و لزنملا كلت ةرامع
 نإو ؛مهنوعنمي مهنإف لزنملا باحصأل قيرطلا ةعقب تناك نإف ،كلذ نم مهوعنمو

 زاجلا مهف تبث نإ :لوقي نم مهنمو ؛مهل مهعنمي لغتشي الف زاجلا الإ إ مهل نكي مل
 ناكأ ءاوس اهلك هقرط لزنملل تبثو ،قيرطلا كلت نالطب دارأ نم نوعنمي مهف

 اهنم مهوؤربأو مهقيرط مهل اوكرت نإو .دحاو لجرل وأ ةمصاخلل وأ ةماعلل
 .ائيش مهيلع نوكردي الو كلذ دعب نوبيصي الف كلذ دعب مهب اوكسمتساو

 اهرمعي وأ اهيف يي نأ هل زوجي ناك نإ هريغ ضرأ طسو يف ضرأ هل تناك نمو

 كلذ هل زوجي ال :لاق ،كلذ لبق هل تبثي مل و ،هريغ ضرأ يف ًالإ اقيرط اهيلإ دجي ال وهو
 .مكحلا يف هراج ىلع هقيرط كردي هتإف كلذك رمع نإو كلل ا نيبو هنيب اميف

 اوفرعي مل و "كلذ ريغب مهل ناك وأ مهريغ ضرأ طسو ين ًالزنم موق ثرو نإو
 راثآ تناك نإ :لاق ,اهوفرعي مل و كلذ لبق قيرطلا هل تناك دقو ،اقيرط هل

 مل نإو ؛ةنّيبلاب اوتبثأ ام الإ مهيلع نوكردي الف ءاهعضوم اوفرعي ملو ةنيب قيرطلا
 ناينبلا نم اهلك تارامعلا كلذكو ؛اًيش مهيلع نوكردي الف ةنيبلا مه نكت
 .لاحلا اذه ىلع كلذ هبشأ امو لصامملاو ،يقاوسلاو لوصألاو .

 هنودب ميقتسي ىنعملاو ،(ح) ةخسن يف دوحوم ريغ َوُهَو شةظفللا هذه يلي ضايب (ت) ةخسن يف - 1
 ۔ضايبلل دوجو الف (م) مألا ةخسنلا يلا امأو {ةرابعلا لسلست نم حضاو وه امك

 هلل او هنم دوصقملا ،«اهوفرعي مل و كلذ لبق قيرطلا هل تناك دقو ،امقيرط هل اوفرعي مل و» :هلوق - 2

 وأ ،هراثآ لاوزل ديدحتلاب هوفرعي مل مُهَكنكل اًميرط هل اوملع وأ ،اًّميرط هل اوفرعي مل و :ملعأ

 داتوألاك ًالقتنم ايش قيرطلا تامالع تناك اذإ روصتي اذهو اًالثم ليسب اهعضوم نع اهلاوز

 .لمأتي .كلذريغو باشخألاو
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 فرعي م و ثكلذ لبق ترمع دقو هريغ ضرأ طسو ف ضرأ هل تناك نمو

 ؟اهرمعي نأ دارأو اهقرط

 كلت هنم رمعي الزنم وأ هلزنم ىلإ ضرألا كلت هنم رمعي اقيرط هل لعجي :لاق

 يف كلذ لبق هبحاص ىلع قيرطلا هل نكي مل نم ُلك :لوقي نم مهنمو .ضرألا
 مكحلا يف الو هللا نيبو هنيب اميف اميش هيلع كردي الف اهلك تارامعلا هذه

 .رمعت مل وأ هراج ضرأ ترمعأ كلذ يف ءاوسو

 ىلع قيرطلا هل تبثي ناك نإ ،اراغ وأ ارئب اهيف رفح وأ هضرأ يف اتيب ىنب نمو
 ؟يناعملا هذه ىلإ هراج

 .هيلع هقرط كردي هئف كلذ هيلع تبث نإ :لاق

 ؟هيلع يناعملا هذه تبثت فيك :تلق

 راغلا ىأر وأ ،رئبلا يف ءاملا رهظ وأ ،تيبلل ةبتعلا لعج ىَّمَح اهيف أدب اذإ :لاق

 يف ءاملا جرخ وأ ،ةيقاسلا يف ءاملا رج وأ ،ةرومطملا وأ بحلا وأ "لخد نم

 ولو ءام عفتني ىتَح :لوقي نم مهنمو . اهّمتي ىتَح :لوقي نم مهنمو . “زصمملا

 لعلو ،اههبش وأ ةملك طوقس ةرابعلا يف نأ يل وديي :«هلخد نم رافلا ىأر وا» :هلوق - 1

 .لمأتيل ..راظنألا نع ىراوت هلخد نم راغلا ىأر وأ :دوصقملا

 راجشألا نم اهريغو لخنلا ةئجأ يف رفحت قدانخ نع ةرابع وه اليصاَمَملا دحاو :لَصُمملا - 2

 «(قدانخلا) لصامملا كلت بناوح ىلع رطقت ثيحب ءةيقسملا ةبرتلا نم ةحشارلا هايملا فرصل
 نع اديعب هيف ةعّمحتملا هايملاب بهذي ىسيئر قدنخب اهلك ةحاولا يف لصامملا ةكبش لصوتو

 ًرضتف اهب عئبشتت يلا حالمألا نم ةبرتلا صيلخت يه ىربك ةدئاف ةّملَمَعلا هذه يفو .ةحاولا

 .اهيف تيقب يه نإ ةعارزلاو ةسارغلابو اهب
 امب ةنراقملابو ؤباتكلا اَذَه نم لصمملا ركذ اهيف درو يلا تارابعلا فلتخم نم هتمهف ام اَذَه

 .دجنملاو سسوماقلاو ؤبرعلا ناسل :ر .“لصم" ةداَم ريسفت يف ةيوغللا مجاعملا يف درو

 نم اهريغو ريغملاو ةعماجو تروقت دالب لهأ دنع «طيقسلا» مساب ىمسي ام وه لصمملاو

 .لا ةَمحَر فلولا اهيف شاع لاو .غيرأ دالب أ
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 :لوقي نم مهنمو .نينس ثالث ءام عفتني ىَتَح :لوقي نم مهنمو . .ةدحاو ة ةرم
 .هلك اذه نم يش هيلع كردي ال :لوقي نم مهنمر . .ةزايحلا ةم متت ىَتَح

 هقرط كلسب نم عنمت نأ دارمأ نميف :ةلأسم

 ؟سانلا نم هكلسي نم عنمي نأ دارأف ارخآ لزنم ىلإ هلزنم نم قيرط هل ناك نمو

 نإو ؛سانلا نم هكولس دارأ نم عنمي هنإف هلك هل قيرطلا كلذ ناك نإ :لاق
 وآ ارئاس لزنملا كلذ ىلإ هكلسي نمل هعنم بيصي الف هلك لزنملل قيرطلا كلذ ناك

 نم اقيرط اوجرخأ نإو .ةتصاَخلل وأ ةتماَعلل لزنملا كلذ ناكأ ءاوسو ،امجار

 يف ءاوس ،سانلا نم هكولس دارأ نم اوعنمي نأ مهل زوجي الف رخآ لزنم ىلإ مهلزنم

 كلذ يف مهريغ عم قيرطلا باحصأ ىقتلا نإو ؛رداصلاو مهنم دراولا كلذ

 نم زاوجلاب ىلوأ قيرطلا باحصأف ،اكيمج اعم هيف زاوجلا مه نكمي الو ©قيرطلا

 مل اذإ زاوجلا نم مهوعنمي الو ،اًضعب مهضعب يقل وأ اوعباتت كلذ يف ءاوس مهريغ
 مهضعب نوكي الف قيرطلا وأ مهنيب اميف لزنملا باحصأ امأو .ةجاح هب مه نكي

 زوجيلف "هوقياست نإو ؛هيلع زاوجلاب ىلوأ وهف مهنم قبس نمو ضعب نم هب ىلوأ

 ةرامعل اقيرط لزنملا لهأ ذختا نإو .هيلع اولتاقتي نأ زوجي الو ،اضعب مهضعب

 مهلف هل هولعج يذلا ىنعملا )ريغ وأ ،هيشاوم هيف زوجي نأ دارأ نم ىتأف مهلوصأ

 ىنعمل تلعج نإ اهلك فقرطلا كلذكو . .مهريغ نم وأ مهنم ناكأ ءاوس 8هوعنمي نأ

 اودصقي م نإو .ىنعملا كلذ ريغل اهذختي نأ دارأ نم عنمي هنإف مولعم ءيش

 مهرضي ام الإ هيف زوجي ام لك نم اضعب مهضعب عنمي الف ءيش نود ائيش قيرطلاب
 مهريغ نود مهسفنأل قيرطلا كلذ اولعج اذإ اذهو ،سانلا نم مهريغ نوعنميو ،هب

 نود ءيشل لعج هنأ اوملعي مل و لزنملا يف قيرطلا كلذ اوكردأ نإ امأو ؛سانلا نم

 .لوألاف لألا !مهنم قباسلل زاوجلاف :هانعم «اًضعب مهضعب زوجيلف اوقباست نإو» - 1

 .رخآ ضرغ لا قيرطلا لوح نأ دارأ :هدارم «ىنعملا ريغ» -2
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 هيف زوجي نأ مهضعب دارأف ،مهلوصأ هنم نورمعي وأ مهيشاوم هيف زوحت دقو ءيش
 نأ اوملع نإ مهنوعنمي مهنإف سانلا نم مهريغ اسو 5هنوعنمي الف ىنعملا كلذ ريغ

 اضعب مهضعب عنمب الف اوملعي مل نإ امأو ؛سانلا نم مهريغ نود مهل قيرطلا كلذ

 .مهريغ نوعنمي الو

 نأ مهضعب دارأ مت ضعب ىلإ مهضعب هذخأي نيتيرق نيب قيرطلا ناك نإو
 ؟كلذ نم مهوعنمي نأ مهل زوجي ناك نإ رخآ دلب ىلإ مهناريج ىلع اوزوجي

 لزنملا قيرطلا عش نإو ،مهنوعنمي الف لزنملا نم اًجراخ قيرطلا ناك نإ :لاق

 نإ ًالإ ،اودارأ نإ مهوعنميضأ مهلف كلذ لبق قيرطلا كلذ يف زاوخلا مهل ملعي مل و
 َ .كلذ لبق هيلع زاوجلا مه فرع

 قيرطلا لبو ي :ةلأسم

 ةًدُم ىلإ هوعزني نأ مهيلع ضرألا لهأ طرتشاف مهلزنم اقيرط موق لعج نإو
 .كلذ مهلف اودارأ تقو هوعزني نأ اوطرتشا وأ ةمولعم

 ملو كلذ لبق مهيلع مهل نكي مل و مهضرأ ين مهلزنمل اقيرط اولعج موقف :تلق
 ؟ هنم هنوجرخي يذلا عضوملا يف اوفلتخا نإ مهنم هيلإ رظني نم ىلإف هعضوم اونّنيبي

 باحصأب كلذ ًرضأ نإ الإ ضرألا باحصأ لوق ىلإ كلذ يف رظني امنإ :لاق

 .حالصلاو رظنلا لهأ ىلإ مهرمأ عجريلف مهنيب اميف اوقفتي مل نإف ،قيرطلا

 رخآ عضوم ىلإ هولوحي نأ اودارأ مت مولعم عضوم يف قيرطلا مهل اولعج نإو
 ؟كلذ مهل زوجي لهف

 مهنمو .هليوحت نودجي مهنإف زاوجلا الإ عضوملا كلذ يف مهل اولعجي مل نإ :لاق

 نودجي الف مهقيرط اهيف اوزّوج ييلا ةعقبلا مهل اوطعأ نإ امأو ،زوجي ال :لوقي نم
 هل لعُج نم اضيأ كلذكو 5۔‘هرصئاصخ وأ ةماع هلعج نم اذه ف ءاوس .هليوحت

 هئزأ :ملعأ هللاو اهانعم :هرخآ ىلإ «...صئاصخ وأ ةماع هلعج نم اذه يف ءاوس» :ةرابع - 1
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 اذه يف ءاوس هليوحت نودجي الف "مكاحلا مهيلع همكح نإ امأ .لاحلا اذه ىلع

 نيبت نإ امإو ؛مولعم عضوم يف هنيب نإ زاوجلا وأ ةعقبلاب مكاحلا مهيلع مكحأ
 .قيرطلا باحصأب رضي ال ًاليوحت هنولوحي مهئإف مولعم عضوم زاوجلل

 ؟كلذ زوجي فيك هضرأ يف موقل قيرطلا لعجي نأ دارأ نمف :تلق

 .هنيبي مل وأ زاوجلا نيبأ كلذ يف ءاوس اهيف راوحلا وأ هتعقب مهل يطعي :لاق

 لمعح رصاخلل اذه يف ءاوس ىةمولعم ةيمست عيو ،مه اهنّيبي هنإف ةعقبلا امأو

 هوجول هلعج نإ كلذكو .لاحلا اذه ىلع ةيصولاو عيبلا كلذكو .ةماعلل وأ كلذ

 .اضيأ لاحلا اذه ىلع رجألا

 اهنم اوصقني نأ اودارأف ،ةّماع مهو ،ةريثك قرط مهل تناك نإ لزنم لهأ امأو

 مهنإف صاوخ اوناك نإو ‘كلذ نودجي ال مهّإف ،اوديزي وأ مهحلاصمل مهنم اًرظن
 نم اوعاش ام نولعفي :لوألا هجولا يف لوقي نم مهنمو .مهقافتاب اذه نولعفي

 .ناصقنلاو ةدايزلا يف مهحلاصمل كلذ

 ؟ لزنملا لهأ نوكي نمف :تلق

 .هرمع نمو هنطو نمو 6كلملاب هباحصأ :لاق

 "هيلع تناكهجو نم مك قرطلا ي :ةلأسم

 نم فرغ تباث هنأب فورعملا قيرطلاف : اهدحأ ماف . هجوأ ةنالث ىلع قرطلاو

 .تبثي مل مأ تبث هتنأ فرعي م يذلا قيرطلا :يناثلاو .فرعي مل وأ هل تبث

 هتنأ فورعملا لوألا قيرطلاو .الصأ تبثي مل هتنأ فرع يذلا قيرطلا :ثلاثلاو

 هيف زاوجلا ضرفل ةرم لوأ قيرطلا ءاشنإ نوكي نأ وهو ،ةروصلا هذه يف قيرطلا ليوحت زوجي
 ،مهتصاخ ضعب وأ سانلا ةماع قيرطلا ئشنم نوكي نأ اذه يف قرف الو .رخآ ضرفل ال طقف

 .ةصاخلا وأ ةمئاعلا نم قيرطلا هل ئشنا نم نوكي نأ كلذكو

 .«فقرطلا هجوأ يف :ةلأسم» :باوصلا لعل - 1
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 فرعي مل يذلا قيرطلاو .اذه لبق هانرسف ام ىلع هكولس دارأ نم هكلس تباث

 الإ ائيش هيف يعدي نأ ريغ نم كلذ هلف هكلسي نأ دارأ نمف تبثي مل وأ تبث هنأ

 عونم هَتنأ فرع يذلاف :نيهجو ىلع وهف تبثي مل يذلا امأو .كلذ نم عنم نإ

 اذإ رخآلا هجولاو .لاح ىلع هيلع رمي الو هكلسي نمل زوجي الف ،هيلع روجحم

 مل نإ هيلع رمي نمل زئاجف ،ارجح الو انم هيلع عمسي مل هَنِكَلو ،تبني مل هنأ فرع
 تارامعلا نيب اميف وأ صوحفلا يف تناكأ ةثالثلا قرطلا هذه يف ءاوسو .ةبرَمسَي

 .هانرسف ام ىلع اهكلسي نمل زئاجف اهسفن تارامعلا يف وأ
 مل ام هيشاومو هسفنب اهكلسي نمل زئاجف ،ةرامع اهيف نكت مل اذإ ضرألا امو

 نم ناك اس الإ ،كرتيلف كلذ نم هوعنم نإف ،اهكولس نم ضرألا باحصأ هعنم
 نم مهعنم نمب اولغتشي الو 5ءاوس اهيلإ سانلا ناك لا ينايفلاو رافقلا لثم كلذ

 دحأل ضرألا كلت تناك اذإ اذهو .انيب اًقيرط اهيف اوذخّسي ال نكلو ؛اهكولس
 اهيف ذختي نمل سأب الف دحأ ىلإ بسنت ال ضرألا كلت تناك اذإ امأو سانلا نم

 اهيف نوذختيو اهيف نورمعيو ،رافقلاو ينايفلا لثم اًرئب اهيف نورفحيو ،اقيرط
 رجح نم الو {مهعنم نمب نولغتشي الو مهسفنأل هلك كلذ اوعدي نأو ،اقيرط

 مهسفنأل هوعدي مل و هورمع امو ؛مهسفنأل كلذ يف اورمع ام نوكيو {مهيلع

 .كلذ هبشأ امو لجاوملاو نويعلاو رابآلاو قرطلا يف اذهو ؛ءاوس هيلإ سانلاف

 اًمأو .مهريغ نم كلذب ىلوأ نونوكي تويبلاو رودلا نم كللذ ين اونب ام كلذكو
 وأ ،اهبحاص هعنم نأ الإ هكلسي نمل زوجي هنإف ضرألا نم ةرامعلا هيف تناك ام
 َ .اهيف هكولس يف ةرضملا تناك

 قرطلا تابثإ يف :باب
 مهريغ ضرأ يف تارامعلا باحصأل

 لهف سانلا يضارأ اهنيبو هنيبو هلزنم نم اهرمعي نأ دارأ ضرأ هل لجرف :تلق
 ؟ هضرأ ىلإ يضارألا كلت نم زاوجلا هل زوجي
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 نكي م و ‘ضرألا بحاص هعنمي م و قيرطلا تابثإ هب عدي م زاوج ك :لاق

 ريغ وأ ضرألا كلت تناك ةرماع ،اهيف زاوجلا هل زئاجف ةرضم اهيف هكولس يف

 ىلع دهشتسيو ،اقيرط اهيف رثؤي الو هريجأو هّنباودو هسفنب اهيف زوجيو .ةرماع
 اورمعي نأ يضارألا كلت باحصأ دارأ اذإف ؛قيرط يضارألا كلت يف هل سيل هنأ

 .كلذ نم مهعنمي الف مهيضارأ

 ام مهنم دحاو ك .مهضرأ هنم اورمعي نأ ىلع هونبف مهلزنم اوأشنأ موق امأو

 رمعأ ءاوس كلذ نم عنمي الو هضرأ ىلإ قيرطلا مهنم دحاو لكل ًةإف 5هتيحان لباقي

 الإ هعنمي الو تباث هقيرطف اورمعي مل وأ هنود نم رمعأ ءاوسو ،اهرمعي مل وأ هضرأ
 ىلإ زوجي هناف ءالؤه نم هضرأ رمعي نأ دارأ نمو .ةبهلا وأ عيبلا وأ ةئربتلا وأ ةزايحلا

 قيرطلا كلذ يف هل سيل هنأ دهشتسي نأ هيلع سيلو .هلباقي اًمم هضرأ ةرامع

 نإو ،هعابت كلذ يف سيلف هركثأ نإو "قيرطلا رثؤي نأ دصقي ال نكلو &‘{يش

 نود تلا ضرألا تناك نإ هنإف ؛هقيرط هل اوجرخي نأ سانلا نم هنود نم ذخأ

 كلذ ًرضي نأ ريغ نم هضرأ لباقي اًمِم قيرطلا هل جرخي هئف \دحاو لجرل هضرأ

 هضرأ نيب نيبو هنيب ضرألا تناك نإ كلذكو .قيرطلا بحاصب الو ضرألا بحاصب

 }رضرألا بحاصب الو مهب رضي ال ثيح نم قيرطلا هل اوجرخيلف ىتش لاجرل

 .قيرطلا يف مه ام ردق ىلع قيرطلا هل نوجرخي امنإو

 ذخأو ،هلباقت يلا ضرألا مهضعب ذخأف ،هضرأ نود ييلا ضرألا اومستقا نإف :تلق

 ام اوذخأ نيذلا مهس نم قيرطلا هل نوجرخي مهتإف ضرألا نم هلباقي مل ام نورخآلا

 نم مهبان ام ردق ىلع هلباقت مل يلا ضرألا باحصأ مهيلع دريو ضرألا نم هلباق

 بجي ال :اهانعم نأ ودبي «ءيش قيرطلا كلذ يف هل سيل هأ دهشتسي نأ هيلع سيلو» :ةرابع - ]

 .هيف زاوحلا ريغ دصق قيرطلا كلذ يف ل سيل هئأل داهشتسالا هيلع

 .قيرطلا بحاصب الو مهب . ر ال ثيح نم : :دارملا رَعَل ۔-2

 .ضرألا يف مهل ام ردق ىلع :دارملا لعل ،«قيرطلا يف مهل ام ردق ىلع» :هلوف - 3
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 ؟ قيرطلا هل اوجرخي نأ لبق مهضرأ اورمع نإف :تلق

 كلذ يف لغتشي الو اورمعي مل وأ اورمع اًقيرط هل اوجرخي نأ مهذخأي :لاق

 رادقم مهترامع تشكم ىّتَح هتّححب م ئجي مل نإ :لوقي نم مهنمو .ةرامعلا داسفب

 نم مهنمو . .انونجم وأ الفط ناك وأ باغ نإ الإ ؛اًميش مهيلع كردي الف ةزايحلا

 هنإف اهنم الإ اهترامع ىلإ لصي الو ،هريغ ضرأ هنودو ضرأ هل تناك نم :لوقي

 يف ةرامعلا نكت مل اذإ ؤكلذ لبق هطرتشي مل ولو هضرأ ىلإ اقيرط اهنم هل لعجي

 نأ ريغ نم اقيرط هل اولعجيلف ةرامعلا هيف تناك نإ امأو .اهكلسي ييلا ضرألا

 كلذ ناك اذإ ضرألا كلت يف اقيرط هل نولعجي :لوقي نم مهنمو .ةرامعلاب رضي

 .اقيرط هل نولعجي الف مهضرأ ىلإ هكولسب ةرامعلا نم هدسفي ام امأو ؛اهدسفي ال

 دسفي كلذ ناك ولو هضرأ ةرامع ىلإ قيرطلا هل نولعجي :لوقي نم مهنمو

 ال اذه ىلعف راجشألا علق وأ ناينبلا مده لثم ةرامعلا داسف ناك نإ الإ ،ةرامعلا

 .هضرأ ةرامع ىلإ لصي

 .مهلك مهيلع هزاوج لعجف سانلا يضارأ اهنيبو هنيب تناكو هضرأ رمع نموا

 مهب كسمتسا مث : ،ثلاثلا كلذكو ،يناثلا ىّلَع زاج ةرمو مهدحأ ىلع زاج ةرمف

 ؟كلذ مهيلع كردي لهف هقيرط هل اوجرخي نأ

 تتبث دقف ،اهيف مهنم دحاو ك ىلع زوجي يلا تاقرألا تفرع نإف ،معن : :لاق

 مهلك مهيلع زوجي ناك نإو .هيف هيلع زاج يذلا تقولا يف يف مهنم دحاو ك ىلع

 :لوقي نم مهنمو . .قيرطلا مهنم دحاو لك ىلع هل نوكي هف ،تاقروألا لك ي

 ءاوسو مهنيب اميف اوددارتيو اًحاو اقيرط هل اولعجي نآ هزاوج الإ إ مهيلع عي مل نإ

 رمعي ملو مهضعب رمع وأ ،اًئيش اهيف اورمعي مل و أ مهلك مهضرأ اورمعأ كلذ يف

 نوجرخي مهنإف ء"نكمي ال وأ مهنم رمع نم رمع اميف هزاوج نكميأ ءاوسو ضعب

 .«نكمي ال وأ مهنم رمع نم مهس يلا زاوجلا هل نكمأ ءاوسو» :وه ةرابعلاب دارملا أ ودبي - 1
 .ملعأ هلل او
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 رمعي مل يذلا مهس نم الإ قيرطلا هل نكمي مل نإف ؛حالصلا لهأ رظنب اًقيرط هل

 مهلك اورمع نإو رمعي مل نم ىلع رمع نم دريو كلذ نم هل اوجرخيلف مهنم
 ىلع زاوجلا هل نكمي مل نإف ،هزاوجب هتًرضم تلق يذلا عضوملا نم هل هوجرخيلف

 هيلع زجي مل نم دريو هل نكمي ثيح نم زوجي هنإف اهيف ثدح امبًالصأ مهضعب
 موق كلذكو .ضوعلا هل نكي مل نإ ةميقلا وأ ،هلباق ام ضوع هيلع زاج نم ىلع
 ،مهيضارأ اورمع ىتَح هل هونيبي م و كل هوبهو وأ مهضرأ ف ازاجم لجرل اوعاب

 يف باوخجلاك اهيف باوجلاف ؛اعيمح اورمعي مل وأ ضعب رمعي مل و مهضعب رمع وأ
 درو مهضعب ىلع زاوخجلا كرت مث ،ةمولعم ةَدُم مهيلع زوجي ناك نإ امو .اهلبق يلا

 لوزي الو .مهيلع تبثي هنإف 86هزاوج مهيلع تبثي ام رادقم ضعبلا ىلع هزاوج

 .هزاوج ىلع تبثو مهضرأ اورمع نإ ًالإ مهيلع زاوجلا كرت نيذلا نع اضيأ

 ؟ هزاوج مهيلع تبث نيذلا ضعبلا ىلع نوكي يذلا زاوجلا امف تلق

 اورمعي م و مهيلع زاوجلا كرت نيذلا امأو .مات قيرط مهيلع هل نوكي :لاق

 ."هترامع تبثت تبثت مل و اورمع نإ كلذكو 6هزاوج نم مهبان ام مهيلع هل امكف

 هزاحب نم مهبان ام مهضعب اريف ،زاوخجلا اهيف لجرلو اضرأ اوكرتشا موقف :تلق
 ؟ هزاحجج ىلع مهئربي غ نيذلاب كسمتساف

 هب عفتني مل وأ هب عفتناأ ءاوس ،هقيرط نم مهبان ام مهيلع كردي امنإ :لاق

 مهنم هئربي مل نم ىلع كردي امإ ،اوكرتشي مل وأ ضرألا كلت يف اوكرتشاأ ءاوسو
 .رثك وأ كلذ ق هزاحب نم هبان ام

 لك هيلع ىعدف ىتش ش لاجر ىلع وأ دحاو لجر ىلع زاجب مهل موقف :تلق
 ؟ دحاو زامج لإ يلع مكل سيل :مهل لاقو هيلع هزاحجج مهنم دحاو

 د . .
 اورمتسي م و اتقو اورمع نإ :ملعأ هلل او هانعم «مهترامع تبثت م و اورمع نإ» :هلوق - 1

 .مهترامع يف
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 كلذ يف نكي مل نإ \ةدحاو ةيحان ىلع مهترامع تناك اذإ هلوق كلذ يف لوقلا :لاق

 ىلع ةماعلا كلذكو .ادحاو اقيرط مهل جرخي ًرصاوخ اوناك وأ اوناك ةماع ءاوس نارود

 .ةماعلا ىلع ةصاخلاو {ةصاخلا ىلع ةماعلاو إةّصاخلا ىلع ةصاخلاو {ةّماعلا

 لكل جرخي هئنإف نارود اهيف وأ ىتش حاون ىلع مهترامع تناك نإ امأو

 لوزي الف مهنم اًربت رخآلا ضعبلا هئربي مل و مهضعب هآربأ نإو ؤهقيرط مهنم دحاو

 قيرطلا كلذ هل نوكي هنإف دحاو ًالإ مهنم قبي مل ولو .ءيش مهنم يقب نمل
 .ثاريملاب وأ 5ةبهلاب وأ ءارشلاب زاجملا كلذ مهل ناكأ ءاوس 3هلك

 ناك نإ اسمو ،هنع لاز دقف هقيرط نم هآربأ نم لكف مهقرط تقرتفا نإ امأو

 ضعبلا هل ىقبيو ضعبلا كلذ هنع لاز دقف ،هضعب نم ؟ربتف دحاو لجرل قيرطلا

 .ةيمستلا نم وأ ضعبلا نم أربأ كلذ يف ءاوس ،هنم أربي مل يذلا

 هنأ الإ ،اهيلإ هذخأي قيرط هل فرعي مل و ةرامع هل تناكف لزنم يف ناك نمو

 نكي مل نإف ،ىّتش نكامأ يف وأ كدحاو ناكم يف وأ ،يحاونلا عيمج نم اهيلإ زوجي
 هل نكي مل نإو .يحاونلا عيمج نم زاوجلا هلف يحاونلا عيمج نم زاوجلا هل أ الإ هل

 صاوخ اوناك نإف ،لزنملا كلذ نم اذكه هضرأ رمعي هوفرع مهنأ الإ ؛مولعم زاح
 دودح تتبثأ ءاوس ،هب نوُرضي ال ثيح نم هنولعجيو ااحم هل اولعجي نأ نوذخؤيف

 تناك نإ :لوقي نم مهنمو . اهلك ضرألا يف اوكرتشا وأ مهنم دحاو لك

 باحصأ يف ناك نإ امأو .اراحب هل اولعجي نأ نوذخؤي الف .ةقرتفم مهيضارأ

 نوكي الف ةرامعلا هيلع تبثت ال نمو بئاغلا لثم زاجملا هيلع تبثي ال نم ضرألا

 رمع نإ :لوقي نم مهنمو .زاجلا مهيلع تبشي ال ةماعلا كلذكو ؛ءيش مهيلع

 مهنم يقب نم قح لوزي ال هئنأ :ملعأ هلل او هدارم «ءيش مهنم يقب نمل لوزي الف» :هلوق - 1

 .هيلع مهقح نع نيرخآلا لزانت ببسب هئربي مل نمم

 ريغ عاشم ءزج نم يأ «ةيمستلا نم وأ» :هلوقو ،نّيعم ضعب يأ «ضعبلا نم أربأ» :هلوق - 2

 .هنييعت ريغ نم هفصن وأ هعبر وأ قيرطلا ثلث نم أربي نأك .ددحم
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 اقيرط هل نولعجي لزنملا لهأ ًإف لزنملا اذه نم اهرمع امإ هنأ نيبت دقو هضرأ

 مل نإو ،قيرطلا كلذ يف زاجلا هل نوكيف هقيرط كلذ قفاو نإف ،هترامع ىلإ هراد نم
 نوكت ييلا ةرامعلا داسف كلذ يف نكي مل ام هراد لباقي اًمِم هل هولعج قيرطلا قفاوي
 نيبو هنيب اميف ةرامعلا تناك امثيح :لوقي نم مهنمو . هضرأ نيبو مهنيب اميف

 .نارودلا هيف ناك ولو ،لزنملا قيرط ىلإ عجريو اهيلع زاوخجلا بيصي الف ،هضرأ
 نولعجيف اهلك لزنملا قرط نم هترامع ىلإ برقألا ىلإ نورظني :لوقي نم مهنمو
 قيرطلا هل نولعجيف هترامع ىلإ قيرطلا هل ناك ولو :لوقي نم مهنمو .زاوجلا هيف هل
 ،تامولعم اقرط مهلزنمل موقلا لعج نإ :لوقي نم مهنمو . .مهراد لباقم نم

 نإ هيلع اوقفتا ام الإ إ مهريغ قيرط مهيلع ثدحي لأ مهرمأ ءدب يف اوطرتش

 ،كلذ ىلع اوقفتا ولو ايش اوثدحي الف ةماعلا امأو كلذ مهلف صاوخ .

 نم وأ رتشم وأ \ثراو نم مهدعب نم وأ مهسفنأب اوقفّتاأ نيذلا كلذ يف ءاوسو
 ةماعلا نيبو مهنيب ام كلذ يف ءاوس {يناعملا نم ىنعمب هكلم ضرألا كلت تلخد
 ىلع ْمرصاخلا وأ ءةصاخلا ىلع ةماعلا وأ ،ةّماعلا ىلع مهنم ةصاخلاو {ةَّماعلا ىلع
 .مهيلع زوجي هئف صاوخلا هيلع قفا ام الإ صاخلا

 ؟ دحاو قيرط اهعمجي الو تاقرتفم تارامع لجرل تناك نإف :تلق

 دحاو قيرط اهعمج نإ ًالإ هراد ىلإ ةرامع لك نم اقيرط هل نولعجي :لاق
 هيف كرتشا قيرط وأ هدحو هقيرط كلذ يف ءاوس ،هريغ نع قيرطلا كلذب ينغتسيف
 اهلبق يلا ة ةلأسملا يف هانرسف ام ىلع هريغ عم

 عضوم ين اهرمعي ةرامع هلو دحاو لزنم يف ىتش ث تريب ك هل تناك نمف :تلق

 ؟ هترامع ىلإ هقيرط هل نولعجي فيك ،ىتش عضاوم ف وأ ادحاو

 ميدقت اهيف ودبي «...قيرطلا هل نولعحيف هتراسمع ىلإ قيرطلا هل ناك ولو» :ةرابع -1

 ىلإ قيرطلا هل ناك ولو هراد لباقم نم قيرطلا هل نولعجير» :اذكه باوصلاو ريخأتو

 .لمأتيل .«هترامع
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 ىلإ هنم اًقيرط هل نولعجيف هنكسي يذلا تيبلا ىلإ كلذ يف رظني امنإ :لاق

 تويبلا كلت نكس نإو ؛دحاو تيب قيرط ًالإ بيصي ال :لوقي نم مهنمو .هترامع

 تويبلا تناك نإو .ةرامعلا كلت يلي يذلا تيبلا نم هقيرط هل اولعجيلف اهنك

 نم مهنمو .اهنك هتويب ىلإ هترامع نم هقيرط هل اولعجيلف .ةرامعلا ىلإ ءاوس اهنك

 هترامع ىلإ برقأ قيرطلا أ رظنيف ،لزنملا جراخ نم قيرطلا ىلإ رظني امّئِإ :لوقي

 عضوم ىلإ رظني امنإو 8 قرطلا يف تويبلا ىلإ رظني ال :لوقي نم مهنمو .هكلسيف

 .مهعئادور مهتنيزخ عضومو «نصحلاو رصقلا لثم هنع نونغتسي الو هنودصقي

 ناك نإ رخآ لزنم يف تارامع وأ نانج هلو لزنم يف نكس لجرف :تلق

 ؟ هترامع ىلإ مهلزنم نم اقيرط هل اولعجي نأ بيصي

 ناك يذلا هلزنم ىلإ هترامع نم قيرطلا هل نولعجي امإو كلذ دجي ال :لاق

 هل اولعجيلف عضاوملا كلت ىلإ دعبلاو برقلا يف ءاوس لزانملا تناك نإو هيف

 اهيلإ قيرطلا اولعجيلف ،اكيمج اهيف نكس نإو ،هيف نكس يذلا هلزنم ىلإ اًقيرط

 هلزنم نم اهرمعي راصف ،رخآ لزنم يف هترامع تناكو لزنم يف نكس نإو ؛اعيمج

 هل ىطعأ نإ كلذكو .كلذ دعب هنم عنمي الف ،هترامع ىلإ قيرطلا هل تبث ىتَح

 يف هل اونذأ وأ ،هل هوعاب وأ قيرطلا كلذ هقيرط اهيف زاج قلا ضرألا باحصأ

 .كلذ دعب نوعنمي الف هيلع رمع ىتح اهيلإ قيرطلا كلذ

 نإ ةرامعلا كلت نيبو لزنملا لهأ كردي الف ...لايمألا يف ناك امو

 هنم اورمعي نأ ...اهنيبو مهنيبو ،ةرامع مهلو موقلا لزنم ...ناك

 : “...اهورمعي ال وأ ىلوألا مهترامع

 دتعي الو تويبلا عضوم ىلإ رظنيال :ملعأ هلل او هب هدارم «قرطلا يف تويبلا ىلإ رظني ال» :هلوق - ]

 لزنملا جراخ عضاوملا نم مهدصقم قفاوي ام ىلإ نورظني امإو ،قرطلا طاطتحا يف اهعقوم

 .نصحلاو رصقلاك

 هيف تناك يأ «هيف تناك يذلا هلزنم ىلإ» :حيحصلا {«هيف ناك يذلا هلزنم ىلإ» :هلوق - د

 باتك يف زبزعلا دبع خيشلا ةرابعو» :(ز) ةخسن شماهب قيلعت نم اذه ذافتسي ،ةرامعلا

 .نيضرألا لوصأو ةمسقلا باتك يأ ،«باتكلا اذه نم هرصتخا يذلا “ليمكتلا"

 نم هانيأر اميف ضايبلا اذهو» :(ت) ةخسنلا شماه يف لاقو خسنلا عيمج يف ضايبلا درو - 3
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 ،كلذ لبق هيف نكت مل يهو ةرامع عضوملا كلذ يف اوثدحي نأ اودارأ نإ امأو

 يذلا عضوملا نيبو مهنيب ناك يذلا لزنملا كلذ لهأ نذإب الإ هنورمعي ال مهنإف

 .هورمعي نأ اودارأ

 رأ ،اهيلع اورجحي مل تارامع مهلو ،""لمهريغ عنم ىلع الزنم اوثدحأ نإ امأو
 . ؟رجح هيف مهيلع سيلو 5لزنم مهلو ،رجح و عنم ىلع ةرامع مهل تناك

 نم ىلع نوقحلي الو ،قيرط هل تبثي الف رجح ىلع اوثدحأ ام لك :لاق

 سيلو هوثدحأ ام امأو ؛رجحو عنم ىلع هوثدحأ يذلا نيبو مهنيب هضرأ تناك

 .مه ةرضم ريغ نم هعفانمو هقيرط نوكردي مهنإف ارجح هيف مهيلع

 كلذ نيب ام قيرط هل تبثي الف ،ةرامعو الزنم اهيف ىنبف اضرأ بصغ نم اماو

 باحصأ ىلع تبثي الف بصاغلا كلذ اهنم جرخ نإو .ةرامعلا كلتو لزنملا

 تبشت :لوقي نم مهنمو .تارامعلاو قيرطلا نم بصاغلا هثدحأ ام لك ضرألا

 ثيح اهباحصأل اهعفانمو اهلصاممو اهتازاحبو اهيقاوسو اهقرطو تارامعلا كلت

 ةرامعلاو لزنملا يف اووتسا اذإ كلذ عنم دحأ مهنم دجي الو ؤ©بصاغلا اهنم جرخ

 كلذكو .كلذ مهيلع تبثي الف لزنملاو ةرامعلا كلت يف اروتسي مل نإو ،اهعفانمو

 .كلذ نم ءيش هيلع تبثي ال مهس ضرألا كلت ين هل ناك اذإ مهريغ

 .مهتلزنمب وهف كلذ يف هل اونذأ نإ مهئإف إمهريغ هلك كلذ مه ثدحأ نإ امو 7

 ،دحأ هثدحأ نإ امأو .لاحلا كلذ ىلع مهؤالكو وأ كلذ ىلع هوفلختسا نم كلذكو

 ،كلذ ين اووتسا نإ هعفانمو هقرط هل نوكت هنإف هل اونذأي مل و ةفيلخ الو ليكوب سيلو

 .كلذ مهيلع تبثي الف مهريغ مهس ضرألا كلت يف ناكوأ هيف اووتسي مل نإو

 يذلا ضابيلا اذكو ،مالكلا مني مل و ىنعملاب لخأ دقو كلذ ريغ وأ نارتفلا نم مرخ وهو خسنلا

 .«هذه دعب ىرسيلا ةقرولا يف

 .مهريغ عنم نم مغرلا ىلع :هانعم «مهررغ عنم ىلع» :هلوقف - 1

 .هنوقحتسي الو هنوكردي الر ملعأ هلل او هدارم -2
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 ىَعَح ")راجشألا اهيلع تماقو ،نيع اهيف تماقف ضرأ مهل تناك موق اَسأو
 .هعزن نودجي الو .مهيلع تباث كلذف راجشألا كلت عزن ي اوفلتخاف ترمأ

 ىتَح ضرألا ىلع ترجف يش اهيلع تبني ل و ©نيعلا كلت تماق نإ اًمأو

 تبثي الف رخآ ىرجم اهل اوثدحي وأ ،ىرجلا كلذ ىلع اهتابثإ ينف اوفلتخاف 5اهتقرخ

 .لوألا اهارحب اهل

 تببي الف رجألل رجألا ضرأ وأ نيكاسملل نيكاسملا ضرأ اورمع نإ امأ
 اهريغ ىلعو ضرألا كلت ىلع اهعفانمو اهيقاوسو اهيراجبو اهقرط ةرامعلا كلتل

 .اهيراجب وأ ةرامعلا قرط هيلع زاج نمم

 ضرأ وأ ،نيكاسملا ضرأ ىلع قيرط اهل تبثي الف سانلا نم دحأ ةرامع امأو
 نم لوق ىق الإ اهلك رجألا هوجو نم هريغو دجسملا وأ ةربقملا ضرأ وأ رجألا

 كلذ لبق مهل نكت مل ولو ،اورمع ام ىلإ مهقرط ةرامعلا باحصأل نوكي :لوقي

 قيرط اهف نكي مل نإو ؛كلذ لبق ناك نإ لزنملا ىلإ اهقيرط ةربقملل نوتبشيو
 نوُرميام اهقيرط ين اهل نولعجي امنإو ،نفدي مل وأ اهيف نفدأ ءاوس ،اهل هولعجيلف
 ةنالث وأ نيننا وأ اقيرط ا نولعجتو عرذأ ةسمخ وهو ‘تّرملا اولمح دقو هيلع

 .سانلا اهيلإ زوجي ثيحب ةيحان لك نم هنع نونغتسي ال ام لكو

 ةرامعلا كلت مهل تتبث ثيح مهضرأ هنم اورمعو ًالزنم اوثدحأ نإ امأو
 مهل تبثت مهنإف ،هريغ اورمعو هوكرتو لوألا مهلزنم نم اوجرخف ،اهتازاحبو
 تناك ولو ةرامعلاو قرطلا تناك ام بسح ىلع ىلوألا مهترامع ىلإ مهقرط

 داسفلا اهيف نكي مل اذإ اهيف نوزوجي مهنإف ىلوألا مهترامع نيبو مهنيب ةرامعلا

 راجشألا اهيلع تتبنو نيع اهيف تعبن وأ اهيف تضاف :هدارم «...نيع اهيف تماقف» :هلوف - ]
 .ترمأ ىَتَح

 .«تاّرضملا يف ينآلا همالك هيلع لدي امك تبثي هئإف» :خسانلا فاضأ - 2

 ةئزأل عرذأ ةسه ضرع ةربقملا قيرطل نولعجي :هدارم «...اهقيرط يف اهل نولعجي امنزو» :هلوق - 3
 .هضرع ةدايز نم عنمي ال هنأ حضاوو .شعنلا نولماح مهو هيف رورملا مهنكمي يذلا قيرطلا
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 هترامع نكمت ماد ام برخ ولو امئاق ماد ام لوألا مهلزنم قرط تتبثو ،مهزاوجب

 هل ...امهل نكت مل نإ امأو .هقرط هل نوعزني الف ،لّوألا هلاح ىلع

 ...ةرامعلا كلت تلازف قيرطلا اهل ةرامع لك كلذكو .ىلوألا هقرط

 مهضرأ يف ...و اهلصاممو اهيقاوسو ةرامعلا كلت قرط اهيف تزاج

 0")...ىلوألا ةرامعلا زاحبو

 ،برخناو دسف نانجلا كللذ إ مث ،هريغ نانج رسج ىلع قيرط هل ناك نمو
 عفن هل ناكأ ءاوس ،كلذ هيلع هلف رسجلا كلذ حالصإ ىلإ لصي هبحاص ناك نإف

 ناك وأ رسجلا كلذ حالصإ ىلإ رسجلا بحاص لصي مل نإو ؛نكي مل وأ كلذ ين

 قرخ نإو .ةلوألا هقيرط يف ذخأيو نانجلا يف كلسي قيرطلا بحاص ًةإف !ابئاغ

 عجري هنإف ،هيف زوجي نأ قيرطلا بحاص عيطتسي ال ىَمَح نانجلاو رسجلا ءاملا

 اضيأ نانجلا كلذ دسف نإو .لألا هقيرط نم لفسأ ناك يذلا نانجلا يف هقيرط

 يذلا لوألا نانحلا قوف يذلا نانجلا يف جرخيلف هكولس عيطتسي الو قرخناو

 .خسنلا عيمج يف ضايبلا اذه درو اذكه - ا

 ماد ام تحتلا وأ قوفلا ىلإ ذخأي له رظنا :لوقأ .خلإ ...قوف ذخأيو» :هلوق :خسانلا فاضأ - 2

 ثلاثلا رهاظلاو .فرحلا ةلأسم يف ينآلا فالخلا ىلع وأ ءاًّملطم وأ ،نانحجلا بحاص ضرأ يف

 هللا همحر همالك نإف ،كلذ عيمج ررح .فرجلا نيبو نانجلا يف رسجلا نيب سايقلا يف قرف ال ذإ
 .«همهف انقزرأ ٌمهللا ؤبقاثلا نهذلا ىلإ همهف يف جاتحي ةبوعصلا ةياغ يف هريغو عضوملا اذه يف

 .خسانلا قيلعت ىهتنا

 هبسن دقو "ييمللا زيزعلا دبع خيشلل ليمكتلا باتك نم هلقن انه خسانلا هركذ ام نإ :لوقأ

 لاق» :ليمكتلا ةرابع ِهذَهَو .(يلضفألا لاص نب ىبحم ءايركز وبأ :رظأ اميف وهو) هحيش ل
 وأ ،نانحجلا بحاص ضرأ يف ماد ام يتأي اميف هتحتو هقوف ذخأي لهو :هلل ا هظفح انخيش

 نانج يف رسح نيب سايقلا يف قرف ال ذإ رهاظلا َرُهَو ؤفرحلا يف يتآلا فلخلا ىلع وأ ،اًقلطم
 هحُحص لينلا باتك هب لخأ ام ضعبل ليمكتلا :زيزعلا دبع نيمثلا :ر .ها .«فرح نيبو

 .30ص ،م1944 ،سنوت ؤبرعلا ةعبطم يملا لاص نب دمحم :فلؤملا ديفح :هرشنو
 :دارملا لعو فيحصت هنأ ودبي نكلو خسنلا عيمج يل اذكه «نانجلا يف جرخيلف» :هلوق - 3

 .كلسيلف ىنعم. زجيلف

- 137 - 



 يف رمملا دجو ام هقيرط نم لفسأ كلسيلف اضيأ كلذ دسف نإو ؛قيرطلا هكلس

 عضوملا نم لفسأ هقيرط عجري امإ :لوقي نم مهنمو ؛هقيرط قوف يلا ضرألا
 هيف ًرمملا بيصي الو لألا قيرطلا. عطقنا نإ : لوقي نم مهنمو ؛الوآ هيف زاج يذلا

 : .لفسأ وأ قوف ءاش ثيح كلسيلف

 وأ قيرطلا لطبو فرجلا كلذ مدهناف "فرج ىلع هتيقاس وأ هقيرط زاج نمو

 ردقي ل نإف هيلع ردق نإ ،كلذ حالصإب ضرألا بحاص ذخأي هبحاص ف .ةيقاسلا

 نإو ،هيلع زاج نم ضرأ يف لوألا هعضوم قوف زوجي ةيقاسلا وأ قيرطلا لاف ِهْيَلَع

 :لوقي نم مهنمو .هريغ ضرأ ىلإ هيلع تبث نم ضرأ زواجي الو ،قوف لقتنا كلذ لطب .

 نم مهنمو .قيرطلا هيلع تبث نم ريغل تناك ولو قوف تناك يلا ضرألا ىلإ اهزواجي ..
 .ايش كلذ دعب كردي الف لطبو لوألا هقيرط عطقنا نإ :لوقي .

 كردي هنإف ،ةَماَعلِل ةيقاسلا وأ قيرطلا هيلع زاج يذلا رسجلا كلذ ناك نإو

 مهل نولعجيف بايغ وآ نينا وأ ىمانتي مهيف ناكأ ءاوس كلذ حالصإ مهيلع .
 مهتفيلخ ىلع كردي هنإف "نيناجملا وأ ىماتيلل اضيأ رسجلا ناك نإو .كلذل ةفيلخ ا

 حلصت ةفيلخ نوفلختسيف مهتريشعب اوكسمتسيلف ةفيلخ مهل نكي مل نإف هحالصإ ا

 مهسفنأب هوحلصيلف ،كلذ حالصإ يف هب نوكسمتسي نم اودجي مل نإو .كلذ
 ضرأ وأ دجسملا وأ ةربقملا و نيكاسملا ضرأ كلذكو ؛ اودارأ نإ هب ن ةتنيو

 كلتل كلذ لعج نم ذخؤي :لوقي نم مهنمو .هحالصإ مهيلع نوكردي ال عاشملا
 الام كرتي مل نيو ؛ًالم كرت نإ هدعب نم هتثرو ذخؤيو ‘كلذ حالصإب هوجولا

 بحاص هحلصيو كلذ اهيف نوبيصي الف عاشملا ضرأ امو ؛}يش مهيلع سيلف

 يذلا عضوملا فرعي مل نإ كلذكو ،هب عفتنيو ءاش نإ هسفنب ةيقاسلا وأ قيرطلا .

 نإ هحلصي ةيقاسلا وأ قيرطلا بحاص ًةإف \دسفف دحأل ةيقاسلا وأ قيرطلا هيف زاج 9

 .سوماقلا يف اذك .هلفسأ يف ءاملا رفح ذإ يداولا قيش :فرحلا - 1 [
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 ناك نإف كلذ دعب عطقناف ةربقملا "فرط يف ةيقاسلا وأ قيرطلا زاج نإو .ءاش

 قيرطلا زاج نإو .ةربقملا قشي الو لعفيلف {ةربقملا عشي نأ ريغ نم رمملا دجي هبحاص

 هبحاص ناك نإف ،راغلا وأ بحلا مدهناف لجرل بح وأ راغ ىلع ةيقاسلا وأ اضيأ

 بيصي ىََح هنفدب ذخؤيلف هدر ىلع ردقي مل نإو ،كلذب ذخؤيلف هدر ىلع ردقي
 اهيف باوجلاف ،هلك اذه ىلع ردقي مل نإو ،هقيرط ىلع رمملا قيرطلا بحاص
 `` .اهلبق ةلأسملا ف باوحلاك

 ىلع ردقي ال ىَنَح قرخناف قيرط امهيلع زاج اذإ لصمملاو ةيقاسلا كلذكو
 مل نإو .هلاح ىلإ عجري ىَّتَح هب نوذخؤي لصمملا وأ ةيقاسلا بحاص لف ،هكولس

 ءامهيلع زاوخجلا نكمي امفيك هحالصإب ذخؤيلف لألا املاح ىلع امهدري نأ ردقي .

 هحلصي لام هل سيل وأ هلك كلذ ىلع ردقي مل نإو .لوألا هلاح كلذ فلاخ ولو

 ذخأيلف كلذ ىلع ردقي مل نإو ،لّوألا هقيرط قوف قيرطلا بحاص ذخأيلف {هب
 نانجلا ىلع زاج يذلا قيرطلا يف انلق امك هل رسيت نإ قيرطلا كلذ نم لفسأ

 .قسنب اقسن فرجلاو

 كلملا لوخد يناعم نم ىنعمب وأ ةبهلاب وأ ءارشلاب ًالزنم اولخد موق امأو

 سردنا ام اهنم اهلك تازاجلاو لصامملاو يقاوسلاو قيرطلا راثآ هيف اودجوف

 مهدحأ داراف كلذ مهل نوتيبي ادوهش كلذ ىلع اودجي مل و سردني مل ام اهنمو

 كلت نم هودجو ام رييغت نودجي الف ،اهقرط عطقو راثآلا كلت ةرامع عنم

 ىلإ لزنملا قرط ءاوس مهيلع ةرامعلاو قيرطلا كلت كولس مهل زوجيو ،تارامعلا

 ءاهنك يحاونلا ىلإ اهقرط وأ ةرامعلا كلتو لزنملا كلذ ريغ ىلإ اهقرط وأ ةرامعلا
 وأ رجحلاو عنملا ىلع ناك هأ قرطلا كلت ضعب ىلع ةنيبلا تنأ نإ الإ عنمي الف

 .هب تبشي ال اًمِم كلذ هبشأ امو ةيراعلا

 ق امك باوصلاو .اهيف خسانلا هححصو !«‘بفرط» ضوع «قيرط» (ت) ةخسن يف درو - 1

 .31 ةحفص ليمكتلا

 .(ز)و (ح) ةخسن يف يهو (ت)ر مألا ةخسنلا يف ةتبثم ريغ «مهدحأ ...مل ام اهنمو» :ةرابعلا - 2
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 كلذ نم ناك امف اهيلإ روثأملا قيرطلا كلسيلف نانج وأ راد هل تناك نمو

 هذه تناكأ ءاوس ،صاوخلا هكلسيلف صاوخلل ناك امو ،ةماعلا هكلسيلف ةماعلل

 ةماعلا لبق نم مهيلإ راصأ اذه يف ءاوسو .ةَصاَخلل وأ ةماعلل انركذ ييلا عض ضاوملا

 .ةصاخلا لبق نم مأ

 قيرطلا كلسيلف كلذ هبشأ ام وأ اًرئب وأ اًنانج وأ اًميب وأ اراد لجر ىرتشا نإو
 كلذكو .حضاو نايبب الإ اهنع هعنمي نأ دحأ دجي الو ،عضاوملا كلت ىلإ روناملا

 لصامللاو يقاوسلا كلذكو هنّتبتت ملو ةنيب اهيلع مهل تناك ييلا قرطلا

 الإ إ مهل عنميالو مهل وهف تارامعلا كلت يف هودجو ام عيمجو ناطيحلاو
 ىلعو ناطيحلا رثأ ىلع تزاج قيرطلا كلت اودجو نإ كلذكو .ةنّيبلاب
 .تناك امك اهوكزتنيلف يقاوسلا

 اهيف اوؤطي مل ام هنوكلسي مهنإف ةربقملا ىلع زاج دق اًقيرط اودجو نإ امأو
 قبس نإ امأو ،اهنوكلسي الف ةربقملا اهتقبس دق قرطلا كلت أ اوملع نإف ،روبقلا

 ىََح هوكلسيلف قبس نم مهل نيبتي مل نإو ،اًضيأ هوكلسيلف ةربقملا قيرطلا
 قيرطلا زاج نإو .كلذ دعب هوكلسي الف قيرطلا كلذ تقبس ةربقملا أ نيبتي

 ولو ،كلس امثيح قيرطلا ذخأيلف ةربقملا قبس دق قيرطلا أأ نيبت دقو روبقلا ٣

 .زاج ثيح قيرطلا كلسيلف قبس امهُيأ نيبتي مل نإو ؛روبقلا ىلع زاج

 عفتني وأ اهعضوم كلسي ناك نإ اهرثأ لازو ليسلا اهلصأتسا نإ ةربقملاف :تلق

 ؟ كلذ هبشأ امو سرغلاو ثرحلاب هب

 سرفلا امأو ،ههابشأو قيرطلا زاب يف صخري نم مهنمو ،ال :لاق
 .اهيف زاوجلا يف ةربقملا تسردنا ام اذإ كلذ ريغ ليقو ؛الف تارامعلاو

 هل زوجي ناك نإ تباث ريغ وأ تباث وه له ردي مل و اقيرط دجو نمف :تلق
 .معن :لاق ؟هكولس

 .ملعأ هلل او نيعتت م و يعي «نُيبتت ل و» :هلو - 1

 .ةنّمبلاب الإ هنم نوعنمي الو :ملعأ هلل او هدارم «مهل عنمي الو» :هلو - 2



 هبشأ امو روسجلاو "ناينبلا لثم قيرطلا كلذ ىلع ةرامعلا تناك نإف :تلق

 ؟ اهيلع زوجي ناك نإ كلذ

 هيلع زوجي الف كلذ يف داسفلا رهظ نإ :لاق

 اهيف نكي مل نإ هنإف "قيرطلا اهيلع زاج نإ تويبلاو رودلاو ةنجألا امو

 :لوقي نم مهنمو .كلذ لعفي الف الف ،داسف ناك نإو ،هيف كولسلاب سأب الف داسف

 دسفأ نإو ،هرذحيلف كلذ يف داسفلا رهظ نإف ،هدجو امنيأ قيرطلا ىلع كلسي

 ال نكلو ،مرغ هيلع نوكي ال :لوقي نم مهنمو .مثإ هيلع سيلو {هتميق مرغيلف ائيش
 ثدحم هَّئأ ملعي مل و قيرطلا لصأ هدنع تبثي مل اذإ اذهو .ةلداسفلا كلذ يف دصقي

 امب لغتشي الو \يش هيلع سيلف تباث قيرطلا كلذ تأ ملع نإ امأو اثدحم ريغ وأ
 ملع نإو ؛هيلع رثي الف ،يعتلا ىلَع وأ رجحلا ىلع ناك دق هنأ ملع نإو ؛دسفأ

 ثيح هل نيبتي مل و ،ةرامعلا هتعطق ىتَح هكلسف ةماعلل وهو قيرطلا تابنإب

 نم هل نيت نإ :لوقي نم مهنمو .فكيلف جرخ ثيح نم الو ةرامعلا يف كلس
 نم هل نيبتي مل ولو زوجي :لوقي نم مهيفو .هوحن ضميلف ،قيرطلا جرخ ثيح
 كلس نيأ ملع دقو ،ةرجشلا وأ طئاحلا وأ رسخلا هعطق نإو .قيرطلا جرخ ثيح

 .هعزنيلف هعزنو كلذ لاوزب الإ زاوخلا دجي مل نإو ؛هيلع ًرميلف قيرطلا

 ناطيحلاو سرغلاو ثرحلا نم ةرامعلا هتعطق ىَتَح صاوخلا قيرط كلس نمو
 دق ةرامعلا دجوف هكلس يذلا ناك نإو كلذ دعب هيلع ي الف كلذ هبشأ امو

 هل ناك نم كلذكو ،كلذ نم ثدح امب لغتشي الو ،هقيرط ىلع ري هتاف ،هتعطق

 .لاحلا اذه ىلع زاوخلا هيف

 .ىنعملا هديفي امك رهاظ فيرحت وهو «ناينبلا» ضوع «تابنلا» :(ت) ةخسنلا ف -

 .داسفلا كولسلا كلذ يف دصقي الو :هانعم «داسفلا كلذ يف دصقي ال نكلو» :هلوق - 2

 نم ذخوي ام اذه .هسفنل هأشنأو هطتخا يذلا وه ناك نإو :هانعم «هكلس يذلا ناك نإ» :هلوق - 3
 .ةدمتعملا خسنلا شماه ىلع تبتك ةرابع اذكو .ليمكتلا يف هلل ا همحر زيزعلا دبع خيشلا ةرابع
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 زاج نإف ،هلبق هيف ىضم نم رثأ دجوف ةرامعلا هتعطق ىَتَح اًقيرط كلس نمو.

 .هيلع رثي الف كلذك نكي ! نإو ،هكلسيلف اًقيرط راص ىَتَح هلبق سانلا هيلع

 :لوقي نم مهنمو .امار وأ ارئاس رثألا هيف دجو اذإ هيلع ري :لوقي نم مهنمو

 نإو.ةنحاو ةيحان ىلإ ولو ،رثك وأ لق رثألا نم ايش هيف دجو اذإ زوجيو هيلع ر
 ؟ كلسي امهيأف ةثالث وأ نيرثأ ةرامعلا كلت يف دجو

 .هبرتسيي مل نإ ءاش امهيأ دصقيلف ،ءاوس اوناك نإو ."اهنم دصاقلا :لاق

 ن نإو .هكلسي هنإف ،قيرطب سيل و أ قيرط هتنأ هل نيبتي م و ارثا دجو نمو

 نم مهنمر . .اهيف زاجو رثألا كلذ اهعطق نإ لإ كلذ لعب هكلسي الف ةرامعلا هتعطق

 فداص ىَتَح هلجرو هيشاومع. اًقيرط ذخأ نمو .رثأ هقبسي ل ولو هيلع زوجي :لوقي

 مهنمو .داسف كلذ يف ناك اذإ هيلع 2 ال هنإف قيرطلا كلذ تعطق دقو ةرامع

 .داسفلا كلذ ف دصقي الو زوجحم نأ صخري نم

 اقيرط اودجي ملو ةرامعو اًنرح اوفداص ىََّح اوضمو مهيشاوم موق لحر نإ

 اوضمي نأ ةصخر اهيف تركذ دقو ؛اهنوكلسي ال مهنإف اهيف زاجلا نود ابهذم الو

 ملو كلذ ريغ وأ ثرح ةرامع فداص ىَتَح صحف يف ىشم نمو .كلذ مهليبسل
 نم ىلوأ رثألا عابتا لف ارثأ هيف سيل امو رثأ هيف ام هيفو ادب ةهكولسل اودجي

 اودصقيلف كلذ ريغ ابهذم اودجي مل و رثألا اودجي مل نإ :ليق .رثألا ريغ عابتا

 ثرحلا كلذ ناك نإف ؛هنم زوجيف هل رسيت ثيح رظنيلف إهل رسيتي مل نإف ؛هلباقم

 .هنم زجيلف "ّرضملل لقأ اكضوم رظنيلف دحاو لجرل

 له ىردي ال قيرط يف وأ ريغلا ضرأ لالخ رورملا نأل { ميقتسملا :هانعم «اهنم دصاقلا» :هلوق - 1

 مهمحر عرولا ي يوذ فلسلا ةرظن يه هذه . اهردقب ردقت ةرورض ال مأ هيلع رورملا هل زوجي

 .مهنع صصق ىنعملا اذه يف ترأ دقو .هلل ا

 :هانعم ،«رثأ هيف ام هيفو» :هلوقو .ودبي ام ىلع ثرحلا وه ريمضلا عجرم :«هكولسل» :هلوقم - 2

 .هيف سيل ام هنمو رثأ هيف ام ثرحلا نم يأ هنمو
 .ةيرعشلا ةرررضلل كلذ دشو 6©فيرعتلا «لا» نم انلاح زييمتلا نوكي نأ روهشملا - 3
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 لوأ اوعبتا نإ هئف هوقشف اًئرح اوفداص ىتَح مهعبتتاف م وق ةنيعظ يف ناك نمو

 اوفداص ىََح اقيرط اوعبّسي مل ولو :لوقي نم مهنمو ؛مهعبتيلف اقيرط وأ ارثأ ةرم
 امنإ مهنأ ملعي مل نإ مهعبتي ال :لوقي نم مهنمو .مهرثأ عبتي نأ هوقشف ارح

 وأ هعبتا نم رضحأ ءاوس صاخلا وأ ماعلا رثأ عابتا كلذ يف ءاوسو قيرطلا اوكلس

 امو مدآ يب رثأ كلذ يف رظني امنإو ،ةرثكلاو ةلقلا كلذ يف ءاوسو باغ
 هفضجلي مل نإ امأو ،ارجحو اعنم هيف ملعي ال نمل هلك اذهو }مهّباود نم هولمعتسا
 عنملا ىلع ةرامعلا كلت ىلع زوجي هنإف سفنلا ةيجنت لثم ةرورضلا لإ كلذ ىلإ

 ولو ،ةرورضلا ىلع هيف زوجي :لوقي نم مهنمو .داسفلا كلذ يف نكي مل نإ رجحلاو
 كلذكو ؛دسفأ ام مرغ هيلع نوكيو ،داسفلا دمعتي مل اذإ هزاوجب نوكي داسفلا ثأ

 .قيرط ريغ نم هيف ًرمي نأ هل زوجي ام عيمج يف دسفأ ام

 نمل زئاجف ،قيرطلا هيلع اوتبثي ًالتل هضرأ يف اوزوجي الأ سانلا ىلع رجح نمو

 هضرأ يف ري نم ىلع رجح نإ اماو .قيرطلا هب تبثي ال ازاوج ضرألا كلت يف رم

 لإ هرجح ىلع اهيف رمي نمل زوجي الف ©هيلع رجحي نأ هل زوجي عضوم يف اذكه
 نأ اقيرط اهيف دجو نمل زئاجف اقيرط هضرأ يف ذختي نم ىلع رجح نمو .هنذإب

 كلسي الأ هيلع رجح نإو ؛لّوألا قيرطلا ىلع ديزي ام هزاوج يف نكي مل نإ هكلسي
 نم امأو .سأب الف ضرعلا ىلع زاج نإف ؛هيف زوجي الف ،هعنم زوجي ثيح هقيرط

 نم مهنمو ؛هكلسي الف اًقيرط اهيف دجو ت هريغ ضرأ يف ناك دق رجحلا نأ ملع
 ال ذتنيحف رجحلا ىلع قيرطلا كلذ ثدح دق هنأ ملع نإ الإ .هكلسي :لوقي

 مث اقيرط اهيف ذختي وأ هضرأ يف ري نم ىلع لجر نم رجحلا ملع نإو .هكلسي
 هنإف ،هوجولا نم هجوب هريغ كلم تلخد وأ هريغ هثروف ضرألا بحاص تام

 نم ىلع رجح نإ كلذكو ؛هيلإ تلقتنا نم هيلع رجحي مل ام اهيف ر نأ هل زوجي

 ىَمَح كلذ دعب قيرط اهيف ثدحف هريغ ىلإ هكلم نم تجرخف ،اًقيرط اهيف ذختي
 يف ذخُي نم ىلع رجح نإ امو .هل تبث نمل اقيرط نوكيو هكلسي هئإف تبث

 الف كلذ دعب هكلم نم تجرخف رجحلا ىلع اقيرط لجر اهيف ذختاف اقيرط هضرأ
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 ؛رجحلا ىلع ثدحأ اذإ هيف تبثي ام رادقم كلذ دعب ثكم ولو اقيرط كلذ نوكي
 دعب هرجح عزن مث لجر هثدحأف قيرطلا هيلع ثدحي نم ىلع رجح نإ كلذكو

 نإ :لوقي نم مهنمو .هيف تبثي ام رادقم ثكم ولو اقيرط كلذ نوكي الف ،كلذ
 ييلا ةلأسملا يف كلذكو ؛تبث دقف هيف تبني ام رادقم لجر هيلع زاجف رجحلا عزن

 ثدحأ نإ امأو . هكلم تلخد نم عيمجو يرتشملاو هل بومهوملاو ثراولا نم اهلبق

 7 ثيح ثراولا ىلع تبثي ال :لوقي نم مهنمو . تبث دقف ؛عضوم ف

 ء .مه 2 . ه ت ه -

 اهيف ري نمل نذأ مث هضرأ يف ري نم ىلع رجح نإ امأو .رجحلاب هئراو ةوعد
 رمأ نإ كلذكو رجحلا عزن هلزنم هنذإو رجحلا عزن ىلإ جاتحي الف رجحلا دعب

 الوسر هيلإ لسرأ وأ هيتأي نمل كلذكو ،لاحلا اذه ىلع رجحلا دعب اهيف ي نم
4 

 .رجحلا عزن ةلزنمب هلك اذهف

 اذه ف لخدي الف .ايش اهيف ثدحي نم وأ هضرأ ف . نم ىلع هرجح امو

 نم ىلع رجحف ‘ضرأ هل تناك نم امأو .هلايع عيمجو هلافطأ الو هديبع رجحلا

 ىتَح اهيلع رجح يقلا ةرامعلا ريغ رمعي نم اهيف زاجف {ةمولعم ةرامعل اهيف

 نإ كلذكو }هيلع تباث قيرطلا إف هيف تبثي ام رادقم ثكمو .اقيرط اهيف لعج

 نإ ةيقاسلا كلذكو .لاحلا اذه ىلع قيرط هيف هل تبث ىَّتَح {ةرامع ريغل اهيف زاج

 يذلا ىنعملا كلذريغل اهزّوجف ةفورعم ةرامعل هضرأ ينف ءام زوجي نم ىلع رجح
 نم ىلع رجح نإ كلذكو .افاطبإ دجي الف سورغ هيلع تتبث ىتَح .هيلع رجح

 ،قيرط اهيف تبث ىَّمَح 5ةملا كلت دعب لجر اهيف ًرم 4 ءةمولعم ةدم ىلإ اهيف ر

 .اهلبق يقلا يف باوخلاك اهيف باوجلا

 وأ مهريغ اهيف زاجف ،اهيف اورمي نأ نيصوصخم موق ىلع رجح نإ كلذكو
 مهف تبث ىتَح ،ضرألا كلت ريغ رمعف {ةفورعم اضرأ اهنم رمعي نم ىلع رجح

 .رححلاب هنراو ىوعد تقبس :هدارم «ةوعد تقبس» :هلوق - 1
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 لصمملاو ةيقاسلا كلذكو ،هعنم الو قيرطلا كلذ عزن دجي ال هنإف ،قيرطلا اهيف
 اهيف زاجف ‘فيصلا يف هضرأ يف زوجي نم ىلع رجح نإ كلذكو ،لاحلا اذه ىلع
 اهيف زاجف .اهثرح اذإ هضرأ يف هيلع ري نم ىلع رجح وأ ،فيصلا ريغ يف لجر
 الف ضرألا كلت يف زاج نمل قيرطلا تبثي ام رادقم ثكم ىّتَح ثرحلا ريغ يف

 ةفورعم هل ضرأ ةرامعل هضرأ يف زوجي نأ مولعم لجر ىلع رجح نإ كلذكو

 كلت يف هل بستحا وأ {هنذإب رخآ لجر ضرألا كلت نم هيلع روجحملل اهرمعف
 كلملا لوخد يناعم نم ىنعمب هكلم تلخد نم وأ هثراو هدعب نم اهرمع وأ ةرامعلا

 كلتل تبث امدعب قيرطلا كلذ عنم دجي الف قيرط ضرألا كلت يف مه تبث ىتَح

 ىَتَح هريغ اهيف هلعجف هضرأ ين اقيرط هلعجي نم ىلع رجح نإ كلذكو .ضرألا
 الف ،هب هرجأتسا وأ هل هعاب وأ هل هاطعأ وأ الوأ هيلع روجحملا هثروف تامف هل تبث

 ىلع رجح نإ امأو .كلذ لبق هيلع رجح ولو هكلم قيرطلا لخد يذلا عنم دجي

 مث "كلملا لوخد هوخو نم هجوب هيلإ تعجر مت ،هريغ ضرأ ف اقيرط لعجي نم
 هنإف هيف تبثي ام رادقم الوأ هعنم يذلا كلم تلخد ام دعب هيلع روجحملا اهيف زاج
 .هكلم لخدت نأ لبق هعنم يذلا هعنم هعفني الو هقيرط نع هعنم دجي ال

 ناك يذلا ميتيلا ضرأ يف وأ لفطلا هنبا ضرأ ين اقيرط لعجي نم عنم نإ كلذكو
 يف ضرألا كلت تعجر مث ءةفيلخ امهل ناك يذلا بئاغلا وأ:نونجلا ضرأ وأ {ةفيلخ هل

 قيرطلا كلذ ف ،قيرط اهيف هل تبث ىَنَح هل اضرأ هيلع روجهملا اهنم رمعف }هكلم
 هعنم هعفني :ثالثلا لئاسملا هذه يف لوقي نم مهنمو .لألا هرجح هعفني الو هيلع تباث

 كلذكو "قيرط اهيف هيلع تبثي الو ،كلذ دعب هكلم ضرألا كلت تلخد نإ لوألا
 تعجر مُث ؛هل تضوع ضرأ وأ ،كاسمتسالاب وأ نهرلاب هدي يف تناك يلا ضرألا
 وأ ةعرق اهيف هل ضرأ ىلع رجح نإ امأو .اهلبق يتاوللا ثالثلا لئاسملا يف انلق امك هيلإ

 .(ترو (م) مألا ةخسنلا نم شماهلا يف اذك «هبتشملا يف مقت امك مولعم لجر وهو» - 1
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 اهيف هل سيل ضرألا كلت تجرخف !اقيرط سانلا نم دحأ اهيف لعجي الأ ىلع بيصن

 يذلا اذه ثكم نإ لوألا رجح هعفني الف ‘كلذ دعب هكلم يف تعجر مث يش

 .قيرط اهيف هل تبني ام رادقم كلذ دعب هيلع رجح

 كلت تجرخف ،نظي اميف هريغ ضرأ يف زوجي ال نأ لجر ىلع رجح نإ امو
 امأو .لاحلا اذه ىلع قيرط هيلع هل تبثي الف ،هعنم يذلا اهيف زاجف هل ضرألا

 ىَّتَح اهرمعف هل اضرأ امهضرأ نم رمعي الأ لجر ىلع ءاكرشلا دحأ رجح نإ

 .قيرط اهيف هل تبثي الف ،هيف تبثي بثي ام رادقم ثكم

 دجي الو ،هل تباث هنإف ©قيرطلا هل تبثي ام رادقم ثكم ىَتَح هيلع روجحملا

 .هيف هل "هلعج وأ امهس هيف هل هاطعأ نأ الإ قيرطلا كلذ يف كولسلا هبحاص

 مت ادحاو لزنم يف هعم ناك دقو .اقيرط هيلع ثدحي الا لجر ىلع رجح نإ امأو

 عنم يلا ةرامعلا ىلإ ضرألا كلت يف اقيرط هيلع زوج مت رخآ لزنم ىلإ عنم يذلا عجر
 يلا ضرألا كلت ريغ يف زاج نإ كلذكو ،هيلع تبني ال كلذ ًتإف ،اهيلإ زاوخجلا نم

 ىف هيلع زاج نإ كلذكو .لاحلا اذه ىلع اهنم عنم ييلا ةرامعلا ىلإ اهيف زاوخلا نم عنم

 هل تبث ىََح اهيلإ زاوجلا نم هيلع رجح يلا ةرامعلا ريغ ىلإ اهنم عنم ييلا ريغ ضرأ

 ضرألا بحاص هعطقف هضرأ ىلإ قيرط هيلع زاج نإ اممو .هعنم زوجي الف قيرطلا

 .عنمب كلذ سيل :لوقي نم مهنمو ؛عنملا ةلزنم كلذف {ةرامعلاب

 كلت ىلع زاج 5 هضرأ ي قيرط وأ لصم وأ ةي ةيقاس لجرل تناك نإ امأو

 هيف تبثي ام رادقم ثكم ىَتَح 6رخآ قيرط قيرطلا كلذ و أ لصمملا وأ ة ةيقاسل

 .هيلع تباث كلذف

 .هيف كولسلا هل لعح _ ملعأ هللاو _ اهانعم «هل هلعج وأ» :ةرابع - 1
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 نيتاسبلاو ةنجألا ةرامع يف :باب
 مهل تناك وأ ةمولعم اضرأ اهب اورمعي نأ ىلع اوقفتاف ءام نيع موقل ناك اذإو

 نأ اوقفتا ام لكف ةلمج اذكه .اهيقاوسو اهقرط ىلع اوقفتاو ارهن وأ ،ةيقاس

 مهل نكمت امفيك كلذب نورمعيو ،كلذ نم ءيش عنم مهدحأ دجي الف هب اورمعي

 يقاوسلاو قرطلا كلت يف ضعبل مهضعب دعقي الو "مهنم رظنلا يوذ رظن ىلع
 اضعب مهضعب عنمي الو رمعي مل اميف الو ضرألا يف رمع اميف اهريغب الو ةرامعلاب
 .مهنم عاب نم الإ ،كلذ هابشأو بورزلاو ،ناطيحلا لثم مهترامع حلاصم نم
 .كلذ لبق هل ناك ام لطب دقو ،ائيش كلذ دعب وه كردي الف 3هريغل هبهو وأ هزاحف

 الف ،تازاجلاو قرطلا كلت نم اهيلع اوقفتا يلا ريغ اضرأ رمعي نأ دارأ نم امو

 موق كلذكو .كلذ دعب هوعنمي الف رمعف رمعي نأ هل اونذأ نإو ،هوعنم نإ كلذ دجي

 هذه نم هضرأ رمعي نأ مهنم دحاو دارأف ةمولعم قرط هلو ،راد وأ ناتسب مهل ناك

 ديزي نأ مهنم دحاو دارأف ناتسبلا كلذ اومستقا نإ امأو .كلذ دجي الف ،فقرطلا

 هقيرط الإ قيرط هل سيل وأ قيرطلا كلذ ريغ هل نكمي دقو ،ىرخأ ةرامع همهس ىلإ
 مهعم هيف كرتشي مل وأ هباحصأ نيبو هنيب اكرتشم قيرطلا كلذ ناكأ ءاوس لوألا

 اميف امأو مكحلا يف هنم عنميو ‘كلذ دجي ال هتإف مهضعب ىلع وأ مهيلع زاج اذإ

 هلل ا نيبو هنيب اميف كلذ هل زوجي ال :لوقي نم مهنمو ؛هيلع سأب الف هلل ا نيبو هنيب

 .زاجلا لإ اهيف هباحصأل سيلو ؤهل قيرطلا ةعقب تناك نإ لإ
 ح

 نأ دارأ يذلا ىلإ كلذ دعب هنم زوجي نأ دارأف !هناتسب ىلإ لصو نإ امأو

 ىلإ ةثدحملا ةرامعلا كلت نم زوجي نأ دارأ نإ كلذكو .كلذ نم هوعنمي الف ،هرمعي

 ةرامعلا ىلإ هب دصقي نأ لألا زاجلا نم هنوعنميو ،اًضيأ كلذ نم عنمي الف ىلوألا

 ءاوس ةثدحملا ةرامعلا كلت ةلغ زاجلا وأ قيرطلا كلذ ىلع زوجي نأ دجي الو إةثدحملا
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 لقني هوأر نإو ،قيرطلا وأ زاجلا هل تبث يذلا هناتسب ةلغ عم اهطلخ وأ اهدرفأأ
 .كلذ نم هنوعنمي مهنإف ،ىرخأ ةرامع ىلإ هلقنيل هناتسب ىلإ دامسلا وأ ةراجحلا

 ةرامع ىلإ هلقني نأ كلذ دعب دارأ ئ هناتسب ةرامع ىلإ الإ الا دصقي مل نإ امو

 هناتسب ىلإ كلذ لقني امنإ هنأ مكاحلا ىلإ هب اوكسمتسا نإو .كلذ هلف ىرخأ

 مكاحلا هيلع رجح رقأ نإف ء"هباوخجلا هددرتسي مكاحلا نإف "ىرخأ اضرأ هب رمعيل
 .هفلح ركنأ نإو ،هبَدأ رجحلا رسك نإف .هيلع رجحي كلذب اضيأ همهتا نإ كلذكو

 يف ءاوس ،كلذ نم عنمب الف .ةماعلا قيرط امأو .صاوخلا قيرط يف هلك اذهو
 دارأ يذلا كلذ ناك نإ ًالإ رمعي مل ام وأ ،كلذ لبق رمع ام رمعي نأ دارأأ كلذ
 :لوقي نم مهنمو ؛هنوعنعي هتاف ،فقرطلا كلتو لزنملا كلذ ضرأ ريغ نم هرمعي نأ

 داراف ،يش هعفانمو هقرط يف نكي ملو ،لزنملا يف نكس نم كلذكو .“هنوعنمي ال
 :لوقي نم مهنم :نالوق اهيفف ،لزنملا كلذ ةرامع نم تسيلو ،هل اضرأ رمعي نأ

 هل نكي ملو ،لزنملا يف نكسي مل نم كلذكو .هدجي ال :لوقي نم مهنمو ؛كلذ دجي

 لزنم يف هل تناك اضرأ رمعيل لزنملا كلذ قيرط نم زوجي نأ دارأف يش هقيرط يف
 .ةَماَعلِل كلذ ناك ثيح عنمي ال :لوقي نم مهنمو ؛كلذ نم عنمي هنإف ارخآ

 اوركذي مل و اومستقاف راد وأ ناتسب وأ قيرط ال ضرأ يف موق كرتشا نإ امأو
 اذه ىلع مهيف ءاوس كلذكو .الوأ هيلع ناك ام ىلع نوكي مهقيرط ًإف ،قيرطلا
 نإ اممو .هيلع هزاج يلا ةمسقلا يف مهنيب اميف نبغ كلذ نوكيو ، لاخلا

 مكاحلا ىلع نأ وه ةرابعلا نم دارملاو ةيلصألا خسنلا لك يف اذكه باوجلا «هددرتسي» :هلوق - 1
 .هقطنتسي نأ

 .“ةئماَعلِل كلذ ناك ثيح يأ" :خسانلا فاضأ شماهلا ف - 2

 .«لاحلا اذه ىلع هيف مهاوس كلاذكو» :ةرابعلا باوص لاعل - 3

 اذإ ةمسقلا نأ :اهنم دارملاو ءاوتلاو ضومغ ةرابعلا يف هرخآ ىلإ «...نبغ كلذ نوكيو» :هلوف -4

 اًبغ تناكو ءاهلصأ ىلع يقاوسلاو قرطلا تناكو }‘تُحص قسنلا اذه ىلع مهنيب ترح
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 مهنم دحاو لك قيرط نوكي نأ ىلع قيرطلا نم اضعب مهضعب أربف اومستقا
 ةقدصلاو ،ةبهلاو عيبلا كلذكو .اهوطرتشا ام ىلع مهقرط نوكتف 3اًجراخ

 اومستقاف راد وأ ناتسب مهنيب ناك نإ امو .لاحلا اذه ىلع ،ةّيصولاو ،ةراجإلاو

 ىلإ قيرطلا دجي ناك نإ هنإف ،لّوألا مهقيرط نم قيرط ضعبل نوكي لأ ىلع
 نم همهسل هنم ةئربت كلذ نوكيو ،ةزئاج مهتمسقف ،لّألا قيرطلا ريغ نم همهس
 الف اهمهس ةرامع ىلإ هنم لصي عضوم الو قيرط هل نكي مل نإو ،لّوألا قيرطلا

 ءارشلا امأو ."كلذ ىلع مهتمسق زوجي نم مهنمو ؛لاحلا اذه ىلع ةمسقلا زوجت
 هقيرط نم قيرط هل نوكي الأ يناعملا هذه يف اوطرتشا نإ ةراجإلاو قادصلاو ةبهلاو
 .زئاجف لألا

 هنإف ،اهيلإ هقيرط عئابلا ىلع طزتشاف امضوح وأ ناتسب نم ةلخن ىرتشا نمو
 لبق اهيلإ هقيرط هيلع كردي هتاف هيلع هطرتشي مل نإ امأو ؛طرتشا امك هيلع هكردي
 ثدحي الو ‘كلذ لبق اهل ناك امك هتلخن ىلإ اضيأ ءاملا زاب هل نوكيو ،كلذ

 قيرطلا يف اوفلتخا نإو ؛هبحاص رضي اًمم كلذ لبق نكي مل ام ضعب ىلع مهضعب
 وأ دامسلاب رمعت ةلخن تناك نإ كلذ لبق اهقيرط هيلع كردي هئف هنولعجي يذلا

 ىلإ جاتحت ال ةلخن تناك نإو كلذ هيلع كرديلف ،ةّباَدلا ىلع لقني اًمِم كلذ هبش

 تناك نإ اضيأ اهذاذج كلذكو ؛اهيلإ هسفنب هنم لصي اًقيرط هل لعجيلف كلذ
 ©كلذ لبق اهل ناك ام عيمج بيصيو ،كلذ كرديلف باودلا ىلع كلذ لبق دمت ةلخن

 ثدحي الو ،هيلإ جاتحي ال امو باودلاو سانلا نم هنع ىنغتسا امب اضيأ اهلخدي الو

 نوكتو» :يلاتلاك حصت هللا همحر فّصملا ةرابع لعلو :هتمسق يف يأ هيلع تزاج نم ىلع
 .لمأت .«هيلع تزاج يذلا مهسل مهنيب اميف اًنبغ لاحلا اذه ىلع ةمسقلا

 اذهو ءارش مّرَحألا نبغلا روص عشبأ نم اهنأل ةمسقلا هذه لثم زوجت نأ بيرغلا نم - 1

 .كلذ لبق اهيلإ هقيرط هيلع كردي هئإف :ابيرق يتآلا هلوق عم ضقانتي
 .«دامسلاب كلذ لبق رمعت مل نأب يأ “كلذ ىلإ جاتحت ال" هلوق» :ةرابع خسانلا فاضأ شماهلا ف - 2
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 دارأ ئ ةَّبادلاب كلذ لبق لخدا امإ ناك نإو .كلذ لبق نكي مل ام هبحاص ىلع

 نم ةرضم رقأ ناك نإ هنإف ٩ راودلا نم فنصلا كلذ ريغب اهيلإ لخدي نآ

 تلق كلذ لبق هب لخدي امم لإ لخدي ال :لوقي نم مهنمو ؛هب لخدي هئف ىلوألا

 ىلإ جاتحا مث ،ةدحاو ةبادب لكا اهيلإ لخدي امئِإ ناك نإو .ترثك وأ هترضم

 نإو .هتجاح يضقي ىَّمَح هتّبادي فلتخي ُهَنِكَتو "كلذ دجي الف ،رثكأ وأ نيتباد

 نإو .كلذ ريغ دجي الف ةبادلا نود هسفنب كلذ لبق اهتلغ ىلإ لخدي امإ ناك

 يف ةرضم نكت مل اذإ هريغب نيعتسي هتإف هدحو هسفنب اهتلغ لمح ىلع ردقي ال ناك
 .لاحلا اذه ىلع نكاسملاو اهنك راجشألا كلذكو .هبحاص ىلع كلذ

 اهتلغ لإ كلذ لبق ةبادلا اهيلإ لخدي ةرجشلا هذه تناك نإف :تلق

 ىتح هتّبادب يضمي : :لاق ؟ عنصي اذام ةبادلا هيف فقت يذلا عضوملا يف اوححاشتف

 )كلذ لبق رمعت مل ةرجشلا هذه تناك نإو ؛هيف اهفقويف هترجش ميرح ىلإ يهتني

 . كلذ لبق نكي مل ام ثادحإ بيصي الف ،اهرمعي نأ هيلإ تلقتنا نم دارأف

 6ىَتش نكامأ يف وأ ،“دحاو نانج يف راجشأ لجرل تناك نإ كلذكو .هبحاص

 لكلف تقرتفا نإو ؛دحاو قيرط ًالإ اهل نوكي الف دحاو ناكم يف تناك نإ هنإف

 بحاصب كلذ رضي مل نإ هل هلعجيلف دحاو قيرط اهعمج نإو ؛اهزاجب ةدحاو

 اذإ لاشلا ليبس ىلع اهانعم «باودلا نم فنصلا كلذ ريغب اهيلإ لخدي نأ دارأ ُمُ» :ةرابع - 1

 اهيلع ساقت لهو .حيحص سكعلاو ،سرف وأ لغبي لخدي نأ دارأ مت هرامح اهيلإ لخدي ناك

 .؟لقنلا لئاسو نم ثدحتسا امو تارارجلا

 جاتحا ولو ،ةدحاولا هتّبادب هلقن دارأ ام لقني :دارملا أ ودبي «هتّبادب فلتخي هنكلو» :ةرابع -

 .ارارم قيرطلا ن رورملا ل

 .اهتلغ يحو اهديمستو اهيقسب لغتشي مل :ملعأ هلل او اهانعم «كلذ لبق رمعت مل» :ةرابع - 3

 يف هريغ نانح يف راجشأ لحرل تناك نإ :دوصقملا لعل “دحاو نانح يف راجشأ" :هلوقف» - 4

 ،لوقعم رمأ وهو .ةيلصألا خسنلا شماه يف دحو اذكه .«ىّتش نكامأ يف وأ دحاو ناكم

 .فالخلل الو ةّرضملل لاحب كانه نكي مل هدحو هل نانجلا ناك ول ه

- 150 - 



 اهيف وأ ادصق اهقرط اهبحاص كلسيلف كلذ لبق قرط اهل تفرع نإو ؛راجشألا

 هل لاق نإو .هريغ نم وأ هنم اهثرو وأ نانحلا بحاص نم اهارتشاأ ءاوس ،نارود

 :نانجلا بحاص لاقو .«دحاو ناكم يف يقيرط يل ةر» :راجشألا بحاص

 هل لاق نإ امأو .نانجلا بحاص لوق لوقلاف 6«اذه لبق كلست نيأ كلسأ»

 كلذ هل ىبأف ‘«دحاو ناكم ف اهلك كقرط كل درأ انأ» :نانحلا بحاص

 بحاصل ةرضم كلذ يف نكت مل نإ نانحلا بحاص لوق لوقلاف راجشألا بحاص

 الإ ؟يقاوسلاو قرطلا كلت تلاز دقف ،تلازو راجشألا كلت تتام نإو .راجشألا

 نإو .اهقرط وأ اهيقاوس نم ءيش هل لوزي الف راجشألا كلت ةعقب هل تناك ,

 كلت قيرط هل نوكيو ،اهناكم يف سرغي هئف اهتعقب هلو راجشألا كلت تت

 هوجو نم هجوب هيلإ ًرهجرخأ نم كلذكو ،هكلم يف تماد ام اهيقاوسو "

 نهيقسل زاوجلا ن نهسرغ يذلا تقولا يف هل نوكيو ،الؤأ انلق ام ىلع كلملا

 لخدي يذلا تقولا يف لإ ًرهيلإ لخدي الف نينغتسا اذإف ،نينغتسي مل ام ًرهظفحو

 هل نوكي هنإف ،اراجشألا كلت نتم نإ كلذكو كلذ لبق هل يتاللا راجشألا ىلإ

 هنإف اهلك هضرأ رمعي نأ ضرألا بحاص دارأ نإو .ًنهبشخ جارخإ ىلإ قرطلا

 بحاص هب كسمتسا نإو ؛هنانج يف نك يتاللا راجشألا ميرح ا الإ اهرمعي

 كلذ لبق ثرحت انضرأ كلذ ناك نإ هنإف راجشألا ىلإ هقيرط ثرحي الأ راجشألا

 زوجي امك هراجشأ ىلإ راجشألا بحاص زوجيو .الوأ اهثرحي ناك امك اهثرحي هنإف
 هراجشأ ىلإ زاوجلا نم راجشألا بحاص عنمت ةرامع هضرأ رمعي الو "كلذ لبق

 عيمج نم اهيلإ زوجي ناك نإو .هملعي مل مأ كلذ لبق هقيرط عضوم ملعأ ءاوس

 ف فرع نم راج وه ام ةرابعلا هذه حضوي «...راجشألا كلت ةعقب هل تناك نإ» :هلوق - 1

 نإ لإ ءلخنلل ةعقبلا امنإ امه ةعقب ال لخنلا لالخ ةسورغملا راجشألا تأ تاهجلا ضعب

 .تايضمحلاو نيتلاو مركلاك لخنلا ريغ راجشأل نانحلا صصخ

 .راجشألا تتام نإ ديري «راجشألا كلت نتم نإ» :هلوق - 2
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 عيمج نم هعنمي نأ ضرألا بحاصل زوجيو ى ىلوألا هتداع ىلع ضميلف يحاونلا
 بحاصل زوجي الف مولعم عضوم هقيرطل نبت نإف \ةدحاو ةيحان الإ يحاونلا
 كلت قيرط يف دسفأ نإو .كلذ لبق رمعي مل اذإ ،كلذ دعب هرمعي نأ ضرألا
 ضرألا بحاص هحالصإب ذخؤي امإف ،ائيش راجشألا

 يقاوسلا ىلع يقيرط زوحت ال يقاوسلا بحاصل راجشألا بحاص لاق نإو
 يناعملا هذه ىلع زجي م هنأ هقيرط فرع نإ هنإف 5 )رصامملاو روسجلاو
 ىلإ زاوجلا هلف هقيرط ناكم ملعي مل نإو ؛كلذ نم ىعدا ام راجشألا بحاصلف
 زجي مل راجشألا هذه م ناك نإو .كلذ لبق هب اهيلإ زوجي يلا لاحلا ىلع هراجشأ

 بحاص هل لاقف ،نانجلا يحاون ىلع رودي هنكلو .لصامللاو يقاوسلا ىلع
 بحاص ىلعف ،«كراجشأ ىلإ كّرممب دصقا نكلو مملا اذه ينرض دق» :ضرألا
 نم كلذ هبشأ امو لصامملاو يقاوسلا ىلع رطانقلاب هّرمم هل يوسي نأ ضرألا
 ىلإ لوألا هرم ىلع ضميلف “ رملا ضرألا بحاص هل حلصي مل نإو ؛َرمملا حالصإ
 وأ مكاحلا ةموكحب تبث اذإ امأو 5ألؤأ قيرطلا تبثي بثي مل اذإ هلك اذهو .هراجشأ
 بحاصل ناك اذإو .كلذ ىلع اقفتا نإ لإ هليوحت دحا دجي الف ،كلذك هوكردأ

 كلذ ىلع رمعي نانجلا بحاص نكي مل و ،هريغ نانج يف نيب قيرط راجشألا
 ام رادقم ثكمف !ةرامع هيلع ثدحأ كلذ دعب مث ؟ ,ةرامعلا نم اًميش قيرطلا

 كلت تناك ولو قيرطلا بحاص ىلع ةتباث ةرامعلا الف ،ةرامعلا هيف تبشت

 وأ نانحلا بحاصل هقيرط رمملا بحاص بهو نإ كلذكو ،قيرطلا لطبت )ةرامعلا

 روسجلاو لصامملاو يقاوسلا ىلع هقيرط هل لعج نإو" :اذكه ةرابعلا ًلعل» :خسانلا فاضأ - 1
 .(ت)و (م) ةخسن يف .«هررح خلإ “.. .راجشألا بحاص لاقو

 .(ترو (م) يف .«نارودلاب يأ» :خسانلا فاضأ - 2

 ال وأ قيرط ةرجشلا بحاصل ىقبي له رظنا “ةرامعلا تناك ولو" :هلوق» :خسانلا فاضأ - 3
 اهل سيلو راجشألا ىقبتو" :هلوق ىلإ “...كلذكو” :هلوق ليلدب ؛ىقبي ال هتأ رهاظلاو ىقبي

 .(ت)و (م) يف .«هرّرح “قيرط
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 بحاص ريغل هوجولا هذه لعف نإ كلذكو .زئاج كلذ ًإف هل هعاب وأ هنم هل ارمت

 تعجر نإف ،لّوألا اهبحاصل قيرط اهف سيلو راجشألا ىقبتو سانلا نم نانجلا

 اهقيرط هل نوكي هنإف ،يناعملا نم ىنعمب هكلم يف قيرطلا عجر نم ىلإ راجشألا
 ةرجشلاف هسفنل قيرطلا كسساو لجرل ةرجش بهو نإو ؛ىلوألا هتداع ىلع

 قيرطلا نس درس طرتشا نإ الإ ©قيرطلا بحاص ىلع ًرمملا كرديو .هل بوهوملل

 رمج ريغ نم ةرجشلا هل نوكتف اهبهو ييلا ةرجشلا ىلإ .م هيلع نوكي لا

 ىلإ اهيلع ري يلا قيرطلا ةعقبو هريغ نانج يف لجرل ةرجشلا تناك نإ امو
 نوكيو ،نانجلا بحاصل ةعقبلا نوكتف نانحلا بحاصل ةعقبلا بهوف 5هترجش

 ريغل اهبهو نإ كلذكو ؛هرجش ىلإ قيرطلا كلذ ىلع مهللا ةرجشلا بحاصل

 .لاحلا اذه ىلع نانجلا بحاص

 راجشألا تناك نإ هئإف ،ااهرمعي نأ دارأف هريغ نانج يف رجش هل نم امأو
 هل راجشألا اهيف لا ةعقبلا كلذ يف ءاوس اهرمعي هف ںتقولا كلذ لبق رمعت
 هنإف هل ةعقبلا تناك نإف ،تقولا َكيلَد لبق اهرمعي مل نإ امأو .نانحلا بحاصل وأ

 بحاص هعنعيو كل ا نيبو هنيب اميف نانحلا بحاص اهب ُهضي ال ةرامع هراجشأ رمعي

 .ةرامعلا كلت قيرط هيلع تبثي الكل ،هيلع ةرامعلا ثودح نم مكحلا يف نانجلا

 ةرورضلاب نكلو هترجش ىلإ ارمم كلتمي ال هئأ اهانعم » ريغ نم ةرجشلا هل نوكتف» :ةرابع - 1

 وأ رمم نم ءيش اهقحلي مل ثرإ وأ عيب هريغ ىلإ تلقتنا ول ثيحب اهيلإ كولسلا هنكم
 .رًرحيل .هتهج ريغ نم اهيلإ اًقيرط هل نأ ملع اذإ طرشلا اذه لثم حصي امرو ...قيرط

 نإ هئنأ مقت اميف اهطامنأو ةرابعلا هذه نم موهفملا ءهرخآ ىلإ .. .اهرمعي نأ دارأف» :هلوق - 2

 اهيقسيو اهضرأ ثرحي نأ دارأف ثرح الو يقس ريغ نم اهلغتسي روب راجشأ هل تناك

 ...هرخآ ىلإ دامسلا اهيطعيو

 اهيف يتلا _ ةعقبلا تناكأ كلذ يف ءاوس :ىنعلا «هل راجشألا اهيف يلا ةعقبلا كلذ يل ءاوس» - 3

 َ .نانحلا بحاصل وأ هل _ راجشألا
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 لبق اهقسي مل اذإ اهيلإ ءاملا ءارجإ وأ اهنيعب ضرألا حالصإ ةرامعلا كلذ يف ءاوس
 نكي مل و كلذ لعف نإو ،تابنلا نم اًيش اهيف عرزيو رابغلاب اهحالصإ وأ ،كلذ
 تتبث دقف نانجلا بحاص هعنمي مل و هيف تبشت ام رادقم ثكمو كلذ لبق هلعفي

 اهبحاص دنع كلذ لبق راجشألا كلتل ةرامعلا تفرع نإ امو .ةرامعلا كلت هيلع
 كلت لطبت الف اليوط انامز رمعت مل و تثكم من ،كلذ لبق هل تناك نم وأ
 .ءاش امتقو اهرمعي نأ اهبحاصلو ،ةرامعلا

 ةرجش اهيف ثدحأف اهرمعي وهو هريغ نانج ىف لجرل ةعقب تناك نإ امو

 بحاص ناك نإ امأو .كلذ هلف اهرمعي نأ هل ادب مت ةرجشلا هذه ةرامع كرتو

 ىتح ةرجش رخآ لجر اهيف ثدحأف ةعقب ةرامع كرت مت هلك هنانج رمعي ضرألا
 دجي الف ،ألؤأ هب اهرمع امب ةعقبلا كلت ضرألا بحاص رمعي نأ دارأف "هل تتبث

 ةرضم اهيف نكت مل نإ امأو ؛ةرجشلا بحاصل ررض ةرامعلا كلت يف ناك نإ كلذ
 هبرزو هقرط حالصإ نانجلا بحاص ىلع نوكيو ،هعنم دجي الف اهبحاصو ةرجشلا

 وأ هيلع هطرتشا نإ الإ اًئيش ةرجشلا بحاص ىلع كردي الو ،هلصاممو هيقاسمو
 َ .كلذ لبق هل تناك نم ىلع

 ثيح نم اهيلإ زوجي وهو هريغل ةرجش اهيفو "ءاضيب ضرا هل تناك نم امو
 هلف برزلاب اهتطايحو هضرأ ةرامع ضرألا بحاص دارأ م ضرألا كلت نم ءاش

 نم هترجش ىلإ لمملا نوكيو ،هضرأ ةطايح نم ةرجشلا بحاص هعنمي الو كلذ

 هل نيبي نأ ةرجشلا بحاص هيلع طرتشا نإو ةرجشلا بحاص رضي ال ثيح
 مل نإ اماو هضرأ رمعي نأ ضرألا بحاص دارأ اذإ كلذ هيلع كردي هنإف هقيرط
 ضرألا بحاص رمع نإو ؛قيرطلا هل نيبي نأ هيلع كردي الف ،اهرمعي نأ دري

 .امهريغ وأ ةعارزلا وأ ءانبلاب ةرامعلا نم اهولخ نع ةيانك «ءاضيب ضرأ» - 1

 .(ترو (م) يف .«لمأت “كلذ هلف" :هلوق ىلإ عجار وه وأ ضرألا بحاص هلعل» :خسانلا فاضأ - 2
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 وأ كلذ لبق اهرمعي ةرجش اهيف لجرلو ،الفقو اباب اه لعجو ،اهبرزو هضرأ

 نأ هيلع كردي ال هنإف ._»وقاوسلا قيلاغم وأ راجشأ ريغ نم ضرأ اهيف هل تناك

 بحاص مضي ام هباب يف لعجي نأ ضرألا بحاصل سيلو رخآ اباب هل لعجي
 رمعي ام كلذكو ةرضم ريغ نم لخدي ثيح نم هل لعجنو ©قيلاغملا وأ راجشألا

 .باودلاو مدخلا نم كلذ لبق هب

 دجي الف !مولعم باب هلو كلذ لبق نم ابرزم نانجلا كلذ نانك نإ امو
 ام بابلا يف ناك ولو ‘كلذ لبق نكي مل ام اهيف هل ثدحي نأ ةرجشلا بحاص

 نأ نانجلا بحاص دارأف كلذ لبق نم ةبتع هل نكي غ نإ بابلا كلذكو ,في

 بحاص هيلع كردي الف بابو ةبتع هل تناك نإ امأو ؛كلذ دجي الف ةبتع هل لعجي

 .هلبق ناك ام لاوز نم ايش ةرجشلا

 ،كلذ لبق اناك وأ حاتفمو الفق بابلا كلذل ثدحي نأ دارأ اذإ كلذكو
 ،حاتفملا كاسمإ يف نانجلا يف تناك يلا ةعقبلا وأ ةرجشلا بحاص هب كسمتساف

 لكل هضرأ ىلإ وأ هترجش ىلإ لخدي اتاقوأ مكاحلا هل لعجي نكلو ،هيلع هكردي الف
 كلت يف اهنم هعنمي الأ نانجلا بحاص ىلع رجحيو ،حلاصملا نم هيلإ جاتحي ام

 وأ .حاتفملا هدنع نوكي انيمأ مكاحلا لعجي وأ قحلا هنم جرخيلف هعنم نإف ،تاقوألا
 .نانحلا بحاصل ررض كلذ يف نكي مل نإ نيحاتفم العجي نأ امهرمأي

 ح
: 

 نأ دارأ وأ ،هنانج ىلإ امضرأ وأ رخآ انانج ديزي نأ نانحلا بحاص دارأ نإ امو

 هللا نيبو هنيب اميف هلك كلذ ثدحي نأ هل زوجي هئف ،لّوألا هباب ريغ اباب هل لعجي

 ىلإ ءاملا اهنم لسري يلا فراصملا عمجب :ملعأ هللاو اهب هدارم «يقاوسلا قيلاغم» :ةرابع - 1

 فيرصت ةيلمع متت ال هل قيلاغم تيعد امنإو .ةيلصألا ةيقاسلا نع ةعرفتملا يقاوسلا فلتخم

 .ىرخأ حتفو فراصملا ضعب قلغب الإ اهميظنتو هايملا

 أأ ىَلَع صنت ةيعرشلا ةدعاقلاو ررضلا ءاقبإ حصت له «.. .هرضي ام بابلا يف ناك ولو» - 2

 .رّرحيل .«رارض الو ررض ال» :رثألا يفَو "لازي ررضلا
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 مهنمو ؛هلل ا نيبو هنيب اميف هل زوجي الف ةرضم هيف تناك اذإو ؛ةّرضم هيف نكت مل اذإ
 اهيف كرتشا ةيقاس يف ءاملا ديزي نأ دارأ نإ امو . اًيش ثدحي نأ هل سيل :لوقي نم

 ءةّرضم هيف نكت مل ام لكف ءانب هطئاح يف وأ احالصإ هقيرط يف ديزي وأ ،هريغ عم

 نأ نانحلا بحاص دارأف "ىتش قرط نانجللو ،هريغ نانج يف ةرجش هل نمو

 فرع نإف ،دحاو قيرط ىلإ هدري نأ دارأو "قرطلا ضعب نم ةرجشلا بحاص عنعب
 نانحلا بحاص هعنمي الف ،اهڵلك قرطلا كلت نم هترجش رمعي هتا ةرجشلا بحاص

 قيرط نم ًالإ هعنمي هنإف اهلك قرطلا نم اهرمعي هنأ فرعي مل نإو .كلذ نم
 نأ نانجلا بحاص هعنمي الف اهلك قرطلا نم هترجش رمعي هنأ فرع نإو ؛دحاو

 هعنمي الو ؛ةرجشلا بحاصب كلذ رضي مل نإ نانحلا لخاد يف دحاو قيرط لإ هدري

 نم كلذكو ،“اةّمضم اهيف نكت مل ولو ،نانجلا نم اجراخ قرطلا يف زاوخا نم
 اهنم رمعي يلا قرطلا تلطب نإف نانحلا بحاص ىوس قرطلا هذه هيلع تتبث

 يف قرطلا تزاج نم وأ نانجلا بحاص دارأف اجراخ وأ نانجلا لخاد هترجش

 دجي الف ةرجشلا بحاصل ةعقبلا تناك نإف ،هنانج وأ هضرأ رمعي نأ هضرأ

 كلذ ين هل نكي مل نإو ؛اهرمعي نأ هضرأ يف قرطلا تزاج نم الو نانحلا بحاص

 نيبتي مل نإو ؛ءاش امب هضرأ رمعي نأ ضرألا بحاصلف هقرط تلطبف زاوجلا ًالإ

 ©فقرطلا كلت ينف رمعي نأ نانحلا بحاص دجي الف ،امهنم قيرطلا ةعقب هل تناك م

 يف ناك نإ ًالإ ضرألا بحاص هعنمب هنإف هقيرط رمعي نأ قيرطلا بحاص دارأ نإو
 ىتش قرط نانجلا كلذل ناك نإو .اهثدحأ يلا ةرامعلا ميرح هنم جرخي ام قيرطلا

 .جراخ نم نانجلا ىلإ ةيوملا قرطلا دصقي هئأ قايسلا نم مهفي «ىتش قرط نانجللو» :هلوق - 1
 .نانجلا لخاد يف دحاو قيرط ىلإ هدري نأ نانحلا بحاصلف :دعب هلوق ليلدب

 قرطلا يف زاوجلا هل تبث ةئأل يأ “ةرضم هيف تناك ولو" :ةرابعلا باوص» :خسانلا فاضأ - 2

 .(ت)و (م) يف .«اهلك
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 اهنم ادحاو ًالإ نانحلا بحاصل ""اهنم اربتف ءاعيمج اهيلع زاوجلا ةرجشلا بحاصلو

 اهتعقب يف هل سيلو ،زاجملا الإ قرطلا يف هل نكي مل نإ هئإف ،هنّيبي ملو
 يذلا قيرطلا هل نيبي نأ نانجلا بحاص ذخؤيو ‘هل زئاج كلذف ءيش

 .لاحلا اذه ىلع ةثالث وأ نينثا ىنشتسا نإ كلذكو .ةرجشلا بحاص هانثتسا

 ةئربت زوحت الف بيصن اهيف هل و ا ةرجشلا بحاصل قرطلا كلت عاقب تناك نإ امأو

 نم مهنمو .هنم هل ابت ام نيبتي ىّمَح ءاًدحاو لإ ! مهنك مهتنربت الو اهنم دحاو لك
 الف 5اًدحاو الإ اهلك اهنم وأ اهدحأ نم هاربف زاوخلا لإ قرطلا ف هل نكي مل ولو :لوقي

 .اكيمج نيهجولا يف زئاج وهف { “هيرطلا اذه الإ اهنك اهنم هرب نإ امأو .كلذ زوجي

 .كلملا جورخ بجوت يلا يناعمل نم كلذ هابشأو ةبهلاو عيبلا كلذكو

 نذإ ريغب اهنم لخدي له ‘برز وأ نانج وأ طئاح يف ةملث دجو لجرف :تلق

 نم مهنمو ٩ هنم جرخي ىرخأ ةملث تناك نإ لإ لخدي ال :لاق ؟اهبحاص

 ىلإ عجري هنإف ىرخألا ةيحانلا نم اهنم جرخي ةملث دجي مل و لخد نإو ؛ ؛صخري

 ةملث الإ اهيف نكت مل نإ :لوقي نم مهنمو .اهنم جرخيو اهنم لخد ييلا ةملثلا
 ريغ تناك اذإ ةنجألاو تويبلاو رودلا اذه يف ءاوس اهنم لخدي الف ةدحاو

 .اهيف نكس نم نذإب آلإ اهيف لخدي الف ةرماع تناك اذإ امأو ؛ةرومعم

 زاجف فقس وأ هيلع قيرطلا زاجف طئاح هضراع ىَمَح قيرطلا ذخأ نإ كلذكو

 لزني مل وأ ملسلاب ًالإ هعلطي مل ولو {‘هذخأ كلس امثيح قيرطلا عبتي هنإف 6هيلع

 .اهيف هقح نع لزانتلا زاهناثمأو ةرابعلا هذهب دارملا «نانخلا بحاصل اهنم اًربتف» - 1

 .انيعم اقيرط الإ :اهانعم «قيرطلا اذه الإ اهلك اهنم هرب نإو» :ةرابع - 2

 هل زوجي رمملا ةباثمع.امهنيب ام ربتعأ ناتفلتخم ناتملث تدجو نإ هأ وه ةرابعلا نم دوصقملا - 3

 . .هبحاص نذإ ريغب ًانانج هلوخدل ىنعم الف ًالإو ؛هنم رورملا

 كلذ تدهاش امك ةردحنملا ةرعولا قطانملا يف فقس وأ طئاح ىلع قيرطلا رورم روصتي -4
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 لاحلا اذه ىلع رطانقلا عيمج كلذكو ءاهيلع زاج اذإ ةرجشلا كلذكو .هب الإ

 مل اذإ . "هيلع زاوجلا نم ءاملا هعنمي الو ،ةيقاسلا وأ رهنلا ضوخيو ،اهيلع زوجي

 بارت يف دسفي وأ هيرج نع ءاملا عنمي ام الإ اذه نم رذحي الو ،ةيقاسلا يف دسفي

 .اهلوط وأ اهضرع هزاوجو هرورمب ايش ةيقاسلا

 ؛اهيلع ًرمي مل وأ روبقلا ىّلَع ر رم :ةربقملا ىلع ًرم يذلا قيرطلا عشي نأ هل زوجيو
 قشي نأ هل زوجيو ،ينئنيح هقشي الف قيرطلا تقبس روبقلا نأ أ هل نيبت نإ لإ

 هل نيبتي مل ام هيلع رم ام دسفي هنأ ولو .ةرامعلاب رم يذلا قيرطلا
 .هرورمب داسفلا دصقي ال نكلو هيلع ثداحلا هنأ اضيأ

 لشم ،هيلع كولسلاب هحالصإ هبحاص دارأ ام عيمج اهيف عضو اذإ اهلك قرطلاو
 هبحاص نوذخأي مهنإف ،هلثم وأ عرزلا وأ ءاهيلع ري نل اهيف طسبت ييلا دولجلا
 رمأ ءاوس قرطلا يف هيلع نوري ام عيمجب هيلع نوري مهنإف هعزني مل نإف ،هعزنب

 زوجيو ءهزاوجو هرورم هداسف وأ هفلت نم ءيش هيلع سيلو ،هسفنب وأ هتبادب هيلع

 زوجي نم رضي اًمم كلذ نع دلوت امو هعزنب هوذخأي مل ولو ،هيف كولسلا اضيأ مهل
 .هبحاص ىلع كلذ نامضف هيلع

 . . ل ه . . 7 .

 تلكأ اميفو اهيلع ري نم ىلع سأب الف قيرطلا عراوق ثرح نم كلذكو
 .هريغو عرزلا كلذ نم هتباد

 ۔لاخملا ليبس ىلع ساروألا ةقطنم ىرق ضعب يفو ةسوفن لبج ىرق ضعب يف لعفلاب
 .ةيقاسلا ىلع دئاع ريمضلا «اهيلع زاوخلا نم» :هلوقف - 1

 اذإ هئنأ هب دارملاو «هيلع رم ام ىلع» :هلوق يف “ام” ىلع دئاع ريمضلا «هيلع ثداحلا» :هلوق اذكو - 2

 .رورملا نع كسميلف ةرامع وأ ًالثم ءانب نم هيلع ري ام ىلع ارخأتم ثدح قيرطلا أ نيبت
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 قرطلا تابثإ ي :ةلأسم

 وأ نانجلا كلذ عابف 0“لصاممو ")قاسمو قرط هلو نانج لجرل ناك اذإو
 كلت نوكت هنإف \تازاجلا ركذي مل و يناعملا نم ىنعمب هكلم نم هجرخأ وأ هبهو

 ناك.امك نانجلا كلم هيلإ لقتنا نمل اهلك تازاجلاو لصامملاو يقاسملاو قرطلا

 كهريغ ضرأ يف وأ عئابلا ضرأ يف تزاجأ يقاوسلا وأ قرطلا كلت ءاوسو .الوأ
 هل هنأ زاجلا كلذ عي الو ؛ءيش لصامملا وأ يقاوسلا وأ قرطلا عاقب يف هل سيلو

 ءارش ىلإ دصق نإ كلذكو .كلذ ريغ ال زاوجلا هيف هل نكلو ،كلذ هبشأ امو عيبب
 نم عنمي الو ،هبورزو نانجلا كلذ طئاحب عافتنالا هلف راجشألاو نانحلا كلذ ةعقب

 وأ نانحلا بحاصل بورزلا كلت تناكأ ءاوس ،كلذ لبق ناك امك هب عافتنالا

 .سانلا نم هريغل

 هل نوكيو ،يقاوسلاو بورزلاو ناطيحلا كلت عيب لوألا نانحلا بحاصل زوجيو

 نم هريغلو يرتشملل تازاجلا كلت عاقب عيبيو ،هنم عنمي الو ،كلذ دعب اهيف زاجلا
 نإو .زئاج كلذف هلصاممو هيقاوسو هقرط ىنشتساو نانجلا كلذ عاب نإو ،سانلا

 وأ دحاو لجرل عابأ ءاوسو ،زئاج كلذف هيقاوسو هقرطو نانجلا عيبي نأ دارأ

 نم هريغل وأ نانجلا كلذ هل عاب نمل نانجلا كلذ ءام عيب هل زوجيو .ىتش لاجرل
 .ءاملا كلذ زاحجب هل ىقبيو سانلا

 عضاوم ةدع يف ةظفللا هيف تدرو يذلا قايسلل يئارقتسا بسح وهو ،ىقسم عمج :يقاسملا - 1

 ىلإ اهنع ردحنيف رطملا ءام لبقتست يلا ضرألا نم ةطسبنملا حوطسلا نع ةرابع باتكلا نم

 .اهب فيرعتلا ر ٌرم دقو ٧ملعأ هللاو نيتاسبلاو عرازملا

 نع ةرابع وهو ؤلصمم عمج عضاوم ةدع يف ةظفل ,يمهفو يئارقتسا بسح كلذك لصامملا - 2
 .اركذ امهل دجأ ملف ةيوغللا مجاعملا يف نيتظفللا تبقعت دقو .ملعأ هلل او ،ةيينطابلا ءاملا يناوس

 .امهب فيرعتلا رم دقو
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 كلذف هتعقب ىنشتساو رخآ لجرل هنم هزاحب عابف هنانج ىلإ قيرط هل ناك نمو
 هزاجم عاب نإ هتيقاس كلذكو .زاجلا عيب دعب قيرطلا كلت يف "زوجي الو .زئاج

 .كلذ دعب ٍهيئاَمب اهيف زاجلا كردي الو ،زئاج وهف اهنم

 ضرألا عابف ،ضرألا كلت يف نانجلا كلذ زاحبو ضرأو نانج هل ناك نم امو

 كلصامملاو يقاوسلاو قرطلا نم اهنم هزاج هلف زاجملا ركذي مل و زاجملا كلذ اهيف لا

 .زاجملا عيب ركذي مل ام اهيف ام لكو اهلكب ضرألا عاب هنأ ولو

 كلت تزاج :لوقي نم مهنمف ،اهيف هل ىوعد لكو ضرألا كلت عاب نإ امأو
 نم هل ارت نإ كلذكو ؛اهدصق نإ الإ زوجت ال :لوقي نم مهنمو ؛عيبلا عم تازاجا

 هل ارمت نإو .لاحلا اذه ىلع وهف زاجلا اهيف هلو اهيف ام لكو اهلكب ضرألا هذه
 .كلذ دعب اهيف زاوجلا كردي الو ،زئاج وهف اهيف هل ىوعد لك نم

 7 حاون نم ةفلتخم قرطو قاسم هلو انانجو ًاضرأ موق “لرتشا نإ امأو
 هلو نانجلاو ضرألا كلت نم همهس امهنم دحاو لك ذخأف امهنيب اميف امستقاف

 اًمهس مهنم دحاو لك ”كردي نأ اهيف قرطلاو تازاجملا ركذي مل و هيقاوسو هقرط
 هنإف همهس يف زاجم هل نكي مل نإو ،ال :لاق هريغ مهس هيف عقو يذلا زاجلا يف

 كلذ كرديلف ضعب نكي مل و زاملا ضعب هل ناك نإ كلذكو ؛هبحاص ىلع هكردي

 هبحاص نود زاجلاب امهدحأ درفنا نإ كلذكو ؛هنم هرب نإ ًالإ هبحاص ىلع ضعبلا
 عقوف اهزاجب ريغ زاجب امستقا يلا ضرألا كلت يف ناك نإ سو .هيلع هكردي هنإف

 .زاجملا عيب دعب قيرطلا كلذ يف ري الو :هدارم «...زوجي الو» :هلوق - ]
 قاوسأ نانحللو نانحو ضرأ يف نانثا كرتشا نإ» :لاق ول «...موق كرتشا نإ اكمأو» - 2

 ىلإ ةينشتلا نم لوحتو بارطضا هيف ىقب املو مالكلا قسال كلذ لاق ول «...قرطو

 .لمأت .عمجلا

 .(ت)و (م) يف .«؟دحاو َلك كرديأ :يأ ماهفتسالا ةزمه ريدقت ىلع هلعل» :خسانلا فاضأ - 3
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 نكي مل نإ امو ؛هزاوج زاوجلا بحاص هيلع "كردي هنإف امهدحا مهس يف
 امهنيب نوكي هنإف ،امهنيب اميف هاركذي مل و امستقاف دحاو زاجب الإ ضرألا كلتل

 .هنم هاب نإ لإ امهدحأ مهس ف عقو ولو

 .ةرامعلا هتلطبأ ام الإ اهقرط كردي هنإف ىلوألا هترامع عاب من ،ىرخأ ةرامعب

 نم ىلوألا هترامع قرطو ىرخألا ةرامعلا قوف تناك ييلا ضرألا عاب نإ كلذكو

 :لوقي نم مهنمو .ةرامعلا هتعطق ولو اهلك اهقرط كردي هنإف ،اهعاب يلا ضرألا
 ناك نإ اعمو ؛صاوخلا !قيرط كلذكو "كلذ دعب هكردي الف ةرامعلا هتعطق نإ
 .هللا لبق نم ءاج امم ةرامعلا ريغ هتعطق وأ ةرامعلا هتعطق ولو عطقني الف ةَماَعلِل

 نكمي ال ىتَح هريغ وأ ليسلا نم هعطق امب ربجني ال ناك نإ : لوقي نم مهنمو

 وأ ةَتماَعلِل زاجلا كلذ ناك ولو اهضرأ رمعي ضرألا بحاص ًةإف }هيلع زاوجلا

 هب رمع ام فلت وأ هب ةرامعلا ىلإ لصوي ال ىتَح زاوجلا عطقناأ ءاوس ةَصاَحلِل

 .ربجني ال ىتَح

 قرطل ١ حالص ١ :« :ةل اسم

 ىلإ اولصو ىتَح ضرألا كلت اورمعف ضرأ هبناجبو قيرط مه ناك موقف :تلق
 حلصت الو هل حلصت ةرامع قيرطلا كلذ نورمعي اوناك نإ ةرامعلاب قيرطلا كلذ

 .(ت)و (م) يف «اهدعب ييلا يف اذكو ،امهنيب اهيف نبغلا نوكيو» :خسانلا فاضأ - 1

 .«صاوخلا قيرط يف اذه :باوصلا َلعل» :(ت)و (م) يف - 2
 لباقيل اكيمج هوعنم نإ ًالإ ضعبلا هعنم ولو هل زوجي هأ مالكلا اذه رهاظ» :خسانلا فاضأ

 نيب قرف لاقي نأ الإ مهللا ماعلا قيرط يف يتأيس امك هتنيلف ضعبلا هعنم نإ رهاظلاو ،لؤألا
 .«رّرحيلف .ةصاخلاو ةمالا
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 ءاكيمج امهل حلصت ةرامع وأ ،قيرطلل حلصت الو ةرامعلل حلصت ةرامع وأ 5ةرامعلل

 ريغ وأ ةراجحلا وأ بارتلاب هنفد اودارأ اذإ كلذ لثمو .اعيمج امهل حلصت ال وأ

 نأ اودارأف قيرطلا كلذ ىلإ اولصو ىَمَح ةرامعلا كلت نم بازتلا اوعزني وأ ،كلذ

 مهنإف قيرطلل انركذ يذلا اذه حلصي ناك نإ :لاق ؟ اضيأ بارتلا هنم اوعزني

 ناك ولو ،هنولعفي الف قيرطلل حلصي مل ناك نإو ؛مه حلصي مل ولو ،هنولعفي
 نإف ؛هوعي مل وأ ائيش اهيف اوعدا ،اهلك تازاجملاو قرطلا كلذكو ؛مه حلصي

 هيف مهل ناك ةَّاَعلِل وأ هل حلصي ام لك هل نولمعي مهنإف {ةماَعلِل قيرطلا ناك
9 

 . نكي مل مأ عفن
 الو ،هباحصألو هل حلصي ام هل نولمعي امإف كسانلا نم صاوخلا قيرط امأو

 كلذ لشمو ؛قيرطلل حلصي الو ،هباحصأل حلصي الو قيرطلل حلصي ام هل نولمعي
 اولعجي وأ .هباحصأ هيلإ جاتحي نكلو ،قيرطلل حلصي كلذو بارتلا هنم اوعزني نأ

 نولعفي ،مهبارت هيف اوعضي نأ نوجاتحي هباحصأو قيرطلل حلصي وهو ،بازتلا هيف
 نم مهنمو ؛قيرطلا باجصأ نم كلذ هيف لعجي نأ دارأ يذلا ناك ولو ،كلذ

 امك {مهعفانمل هومستقي نأ كلذ نم نولعفي امإ نكلو ،همهس رادقم يف صخري
 .قيرطلاب نوُرضي ال

 وأ ةماعلل قيرطلاو ،هيبناج نم قيرطلا برقب هترامع تناك نم امأو

 لعفي ال هَتنإف ،ىرخألا ىلإ ةرامعلا نم قيرطلاو ءاملا زاح لعجي نآ داراف ةَصاَحلِ
 ةعقب تناك نإ :لوقي نم مهنمو .ّصاخلل وأ ماعلل قيرطلا ناكأ ءاوس ،كلذ

 ,هللا نيبو هنيب اميف كلذ لعفي هتاف هباحصأو قيرطلل كلذ ًرضي مل و هل ضرألا

 .هنوعزني مهنإف هلعف نإف ؛كلذ مهيلع كردي الف مكحلا يف امأو

 ىلع ةَمدَقُم ةعامجلا ةحل.هم" :ةدعاق ىلع ينبني امنإ انه هانركذ يذلا أأ حضاولا نم - 1

 .“درفلا ةحلصم
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 عفتني الو اًئيش اهيف لعفي الف ،يه نمل قيرطلا ةعقب فرعت ال ناك نإ امو
 وأ ءاملا زجي نأ صاوخلا هل نذأ نإ امأو .هريغ زوجي امك هضرأ ىلإ زاجملاب لإ هنم

 هل اونذأ ام لعف اميف هيلع سأب الف مهل ةعقبلا تناك نإ هنإف مهقيرط ىلع قيرطلا

 نإ امأو .قيرطلا باحصأ هل نذأ ولو ائيش لعفي الف مهريغل ةعقبلا تناك نإو .هيف

 نإ :لوقي نم مهنمو .هل اونذأ ولو ،هيلع زوجي الف ،سانلا نم يه نمل ةعقبلا ملعت مل
 هل نذأ نإ اكمأو .هل زئاجف ائيش اهيف زوجي نأ هل اونذأو ،يه نمل ةعقبلا ملعت مل

 نذإب زوجي :لوقي نم مهنمو .قيرطلا كلذ يف زوجي الف ،رخآلا هعنمو مهدحأ
 .هيف زوجي الف "هباحصأ هعنم نإو مهدحأ 

 ًالإ كلذ لعفي الف ،هيف زوجي نأ دارأ وأ هعطق دارأف مهس هيف هل ناك نإ امأو

 ناك نإ هنإف كرمأ يلو نم عم الإ قيرطلا كلذ يف كرتشي مل نإ امو .هئاكرش قافتاب

 .زئاج وهف اميش هيف لعفي نمل نذاف هلعف هيلع زوجي نم وأ هنبا نبا وأ هنبا هرمأ يلو نم
 .اضوع هيف مهل ىطعأ نإ ًالإ 6هلعف مهيلع زوجي الف ىالؤه ريغل كلذ ناك نإو

 زوجي نأ داراف 5يش هيف هل سيلو زاجب هيف هلو ةَماَعلِل قيرطلا كلذ ناك نإ امو
 .كلذ يف مهضعب هل نذأ وأ اعيمج هل اونذأآ ءاوس ‘كلذ لعفي الف قيرطلا وأ ءاملا هيف

 نإ :لوقي نم مهنمو ؛هيف هل اونذأ يذلا هيف زّوجيلف اعيمج هل اونذأ نإ :لوقي نم مهنمو
 اذإ اذهو ،هتنيلف هريغ هاهن نإ نكلو هيف نذأ يذلا كلذ لعفي هتإف مهضعب هل نذأ

 .هل نذأ ولو كلذ لعفي الف ةدوصقم نكت مل نإ امأو ، ,ةدوصقم ةماعل ناك

 لباقيل اميمح هوعنم نإ ًالإ ضعبلا هعنم ولو هل زوجي هأ مالكلا اذه رهاظ» :خسانلا فاضأ - 1
 قرف لاقي نأ الإ مهللا ماعلا قيرط يف يتأيس امك هتنيلف ضعبلا هعنم نإ هنأ رهاظلاو ،لألا

 .«ررحيلف ةصاخلاو ةماعلا نيب

 {ةئماع نوكت ال ذشنيح ؟«ةئماع»ل تعن «ةدوصقم» :ةظفل لهف ضومغلا ضعب ةرابعلا ف - 2

 ،«قىيرطلا»ل تعن «ةدوصقم» ةظفل نأ مأ ؛اهنييعتب يعأ ءاهدصقب ةصاخ حبصت امنإو

 لعفي هئنإف هل اهتنّيعو ةماعل قيرطلا ناك اذإ :ىنعملا نوكي ذئنيحو ،ثنؤيو ركذي قيرطلاو
 .ملعأ هلل او .لعفي الف ةنيعم اًميرط نكت مل نإو ،هيف هل تنذأ ام



 رضي ال ام اهيف لعفي هنإف هل ""ااهتعقب تناك نإ اهنك رجألا قرط امأو
 ال نكلو ‘كلذ هل زئاجف اهتبهو اهعيب دارأ نإ كلذكو .قيرطلا كلذ يف زاوجلاب

 امأو .قيرطلاب رضي ام يناعملا نم ىنعمب هكلم تلخد وآ اهارتشا يذلا هيف ثدحي

 مكح همكح نوكي هنإف .راوخلا ىلإ كلذ دعب عجر مث {ٍةَماَعلِل قيرطلا ناك نإ
 ناك نإ كلذكو ءاهعزنو اهتوبثو هيلع ةرضملا ثودح زاوج نم صاوخلا قيرط
 ثدحي اكِم {ةئماعلا قيرط مكح همكحف .ةماعلا ىلإ عجر مث صاوخلل قيرطلا

 ىلع ثدح ام امف .كلذ هابشأو قرطلاو يقاوسلاب هيف زاوحلاو تاّرضملا نم هيلع

 دعب كلذ لوزي الف .ةماعلا لل عيجر مت تبث ىتح ثودح نم صاوخلا قيرط
 ول هيف تبثي ام رادقم ثكم ىتَح ءيش هيلع ثدح نإ ةماعلا قيرط امأو .هتوبث

 ام رادقم ثكم ناك نإ لإ مهيلع تبني الف ،صاوخلا ىلإ عجر مت صاوخلل ناك

 .كلذ دعب هيف تبثي

 وأ }ةدحاو ةَرمب هيلع نوزوجي ةريثك لاجرل هعاب دحاو لجر قيرط امأو

 كلذ ًرضي مل و ،اًعيمج اهيف اوزوجي نأ مهنكمأ نإ :لاق ؟ دحاو دعب ادحاو نوزوجي

 الإ هيف اوزوجي الف سانلا نم دحأب كلذ لضي ناك نإو ؛زئاجف سانلا نم دحأب
 .دحاو دعب ادحاو

 هضرأ وأ هناتسب وأ هراد يف زوجي نأ ةرامعلا وأ ءاملا زاب لجرل ىطعأ نم امو

 هنإف هداسفب ًالإ ناتسبلا وأ رادلا يف قيرطلا وأ ةيقاسلا زاوج نكميالو هايإ هعاب وأ
 .هيف زوجي اميف داسفلا ناك ولو ،هلك كلذ هل زوجي

 دق قيرطلا نأ ىلع ءانب ؛رحأل قيرطلا ةعقب تناك نإ :اهانعم «هل اهتعقب تناك نإ» ةرابع - 1

 .اعم ةعقبلاو زاوحلا كلمي وأ هدحو اهيف زاجملا كلمي

 عمج عمجلا ناك نإ زئاج عمجلا ىلع درفملا فصولا دوع نأ ودبي «ةريثك لاحجرل» :ةرابع - 2

 .ةريثك هكاوفلر ةريثك مناغملر ةريثك نطاوم :ىلاعت هلوق دح ىلع ،ريسكت
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 ،مولعم ناتسب وأ ةمولعم راد وأ ةمولعم ةرجش ىلإ اقيرط لجرل لعج نم اًمآو
 وأ رادلا بحاص دارأف ،نانجلا برخ وأ رادلا تمدهنا وأ ةرجشلا كلت تلازف
 قيرطلا هل لعج ام نالطب دعب هيلع رميو قيرطلا كلذ كسمي نأ ةرجشلا وأ نانجلا
 .")كلذ هل سيلف نانجلا وأ ةرجشلا وأ رادلا نم لطب يذلا لثم ثدحي نأ دارأ وأ

 هترامع تلاز مث هرمعف مولعم عضوم ةرامع ىلإ قيرطلا كلذب دصق نم امأو
 يلا ةرامعلا درأ ءاوس ةرم لوأ ناك امك هقيرط هل نوكي هنإف اهلاثمأ در دارأف
 . اهدري م وأ تلاز

 نوكي نم ىلعف قيرطلا دسفف هضرأ يا لجرل ًاقيرط هسفن ىلع لعج نم امأو
 هل بهو نإو ©ضراألا بحاص ىلع هحالصإف ًمملا هل بهو نإ :لاق ؟هحالصإ

 .هل بوهوملا ىلع هحالصإف ،قيرطلا ةعقب

 الإ عضوملا كلذب عافتنالا هنكميالو ،هضرأ يف ارمم وأ اقيرط لجرل بهو نم امأو
 نإ الإ اعيمج نيهجولا ف هل بوهوملا ىلع كلذ حالصإف رعولا نم هيف ام حالصإ
 وأ قيرطلا كلذ حالصإ هيلع كردي هئف عضوملا يف هل هاطعأف تباث قيرط هيلع هل ناك
 .هل هاطعأ ام دعب هيف دسفأ ام وأ كلذ لبق هيف دسفأ ام ءاوس رمملا

 رطانقلا خي :ةلأسم

 ىلع ثدحي نأ دارأف ،رصاوخ وأ سانلا نم ةماعل قيرط هيلع ناك لجرف :تلق
 دجي ال :لاق ؟ ةرطنقلاب الإ هيلع زاوخجلا مهنكمي ال امم الصمم وأ ةيقاس قيرطلا كلذ
 ةنؤم هيلع نوكتو ،ةرطنقلا مهل لعجيو ‘كلذ هل زوجي :لوقي نم مهنمو ؛كلذ
 كهنامض هيلعف كلذ ببسب ءيش دسف نإو ،هب هوذخأيلو دسف امتقو كلذ حالصإ

 .اهدعب ةدراولا ةروصلا مكحب مكحلا اَذَه نراق !؟ كلذ يف دنتسملا امف بيرغ هنم عنمل اذه -1
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 هدعب نم هنئرو كلذكو ،اهحالصإب هنوذخأي مهتإف ةرطنقلا كلت تفعض نإو
 ءاملا وأ ةرطنقلاب هيلإ زوجي يذلا نانجلا كلذ عاب نإ امأو .هنم ىرتشا نم كلذكو

 ذخؤي هئف ،ةرطنقلا هيف تناك يذلا عضوملا عبي مل و ،ةرطنقلا كلت ىلع زاج يذلا

 يف قيرط هل ناك نم امأو :تلق .اهنم فعض ام حالصإو اهيف دسف ام حالصإب

 الإ قيرطلا بحاصل زاوجلا نكميالو ،لصمملا وأ ءاملا زاوج لجرل ىطعأف هضرأ
 يلا ة ةرطنقلا امأو . .زاجلا بحاص ىلع :لاق ؟ ةرطنقلا نوكت نم ىلعف ،ةرطنقلاب

 مث قيرط اهيلع تبث ىَتَح سانلا اهيلع زاجف هقيرط يف هسفنل لجرلا اهلعج

 .هريغ وأ ثراو نم هدعب ناك نم لك كلذكو ،اهحالصإب ذخؤي هنإف تمدهنا

 نوكي امنإف ،ةرطنق هيلع اولعجي نأ هوبلطف لصمم وأ ةيقاس هل تناك نم امأو

 اوكردأ نإ امأو لصمملا وأ ةيقاسلا ىلع قيرطلا زوجي نم ىلع ةرطنقلا كلت لمع
 اهحالصإ وأ اهلمعب ذخؤي امنإف اهلمع نم اوفرعي ملو ةرطنق عضوملا كلذ ين

 مل نإ امأو .عضوملا كلذ يف اهلمع نم وأ اهبحاص نيبت نإ الإ ‘ضرألا بحاص

 هيلع ناك نم اوفرعي ىََّح اًدحأ اهحالصإ اوذخأي الف ضرألا بحاص فرعي

 هنإف ،اهب هوذخأي ن اودارأف كلذ دعب تمدهنا م ؟ هسفنل اهلمع نإ امأو .اهلمع

 هل نم ناك نإو هب ذخؤي هَتإف وه الإ زاح عضوملا كلذ يف دحأل نكي مل نإ

 ةرطنقلا كلت ةماعلا تلمع نإو ؛اهحالصإب ذخؤيلف ماع وأ صاخ وهو اهيف زاوجلا

 هئزإف مهنم باغ نم لام ىلإ لصوي ناك نإو ؛اهب نوذخؤي مهتِإف تمدهناف
 عجريو ،مهنم رضح نم ذخؤيلف ،كلذ مهل نكي مل نإو همهس لمعي ام هنم ذخؤي
 .اوؤاج نإ هباحصأ ىلع

 تمدهناف ةرطنقب الإ اهيلع زوجي الو 5ةّماعلا ةيقاس ىلع قيرط هل ناك نم امو
 امنإ هنأ فرع نإ لإ قيرطلا بحاص اهحالصإب ذخؤي امإف ،ةرطنقلا كلت

 .ةرابعلل اًحُحصم «...هب ذخؤي ال هباوج» :خسانلا فاضأ -1
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 ©تمدهناف "مولعم ىنعمب تلمع يلا ةرطنقلا امأو .ةماعلا كلذ لبق اهحلصي

 لوأ هب تينب يذلا ريغب اهحلصأ نإو ‘كلذ لبق تناك امك اهحالصإب ذخؤيلف
 لقأ اهلمع نإو ،اهمده لبق تناك امك اهدري نأ هنوذخأي مهف “نود َوُهَو ةرم

 نإو "لوألا اهلاح ىلع نوكت ىّتَح اهتدايزب قيرطلا باحصأ هذخأيلف ىلوألا نم

 ىقبتو ،اهب ذخؤي الف هل ضرألا تناك نإ هئإف ىلوألا اهتداع نم عسوأ اهلمع
 ام عزنب ضرألا بحاص هذخأيلف ةرطنقلا حلصأ يذلا ريغل تناك نإو ،اهلاح ىلع

 يف داز يذلا عزنب هذخأي هنإف هيلع تزاج يذلا بحاص كلذكو إهيلع ثدحأ

 تنفد دق اهنأ لجأ نم ةرطنقلا ىلإ جاتحي ال عضوم ىلإ تهتنا نإو ؛ةرطنقلا

 هيلع ناك نم ذخؤي الف “هرصحفلا لثم تراص ىَّتَح ءاملا اهنع اوعفر وأ
 .اهحالصإب اذه لبق ةرطنقلا هذه لمع

 اهيلع نوكت نأ نكميال ىَتَح }لصمملا وأ ةيقاسلا كلت تقرغخنا نإ امأو

 الف لوألا اهلاح ىلع نوكت ىََح اهلمع ىلإ لصوي ال ناك نإ هنإف ،ةرطنقلا

 نيعم ضرفل تلمع :ملعأ هلل او اهانعم «مولعم ىنعمب تلمع يلا ةرطنقلا امأو» :ةرابع - 1

 .تناك امك اهحالصإب ذخؤيلف ،نئيعم لكشبو
 نيطلاب الثم اهحلصأ نإ :اهانعم «هنود وهو ةرم لوأ هب تينب يذلا ريغب اهحلصأ نإو» :هلوق - 2

 ةميقلا يف سبجلا نود نيطلاو 5ةّرم لوأ هب تينب امب اهينبي نأ هوذخأ سبحلاب تينب دقو
 .كلذ ىلع روجأم وه لب سأب الف نتمأو نسحأب اهانب نإ هئأ اذه موهفمو .ةناتملاو

 ةرابعلا نوكتف ،زاجلا وأ لصمملا ةظفل طقس هيف لعل «هيلع تزاج يذلا بحاص» :هلوف - 3

 قيلعت درو دقو ىنعملل قفوأ وهو ،«هيلع تزاج يذلا لصمملا بحاص كلذك و» :يلاتلاك

 .شماهلا يف ىنعملا اذهب

 بحاص دافأ امك ،نُكُسي عضوم ُلك وه :صحفلا .«صحفلا لثم تراص ىتح» :هلوق - 4
 يف درو امك صحفملا نم ةذوخأم ةملكلا لعلو \ةحضاو ريغ انه ةرابعلا نأ ريغ سوماقلا

 تراص نأب ءاملا ىوتسم نع اهضافخنا نع ةيانك يهر .«ةاطق صحفم...» :ثيدحلا

 َ .باتكلا بحاص دارممب ملعأ هللاو .صحفملاك

  



 ذخويلف اهلمع ىلإ لصوي ناك نإو ؛مهل رسيت امفيك اهيلع نوزوجيو ،اهب ذخؤي
 هيلإ لصي َوُهَو تقولا اذه يف اهيلإ لصوي ال ناك نإو ؛اهلمع هيلع ناك نم اهب

 تقو ءيجي ىَّتَح اهب ذخؤي الف اهلمع ىلإ لصوي ال يذلا تقولا يف كلذ دعب
 .اهب ذخؤيف اهلمع هيف هنكمي يذلا

 مل نإو ؛مه رسيت امك اوزوجيلف لاح لك ىلع اهلمع نكمي ال ناك نإ امأو
 ؛كلذ قوف زاوخلا مهنكمب مل نإو ؛عضوملا كلذ قوف اوزوجيلف اهيف زاوجلا مهنكم
 بحاص ةرطنقلا ةرامعب ذخوي امّئِإ ناك نإو .ةرطنقلا عضوم تحت اوزوجيلف
 .اهب ذخؤي الف ،هريغ اهب ذخؤي امنإ ناك نإو ؛“نآلا اهب ذخؤيلف ضرألا

 نأ قيرطلا باحصأ دارأف لصمملا وأ ةيقاسلا ىلع ةرطنقلا نكت مل نإ امو
 مهنمو .لصمملا وأ ةيقاسلا بحاص نذإب ًالإ كلذ نودجي الف ،ةرطنق اهيلع اولعجي

 ةيقاسلا بحاص نذإ ريغب هولعفيلف لصمملا زا ةيقاسلاب كلذ ًرضي مل نإ :لوقي نم

 مل نإ :لوقي نم مهنمو .مكحلا يف ةيقاسلا بحاص مهعنمو كلل ا نيبو مهنيب اميف
 زاوخلا نكي مل نإ :لوقي نم مهنمو .مكحلا يف ولو مهعنيال اهلمع ف ةرضم نكت
 ناك نإ اهب رضي مل وأ ةيقاسلاب كلذ رض ،اهنولعجي مهتاف ةرطنقلاب الإ لاح ىلع
 .الصأ اهنولطمي الو لصمملا وأ ةيقاسلاب عفتني

 .«“اهلمعب ذخؤيلف اهلمع ىلإ لصوي ناك نإ" :هلوقل ليصفت اذه» :خسانلا فاضأ - 1
 ال هئنأ ريغ ،لاهمإ ريغ نم ضرألا بحاص اهب ذخؤي :هئأ هانعم «نآلا اهب ذخؤيلف» :هلوق - 2

 .اهحالصإ رذعت لاح يف ضرألا بحاصو ةرطنقلا بحاص نيب ةقرفتلا ىنعم مهفي
 يف امك "ناينبلا نم عفترا امو رسجلا يه ةرطنقلا :«ةيقاسلا ىلع ةرطنقلا نكت مل نإ امأو» - 3

 ثأ ىنعمب ،ةيقاسلل وأ قيرطلل اعفترم ارمم نوكت دق ةرابعلا بسح انه اهنأ ريغ اسوماقلا
 اهيلع ةيقاس رورمب ةرطنقلا عفرت دقو .ةيقاس ةرطنقلا تحتو ةرطنقلا قوف رمي يذلا وه قيرطلا
 .انتاحاو ضعب يف عاونألا هذه دحوتو ءةرطنقلا تحت رمت قيرطلاو
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 بحاصب اوُرضي مل نإ مهنإف اهوعزني نأ اودارأ مث ؟ ةرطنق تناك نإ امأو

 وا ةيقاسلا بحاص مهعنم ا نإو ؛كلذك اوزوجيو اهوعزنيلف لصملا وآ ةيقاسلا

 ل وأ اهلمع مهل نكمي مل نإ ًالإ مهيلع هكردي هنإف ةرطنقلا لمعب مهنخاو لصملا
 وأ ةيقاسلا ىلع نوزوجي اوناك نإ امأو .اهب ذخؤي الف ة 7 اهلاوز ف هل نكي

 اوزوجم نأ مه زوجت ناك نإ ‘تلاز دق ةرطنقلا كلت اودجوف ةرطنق اهيلعو لصململا

 هيف تناك نإ الإ كلذ ف مهيلع سأب الف :لاق ؟ لصملا وأ ةيق ةيقاسلا كلت ف

 : :لوقي نم مهنمو . داسفلا ىلع اهيف اوزوجي الف ءاملا عطق وأ ةيقاسلا مدهب 7

 يف نودصقي الو ،مهل رسيت امك نوزوجي مهنإف اهيف زاوجلا مهل ناك ثيح
 .داسفلاو ةرضملا مهزاوج

 مث كقيرط اهيلع تبث ىتَح اهيلع نوزوجي سانأل ةرطنق فرع نم امأو :تلق

 امف :تلق . .معن : :لاق ؟اهلمعيو اهحلصي نأ هل زوجي لهف ةمودهم كلذ دعب اهدجو

 ؟ ةراجحلا نم هريغ و بشخلا نم هب اهحلصي ام عضوملا كلذ ف دجو نإ همكح

 كلذ ناكأ فرعي م نإو .هب اهحلصيلف ةرطنقلا كلت نم هتا فرغ ام ك :لاق

 هنأ كلذ برتسي مل نإ :لوقي نم مهنمو .هب اهحلصي الف اهريغ نم مآ ةرطنقلا نم
 تناكأ ءاوسو فورعم لجرل اهوفرع نإ ةرطنقلا كلذكو 3هب اهحلصيلف "اهريغل
 قيرطلا بحاصل وأ لصمملا وأ ةيقاسلا بحاصل وأ ضرألا بحاصل ةرطنقلا كلت

 مهنإف ةفيعض اهودجو نإو ؛اهعضوم يف كلذ نم اودجو امب اهنوحلصي مهتإف

 مهعزن تقو يف اودسفأ اميف مهيلع سيلو .الّرا تناك امك اهنوحلصيو اهنوعزني

 رسيت نإف ،هب عقت نم ىلع اوفاخ نيح اهدر ىلع اوردقي مل اذإ اهنوعزنيو ءيش
 مهيلع سيلو اهلاح ىلع اهوكرت اهلمع مه رسيتي م نإو ؛اهولمعيلف اهلمع مه

 .ئيش اهيف اودسفأ اميف

 اهحلصيلف اهريغل هنظ نأب كلذ برتسي مل نإ :ديري «اهريغل هئأ كلذ برتسي مل نإ» :هلوقم - 1

 .قفرأ ناكل «اهريغل كلذ رظي مل نإ» :لاق ولو .هب
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 رودلا قرط يف :باب

 اهل ناك نإو .دحاو باب الإ اه نكي مل اذإ دحاو قيرط اهل نوكي امّتإ رادلاو

 يف اهدحو ةدرفنم تناك اذإ ًاذهو .قيرط باب كل اهلف كلذ نم رثكأ وأ ناباب

 نكي مل نإو .ةماعلا قيرط يقالي ىتَح اهباب لباقي اًمِم قيرط اهل نوكيف لزنملا

 ءاملاو دجسملاو قوسلا ىلإ قرطلا نم دحاو يف هنع ينغتست ال ام اهلف ةماعلا قيرط

 اذإ ةثالثلاو نارادلا كلذكو .اضيأ درفنملا تيبلاو راغلا كلذكو .كلذ هبشأ امو

 امل نوكيو ءاذه يف ةدحاولا رادلا ةلزنمب امهف اتقزتلا دقو دحاو عضوم يف اتناك

 كلذ ناك اذإ ىلوألا اهباوبأ ريغ اباوبأ اوثدحي الو ،اهباوبأ لباقي امم اهلك اهقرط

 .ًاضيأ اهنوثدحي ال قرطلا كلذكو ؛اهريغ ضرأ يف

 ةذفانلا ةكسلا اهنمو {ةّماعلا هكلسي يذلا عراشلا اهنم :هجوأ ةئالث ىلع ةقزألاو

 .صاوخلل نوكتو ؛ةَّماَعلِل نوكت ةذفان ريغ ةكس اهنمو ،نيصوصخم موقل نوكت

 هسفنب عراشلا كلذ ىلع زاوجلا هل نوكيف اد هيف هل تناك نم عراشلا اذهف

 وأ ناك ارفاسم راد هيف هل نكي مل نم كلذكو .هعفانم عيمجو هيشاومو هلايعو

 عنمي ر ،رودلا لهأ هب رضي ال ام عيمجب هيف كولسلا هل زوجي _ لزنملا لهأ نم

 لشم { “}يل مهف هب اب ال اًمم ة 77 هيف تناك ولو ،هيف زاوخلا نم اضعب مهضعب

 9 ّ)ماوبأ هيلإ اوثدحي نأ مه زوجيو ،ةرامعلل كلذ هبشأ امو ءاملا وأ ةراجحلا لقن

 ةكس لاملا ريخ" :روثأملا ثيدحلا هنمو ؛ليخنلاو رجشلا نم ُفطصلملا رطسلا :ةكّسلاو» - 1

 فافطصال اككيس ةقزألا تيمس اَمئِإ :َليِقَو ،قاقلا :ةكسلاو .. .“ةرومأم ةرُهُمو ،ةروبأم

 كلتب تّيُمُس 6فقاقزلا نم عسرأ ةك سلاو» :لوقي م مث . .«لخنلا قئارطك اهيف رودلا

 تيمس هبو "يوتسملا قيرطلا :ةكسلاو .لخنلا نم ةكسلاب هيبشتلا ىّلَع اهيف رودلا فافطصال

 .«ككس» ةّداَم \برعلا ناسل :روظنم نبا .«ديربلا ككس

 .هنم مهف بال :هانعم «هيلإ مهف هب دبال» :هلوخ - 2

 .هيلإ ةذفان اباوبأ اوثدحي نأ :هانعم «اباوبأ هيلإ اوثدحن نأ» :هلوقف - 3

 



 ةثدحملا اهباوبأب اولباقي مل اذإ اذهو .اودارأ نإ ىلوألا اهباوبأ اوعلقيو كلذ لبق نكت

 نم هنع نونغتسي ال ام وأ .عراشلا نم ىرخألا ةيحانلا نم ةميدقلا رودلا باوبأ
 . . ه - - - . . - . 1 ّ )1١)

 اذإ ةثدحم وأ ةميدق باوبألا كلت تناك ءاوس اضيأ هب مهنولبقتسي عفانملا

 ال :لوقي نم مهنمو . .كلذ نم اميش يم ملع اوثدحي نأ نودجي الف ‘ )مهوقبس

 ة
 نم مهوعنمي ال :لوقي نم مهنمو . ةثدحم ريغ اهباوبأ تناك نإ لإ إ مهوعنمي

 ةهندحم ورا مهب اوبأ تناك ةميدق .هباوبأ ليوحت

 هباحصأ ىلع ثدحي نأ مهنم دحأ دجي سيلف ،َصاوخلل قلا ةذفانلا ةكسلا امأ

 ثدحأ نمف {ةكرتشم مهنيب ةكسلا هذه أل ،كلذ لبق هيلع اوقفتي مل اًمِم ائيش

 مهنم ثدحأ نم وأ ،هوعنمي نأ مهلف هيلع اوقفتي مل و كلذ لبق نكي مل ام اهيف

 نمو ةكسلا نم هلباق نم اضيأ هعنميو ،طئاحلا يف هعم كرتشا نم هعنمي هنإف ةرضملا

 هل نكي م نم اًمأَو .زاوخجلا هل رمم ِ هتحت ناك نمو هقوف ناك نم ءاوس كلباقي م

 رتشم مهنيب يهو مهل ةكسلا ضرأ تناك اذإ اذهو .هعنمي الف زاوجلا هيلع

 اضعب مهضعب عنمي هنإف زاجملا اهيف مهل تبث دقو مهريغل تناك اذإ اضيأ كلذكو

 عنميالف اهبحاص اهيف مهل نذأ دقو مهريغل ةكسلا تناك نإ امأو .انركذ امم
 5 1 ت ء

 )هيف هثدحي نأ دارأ اًمِم ،اضعب مهضعب

 زوجي ال ناك امل :ملعأ هلل او هدارم «هب مهنولبقتسي عفانملا نم هنع نونغتسي ال ام وأ» :هلوق - 1

 ام ًلكب مهولبقتسي نأ مه زوجي ال كلذك كةلباقملا رودلا باوبأ ةثدحملا مهباوبأب اولبقتسي نأ

 .بيزايملاو ذفاونلا لثم هنع مهل ىئنغ ال امم هنوثدحي

 .ءيشب هباب ةلباقم نم قحأللا عنم قَح قباسلل تأ :هانعم «مهوقبس اذإ» :هلوفو - 2

 نإ ًالإ اقالطإ هعنم هل زوجي ال :ملعأ هللاو هدارم «ةئدحم ريغ اهباوبأ تناك نإ ًالإ» :هلوقو - 3
 .لُمأتيل .ةميدق هباوبأ تناك

 ءاوس ؛مهباوبأ ليوحت نم مهقحل نم نوقباسلا عنميال :هانعم إخلإ «...مهوعنمي ال» :هلوقو - 4

 .ملعأ هلل او .ةثدحم وأ ةميدق نيقباسلا باوبأ تناكأ

 ديقي نكلو هقالطإ ىلع سيل هئأ ودبي .«هيف هثدحي نأ دارأ امم اضعب مهضعب عنمب الف» :هلوق - 5

 .«رارض الو ررض ال» :(ص) هلوقل رارضإلا مدعب
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 نم اضعب عنمي مهضعب اف 9صاَوَحلِل تناك نإف ةذفانلا ريغ ةكسلا امأو

 ناك نم مهنم عنميو ،كلذ لبق نكي مل راد باب نم كلذ لبق نكي مل ام ثادحإ

 .اهباب ىلع ناك نم اهرخآ يف ناك نم عو كاهرخآ يف ناك نم ةكسلا باب ىلع

 مهضعب عنميلف ةّصاخلل اهنم ناك امو ؛عراشلا لثم يهف !ةماعلل تناك نإ امو

 اذإ عراشلا مكح اهمكحف ةذفان ريغ تناك ام دعب ةكسلا تذفن نإو .اضعب

 ةكسلا يف انركذ ام ىلع اضيأ يهف صاوخلل تناك نإ امأو ؛ةماَعلل تناك

 )قدانفلاو تيناوحلاو تويبلاو رودلا انركذ يذلا اذه يف ءاوس اذه لبق ةذفانلا

 ؛رودلا يف باوحجلاك هلك اذه يف باوخجلا ،طئاح مهب رودي ام عيمجو {نيتاسبلاو

 اهيف ثدحيف اهفيقست دارأ نم نوعنميو ؛لاحلا اذه ىلع اضيأ بورزلا كلذكو

 ءاوسو ككسلا نم هريغ و إ عراشلا كلذ يف ءاوس مهرضي اًمِم كلذ ريغ وأ ةفرغ

 ام وأ .مهتكس ين هوثدحي نأ صاوخلا هيلع قفتا ام الإ ةَصاَحلِل وأ ةماعلل ناكأ

 .كلذ لبق ناك دق اًمِم هوكردأ

 امأو .هلك اذه يف كلذ نودجي الف .ةئجألا اهيلع اوثدحي نأ اودارأ نإ كلذكو

 ةفرغلا كلذكو ،كلذ مهلف اهدر اودارأ مث هتمدهناف كلذ لبق ةنجألا تناك نإ

 .كلذ لبق نكي مل )أحارتسم هيف ثدحي نأ دارأ نم عنميو .لاحلا اذه ىلع

 هلف هدر هبحاص دارأ ث مدهنا نإو .هعنم نودجي الف كلذ لبق نم ناك ام مأو

 “ههيسانمك عضاوم كلذكو ءهلطبت ةرامع عضوملا كلذ ف ثدحأ نإ لإ كلذ

 كلذ لبق نم ناك دق اباب ةكسلا هذه ىلإ حتفي نأ دارأ نمو .لاحلا اذه ىلع اضيأ

 .(ةّيسراف) قدنفلا ىمسيو نيرفاسملا لوزن لاع ناخلا :دجنملا يف لاق :قدانفلا - 1

 ةيدوألا ئطاوش ىلع وأ لابجلا حوفس ىلع رمعي اهنم اريثك نأب كلذ «..تمدهناف» :هلوغ - 2

 .رخآل نيح نم مادهنالل ةضرع نوكتف (جرادم) بطاصم اهل ىنبت ثيح ةقيمعلا

 .ةرابعلا نم دوصقملا هلعلو ،ةّماعلا ةغل يف ءالخلا تيب وه :اًحاتسم - 3

 .(سوماقلا) ةمامقلا وه _ فاكلا مضب 2 «مهتساتُك عضاوم كلذكو» :هلوف -4
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 لبق هل تبث نإ لإ هتبادل اطبرم ةقزألا هذه ف ذختي نأ دارأ نم عنميو ©كلذ هلف

 عضي و نع طخي وأ هلمج ىلع لمحن نأ دارأ نم لثم هنم هل دبال ام امأو كلذ

 ءاذح نم عنمي الف ‘هراد مادق اهلمح ىلإ هتباد فقوي و هلمج كربي وأ ،هترارغ

 اذه يف ءاوسو ؛هنم اب ال اًّمِم اهيف هعفانم لاخدإو هراد نم راضملا جورخ كلذكو

 الف اعستم اهزاحب ناك اذإ 5ةبحرلا لثم ناك ام ًالإ .ةقيض مأ ةعساو ةكسلا تناكأ

 كناريج ةرضم هيف ترهظ ام لإ 5ةرامعلاو اهيف باوبألا ثودح نم مهضعب عنمي

 .رصقلا لهأ كلذكو ؛هل ضرألا تناك اذإ اذهو

 ناك نإ لإ .اهنم اضعب مهضعب م الف ككسلا لهأل ناطيخلا ليوطت امأو

 .هنوعنمي مهتاف كظلا مهيلع لعج وأ و ،هعوقو فوختي وأ ،هناريج ىلع ناليم اهيف

 ةعساو تناكأ ءاوس مهتكس ق ىنب اذإ مهلك هنوعنمي مهنإف ©ناينبلا عيسوت امو

 مهنإف اهيف ينبي نأ مهدحأ دارأف نيكر عضوم اهيف ناك وأ ةكسلا سايق نم رثكأ

 ۔كلذ نم هنوعنمي

 ادحاو اب وأ ةدحاو اراد الإ دحاو لجرل اهلك تناك اذإ ةكسلا هذهف :تلق
 ؟ اضعب مهضعب عنمي ناك نإ اهرخآ يف ناك وأ ` ةقنزلا باب ىلع ناك رخآ لجرل ء - . . م () .. .

 .اهلبق ناك ام باوج ىلع يه 3معن :لاق

 هعنمف هحتفي نأ هبحاص دارأف 6‘باب رن أ مهدحأ طئاح يف ناك نإف :تلق

 بابلا رثأ ناك نإ امأو .هنوعنمي :لوقي نم مهنمو ؛هعنم نودجي ال :لاق ؟ هباحصأ

 لخدي هوفرعي م نإ :لوقي نم مهنمو .هنوعنمي الف .طئاحلا فلاخ امب لإ قلغي ل ر

 .هنوعنمي مهنإف كلذ لبق هنم جرخنو

 ثيدح فو .داو بوقرع وأ .ةكس ف رادج ف ليم ر وُهَو ةقنزلا» :ناسللا ق لاق }«ةقنزلا» - 1

 ةكشلا :ةقنلاو» :لات( مب ٌ ؛«؟دجسمللا ف اهديزيو ةمقنلا ه .7 يرتشي نم : :نامثع

 .سانلا ناسل ىلع رهشأ ريخألا ىنعملاو :لوقأ .«...ةّقيَضلا
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 اباب اهذختي نأ دارأف ءةقنزلا هذه ىلإ مهدحأ راد نم ةملث تمدهنا نإف :تلق

 الف كلذ هل تبث ىَّنَح اهنم جرخيو لخدي هنأ اوفرع نإ :لاق ؟ هباحصأ هعنمف هرادل

 :تلق .اعيمج نيهجولا يف هنوعنمي :لوقي نم مهنمو ؛هنوعنمي مهنإف تبثي مل نإو ؛هوعنمي

 :لاق ؟ ىبأف هينبي نأ هبحاص ىلإ اومدقتف ة ةقنزلا كلت ناطيح نم طئاح مدهنا نإ امأو

 ؛ءاش ام لعفي هنإف دحاو لجر ىلإ اهلك ةقنزلا هذه تعجر نإ امأو .كلذ ىلع ريجي

 نم ىنعمب مهكلم تلخد وأ نورخآ موق هنم اهثرو مث دحاو لجرل الوأ تناك نإو
 مهنم دحاول اونذأ نإو .اهيف هوكردي مل ام ثادحإ نم اضعب مهضعب عنمي هنإف ،يناعملا

 نم مهنمو ؛كلذ نودجي الف ،هثدحي نأ لبق هعنم اودارأ ث نكي مل اًيش اهيف ثدحي نأ

 مهنمو ؛هنوعنمي الف مهيلع تبثي مل و هيف هل اونذأ يذلا كلذ ثدحأ نإو .هنوعنمي :لوقي

 وأ ،هل هوعاب وأ كلذ هل اوطعأ نإ امأو ؛")هزلذ مهيلع تبني مل ام هنوعنمي :لوقي نم

 .هوعنمي الف كلذ ريغب هكلم لخد

 الف ،رمعُت ملو تبهذو تبرُخ ىَمَح ةقنزلا كلت نم ةدحاو ةيحان تلاز نإو

 ذخأيو ‘كلذ نم دارأ ام ثودح نم اضعب ىرخألا ةيحانلا باحصأ ضعب عنمي

 تمدهنا نإ كلذكو .مهناطيح نم مدهنا ام ناينب ىلع اضعب ةقنزلا باحصأ ضعب

 ناطيحلا يف اوكرتشا نإو .اهناينب ىلع اضعب مهضعب ذخأي هنإف اهنك مهناطيح

 مهنم دحاو لك اإف اوكرتشي مل نإ امأو .اوكرتشا امك اهونبي نأ نوذخؤي مهنإف

 زرفي ال ىَتَح تسردناو اهلك مهناطيح تمدهنا نإو .هطئاح ناينب ىلع ذخؤي

 نم لك كلذكو 6مهقافتاب الإ نونبي الف مهنم دحاو لكل ناك ام الو مهرود

 .لاحلا اذه ىلع مهرود تطلتخا

 :يلاتلاك ةروكذملا ةروصلا حيضوت - 1

 .كلف مه :ليقو ؛كلف مغ سيلف هيف عورشلا لبق نم هعنم مه ادب مث ءيش ثادحإ يف هل اونذأ نإ (1
 م اذإ م مت ةولو هعنم مهش :ليقو ؛هعنم مف سيلف هنادحإ يف لعفلاب عرشو هيف هل اونذأ نإو 2

 .اهيف هقح تبثي ينلا ةدملا هيلَع ضمت
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 مهرود نونبي مهنإف اهباوبأ نوفرعي ال نكلو .ةنيب مهرود تناك نإ امو
 ..ت ىم . ة “۔ ء عم, .

 نم مهنمو ؛اهيلع اوقفّتيوأ اهباوبأ عضوم مهل نيبتي ىتَح ابوبأ اه نولعجي الو
 امهولعجيلف ناباب اهل زود اهيف تناك نإو ،ادحاو اباب راد لكل نولعجي :لوقي

 ىلع مهتداهش امأو .ةزئاج مهتداهشف راد باب عضوم ىلع مهضعب دهش نإو ،اهل

 .زوحت الف بابلا نم "هتئربت

 هرادل ًاباب ثدحي نأ دارأ نم ةذفانب تسيل يقلا ةقنزلا هذه باحصأ يف ناك نإو

 هنم لخديف هرادل رخآ ًاباب ثدحي نأ دارأ نإو .كلذ دجي الف لألا هباب قلغير

 امنإ ناك نإف :لاق ؟ بابلا نم جرخيف ةقنزلا نم لخدي وأ ،ةقنزلا نم جرخيو

 ذختي نأ ديري امّئإ ناك نإ امو ؛كلذ نم عنمي الف هراد لوخد ىلإ كلذ يف دصقي
 لذ نم عنمي هَئإف ةقنزلا ىلإ اقيرط كلذ نم

 نم هنوعني نكلو "كلذ نم هوعنمي الف هراد ىلإ رخآ اًنيب ديزي نأ مهنم دارأ نمو

 .ةكسلا ىلإ هتيب نم زاوجلا نم اضيأ هنوعنميو ،تيبلا كلذ ىلإ مهتمكس ين زاوجلا
 اودارأف ،اهلك اهرمعيو اذه لبق نكت مل تويب هراد يف ديزي نأ دارأ نإ امو
 نأ امأو .سانلا نم هريغ تويبلا كلت رَمَع ولو ،هيلع هنوكردي الف كلذ نم هعنم

 مهنإف }ةرصعم وأ اًماَمح وأ ىحر وأ تيناوح اهلعجي وأ ،نيرفاسملل اقدنف اهلعجي

 .ملعأ هلل او ،عنملا ىنعم اهقبس اميفو انه يهو إةقباس عضاوم يف ةئربتلا ةظفل ترركت -1

 ةيكلم نيبو زاوجلا ح ةئيكلم نيب ةقرفتلا ىلع ىرخأ عضاوم يف مدقت امك يبم مالكلا اذه - 2

 ةكسلا ىلإ اهنم ذفني اًّميرط هذاختا يفو ،ةذفان ريغ مهفي ام بسح ةقنزلا نإ مت .قيرطلا
 .ىفخي ال ام اهلهأب رارضإلا نم كلذ يفو ،ةذفان ةقنز ىلإ ةذفان ريغ ةقنز نم اهف ليوحت

 ارغ هراد يف ديزي نأ :ملعأ هللاو اهب هدارم «ًاتويب هراد يف ديزي نأ دارأ نإ» :ةرابع -3

 يف كرتت يذلا شوحلاب تاهجلا ضعب يف ىعدي ام ةباثمب مهضعب دنع رادلا نأل نكاسمو

 انه اهامس يلا ةفلتخملا نكاسملا باوبأ تاهجلا لك نم اهيلإ حتفت ةعساو ةحاس هطسو

 هقنارم لكب لماك نكسم مهدنع تيبلاف ؛طمنلا اذه ةبرج ةريزج يف تيأر دقو .تويبلاب
 .ريبكلا لزنملا طسو يف ةحاسلا ىلع هباب حتفنيو ءاتشلاو فيصلل
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 هنوعنمي هتاف رادلا كلت يف سانلا عمجب هيف نوكي ام لك كلذكو ؛كلذ نم هنوعنمي

 يف هيف دقري ًاناكم وأ ،هراد مادق هيف سلجي ًاناكم ذختي نأ دارأ نإ وه كلذكو 5هنم

 لشم }ةكسلا كلت يف هيلإ نوجاتحي ام لك عضو امأو .هنوعنمب مهنإف ةكسلا

 مهدحأ دارأ اذإ ڵكلذ ىلإ مهتجاح تقو يف لالغلاو ،نيطلاو ،بازتلاو ةراجحلا

 ثرحلاو راجشألاب اهرمعي نأ دارأ نإ امأو .كلذ نم هنوعنمي الف اميش اهيف نبي نأ

 ةكسلا ىلإ هقيرط ًةرأ ءاوس ،هنوعنمي مهتاف ةرضملا هيف نوكت ام لك يي كلذ رغر

 لإ ،كلذ نم هوعنمي الف صحفلا ىلإ هدر نإ :لوقي نم مهنمو . .صحفلا ىلإ هدر وأ

 “ةوادن وأ راجشألا للظ لشم !ةرامعلا كلت نم مهيلع ةرضم هيف تناك نإ

 نم هراومي ناك نم هل نذأ نإو ؛ةّرضملا هيف نوكت امم كلذ هبشأ ام وأ ناطيحلا

 رضم لكف اهلك تاًرضملا نم ثدحي اًمِم ةكسلا باحصأ نم هريغ هعنمو سانلا

 3 ؛هيلع سأب الف اهيف هل نذأ دقو راجشألا لثم هرواج نم ا لإ إ لصت ال

 مهتكس لباق نم كلذكو ؛هنوعنمي مهتإف مهلك ةكسلا باحصأ ىلإ لصت ة ةرضم

 مهيلإ لصت وأ عضوملا كللذ يف زاوج مهل ناك اذإ هنوعنمي مهنإف ةرامعلا نم
 .اهتوادن وأ اهلظ ةرضم

 نأ دارأ نإ امأو .كلذ نم هنوعنمي مهنإف اهلك هراد مدهي نأ دارأ نإ اماو

 طئاحلا ىلإ كلذب ةرضملا لصت الو اهناطيح نم ةكسلا نم اًجراخ ناك ام مدهي

 لصت ةرضملا تناك نإ :لوقي نم مهنمو ؛كلذ نم هنوعنمي الف ةكسلا يلي يذلا

 لصت ةرضملا تناك نإ امأو ؛' . هنوعنم مهتإف ةكسلا يلي يذلا طئاحلا ىلإ كلذب

 ةرضملا لصت مل ولو هنوعنمي :لوقي نم مهنمو ؛هنوعني مهنإف ةكسلا ىلإ كلذ نم

 .«لتبا :ءيشلا ةودنو ةَواَدَنو ىدن ىدنب ي» :دجنملا يف لاق :«ناطيحلا ةوادن» - 1

 “نيم"” نود “لباق ام" [اذك] ةخسنلا وأ .ةرامعلاب يأ {ءابلا ىنعمب “ني"” لعل» :خسانلا فاضأ - 2

 .«هل نايب “ةرامعلا نم” نوكيف

 تناك نإو” :هلوق ىلإ “...هنوعنمي الف" :هلوق نم طقس خسنلا ضعب يف» :خسانلا فاضأ - 3

 .«لاكشإ الف هيلعو رهاظلا وهو “ةّرضملا
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 لهأ هب كسمتساف اهرمعي مل و هراد ةكسلا لهأ نم دحاو كرت نإو .ةكسلا ىلإ
 اوفاخ وأ ،قارسلا لثم رادلا كلت نم ةرضملا مهيلإ لصت ًالثل هراد رمعي نأ ةكسلا

 اهباب عزن نإو .اهترامع هيلع نوكردي الف بارخلا لجأ نم اهناطيح مدهنت نأ
 .ةرضملا اهنم مهيلإ تلخد نإ الإ ،بابلا ةري نأ هيلع نوكردي الف ةحوتفم اهكرتو

 بيصي الف امهيلع رمعي نأ دارأف رئب وأ نيع مهدحا ر اد يف تجرخ نإ امأو

 اذإ اذهو سأب الف ةكسلا ريغ نم امهرمعي نأ امأو شةّكسلا نم امهل ةرامعلا
 رمعي يذلا عضوملا نم اهرمعيلف ةميدق تناك نإ امأو }ةثدحم رتبلا وأ نيعلا تناك

 .كلذ لبق اهب

 دارأ نإ اممو ؛ائدب اهانركذ دقف ةكسلا لهأل ةرضم اهيف تناك ةرامع اماو
 الف ةربقم اهوذختي نأ ةماعلل اهاطعأ امّتِإ ناك نإ هنإف ةربقم هراد ذختي نأ

 هنم نوذختي اعضوم اودجو نإو ؛ةكسلا كلت نم اقيرط اهيلإ اوذختي نأ نودجي
 اهذختا نإو ؛ةلطعم تراص اودجي مل نإو ؛اولعفيلف ةكسلا كلت ريغ نم قيرطلا

 ةربقم اهوذحّتي نأ ًرصاَوَخلِل اهاطعأ نإ كلذكو .سأب الف ةصاخ ة ةربقم هسفنل

 اهاطعأ نإ امأو . )هكسلا كلت نم ةزانجلاب اهيف نولخدي الو ،اهيف نوربقي مهتاف

 مئاق وأ ،نيكاسملا اهيلإ زجيلف رجألا هوجو نم هجول وأ دجسملل وأ نيكاسملل

 كلت ق جرخ نإ امأو .ةكسلا لهاب لضي ال امك ؤهيف يلصي نم وأ دجسملا

 .هيف فرع يذلا هعضوم ىلإ زجيلو ،هنوعنمي الف ميدق وه ةماعلا قيرط رادلا

 قيرط امأو ؛هل اودعقي مل نإ كلذ لبق اهيف فرع نإ صاوخلا قيرط كلذكو
 .ةذفانب تسيل يلا ةكسلا يف اذهو ،هل نودعقي الف ةماعلا

 نم عراشلا ىلع حتفي يذلا بابلا نم نولخدي امإو ةكسلا كلت نم ةزانجلاب نولخدي ال - 1

 .قايسلا نم مهفي اذكه .ىرخألا ةهجلا

 .ارياغم ىنعم ديفي هئأ رهاظو .«يف» ضوع «نم» :(ت) ةخسن يف -2

 .ركذتو ثنوت اهأ مدقت دقو ،قيرطلا ىلع عحري ريمضلا :«اهيف فرع نإ» - 3
 .هوعني مل نإ :ىنعم «هل اودعقي مل نإ» -4
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 عراشلا قاقز يف :باب
 لهأ نم ال ءاوس هيف مهلك سانلا نوكي ام هنم :نيهجو ىلع عراشلا قاقزو

 نمو .سانلا عيمج نم دحأ هنم عنمب الو ؛“رسانلا رئاس نم مهريغ نم الو لزنملا
 وأ بيرق نم هعزن كردي سانلا نم هب كسمتسا نم عيمج ًإف ،ةرضم هيف ثدحأ

 .لزنملا نم اجراخ وأ لزنملا يف همكح ناكأ عراشلا قيرطلا اذه ءاوس ديعب
 نم نوعنمي مهاف كسانلا نم مهريغ نود لزنملا لهأ ةماعل وه يذلا عراشلا امو

 مهنم دحاو ُلك كرديو هيف زاوجلا نم نم مهنيب اميف نوعنامتي الو مهريغ نم هيف زوجي
 ام عزن نوكردي الف سانلا نم مهريغ امو ،هيلع اهثدحأ نم ىلع ةرضملا عزن

 مهديبعو مهؤاَرَجأو عراشلا اذه لهأ ءالكوو ةرضملا نم عراشلا اذه يف لج

 لزنملا كلذ يف لخد نم لكو ،هنم ةرضملا عزن ىلع ذخألاو ،هيلع زاوجلا يف مهلثم
 ةرامعلا نود لزنملا لخد نم ءاوس ،مهلثم وهف كلملا لوخدب وأ ةبهلاب وأ ءارشلاب

 ضرأ كلذكو !اعيمج امهيف لخد نم وأ لزنملا نود ةرامعلا يف لخد نم وأ
 امنإو ،انركذ ام لثم يهف ،رمعت مل وأ ترمع عراشلا كلذ يف زاوجلا اه نوكي

 هلخد ىَتَح هوعنمي مل نإف ،هلخدي نأ لبق لزنملا مهيلإ لخدي نم عراشلا لهأ عنمي
 .هنم جورخلا ىلإ عراشلا يف زاوخجلا نم هوعنمي الف

 يذلا قيضلا قيرطلا :_ نيتملكلا ىنعم نيب عمجلاب _ :هانعم نوكي دق :«ع راشلا قافز» -ا1

 .سانلا عيمج هكلسي

 .«سانلا رئاس نم مهريغ وأ لزنملا لهأ» :ةرابعلا هذه باوص - 2

 وأ عبرلا يأ لزنملا لخاد ناكأ ءاوس :ملعأ هلل او هدارم «ًاجراخ وأ لزنملا يف» :هلوق - 3

 ۔هجراخ وأ يحلا

 ق اكلام نوكي نأ :ملعأ هللاو هدارم اهرخآ ىلإ «...ةرامعلا نود لزنملا لخد نم» :هلوق -4

 يف كلمي نأ نود لزنملل ةعباتلا ةرامعلا يف اكلام نوكي وأ ،هل ةعباتلا ةرامعلا نود لزنملا كلذ

 ضرأ :عضوم نم رثكأ يف اهقايس بسح ةرامعلاب دارملاو .ام امهيف اكلام نوكي وأ ،لزنملا

 .ملعأ هلل اَو .ثرحلاو ةسارغلا
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 مهعنمف مهضعب نود سانلا نم عراشلا كلذ يف زوجي نم مهضعب عنم نإ امو
 نم مهنمو ؛مهنذإ زوجي الف ضعب نود هيف زوجي نمل مهضعب نذأ نإ امأو ؛ئاج
 نإو ؛ضعب نود مهضعب ثذإ ًرئاجف مهنيب اميف ًاعاشم عراشلا ناك نإ :لوقي
 يف هل سيل نم نذأف ضعب نود مهضعبل وأ سانلا نس هريغل عراشلا ةعقب تناك

 هيف زوجي نمل ةعقبلا هل نم نذأ نإو ،هنذإب زوجي الف "هيف زوجي نمل ءيش ةعقبلا كلت

 ل ا نيبو مهنيب اميف ءيش مهيلع سيلو مكحلا يف هنوعنمي عراشلا " ف
 لهأ نم وه ناك نإ :لاق ؟اذه ينف هل زوجي اذام ةعقبلا بحاص نع ينربخأ :تلق

 وهف لزنملا لهأ ريغ نم ناك نإو ،لزنملا لهأل زوجي امك هيف زاوخجلا هل زاج لزنملا

 لبق وأ زاوجلا تبث ام دعب نم ةعقبلا يف لخدأ كلذ يف ءاوس ،سانلا نم هريغ لثم

 لدب نإو ؛قيرطلاب رضي مل ام هتجاحل بارتلا اهنم سنكي نأ هل زوجيو تبثي نأ

 مهلك لزنملا كلذ لهأ لدب وأ ،لزنملا كلذ يف هل ناك ام لزنملا لهأ نم دحأ
 نولوألا راصو .نيلوألل ناك امك نيلخادلل نوكي عراشلا ةف رخآ لزنمب مهلزنم
 هيلع زاوخلا يف سانلا نم مهريغك هنم اوجرخ نيذلا

 .مهريغل ًازاحم عراشلا كلذ يف اوطعي نأ مهلك اودارأ وأ مهضعب دارأ نإ امأو

 ام نبت نإ ةزئاج يهف ةماعلا ةئيطع امأو زوحت ال ضعب نود مهضعب ةيطع اف

 ؛عراشلا باحصأل ةعقبلا تناك اذإ اذهو .“» راشلا اذه يف مهنم دحاو لكل
 قفتا نإو اهبحاص عم قافتاب الإ ةيطع هل زوجت الف مهريغل تناك نإ امو

 ةعقبلا كلمي دقو }ةعقبلا نود عراشلا يف زاوجلا صخش كلمب دق هأ ىلع يبم مالكلا اذه - 1

 .اذه لثم مدقت دقو

 ام ببسب ۔۔ مهكلم نم عراشلا ةعقب نكت مل ولو _ مكحلا يف مهنوعنمب عراشلا باحصأ أإف -2

 نمل زاوجلاب اونذأي ال وأ اونذأي نأ مهنح نم ناك اذهلو &ضعب نم ررض نم مهيلع ر رجني

 .ررحيل .اوؤاش
 .«ع راشلا» ضوع «عاشملا» :(ت) ةخسن يف - 3
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 كلذ ف مهنم دحاو لكل ام نيبتي ل نإو ؛زوجي الف ضعب نود هعم مهضعب

 .نالوق هيفف هريغل هيف زاوخجلا هنم اوطعأف عراشلا

 هوعنم الف عراشلا قيرط بناوج رمعي نأ عراشلا ةعقب بحاص دارأ نإ امو

 نإ لشم عراشلا ىلإ ةرضملا هنم لصت ام الإ كلذ ٢ اهرمعي نأ دارأ ةرامع لك نم

 .هيلع ًرم نم هيف قلزنيف قيرطلا ىلع ءاملا 'عشنف قيرطلا بناوج ءاملاب رمع

 قحلي ام لجأ نم قيرطلا بناوج ىلع راجشألا سرغ نم هوعنم نإ امأو

 قيرطلا ىلإ هترضم لصت م ام كلذ .. نم هوعنم الف اهقورع وأ اهنوصغ نم عراشلا

 ةثرو كلذكو ؛لاحلا اذه ىلع هدعب هنراو كلذكو ؛اهعزنب هوذخأيلف تلصو اذإف

 .عزنلاو عنملا يف مهلثم عراشلا باحصأ

 اهعزني ةرامعلا كلت نم مان ن نم لكف ةرضملا بحاص رضحي مل نإو

 .مهقافتا ريغب وأ ةماعلا قافتاب

 رضحي مل اذإ مهسفنأب هوعزني الف صاوخلا قيرط ىلع ةرضملا نم لعج ام امو

 ةرضملا نم لعج ام نوعزني مهنإف نيملسملا ةع امج وأ مكاحلا امأو ؛اهلعج نم

 وأ عراشلا لمهأ نم نيملسملا ةعامج وأ مكاحلا ناكأ ءاوس ،ع راشلا قيرط ىلع

 ةعامجلا وأ مكاحلا هعزني الف صاوخلا قيرط امأو .ةماعلل عراشلا ناك اذإ مهريغ

 وأ مكاحلا هعزن ام لكو .نالوق اهيفف مهريغ نم اوناك نإو .مهنم اوناك اذإ

 نم ىلع مهعزن ءانع ةعامجلا وأ مكاحلا كردي الف تارملا كلت نم ةعامجلا

 نم ىلع مهعزن ءانع نوكردي مهتإف مهسفنأب ةماعلا هتعزن ام امأو .اهثدحأ

 يف لاق ةائشملا ءاتلاب _ عتن وأ _ نيشلاب ال ةنملا ءاثلاب _ .عن : :دارملا لعل «ءاملا عشنف» :هلوق - ]

 .ىهتنا «ًاليلت ًاليلق جرخ نيعلا نم ءاملا وأ حرجلا نم مدلا ًاعوتن | ؛عئني 6عَتنَي ،عتن» : :دجنملا

 اريثك ءام :عشنأ ،عشن» : :دجنملا ىف ؤ لان .دعبي ل عشن : :لام ول اذكو .قايسلاب قفوأ اذهو

 .«ج رخ :مدلا وأ ءيقلاو

- 180 - 

 



 :صاخلا يف لوقي نم مهنمو .هعزني نم اورجاأتسا وأ مهسفنأب هوعزنأ ءاوس ،اهلعج
 ةًرضملاو .اهثدحأ نم ىلع هعزن ءانع كرديو هسفنب هيلع تثدح اذإ ةرضملا عزني

 ةماعلل ًاقيرط تراص ام دعب لإ هيلع تبثت مل و صاخلا قيرط ىلع تثدح اذإ

 قيرط ىلع تناك اذإ ةرضملا امأو .اهريغب وأ اهسفنأب ةرضملا كلت عزنت ةئماعلا كف

 اهنوعزني ال مهنإف صاوخلا ىلإ قيرطلا كلذ راص امدعب ًالإ اهوعزني مل و ةماعلا
 .مكاحلا نود مهسفنأب

 امنإ عراشلا ناك نإ هنإف ىرخأ اقرط هنم اوجرخي نأ اودارأ اذإ عراشلا لهاو
 وأ اوناك ةماع هب نوعفتني قيرط 1 نوجرخي مهتاف اذكه مهعفانمل هولعج

 .مهريغل تناك اذإ ضرألا بحاص نذإب وأ مهف ضرألا تناك اذإ اذهو 5ًرصاوخ

 الف اههابشأو نيتاسبلا ةرامع لثم ةمولعم ةرامعل هولعج امّتِإ عراشلا ناك نإو

 ةرامعلا كلت ىلإ هنم اوجرخي نأ مهل زئاجو ،ةرامعلا كلت ريغ ىلإ ًاقيرط هنم اوجرخي

 .ةلأسملا لوأ يف هانرسف ام ىلع اقيرط

 فرعي مل اذإ ضرألا بحاص هيف ""هدعاقلاف ،هريغ ضرأ يف ًاقيرط دجو نمو
 وأ ةماع هيلإ هاعا نم ناكأ اوس .يع وهف دحأ هيف هاعدا نإف ؛وه نمل هلصأ
 يل ضرألا فرعت م نإ امأو ؛صاخ را ماع قيرطلا هيلع زاج نم ءاوسو ًرصاوخ

 صاخلا هاعدلا نإ قيرطلا امأو .ةنّيبب الإ دحأ اهيف دعقي الف دحأل قيرطلا اهيف

 تبث ًاعيمج مهل هتبثأ نإو ؛هل تبت د ضرألا بحاص هل هتبثأ نم كف ماعلا هاعداو

 اعيمج ةنُيبلاب اوتأ نإو ؛هل تبث : ةئيبلاب ىتأ نمف مهنم دحاول تبشي مل ن او ؛مه

 تبث مهعم هوعد نيذلا صاوخلا نود ةنّيبلاب ةماعلا تتأ نإو ؛ًاعيمج مه تبث

 .اهيف لصألا وه يأ «هيف دعاقلا» :هلوق - 1

 .ةنيبلا همزلت يأ «ىعأملا وهف» :هلوفو - 2
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 نم اوناك نإو "مهنم اوناك اذإ صاوخلا كلوأ مهعم لخديو ؛ةّماعلا كلتل

 ءاوس ،مهل تبث ةماعلا نود ةنّنيبلاب صاوخلا ىتأ نإو ؛مهعم نولخدي الف مهريغ

 ةرامعلا نيبتت مل اذإ اذهف مهريغ نم وأ ةماعلا كلت نم صاوخلا كعلوأ ناكأ

 وأ ،قيرطلا كلذ ىلع ترمع يقلا ةرامعلا تنيبت نإو ،قيرطلا كلذب ترمع يقلا

 “}لودعاقلا مه ةرامعلا كلت باحصأ ًةإف .ةفورعم ةرامع ىلإ قيرطلا كلذ لصتتا

 درف ،تاقرتفم تارامع ىلإ قيرطلا كلذ لصتا نإ كلذكو قيرطلا كلذ يف

 .اضيأ قيرطلا كلذ يف نودعاقلا مه تارامعلا كلت باحصأ

 قرطلا يف عنامتلا يف :باب
 كلت تمدهناف ةيحان لك نم ناطيحلا هب تطاحأ اذإ ةماعلا قيرطف :تلق

 كلذ يف ناك نإ معن :لاق ؟ اهناينب ناطيحلا كلت باحصأ ذخؤيأ ،اهلك ناطيحلا

 .لاحلا اذه ىلع بورزلا كلذكو ؛لاخحلا اذه ىلع صاوخلا قيرط كلذكو ،عفن

 نأ اودارأف اهناينبب اهباحصأ ذخأف تمدهناف ناطيح قيرطلاب راد يذلا ناك نإو

 نأ اودارأ مث ابورز الوأ هب راد يذلا ناك نإ امأو ؛كلذ نودجي الف ًابورز اهولعجي

 .لوأ ناك ام الإ هيف نوري ال :لوقي نم مهنمو .كلذ مهلف ًاناطيح اهولعجي
 كلذ هلف ،قيرطلا بناج يف ًاطئاح ينبي نأ دارأف .هضرأ يف قيرط ناك نم اماو

 نأ هلف هضرأ ىلإ زاوخل هريغ ضرأ يف قيرطلا ناك نإ كلذكو .قيرطلاب رضي مل نإ
 وأ ةيقاس قيرطلا بناجب رفحي نأ دارأ نإ امأو .قيرطلاب رضي مل ام هضرأ يف ينبي

 يف صاوخلا كعلوأ لخدي :ديري «مهنم اوناك اذإ صاوخلا كفلوأ مهعم لخديو» :هلوف - 1

 .مهنم اوناك اذإ قيرطلا قاقحتسا

 مهيلع سيلف ،ةييضقلا يف لصألا مهأ _ مدقت امك _ :هانعم «نودعاقلا مه» :هلوقت -2

 .ةنّيبلاب ءالدإلا
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 اممو .هريغ ضرأ يف وأ هضرأ يف قيرطلا كلذ ناكأ ءاوس ،كلذ دجي الف اًالصمم

 نم قيرطلل ناك ام آلإ "هيلع سيلف قيرطلا اهيف لا هضرأ يف سرغي نأ دارأ نإ
 دجي الف اهرمعي نأ دارأف هضرأ بناجب هريغ ضرأ يف قيرطلا ناك نإ مو .عرذألا

 نيلجر نيب طئاحلا ناك نإ امأو .قيرطلا ىلإ ةرامعلا كلت ميرح كرتي ىَتَح كلذ

 بناجب اقيرط لعجي نأ امهدحأ دارأف ارخآلا نود امهدحأل وأ اعيمج امهل وهو

 نأ دارأ نإ كلذكو .اذه لبق قيرطلا كلذ ناك نإ الإ ك كلذ دجي الف ناطيحلا كلت

 مهنمو ؛كلذ نم عنمي هئف رئبلا أ نيعلا وأ لصمملا ٢ ةيقاسلا بناجب اقيرط لعجي

 لصمملا وأ ةيقاسلا وأ طئاحلل ة ةرضم هيف ناك نإ لإ كلذ نم عنمي ال : :لوقي نم

 نإو ؛كلذ ىلإ ضرألا بحاص هل نذأ وأ .هضرأ يف قيرطلا ناك نإ اههبشأ امو

 يفو "يناعملا ءالؤه بناجب زاوخلا ىلإ لصمملا وأ ةيقاسلا وأ طئاحلا بحاص هل نذأ

 نإ الإ ،هل نذأ امك زوجي هنإف اهنالطب هيف نكي مل وأ ءاهداسف وأ اهنالطب هزاوج

 ناك اذإ صاوخلا وأ ةماعلا قيرط امأو .هيف داسفلا نوكي الأ كلذ يف هيلع طرتشا

 هيف نوديزي ام ةدايزب ًآلإ زاوجلا ىلإ نولصي الو هيف مهزاوجب هباحصأ رضي ام هيف
 هحلصي امم هريغ وأ بازتلا نم هنم نوصقني ام ناصقن وأ ،هريغ وأ بارتلا نم

 زوجي نمل وأ ةعقبلا بحاصل وأ مهراج ةرضم هيف نكت مل اذإ كلذ نولعفي مهنإف

 بناجب زوجي نأ دارأف هيلع زوجي نمب رضي ام قيرطلا يف عضو وأ ،سانلا نم هيف

 كلذ يف زاوجلا دجي الف ةرضم هيف تناك دقو برزلا وأ طئاحلا تحت قيرطلا

 دارأ نإو .هيلع سأب الف ةرضملا هيف نكت مل نإف ؛ةّرضملا هيف تناك ثيح عضوملا

 اناينب وأ ًابارت قيرطلا بناجب تناك يلا مهناطيح ىلإ اودري نأ ناطيحلا باحصأ

 قيرطلا باحصأ كلذكو .كلذ نم مهنوعنمي هباحصأ ف قيرطلاب كلذ رضأ دقو

 ناك اميف الإ ةسارغلا قح هل سيلف «قيرطلل ناك ام ًالإ هيلع سيلف» :ةرايعب دارملا نأ ودبي - 1
 .. .عرذألا نم قيرطلل
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 باحصأ ةإف ،ناطيحلا تحت قيرطلا بناوج نم بارتلا اوعزني نأ اودارأ نإ

 مهلف مهناطيح ""اوبرزي نأ ناطيحلا باحصأ دارأ نإو .كلذ نم مهنوعني ناطيحلا

 باحصأ مهيلع طرتشا وأ ،قيرطلا كلذ يف زوجي نمل ةرضملا هيف تناك نإ ًالإ كلذ

 نم قيرطلا لصتا نإو .اتيش مهيلع اوثدحي وأ مهناطيح اوبرزي آلا قيرطلا كلذ
 لزنملا ةرامع ىلإ يناثلا لزنملا نم قيرطلا كلذ لباقم قيرطلا ناكف ،لزنم ىلإ لزنم
 مهلف كلذ نم لزنملا باحصأ مهعنمف قيرطلا كلذ نم اهورمعي نأ اودارأف ،لّألا

 هلباقو هنم اجراخ لزنملا كلذ ىلإ لصا يذلا قيرطلا كلذ زاج نإ امأو .مهعنم

 .هوعنمي الف ةرامعلا كلت ىلإ ىهتنا ىَمَح رخآ قيرط

 الف مهضعب هنم مهعنمف هيلع اورمع ىََح مهعاشم يف ًاقيرط اوثدحأ موق امأو
 ىلإ اقيرط اهيف اوثدحأ نإ اهيف اوكرتشا نولا ضرألا كلذكو .مهعنم نودجي

 .مهعنم نوكردي الف مهضعب كلذ دعب مهعنم مت مهترامع
 كلذ باحصأ مهعنمف مهضرأ ةرامعل مهريغ عاشم ينف اقيرط اوثدحأ نإ امأو

 نيبو هنيب ام يف هضرأ ةرامع ىلإ عاشملا كلذ يف زوجي نمل زئاجو ‘كلذ مهلف عاشملا

 مهعنمف مهعاشم يف مهضعب قيرطلا كلذ ثدحأ نإو .عاشملا لهأ نم ناك اذإ هللا

 كلذ رادقم عاشملا كلذ يف مهبيصن ناك نإ :لوقي نم مهنمو ؛كلذ مهلف مهريغ

 ًاقيرط اهيف مهضعب ثدحأ نإ ضرألا يف ءاكرشلا كلذكو ؛مهعنم نودجي الف قيرطلا

 نإ :لوقي نم مهنمو ؛زئاج كلذف كلذ نم هؤاكرش هعنمف هئاكرش نود هترامع ىلإ

 .هعنم نودجي الف ثدحأ يذلا قيرطلا رادقم كلذ يف هبيصن ناك

 ٍ .ًابوزز اهيلع نوعضي :«اوبرزي» - 1

 .انه تبث ام باوصلاو ،«الأا» ضوع «نأ» :(ت) ةخسن يف - 2
 اذإ _ ملعأ هللاو _ اهانعم .هرخآ ىلإ «.. .مهعاشم ين ًاقيرط اوثدحأ موق امأو» :ةرابع - 3

 زجي مل قيرطلا كلذ ىلع عاشملا ةرامع اومتأ ىتَّح مهنيب عاشم كلم يف اقيرط موق ثدحأ

 .رخآلا ضعبلا هنم عنمي نأ مهضعبل
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 مل و هترامع ىلإ اقيرط امهدحأ اهيف ثدحأو ضرأ ىلع نالجر مصاخت نإ امأو

 ىلإ ضرألا كلت تمحر مث ،هيلع رمع ىَّتَح كلذ نم همصاخي يذلا هبحاص هعنمي

 يذلا قيرطلا كلذ هيلع تبثي الف ضرألا كلت يف زاوجلا نم هعنمي مل يذلا هبحاص

 امصاخت نإ كلذكو .ةرامعلا كلت قيرط هيلع تبثي :لوقي نم مهنمو ؛هيلع رمع

 كلذ يف ثكم ىَّنَح ةرامعلا لإ قيرط رخآ لجر اهيف ثدحأف امهنيب ضرأ ىلع

 كلذ عزن كردي لهف امهدحا ىلإ ضرألا كلت ,تعجر 4 هيف تبثي ام رادقم

 .هكردي ال :لوقي نم مهنمو ؛معن :لاق ؟ هيف تبثي ام رادقم ثكم امدعب قيرطلا

 نم ىلع كلذ دعب تبثي الف امهنم يه نمل امهل نيبتي نأ لبق هاعنمي نأ ادارأ نإو
 اذه ىلع اهيف اكرتشي نأ ىلع اقفتا نإ كلذكو ؛امهنم ضرألا كلت هيلإ تعجر
 نإو ؛هيلع تبثي الف هعنم يذلا ىلإ تعجرف هبحاص نود امهدحأ هعنم نإو .لاحلا
 امستقاف رخآلا نود امهدحأ هعنم نإو ؛كلذ هيلع تبث هعنمي مل نم ىلإ تعجر

 .هعنمي ل نم ىلع تبثي :لوقي نم مهنمو ؛اعيمج امهيلع تبثي الف امهنيب ضرألا
 .كلذ هلف هبحاص هعنمف "ئيش اهيف همصاخي يذلا هبحاص ثدحأ نإ كلذكو

 اهقدصأ وأ ةفوقوم ةبه اهبهو وأ ،رايخلا عيب اضرأ لجر عاب نإ كلذكو
 كلت تتبث ىَتَح امهدحأ ضرألا كلت رمعف اهحاكن ىلع دهشتسي مل و هتأرمال

 :لاق ؟ كلذ عزن هيلع كردي لهف اهبحاص ىلإ ضرألا كلت تعجر مت ءةرامعلا

 اذه ىلع رخآ لجر هيلع رمع نإ كلذكو ؛هكردي ال :لوقي نم مهنمو ؛معن
 يهتنت ىَمَح ةرامعلا قيرط اهيلع تبثي ال اهنك ةفوقوملا ضرألا كلذكو ؛لاخحلا

 تبثي ام رادقم ثكم ىَّنَح هعنم مل و قيرطلا بحاص اهيلع رمع نإو .امهدحأ ىلإ

 .يقاوسلاو ءانبلا لثم قيرطلا ريغ رخآ ائيش _ ملعأ هللاو _ هدارم «ائيش» :هلوق - ]
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 ؛مهيلع تباث هقيرطف كلذ يف هوقصف ةماعلا ضرأ يف اقيرط لجر ىعدا نإو

 الف ةنثب هل نكت مل نإو ،هقيرطب هل مكح اهب ىتأ نإف ؛ةنيبلا هيلعف هوبك نإ

 نود مهضعب هل قآ نإو . مهيلع اهكردي : لوقي نم مهنمو ؛نيميلا مهيلع كردي

 ال نتمم ناك نإو ،تباث هقيرطف هتداهش زوحت نمي رقأ يذلا ناك نإف ضعب )1 . ة .
2 

 هل لعجي نأ ذخؤي ًقملا ةلف ةمسقلا هيف نكمت اًمِم ضرألا كلتو )هتداهش زوحت

 يف قيرطلا تبث دقف ةمسقلا هيف نكمت ال اًمم ضرألا تناك نإو ؛همهس يف اقيرط

 رقملا مهثروف اودحج نيذلا تام نإو ؛هماقم يف هتثروف رقملا تام نإو ؛رقملا مهس

 هيلع تباث رقملا مهس ًاإف دحاجلا هثروف رقملا تام نإو .هيلع تباث هلك قيرطلاف

 تام نإو ؛هبحاصل قيرطلا نيبي نأ ذخؤيو ،هتوعد ىلع وه نوكيو ،قيرطلا يف
 يعملا تام نإو ."قيرط هل نيبي نأ رقملا ذخؤي هئف يعملا هئروف دحاجلا 3 .

 لك ىعدا نإو ؛قيرطلا كلذ نم هبوني ام ٌرقملا ىلع كردي هنإف دحاجلا هثروف
 )4 ع ., . . . .

 دهاشب ىتأ نإ الإ ©‘كلذ هعفني الف هبحاص مهس يف قيرطلا كلذ امهنم دحاو

 نوكيف ،قيرطلاب رقملا هروف يعدملا تام نإو ؛هبحاص ىلع قيرطلا تبثيف هعم رخآ

 تأي مل نإو "قيرطلا هل تبث كلذ ىلع ةنيب هل تناك نإف ،هتوعدو هتجح ىلع
 ماعلا وأ اعلا ىلع صاخلا ىعداأ ءاوس ،هبحاص ىلع نيميلا كرديلف اهب ل ل ت .

 .ماعلا ىلع ماعلا وأ صاخلا ىلع صاخلا وأ ارصاخلا ىلع

 .«نالدع نيدهاشلا نأ دارملا وأ ارخآ دهاش هعم ناك نأب» :خسانلا فاضأ - 1

 .«نيقساف نادهاشلا ناك وأ هدحو ناك نأب» :خسانلا فاضأ - 2

 يعئملل نيبي نأ رقملا ذخوي هنإف :اهانعم «هقيرط هل نيبي نأ لقملا ذخوي هنإف» :ةرابع - 3

 امك وه همهس نم هلك قيرطلا هيطعي مأ قيرطلا نم هبوني ام هل نيبي له ىقبي .هقيرط
 . ؟ ةيلاتلا ةروصلا يف ركذيس

 .«نيدهاش هلعل» :خسانلا فاضأ - 4
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 ب ارنيمل ١ :« :ةل اسم

 زاجأ ءاوس ،كلذ دجي الف٬قيرطلا ىلع هتيبل ابازيم ثدحي نأ لجر دارأ نإو

 ريغ وأ ًاعراش قاقزلا كلذ ناكأ ءاوسو صحفلا يف وأ قاقزلا يف قيرطلا كلذ

 لبق ناك ام ال اتيش هيلع ثحي الف صاَوَخلِل وأ ناك ةماعلل ءاوس ع راش

 هثدحأ نإو ؛هثدحي ال هريغ هيف لضي ام للك وأ ،هريغ تيب ىلع هثدحي ال كلذكو

 بازيم هل ناك نإو .هعزن هيلع ثدحأ نم دجي الف هيف تبثي ام رادقم ثكمو

 هعسوي نأ دجي الو .كلذ هلف هري نأ دارأ م هعزن نإو .رخآ هيلإ ديزي الف دحاو

 هلزني وأ }هتعس دعب هقّيضي نأ امأو .كلذ لبق لفسأ ناك اذإ هعفري الو ؛هقيض دعب

 هثادحإ دجي الف هعضوم فرعي مل و بازيم هل ناك نإو 3“هيلع سأب الف هعولط دعب
 هدري نأ دارأ ئ مولعم عضوم هل فرع نإ كلذكو ،لوألا هعضوم يف لإ كلذ دعب

 تيب ىلع بازيملا كلذ هيف قرهي يذلا عضوملا ناك نإو دجي الف رخآ ناكم ين

 نم عضوملا كلذ يف ىنب نإو ؛كلذ دعب هعنم بيصيالف ،لجر راد يف وأ لجر
 دارأ نإو ؛هبحاصب ًرض اذإ هنم هعنمي هنإف ،بازيملا كلذ هب ىذاح ىَمَح اتيب رادلا

 ،بازيملا كلذ هيف قرهي يذلا عضوملا يف ةينآلا نم هريغب وأ حدقب ءاملا قرهي نآ

 ىلإ ديزي نأ دارأ نإو ؛هيلع سأب الف بازيملا قرهي ام رادقم كلذ ناك نإ هتاف

 كلذ قرهي امنإ هنأ هل فرع نإو ،هنم عنميو كلذ دجي الف رخآ فقس ءام كلذ

 هنأ اهنم مهفي هللا همحر فوملا ةرابع أ ريغ ضع راشلاو قاقزلا نم لك فيرعت مدقت دم - 1

 ناك ةماعلل ءاوس» :هلوقو .سانلا ةماعل لعح ام ع راشلابو ‘تاّرمملا قلطم قاقزلاب دصقي

 .ملعأ هللاو لّمأتيل .قاقزلل هيف ريمضلا عحرم «صاَوَحلل وأ
 ةدايز نيتروصلا يف ثأ وه :ىلعأ ىلإ لفسأ نم هعفر يفو ؛قيضلا دعب ةعسوتلا عنم يف ةمكحلا - 2

 هيف أل زئاج وهف هيلع ناك امع لازنإلاو ةعسلا دعب قييضتلا وهو سكعلا امأو .ريغلاب ةرضم

 .هل ا همحر فلولا ةرابع نم مهفي اميف ةرضملا نم صاقنإلا
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 بازيملا ثدحي نأ دارأ نإو ؛هعنم دجي الف كلذ تبث ىّتَح هريغب وأ حدقلاب ءاملا

 هيلإ بصني يذلا ناك نإو .هنم عنميو كلذ هل زوجي الف حدقلاب ءاملا قارهإ كرتيو

 هيلع سرغي وأ ًالوقب هيلع ثري وأ الجام هل لعجي نأ لثم هب عفتني ءاملا كلذ

 نأ بازيملا بحاص دجي الف ‘كلذ هل تبث ىتَح عافتنالا نم كلذ ريغ وأ اسورغ

 امب وضي ام فوقسلا كلت يف ثدحي نأ اضيأ دجي الو ؛هنع ءاملا هب عطقي ام ثدحي

 .دارأ نإ هنع هعطقي نأ هلف هلك اذه نم ءيش هل تبثي مل نإو ،"املا نم اهيلع

 اهيف قرهي يلا ضرألا بحاص هذحخأيلف اهنم بصني يلا تويبلا كلت تمدهنا نإو
 يلا ةرامعلا كلت تبهذ نإو .ىلوألا هلاح ىلع ناك امك كلذ ةرب هب عفتنيو ءاملا

 تويبلا كلت در هيلع كردي هتإف هب عفتني ال ىَعَح بازيملا كلذ ءام ىلع ترمع

 ييلا ةرامعلا كلتب بازيملا كلذ ءام طزتشا نإ الإ ،هترامع تبهذ ولو اهبيزايمو .

 هيلع كردي الف بهذو كلذ لاز نإف ،اهنايعأب لوقبلاو سورغلا لثم هيلع تماق

 .اهبازيمو تويبلا كلت ر

 ىرخأ ةلأسم

 . دجو نم :لاق ؟ ةرب زاوجلا اهيف نادجي الو ،ةكس يف نالجر ىقتلا نإف :تلق

 وأ ةكسلا يف ةحاس دجو نإ لثم هبحاص “زوجي ىَّمَح قيرطلا نم جرخي نأ امهنم

 مل و هرهظ ىلع لمح دق دحاو امهيف ناك نإو .كلذ لعفيلف هلخدي اتيب وأ اراد

 قيرطلا نم جرخي اتيش لمحي مل يذلاف اتيش لمحي مل رخآلاو ،هقيرط نع ناليم دجي

 ناك اذإ ءاملا كلدي رضيام هفقس قوف عضي نأ تيبلا بحاص دب ال» :ملعأ هلل اَو هانعم - 1

 اولح وأ احلم هفقس ىَلَع عضي نأ لشم ،سارفلاو عورزلا يقسل حلصي ال ثيحب هدسفي

 .راضملا نم كلذ هبشأ ام وأ اهنتن ببست

 .انه طبض ام باوصلاو «زوجي» ضوع «جرخي» :(ت) ةخسن يف - 2
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 ىلوأ وهف هبحاص نود ةحارلا يف امهنم ناك نمو ناليملا دجي مل و لمح يذلل

 اميف اعرتتقيلف ءاوس اهانركذ يلا يناعملا هذه ينف اناك نإو رخآلا نود جورخلاب

 وأ ،هالوم عم ادبع وأ انبا رخآلاو ابأ ءالؤه دحأ ناك نإ امو ؛اقفّتي وأ امهنيب

 ةّيعرلاو ،هالومل دبعلا كلذكو ،هيبأ نم جورخلاب ىلوأ نبالا داف ،هتيعر عم اناطلس
 .يغبني اميف اذهو مهمامإل

 ام عفانم يف مهريغ نم ىلوأ نونوكي له عراشلا باحصأ تيأرأ :تلق
 عافتنالا نم مهريغ اوعنمي نأ اضيأ عراشلا لهألو ؛معن :لاق ؟ عراشلا يف عضوي

 عفانم نم كلذ ريغ وأ دامسلا عضي وأ ،ةراجحلا هيف عضي نم لثم ،عراشلاب

 وأ ةراجحلا هيف عضي نأ هضعب مهضعب عنمي الف عراشلا لهأ امو .ةرامعلا
 كلذ رضي مل ام مهتابنلو مهتَتنجأل حلصي اًمِم كلذ ريغ وأ دامسلا وأ بشخلا

 مهدامر عراشلا كلذ فارطأ يف اوفذقي نأ مهلو عراشلا ىلع سانلا زاوجب

 عفريو ،كلذ رضي مل ام اهب عفتني ال يلا ةراجحلا نم اضيأ ىمري امو مهتسانكو
 يف عضي نأ اضيأ بيصيو .هعفانمل هبحاص هعضو نإ ًالإ ،سانلا نم هدارأ نم كلذ
 لشم كلذو ،هنم هعفري ىَتَح ررض هيف ناك ولو ،هنم هل دبال ام عراشلا كلذ
 ،ناسنإلا ةجاحل عراشلا كلذ فرط يف دعقي نمل ًاضيأ زئاجو .هريغو رودلا ةسانك

 )3( ه . . ; :. _: ( . { ٠. ١.
 . هب رضي مل ثيح افينك هيف ينبيو ،هفرط ينف اريغص ارفح هيف رفحيو

 . «ًابيرق يتأيس ام ليلدب ةلجعلاب هعفري ىتَح كلذ هيف عضي هلعل» :خسانلا فاضأ -1

 .«سنكت ييلا ةلابزلا :ةَساتُكلا» :دجنملا يف لاق فاكلا مضب :ةسانكلا -2

 اذهو ،فينكلا كلذ ةعقب كلمي ناك اذإ امب ديقي اذه «هب رضي مل ثيح ًافينك هيف يبيو» :هلوق - 3

 قايس يف دعب اميف ةرابعلا هدّيقت ام اذهو لب .ليمكتلا يف زيزعلا دبع خيشلا ةرابع هتدافأ ام

 .ىنعملا اذهب ةرابع خسانلا فاضأ دقو ..:تيب وأ توناح ءانب ىلع ثيدحلا

 .فينكلاب صنلا رضي ال ثيح ريدقتلا اذه ىلع فينكلا ىلع ةدئاع هب رضي مل :ةرابع يف ءاملاو
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 الو هوقّيضي ال :لاق ،افقس هيلع اولعجي وأ هوقّيضي نأ مهل لهف :تلق

 امأو .مهقاقلاب هيلإ نوجاتحي امم كلذ هبشأ ام وأ فوخلا لجأ نم الإ ،هوفقسي

 عساو عضوم هيف ناك نإ امأو .كلذ مهلف هيلع ناك ًافقس اوعزني وأ هوعٌسوي نأ

 هب رضي ال ام وأ اتيب وأ ًاتوناح هيف يبي نأ لجر داراف "قيرطلا رادقم نم رثكأ

 الف هريغل تناك نإو ،هل ةعقبلا تناك نإ كلذ نم هوعنمي الف ناينبلا نم قيرطلا

 قيرطلل تلعج هنأ اوملعو اهبحاص فرعي مل نإو ،اهبحاص نذإب لإ كلذ لعفي

 صاوخ اوناكو عراشلا لهأل ةعقبلا كلت تناك نإو ،اهيف ينبي نم نوعنمي مهنإف

 ةعقبلا تناك نإ امو ؛عراشلاب رضي ال امك ،اهيف يي نمل اهنوطعي مهنإف
 قيرطلل ةعفنم كلذ يف تناك نإ الإ دحأل اهوطعي الف ةماعلل

 وأ ردم وأ رجح نم هب رضي ال ام قيرطلا بناجب عضي نأ لجرلل زوجيو

 دسي الو ،“ةلجعلاب هعفري ىَّتَح رابغ وأ ،بارت وأ ك .لفط وا وا .عاتم وأ ،وبشخ

 عراشلاو مهريغ نم وأ عراشلا لهأ نم ناك نإ اذه يف ءاوسو ؛هلك اذهب قيرطلا

 ىلع نولعجيو ،قرطلا عيمج نم اهريغو ةلاجرلا قيرط يف اهلك قيرطلا يف نوكي
 اهوزوجي وأ ،ةيقاسلا هبش ةَنماَعلل حلصي اًّمِم هيلع اوقفتا ام تازاجا نم اشلا

 تناك نإ ةيقاسلا كلذكو ؛ع راشلاب ر رضت ال امك هقوف وأ ،هتحت اهوزوجي وأ ،هيلع

 ©كلذ مهلف ،اهب هضيب ال ثيح نم قيرطلا اهيلع اوزّوجي نأ اوقفتاف ةَماَعلل

 ةيقاسلاب رضي ال امك اهقوف هنوزوجيو ةيقاسلا تحت هنولعجيو

 .عراشلا ىلع دئاع «هوقّيضي» :يف ريمضلا - 1

 .دجنملا عجار .سبايلا نيطلا ىنعمب وهو لافطلا :دصقي هلعل :«لفط وأ» -2

 .لامهإ ريغ نم روفلا ىلع هعنري ىح :هانعم :«ةلجعلاب هعفري ىَتَح» - 3

 اذإ نالخَرو لُحَرو ليحَرو لحَر لُحَرو» :سوماقلا يف لاق لجرألا ىلع ةاشملا :«ةلاجرلا» - 4

 .هرخآ ىلإ «...ىلْحَرو ىلاحَرو لاًحُرو ةلاًحَرو لاحر :ج ،هبكري رهظ هل نكي مل
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 افورعم قيرطلا ناك نإف ،هراد نم اهيلإ قيرطلا هلو لجر راد يف تيب هل نمو :

 قيرط هيلع كردي هنإف هب كسمتساف فورعم قيرط هل .فرعي مل نإو ،هنم زجيلف

 , هب كسمتسا نإ كلذكو ءهبحاصب امهنم دحاو لك رضي ال ثيح نمم هعفانم
 امأو ،كلذ هيلع كردي هتإف هراد رمعيل امولعم اقيرط هل لعجي نأ رادلا بحاص

 ،«“كقيرط كل نيبأ انأ» :تيبلا بحاضل لاقو اهترامعب رادلا بخاص لغتشي ل

 ،«اذه لبق يزاوج لثم زوجأل كرتاف كراد رمعت مل نإ» :تيبلا بحاص هل لاقو

 كل نسي ال» :رادلا بحاص هل لاق نإ كلذكو ؛رادلا بحاص لوق لوقلاف

 زاوج ضب ام هراد ف ثدحي آ نإ هلوق لوقلاف ة«اذه.لبق زوحت امك زجف ،قيرطلا

 نأ امهدحأ دارأو هقيرط تيبلا بحاصل را دلا بحاص جرخأ نإو .تيبلا بحاص

 عنمي الو ءامهنيب ام دح يف ناينبلا نم ناعنامتي امهنإف قيرطلا بناج ىلع ينبي

 .هبحاص هب رضي ام الإ همهس يف ناينبلا نم اضعب امهضعب

 ام رخآلا ضعبلا ذخأو رادلا باب يلي ام مهضعب ذخأف مهراد موق مستقا نإو

 امستقا نإ زوجت ال امهتمسقف قيرطلاو بابلا اوركذي مل و ةيوسلاب اومستقاف يقب
 هيف نولعجي اعضوم اوركذي مل و قيرطلا هبحاص ىلع امهدحأل نوكي ال نأ ىلع

 اوطرتشا نإ امأو .ةزئاج امهتمسق :لوقي نم مهنمو ،لّوألا قيرطلا ريغ قيرطلا .
 مهل نكت مل ولو 5زئاجف ةيحانلا كلت ريغ نم امهنكمي قيرطلاو "لوألا هقيرط عزن
 مهل عصي مل نإو مهتمسق تمت دقف قيرطلا كلذ مهل عص نإف .ةيحانلا كلت يف
 .مهتمسق تلطب دقف

 امك ةئزأل .مهكلم نكت مل ولو _ ملعأ هلل او _ هدارم «ةيحانلا كلت مهل نكت مل ولو» :هلوق - 1

 .لمأتي .ةعقبلا وأ قيرطلا كالتما ريغ نم زاوجلا كالتما نكمي مدقت
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 زوجي ناك يذلا اهقيرط اهيلإ هلف هريغ راد يف وأ ،هراد يف "ةفرغ عاب نم امأو
 نإو ؛لّوألا اهلاح ىلع اهقيرط نوكيف ،اهريغ نم وأ هراد نم اهبحاص اهيلإ هنم

 الف كلذ ريغب وأ لبحلاب وأ .جردلاب وأ ،ةبشخلاب وأ ملسلاب اهعلطي امّئِإ ناك

 نإو ،ةَرم لوأ هيلع طرتشا نإ الإ هلعفي عئابلا ناك ام ريغ يرتشملا هيلع ثدحي
 ام كرتيو ءاش ام اهنم لعفي نأ يرتشمللف اهلك تازاجا كلت ةفرغلا كلتل تفرع

 عيبلا خسفني الو نيبتي ىَمَح اهرمأ لسطعئيلف قيرط اهل فرعي مل نإو ،ءاش
 بحاصب رضي ال ثيحب ةفرغلا لباقي اًمِم اقيرط اهل لعجي :لوقي نم مهنمو ؛ًاضيأ
 ام كلذ يف سيلف ،تلاز اهنكلو ملسلاو جردلا تامالع اهيلع تناك نإف .رادل

 نم مهنمو ؛لاحلا اذه ىلع اهلك قيرطلا تامالع كلذكو ؛قيرطلا هل تبثي

 , ه تبثي قيرطلا نإف تامالعلا هذه نم ءيش اهيلع ناك نإ :لوقي

 هناينبو " رصقلا ءاشنإ يف :()

 دقو ةماع وأ اوناك صاوخ مهنيب اميف ارصق اونبي نأ اودارأ موقف :تلق
 ردق ىلع مهرصق طئاح نونبي :لاق ؟ اهيف اونبي نأ اودارأ ييلا ضرألا يف اوكرتشا

 مهماهس ردق ىلع مهنيب روسلا طئاح نوكيف ©ضرألا نم مهنم دحاو كل ام

 مهماهس ردق ىَلَع نوكتو ،لاحلا اَذَه ىلَع اتويب هيف اونب نإ كلذكو ،ضرألا نم

 .سوماقلا رظنا .نيعلا مضب ءةيلُملا :ةفرغلا - 1
 .هالعأ ةروكذملا ةفرغلا ىلع دئاع ثنؤملا ريمضلا ءاه ،«امهل تبثي قيرطلا ثإف» :ةرابع - 2

 ام هتئالع نأل باتكلا اذه نم عبارلا ءزجلا نم ةيادب نوكي نأ بابلا اذهب ىلوألا :ةظحالم ()

 لمع نم اذه أ انحضوأ دقو خ ليمكتلا ف زيزعلا دبع خيشلا ميسقت ةت اذه ديؤيو ©قثوأ هدعب

 .مهطلخو خاّسنلا

 .لزنملاب خسانلا هرسف امك وأ ،ةيرق نع ةرابع فرعلا يف وه امك انه رصقلا - 3
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 ضرألا يف مهل نكي مل نإ امأو .لاحلا اذه ىلع فرفلا كلذكو ضرألا نم

 مهقافتا ىلع نوكي هَتنإف اهيف هونبف ارصق اهيف اونبي نأ اهبحاص مهل نذأف ،ءيش

 .اهبحاص هيف مه نذأ اميف انركذ امك ،تويبلاو روسلا يف "نيبلا مهنيب اميف
 مهنيب يه وأ ،مهنم دحاول وأ ضعب نود مهضعبل ضرألا كلت تناك نإ كلذكو

 ءهيلع اوقفتا ام ىلع ناينبلا مهل نوكي امّئإف ،ًارصق اهيف اونبي نأ ودارأف عاشم

 اذه يف تويبلاو روسلاو .مهقافتا ىلإ رظني امّتإو ضرألا ىلإ كللذ يف رظني الو
 ام نئيبت دقو اهيف اونبي نأ اودارأ يلا ضرألا كلت مهل تناك نإ امأو .ءاوس

 ،ضرألا نم هل ام مهنم دحاو لك ينبي نأ ىلع اوقفتاف 5اهيف مهنم دحاو لكل

 يف ناينبلا نم مهنم دحاو لكل ًةإف ء ضعبب مهضعب قزتلم هلك مهناينب نكلو
 ،لاحلا اذه ىلع ةفرغلا كلذكو ضرألا نم هلام ردق ىلع تويبلاو روسلا

 اوقفتا ام نود رصقي © وأ ليطي] نأ مهدحأ بيصي ال ناينبلا ليوطت كلذكو

 ءاوسو ؛مهقافّتتاب ًالإ اًميش هضرأ نم رصقلا ىلإ ديزي نأ مهدحأ بيصي الو .هيلع

 يه وأ !مهنم دحاول وأ ضعب نود مهضعبل وأ مهلك مه ضرألا تناكأ اذه يف
 نود [ليوطتلاو] ريصقتلاو ناصقنلاو ةدايزلا نم ائيش هلك اذه يف لعفي الف عاشم

 نوذخاوتي مهنإف تويبلاو روسلا يف وكرتشا نإو .ليوطتلا يف هيلع اوقفتا ام

 تويب يف وكرتشي مل و روسلا يف اوكرتشا نإو اهيف مهلك اوكرتشا امك اهيلع
 تييب لباقي اًمِم مدهنا هأ ولو ،روسلا نم مدهنا ام ىلع مهلك نوذخآتي مهنإف
 كل ناك نإ امو ؛هبحاص هناينبب ذخؤي امنإف ،تيب هنم مدهنا نإ امأو ؛مهدحأ

 تيب لباقم نم مدهنا ام ناينبب ذخؤي امنإف اروسلا نم هتيب لباق ام هنم دحاو
 امأو .ضرألا بحاص ىلإ ال ناينبلا هل نم ىلإ اذه يف رظني امّئإو ؛هبحاص مهدحأ

 .ملعأ هللاو .أطخ َوُهَو «ضعبلا مهضعب عم» :ةماعلا لوق رارغ ىّلَع يل رهظ اميف «نيبلا» ةظفل - 1

 ۔«ضعبب هضعبب قزتلم» :لاقي نأ بوصألا َعَ «ضعبب مهضعب» - 2

 .ىنعملا ميقتسيل انتفاضإ نم - 3
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 ىلع نوذخآتي مهنإف امهنيب اهلك تويبلاو روسلا ناينب نوكي نأ ىلع اوقفتا نإ

 . اومستقاأ ءاوس ‘تويبلا نم الو روسلا نم ), ،هّلك كلذ نم مدهنا ام ناينب

 ىزتشا نم كلذكو 5مهماقمب مهتثرو كلذكو ؛ائيش اومستقي ملا . أ تويبلاو روسلا .

 مهنإف ،روسلا يف مهنم دحاو لكل ام اوفرعي مل نإ امو .هل _ هوقب نم وآ مهنم

 نإو هلباق اًمِم مدهنا ام ناينبب مهنم دحاو ك ذخؤُلف روسلاب تويبلا تلصتا :نإ

 مهنم دحاو لكل نوكيو مهلك مهنيب نوكي روسلا تف روسلاب تويبلا لصتت ل

 .اعيمج نيهجولا ينف مدهنت م رأ مهتويب تمدهناأ ءاوس هتيب ناينب

 وأ ةفرغلا و ؟ تيبل لباق امم روسلا مدهناف \ترويبلا قوف فرغلا تناك نإ امأو

 ةفرغلا بحاص ذخؤيو ،هتيب لباق ام ىلع تيبلا بحاص ذخؤي امنإف ًاعيمج امهلباق

 مل نإ اذهو ءاعيمج هب اوذخؤيلف امهنيب يذلا فقسلا لباق امو ،تفرغ لباق ام ىلع
 لجرل هيلع ييلا ةفرغلاو تيبلا ناك اذإ امأو .روسلا نم هل ام مهنم دحاو لك فرعي

 اهيف باوخجلاف اروسلا نم هلباق ام مدهناف تيبلا عاب وأ ةفرغلا فصن عابف دحاو

 وأ هتيب لباق امي مهنم دحاو لك ذخؤيلف روسلاب تلصتا نإو ؛اهلبق قلا يف باوجلاك

 اهيف ىنبف ةعقب هوطعأ نم وأ يرتشملا ذخؤي الف روسلاب ليصّئَت مل نإ امأو ،هتفرغ

 .مهتويب لباق امم روسلا نم مدهنا ام ناينبب ءالؤه ذخؤي الف اتيب

 نإ هنإف ،‘تويبلا نيبو مهنيب يذلا طئاحلا مدهناف ةفورعم مهتويب تناك نإ امأو

 نم هيلي نم هب ذخؤيلف فرعي مل نإو «هناينبب ذخؤيلف طئاحلا كلذ هل ناك نم فرع

 وهف هل ناك نم نيبت نإف ءامهّراضمو امهعفانم ىلع امصتخا نإ كلذكو اعيمج سانلا

 عضوملا اَذَه يف «ال» فرحلل ىتغَم ال - 1

 .«اوطعأ هلعل» :خسانلا فاضأ -2

 ام ءانب تاقفنب تيبلا بحاص ذخؤيف ،مدهناف ةفرغلا ىوتسم ىلإ روسلا عفترا اذإ هئأ ةرابعلا ىنعم - 3

 مدهني نأ لكشي هأ ريغ .روسلا نم هلباق ام تاقفنب ةفرغلا بحاص ذخؤي كلذكو ،روسلا نم هلباق

 .!تيبلا قوف وهو ةفرغلا لباق ام مدهني الو ،ةيضرألا يف وهو تيبلا لباق امم روسلا
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 ' .اهرغص الو تويبل 7 ىلا رظني الو "نيفصن امهنيب نكيلف ن نيبتي مل نإو ،هب ىلوأ |
 ' هلو هتيب لباق ام حالصإ دحاو لكك ىلعف رصقلا طسو يف ةحاسلا نم هتيب لباق ام امأو

 ۔هريغ نم هب ىلوأ وهف هب عفتني هنأ كلذ لبق فرع دق امف 6هيلع راضملا عفدو هعفانم
 اذإ رقبلا امأو .تيبلا بحاص الإ هب ذخؤي الف \ةحاسلا كلت يف تيبلا هل نم كلذكو .

 ل نإو ؛اهعفانمو اهحالصإ ذخؤيلف اهبحاص رع نإ هنإف .ةحاسلا كلت ىف تناك

 .مهنم دحاو لكل ام ردق ىلع مهلك رصقلا له اهحالصإب ذخؤيلف اهبحاص نيبتي

 ىلع .مهيلع نوكي امنإ كلذ ريغو حيتافملاو ١٣ نم هتادأو رصقلا باي كلذكو

 اهيف نبي ملو ةعقب هل تناك نمو .فرغلاو توينلا نم مهنم دحاو لكل ام ةميق ردق

 هيف امم كلذ لبق نكي مل ام اهيف اوثدحي نأ اودارأ نإ امأو .لاحلا اذه ىلع وهف ايش

 :: مهيلع نوكيو هيلع مهقافتا ردق ىلع ةماعلا ىلع هلمع نوكي امنإف ،ةَماعلا حالصإ
 .مهدعب نم مهبقع ىلعو مويلا دعب امل ابجاو كلذ

 : لبق ناك نإ ؛لول ن هب نوهتي نأ لإ مهرصت لمع ي رصقل لهأ فلحا نو

 اوقفتا ام ىلع اونخآتيلف كلذ لبق نكي مل نإو ،ناك امك هودريو هيلع اوذخآتيلف كلذ

 ' ' نم مهعنم ىتح هناينب ىلع اوذخآتيلف مولعم ءيش ىلع اوقفتي مل نإو ؛هنان لوط نم هيلع
 ,مه حلصا كلف أ اوأر ام وأ ©رصقلا ىلع نعطلا لإ لصي الو " مهودع

 .. ىلع مهضعب ىما أو و ااهلعمت : :مهضعب ب لاقف . هتافرش ف اوفلتخا ن نإو . » .,

 ردقلا ىلع هئانب ىلع نورباجتي مهنا ملعأ هللاو هدارم «مهودع ل نم مهعنمي ىتح» :هلومن - 1

 . .مهودع نم مهعنمي يذلا
 ردق ىلع ساسألا لعج ىلع نورباجتي مهنأ :ملعأ هللاو هدارم «لمحي ام هل اولعجيلف» :هلوق - 2

 .ناينبلا نم نولمحتي ام

 ااهنم موهفمل نأ ريغ .«هلانب نم فرشأ ام :رصقلا نم ةفرشلا» :دجنملا يف لاق :رصقلا تافرش - 3 .
 نوكي ام ابلاغو .ةيجراخلا روسلا بناوح ةبقارم حمسي هنع اجراخ روسلا ىلعأ يف مسق اهأ

 .كلذ ىلع ادهاش ةميدقلا راوسألا ضعب لازت الو .روسلا اياوز يف
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 مل نإو ،اهناينب ىلع نوذخآتي مهاف ءهتافرش هل كلذ لبق رصقلا ناك نإف كلذ

 نإ فرغلا كلذكو .حلصأ كلذ تأ اوأر نإ الإ ،اهيلع نوذخآتي الف كلذ لبق نكت

 لهأ يأر ىلإ عجري امنإ هلك اذهو ؛ةلأسملا هذه ينف هانلق ام ىلع اهئانب يف اوفلتخا

 .كلذ لبق ناك ام عزن وأ 5،هنوثدحي ام ثادحإ يف مهنم حالصلاو رظنلا

 لمأ مهل هلعج عضوم رأ هيلع اوقفتا يذلا عضوملا ىلإ ىهتن ىتَح هونب نإف

 . هدر ىلع نوذخآتي مهنإف ،لّوألا هلاح نع رصق ىتَح ضرألا يف لزن مث ملعلا
 ىلإ هدر ىلع اوذخآتيلف ًانالث وأ نيتنا رأ ةرم لزنأ ءاوس ،كلذ لبق ناك امك

 اهنفد ىلع اوذخآتيلف ،لوألا اهلاح نع تضفخنا نإ هتحاس كلذكو لوألا هلاح

 .تناك امك عجرت ىَتَح اهحالصإو

 دسفت امم اوفاخو طقاستت تلعجو "ةيلوأ نيع رصقلا كلذ يف ناك نإو

 نم نُنؤي امي اهحلصي نأ نيعلا كلت بحاص نوذخأي مهتاف ناينبلاو رودلا نم

 اهعنمب ًاتيب اه لعجيو اهطوحي نأ دارأ نإو .اهريغو رودلا نم اهبرقي ناك ام داسف

 لبق اهنم نوقتسي مهنأ فرعي ناك نإ هئإف مهناطيحو مهسفنأل سانلا ءاقسإ نم
 نوقتسي مهنأ فرعي مل ناك نإو ،ناينبلا نم اهيلع ثدحي اكِم هعنم مهلف كلذ

 .اهنفدب هوذخأيلف مهيلع تبثت : نإ امأو ،مهيلع تتبث نإ اذهو ؛مهعنم هلف اهنم

 ىلإ اووتسا نإ مهنإف كليم وأ ”رئارتما وأ قاقشنا رصقلا يف ناك نإ امو

 كلذ هل ناك نم ذخؤيلف ضعب نود مهضعبل ناك نإو ؛هيلع اوذخآنيلف هلك كلذ

 :خسانلا فاضأ دمو .ناسنإلا عنص نم تسيل ةيعيبط انيع دصقي هلعل «ةيلوأ نيع» :هلوق - 1

 .«ةميدق يأ»

 .راهنت تذخأو :ديري \«طقاستت تلعجو» - 2

 :ههجو ًاشرم شرمي شرم» :دجنملا يفو .«سالتخالاو ع ارتنالا شارتمالا» :سوماقلا ف لاف - 3

 هعزتنا ءيشلا شرتما» :لاق مث «صرقلاب اهيبش ،هعباصأ فارطأب هلوانت ،هضع وأ هشدخ

 هئازجأ نم اميس ال رادحلا هجو طقاست ديري هأ ةرابعلا نم مهفن اذه ءوض ىلعو .«هسلتخاو

 .ىدنلا ببسب ةلفسلا
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 نكمي ناك نإ هنإف هحالصإ وأ هوري مث هلك كلذ عزن يف اوفلتخا نإو .هحالصإ
 نكمي ال ناك نإو .عزني ال هنإ :لاق نم لوق لوقلاف هعزن ريغ نم هحالصإ

 داسفب الإ همده ىلإ اولصي مل نإو ،همدهب لاق نم لوق لوقلاف ،همدهب الإ هحالصإ

 ناك نإو .لاحلا اذه ىلع همده ىلع اوذخآتي الف إمدآ ييب وأ ناويحلا نم سفنألا
 هونمضيلف مهمده ببسب ائيش اودسفأ نإف ؛هومدهيلف ن ناطيحلاو رودلا ينف هداسف

 .ءيش مهيلع سيلف هايإ مهمده ببس ريغ نم ًائيش دسفأ نإو ؛هباحصأل

 لام وأ شرتما وأ مدهناف ًابحاص هل اوفرعي مل تيب رصقلا كلذ يف ناك نإو

 هنم نوذخأي مت كبحاص اوفرعي ىَتَح هنوكزتي َمُث ةرجألاب هلك كلذ نوعزني مهنإف
 رصقلا ناك نإ هنإف رصقلا نم هلباق ام مدهنا نإ امأو .ةرجألا نم هيلع اوطعأ ام
 ام حالصإ ىلع نوذخآتي مهتإف ضعب نود مهضعبل ءيش هنم سيلو )هلك مه
 نإو ؛رصقلا هب حلصأ اًمِم هبان ام هوفرع نإ تيبلا بحاص ىلع نوكرديو مدهنا
 اوعجريو ةرجألاب كلذ اوحلصيلف تويبلا باحصأل رصقلا نم تويبلا لباق ام ناك

 امم ةميق رثكأ وهأ داسفلا هب حلصي ام ىلإ رظني الو عب مدق نإ هبحاص ىلع
 مأ اهعيبي ةفيلخ كلذل نولعجي لهف ًابحاص اهل اوفرعي مل نإو .ًلقأ وأ هنم حلصي
 تيب وأ رصقلا كلذ يف مهس ميتيلل ناك نإو .كلذ ريغ ليقو ؛ال :ليق ؟ ال

 اوذخأيلف كلذ لبق نكي مل و هثودح وأ داسفلا دعب هحلصي ام ىلإ كلذ جاتحاف
 ةفيلخ هل اوفلختسي نأ هتريشع اوذخأيلف ةفيلخ هل نكت مل نإو ‘تناك نإ هتفيلخ

 كلذب موقي ةفيلخ نيملسملا ةعامج لعجتلف ةفيلخ هل نكت مل نإو ،كلذب ذخوي

 ام اَدَهَو «مهلك مهف رصقلا ناك نإ» :نوكت نأ ةرابعلا يف عصألا نأ قايسلا نم ذخؤي - 1
 .ررحيل ...اهدعب ةرابعلا هدكوت

 تاقفن نع رظنلا عطقب رصقلا ىلع ئراط داسف حالصإ نم ب ال هئأ :ملعأ هللاو ةرابعلا ىنعم - 2

 هحالصإ أل ،هيف قلا تويبلا وأ رصقلا نم حلصي ام ةميق نم رثكأ تناك ولو حالصإلا
 .اهيلإ امو سوفنلا ىلع نامأ ةرورض
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 .ناك امم كلذ نم هيلع اوقفتا ام لك نم همهس رذقب هنم دسف ام رك حلصيو

 باوجلا لاحلا اذه ىلع نونجلاو لفطلا كلذكو ؛هلام نم كلذ يطعيو {هل حلصأ .

 يف نامك نإ امأو .هلك كلذب هوبأ ذخؤيلف بأ لفطلل ناك نإ امأو .دحاو اهيف

 بان ام ناينب اودارأف دجسملل رأ رجألل وأ نيكاسملل تيب وأ مهس رصقلا كلذ

 نولعجي ننملنسملا ةعامج نإف دسف م اذه لبق ناك وأ \تويبلاو رصقلا ا نم ءالؤه

 .لك ذخأيو ،كلذ لبق ناك اكيم دسف ام حالصإو ناينبلا نم هب موقت ا ةفيلخ كلذب

 ام كلذ نم عبيلف نكي م نو ،ناك نإ نيملسملا لام تيب نم كلذ هب حلصأ ام

 ملعا هللاو هعيي الف كلذ ‘ "هنم رجاؤي نم باصأ نإو هنم يقب ام هب حلصي .

 . .قيفوتلاو نوعلا هبو مكحاو -

 فيلأت ٥ ديباتو هنوع نسحو هللا دمحم . لوصألا باتك ن نم ثلاثلا ء هرجلا زرك

 لا امهمحر دح اننع نب دمحأ ساكملا يبأ دعسألا ماما زجلا خيشلا .
: . 

 نيملاعلا .7 « نيم 7 . مهتريسو مهتنس نيفتقملا نم لمجو ‘ امهنع يضرو .

 .هحالصإ ىَلَع هرحا بستحي نم :هب دارملا َلَعَل :«هعبي الف كلذ هنم رجاؤي نم باصأ نإو» - 1

 . .ملعا ه هللاو

 ميسقتلا أ دكوي امم .سابعلا يا غيشلا فلؤملل تسبلو خسانلا فيلأت نم انه ةمتاخلا هذه - 2

 .ةمدقملا يف اذه انحضوأ دقو 5ريبك طلخ هيف ءازجأ ىلإ
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 كت . .. ٠ -. ٠١ ٠
 ةرضملا نم رصقلا لهأ هنم عنامتي اميف :باب

 طئاح هب فعضي ام هتيب لباقي اًمِم روسلا يف ثدحي نأ دارأ لجرف :تلق

 م وأ هنم تذفنأ ءاوس قًرك وأ ًانزخع هيف ثدحي وأ داتوألا برضي نأ :لثم روسلا

 ؟هيلي اميف ًابشخ لعجي وأ ذفنت

 مهتويب نيب يلا ناطيحلا كلذكو ؛اكيمج هيلع اوقفتا نإ الإ "كلذ نم اتيش لعفي ال :لاق

 .لاحلا اذه ىلع اهفعضي امم انركذ ام لثم مهنيب اميف ثدحي نأ مهدحأ دارأ نإ

 نأ دارأ وأ رصقلا طسو ي يلا ةحاسلا نم هتيب ىلإ ديزي نأ مهنم دارأ نم كلذكو

 اهلك ةحاسلا وأ .‘,حاسلا يف ءاوس كلذ بيصي الف ءانركذ امك وهف ائيش اهيف ينبي

 رصقلاب رضي اًمِم ةحاسلا كلت يف ثدحي ام لك يف نوعنامتي مهنإف ،تيبلا بحاصل
 ًاطبرم وأ .)ريطلا وأ رجحلل ًاندعم اهيف ذحُي وأ ] ارئب اهيف رفحي نأ دارأ نم لثم

 .“اضاحرم هيف لعجي وأ ةلبزملا وأ ةسانكلا هيف عمجي اعضوم وأ هتبادل

 نيطلا وأ بشخلا وأ ،هب يي نأ دارأ اذإ رجحلا عضو :لثم هنع يغتسي ال ام امأو

 ناينبلاب لغتشي مل نإو ،هيف يي ام رادقم هعضو نم هنوعنمي ال مهنإف سبجلا وأ

 ضعب كلذ يف ءاوس :هكعل» :يلاتلا قيلعتلا لصألا شماه ىلع دحو «ةحاسلا يف ءاوس» :هلوق - 1

 .هيجو وهو «ةحاسلا وأ ةحاسلا

 هيف هلصأ ةماقإل هوحنو بهذ نم رهاوجلا تبنم :سلجمك نردعملاو» :سوماقلا يف لاق ندعملا - 2

 .«هلصأ هيف ءيش لك ناكمو ،هيف هايإ كلق هللا تابنإل وأ 5اًمئاد

 تبنم» :لاق نأ ىلإ .«هزكرمو هلصأ هيف ءيش 1 ناكم :نداعم عمج ندعملا» :دجنملا يفو

 .ىهتنا .«اهوحنو ةضفو ديدحو بهذ نم رهاوجلا

 اهيف دحو اذإ نيطلاو رجحلل اعلقم ةحاسلا يف ذخني نأ :هللا همحر فلوملا دصقمو
 .اهوحنو ةراجحلا علق ناكم وه علقملا نأل ،امهندعم

 :دجنملا يف لاق .ىنعملا اذه ريغل دري هنأ ريغ ءحارتسملا يأ ،فينكلا :هنأ نسلألا ىلع رهتشا :ضاحرملا - 3

 ةماعلا هيمستو هلسغ دنع بوشلا اهب برضي ةبشخ - ،لستغملا - :ضيحارم عمج ضاحرملا»

 .(ضحر ةدام بلطا) .فينكلا لثم هيف أضوتي ءيش :ةضاحرملاو ةضحرملا .حارتسملا - ،طابخملا
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 . عزنب وأ ناينبلاب هوذخأيلف لجالا كلذ ىلإ نبي م نإف ؛هيف نيي ًالجا هل اولعجيلف

 نأ اودارأ نإ كلذ يف اورظنيلف ناينبلا ىلإ هب لصي ال رذع هيلي ثدح نإف ؛هترضم

 تقو ىلإ كلذ عزنب هوذخأي نأ اودارأ نإو ؛اولعف هناينب هيف هنكمي تقو ىلإ هورظتني

 ١ .هماقم يق هل بوهوملا وأ يرتشملاف هل هبهو وأ هريغل كلذ عاب نإو .اولعف ")هناينب

 .ةحاس يف يذلا رابغلا نم ائيش سنكي نأ مهريغ نم وأ مهنم دارأ نم امأو

 وأ ةماعلل دامسلا كلذ ناكأ ءاوس ،كلذ بيصي الف رصقلاب “طي اًمِم رصقلا
 . عفري مهنم دحاو ك ًةإف رصقلاب ًرضي و "صاوخلل كلذ نم ناك ام امأو .ةصاخلل

 مهقافتاب لإ هوعفري الف هنوطوخي مهف ةَتماَعلِل كلذ ناك نإ امأو .كلذ نم هلام

 راصف رابغلا كلذ ثدح نإ امأو .مهريغ نم وأ مهنم هعفري نأ دارأ نم ناكأ ءاوس

 نوذخؤيو ،مهل ناك نإ هب نوعفتنيو هنوعزني تويبلا كلت باحصأ لاف تويبلل ةرضم
 كلت نوذخأي تويبلا باحصأ ةلف \تويبلا ةرضم هيفو ةماعلل ناك نإو .هعزنب

 .هب لغتشي الف هتيبب رابغلا كلذ رضي مل نم مهب كسمتسا نإ امأو ؛هعزنب ةماعلا

 مهس يف ثدح ام اكف هدودح ةحاسلا نم نم مهنم دحاو ُرُكل ام نيبت نإ امأو

 اهب هذخأ هثدحأ نم فرع نإو ؛هثدحأ نم فرعي مل اذإ هعزنب ذخأ مهدحأ

 ؛هعزني هرذخايلف ةماعلاب كلذ ر رض نإو . .هرض نإ ةعقبلا بحاص كلذ يف هذخايو

 .اهعزني هذخأيلف كلذ ةرضم هتكردأ نم لكو

 اهيف جرخ وأ ،0}مقارخنا :لثم ةحاسلا كلت يف ثدحت يلا تاّرضملا كلذكو
 ىلع مهنيب اميف :نوذخآتي مهتاف كلمر .حيرلا اهيلإ تبلج وأ ةثج وأ ،نيع وأ رتب

 عزنب ب هوذحخأي نا مغ :ملعأ هل هللاو هدارم «هناينب تقو ىلإ كلذ عزني هوذخأي نأ اودارأ نز» :هلوق - 1

 ۔هعاجرإ هلف هؤانب هنكمي ىتَح كلذ

 ينب تالضف هنم ه هدارم ثأ ردابتملا ٥أ ريغ .«هنم قدام وأ ،بازنلا :رابغلا» :دجنملا يف لاق .رابغلا - 2

 ناكأ ءاوس» :دضب هلوق ىنعملا اذهل لديو .ةماعلا ةنسلأ ىلع ةيمستلا هذه ترهتشا دقو ،مدآ

 : .«ةئصاَخلِل وأ ةماعلل دامسلا كلذ

 ءاملاب فارجنا ةحاسلاب ثدح اذإ هأ ةرابعلاب دارملاف اذه ىلعو .قيزمتلاو عطقلاو رفحلا :قرخلا - 3

 .اهحالصإ ىلع اهباحصأ رباج ههيبشو
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 مهنيب ًاعاشم ةحاسلا كلت تناك نإ كلذكو .ةحاسلا كلت يف مهكارتشا ردق
 وأ مهلك رصقلا لهأل ةعقبلا كلت تناكأ ءاوس ،اهحالصإ ىلع نوذخآتي مهتإف

 اهيف ثدح ام عزن ىلع اوذخآتيلف كمهنيب ًاعاشم وأ سانلا نم مهريغل وأ مهضعبل

 رفحي وأ اربق اهيف لعجي نأ دارأ نم كلذكو .اهيف دسف ام حالصإو تاًرضملا نم
 .هلخاد نم وأ رصقلا جراخ نم راغلا مف ناكأ ءاوس ،اًراغ اهيف

 .كلذك هلك اذه دارأ نم نوعني مهنإف مهنم هتيب يل ًاريق لعجي نأ دارأ نموا
 هنإف !هريغ ضرأ يف ناك نإو ؛‘هغزنب ذخؤي الف هضرأ يف ربقلا اذه ثدحأ نإو

 انركذ يذلا اذه ثدحأ نإو ؛هتميق وأ ربقلاب هل عنم يذلا كلذ ضوع هيلع كردي

 ءاوس هيف ثدحأ ام عزنب نوذخوؤي مهنإف رصقلا ةحاس يف ربقلا ريغ هلك

 ةَماَعلِل ةرضم وهو هلام يف ثدح يذلا كلذكو .هريغل وأ هل ةحاسلا كلت تناكأ

 :هعفانم مهنم دحاو كل نوكيو ،هعزنب هوذخأيلف

 هل نوكيو "كلذ نم عنميالو ،هعفر هناد ىلع هتيب نم اتيش عفري نأ دارأ اذإو

 اهيلع لمح ام لازنإ وأ ،هيلإ جاتحي ام عفر تقو يق ةبادلا كلت هيف فقت عضوم

 .تيبلا يف هلاخدإ وأ عفرلا تقو ىلإ هجارخإ دارأ اذإ كلذ هيف عضي عضوم هل نوكيو

 ؟ ةفرغ رصقلا ةفيقس ىلع ينبي نأ دارأ نمف :تلق

 هنإف رصقلا ثودح لوأ نم ةفيقسلا هل تناك نإ الإ كلذ نم هنوعنمي :لاق

 اهزيغ الو ةفيقسلا كلت يف نوثدحي الو .رصقلا اهب ي ال اًمِم ءاش ام اهيف لعفي

 ًاعضوم اهيف ذختي نأ دارأ نم نوعنميو .رصقلا يف سانلا نم ري نمب رضي اًمِم

 الف هضرأ يف ربقلا اذه ثدحأ نإو ،هنوعنمي مهئإف مهنم هتيب يف اربق لعجي نأ دارأ نمو» :هلوق - 1

 ؟هتيب ريغ هضرأ يف هثادحإ نيبو تيبلا يف ربقلا ثادحإ نيب ةقرفتلا دارملا له رظني :«هعزنب ذخوي

 اونطفتي نأ لبق هئادحإ ىلإ قبس نإو ،هوعنم هئادحإ لبق هوكردأف هثدحي نأ دارأ نإ هئأ دارملا مأ

 .ررحيل .هعنم اودجي مل هعينصل

 7 .ادبأ هشبنو ربقلا عرزن ةمرح يف انبهذم اهلبق امو ةرابعلا هذه نم كردي - 2
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 0}).يزارخخا نم مهلك عانصلا كلذكو .راهنلا وأ ليللاب اهيف طبري وأ ،ةعامجلل

 .اهيف مهعئانص بصنو ةفيقسلا كلت يف دوعقلا نم نوعنمي مهريغو نيرارجلاو

 مهلف مهلك كلذ ىلع اوقفتاو ،اقوس مهرصق يف اولعجي نأ رصقلا لهأ دارأ نإف

 ناينب يف اوفلتخا نإو ؛كلذ مهنم ىبأ نم لوق لوقلاف كلذ يف اوفلتخا نإو ؛كلذ

 لوقلاف ،كلذ لبق مهصوصخ هيف نونبي ال اوناك نإ مهتإف رصقلا يف “ههصوصحخ
 عنم نودجي الف كلذ لبق مهصوصخب هيف نونكسي اوناك نإو كلذ مهنم ىبأ نم لوق

 .لاحلا اذه ىلع رصقلا اهلاخدإ يف يشاوملا كلذكو .هصخ هيف ينبي نأ دارأ نم

 وأ صوصخلا ناينب وأ قوسلا نم لوأ انركذ ام ىلإ فوخلا مهاجلا نإو
 الإ رمضم رصقلا يف اولعجي الو .هنع اونغتسي مل نإ هولعفيلف يشاوملا لاخدإ
 نم كلذكو ،تاعامجلاب هلخدي نأ دارأ نم نوعنميو ؛كلذ لبق ناك وأ مهقافّتاب

 .رصقلا باحصأ ريغ يف هلك اذهو ،مهتاروع ىلع لدي وأ مهب ردغي نأ هنم اوفاخ

 ىلع لدي وأ مهب ردغي نأ هنم نوفاخي نم رصقلا باحصأ نم ناك نإ امأو

 نإ :لوقي نم مهنمو .هوسبح َرجحلا رسك نإف ،هيلع نورجحي مهنإف مهتاروع

 .مهرصق نم هوجرخيلف هيدي ىلع اوكلهيو ،مهب ردغي نأ اوفاخ

 فخلا زرخ» :سوماقلا يف لاق .ةيذحألا عناص :زارخلا :«نيزارخلا نم عانصلا كلذكو» - 1

 ةدام يف لاقو .«مظني امو رهوجلا :ةكرحم ةزّرَخلاو .هتفرح ةرازخلاو .هبتك هزرخيو زرخ

 .هب ؤرخي ريسلا :مضلاب ةبتكلا» :(بتك)
 وأ رجش نم تيب» :برعلا ناسل يف درو امك صلا :«مهصوصخ ناينب يف اوفلتخا نإو» - 2

 صاصخأ عمجلاو ؤجزألا ةئيه ىلع ةبشخ هيلع فقسي يذلا تيبلا صخلا :ليقو ؤبصق

 .ةحرف يأ ةصاصخ نم هيف ام ىري ةنأل كلذب يس صوصخ :هعمج يف لبقو عصاصجخو
 .(ت) ةخسنلا اهب تدرفنا :«ًالوأ» - 3

 ةملكلا لعلو .فوخلا لاح هيلإ أجلي يذلا بحملا دصقي هلعل «ًارمضم رصقلا يف نولعجي الوه :هلوت - 4
 هيف نولعجي الو» :ةرابع ليمكتلا يفو .ةيوغللا محاعملا هديفت امك ءافخإلا ىنعع. رامضإلا نم ةقتشم

 برسلاو .(1944 ةنس سنوتب برعلا ةعبطم عبط .ليمكتلا باتك نم 62 ةحفص رظنا) .«ًابرسم
 .ةيوغللا محاعملا هتدافأ امك .ضرألا تحت ريفحلا :كيرحتلاب بّرسلاو ،قيرطلا
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 ؛مهرصق روس نم مهنم دحاو لك بان ام ىلعو مهتويب ىلع مهتلغ نوعضيو

 .كلذ نع ىنغ مهل نكي مل و اهيلإ اوجاتحا نإ رابآلا هيف نورفحيو

 فرعي ملف هتيب مادق ناك يذلا دامسلا نم هتيب نفدي نأ مهنم دحاو دارأ نإو

 بارغلا نم هيف ري ناك نإو كلذ نم ًائيش لعفي الف سانلا نم هريغل وأ هل هأ

 هوعنم م و رصقلا باحصأب كلذ ضب م نإ : لوقي نم مهنمو .هنم عزن ام رادقم

 .هللا نيبو هنيب اميف هعفري نأ سأب الف

 .كلذ مهلف 6هوعنمف ًاتيب هيف ينبي نأ مهنم دحأ دارأ نإ امأو

 مهنمو .هل نذأ نإ الإ كلذ هل زوجي الف ًابشخ هراج طئاح يف لعجي نأ امأو
 .هعنمي ال : لوقي نم

 نكس نإو ؛هنوعني مهسنإف كلذ لبق نكي مل ام نرف وأ ًاروُتت هيف ذختا نإو
 الف ادحأ هب ًرضي مل و ،نرفلا وأ روُشتلا نع ىنغ هل نكي مل و عضوملا كلذ يف
 .هثدحي نأب سأب

 ةفرغ هلعجيف زاجلا كلذ قوف بشخلا لعجي نأ دارأف رصقلا يف زاجب هل ناك نإو

 .ءيش اهيف هل نكي مل و هريغل وأ اهلك ناطيحلا كلت هل تناكأ ءاوس ،كلذ دجي الف

 ،كلذ لبق نكي مل و هتيب مادق اناكد هيف ذختي نأ رصقلا لهأ نم دحأ دارأ نإو
 .كلذ عزنب هوذخأيلف هثدحأ نإو ؛هنوعنعي مهنإف

 فرفلا كلذكو .ةحاسلا يف ىلوألا اهعضاوم ريغ يف مهتويب باوبأ اوثدحي الو
 .لاحلا اذه ىلع

 ىقري آاجرد فرغلا كلتل اولعجي مل و فرغلاو تويبلا هيف اونبو اروصق اوثدحأ نإو

 ةفرغلا بحاص عنميالو ©تيبلا بحاصب ُهضي ال فيك جردلا كلت نولعجيو كلذ نم

 . لاحلا اذه ىلع ةثلاثلاو ةيناثلا ةفرغلا كلذكو .هتفرغ ىلإ ع ولطلا نم
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 ةلأسم
 كلذو ارخآ عضوم يف رصقلا باب اولعجي نأ رصقلا لهأ دارأ نإ امأو

 ؟ ال مأ كلذ مه زوجي له مهقاقّتتاب

 . مهنمو .‘}هكلذ مه زوجي الف ةماع اوناك نإو ،كلذ مهلف صاوخ اوناك نإ :لاق

 هوعفري نأ اودارأ نإ كلذكو .هنولوحي مهنإف ٍةَّماَعلِل حلصأ كلذ اوأر نإ :لوقي نم
 ييلا يف باوحلاك اهيف باوجلا ،لّوألا هعضوم نع هولزني وأ لوألا هحضوم قوف
 .لاحلا اذه ىلع هوقّيضي وأ هباب اوعٌسوي نأ اودارأ نإ كلذكو .اهلبق

 لهف ©ضوعب الإ هلوزن وأ هعولط وأ عضوم ىلإ عضوم نم هليوحت اوبيصي مل نإ
 ؟ هيف هوري نأ اودارأ يذلا عضوملا بحاصل هنرطعي

 ؛كلذ نودجي الف ةماع اوناك نإ امأو صاوخ اوناك نإ الإ هنوطعي ال :لاق

 .صخري نم مهنمو

 اميف اهنم نوطعيو اهنوعيبي اوناك نإ اهئارشب ًالإ اهليوحت اودجي مل نإو
 اولوحي نأ اودارأ يذلل هنوطعيف هتيب مهيطعي نأ ىلع 77 اهنوطعي وأ نورتشي

 .مهباب هيف نولعجي اعضوم مهيطعيف ،مهباب هيلإ

 ناك نإو ؛كلذ مه زاج ةئصاَخلل رصقلا ناك نإ :ملعأ هللاو هانعم «ًصاوخ اوناك نإ» :هلوقف - 1

 هيف ًاطرتشم مكحلا ناك اذإ اميس ال انه ةقرفتلا هذه ىنعم ىرأ ال ينأ ريغ .زجي مل ةماعلل
 وه نمي قافتالا لوصح بعصيف ةماعلل ناك اذإ رصقلا إ :لاقي نأ ًالإ مهللا مهقافتا

 .رحيل .رصقلا نع ديعب بئاغ
 هذه لثم تمّقت دقو .اهلبق يلا يف باوحجلاك ةلأسملا يف باوحجلا :ريدقتلا اهيف باوحلا» :هلوف - 2

 . دعب اميف اريثك يتأتسو ؛ةرابعلا

 .«هدعب اميف اذكو إةعقبلا رابتعاب ريمضلا كاد :خسانلا فاضأ .شماهلا يف - 3

 نإ ديدج هل عضوم ءارشب الإ : :هانعم «اهنوعيبي اوناك نإ اهئارشب الإ اهليوحت اودجي مل نإو» :هلوق - 4
 .ميدقلا عضوملا نوعيبي اوناك

 كلام لبقي دق هنأ :هانعم «رخآ ىلإ لحرل اهنوطعي رأ نورتشي اميف اهنمث نوطعيو» :هلوقو - 5

 عبتي نأ امإو ،لّوألا عضوملا لبقي نأ اكمإو ءامن امإ ضوعلا هيلإ بابلا ليوحت دارملا عضوملا
 .ةئالث نيب ضواعتلا نوكيف ،هل هتيب ضيوعتب رخآ صخش
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 كلذ مه زوجي ال :لوقي نم مهنمو ؛زئاج كلذ :لاق

 وأ اضوع هيف ذخأي مل و بابلا هيف اولعجي نأ ناكملا كلذ بحاص مهل نذأ نإو

 ؟ بابلا كلذ نوكي نملف انم

 .زاجلا لإ رصقلا باحصأل سيلو عضوملا بحاصل هتعقبو بابلا ناطيح : لاق

 عضوملا كلذ ىطعأ نإو .كلذ دجي الف زاوجلا نم كلذ دعب مهعنمي نأ دارأ نإو

 هتعقب مل نوكتو رصقلا يف مهماهس ردق ىلع مهل نوكيو ،زئاج كلذف ةماعلل

 نوكيو لاحلا اذه ىلع كلذ مهاطعأ نإ سانلا نم ثراولا كلذكو ؛كهناطيحو

 .ةَماَعلِل اهزاج

 مولعم لجرل هناطيحو هولدبي نأ اودارأ يذلا رصقلا باب ةعقب تناك نإ امو
 نودجي الف .اهنمث اوطعيف اهوعيبي وأ اهولدبي نأ رصقلا لهأ دارأف مهنم صاوخل وأ
 مهنمو ؛كلذ مهلف اهزاجب اوعيبي نأ اودارأ نإ الإ ،ةعقبلا باحصأ نذإب الإ كلذ

 مهل هوزَوجف ًصاَوَحلِل يذلا بابلا كلذ اوعاب نإو ؛زاجما عيب زوجي ال : لوقي نم
 .كلذ دعب مهزاجب اوعيبي نأ اودارأ نإ الإ .هباحصأل هنمث نوكيف .زئاج كلذف

 ؛هل بابلا كلذ نوكيو زئاج كلذف ممه اوزَوجف مهريغ عم هولداب نإ كلذكو
 زاجلا نوكيو ،زئاج كلذف هوضرف عضوملا كلذ ريغ ي زاجلا مه ىطعأ نإو
 ةبحلاو ةرامعلا نم ءاش ام هيف لعفي هل هزامو بابلا نوكيو مهلك رصقلا باحصأل
 .)كلذ هبشأ امو

 رصقلا لهأ نم دحاو ٌلُكِل نوكيو 6زئاج كلذف رصقلا لهأل هزاحب ىطعأ نإو
 كلذ يف زاجب هل نوكي الأ بهاولا ىلع اوطرتشا نإ ًالإ عضوملا كلذ ين زاجملا
 يف زاجلا هل ناك نم كلذ عاب نإو ؛زاحب هل سيل رصقلا يف همهس نوكيف عضوملا

 هثدحأ ام نوكي ال نأ وه :طرشب ديقم مالكلا اذه «ةبهلاو ةرامعلا نم ءاش ام هيف لعفي» :هلوق - 1
 ليمكتلا يف نيمثلا خيشلا راشأ دقو ‘بابلا قوف ةرامعلا نوكت نأ لثم كلذو ،زاوحجلا نم ًاعنام
 .«زاحلا عنمي ال ام هيف لعفي هل هلحعو بابلار» :هلوقب طرشلا اذه لإ
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 كلذ يف زاجلا هلف .ةماع اوناك نإو ،كلذ زامج هل سيلف صاوخ اوناك نإف رصقلا

 يرتشملا زوجي لهف.َصاوخ مهو هراجل "ُ...زاحب هل سيل :لوقي نم مهنمو .عضوملا

 ؟ هزاحب نم

 ،كلذ هلف لألا همهس ىلإ جرخي نأ دارأ نإ نكلو زاجملا لإ دصقي ال :لاق

 .دارا ثيح كلذ دعب زوجيو

 نيباب هل اولعجي نأ هباحصأ دارأف دحاو باب ًالإ هل نكي مل نإ ارصقلاف :تلق

 ؟ كلذ مهل زوجي لهف

 ًمُث ناباب هل ناك نإ كلذكو ؛كلذ ىلع اوقفاو صاوخ اوناك نإ الإ ،ال :لاق

 .ةماع اوناك اذإ اذهو ؛ًألوأ انركذ امك دحاو باب ىلإ هوري نأ اودارأ

 ةماعلل :لوقي نم مهنمو ؛هنولعجي مهنإف هيلع اوقَقَتا ام لكف صاوخلا امأو

 :مهضعب لاقف اوفلتخا نإو ؛حلصأ وه امم كلذ نم هيلع اوقفتا ام لك اولعفي نأ

 تاقوأ ف الإ ‘هحتقن :لاق نم لوق كلذ ف لوقلاف هحتفن :مهضعب لاقو }هقلغن

 نإ كلذكو ؛راهنلاو ليللا كلذ يف ءاوس سفنألاو لاومألا نم هيف امل نوفوحتي

 لوقلاف ،هحتف مهضعب دارأف ،امولغم ناك وأ هقلغن :مهضعب لاقف ،مهباب اوحتف
 .هيف ال فوخلا تاقوأ ينف الإ كهحتفن :لاق نم لوق

 ؟ مهرصق لخدي نأ مهريغ اوعنمي نأ زوجي له :تلق

 وأ مهلك هوعنمأ ءاوسو .ةَصاَخلل و أ ةَماَعلل ) رصقلا ناكأ كلذ يف ءاوس "معن : :لاق

 ا اوأر نإ لإ كلذ نودجي الف 3اًضعب مهضعب عنمي نأ امأو و ضعب نود مهضعب هعنم

 مهلف مهريغ نم وأ مهنم فنص الإ هيف لخدي الأ اوقتا نإ كلذكو ؛حلصأ كلذ

 مهضعب ذخأيو .حلصأ كلذ ن ًااوأر نإ هيف تيبملا نم ًاضعب مهضعب عنميو كلذ

 .هيف تيبملا نم مهريغ نوعنميو "كلذ اوأر نإ هيف تيبملا ىلع ًاضعب

 نإو :اذكه كلذ لصأو ًاطقس انه ٌلعل» :ةرابعلا هذه ةيلصألا خسنلا عيمج شماه ىلع دحوي - 1

 .«َصاوخ مهو هراح كلذ عاب .
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 نم اهلك ةادألا كلت نم هيلإ جاتحي امو هحتافمو هلفقو هباب هل نورتشي امّكإ

 ،تيلب اذإ يناعملا هذه لدب اوأر نإو ،هيف مهئابصنأ ةميق ردق ىلع هباحصأ لاومأ

 لشم ىف اهنم اولعجيو اهوعيبيلف اهنم اريخ اودجو نإو 5اهلثمب اهنولدبي مهف
 .هيلإ مهتجاح تقو ىلإ اضيأ ‘ا)هوعفريو كلذ

 ةلأسم

 ؟ كلذ ىلإ اوجاتحاو ةاصاقنم مهرصقل اولعجي نأ اودارأ ًاموق تيأرأ :تلق

 قدنخلاو ليصفلا كلذكو ؛رصقلا يف مهئابصنأ ةميق ردق ىلع هنونبي :لاق
 يف مهماهس ردق ىلع هونبيلف هيوقت 6ةدافر هل اونبي نأ اودارأ نإو .اضيأ كلذ لثم
 .طئاحلا كلذ

 ذخأي نأ زوجي لهف كلذ لبق نكت مل و اهوثدحي نأ اودارأ نإ يناعملا هذهف :تلق

 ؟اهيلع ًاضعب مهضعب

 :لوقي نم مهنمو ؛هر ىلع نوذخآتي مهتإف كلذ لبق ناك ام امو ؛ال :لاق
 ا اوأر نإ كلذ لبق نكت م ولو ،يناعملا هذه ثادحإ ىلع مهنيب اميف نوذخآتي

 .هنع اونغتسي مل و م حلصأ كلذ

 اهوظفحين اهيلإ مهتجاح تقو ىلإ ةادألا هذه اوعفري نأ مهلو :ملعأ هللاو هدارم «هوعفريو» :هلوق - 1
 ًائوم ريمضلا عاجرإ بجي ىنعملا اذه ىلع هئأ ريغ .اهنع اونغتسا نإ كلذو ،ىلبت ال ثيح

 .مدقت ام ىلع

 ام وهو ،هيلإ مهجايتحا تقو ىلإ اهنم اوعاب ام نمث اوظفحي نأ مهف :وه رخآ ىنعم كانهو
 ٠ .ررحيل .ليمكتلا باتك يف هللا همحر ينيمثلا زيزعلا دبع خيشلا هركذ

 .هلل رمألاو .هركذ نم دجأ ملف يدنع ييلا مجاعملا تبّقعت «اصاقنم» :هلوق - 2

 :بيذهتلا يفو .«نصحلا نود طئاح :ليصفلا» :برعلا ناسل يف لاق ،«ليصفلا كلذكو» :هلوق - 3

 ۔«نصحلاو ةنيدملا روس نود ريصق طئاح»

 ةدافرلاف اذه ىلعو ،ىهتنا .«امهريغو لحّرلاو جرسلا ةماعد :ةدافرلا» :برعلا ناسل يفا لاق 5ةدافرلا - 4
 .رايهنالا وأ ناليملا نم هظفحي ثلثم لكش ىلع روسلا عم دماعتم رادح نع ةرابع
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 ناكأ هحتف يف ءاوس ءاقتلم ارصق وأ اتيب رصقلا بناجب ثدحي نأ دارأ نم عنميو
 اًرئب رفحي وأ اًراد هبرقب يبي نأ دارأ نم كلذكو ؛""هيف الخاد وأ رصقلا نم اجراخ
 يف ثدحي ام لك كلذكو ؛اعارذ نيعبرأ نود اميف هنوعنمي مهّتإف اًسرغ سرغي وأ

 اهوفرعي مل وأ ،هريغ وأ ةعقبلا كلت بحاص وه كلذ دارأ نم ءاوس ،ميرحلا كلذ
 تبني نأ لبق اهبحاص مهعنمف {مهريغل اهيف ب يلا ضرألا تناك نإ ًالإ دحأل

 هل اوثدحي نأ اضيأ مهل زوجي الو .ءاش ام هضرأ يف لمعيو ،هعنم نودجي الف هيلع

 تناك اذإ كلذ هبشأ امو صاقنملاو قدنخلاو ليصفلا نم اهانركذ يقلا يناعملا هذه

 .اهبحاص مهل نذأي مل و مهريغل ضرألا

 باحصأ دارأ نإو \دحاو لجر وأ صاوخلا وأ ةماعلا رصق هيف ءاوس ميرحلاو

 مهقاقتتاب ًالإ كلذ نودجي الف رخآ ناكم يف هوثدحيو هناكم نم هوليزي نأ رصقلا

 اودارأ نإ اضيأ ليصفلا كلذكو ؛كلذ نودجي الف ةّماَعلا امأو صاوخ اوناك اذإ

 نودجي الف لألا هعضوم ريغ يف هولعجي وأ قدنخلا اونفدي نأ اودارأ وأ هليوحت

 الإ اهيلع اضعب مهضعب ذحأي ال انركذ يلا يناعملا هذه يف ةدايزلا كلذكو .كلذ

 .مه حلصأ كلذ أ اوأر نإ

 نإ الإ ،هنورفحي مهنإف رخآلا ضعبلا كلذ ىبأو قدنخلا رفح مهضعب دارأ نإو

 نود مهماهسل وأ لكلل هورفحي نأ اودارأأ كلذ يف ءاوس .ةرضم هرفح يف ناك

 ايش هيف اوثدحي الف مهرصقب تراد يلا ضرألا بحاص اوفرعي مل نإو ؛مهريغ

 قرتللا ءانبلا نم ثدحملا ناكأ ءاوس :هانعم هرخآ ىلإ «...اًحراخ ناكأ هحتف يف ءاوس» :هلوق - 1

 .ملعأ هللاو .هجراخ وأ روسلا لخاد ىلإ حتفي روسلاب

 اهيف اودب يلا ةعقبلا تناك نإ :هانعم ،هرخآ ىلإ «...اهيف ييب يلا ضرألا تناك نإ» :هلوق - 2

 قزتلم ءيش ثادحإ نم هعنم نودجي الف اهبحاص مهف نذأي مل و مهريغل اكلم هروسو رصقلا
 مهل زوجي له :وه ،لاكشإ ةلأسملا يفو اَدَه .رّرحيل .ةعقبلا كلت يف قحلا بحاص ماد ام روسلاب

 .ملعأ هللا .؟رخآ ءيش ةرابعلا داَرُس مأ ؟اهبحاص نذإ ريغب ضرأ ىف اونبي نأ

 .مهرصقب تطاحأ قلا :نعي - 3
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 اوفرعي مل ثيح :لوقي نم مهنمو .مكحلا يو هللا نيبو مهنيب اميف يناعملا هذه نم
 .هللا نيبو مهنيب اميف ءيش مهيلع سيلف اهبحاص

 ىرخاةلاسم

 سرفلاو ناينبلا نم ائيش رصقلا ميرح يف ثدحي نأ دارأ الجر تيأرأ :تلق
 ؟ كلذ مهيلع تبثي لهف هباحصأ هعنمي مل و ‘كلذ هابشأو

 .مهيلع تبني هئف صاَوَحلِل ناك نإو .مهيلع تبني الف ةَماَعلِل رصقلا ناك نإ :لاق

 تبثي لهف ،سرغي وأ هميرح يف ينبي نمل اونذأف ةماَعلِل رصقلا ناك نإف :تلق
 ؟كلذ مهيلع

 .مهيلع تبث دقف هل هوعاب وأ كلذ هل اوطعأ نإ امو ؛ال :لاق

 يف اورفحي نأ هباحصأ دارأف رصقلا ميرح يف تويبلاو رودلا ناك نإو :تلق

 ؟ مهودع نم اوفّوخت دقو اًقدنخ تويبلا وأ رودلا كلت

 اونذأ نإو ،كلذ يف ةرامعلا كلت باحصأ مهل نذأ نإ الإ كلذ اولعفي ال :لاق
 .اولعفيلف مهل

 ةرضملا نم مهيلع لخدي امل اوفوخت دقو .ميرحلا كلذ يف دجسملا ناك نإف :تلق

 ؟ هنومدهي لهف مهودع نم دجسملا لبق نم

 .ال :لاق

 ؟ال مأ اهنومدهي لهف مهودع مهيلع علطف رصقلا نم ةييرق تويبلا هذه تناك ناو
 سيلف كلذ هابشأو ةراجحلا يمرب مهلاتق تقو يف هودسفأ ام اماو .ال :لاق

 هيف تناك يلا فرغلا ىلع نوعلطي مهتإف رصقلا لهأ رضح نإف .ءيش هنم مهيلع

 هيف نكي مل نإو ،مهريغ وأ فرغلا باحصأ كلذ يف ءاوس ،مهودع اولتاقيف
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 يف تقولا كلذ يف اودسفأ امو ،اهيلع نوعلطي اَفقُس هيف نولعجي مهتإف ؤفرغ

 كلت الو رصقلا كلذ ةراجح نم نوذخأي الو ىيش هنم مهيلع سيلف مهلاتق تقو

 .صخري نم مهنمو ،هب اولتاقيل ائيش فرغلا

 ةلتاقملل ةراجحلا نم اهيف نودعقي لا نكامألا كلت يف اغوضوم ناك ام امأو

 نأ اودارأف قدنخ هب راد دقو ةماعلل رصقلا ناك نإو .ءيش هنم مهيلع سيلف

 ؟ اناينب هيف اونبيو هونفدي

 سأب الف كلذ يف مهل نذأف دحاو لجرل قدنخلا هيف يذلا عضوملا ناك نإ :لاق

 ؛كلذ نولعفي مهنإف كلذ ىلع اوقَفَاف صاوخ موقل ناك نإ كلذكو ؛مهيلع

 مهنمو ؛هنوبهي الو هنوعيبي الو اميش هيف اوثدحي الف ةماعلل ناكملا كلذ ناك نإو

 حلاصمل هئم نوعفديو هنوعيبيو هنوطعيو كلذ نم اودارأ ام هيف نوثدحي :لوقي نم

 ردق ىلع مهلك رصقلا لهأ نيب وهف ابحاص ناكملا كلذل اوفرعي مل نإو ؛مهروصق

 .اوؤاش نإ هنمث نوذخأيو هنوعيبيو اودارأ نمل هنوطعي {ةرامعلا نم هيف مهل ام

 وأ سرغلاو ناينبلا نم اوؤاش ةرامع يأب هورمعيف مهقدنخ اونفدي نأ اودارأ نإو

 مهقدنخ نم نفدنا ام اوعزني نأ اودارأ نإو ؛الوأ هانلق ام ىلع وهف اقوس هيف اولعجي

 ل نإو ؛كلذ لبق هيف عضري يذلا عضوملا ف بارتلا كلذ اوعضيلف بارتلا نم

 هنوعضي نيأ اودجي غ نإو ")قدنخلاو رصقلا نيب اميف هولعجيلف اًكضوم هل اوفرعي

 .مه رسيت ثيح هوعضيلف كلذ ين

 ءاوس هيف سانلا نوكي امم كلذ ريغ وأ رامس وأ بصق قدنخلا كلذ يف تبن نإو

 باحصأل زوجيو ؛ذتنيح هذخأي الف هب هنوطوحي اوناك نإ ًالإ {هذخأي نم ىلع سأب الف

 .باتلا كلذب قدنخلا مدر ودعلا ىلع لهسل قدنخلا جراخ بازلا لعج ول هئا :اذه يف ةمكحلا - ]

 .ملعأ هللاو

 ناقيس ةداع هل ‘تايلسألا ةليصف نم يبشع تابن سنح :راَمّسلا» :دجنملا يف لاق رامسلا - 2

 رصحلاو لالسلا عنصل هقاروأ لمعتستو ،ةبطرلا يضارألاو عقانملا يف تبني شةبصتنمو ةليوط

 .«اهريغو قابطألاو
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 راجشأ وأ برع بصق هيف تبن نإو .هوعنيو هوطوحي نأ للا نيبو مهنيب اميف قدنخلا
 .هركذ مدقت اميف باوحجلاك كلذ يف باوجلاف ںنيع هيف تجرخ وأ

 اورسكي نأ مهل زوجي لهف ودعلا نم اوفاخ دقو قدنخلا ةرامع اودارأ اذإو
 ؟ قدنخلا لإ نيعلا

 ©كلذ نولعفي مهنإف هئام رسك ىلإ ةبوتلا كلت بحاص مهل نذأ نإ هنإف :لاق

 ام اوطعيو اولعفيلف كلذ نولعفي مهلئاوأ اوكردأ نإ لإ اولعفي الف مه نذأي مل نإو
 لفي مهلبق ناك نم اوكردي مل نإو ؛كلذ لبق هنولعفي اوناك نإ ءاملا نم هل اوفلتأ

 نإ ءاملا كلذ عزن ىلع اوذخآتيلف فوخلا مهنع لاز نإو ؛ءيش مهيلع سيلف كلذ
 .قدنخلا نم هعزن ىلع نوذخآتي الف ناطيحلاب كلذ ًرضي مل نإو ،ناطيحلاب رض
 .ةعابت وهف تابنلا نم هريغ وأ هنانج مهنم ىقتسا نمو

 نإو ،هيلع نوذخآتيو مهيلع سأب الف قدنخلا قمع يف اوديزي نأ اودارأ نإ امأو

 مهل اكلم اهتعس يف اهنم اوديزي نأ اودارأ يلا ضرألا تناك نإف هوعّسوي نا اودارأ
 مهل نذأ نإ ًالإ هيف اوديزي الف ءيش ضرألا كلت يف مهل نكي مل نإو ؛سلب الف
 نإ الإ كلذ نودجي الف لوألا هلاح نع هوقّيضي نأ اودارأ نإو .ضرألا بحاص
 نم هيلع ناك ام اضيأ نوعزنيو 5اودارأ نإ رطانقلا هيلع نولعجيو ،مهل حلصأ ناك
 سأب الف هورفحي نأ اودارأف اهورفحي مل عضوم هيف ناك نإو .كلذ لبق رطانقلا

 ؛نفدلاو مدلاو قيرطلا نم اهلك تاّرضملا عيمج هيلع ثدحي نم اوعنميو ،مهيلع
 .هعزنب هؤذخأيلف كلذ نم ايش هيلع ثدحأ نمو

 عنميو ،فقدنخلا.نيبو هنيب اميف رصقلا تحت اًقيرط ذختي نأ دارأ نم اضيأ نوعنميو
 ىلع هونب امنإ ناك نإو ،هنم اجراخ هتيبل اباب رصقلا نم حتفي نأ دارأ نم هباحصأ

 تابن ةبصق ةدحاولا ٥©8بصقلا» :دحنملا ف لام .فورعمف بصقلا امأ «يبرع بصق» :هلوق - 1

 .هب ملعأ لاف هويرعلا بصقلا امأو .هرخآ ىلإ «...تايليحلا ةليصف نم نام
 .قدنخلا لإ اهئام ليوحت :نيعلا رسكب دارملا - 2
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 رصقلا لخاد هباب دري نأ كلذ دعب دارا مت رصقلا نم اجراخ اباب هتيبل حتفي نأ

 .ةفرغلاو تيبلا اذه يف ءاوس ،هعنم مهلف

 يف اوكرتشا امك مهف نوكي كلذ تف قدنخلا يف نيع وأ رتب مهل جرخ نإ

 تارامعلا نم نيعلا وأ رئبلا كلت ىلع نوثدحي اًمِم اضيأ نوعنامتيو ؛قدنخلا ةعقب

 ضعفانمل نم كلذ هبشأ امو مهبايث لسغو مهبرشل هب نوعفتني ام ناك لو ،اهلك ١

 كلذ رض اذإ هيلع نوعنامتي قدنخلا ءام ءاقستسا كلذكو ؛كلذ ىلع اوقَفَا نإ آلإ

 .ءيش هنم مهيلع سيلف كلذ نم مهرضي ل امو كقدنخحلاَب

 ام وأ ڵبوطلا هنم برضي وأ ،اًرجح قدنخلا كلذ نم عطقي نأ دارأ نم امأو

 نإو ؛هنوعنمي الف كلذ لبق هنولعفي اوناك نإ مهنإف كهنم بارتلا رفح نم كلذ هبشأ

 7 حلصي ناك نإ بارتلا كلذ نم عفريو ،هوعنميلف كلذ اولعفي مل

 .اضيأ هنوعنميو هعفري الف قدنخلل كلذ حلصي مل نإو ؛قدنخلا باحصأ هعنمب

 علط ام لكف ،سانلا نم صاوخل وأ دحاو لجرل قدنخلا كلذ ةعقب تناك نإو
 نوكيو هعفري نأ دارأ نم نوعنميو ةعقبلا كلت باحصأل وهف ،بازتلا نم هنم

 باحصأ هرفحي امنإ ناك نإو ،كلذ لبق هنورفجي اوناك ام ىلع قدنخلا رفح

 .لاحلا اذه ىلع َنفُد نإ هسنك كلذكو ؛هرفح ىلع اوذخآتيلف كلذ لبق قدنخلا

 ،مهصوصخ هيف اونبي نأ اوداراف دحاو لجرل رصقلا ميرح ةعقب تناك نإو

 هيشاومب هيلإ ئجتلي ام هيف لعجيو ،اّمصخ ينبي نأ وه دارأ وأ ںكلذ نم مهعنمف

 مهتارامع نم ةعقبلا كلت يف دامسلا نم ناك ام لكو .مهل زئاجف ،هوعنمف
 وهف طلتخي مل ناك نإو هضرأ بارتب طلتخا نإ ةعقبلا بحاصل وهف صوصخلاب

 .صوصخلاو باودلا باحصأل

 اوردق امب هحالصإ ىلع نوذخآتي مهنإف ،دُسف ىَّتَح قدنخلا كلذ قرخنا نإو

 .كلذ هبشأ ام وأ ڵ©بشخلا وأ رجحلاب ،ناينبلا نم هيلع

 ‘هعضومو مهنم دحاو رك ام اوفرع دقو شرتما رتما ىّمَح رصقلا كلذ مدهنا نإو

 اذهو ؛لاحلا اذه ىلع هلك هيف اوكرتشا نإ كلذكو ؛هناينب ىلع نوذخآتي مهتاف

 .اهيلع نوذخ آتي الف ؛مهناطيح عضوم اوملعي مل ن او ،مهناطيح عضوم اوفرع اذإ
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 ناينب ىلع نوذخآتي مهنإف تويبلا يف اوكرتشي مل و رصقلا يف اوكرتشا نإ امو
 ؛نوذخآتي الف مهل نيبتي مل نإو مهل نيبت ام لك يف هيلع نوذخآتي امئِإو ،روسلا

 مهنم دحاو لكل ام عضوم اوفرع دقو ،هنيطو هبوطو هرجح طلتخا ىَّتَح مدهنا نإو

 دحاو ًلَكِل نوكيو ،هناينب ىلع اوذخآنيلف تويبلاو رصقلا نم بوطلاو رجحلا نم

 ،هوبرقي الف مهيلع لكاشت امو ؛هطئاح برق امو هتيب يف ام بوطلاو رجحلا نم مهنم

 نم مهنم دحاو لُكِل ام اوفرع دقو ،ساسأ مهل نكي مل نإو ؛مهناطيح ساسأب نودتقيو
 .اًضيأ هب اودتقيلف ضرألا كلت يف "مادقألا ددع

 نيمأ وأ مكنم دحاو لك عضوم اذه :مهل الاق نإ نينيمأب نودتقي كلذكو

 ١ .سانلا نم هوقلص نم وأ ادحاو

 ضعبلا كلذب نوعفتني ناك نإ هتإف اضعب اوملعي مل و كلذ نم اضعب اوملع نإو

 :لوقي نم مهنمو ؛هحالصإ ىلع نوذخآتي الف هب اوعفتني مل نإو ،هيلع اوذخآتيلف

 .هب اوعفتني مل ولو هيلع نوذخآتي

 نيبت ام لكف هضرع رادقم يف اوفلتخاو 5مدهنا امدعب هونبي نأ اودارأ نإو

 :مهنم لاق نمو ،هب نوذخآتي الف مهل نيبتي مل امو ،هب اوذخآتيلف كلذ نم مهل
 اذه ىلع وهف هلوط رادقم ين اوفلتخا نإ كلذكو .يعملا وهف اذكو اذك هنم يقب

 امك مهعنمي ىتَح هيلع اوذخآتيلف ودعلا نم مهعنمي ال هونب يذلا ناك نإ لإ ،لاخلا
 .كلذ لبق ناك

 نم فرغلاو تويبلا رادقم يف اوفلتخاو .هناينب يف اوذخأف مدهنا نإ كلذكو
 .. . ث ۔ (2) . . . . ے. . . “. . .

 اوقفتي ىتَح فرغلاو تويبلا نوكرتيو روسلا نونبي مهّتإف ضرعلاو لوطلا

 يف لاق .مادقألاب انايحأ نوكي ةحاسملا سايق أل ،ةحاسملا نم هدارم «...مادقألا دنع نم» :هلوق - 1
 ام :سايقلا يفو (ركذت دقو ةثئؤم) ،لحلا :ةمف اهرّغصم مادو مادقأ :ج مدقلا» :دجنملا

 .«بقعلا فرطو لحرلا ماهبإ فرط نيب

 .ملعأ هللاو .اهنم ىلعأ وأ اهقوف ييب ام فرغلاو لفسأ ينب ام تويبلا نأ مدقت - 2
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 .هيلع نوذخآتي الف اوكرتشي مل نإ امأو روسلا يف اوكرتشا نإ اذهو ؛اهيلع

 روسلا نم مهنم دحاو لكل ام قرتفا ولو هيلع نوذخآتي :لوقي نم مهنمو
 روسلا نم مهلباق امو مهناينبب تويبلا باحصأ الوأ نوذخاؤي امئِإو ؛تريبلاو

 مث يش مهل يقب نإ مهوفلحيلف مهيلع لكاشت امو "مه نيبت يذلا رادقملا ىلإ

 مهل نيبت ام لك يف مهرخآ ىلإ دحاو دعب ادحاو مهدعب فرغلا باحصأ نوذخأي

 :لوقي نم مهنمو ؛ء يش مه يقب ام مه اوفلحيلف مهيلع لكاشت امو ‘كلذ نم

 .مهنم يأرلاو حالصلا لهأ رظن ردق ىلع مهنوذخأي امنإ

 تويبلا باحصأ اوذخأيلف فرغلاو تويبلا تمدهناو ،روسلا مدهني مل نإ امأو

 نم نوذخأي ئ مهناينبب فرغلا باحصأ نم مهيلي نم نوذخأي ئ ؛مهناينبب الوأ

 ناينبب تويبلا باحصأ فرغلا باحصأ ذخأيو .مهرخآ ىلإ كلذك مث .مهيلي
 ءاوس مهنيب اميف فرغلا باحصأ ذخآتيلو .رصقلا باحصأ مهذخأي م نإ مهتويب

 .لفسأ ناك نمو قوف ناك نم

 مدهنا ام ةرب امهنم يناقوفلا ينالفسلا ذخاؤي الف ،امهنيب تيب ناك نإ امو

 3امهنيب يلا ةفرغلا مدهنت مل اذإ هتفرغ ناينبب هذخأي :لوقي نم مهنمو .كلذ نم

 .كلذ ىلع هذخأي الف ،امهنيب يتلا ةفرغلا نكت م نإو

 ،هيلإ اوعجري نأ كلذ دعب اودارأ مت ،هيف نارمع الو مهرصق اوكرت نإ امو
 مهقاقڵاب هنم اوجرخأ ءاوس هنم مدهنا ام حالصإو هنارمع ىلع نوذخآتي مهتإف

 .صاوخ وأ اوناك ةماع ،اوقفَّتي مل وأ كلذ لبق

 هظفحن :نورخآلا مهل :لاقو ،انلاومأو انسفنأب هرمعن ضعبل مهضعب لاق نإ امو
 هررمعي نأ مهيلع نوكردي الو ،كلذ مهلف انسفنأب انترامع ريغ نم هطوحنو

 هرمعن : مهضعب لاق نإو ؛هنم اوجرخ ث كلذ لبق هورمع نإ مهلاومأو مهسفنأب

 ،انريغ نم مكعم هرمعي نم انريغ نم مكل يطعن : نورخآلا مه لاقو انسفنأب

 مل نإو ؛زئاج كلذف هرمعي مهريغ ناك نإف ،لدعلا لهأ يأر ىلإ عجار كلذف

 مهضعب ارب نإو . مهسفنأب هترامع الإ نودجي الف مهسفنأب لإ ةرامعلا مهل حصت
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 دعب ضعبب مهضعب كسمتسا مث كاذه ةرامع ىلع مهنيب اميف كاسمتسالا نم اضعب 2

 ؛زوحت الف ةماع اوناك نإ امأو ،مهتئربت تزاج دقف صاوخ اوناك نإ هنإف كلذ

 .صاوخ اوناك ولو مهنيب اميف مهتئربت زوحت ال :لوقي نم مهنمو

 ؟ امهورمعي نأ اودارأ مث ءابرخ ىَمَح امهترامع اوكرتف نارصق مهل ناك نإو

 اضيأ اوقَقَستا نإو ،هيلع اوردق نإ كلذ مهلف امهترامع ىلع اوّقَمَا نإ :لاق

 لاقف اوفلتخا نإ امأو .اضيأ كلذ مهلف رخآلا نود امهنم دحاو ةرامع ىلع
 يف رظني امكنإ :لاق ،هريغ رمعن امّتإ :نورخآلا لاقو ،اذه رمعن امّئِإ :مهضعب

 ءاوس ىنعملا اذه يف اناك نإو ؛هورمعيلف اعفن رثكاو مهل حلصأ امهيأ ىلإ كلذ

 .حالصلا لهأ مهل ىأر ام اورمعيلف

 ىلع نوكردي لهف رخآلا اورمعي نأ مهضعب دارأ من امهنم ادحاو اورمع نإو
 ؟ كلذ مهباحصأ

 اوردقي مل نإو ءام امهيلك امهورمعيلف كلذ ىلع نوردقي اوناك نإ :لاق

 اناك وأ نيثدحم وأ نيميدق نارصقلا ناك اذإ اذهو ؛ًالؤأ هورمع يذلا اورمعيلف

 ميدق رخآلاو ديدج امهنم دحاو نارصقلا فلتخا نإو .ٍةَّماَعلل وأ صاوخلل
 اوناك ام نورمعي اَمَئِإ :لوقي نم مهنمو ؛ميدقلا ةرامع ىلإ ىعد نم لوق لوقلاف
 .اعيمج امهترامع ىلع اوردقي مل نإو إمهتموصخ تقو يف ةرامعلاب هيف

 هل نم نينليبقلا يفو ںرخآ رصق ىرخأللو ،رصق مهنم ةليبقل نارصق مه ناك نإو

 ام حالصإو امهناينبب اميمح نيرصقلا ةرامع ىلع اوذخؤيلف اًعيمح نيرصقلا يف مهس
 .امهنم دحاو ىلع الإ ذخؤي الف هسفنب هترامع ىلع دحأ ذخأ امأو .امهيف دسف

 ىرخأ ةلأسم

 رك اوعزني نأ ىلع مهلصأ طسو ينا اًرصق اونبي نأ ىلع اوقفتا اموق تيأرأ :تلق
 ؟اهضوع اوطرتشا وأ ةميق اهل اولعج دقو راجشألا نم عضوملا كلذ يف ناك ام
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 لك بان ام ىلع اهضوعو راجشألا كلت ةميق اوطعيو ،زئاج كلذ :لاق
 ةحاسلاو زاجملا :لثم عفانملا نم كلذ ريغ يف نووتسيو ،هونب يذلا نم مهنم دحاو

 .ءاوس هعفانم يف اوناك اًمِم

 ثيح مهسوؤر ىلع مهنوطعي مهنإف عفانملا ضوع الإ اوطعي مل نإ امأو

 رُكِل ام ردق ىلع كلذ ةميق نوطعي امّئِإ :لوقي نم مهنمو ؛عفانملا يف نووتسي

 اونب ام ةميق ًالإ اوطعي مل نإو ؛عفانملا ىلإ رظني الو ضعاقبلاو تويبلا نم مهنم دحاو
 كلذ ضوع نوطعي امإف ؛مهنيب كلذ لبق لوقلا اذه ىلع عفانملاو "عفانملا نم هيف

 اوطعي نأ ىلع هوذخأ نإو ؛نووتسي ثيح ناينبلا نم مهنم دحاو لك بان ام ىلع

 ىلع كلذ لبق اوقَمَا نإف اضوعو هتميق يف كلذ دعب اوفلتخا مت هضوع وأ هتميق

 هتميق هوطعيلف ءيش ىلع اوقفتي مل نإو ،هوطعيلف ضوعلاو ةميقلا نم مولعم ءيش

 رصقلا لهأ ةجاح ىلإ الو اينبم هتميق ىلإ اورظني الو لوألا هلاح ىلع هناكم يف
 ةميقلا ىلع اوقفتي نأ لبق اونبف هتميق ىلع مهقافتا لوأ هيف اوفلتخا نإو؛هيلإ

 اهلبق يلاك اهيف باوجلاف

 ةميقلا ىلع انقَقَتا امنإ :اولاقو ،ضوعلا ىلع مكعم تقفنا امّئإ :مهل لاق نإو

 ىَعَا ام ىلع ةئيبلا هل تناك نإف يعملا وهف ضوعلا اوعداو .ةميقلا ىَعَدا وآ

 نمم صاوخ وأ اوناك ةّماَع نيميلا مهْيَلَع كرديلف ةَنّثَب هل نكت مل نإو ؛هذخأيلف

 َ .مهنم فلحي

 كلذ ىلع اونبف ةميقلاو ضوعلا نيب تدرأ ام كيطعن :كلذ لبق هل اولاق نإو

 :لوقي نم مهنمو .هلوق لوقلاف ،ذخأي اميف اوفلتخاف هنوطعي ام اونبي مل و ،لاحلا

 ؛ضوعلا ذخأي امنإ :لوقي نم مهنمو ؛كلذ ريغ ب بيصي الو ةميقلا ذخأي امنإ

 .هيلع اوححاشت ثيح ةميقلا اوطعيلف ضوعلا ىلع اوقفتا نإ :لوقي نم مهنمو

 ۔«اوطعيو» ضوع «نوعطقيو» :(ت) ةخسنلا يف - 1

 .«...لوقي نم مهنمو .ضوعلا لإ نوذخأي الف ةميقلا ىلع اوقتا ولو...» :خسانلا فاضأ - 2
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 ،مهنم دحاول وأ مهل ادب . مث امولعم اميش اوعطاقتي مل و هلك اذه ىلع اوقفتا نإو

 .مهنم عجر نم لوق لوقلاف .ايش اورمعي مل [نإ] مهنإف

 كلت يف ايش اورفح وأ ناينبلا يف اوذخأ وأ راجشألا علق :لثم اميش اورمع نإو
 ال امو ،ضرألا يف هودسفأ اًمِم هحالصإ نكمي ام نوحلصي مهنإف مهل ادبف ضرألا
 ؛كلذ دجي الف ضرألا يف اورفح وأ هوعطق وأ راجشألا !علق :لثم هحالصإ نكمي

 وأ هضرأ يف اوحلصأ ام ءانعب هيلع اوعجريو عجري نأ هل زوجي :لوقي نم مهنمو
 .هقافّتاو هنذإب راجشألا يف اودسفأ ام ةميق مهيلع كردي الو ،هتميقب

 ضرألا يف داسفلا نكي مل نإ هنإف اوعجرف هنم رثكألا وأ هلك هورمع نإو

 نإو ناطيحلاو راجشألا نم اوعزن ام ةميق هوطعيو ،اوثدحأ ام عزنب مهذخأيلف
 ةميقلا نم هيلع اوقفتا ام هنوطعيو ع وجرلا نودجي الف ضرألا يف داسفلا ناك

 .هنم رثكألا وأ لكلا اورمع ثيح كلذ دجي الف وه عجر نإو ؛ضوعلاو

 ‘هّلك هورمع وأ ضعبلا اورمعف هل ضرألا تناك نم ضعب مهل نذأ نإو
 ؟ مهؤاكرش مهعنمف

 هئاكرشل نمضيو ،هعزن نودجي الف مهل نذأ يذلا مهس رادقم كلذ ناك نإ :لاق

 ىلع اوداز ام عزنب مهذخأيلف مهل نذأ يذلا مهس نم رثكأ اورمع نإو ؛كلذ ضوع

 .اهضوع مهل نمضيو "ةدايزلا كلت عزن نودجي ال :لوقي نم مهنمو .همهس

 وأ مهنم اهلداب وأ مهل اهعاب و أ اهيف مهل نذأ ييلا ضرألا كلت تجرخ نإ امأو

 ."هبحاص اهذخأيلف ائيش اهيف اورمعي مل نإ هف يش اهيف هل سيلو مهل اهبهو

 دسف هضرأ ذخأيو اهعزنب مهذخأيلف داسف اهيف نكي مل ةرامع اورمع نإو

 ضوع مهيلع كرديلف »لضرألا يف ةرامعلاب داسفلا ناك نإو دسفي مل وأ ،كلذ

 .ءيش اهيف هل سيلو اهبهو وأ مهف اهعاب يذلا ال يقيقحلا اهبحاص دارملا «اهبحاص اهذخأيلف» :هلوق - 1

 وأ سرغب ةرامع اورمع نإ :وه دارملا نأ رهاظلا «..داسف اهيف نكي مل ةرامع اورمع نإو» :هلوق - 2

 :هلوق ةرابعلا ىلع ردكي هئنأ ريغ ...هعزنب مهذخأيلف داسف هعزن يف سيل اًمِم امهريغ وأ ءانب
 .دسفي مل وأ كلذ دسف :دعب

 كلت داسف لصحي ناك نإو :دصقي هلعل «..ضرألا يف ةرامعلاب داسفلا ناك نإو» :هلوقو - 3
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 دسفت اَهَنِكَلَو ةرامعلا كلت داسف ضرألا كلت يف نكي مل نإو ،اهتميق وأ هضرأ

 كلذ يف الإ داسفلا نكي مل نإو ،اهضوع وأ اهتميق مهيلع كرديلف كلذ عزنب
 عئابلا ىلع نوكردي الو ،اهعزنب نوذخؤيو كلذب لغتشي الف ،ةرامعلاو ناينبلا

 اوكديلف مهّرغ نإ :لوقي نم مهنمو .هب مهّرغ ولو داسفلا كلذ نم اميش بهاولاو
 .مه دسف ام ةميق هيلع

 نإ رايخلاب نوكيو .اهعزنب مهذخأي الف ضرألا ةرامعلا كلت تحلصأ نإ امأو

 كلت تجرخ نإو .اهضوع وأ هضرأ ةميق ذخأ ءاش نإو ،كلذ ةميق يطعي نأ ءاش

 نأ مه زوجيو ،لّوألا مهقافتا ىلع نونوكي مهنإف هرمأ عئابلا يلو نمل اهلك ضرألا
 تناك نإ ًالإ ءيش كلذ نم حصي الف ،هرما يلو نمل حلصأ كلذ اوار نإ اولعفي
 .لفطلا هنبال ضرألا

 مهريغل لصا اهبرق يفو مهضرأ يف اًرصق اودبي نأ ىلع اوقَقَا موقف :تلق

 ؟كلذ نم مهرضي ام عيمج اوعزني نأ هعم اوقفتاف

 وأ 5مهتماعل وأ مهنم دحاول ءاوس كلذ نم مهُرُضَي ام لك نوعزني :لاق

 :نورخآلا لاقو 5ةرضم اذه :مهضعب لاقف ‘كلذ ي اوفلتخا نإو إمهنم صاوخلل

 هنإ اولاق امف ،مهريغ نم وأ مهنم رظنلا يوذ ىلإ كلذ اوعفريلف ةرضم هيف سيل

 مل نإ هنإف كلذ ضوع ةرضملا كلت بحاص مهيلإ بلط نإف ؛هوعزن ةرضم
 كلذكو ؛هكردي هنإف هيلع اوقفتا نإو هكردي الف ضوعلا ىلع لكا اوقفتي

 الف ةّماَعلا امأو صاوخ مهو مهلك اغلب اوناك اذإ اذهو لاحلا اذه ىلع ةميقلا

 ناك نإ كلذكو .هتميق وأ هبحاصل كلذ ضوع اوطعأ نإ الإ كلذ اهيلع زوجي
 وأ اهتميق اوطعأ نإ الإ مهضرأ يف كلذ نودجي الف .نيناجملا وأ ىماتيلل كلذ

 هعاب نإف إمهل هعاب نإ الإ هوعزني مل ام هبحاصل يهف هلك اذه ةلغ امأو ،اهضوع

 .اهوعرزني 1 ام راجشألا كلت لغتسي نأ هل زوجيو ،هارتشا نمل ةلغلاف

 .لُمأتيل ..هضرأ ضوع مهيلع كرديلف ضرألا يف ةرامعلا
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 ىلع راجشألا كلت كرتي نأ هلف هوبًرخو مهناينب ناينبلا كلذ باحصأ كرت نإف

 نإ نكمو ،هتلزنمب وهف هدعب ناك نم كلذكو ؛ناكملا كلذ ين اهلغتسيو اهلاح

 59 .هتنرول كلذ ملعيلف توملا هرضح

 اوؤربأ وأ ةرضملا كلت نم راجشألا كلت بحاص رصقلا باحصأ أربأ نإو

 .كلذ مه سيلف هذخأ كلذ دعب اودارأ مت .هتثرو

 ءاهعزنب راجشألا باحصأ اوذخأي نأ هباحصأ دارأف رصقلا كلذ برخ نإو

 ال اوناك نإو ،اهعزن نوكردي مهنإف اهودارأ اذإ هترامع ىلإ نولصي اوناك نإ هنإف
 .اهعزن نوكردي الف لاح ىلع اهيلإ نولصي

 رثن ام اوعزني نأ ىلع مولعم عضوم يف ارصق اونيي نأ ىلع موق نا نإو
 نع مكترضم اوعزنا :رصقلا باحصأ مهل لاقف ،اهريغو راجشألا نم مهرصقب
 ءانترضم ع زننف مكرصق اونبا :تارضملا كلت باحصأ مهل لاقو ،انرصق عضوم

 .اونبي ْمَل ولو ،ةَرضملا كلت عزن مهيلع نوكردي مهف

 لصامملاو يقاوسلاو ناطيحلاو راجشألا نم اهلك تارامعلا هذه يف باوجلاو

 .عافتنالاو ةلغلا لكآو عزنلاو تابثإلاو ةئربتلا يف دحاو اهريغو

 عطقي نمم رصقلا باحصأ فاخو رصقلا لوح تناك اذإ راجشألاف :تلق

 وأ ،اهقوف نم مهيمزيف اهعلطي نم اوفاخ وأ مهرصق ىلع عقتف ،راجشألا كلت
 هنوك دعب وأ رصقلا نوكي نأ لبق راجشألا تناكأ ءاوس اهنم مهرصق مهيلإ لخدي

 ؟رخآلا قبس امهيأ اوملعي مل وأ إام اناك وأ

 اوفاخ وأ رصقلا ىلع ناليم هيف ناك نإ لإ تبث اذإ هعزنب ذخؤي ال ءاوس هلك اذه :لاق

 '.ةئصاتخلل وأ ةماعلل ناكأ ءاوس لاخلا اذه ىلع ناينبلا كلذك .مهيلع هعوقو نم

 مهضعب ذخأي هئإف رخآلا ىلع امهدحأ لامو ،دحاو عضوم ين اناك اذإ نارصقلاو

 .ةئصاَخلِل رخآلاو ةماعلل دحاو ناك وأ !ةماعلل اناكأ ءاوس ةرضملا كلت عزنب اضعب
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 مهنيب اميف نولعجي مهّتإف اهيلإ اووتسا ضرأ يف نيرصق اونبي نأ موق قفتا نإو
 ةسمخ هنولعجي :لوقي نم مهنمو ؛اًعارذ نوعبرأ دحاو لكل ءامهميرحل اًغارذ نينامث

 .امهنم دحاو ٌرُكِل عرذأ

 كل اوكرتي الف ،روصقلا اهيف اونبي نأ ىلع اوقَفَاف مه ضرألا تناك نإ امأو

 .اعارذ نيعبرأ اهنم دحاو ٌلُكِل نوكرتي :لوقي نم مهنمو .هميرحل عرذأ ةسمح الإ رصق

 نأ هريغ دارأ نإو .عرذأ ةسمح لإ كرتي الف هرصق ناينبل مهدحأ قبس نإ 7

 .لوألا رصقلا ىلإ اعارذ نيعبرأ كرتيلف هنم برقلاب رخآ اًرصق يبي

 ءهبناج ىلإ رخآ ارصق يبي نأ وه داراف هضرأ يف اًرصق اونبي نأ مهل نذأ نإ امو

 .اعارذ نيعبرأ هميرحل كزتيلف

 عضوم يأ يف اونبيلف هضرأ يف ارصق اونبي نأ مهل نذاف الوأ وه ىنب نإ امو

 .ميرحلا ىلإ نوجاتحي الو دعب وأ برق اودارأ

 رصقلا كلذ ناك نإ هنإف ،هب هنونبي اميف اوفلتخاف اًرصق اونبي نأ موق ما نإو

 نيطلاب ناك نإو ،سبجلاف سبجلاب ناك نإف 5ةرم لوأ هب يب امب هونبيلف كلذ لبق

 رظنيلف ،ةَرم لوأ هب ينب ام اوفرعي مل نإو .لاحلا اذه ىلع هريغبف هريغب وأ نيطلابف

 اوناك نإ اممو .هيلع نوذخآتيو كلذ ىلع نوذخؤيو 5مهنم رظنلا لهأ كلذ يف
 اوقِفَئَتَي مل نإو ‘كلذ نم ،هيلع اوقفتا ام ردق ىلعف ،هناينب اوثدحي نأ اودارأ امك

 كلذ عجريو ،حالصلا لهأ ىأر ام وأ دلبلا كلذ لهأ هب ىنب امب هونبيلف ءيش ىلع

 نونبي ام سنج وأ هساسأ ةعسو ،هرصقو ناينبلا لوط يف ،هلك رظنلا لهأ يار ىلإ
 نوجاتحي ام عيمج لخدي ام رادقم هل نولمعي امنإ هقيضو بابلا ةعس كلذكو .هب

 .هيف هلوخد

 كلذ لبق باب هل ناك نإ هنإف كمهرصقل هنولعجي يذلا بابلا ين اوفلتخا نإو

 اميف مهقامنتا ىلإ كلذ عجريلف باب هل نكي مل نإو ،بابلا كلذ لثم هل اولعجيلف

 .حلصأ هنأ اوأر
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 ىرخ ١ ةلأسم

 مهل زوجي لهف عاشملا ضرأ يف ارصق اونبي نأ ىلع اوقفتا اموق تيأرأ :تلق

 ؟ال مأ كلذ

 مهنمو .هنذإ ريغب وأ هاعدا نم نذإب ،مهريغل رأ مه عاشملا ناكأ ءاوس ،ال :لاق

 هيلع اوّقَمَئا ام ردق ىلع هيف هناينب ىلع اوقَمَئاَو مهل عاشملا كلذ ناك نإ صخري

 ردق ىلع آلإ ناينبلا هيف مهل زوجي ال :لوقي نم مهنمو .لضافتلا وأ "يواستلا نم
 دحاو لك ىنب ام ردق ىلع مهل هيف هونب يذلا طئاحلا نوكيف \ٹرحلل هومستقا ام
 ىلعو .اندنع هب ذوخأملا وهو اغاشم مهنيب ناينبلا نوكي :لوقي نم مهنمو .مهنم

 مهنم دحاو لك عيبي هنإف مهنم دحاو لك ىنب ام ردق ىلع مهل هنإ لاق نم لوق
 جارخإ الو عيب اهيف هل زوجي الف ةعقبلا امأو .بشخلاو ضقنلاو ناينبلا نم هلام

 اميف مكحلا لثم اهلك هناطيح يف مكحلاو ،هماقمب هتنروف مهنم تام نمو ،كلم

 مهريغ ضرأ يف هونب يذلا رصقلا ناطيح كلذكو .لصألا نم مهضرأ ي اونب

 .مهضرأ ينا اونب ام لثم هنذإب

 وأ دجسملل وأ ،مهريغل يه اذإف مهل اهنأ ىلع ضرألا يف ارصق اونب نإ امو

 هوثمتي م وأ مهنايب اومتأ نيرخآ موقل عاشم يه وأ .ةربقملل وأ ؛نيكاسملل

 ناك نإو .ضرألا يف داسفلا كلذ يف نكي مل نإ ،هلك كلذ عزنب نوذخؤي مهتاف

 ضوع نوطعي مهتإف رجألا هوجو نم هجول وأ دجسملل ناكو كلذ ف داسفلا

 .مهرصق نوكسمبيو هلك كلذ

 اودسفأ نإف كلذ عزنب نوذخؤي مهتإف عاشملل ضرألا كلت تناك نإ امأو

 ضرأ نم هلك انركذ اميف :لوقي نم مهنمو .اهداسف ةميق اوطعيلف ائيش اهيف

 .أطخ وهو «ةيوستلا» لصألا يف - 1

 .ج ،ضقنلا» :لاق مت .«هلح شلبحلاو ،همده :ءانبلا اضقن ضقني ضقن» :دحنملا يف لاق :ضقنلا - 2
 ام ضوقنو ضاقنأ .ج ضقنلاو» :لاق مث .«مدُه اذإ ضوقنملا ءانبلا مسا :ضوقنو ضاقنأ
 .«ناينبلا نم ضقتنا
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 هيف اودسفأ نإ داسفلا ةميق نوطعيو هلك كلذ عزنب نوذخؤي مهتأ هريغو دجسللا

 رصقلا ناينب اودمعت نإو ضوعلا هلك كلذ يف مهيلع امإ :لوقي نم مهنمو ايش

 نوكيو ‘بصفلا ةلزنمب نوكي كلذ نإف انركذ يلا هوجولا ءالؤه نم دحأ ضرأ ف

 نإو ءاودسفأ ام ةميق مهيلعف ائيش كلذ يف اودسفأ نإو .ضرألا هل نمل هلك كلذ

 هجولا يف الإ ءاهلك هوجولا هذه يف هنوكردي الف ةمولعم نيع كلذ يف اوداز
 نأ ءاش نإ رايخلاب نوكي رذشيح هنإف ضرألا كلت بحاص هيف نبت دق يذلا

 عزنب مهذخأيلف هكسمي نأ دري م نإو ،هونب نيذلل هتميق يطعيو ناينبلا كلذ كسمي

 .هيلع اوثدحأ ام

 اهومستقاف هريغ رأ ناينبلا نم نيلوألا راثآ اهيفو ضرأ يف ينف اوكرتشا موقف : :تلق

 ةراجحلا نم همهس ينف دجو ام لكب مهنم دحاو لك نبي ناك نإ رصق اهيف اونبيل

 ٤ )؟روجنم ريغ وأ ناك اًروجنم .بم ريغ وأ اينبم

 الومعم ناك امو ،هب ينبي نأ سأب الف لومعم ريغ كلذ نم ناك ام ك :لاق

 ضرألا هجو ىلع ناك ام كلذ نم ءاوس مهنذإبوأ هباحصأ قافتاب الإ هب يبي الف

 ،اًغومحب نكي مل اذإ ضرألا تحت ناك اميف صخري نم مهنمو ،انوفدم ناك ام وأ
 . ء 5 35 ٌ .

 تناك اماخر ةدمعألا نم دجو ام امأو . اعومج ناك ولو هل صخري نم مهنمو

 وأ اناينب همهس يف دجو نم كلذكو . اكيمج مهنيب اميف كرتشم وهف ماخر ريغ وأ

 ٤ . ل . ً . &.. ,ى .
 يف دجو ام لك : لوقي نم مهنمو . اعيمج مهنيب نوكي هنإف ،ارئب وأ انيع وأ ابج

 دجو ام كلذكو ؛ دارأ ام هيف لعفي هل رهف انركذ ام عيمج نم همهس ٢ نم كلذ

 .قسنب اقسن الوأ انرسَف ام ىلع وهف يباوخلا

 مالكلا اذهو ..هنوكردي الف 7 اوداز نإ :هدارم «...ةمولعم انيع كلذ يف اوداز نإو» :هلوق - 1

 . تبثي الف كلذ ىلعو قحلا بحاص وه اهيلع ىدتعملا ضرألا بحاص تأ نم مقت اَمِل ديكأت

 ام كسمي نأ نيب هل رايخلا نوكيف ةحلاصملا ليبس ىلع الإ قحلا نم ءيش ىنب وأ اهيف سرغ نمل
 .هضرأ نم اودسفأ ام ةميق هئاطعإو هعزنب مهذخأي نأ نيبو ،هتميق مهيطعيو هضرأ ي هوئدحأ

 :سوماقلا ق لام .توحنم ريغ وأ ناك اًنتوحنم :هدارم ،«روجنم ريغ وأ ناك ًاروحنم» - 2

 .زاجلا ليبس ىلع رَجَحلا يف انه هلامعتساف .«بشخلا تحن :رجنلا»
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٠ 

 ةلاسم

 ؟اسراح هل اولعجي نأ اودارأف ارصق اونب اموق تيأرأ :تلق

 ىلإ مهالا نإ هنإف كلذ نم مهضعب ىبأ نإو زئاجف كلذ ىلع اوقَمَتا نإ :لاق
 ام ىلع سراحلا ىلإ اعد نم لوقلاف ،سفنألاو لاومألا يف مهودع نم فوخلا كلذ
 مهنم ناكأ ءاوسو .هيلع اوقفتا ام وأ ادحاو ناك نإ سرحلا ددع نم هيلع اوقَمَت

 ىلع وأ روهشلا ىلع لودلاب هوسرحي نأ اوُقَقَتتا نإ كلذكو .مهريغ نم وأ
 كلذ نم ىبأ نم نوربجيو .زئاج كلذف "رثكأ وأ كلذ نم لقألا ىلع وأ مايألا
 .برضلاب وأ نجسلاب قحلا هنم اوجرخأ مهرجح رسك نمف ،هيلع نورجحنو

 ؟مهسفنأب هوسرحي نآ اودارأف ،هيف اولضافت دق اًرصق اونب موقف :تلق

 كلذ يف ءاوس كرصقلا يف مهلضافت ىلإ رظني الو .ةّيوسلاب مهعمجأب هنوسرحي :لاق

 وأ امعابرأ ةيمستلاب 7 وأ ،مهلئابق ردق ىلع لودلاب هوسرح وأ مهعمجأب هوسرحأ
 ام ُْكَم ،نكي مل وأ شةيمستلا يف لضافتلا ناكأ ءاوس رثكأ وأ كلذ نم لقأ وأ إ نالثا

 هل نم كلذكو .ةرحأ ريغب وأ ةرجأب مهريغ نم سرحلا نولعجمو ،زئاج وهف هيلع اوقفتا
 .ةرجأ ريغب وأ ةرجأب هسرحي هتإف بيصن رصقلا يف

 7 هيف هنورجأتسي تقو ىلإ اودصقيلف ةرجألا هل اولعج نأ اودارأ نإ نكلو

 مهلاومأ نم . ةرجألا هيلع اوطعيو ضعب نود مهضعب هسرحيو رصقلا نم 4 هبيصن هنع

 .كلذل ةرمو اذل ةرم نوكيف لوادتي ام . .ةلود عمج اهرسك وأ لادلا مضب :لودلاب - 1

 نوكت نأ ىلع لودلاب هوسرحي نأ ىلع اوقفتا نإ مهئأ دارملا لعل «..مهلئابق ردق ىلع» :هلوق - 2

 .زئاج كلذف ىرخأ ىلع رخآ يفو ةليبق ىلع موي يف ةسارحلا
 عابرأ وأ انالئأ رصقلا نومستقي مهنأ :دارملا لعل «ائالثأ وأ ًاعابرأ ةيمستلاب هوسرح» :هلوقو - 3

 ةثالث لك ةّرَم درف لُك ىلَع هتسارح مهيلع :دارملا نأ مأ .مهنم قيرف هنم لك ةسارح ىلوتيف
 ...؟ةعبرأ وأ مايأ

 الف وه هيلع بجي ةئأل رصقلا نم هبانم ةرجأ هنع اوعضيف :هدارم «هبيصن هنع اوطحيف» :هلوق - 4
 .ارجأ هتسارح ىلع نسي
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 نإ الإ ءاميش مهنع اوطعي الف اورضح نإو ،اورضحي مل نإ مهريغ ىلعو مهسفنأ ىلع
 .اهيلع مهنوربجيو ةمولعم ةرجأ ىلع مهنم حالصلا لهأ قّستتيلف ةيطعلا نم اوبأ
 .مهيلع نوكردي مهئإف "مهريغ ىلع ةرجألا هيف نوطعي يذلا هجولاو

 لتاق وأ "لبصغ هيف ناك ارصق وأ ؤ©بصغلا رصق سرحي نأ دارأ نمل زوجي لهو

 ؟َقحلا عنام وأ سفنلا

 الو ڵبصقغلا تويب هيف تناك ارصق وأ بصغلا رصق سرحي نمل زوجي ال :لاق
 ،لوتقملا ءايلوأل سفنلا لتاق وأ يحلا هنم ذخأي نمل قحلا عنام هيف ناك اذإ هسرحي

 لتاق الو قحلا عنام الو بصغلا تويب ىلإ مهتسارح يف اودصقي مل نإ امأو

 لتاق الو قحلا عنام الو بصاغلا ىلع اوردقي مل و مهسفنأ اودصق امنإو سفنلا
 .كلذ يف مهيلع سأب الف قحلا مهنم اوطعي نأ سفنلا

 الو مهعم اولتاقي الو مهعم اونوكي نأ مهل زوجي الف هيلع اوردق نإ امأو
 مهل رجي الو دحأ وض مهنع عفدي الو إمهنم قحلا جارخإ دارأ نمم مهوسرحي

 مهنإف فوخلا كلذ لجأ نم اوجرخف مهضعب فاخف رصق يف اوكرتشا نإو {ةعفنم
 ءاوس ،اهولخدي نأ اودارأ اذإ مهتويب مهل نوعنمي الو مهترضم نم مهرصق نوسرحي
 مهرصق نوسرحي مهنإف سانلا نم مهريغ فوخ وأ مهباحصأ فوخ مهجرخأ
 اوسرحي الف مهسفنأب مهوجرخأ نإ امأو .ةرضملا نم لخدي امل مهباحصأ تويبو

 .ملعأ هلل اف سانلا نم مهريغ نم امأو مهنم رصقلا كلذ

 الو هراجشأو هناطيحو هتويب نم هل بصغ ام حالصإ ىلع لجرلا ذخؤي الو
 .هب عافتنالا ىلإ لصي مل ثيح هنم عنم ءيش لك

 ©ة؟مهريغ لجأ نم وأ مهلجأ نم رصقلا كلذ نم مهباحصأ اوجرخأ نإ امو

 .بوصغم ءزج هيف يأ بصغ هنم ءزج ىف ناك :دارملا ًلاعل «..بصغ هيف ناك ًارصق وأ» :هلوق - 1

 .اهعنم وأ اهتزاحإ نيب اَدَُرت ةلأسملا يل نأ ودبي «ملعأ هلل اف» :هلوق - 2

 يعدتسي مهنم ببس زأ مهنم بغش لحأ نم :دارملا زعل «مهريغ لحأ نم وأ مهلجأ نم» :هلوف - 3

 .هيف اببس نوجرخملا ناك مهريغ بغش لجأ نم وأ !مهجارخإ
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 مهس نود فورصم وهو مهمهسب عافتنالا ىلإ نولصي اوناك نإ : :لاق

 نإ امأو .اضي . اضيأ هحالصإب نوذخأيو هنولمعيو مهمهسب نوعفتني مهنإف .مهباحصأ

 اووآي الو هولخدي الف مهنيب اميف كرتشم ُهَنِكَلو مهنم دحاو ٌلُك مهس اوفرعي مل
 .هنم مدهنا ام ناينبو هحالصإب ذخؤي الو ،هوجولا نم هجوب هب اوعفتني الو هيلإ

 .رصقلا كلذ نم مدهنا ام حالصإب ةونعلاب هنم جرخأ نم ذخؤي الو

 وأ مهيف بجو قح لجأ نم كلذب اوجرخف مهباحصأ ريغ نم اوفاخ نإ امأو

 هحالصإب نوذخؤيو .كب عفتني الف افورعم مهسلا ناك نإ هنإف .مهتدارإب اوجرخ

 نوحلصي مهباحصأ نم نيقابلا اف مهيلإ لصوي م نإو ؛مهيلإ لصوي ناك نإ

 ثكلذ نم مدهنا ام لجأ نم مهيلإ لصت ةرضملا تناك نإ مهسفنأب مهمهس

 .مهوجرخي مل ثيح اولمع ام ءانع مهيلع نوكرديو

 مهسنإف يقب نمو مهنم جرخ نم ،رصقلا كلذ يف ءاكرش مهلك اوناك نإ امأو
 كنم دسف امو كلذ نم مدهنا ام نوحلصيو سرحلا هل نولعجتو هنورمعي

 .مهئاكرش نم جرخ نم ىلع هب نوعجريو

 نإ امأو .يش ءاركلا نم مهيلع سيلف ‘لهعفنل تويبلا كلت اورمع نإو

 ناك نإ كلذكو .اورمع ام ءارك نوطعي مهَتإف تويبلا عفن نود مهعفنل اهررمع
 نإ صخري نم مهنمو ،اًضيأ ءاركلا اوطعيلف تويبلا عفنو مهعفن ةرامعلا كلت ي

 .ءاركلا مهيلع نوكي آلأ مهعفن ىلإ اودصقي مل

 اولصو نإ هنومدهيو مهنولتاقي مهتاف .هيف اوعنتماف قحلا عنمل ارصق اونب نإ امأو

 عنمل هاب نم ريغ هلخد نإ كلذكو .ءيش اودسفأ ام نامض نم مهيلع سيلو .هيلإ

 هيف اودسفأ امم مهيلع سيلو اضيأ هنومدهيو مهنولتاقي مهنإف 6هيف عنتماف قحل
 هناينب ا ءاوس دحأ هيف لخدي م ولو قحلا عنمل هونب ثيح اضيأ هنومدهيو .ءيش

 .متي مل وأ

 .تويبلا كلت حلاصل يأ «اهعفنل» :هلوق - 1

- 227 - 



 .هتميق نومرغيو هنومدهي مهنإف قحلا نم هيف اوعنتماف مهعفانمل هونب ام امو

 .ءيش مهيلع سيل :لوقي نم مهنمو

 مهنولتاقي مهنإف ،ًقحلا عنمل نبي مل و ،هنيب وأ مهريغ رصق اولخد نإ امأو
 نوطعي امنإ :لوقي نم مهنمو .مهلاومأ نم هيف اودسفأ ام ةميق نومرغيو هنومدهيو
 .نيملسملا لام تيب نم كلذ

 اودسفأ ام هيلع نوكردي الف هومدهف قحلا عنام هلخدف مهل رصقلا ناك نإ امو

 هدسفي مل و هعانتما ين هببسب دسف ام كلذكو ؛هسفنب وه هدسفأ نإ الإ مهرصق ين

 .يش هنم هيلع سيلف هسفنب

 رصقلا يف باوخجلاك كنجاوملاو رابآلاو ناطيحلاو ناريغلاو رودلا يف باوخجلاو

 .قسنب اسن
 تويبو دجسملا كلذكو .كلذ نوعطقي الف راجشألا يف مهل عنتما نإ امو

 ءيش ينف مهل عنتما نإ رانلاب مهيلع نوقرحي الف ،لاحلا اذه ىلع اهراجشأو رجألا

 .هيلإ هب نولصي ام فيك نولمعي نكلو ،يناعملا هذه نم

 .هب عفتني الو هلخدي الف هباحصأ نم بصغ رصق ىلإ ةرورضلا هتأحلا نمو

 نأ ريغ نم رصقلا كلذ ىلإ ئجتلي نآ هلامو هسفن ىلع فاخ نإ :لوقي نم مهنمو
 .)نيش هيف دسفي

 ؟ةرجألاب مهرصقل اسراح اولعجي نأ اودارأ موق نعو

 ىلع وأ هيف ناك ام وأ رصقلا ةلةسارحل هل نولعجي ام ءاوس زئاج كلذ :لاق

 .اورثك وأ اولق سرحلا نم نوؤاشي ام كلذ يف نولعجيو مهسوؤر

 مكحلا نأ قايسلا نم مهفي ُهَنِكَلو ،طرشلا باوح ةلمج ىلَع اهلامتشا مدعل ةمات ريغ ةلمجلا ورذه - 1

 .بوصخملا رصقلا ىلإ ءاجتلالا زاوج هسفن ىلع فئاخلا يف

 هنولعجي ام يأ ،«رصقلا سارل هنولعجي ام» :باوصلا َلَعَل وأ .أطخ وهو «سارحلا» لصألا يف - 2
 .رحألا نم

 .هدعب امل ةئطوت انه هداعأ هلعنو ؛اذه ىلع مالكلا مدقت دف - 3
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 ناو . .مهسوؤر ىلع نونماض مهنف هوسرح يذلا دسف ىتَح سرحلا عيض نإو

 عيضي م نم ىلع سيلو }نونماض اوعض نيذلاف ضعب عيضي م ر مهضعب عيض

 نمف هبحاص نود ءيش ىلإ ةسارحلا مهنم دحاو رُكِل اودصق نإو .ءيش مهنم

 (")هبحاص نود هل نونماض مهف سرح ام مهنم عيض

 لُكِل ام ةميق ىلع ةرجألا كلت يطعي امنإف ،اذكه رصقلل مهورجأتسا نإو
 رصقلا ىلع ًالإ اوفاخي مل نإ تويبلا باوبأو هناطيحو هتوببو رصقلا نم مهنم دحاو
 .مهلاومأ نود ةصاخ

 ةرجألا نوطعي مهّتإف لاومألا نم رصقلا يف ناك ام ىلع الإ اوفاخي مل نإ امأو

 .لاملا نم نم مهنم دحاو كل ام ةميق

 اذه يف ءاوس مهسوؤر ىلع ةرجألا اوطعيلف مهسفنأ ىلع الإ اوفاخي مل نإ امو
 .لفطلاو غلابلاو كرشملاو دُحوملاو دبعلاو رحلاو ىثنألاو ركذلا

 ةرجألا اضيأ نوطعي مهنإف لاملا نم هيف ناك امو رصقلا ىلع اوفاخ نإ امأو

 .لاملاو رصقلا يف دحاو رلُكِل ام ةميق

 نم مهل ام ةميق ىلع ةرجألا اوطعيلف سفنألاو لاملاو رصقلا ىلع اوفاخ نإو

 ةرجألا نوطعي امنإ :لوقي نم مهنمو .ديبعلا ةميقو رارحألا ةيدو لاملاو رصقلا

 بئاغلا ءاوس كلذ يف نونوكيو سفنألاو رصقلاو لاملا نم هيلع اوقفتا ام ىلع
 .ريغصلاو ريبكلا تيبلا هل نمو ،نونجلاو ميتيلاو رضاحلاو مهنم

 اميف ةميقلا كلت ىلع ةرجألا اوطعيلف ضعب نود رصقلا ضعب ىلع اوفاخ نإو

 ضعب ىلع اوفاخ نإو ،مهيلع اوفاخ نإ سوؤرلا ضعب ىلع نوطعيو .هيف نكمت

 كلذ بان ام ىلع ةرجألا اوطعيلف .مهسوؤر ضعبو هيف ناك ام ضعبو رصقلا

 .لكلا ىلع اهنوطعي امك ©ضعبلا

 .«هبحاص نود هل نماض وهف سرح ام مهنم عّيض نمف» :باوصلا ملَعَلو لصألا يف اذك - 1
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 نم مهرصق اوسرحف ءيش رصقلا ي هل نكي مل نم لزنملا كلذ يف ناك نإو

 لخديو مهرصق ىلع رصقلا باحصأ ةرجألا طعيلف مهلزنم نم مهجرخي ام ةفاخم

 رصقلا لهأ نوبساحيو مهنك مهسوؤر ىلع اوفاخ نإو كمهس وؤرب لزنمل لهأ مهعم

 .")مهرصق ةميقب

 تويبلاو سودلا 2 ةلأسم

 مهضرأ يف كلذ نولعفي امنإف ،اهورمعيو اّنويبو ارود اونبي نأ موق دارأ اذإو

 مل رأ اهبحاص اهيف مهل نذأف دحأل اهوفرع ضرأ وأ ،اهيف اوفرع وأ ،اهوكلم ييلا

 نونبي الف يناعملا هذه ريغ امأو ؛اهترامع مهل زئاجف 5اهعًدي مل و دحأل اهوفرعي
 .اهنورمعي الو اهيف

 الو ،ءاشي فيك اهيف ينبي هنإف ادحأ عم اهيف كرتشي مل يلا لجرلا ضرأ امأو

 كلذ هبشأ ام وأ ،هراج راد ىلع ولعلا وأ لظلا نم هراجب رضي ام الإ كلذ يف رذحي

 نمو اهنم جرخي نمو اهلخدي نمل قيرطلا نم هنع نونغتسي ال امو تازاجلا نم

 .هراج اهب رضي يلا ادعاقملاو ،اهيلإ يوأي

 امك {مهنيب رهف اونب ام لكف اهيف اونبي نأ اوقفتاف ضرأ يف موق كرتشا اذإو

 ؛اهيف مهصصح ردق ىلع اهناينب ىلع اضعب مهضعب ذخأيو مهضرأ يف اوكرتشا
 

 هونب يذلا ضقنلا كلذ ناكأ ءاوس مهئابصنأ بسح ىلع اهلك اهعفانم كلذكو

 نوكي اميف ةميقلا نوددارتيو ،مهنيب ناينبلا نوكيو ؛اهريغ نم وأ ضرألا كلت نم

 اهامك َلَمَتَو كطقس اهيف يل ودبي لا «...نوبساحيو مهلك مهسوؤر ىلع اوفاخ نإو» :ةرابع - 1

 .«مهرصت ةميقب رصقلا لهأ نوبساحم ْمُهْتَم» : :اذكه

 هب دضب ام لك رذحي نأ هيلع بجي هأ : :ملعأ هلل او هدارم ،«هراح اهب لضي ييلا دعاقملاو» :هلوق - 2

 رارضإلا هنأش نم امم _ ةعامج عم وأ هدحو _ دوعقلل نكامأ نم هثدحي ام كلذ ىف امب اهراج

 .راجلاب لضي امم لبق ركذ ام ىلع ةفوطعم انه دعاقملاف .هراب
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 عنم نإ ")رطعب نود مهضعب هانب اميف ةميقلا هيف نكت مل اميف ءانعلا وأ 3هيف

 نكلو ،مهنم ةرامعلا ىبأ نم لوق لوقلاف اهلك ةرامعلاو ناينبلا نم اضعب مهضعب

 .ةمسقلا هيف نكمت اميف ةمسقلا ىلع اضعب مهضعب ذخأي

 وأ همهس رادقم ىنب ،هوعنمب مل وأ هوعنمأ ءاوس {مهنذإ ريغب مهنم دحاو هيف ىنب نإو

 وهف ىنب ام :لوقي نم مهنم :هوجو ىلع كلذف ضرألا بياطأ رتخي مل و ،هنم رثكأ
 ةميقلا نوددارتيف ،نوكرتشي :لوقي نم مهنمو .َرَمَعو ىنب ام لثم هؤاكرش ذخايو ،هل
 اذه نيي :لوقي نم مهنمو .ةميقلا هيف نكمت ال اميف ءانعلاو ،ةميقلا هيف نكمت اميف

 نم مهنمو .هلك اذه يف نيكيرش نانوكيو اَرَمَعو هكيرش ىنب ام رادقم رمعيو كيرشلا
 ثدحأ ام عزنب ذخؤي امك ،كَرتشملا يف ثدحأ ام عزنب هكيرش كيرشلا ذخأي :لوقي

 .هريغل هَتأ ىلع دمعلاب هثدحأ اًمِم سانلا نم هريغ ضرأ يف

 ىنبف ،اهوكرتشا ييلا ضرألا يف هسفنل يبي نأ هكيرشل كيرشلا نذأ نإ امو

 الإ نبي مل نإو ؛هل طئاحلا نوكيو ،زئاجف لقأ وأ هنم رثكأ وأ همهس رادقم اهيف

 يطعي هنإف ،كلذ يف همهس نم كيرشلا هل اربتي ملو ،هنم لقأ وأ همهس رادقم
 نإف ىنب ام رادقم هل طعي مل نإو ،اهانب نمل اهتعقب رادلا نوكتف ،ىنب ام رادقم

 الو اعيمج مهنيب ضرألا نم يقب ام عم رادلا ةعقب نوكتو ،هانب نل نوكي طئاحلا

 هب طاحأ ام عفانم نم هكيرش رادلا بحاص عنميو ،هراد عفانم نم ائيش هل عنمي

 كلذ لخد نم نوكيو .هنم اهعنمي الف "كلملا جورخ هوجو نم ناك ام لإ ناطيحلا
 .لوألا هبحاص ةلزنم هكلم

 هل نوكي نأ ىلع ،اهيف كرتشا يلا ضرألا يف يبي نأ هكيرشل كيرشلا نذأ نإو

 اهؤانب مت نإف ،زئاج كلذف اضوع كلذ يف هل يطعي الو ضرألا نم هيف هل ىنب ام

 اقلطم وأ اهدعب بيصي الو ؟هلبق وأ قافتالا دعب عنملا كلذ نوكي له رظنا» :خسانلا فاضأ - 1

 . ۔«يناثلا رهاظلاو هررح

 .أطخ وهو «بياطم» :لصألا يف - 2
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 كلذ نم ىنب ام كو .يش هيف هل نوكي الو .هل ضرألا نم هيف ىنب ام راص

 هل نوكي الف هب عافتنالا هل نكميال امو ،هل وهف هب عافتنالا هنكمي امم ،هطاحأو

 .طرشلا ريغب هل هاطعأف هيلإ دصق نإ ًالإ عيش هيف

 نأ ىلع ،هعم اهيف كرتشا نلا ضرألا يف يبي نأ هكيرش عم كيرشلا َقَمَتا نإو

 ت ىَتَح ىنبف ،امولعم ناك ام اهريغ وأ مهارد وأ ريناند ،اًمولعم انمث هل يطعي

 ينبي نأ لبق امهدحأل مدب نإ امأو .هطرتشا امك نمثلا كلذ ذخأي هتإف ،هناينب

 نمث ىلع اَقََتتا ثيح :لوقي نم مهنمو .امهنم هل ادب نم لوق لوقلاف ،هبحاص
 ءاش نم عجري :لوقي نم مهنمو .عوجرلا امهنم دحاو لك بيصي الف مولعم

 ءهتعقب عم ىنب ام كسميو ،ىنب ام مدهب هذخأي ال نكلو ،ناينبلا مت ولو ،امهنم
 يف يبي نأ هل نذأ نإو .هريغ نم وأ هيف اكرتشا امم كلذ ضوع هل يطعيو

 هذخأي اعضوم هل ىمس وأ ،هدودحب هاًمسف امولعم اضوع هل يطعي نأ ىلع امهضرأ

 ًمَت نإف ؛زئاج كلذف هيف هذخأي اعضوم هل مسي مل و هطرتشا وأ ،هدحي مل و هيف

 كلذ هل طرتشاأ ءاوس ،هتعقبو ىنب ام هل هطرتشا يذلا هكيرشل ضوعلا راص كهناينب

 نإ الإ ٬هنك كلذ زوجي ال :لوقي نم مهنمو .هريغ يف وأ هيف اكرتشا اميف ضوعلا
 امك كامهنيب ناينبلا ةعقب تراص ةئربتلا نكت مل نإو ،امهنيب اميف ةئربتلا تناك

 .ةلأسملا لوأ يف هانرتسف

 ةمولعم ةيحان اهانب نم ذخأي نأ ىلع ،امهضرأ ينف اراد يبي نأ هل نذأ نإ امأو

 ؛كلذ نم اطرتشا ام ىلع زئاجف رادلا نم ءاش ةيحان يأ نم همهس ذخأي وأ اهنم

 اًعيش ءانعلا نم يطعي الو 5اهتعقبو اهناطيح عم هكيرشل ىرخألا ةيحانلا نوكتو

 راتخي نأ ىبأو طرتشا يذلا هطرش يف اهانب يذلل ادب نإو ،ناينبلا ةميق نم الو

 نم مهنمو .هنم هذخأيف ،هتميق عم ىنب ام ءانع هكيرش نم بلطيلف ،اهنم ةيحان

 .هكردي ال :لوقي

 .هبحاص ينبي نأ لبق رخآ يأر هل ادب نإ :هدارم «امهدحأل ادب نإ» :هلوق - 1
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 نإ امأو .ع وجرلا بيصي الف 5 )راتخت ال :هل لاقو كنب مل يذلل ادب نإ امأو

 ،ثتّتقوي مل وأ هل تقو ةيراعلاب ىنب اميف نكسي نأ ىلع امهضرأ يف يبي نأ هل نذأ

 ءانعلا نم هيلع كردي الو ،هعم مسقيف ،هل تقو يذلا تقولا ىلإف \تقو نإ هنإف

 ءانعلا هيلع كرديلف اهتقو نود هجرخأ نإو ،اهكردي هنإف ةميقلا تناك نإو 7

 نإ اممو ؛ءانعلا نم اهيف نكس ام رادقم هنع طح :لوقي نم مهنمو .ةميقلا عم

 هيف نكس ام ءارك هيلع كردي هكيرش ف ،هل تو يذلا تقولا نم رثكأ اهنكس
 تقولا لبق ءاش ىتم هجرخأ ولو ،ءانعلا هيلع كردي :لوقي نم مهنمو .تقولا دعب
 .هدعب وآ

 هجرخي هئزإف هل تقوي مل ولو ،ةيراعلاب اهيف نكسيو ينيبي نأ هل نذأ نإ امأو

 نم مهنمو .ةميقلا عم ءانعلا هيلع كرديو هعم مستقا هجرخأ ام ىتمف ءاش ىتم

 ام رادقم ءانعلا نم هنع طقسيو ،ةميقلاو ءانعلا عم اهيف نكس ام ءارك موقي :لوقي

 نم كردي الف ائيش نكس نم : :لوقي نم مهنمو .هل هطعيلف ءيش يقب نإف نكس

 .لاح ك ىلع اهكردي هنإف ةميقلا امأو .ائيش ءانعلا

 هيلع كردي الف نكس نإ هنإف ءاميش هيلع كردي الأ الوأ هيلع طرتشا نإ امأو

 هيلع كردي الو ةميقلا هيلع كردي هنإف نكسي مل نإو ،ةميقلا الو اميش ءانعلا نم

 هانرًّسف ام ىلع اهنك ةرامعلاو .ائيش هيلع كردي الف هيلع طرتشا نإ :ليقو .ءانعلا

 .ناينبلا ةلأسم يف

 نم امأو ؛ زئاح كلذف هانركذ ام لع هيبأ عم قفتاف لفطلا عم كرتشا نمو

 ىلع مهتفيلخ عم مهكيرش قفتاف ىلوملا وأ بئاغلا وأ نونجلا وأ ميتيلا عم كرتشا

 مل امو ،زئاجف ضوعلا هيف ذخأ ام لُكَف ءاهانركذ يلا طورشلا هذه نم طرش
 رمأب رمع يذلا كيرشلا ةلأسم يف باوحلاك اهيف باوخحلاف ضوعلا هيف ذخأي

 .ررحيل .«رايتخالا نم كعنمأ» وأ ،«رتخت ال» :هباوص «راتخت ال :هل لاقو» - 1

 :ةدعاقل لوقعم تقولا لبق جارخإلاب ءانعلا قاقحتساف :لاكشإ هيف «هدعب وأ تقولا لبق» :هلوق - 2
 .فلكلا دارعبملعأ هلل اَو .لوقعم ريغف هدعب جارخإلاب امأ 0“مهطورش ىَلَع نوملسملا"
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 ام الإ ،اًيش اهيف دزي مل وأ اهريغ نم اميش اهيف داز اهيف اكرتشا دق ضرأ يف هكيرش
 : ءاوس ادب انركذ امك اهيف باوجلا ،ضرألا حالصإ ةدايزلا نكت مل وأ ناك

 (0)ج رخ مث ه اكيرش اهيف هسفنل ملعي مل وأ .اكيرش اهيف هل تأ ملع ىلع رمعأ كلذ

 هئارش يف جرخف اًئويب وأ ارود اهيف ىنبف اضرأ ىرتشا نإ كلذكو ؛كلذ دعب
 ذخأ ءاش نإو ،‘,هضقن ةميق هاطعأ ءاش نإ رايخلاب ضرألا بحاصف .خاسفنا

 ذخأيلف ءاش نإو ،هءانع هطعيلف ضرألا كلت نم هلك ضقنلا ناك نإو ،هضرأ ةميق

 .اهيف يذلا ناينبلا كلذ عم هضرأ ةميق

 دحلا ىف نسي الف دحأ عم اهيف كرتشي مل يلا هضرأ يف يبي نأ دارأ نإ امإو

 ىنب اذإ راملا هيف زوجي ام رادقم هراج نيبو هنيب كرتي نكلو ،هراج نيبو هنيب يذلا

 نإ :لوقي نم مهنمو .ءانبلا دي هيف زوجي ام رادقم كرتي :لوقي نم مهنمو .هكيرش
 .هناينب لظلا هيلع لعجي الا هراج هعنمي نكلو ،هافك كلذ نم لقأ ولو اًيش كرت
 امأو ؛اهبورغ دنع وأ اهعولط دنع سمشلا هنم عنمي يذلا لظلا كلذ يف ءاوس

 لظ وهف ،تابنلاو عورزلاو ةنجألا يف هراج ىلع راجلا ثدحي نأ عنمي يذلا رظلا

 عنمت هوجولا هذهف .هيلع فرشي ىَمَح هناينبب هولعي الأ اضيأ هعنميو .يلبقلا طئاحلا
 نيبو هنيب اميف ")ةرامعلا نكت مل اذإ اذهو ،ةّرضملا هبحاص ىلع لخدي الئل ؛اهيف
 .هلك اذه يف انركذ اًمِم هعنمي الف ،امهنيب ةرامعلا تناك نإ امأو ؛هراج

 لعجي وأ هولعي ىَّتَح ،هناينب ىلع )لطي نأ هعنمي هنإف ،هناينبب هالعأ ىَّمَح ىنب نإو
 .هتجاحل اهيف علطي تامولعم اناقوأ هل لعجي وأ هيلع علط اذإ هيراوي ام هناينب ىلع

 .اكيرش هل نأ ملع مت :ىنعم رهظ مت :يأ «جرخ ٌمث» :هلوق - ]
 بشخو ةراجح نم هنم مهت ام ييأ ناينبلا نم ضقتنا ام ىنعمب يهف :ةملكلا فيرعت مدقت - 2

 .امهوحنو بشخلاو ةراجحلا نم اهب ىنب يلا ةداملا انه دصقي هلعلو .امهريغو

 ثودح دعبت ةحاسم لغشي امم ثورلا وأ سورغلا :انهاه اهب دصقي ةرامعلا ظفل أ ودبي - 3

 .لّمأتيل .هراج ىلع راجلا نم ةرضملا
 .أطخ وهو «علطي ال نأ» لصألا يف - 4

 علطي ال ىتَح هيلع عولطلا نم هعنمي نأ هلف ،هراج ىلع هئانبب راجلا الع اذإ هنأ :ةرابعلا ىنعم - 5

 .هيلع علطي ال ىَتَح هيراوي ام لعجب هذخأي وأ 5هيلع
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 كلذ هبشأ ام وأ كوشلا :لثم هرضي ام هناطيح ىلع لعجن نأ اضيأ هراج عنميو

 .هتجاحل رمملا نم هعنمي وأ ،هتيب ف كلذ عوقو نم هيذؤي اًمِم

 اميف اونبي نأ ىلع 7 مهضرأ يف اونبي نأ ضرألا باحصأ قفتا نإو

 نذأ نإف ءاًماصنأ مهنيب طئاحلا كلذ اونبي نأ اضعب مهضعب ذخأي هتاف كاطئاح مهنيب

 ١ .هبحاص نود هل وهف هانبف كلذ ينبي نأ هبحاصل مهدحأ

 ؟هنونبي نيأ ىلإف هناينب ىلع اضعب مهضعب ذخأ نإف :تلق

 ىلع ًالّوأ اوقفتي مل نإ ،هيف ام يراوي ىتَح هونييلف روثلل هونب امنإ ناك نإ :لاق
 مل نإو ،هيلع اوقفتا ام ىلع هونييلف ءيش ىلع لا اوقفتا نإ ا امأو . .مولعم ردق

 .سانلاو ناويلا نم يش هيلع فرشي الو راضملا عيمج نم عنمي ىتَح 5هونبيلف اوُقيَتَي

 .ةماق ردق ىلع اهنونبي مهتإف ،كلذ هبشأ امو ةنجألل اهونب لا ناطيحلا امأو

 نإو ؛هانب نمل هيلي يذلا طئاحلاف ،هراج "هيلإ ىنب مت ناريجلا نم دحاو ىنب نإو
 نم دعقيو ءاوس هيف امهف امهنم هانب نم :. غ نإو ؛امهنيب وهف اًكيمج اونب

 اضعب مهضعب عنمي هنإف ءاوس هيف هيف اوناك نإو ٠ هراج لبق ىنب هأ هيف امهنم فرع

 .هنم ناصقنلا وأ هيف ةدايزلا نم

 الو اًخارتسم هينف ذختي وأ بشخلا هيف لعجن وأ داتوألا هيف لعجي نم اضيأ عنميو

 .كلذ لبق هب عافتنالا نم هل تبث ام الإ هبحاص نود هب عفتني نأ امهدحأ بيصي

 مدمهنا ام ناينبو هنييطت :لثم هدارأ نم هنم عنمي الف طئاحلا كلذ حالصإ امأو

 .كلذ هبشأ امو هنم

 اضيأ هذخأيو هكيرش هعنمي الو ،هيلع لام نم هعزنيلف طئاحلا كلذ لام نإو

 قشنا دق ةنكلو لمي مل نإو .هاعزني نأ هيلع لام نإ امهريغ امهذخأيو هعزنب

 .هراج هئازإب ىنب ئ دوصقملا لعل ؛«هراج هيلإ ىنب مث» :هلوق - 1

 هيف دعقيو :اذكه ةحيحصلا ةرابعلا لعل ؛«هراج لبق ىنب هأ هيف امهنم فرغ نم دعقيو» :هلو - 2

 .لمأتيل .هراج لبق ىنب هأ امهنم فرغ نم
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 الإ هحالصإ نكمي مل نإو ،هحالصإ ىلع نوذحخآتي مهنإف مدهني نأ هيلع اوفاخو
 مل و هانب نإف ءامهدحأ هانبف مدهنا نإو .هنونبي مت كلذ ىلع نوذحآتي مهئإف همدهب

 لوألا هضقن ريغ هيلإ داز نإو ،هءانع هكيرش ىلع كرديلف لوألا هضقن الإ هيلإ دزي
 .هئانعو ضقنلا نم هتميق هيلع كرديلف

 ' لوألا هناينب نم نسحأ اناينب هينبيو ،همدهي نأ ءاكرشلا دحأ دارأو مدهني مل نإو
 هناينبب لفكت نإ :لوقي نم مهنم . .هكيرش نود هينبي نأ لفكت ولو كلذ دجي الف

 عنميالو ‘كلذ ىلإ كرتي هنإف ًال وأ هيف اكرتشا امك ،امهنيب نوكيف هكيرش نود

 مهنمو .هسفن ىلع هطرتشا ام ىلع هناينبب ذخؤي هَئإف هينبي نأ ىبأف همده نإو ،هنم

 كردي امّئِإ :لوقي نم مهنمو .همده نيح ناك امك هدر ىلع ربجي امإ :لوقي نم

 .هناينب ىلع نوذخآتيو ،هيف دسفأ ام ةميق هيلع

 جردلا كلت قصتلت مل نإ الإ جردلا كلذ يف ذختي نأ مهنم دارأ نم عنميو
 طئاح نيبو هطئاح نيب كرتي نأ بجي يذلا رادقملا امهنيب كرت دقو طئاحلا كلذب

 هعنمي مل نإو ،هراج ىلإ جردلا كلتب هيلع ١فرشي نأ هبحاص هعنمي نكلو .هراج

 دارأ نإو .اهعزنب هذخأي الف كلذ لبق عضوملا كلت يف تناك وأ هيلع تبث ىتَح

 نم عنمي هنإف جردلا كلت هلو تيبلا كلذ ىلإ اًيش ديزي نأ تيبلا كلذ بحاص
 .جردلا كلت هل تبث ولو كلذ

 ؟ اهثدحأ نمل جردلا هذه تبثت فيكف :تلق

 ردق ىلع اهتوبث : لوقي نم مهنمو .اهلك تارامعلا قرط لثم كلذ : لاق

 .ههبشأ امو لظلا نم انركذ يلا تارضملا توبث

 طئاحلا كلذ عفانم امهنم دحاولو هكيرشو كيرشلا نيب ناك يذلا طئاحلا امو

 هونبو مدهناف ،حارتسملا وأ تاوكلا وأ و هيلع ةبوصنملا بشخلاو داتوألاو جردلا نم

 .أطخ َوُهَو .«فرشي لا» :لصألا يف - ]

 رأ نينس ثالث ييضُم نم يأ» :يلاتلا قيلعتلا ةيلصألا خسنلا يف ةرابعلا هذه شماه ىلع دجو : - 2

 .«فالخلا ىلع رشع
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 كردي لهف هيف اهدري نأ عفانملا كلت بحاص دارأ مث : كيناعملا هذه نم هيف لعجي مل و

 ؟ ال مأ كلذ

 هثروف امهنم دحاو تام نإو .الوأ ناك امك هلك كلذ ةر كردي معن :لاق

 رجألا هوجو نم هجول هلعج وأ اهبهو وأ ‘همهس امهنم دحاو عاب وأ ،هتنرو
 راص نم كلذ نم هعنمي الو ،كلذ هلف هثراو وأ اهدري نأ يناعملا هذه بحاص دارأف

 هل نوكت الا ىلع هونبو إمدهنا نيح هبحاص هيلع طرتشا نإ الإ ،طئاحلا كلذ هيلإ
 .كلذ هلف عفانملا كلت

 ءاميش عفانملا بحاص هيف كردي الف ،لّؤألا هعضوم نع طئاحلا كلذ اولوح نإو
 لوح نإ هراج كلذكو .الوأ هل تناك امك طئاحلا كلذ يف هعفانم طرتشا نإ الإ
 ىلع لوألا طئاحلا يف عفانملا نم هل ناك ام كردي الف ،لّوألا هعضوم نع هطئاح

 ،لّوألا هعضوم يف طئاحلا كلذ ةرب هذخأي هنكلو ،كلذ هيلع طرتشا نإ الإ ،هراج
 ناكف .هكيرش نيبو هنيب طئاحلا كلذ ناكأ ءاوس .ةرم لوأ ناك امك هب عفنتسيلف

 .دحاو امهيف باوخلاف ،هعفانم هلو 5هراخجل هلك ناك وأ ،عافتنالا هيف هل

 لاز ىتَح كلذ دعب مدهنا ئ هيف اكرتشا دقو نيلجَر نيب طئاح ناك نإ امو

 ؟ هناينب ىلع اضعب مهضعب ذخأي لهف هرثأ
 فلت نإو ،هناينب ىلع نوذخآتي مهتإف لوألا ساسألا عضوم اوملع نإ :لاق

 عضوم مهل َنََبَعِي ىََّح ،هونبي نا ضعب ىلع مهضعب كردي الف لوألا هعضوم مهل
 لاقو هعضوم اذه :امهنم دحاو لاقو كلذ يف اوفلتخا نإو ،لّألا هساسأ

 الف !ةنيب امهنم دحاول نكت مل نإو .هلوق لوقلاف ةنّيبلاب ىتأ نمف ءاذه لب :رخآلا

 اَمُهَتنإَم "لألا هعضوم امهل نيت ث كعضوم ين هاينبو اَقَفَا نإو .امهب لغتشي

 عضومت سيل هتنأ امهنم ملع ىلع لوألا اينب نإو .هعضوم يف هر ىلع ناذخآتي
 امهطئاح عضوم كلذ أ ىلع هونب نإ امأو .هعزنب ناذخآتي الف ،لّوألا امهطئاح

 يذلا هراج طئاح اضيأ كلذكو ؛كلذ دعب امهل نبت اذإ هعزنب اذخآتيلف لوألا
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 هيف اكرتشا يذلا طئاحلا ةلأسم يف باوخلاك اهيف باوجلا ؛عفانملا هيف هل تتبث

 0ب نوذخؤي وأ هرب نوذخؤي ثيح

 هعضوم امهيلع لكاشتو ،هرثأ لاز ىَّتَح مدهناف امهنيب اميف اطئاح اكرتشا نإو
 الف ،ال مأ لوألا امهطئاح رثأ هنأ ناملعي الو طئاحلا رثأ اباصأ م لألا
 ذخأي يلا ناطيحلا كلذكو ؛لوألا امهطئاح عضوم امهل نيبتي ىتَح هدرب ناذخؤي

 اذه ىلع لوألا اهعضوم مهيلع لكاشتو تمدهنا نإ اهناينب ىلع اضعب مهضعب
 ريغ عضوملا كلذ يف نكي مل هتنأ مهل نبت دقو ،طئاح رثأ اودجو نإو .لاحلا

 ام ىلع اهُك تازاحملاو لصامملاو يقاوسلا كلذكو ؛هب نودتقي مهنإف مهطئاح

 .اهلبق تناك يقلاو ةلأسملا هذه يف هانرسف

 نأ هبحاص دارأو ،هيلي امم عفانملا الإ هراج هيف سيلو طئاح هل لحرف :تلق

 ؟ كلذ نم هراج هعنمف ،عفانملا نم كلذ ريغ وأ اًفينك هيلإ ذختي

 نأ لثم ،هنم هعنمي الف هب هرضي الو هل تبثت يلا هعفانم هل عنمي ال ام لك :لاق
 هيلع لعجي وأ 3 هرضت ال لا داتوألا هيف العج وأ طئاحلا كلذ ىلإ اطئاح يبي

 وأ رونتلا وأ حارتسملا :لثم هب هرضي ام امأو ؛هنم هعنمي الف اذه هبشأ ام وأ 5اًبشخ

 .هنم هعنمي ههابشأو اذه هيلع اهب فرشي نل جردلا

 ام عيمج نم اضعب مهضعب عنمب ألا اوقتاو ماد اونبي نأ ىلع موق ت قا نإو

 ؛مهطرش ىلع مهف مهنيب اميف هنوعنامتي اًمِم هرضي مل وأ ،هراج هب رض هينبي نأ دارأ

 :لوقي نم مهنمو .هونيي مل وأ كلذ اونبأ ءاوس "كلذ دعب انضعب مهضعب عنمي الو
 نأ هل نذأ نإو ،كلذ دعب اهنم هعنمي الف ةمولعم ةرضم ىلإ هل نذأ نإ الإ هعنمي

 .كلذ هلف ءاش ام ىتم اهعزني نأ هيلع طرتشاف ،ةًرضملا هيلع ثدحي

 ناك نإ هنإف ارود وأ ،ةَسنجأ اهنولمعي مهضرأل اطئاح اونبي نأ موق دارأ اذإو
 حالصإب مهنم دحاو لك ذخأي هنإف .عفانملاو طئاحلاب مهنم دحاو لك درفنا

 يأ هذرب نوذخوي ثيح :ةرابعلا نم دارملا لعل .«..هب نوذخوي وأ هدرب نوذخويي فثيح.. : اوت -

.,. 

 .لمات .هيف ةتباثلا عفانملا يأ اهب نوذخوي وأ }طناحل
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 اودرفنا نإو .هبارخو هترامعو ناصقنلاو ةدايزلا نم ءاش ام هيف لعفيو ‘هطئاح

 كلت نم مدهنا ام ىلع مهنيب اميف نوذخآتي مهنإف ،عفانملا يف اوكرتشاو ناطيحلاب

 ناطيحلاب اودرفنا نإو .مهتُماعل وأ مهنم دحاول ناطيحلا كلت ءاوس ناطيحلا

 كلذ نم دسف ام حالصإب برزلاو طئاحلا باحصأ ذخؤي امّئإف مهريغل عفانملاو

 اولضافت نإو ؛رمعت مل وأ برزلا وأ طئاحلا اهب راد يلا ةعقبلا كلت ترمعأ ءاوس

 كلت نم مدهتنا ام حالصإ ىلع نوذخآتي مهنإف ،اهعفانم يف اووتساو ناطيحلا ين

 اولضافتو ناطيحلا يف اووتسا نإ كلذكو ؛ناطيحلا يف مهلضافت ردق ىلع ناطيحلا

 ام ىلإ اذه يف رظني امإو .ةوسلاب ناطيحلا حالصإب نوذخآتي مهنإف عفانملا يف

 .عفانملا ىلإ رظني الو اووتسا وأ اولضافت ؛ناطيحلا نم مه

 ىرخأ ةلأسم

 مل و ءاهعدي مل و ادحأل فرعت مل اضرأ اورمعي نأ اودارأ اموق تيأرأ :تلق
 دحاو اهيلإ قبس نإو ؛اهيلإ قبس نمل يهو مهل زئاج كلذ نإف ؟مهريغ اهيلإ قبسي
 امهنيب يهف ةئالث اوناك نإو ،نيفصن امهنيب تناك نانثا اهيلإ قبس نإو ،هل يهف

 الوأ هيلع اوقَمَتا ام ىلع مهف ،اولضافتي نأ اهيلإ اوقبس نيح اوقَمَا نإو .انالثأ

 ةرامعلا مهل نوكتف ،زئاج كلذف "كلملا نود ةرامعلل اوقبس امنإ اوناك نإو

 نإو ؛يش كلذ دعب ةعقبلا يف مه سيلف ةرامعلا تلاز نإو اهف التخا ىلع اهك

 فيك اهرمعي هئنإف لجر اهيلإ قبس نإو .مهريغ نود مهل يهف ةعقبلا ىلإ اوقبس
 .هكلم نم اهجرخأ وأ هتنرول اهكرتو تام نإو ،اهُراضمو اهعفانم هل نوكتف ءاش
 .هعزن طرتشا ام الإ راضملا عفانملا نم اهيف ام عم هيلإ تلقتنا نمل يهف

 رطملا لوزن رثإ اهرذبو يضارألا ضعب ثرح نم هدهاشن ام كلملا نود ةرامعلا روص نم لعل - 1

 ثرحت ال يهف فافجلا وأ بصخلل اعبت ىرخأ ةصرف راظتنا مث اهمسوم يف عرزلا داصحو

 .درطم لكشب
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 ىلع اقفتاو هسفنل مهنم دحاو لك رمعي نأ ىلع ضرألا ىلإ اقباست نإ امأو

 ةمولعم ةرامع اطرتشا نإو ارمع ام امهنم دحاو ًلُكِل نوكيو شزئاجف كلذ
 دحاو لكل نوكيف ائيش اطرتشي مل نإو ،كلذ نم اطرتشا ام ىلع اهيف نانوكيف

 .اورمع اميف ءاكرش اضيأ نونوكي الو ةرامعلا ريغ مهل نوكي الو ،رمع ام امهنم

 دحاو لكي رمعي نأ هبحاصل مهنم دحاو لك نذأف ضرألا ىلإ اوقبس نإ امأو

 .ةكرتشم مهنيب ةعقبلا نوكتو اورمع اميف ءاكرش اضيأ نونوكي الو رمع ام مهنم

 اوكرتشا دقو .ارود اهونبي نأ اوقفتاف ضرأ يف اوكرتشا اموق تيأرأ :تلق

 ؟ كلذ ريغب وأ قباستلاب

 نأ اودارأو مهناينب اومتأ ىَتَح اونب نإف ،اهيف اوكرتشا امك اهنونبي مهنإف :لاق

 لوقلاف 6،نورخآ كلذ ٣ ةمسق ىلإ مهضعب اعد نإو .كلذ مهلف كلذك اورمعي

 الف &نورخآ اهابأو ةرامعلا مهضعب دارأ نإ كلذكو ؛ةمسقلا .ىل اعد نم لوق

 ‘كلذ لبق تناك ةرامع امأو ؛ةثدحم ةرامعلا كلت تناك اذإ اوقفتي ىَّتَح رمعي

 7 مهضعب عنمي الف

 ىتَح اونكسي الف ،نورخآ كلذ دري مل و نكسي نأ مهضعب دارأف اونب نإو

 7 نإ كلذكو .مهريغ ىنكس وأ مهسفنأب مهانكُس : يف ءاوس 6اوقِفَتَي

 لإ كلذ نودجي الف ،هنيزخو هعاتم نم كلذريغ وأ هيشاوم اهيف لخدي نأ أ مهضعب

 :لوقي نم مهنمو .هل اونبي مل امو الوأ هل اونب ام كلذ يف ءاوس .هيلع اوقفََي نأ

 نإ امأو ؛ةمسقلا هيف نكمت مل اذإ ،اضعب مهضعب عنمي الف مولعم ءيش ىلع اونب نإ

 ىلع طرشلا اوقلعي مل نإ هنإف ؤىنكُسلا نم اضعب مهضعب عنم ألا الوأ اوطرتشا

 .مهطرش زوجي الف ءيش

 ىلع مهل بهو وأ كلذ ىلع اورتشا وأ ،اًنضعب مهضعب عنمب الأ ىلع اونب نإ امو
 .ةمسقلا ىلع اضعب مهضعب ذخأي َُِكَلو ںىنكُسلا نم هريغ مهدحأ عنيالف كلذ

 ىنبت اذاملف لإو !؟اعيمج اوُقفُسَي ىتَح ىنكسلا نع عنملاب في نم دمتعم وه ام ؛يرعش تيل -1

 .!؟قافتالا مي ىَح لطعتو تويبلا
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 ىلع اضعب مهضعب ذخأف 5ارصق وأ اتويب وأ ارود ةكرتشم ضرأ يف اونب نإ امأو
 ذخأ ام مهنم دحاو كل ءاومستقا امك ،مهنيب نوكت ةعقبلا لإف ،اومستقاف ةمسقلا

 مل نإو ،اومستقا امك مهنيب نوكتف ناطيحلا مهتمسق ين اوركذ نإف همهس يف

 مهنيب ناطيحلا نوكتف ،ةموسقم ةعقبلا نوكتو ،ةكرتشم مهنيب نوكتف اهوركذي

 راضملا عفدبر .اهحالصإ ىلع نوذخآتيو ممه ةيراعلاك اهب نوعفتنيو ةكرتشم

 نإو ،اهّلك اهب اوعفنتسيلف نيتاسبلا ناطيح امأو تويبلاو رودلا يف اذهو ؛مهنع

 إ ناطيحلا اوركذي مل و ةعقبلا اوعاب نإ كلذكو ؛اهدر ىلع اوذخآتيلف تمدهنا

 .نيلوألا اهباحصأل ناطيحلاو يرتشملل ةعقبلا

 اهريغ نود راجشألا سرغب وأ ،هريغ نود ناينبلاب اهرمعيل ضرأ ىلإ قبس نمو
 كلت اهب رمع يلا ةرامعلا كلت تلازف ،ةرامع نود ةرامعب وأ ،تارامعلا نم

 ؟ هدعب اهرمعي نمل زوحت لهف ضرألا

 اذهو ،اهيلإ قبس نيح هل نوكت نأ ضرألا ىلإ دصقي مل نإ اذهو .معن :لاق
 اهنم يقب نإ امأو يش ضرألا اهب رمع يقلا ةرامعلا كلت نم قبي مل نإ اضيأ

 تناك اذإ اذهو ،اهرمعي نأ هل زوجي الف _ ليلقلا لقأ ولو _ ةرامعلا كلت نم ءيش
 هلف ةيحان نم تلازو ةيحان يف ةرامعلا تناك اذإ امأو ؛ضرألا يف ةّماَع ةرامعلا

 .هبحاص ةرامعب رضي مل اذإ ،اهرمعيف ةرامعلا اهنم تلاز ييلا ةيحانلا ىلإ دصقي نأ ه ۔

 هبحاص بناجب رمعي نأ دارأف رخآ ءاج ث اهرمعو ضرأ ىلإ لجر قبس نإ

 .ةرامعلا ميرح رادقم اهيلإ كرت نإو 5هب هرضي ال ام هبحاص ةرامع ىلإ كرتي هنإف

 .ميرح ةرامع ُرُكل نوكيو رمعي نأ هل زئاجف

 اهيف هل نوكي الو ،قيرطلا اهيف زوجي وأ ءاملا اهيف زّوجيل ضرأ ىلإ قبس نمو
 مهلف اهلك اهورمعيل ضرألا كلت ىلإ اوقبسي نأ هتثرو دارأف \تامف زاجلا ريغ

 رمعي نأ دارأ نإ كلملا هوجو نم هجوب زاوخلا اذه هيلإ لقتنا نم كلذكو ؛كلذ
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 لوأ ")زاوجلاب اهيلإ قبس يذلا كلذكو .هيلع سأب الف اهيلإ قبسو ضرألا هذه

 زاوجلا يف هل سيل نم انماو .هل زئاجف ةرامعلا نم كلذ ريغ يف هل ادب نإ ةرم

 ال نكلو ؛هل ةعقبلا نوكتو ،زئاجف ضرألا كلت ىلإ قبسي نأ دارأ اذإ 5)ءيش

 .زاجملا باحصأب رضت ةرامعب ضرألا كلت رمعي نأ بيصي

 اهيف تبني ام لثم ،زاجلا باحصأب رض ءيش ضرألا يف ثدح نإو

 قبس نإف دحأ ضرألا كلت ىلإ قبسي مل نإ هلك كلذ اوعزني نأ زاوجلا باحصألف

 تارامعلا يف باوجلاو ؛مهزاوجب رض ام عزنب زاوحجلا باحصأ هذخأيلف دحأ اهيلإ
 .زاوخجلا يف باوجلا لثم اهنك

 امو ضرألا كلت ىلإ قبس نمو ،ءيش هيف دحأل سيلف ضرألا يف ثدح امو

 .اهيلإ قبس ام دعب وأ اهيلإ قبسي نأ لبق اهيف كلذ ناكأ ءاوس ،كلذ هلف اهيف

 لحأل سيل لا ضرألاو ضرألا الإ هل سيلف ضرألا ىلإ الإ قبسي مل نإ امو

 امو هل يهف اهيف امو ضرألا ىلإ قبس نمف .راجشأ اهيف تناك اذإ اهيلإ قبسي ملو
 امف }ضرألا نود راجشألا ىلإ قبس وأ راجشألا نود ضرألا ىلإ قبس نإو اهيف

 .هل وهف هيلإ قبس

 ؛لاحلا اذه ىلع نجاوملاو ناطيحلاو رابآلاو نويعلا كلذكو ؛هيلإ قبس ام امهنم
 نإ اممو .نيلوألا ةرامع نم وهو 5أءيش هيف دحأل نكي مل هنأ فرع اذإ اذهو

 تارامعلا أل ،ايش اهيف اوثدحأ الف ‘َنيلَؤألا ةرامع اهأ اوفرعي مل ةرامعلا تناك

 .لاحلا اذه ىلع هبرقت الف مدآ يب ةمالع هيف تناك امو مدآ يعب تامالع

 .رورملاب : يمعي «زاوخلاب» :هلوق - ا

 .ملعأ هللاو ...زاوجلا قح هل تبثي مل نم :هدارم «ءيش زاوجلا يف هل سيل نم» :هلوق - 2

 نُسقيَت يأ فّرَع اذإ :اهانعم ااهرخآ ىلإ «...ءيش هيف دحأل نكي مل هئأ فرع اذإ اذه» :ةرابع - 3

 نأ هلف اهتيكلم يعدي نم كانه نكي مل و .نيلوألا ةرامع راثآ يه رابآلاو نويعلا نم ركذ ام نأ

 .ملعأ هلل او .اهبرقي الف نيلوألا ةرامع اهأ ققحتي مل نإ امأو .اهيلإ قبسلاب اهكلتمي
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 هتجاحل اهرمعو لجر اهيلإ قبس قبسو دحأ اهعدي ل اضرأ تناك نإ امأو

 كرمع ام كرتيف هتجاح يضقي ىَتَح ،راجشاألاب أ رابآلاب وأ ناريغلاب وأ ناينبلاب

 عزتي نأ كلذ ملع نمل زئاجف اهكرتي نأ ىلع اهلك ةرامعلا كلت ثدحأ نإ هَتإف

 وأ يناثلا اهيلإ قبس نإ الإ ،لاحلا اذه ىلع يناثلا اهكرت نإ كلذكو ؛ةرامعلا كلب
 ل جورخ نم 77 ينف لعفي ام عيمج اهيف لمعيو 8‘"هسفنل اهرمعيل هيلي يذلا

 اهبحاص اهكرت ولو ،ةرامعلا كلتب عفتني نأ هريغل زوجي الف ‘كلذ ريغ وأ عيب وأ

 كلت نم هعنمي نمل زوجي الف ءاهب عفتني اهيلإ قبس نإ امأو .اهيلإ قبس يذلا
 نيح اهب عفتنيل اهلخد نإ يناثلا كلذكو ؛ضرألا كلتب عفتني لألا ماد ام ضرألا

 .كلذ دجي الف اهكرت ام دعب لوألا هعنم نإو .اهعافتنا نم عنمي الف ،لّوألا اهكرت

 نم عنمي الف & اهب عفتني نم اهلخدف ضرألا كلت ف ةرامعلا تناك نإ كلذكو

 كلتب , عفتني نأ دارأ اذإ زئاج و .اهدارأ نم اهب عفتنيلف اهكرت نإو عافتال كلذ

 نمل ادضم هعافتنا ناك نإ الإ 5اهب عفتني لزي مل لوألا ماد ام ةرامعلاب وأ ضرألا

 ال يناثلا هب عفتني يذلا اذهو كلذ دعب ةرامعلاو ضرألا كلتب عافتنالا ىلإ هقبسي

 مظطبلا :لثم ءاوس اهيف سانلا نوكي لا راجشألا تالغ :لثم لوألا هنم هعنم
 هذخأي اًكِم اضعب مهضعب عنمي الف راجشألا نم كلذ هبشأ امو ،“طبسلاو ردسلاو

 . هءاعو لخد وأ ضبق اًئِم هعنميو راجشألا كلت نم

 :ةرامعلا نم ناعون موقلل ناك هنأ ديفت اهلبق اع. ةنراقملاب ةرابعلا هذه «هسفنل اهرمعيل» :هلوق - 1

 اهكلتمي ةدئبؤم ىرخأو ،اهينح وأ ةلغلا اصح دعب اهبحاص اهكزني ةيمسوم ةتنؤم ةرامع

 وأ ةبهلا وأ عيبلا لشم .ةيعرشلا هوجولا نم هجوب الإ هنع جرخت ال ةئيكلم اهحلاصم عم اهبحاص

 .هلا همحر فلولا هركذ امي اهماكحأو روصلا فلتخم مهفن نأ اننكمي ةقرفتلا هذهبو .ثرإلا
 هبشت \تاّبمطبلا ةليصف نم ةرجش :مطبلا» :دحنملا يف لاق .«طبسلاو ردسلاو مطبلا» :هلوت - 2

 ۔«ةحئارلا يوق هغمص نيتبابرسلا ةدام ىلع يوتحت ةريغص اهقاروأ ،قتسفلا رجش

 تاَرَديسو تارديسو تاريسم تاردس عمج :ةردسلا قبنلا رجش :رودس عمج :ردسلا»و

 .«قبنلا ةرجش :رديسو
 طبسلا :ةديبع وبأ لاق .ةَطَبَس ةدحاولا تبن كيرحتلاب :طّبسلا» :برعلا ناسل يف لاقو

 نم وهو ىلحلا نم بطرلا :طبسلا» :لاق نأ ىلإ ...«يلحلا وهف سبي نإف ابطر ماد ام يبصنلا
 ءامسلا يف لاَوُط بلس وهو رجشلا نم طبسلا :دايز وبأ لاق :ةفينح وبأ لاقو .لمرلا تابن

 .«ثاركلا ردق ىلع قاد قرو هلو }كوش الو ةرهز هل سيلو منغلاو لبإلا هلكأت ناديعلا ٌقئاَد
 .“طبس” ةدام يف هبلطيلف ديزملا دارأ نمف رخآ مالك هيفو برعلا ناسل نم ىهتنا
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 نأ يناثلا دارأ نإف ،‘يناثلا عنمي الف هب عفتنيل ءاملا ىلإ لوألا قبس نإ كلذكو

 امأو .هعنمي الف عافتنالا هرضي مل نإ ًالإ }هل زئاج كلذف لألا هعنمف كلذب عفتني

 ةفيلخ ،‘امهل وه "نونجملا وأ ميتيلا وأ لفطلا هنبا لثم سانلا نم هريغل قبس نإ
 قبسأ ءاوس 5زئاج كلذف ،زوحت ال نم وأ 6هلاعفأ زوحت نمم ،سانلا نم امهريغل وأ

 مهنمو .هحرشو هركذ انمق امك اهيف باوجلا .اهب عافتنالا وأ ضرألا ىلإ مهل

 ،هيلإ هل قبس ام ذخأي نأ ءاش نإ ،رايخلاب وهف هلاعفأ زوحت نمل قبس نإ :لوقي نم

 سانلا نم هلاعفأ زوجت ال نمل هقبس زوجي ال :لوقي نم مهنمو .هكرت ءاش نإو

 .ههركوأ كلذب يضر

 ىلإ قبسأ ءاوس ،اهنك رجألا هوجو نم دحاول ضرألا كلت ىلإ هقبس زوجي الو

 .زئاج كلذ :لوقي نم مهنمو .اعيمج امهب عفانملا ىلإ وأ ةرامعلا ىلإ وأ ضرألا

 .زوجي الف ،دبعلا وأ نونجلا وأ لفطلا :لثم ،هلاعفأ زوحت ال نم قبس نإ امأو

 ،هل عفانملاو ةرامعلاب اهريغو ضرألا ىلإ امهدحأ قبس نإ كرشملاو ةأرملا امأو

 نم مهنمو .زوجي الف ضرألا ىلإ كرشملا قبس نإ :لوقي نم مهنمو .زئاج كلذف

 .زئاج كلذف ضرألا ىلإ قبس نإ قهارملا لفطلا يف :لوقي

 نم نوعنمي الو .مهل زئاج كلذف ضرألا كلت يف ديبعلاو لافطألا رمع نإ امأو
 عزن نوكرديو ،اهب عافتنالا نم نوعنمي الو ؛؛يش ضرألا يف مهل نوكي الو ،كلذ

 .تاًرضملا نم مهيلع ثدح ام

 ضقانت لصح الإو «...ينافلا عنمي نأ هلف» :لاقي نأ باوصلا لعل «...يناثلا عنمي الف» :هلوق - 1

 .ررحيل .اهدعب امو ةرابعلا نيب

 نم هريغ ةحلصمل قبسلا كلذ ناكو قبس نإ :هانعم «...سانلا نم هريغل قبس نإ امأر» :هلوقو - 2

 .ملعأ هلل او .هرخآ ىلإ لفطلا هنبا لثم سانلا

 .طقف ميتيلاو نونجلا ىلع دئاع ريمضلا «امهل وه» :هلوق - 3

 زوحت نمل هقبس زوجي ال» :لاقي نأ قايسلا ىضتقم «...هلاعفأ زوحت ال نمل هقبس زوجي ال» :هلوق - 4

 .ملعأ هلل اَو .«...سانلا نم هلاعفأ
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 ىرخأ ةلأسم

 هجوب امهيديأ تلخد وأ ،امهل تبهو وأ ،اهاثرو وأ اًراد ايرتشا نالجرف :تلق

 ؟ اهناطيح تمدهنا دقو ،كلملا لوخد هوجو نم

 لوأ تناك امك اهاري ىَمَح اهناينب ىلع هبحاص امهنم دحاو لك ذخاي :لاق

 لصت ال ىّتَح اهاينبيلف لألا اهرادقم نيبتي مل نإو ،اهرادقم مهل نيت نإ ،ةّرم
 ءامهنم رثكألا ىَعَدا نم ىلع ةنّئيبلاف لوألا اهرادقم يف افلتخا نإو ؛ةّرضم اهيلإ

 ىلع ناينبلا لوط ين افلتخا نإ اضيأ كلذكو .هضرعو ناينبلا لوط كلذ يف ءاوس
 .لاحلا اذه ىلع ضرألا

 نيبتي ىتَح هرمأ فقوي هنإف طئاحلا كلذ هب ناينبي اميف اوفلتخا نإ امو

 مهنمو .كلذك اينبيلف امهدنع سانلا يبي فيك نيبت نإ :لوقي نم مهنمو .كلذ

 كلذ لبق طئاحلا كلذ ينب نإو ؛مهدلب يف هب ىنبي اّمِم لقأب ناينبي :لوقي نم

 نوردقي ال اًمِم كلذ هبشأ امو ؛نيلألا ءانب لثم هيلع نوردقي ال ناينب وأ ،ريخلاب
 نودلاب اونبي نأ نودجي ال مُهَنِكَلَو مهنكمأ امو هيلع اوردق امب نونبي مهتاف ،هيلع
 ‘تصدهنا مت اهونب دق رئب مهدنع ناك نإ كلذكو .هنم دوجا ىلع اوردق نإ
 .اوعاطتسا امك اهونييلف اوردقي مل نإو ،اوردق نإ الوأ تناك امك اهنونبي مهنإف
 هونبي نأ كلذ دعب اوعيطتسي مل نإو ،لاحلا اذه ىلع اضيأ راغلا كلذكو

 نوفّوختي الو هب نوعفتني اوناك نإ :لوقي نم مهنمو .هونبيلف الوأ ناك امك

 .هوكزتيلف همده نم

` 

 ءايبيل تاهج نم اهريغو ةسوفن لبج تاهج ضعب يف لعفلاب دجوت راثآ ىلإ ةرابعلاب ريشي - 1

 نكسم نم ةبيرقلا قطانملا نم امهريغو ةليمجو داقميت راثآ لثم ،يرئازحجلا قرشلا تاهجو
 ْمَلَوَأل» :لوقي ذإ ميظعلا هللا قدصو 5ًزحعمو اتَح شهدم هنإو ااهضعب تدهاش دقو ؛فّلؤملا

 أوزاسأو ةوق مهن دشأ اوناك مهلف نم نيذلا ةبقاع ناك فيك اورظني ضزآلا يف اوزييسي
 .(9 :مورلا ةروس) «اهوُرَمَع ام َرَعْكأ آهورَمَعَو َضزَلا
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 ىلع اوردقي مل و ،ريجلاب فّقسم وهو {مدهناف هيف اوكرتشا نإ تيبلا كلذكو

 ريصي ىَمَح هونبي نأ اوردقي مل نإو هيلع اوردق امم هنونبي مهنإف هلاح ىلع هدر

 هونيي نأ اوعيطتسي مل نإو اهب اوعفتني ىَّتسَح هنونبي مهنإف ،لوطلا يف ناك امك

 مل ولو ،هناينبب نوذخؤي :لوقي نم مهنمو .هيلع نوذخؤي الف 5هب اوعفتني ىََح
 .عافتنالا اوكردي

 هذه تينب نإ كلذكو ؛ةلأسملا يف هانرَّسف ام ىلع اهلك ناطيحلا كلذكو

 عيطتسي الو ؛مدهناف ،رحآلاب وأ 3ديمارقلاب وأ ،نبللا وأ .ةراجحلاب ؟

 وه اًّمِم ،اودجو امب اهنونبي مهنإف الأ هب اونب ام فالخب الإ .اهدر يلع ا اياحسا

 هلوأ ناك امك هدر ىلع اوعيطتسي مل نإ :لوقي نم مهنمو .هنم ًلقأ وأ كلذ لثم

 ناك امك هدر ىلع اوردقي مل نإو ،هب نوذخؤي مهنإف ،رثكأ وه ام ىلع اوردقو

 ،هوعّسوي وأ ٬هساسأ نم اوقّيضي وأ ،هونفدي وأ اهساسأ عضوم اورفحي ىَتَح لوا

 .هناينب ىلإ هب نولصي ام نوعنصي مهنإف ؛هساسأ اهيلع نوعضي اًبشخ هل اولعجي وأ

 ءانوفدم اًراغ اهيف اودجوف مهف تبهو وأ ،اهونرو وأ ،اضرأ موق ىرتشا نإو

 اضعب ذخأي نأ مهضعب دارأف ؛ةمودهم اراد وأ ،انوفدم ًالصمم وأ ،ةيقاس وأ كانيع وأ

 نإ كلذكو ؛كلذ مهيلع نوكردي مهّتإف ،يناعملا هذه نم مدهنا ام حالصإ ىلع
 لصامملاو يقاوسلاو نويعلاو تويبلاو رودلا نم انركذ لا يناعملا هذه ىلإ اودصق

 .كلذ حالصإ ىلع نوذخآتي مهنإف ةمدهم يهو اهورتشاف ،ناريغلاو

 نونخآني مهنإف مه نيت مت اهساسأ عضوم اوملعي مل و ةمودهم اًراد اورتشا نإ امأو

 اودجو نإ امأو .اهناينب ىلع نوذحآتي الف ءاهساسأ عضوم مهل نيبتي مل نإو ؛اهناينب ىلع

 وه ام ناينبلا كلذ مهدنع نيي مل و لصملا وأ ةيقاسلا رثاو ضرألا كلت يف ناينبلا رثأ

 .وه ام نيي ىَمَح كلذ ىلع نوذحآتي الف ةيقاسلا كلت الو
 الف ،وه ام نوردي الو طئاحلا رثأ اهيف اودجوف اراد اورتشا نإ كلذكو

 .هرمأ نيبتي ىَّمَح هيلع نوذحآتي
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 اورظنيلف اهباب عضوم ىلع اوفلتخا نإو ،اهنونبي مهتإف ةمدهم اراد اورتشا نإو
 لشم رثألا كلذو ،هب نودنقي مهنإف اهباب ةمالع اودجو نإو "مهل نيبتي ىتَح
 ةمالع رثأ نبتي مل نإ :لوقي نم مهنمو .بابلا ةدمعأ ةمالع اودجو وأ ؛تابتعلا

 ءةّئبم اهودجو نإ كلذكو .هنم هولعجيلف مهل حلصأ عضوم يأ اورظنيلف بابلا

 مهنمو .اهعضوم نيبتي ىّتَح اهباب ىلع اضعب مهضعب ذخأي الف !اباب اهل اودجي مل و
 .اه حلصي ثيح نم بابلا اهل نولعجي :لوقي نم

 عزن ىلإ مهدحأ ىعدف ‘كلذ نم رثكأ وأ نيباب اهل اودجوف ،اراد اورتشا نإو

 باوبألا تابثإ ىلإ ىعد نم لوق لوقلاف نورخآلا كلذ ىبأو باوبألا كلت ضعب
 .اهلاح ىلع ةرم لوأ تناك ييلا

 ؛اهلك باوبألا كلت اهل نولعجي مهئإف ،نيياب ةمالع اهل اودجوف اراد اورتشا نإو
 ةمالعلا كلتب مكحي الف ،رخآ باب ةمالع اهل اودجوف مولعم باب اهل ناك نإ اماو

 كاهب ذخؤي :لوقي نم مهنمو .مولعملا اهباب لإ امل نولعجي الو رثألا كلذب ذخؤي الو

 كلذ اهيلإ جرخ ييلا ضرألا يف قيرطلا هل تبنيو "رخآ اباب هنم نوجرخيو ،رثألا
 اذه يف ءاوسو «سانلا نم هريغل وأ رادلا بحاصل ضرألا كلت تناكأ ءاوس ،بابلا

 .ةصاَخلل وأ ةئماَعلل ضرألا تناك وأ ءةَصاَحخلِل وأ ةماعلل رادلا هذه تناكأ اضيا

 اهل اودجو مولعم باب اهل نكي مل وأ مولعم باب اهل ناكو اًراد اورتشا نإو

 ؟ ةرامع رثألا كلذ وأ بابلا كلذ لباقم ناك دقو ارثأ

 نإو :لاق .هيلع هوزوجيلف زاوجلا اهيلع نكمي اًمِم ةرامعلا كلت تناك نإ :لاق

 .زاوجلا اهيف كردي الف اهداسفب الإ زاوحلا هيلع نكمي ال اًمِم تناك

 ،كلذ لازف ،بورز اهضعبو ‘ناطيح اهضعبو موق نيب تناك اذإ رادلاو

 ؟ اهحالصإ ىلع اضعب مهضعب ذخأي نأ اودارأف

 نم اهيف ناك ام كلذكو .بورزلاو ءانبلا نم هيلع تناك ام ىلع اهنوري :لاق
 تناك يذلا لاحلا ىلع اهوري نأ نوذخآتي مهنإف {ةذفان ريغ وأ ةذفان تاركلا

 .الوأ هيلع
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 هتثرو ف ناينبلا يف اذخأي نأ لبق امهدحأ تامف راد ءانب ىلع نالجر َقَقَتا نإو

 هوجو نم هجوب هكلم تلخد وأ ،هل تبهو نم ا .اهارتشا نم كلذكو ؛هماقم يف

 مهضعب ةثرولا ذخأي الف اعيمج اتام نإ امأو .لوألا هبحاص ماقم يف نوكي هنإف ،كللا

 نإو .نابوهوملا وأ نايرتشملا ذخآتي الف ،اهبهو وأ اهعاب نإ كلذكو ؛اهناينب ىلع اًضعب

 لمع يف اذخأف كلذ هبشأ ام وأ نيرصق وأ نيتفرغ وأ نيتيب :لثم نيلمع ىلع اقفتا

 نم هجوب دحأ هكلم وأ هبهو وأ همهس عاب وأ امهدحأ تامف نيلمعلا نيذه دحأ

 اذه مامت ىلع اضعب مهضعب ذخأي لوألا هبحاصو اذه هيلإ لقتنا يذلا ةإف هوجولا

 اتام نإ كلذكو .هيلع نوذخآنتي ال مهنإف هيف ذخؤي ال يذلا لمعلا امأو .لمعلا

 .لاحلا اذه ىلع هوجولا نم هجوب كلذ امهكلم نم اجرخأ وأ ،اعيمج

 ةئْيَب تناك وأ تمدهنا اهنأ اوملع نإف إةَملث اهنم تمدهناف اراد اورتشا نإو

 كلت نأ اوملعي مل نإ كلذكو ؛اهدر ىلع اضعب مهضعب ذخأي مهّتإف اهمادهنا ىلع

 مهنإف ةرم لوأ ناينبلا غلب ثيح ناينبلا رثأ اهل اودجوو ،نكت مل وأ تناك ةمللا

 وأ رادلا كلت يف ناكأ رثألا اذه ءاوسو ،هودجو يذلا رثألا كلذ اوغلبي ىَمَح اهنوري
 اذه يف ناك نإف ،ارثأ طئاحلا اذه يف اودجي مل نإو ؛رادلا كلت بناجب تناك راد يف

 مل اذإ اذهو ،ةَرضلملا مهنع عنمي عضوم ىلإ اهونبي نأ ىلع نوذخآتي مهنإف راد طئاحلا

 ©ىوعدلا مهنيب تناكف هيف اوفلتخا اذإ امأو طئاحلا رادقم يف مهنيب اميف ىوعدلا نكت

 ةنيب ةَئسيبلاف ءاعيمج ةنيب مهل تناك نإو ،هلوق لوقلاف إةنيب مهنم هل تناك نمف

 هيلع ةر نإو ،لقألا يعدم ىلع نيميلاف 5اًعيمج ةنيب مهل نكت مل نإو ،رثكألا بحاص
 بحاص عم كلذ ناينبب لقألا بحاص ذخؤيلف .رثكألا بحاص كلذب يضرو نيميلا

 .ماعلاو صاوخلا كلذ يف ءاوس !اعيمج رثكألا
 اذه يف هيلع كردي الف ،بئاغلا وأ نونجلا وأ ميتيلا ةفيلخ مهدحأ ناك نإ امو

 قأ نإ ةصاخ ،باألا الإ هيلع فلختسا نم ىلع ًمقأ نإ هرارقإب ذخؤي الو 5ائيمي

 هيلع كرديو ،هنبا كيرش عم ييبي نأ ذخؤيو ،زئاج هيلع هرارقإف لفطلا هنبا ىلع
 الو ،هيلع هرارقإ زوجي الف غلابلا هنبا امأو .كيرشلا ىلع كردي ثيح اضيأ نيميلا
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 نمل ادهاش نوكي هنإف ،ةفيلخلا امأو .سانلا نم هريغ لثم وهو نيميلا هيلع كردي

 .هيلع فلختسا نم ىلع اضيأ ادهاش نوكيو هيلع فلختسا

 يذلا طئاحلا ناينب ةفيلخلا دارأف هيلع فلختسا نمل ائكيرش ةفيلخلا ناك نإ امأو

 هيلع فلختسا نمل اوفلختسيي نأ ةريشعلاب كسمتسي هتإف ،هيلع فلختسا نم نيبو هنيب

 نّيتي مل نإف ،كلذ لبق طئاحلا هيلع ناك يذلا رادقملا غلبي ىَمَح ناينبلاب هذخأي مةفيلخ

 ةفيلخلا امأو ؛فلختسا نم ىلع لّوألا ةفيلخلا ةداهش زوجت الف ،رادقملا كلذ مهل

 .نونجلاو لفطلا يف اذهو ؛ةزئاج هيلعو هل هتداهشف رخآلا

 هريغ عم هيف كرتش ةشا ام حالصإ ىلع هتفيلخ ذخأي الف 0 بئاغلا امأو

 .دصقلاب كلذ ىلع هفلختسا

 ىلع نونجلا وأ ميتيلا كيرش امهب كسمتسا نإ ،نونجما وأ ميتيلا ةفيلخ امو

 الإ كلذ ذ مه زئاجف ةفالخلا .. نم مهسفنأ اوعزنف كيف اوكر تش شأ اميف دسف ام حالصإ

 .كلذ بيصي ال هئف بالا ةفيلخ

 نإ الإ ى

 ىلع لجرلا كلذل هفالختساب الإ رفسلا دجي مل نإ بئاغلا ةفيلخ كلذكو

 .ةفالخلا نم هسفن عزن )بيصي ال ةفيلخلا كلت ةف كلذ حالصإ

 هسفنب كلذ رمعي نأ دارأف .هيلع فلختسا نمل اكيرش ناك اذإ ةفيلخلا امأو

 هنيب اميف هيلع فلختسا نم لام نم هءانع كرديو كلذ مه زئاجف مكاحلا نود

 هيلع بجيف هل اكيرش _ ًالثم _ نونجب وأ ميتي ىلع ةفيلخلا ناك ثيح :لوقأ ماقملل ًاحيضوت - 1

 ةفيلخ نونجلا وأ ميتيلا ىلع فلختست نأ ةريشعلا ذخأي نأ ،هئانب يف فيحلاو روجلا ةمهتل ًاعفد

 .ملعأ هلل هلل او ..ءانبلا كلذ صوصخب رخآ

 .أطخ وهو «ىرخألا» لصألا ف - 2

 ةفيلخ ًالإ» :لاق ولو .«بالا ةفيلخلا الا» :لاقي نأ بوصألا لَعَل «بالا ةفيلخ ًالإ» :هلوق - 3
 .ررحيل .لاكشإلا عفدنال «لفطلا نبالا

 عجرأو ةفيلخلا ظفل رابتعاب ةراشإلا مسا اهيف ثّأ :«بيصي ال ةفيلخلا كلت نإف» :ةرابع - 4

 .ررحيل .فلختسلملا لحرلا وهو ةفيلخلا ىنعم رابتعاب لعفلا يف ركذملا ريمضلا
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 ىلع هكرديو ؛هلمعتسا وأ هسفنب كلذ لمع مكحلا ي هكرديو ‘ هلل ١ نيبو

 .غلب اذإ لفطلا

 مدق وأ ،نونجلا قافأ وأ ،لفطلا غلبف كلذ لمع ىلع بألا وأ ةفيلخلا ذخأ اذإ امو

 وأ ؛مدق اذإ بئاغلا ذخؤي هنإف لمع ام دعب وأ ائيش ةفيلخلا لمعي نأ لبق بئاغلا

 .بالا ىلع الو ءائيش مهتفيلخ ىلع كردي الو ءافأ اذإ نونجلا وأ كغلب اذإ لفطلا

 ،بئافغلا مدق وأ نونجملا قافأ وأ لفطلا غلبف ،ةرجأب كلذ لمعتسا نإ امو

 لمعتسا نيح هدي يف لاملاو مكل تلمعتسا ام ةرجأ ينوطعا :ةفيلخلا مهل لاقف

 .ةنيب هل تناك نإ مهيلع كلذ كردي هئإف ؛اًئيش لوقت اميف فرعن ام :اولاقف ،كلذ

 .كلذ مهلف مهلام نم كلذ طعي مل هنأ هوفّلحي نأ اودارأف ةنيب هل نكت مل نإو

 .؟امهنم نوكي نمل هيلع امصتخا نيلجر نيب طئاحف :تلق

 فرعي مل نإو ،هانب نمل وهف امهدحأل فرعي مل نإو ،هب ىلوأ وهف هل فرع نم :لاق

 َلُكِل نوكيو ،امهنيب وهف هب اوعفتني مل وأ اكيمج هب اوعفتنا نإو ؛هب عفتني نمل وهف هانب نم
 هبحاص يلي يذلا هجولا نع ينغتسي ناك اذإ طئاحلا نم هيلي يذلا هجولا مهنم دحاو

 كلذ نم هبحاص يلي يذلا طئاحلا هجو نع ينغتسي ال ناك نإو ،طئاحلا كلذ نم

 نع يوغتسي ناك نإف ،طئاحلا كلذ نم هجو مدهنا نإ كلذكو ؛امهنيب وهف طئاحلا

 رخآلا هجولا نع هجولا كلذ ييغتسي ال ناك نإو ،هب ذخؤيلف هبحاص يلي يذلا هجولا

 ال ناك نإو ،هيلع اذخآتيلف هجولا كلذ حالصإ امهنكمأ نإو ،اكيمج هب اذخآتيلف

 طئاحلا نم هيلي يذلا مدهنا دقو "مهدحأ باغ نإو .هونبيل ث هلك هومدهيلف مهنكمي

 هب اذخؤيلف لصفني مل نإو ؛لصفنا اذإ هبحاص هب ذخؤيلف رخآلا هجولا نع ىنغتساو

 ىَتَح امهنم رضاحلا ذخؤي الف لصفني مل و ارخآلا رضحو امهدحأ باغ نإو .اعيمج

 نمىنعمب لمعلا كلذ ىلع هذخأ ىلإ لصوي ال امهدحأ ناك نإ كلذكو ؛اعيمج ارضحي

 .لمعلا كلذ حالصإ ىلع هكيرش ذخؤي الف يناعملا

 .«ةيتآلا ةروصلا عم صقانتل الإو خلإ ...امهدحأ بغي مل نإو :هباوص» :خسانلا فاضأ - 1
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 يذلا هجولا امهنم دحاو ٌرُكِل نوكيو ،امهنيب اميف اًطئاح اينبي نأ ىلع اَقَمَتا نإو

 .هيلع اَقَمَتا ام ىلع امهنيب طئاحلا نوكيو زئاج كلذف لاحلا كلذ ىلع هاينبف هيلي

 كلذ امهنيب يذلا دحلا عسي مل و ،امهنيب اميف اّطئاح اينبي نأ اَقَقَا نإو
 ىلع امهطئاح اينبف ،امهنيب يذلا دحلا ىلإ همهس نم امهنم دحاو لك دازف طئاحلا

 دحلا نوكيو ،هيلع اَقَقَا ام ىلع امهنيب طئاحلا نوكيو ،زئاج كلذف لاحلا كلذ

 نذإب امهدحأ دحلا كلذ يف ىنب نإ كلذكو .كلذ لبق هيف اكرتشا امك امهنيب

 لبق هيف اكرتشا ام ىلع امهنيب دحلاو ،هانب نمل طئاحلا نوكيو ،زئاج كلذف هبحاص

 زئاج كلذف امهنيب طئاحلا نوكي نأ ىلع امهنيب اميف نبي نأ هل نذأ نإو ؛كلذ

 .هيلع اقفتا ام ىلع امهنيب نوكيو

 دحاو لك ينبي نأ ىلع ناينبلل هامستقاف 5مدهناف طئاح يف لعوق كرتشا نإو

 اَقَمَتتا ام ىلع زئاج كلذف ،اًمهس هبحاص ينبيو !امهس طئاحلا كلذ نم امهنم

 هبحاص نود ذخأ ام امهنم دحاو الكل نوكي نأ هيلع اقفتا ام ناك نإف .هيلع

 ةصاخ كلذ لمع امستقا امّنِإ ناك نإو ؛هكيرش نود هلمعب ذخؤيو ،زئاج كلذف

 .ىلوألا امهتكرش ىلع امهنيب نوكيو زئاج كلذف

 اًمضعب مهضعب ذخأي له اطئاح هل اونبي نأ اودارأف نانج مهل اموق تيأرأ :تلق

 ؟ كلذ ىلع

 وأ هناينب رض هيلع اوذخآتيلف هناينب ىلع اوُقَمَا دق طئاحلا كلذ ناك نإ :لاق
 .صاوخ اوناكو نانجلا عفن كلذ يف ناك اذإ عفن

 .ملعأ هلل او .امهنيب يذلا دحلا لوطب طئاحلا نكي مل و :هانعم «امهنيب يذلا حلا عسي ملو» :هلوق - 1

 .«طئاح يف نانثا» :باوصلا - 2

 عم ضراعتي لوقلا اذه «نانجلا عفن كلذ ناك اذإ عفن وأ هناينب رض هيلع اوذحآتيلف» :هلوق - 3

 ربكأ اعفن بلجيس ررضلا كلذ إ :لاقي نأ الإ .«ةحلصملا بلح لبق ةرضملا عفد» :ةدعاق

 .ررحيل .نانجلل
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 ء‘}كلذ لبق مهنيب اميف ناك دقو ،اطئاح مهنيب اميف اونبي نأ موق دارأ نإو

 نكي مل و هوني نأ هيلع اوُقَقَتتا نإ امأو .عفن وأ كلذ ًرض هيلع نوذخآتي مهف
 مل نإو ؛سانلا نم مهريغ الو مهدحأب رضي ال عضوم يف هنونبي مهتإف ،كلذ لبق
 هزاحم يف هبحاص رضي ال اناينب هيرح يف مهنم دحاو لك نبيلف هناينب ىلع اوقفتي

 .ةرضملا هيف نوكت امم كلذ ريغو ،هقيرطو

 ىلع هنونبي مهنإف ،هرادقم يف اوفلتخاو مهتنجأل طئاح ناينب ىلع اوقَقَا نإ
 كلذ ىلع نوكي امو .ةماقلا كلت يف برزلا نوكيو طسوألا لجرلا ةماق ردق

 :لوقي نم مهنمو .اهريغو ةراجحلا نم نانحلا كلذ يف لوخدلا دارأ نم عنمي اًمِم

 .لاحلا اذه ىلع برزلا كلذكو .هنع ىذألا عنمي ام ردق ىلع هنونبي امإ

 اهيف باوجلا إمهنم وه نمل فرعي مل و برزلا وأ مهنيب طئاحلا ناك اذإو

 ؛رودلا طئاح يف مهكارتشا ردق ىلع رودلا يف مهنيب يذلا طئاحلا ف باوحجلاك

 .نانجلا طئاح يف مهكارتشا كلذكو

 مهس هل نوكي له ،رودلا يف تويبلا وأ نانجلا يف راجشألا ضعب هل نمف :تلق

 باحصأ امأو .هناينب ىلع راجشألا بحاص هذخأيلف مدهنا نإ نكلو ؤال :لاق

 مهيلإ تلصو نإ الإ رودلا ناطيح نم مدهنا ام ةر ىلع هوذخأي الف تويبلا
 .هدر ىلع هوذخأيلف طئاحلا كلذ مده نم ةرضملا

 زئاج كلذف ناطيحلا اوركذي مل و ،رودلا وأ تويبلا وأ نانجلا ةعقب اومستقا نإو

 ةمسقلا تقو يف اهوركذ نإو ؛الوأ اهيف اوكرتشا امك إمهنيب ناطيحلا نوكتو

 ناك هنأ هنم مهفي .«كلذ لبق مهنيب اميف ناك دقو ءاطئاح مهنيب اميف اونبي نأ موق دارأ» :هلوق - 1

 .هعاجرإ اودارأف بابسألا نم ببسب لاز وأ ٨مدهناو كلذ لبق

 نبي ملو برز نم طئاحلا ناك اذإ :ملعأ هلل او هدارم «...ةماقلا كلت يف برزلا نوكيو» :هلوق - 2

 .طسوتملا لحرلا ةماق ردق كلذك هرادقمف امهريغ وأ نبللا وأ ةراجحلاب
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 كلذ مهل ناك فيك اوفرعي مل نإ امأو .همهس يف عقو ام مهنم دحاو لكل نوكيف
 كلذ نم هل نوكي مهنم دحاو 11 اف ةعقبلا نم مهماهس نمت دقو طئاحلا

 نم هيلي اًمِم مدهنا ام ناينب هبحاص مهنم دحاو لك ذخأيو ،همهس يلي ام طئاحلا

 هعنمف همهس يف اطئاح نيي نأ مهدحأ دارأ نإ امأو .همهس يف طئاحلا كلذ

 هيذؤي ام لكو براقعلاو نارتفلا نم "ةرضملا نم هيلع لخدي ام لجأ نم هبحاص

 .ناينبلا نم هعنم هيلع كردي الف هيف ثدحي ام يذؤيو
 7 م

 اًراد وأ ىلوألا برق ين اًنانج كلذ دعب ىرتشا مت اراد وأ اًنانج ىرتشا نم امأو - ٨
 يذلا طئاحلا نكي مل نإ هئف امهنيب يذلا طئاحلاركذي مل و .ىلوألا هراد برق ين

 ةدايزلا نم ءاش ام هيف لعفي يرتشملل وهف عئابلا ريغل رودلاو نانجلا نع ىذألا عنمي

 .هتلازإو ناصقنلاو

 كردي لهف لجرل نيرادلا ىدحإ وأ نينانخلا دحأ عاب ئ هعزن نإو :تلق

 ؟ ال مأ طئاحلا كلذ در يرتشملا
. 

 ! .لاخلا اذه يف امهريغو بهاولا كلذكو كعئابلا قافتاب الإ ءال :لاق

 تيب ناك وأ رادلا جراخ ىلإ حوتفم تيب اهيفو اًراد ىرتشا نمف :تلق

 ؟ تيبلا كلذ نوكي نملف ،رادلا لخاد ىلإ حوتفم هبابو رادلا نم اًجراخ

 لخاد ىلإ هباب حتف نإو .عئابلل وهف ،رادلا جراخ نم احوتفم هباب ناك نإ :لاق

 .ىنشتسا ام ىلع هل نوكتف عئابلا اهانثتسا نإ الإ ؛يرتشملل وهف رادلا

 امهدحأ دارأ نإ :ىنعملاو ،عنملل ال ءانبلل ليلعت .«...ةرضملا نم هيلع لخدي ام لحأ نم» :هلوق - 1

 .هعنم هبحاص دجي الف ...براقعلاو نارئفلا ةّرضمل اعفد طئاح ءانب
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7: 
 هنإف نانجلا لخاد ىلإ حوتفم اهبابو نانحلا نم اجراخ ةقيدحلا تناك وأ ،اًجراخ

 طسو يف تيبلا ناك نإ كلذكو ؛هوجولا عيمج يف ءيش ةقيدحلا يف يرتشملل سيل

 يف نانجلا عاب نإ كلذكو ؛لاحلا اذه ىلع نانجلا لخاد يف حوتفم هبابو نانجلا

 عاب نإ :لوقي نم مهنمو .تيبلا يف الوأ انلق ام ىلع عئابلا ركذي مل و رصق هلخاد

 هبابو رادلا نم اجراخ تيبلا وأ رادلا نم اًجراخ حوتفم هباب تيب اهيفو رادلا

 ؛عئابلا هانثتسا نإ الإ ،يرتشملل هَئإف رادلا طسو يف تيبلا ناك وأ رادلا ىلإ حوتفم

 .كلذ لثم نانجلا ةقيدح 8 ليقو

 وأ نانجلا ىلإ حوتفم اهبابو ةبًرزم ةقيدح هطسو يف "لانانج ىرتشا نإ ام

 ،يرتشملل وهف رادلا هب تطاحأ دق راغلا ناك نإف راغ اهيفو اراد عاب نمو

 ريغب وأ ءارشلاب رادلا هيلإ تهتنا نمل وهف رادلا يف حوتفم هبابو رادلا هب طحت مل نإو

 الو يرتشملل سيلف رادلا نم جراخ هبابو رادلا هب تطاحأ نإو .كلملا نم كلذ

 يرتشمل وهف راغلا نم رادلا هب تطاحأ ام لك :لوقي نم مهنمو .ءيش هل بوهوملا

 هباب نم هزاجبو هقرط نوكتو ،يش هل سيلف رادلا نم اًجراخ ناك امو سرادلا

 مل نإ رادلا يف نوكت يولا نيعلا وأ رئبلا كلذكو .هيف هل امب مهنم دحاو لك عفتنيو

 ،يرتشملل هلك كلذ :لوقي نم مهنمو .عئابلل يهف ةقفصلا لاح يف اهاركذي

 .لاحلا اذه ىلع رماطملاو بحلا كلذكو

 نانجلا رخآللو ،راد اهنم امهدحأل تناك وأ نيلجر رود نيب طئاحلا ناك اذإو

 ىلإ لصي الو ،هب عفتني ال ىتَح كلذ نم امهدحأل ام دسفف ،طئاحلا كلذ امهنيبو

 يذلا ذخأي :لوقي نم مهنمو .طئاحلا كلذ حالصإب ناذخؤي اَمْهَتَِف هنم ءيش

 اهرتسل كلذ اهل ليق ارجشلا تاذ ةقيدحلا :تاجو نانج عمج ةئجحلا» :دجنملا يف لاق - 1

 .«الالظب ضرألا

 .«طئاح هيلع ناتسبلا :قئادح عمج ةقيدحلا» :لاقو - 2

 .ع رزو رجش اهيفو رادج هيلع ريدأ ضرأ :نيتاسب عمج ناتسبلا :لاقو
 .لبق نم رادلا عم تيبلا مكح مدقتب ًاللعم خسانلا هححصو نانجلا ضوع «رادلا» لصألا يف ةرو - 3
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 وه هبحاص هيلع كردي الو ،طئاحلا كلذ حالصإب هبحاص ضرألا نم ‘"همهس لطب

 ةرامع تلطبف }هبحاص نود امهدحأل طئاحلا كلذ ناك نإ امأو .كلذ نم ائيش

 يف هل سيل نم هيلع كردي الف رخآلا ةرامع تيقبو ،يش طئاحلا يف هل سيل يذلا

 نم فرعي مل نإ كلذكو ءيشب طئاحلا نم عفتني ال ثيح ،‘كلذ نم ءيش طئاحلا

 .امهنم كلذ هل

 نم يقبو اناتسب راص ىََح كلذ نم اضعب َرَمَعَم هضرأ يف اطئاح َرَوَد نم امأو
 مل ام ركذي مل و ،هبهو وأ ناتسبلا كلذ عابف ،طئاحلا يلي امم رمعي مل ءيش ضرألا
 هنم رمع ام _ اناتسب هلك كلذ نومسي امنإ ناك نإ هنإف ؟ نوكي نملف ،هرمعي

 .بوهوملاو يرتشملل هك كلذف رمعي مل امو
 دحأ عابف ،ةعرزمو ارادو اناتسب هيف رَمَعف هضرأ يف اطئاح رود نإ امو

 .يناعملا هذه نم عيبلاب عئابلا هدصق ام الإ يرتشملل نوكي الف يناعملا ءالؤه

 ةعرزملا عيبف ،هبهو وأ ناتسبلا عابف ،ناتسبلا طسو يف ةعرزم تناك نإ امأو
 .ناتسبلا عم زئاج

 ناتسبلا اومسقي نأ ىلع اوقفتاف طئاحلا هب راد دقو ،ناتسب مهل موق نعو

 طئاحلا نم هلباق ام مدهي نأ دارأ نم للك ًاأ :مهنيب اميف اوطرتشاف طئاحلا نود

 طئاحلا مدهنا نإو .كلذ هلف لوألا طئاحلا لوحيو ،همهس ىلإ ديزيل ،هل وه يذلا

 لوأ هيلع اوطرتشا نإ ًالإ .هحالصإب هباحصأ ذخأي هنإف هعضوم نم هلوح يذلا

 ُلصمملاو برزلاو طئاحلا كلذ ىف ءاوس ةصاخ كلذ ناينب هيلع نوكي نأ ةرم

 طئاح ليوحت ىلع اوقيَستَي مل و ةرم لوأ اومستقا نإو .هناتسبل ازرح نوكي يذلا
 .امهب طيحملا طئاحلا كلذ نم ائيش هتيحان نم لوحي نأ مهنم دحاو لك بيصي الف

 امك .هب عفتني ال ىَتَح همهس ةرامع تلطب :هدارم «ضرألا نم همهس لطب يذلا ذخأي» :هلوق - 1

 .ملعأ هللاو .ةقباسلا ةرابعلا هيلع لدت

 .اطخ وهر «اعرزم» :لصألا يف - 2
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 نأ اوطرتشاو ،امهب طيحملا طئاحلا اومستقي مل و رادلا وأ ناتسبلا اومستقا نإو

 كلذكو ثكلذ مهلف طئاحلا كلذ نم هلباقي اًمِم مدهنا ام مهنم دحاو ك حلصي

 .لاحلا اذه ىلع _ تام نإ _ هتثرو هل عاب نم

 ام ناينب ىلع اوذخآتي نأ اوطرتشاو مهناطيح عم رادلا وأ ناتسبلا اومستقا نإو

 مهنإف ءامهدحأ ةيحان نم مدهلنا ولو كلذ مهلف امهب طيحملا طئاخلا نم مدهنا

 نم مدهنا ام ناينب هبحاص ىلع مهدحأ طرتشاو اومستقا ولو ،اًعيمج هيلع نوذخآتي
 .هبحاص نود هناينب هيلع نوكيو زئاج كلذف هلك هب طيحملا طئاحلا

 نكي مل و ،ةرماع ريغ ضرأ مهنيبو ؛مهتَّنجأب مهنيب اميف اورواحت موق امأو
 ،ضرألا كلت نم هيلي ام رمعي نأ مهنم دحاو لك دارأف ،ىوعد اهيف مهدحأل

 ام رمعي نأ هبحاصل امهنم دحاو لك نذأ وأ ،اهنم هل ام نيت نإ ًالإ ،كلذ هل سيلف
 .رخآلا امهدحأ اهنم ارب وأ ،العجي مل مأ ،امهنيب اميف دودحلا العحا ءاوس شهيلي

 ةمسق ىلع نوذخآتي لهف ،اًمولعم ادح مهنيب اولعجف اومستقا نإ امأو :تلق

 ؟ ال مأ امهنيب يذلا دحلا

 هومستقا نإ مهنم دخاو لك هب عفتني ام رادقم دحلا كلذ يف ناك نإ :لاق

 همهسب عفتني رخآلاو همهسب عفتني مهدحأ ناك نإ كلذكو 3هب نوذحخآتي مهتإف

 نكلو هتمسق ىلع نوذخآتي الف اكيمج هب اوعفتني مل نإو ؛لاحلا اذه ىلع

 مهنيب اولعج نإ امأو .هنم سردنا ام نيبت وأ اهنم دسف ام حالصإ ىلع نوذخآتي
 مهف نكمت الو !اهضافخنا وأ ضرألا عافترا لثم هب عافتنالا مه نكميال اح
 . ؛مهنود هرمعي نأ دارأ نم هرمعي نأ ةمسقلا لاح يف اوطرتشاف جالعلاب الإ اهترامع

 يق هل نوكي الو اهرمع نمل نوكت ةرامعلا كلت ًكإف ةرامعلا نم هيف اوثدحأ ام كف

 ىلع نوكردي ال :لوقي نم مهنمف ،ةرامعلا دعب اوححاشت نإو .همهس الإ ضرألا
 تناك ام ىلع مهنيب ضرألا نوكتو ،هترامع لوزت ىتَح ءاميش ةرامعلا بحاص
 مهنم دحاو رك ام ردق ىلع ةرامعلا كلت نومسقي :لوقي نم مهنمو ؛ةرم لأ

 .نوكت ثيح ءانعلاو ةميقلا هيلع نودري ضرألا نم
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 اعدف مهضعب نع وأ ةرضملا مهلك مهيلع دري ناكو .مهنيب دحلا كلذ اوكرت نإ امو

 .ةرضملا درل هب نوعفتتي ام هنم نوعزني نكلو هلك هعزن نوبيصي الف هعزن ىلإ مهضعب

 هيف نكمت ام مهنيب ام دودح يف ناكف ،رثكأ وأ ةثالث اوناكو اومستقا نإو

 مهلف ةرامعلا هيف نكمت ام كلذ يف ناك نإف ،هترامع اودارأف مهلك اوماقف {ةرامعلا

 مهنإف مهنيب اميف ادح هولعج امنإو ،ةرامعلا هيف نكمت مل نإو ،هورمعي نأ

 .اعيمج نيتيحانلا نم مهنم هيلت نمل الإ دودحلا كلت نوكت الو ؛هترامع نم نوعنامتي

 رئبلا وأ نيعلا :لثم ةعفنملا هيف نوكت اًمِم دودحلا كلت نم ماق ام لك كلذكو

 يف مهنم ينافرطلا كلذكو ،تبثي مل ام كلذ عزن ىلع نوذخآتي نكلو ،سرفلا وأ
 هلف }ةرامعلا هيف نكمت ام رادقم دحلا كلذ يف نكي مل نإ سانلا نيبو هنيب يذلا دحلا

 مهنيب نوكت هنإف ةرامعلا هيف نكمت ام هيف ناك نإ امأو .هباحصأ نود حلا كلذ ا
 .هباحصأو وه اًكيمج

 ءهترامع نم نوعنامتي مهنإف "ىرخألا ةماعلاو ةماعلا نيب نوكي يذلا ثحلا امأو
 وأ نيعلا :لشم \ةعفنملا نم هيف ثدح امب نوعفتني الو إاًضيأ هتمسق ىلع نوذخآتي الو

 ام نوذخؤي الو مهرضي ام اعيمج كلذ يف مهيلع ثدحأ نم نوعنميو سرغلا وأ رئبلا

 نم هءام عنميام وأ ،هونغدي نأ ىلع يداولا :لثم ""ب ُوضي اًمِم دحلا كلذ يف ثدح
 صاخلا وأ ماعلا نم دحأ ىلإ بسني نيتّماعلا نيب يذلا دحلا اذه ناك نإ امأو "يرجلا

 نم كلذ يف ثدح ام عزنب اضيأ ذخؤيو ،هيف ةرامعلا نم هيلإ بسني نم عني الف

 .اهعزنب ةرضملا هيلع ثدحأ نم اضيأ ذخأيو ،هريغ ىلع ةرضملا

 ملو اهوكردأ دقو لخن ةريزج وأ ةعرزم وأ نيع مهيلإ تبسن موق امأو
 ؛هورمعي الف مهل نيبتي مل امو ،كلذ نم نيبت ام نورمعي مهتإف ،اهدودح اوملعي

 .شماهلا ف خسانلا هبؤص دقو ءاطخ وهو .«هب هنوُرضي ام ُهلَعَل» :لصألا ف - 1
 مل و يدي نيب نيلا عبرألا ةّلصألا خسنلا يف ةرابعلا هذه تتبث اذكه :«لخن ةريزج وأ» :هلوق - 2

 .لخن ةعومحب نع ةرابع يهو ءاندنع فورعم وه امك لخن ةزوح وأ دارملا لعلو 6ىنعم اه مهنأ
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 مهل لاق ام وأ ،ءانمألا هيلع دهش ام وأ مهسفنأب هوملع ام الإ "مهل يبعي الو

 .ةرامعلا راثآ هيف تناك ام وأ 6هوبيرتسي ل و ،هعم اوثرو نم وأ 3}هتثرو

 ّ , َ ث . . ِ : .. ,نبلا رأ يداولا ر يدثكل أ ءاجرا كلت هب ىسي ام لك جرلا

 ام الإ ضرألا عاقب اوعدي مل ولو ،اهُلك اهعفانم مهل نوكتو ،هنورمعي مهنإف
 .هيلإ اودصق مهتأ .7 د

 مهدحأل ضرأ وأ ،اهيف اوكرتشا دق ضرأ ينف ايب اونبي نأ ىلع اوقفتا موقف :تلق

 ؟ هيف اونيي نأ مه زوجي عضوم وأ ،اهبحاص نذإب امهريغ رخآ لجرل وأ رخآلا نود

 ةعسو ناينبلا عافتراو ،لوطلاو ضرعلا يف هرادقم ىلع اوقفتا نإ :لاق
 نوذخآتيو ،زئاج كلذف ،هيف هنونبي يذلا عضوملاو ،هب هنونبي امو ،هقيضو ساسألا

 الف ،اًضعب اونّيبي م و اهضعب اونب را ،يناعملا هذه اونّيبي مل نإو ؛هناينب ىلع

 ںساسألا ةعس ىلع اوقفتي مل ولو صخري نم مهنمو .اهنم ءيش ىلع نوذحآتي

 هب نونبي اميف سانلا ةداع ىلإ كلذ يف نوعجريو ؛هب نونبي امو ناينبلا ولع رادقمو
 ةماق ردق ولعلا يف نولعجي امّكنِإ :لوقي نم مهنمو ؛ناينبلا ولعو ساسألا ةعسو

 مدهناف كلذ لبق ناك نإ امأو ؛هوثدحي نأ اودارأ اذإ انركذ يذلا اذهو .“)ةطسبو
 .الوأ ناك امك هوريلف

 مه زوجن ةسنأ نيبتملا مكح يف نوكي الو :هب هداَرُس «...هوملع ام لإ مهل ُنُيَبَعَي الو» :هلوق - ]

 .ملعأ هللاو .مهسفنأب هوملع ام الإ هترامع
 .ملعأ هللاو .ررحيل .ثوروملا اهب ينعي ةثرولا ةظفل أأ ودبي - 2

 يقو .باودلا اهيف ىعرت الك تاذ ضرأ :جرملا :ليقو ءءاضفلا :جرملا» :ناسللا يف لاق - 3
 يناثلا ىنعملاو .ها .«جورُم :عمحجلاو ؛باودلا اهيف جزمت ريثك تبن اهيف ةعساو ضرأ :بيذهتلا

 .هنينأت وأ هريكذت لإ هيف رشي مل و .قابسلاب قفرألا وه
 هيدي ةطسبو ناسنإ ةماق ردق ايلاغ ناينبلا نولعجي :ملعأ هللاو هدارم ‘«ةطسبو ةماق ردق» :هلوق - 4

 .ىلعأ ىلا
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 يناعملا هذه اونيب دقو انيب اونبي نأ ىلع 5اوبهاوت وأ اوعيابت وأ ءاومستقا نإو

 .مهعيبو مهتمسق نم ءيش مصي الف ائيش اونيب مل نإو ؛زئاج كلذف كانركذ يلا
 زوجي الف ،انركذ ام ىلع رتبلاو نيعلاو لصمملاو ةيقاسلاو رصقلاو رادلا كلذكو
 ييلا يناعملا عيمجو }ةعسلاو لوطلاو ضرعلا يف رادقملا اونيب ىتح ،اهيلع مهقافتا
 .اهلبق يلا ةلأسملا يف انرّسف ام ىلع انركذ

 مهنإف 6هفيقست يف اوفلتخاو ،هيناعم عيمج اودّبو ،انيب اونبي نأ اوقفتا نإو

 ريجلاو ةراجحلا وأ بشخلاب نوفقسي امنإ اوناك نإ مهدلب ةداع ىلإ نوعجري

 مل نإو ؛مهنيب اميف اوقيفَتتَيلف ! اهنك يناعملا كلت تناك نإو .كلذ اولعفيلف
 .اذ . . .
 .حالصلا لهأ مهل رظنيلف ءيش ىلع اوقفتي

 ام امأف .لاحلا اذه ىلع تيبلا اهنع غتسي ال ييلا ةذفانلا تاوكلا كلذكو

 ةذفان ريغ يه لا تاوكلا ءارهأو فوفرلا نم هنع نونغتسي امم هب نولمعي

 مهنإف حاتفملاو لفقلاو بابلا امأو .كلذ ىلع نوذخآتي الف نيزخلاو داتوألاو

 ؛هيلع نوذخآتي مهتإف هلك هب هزرحي اًمِم هنع يغتسي ال ام كلذكو .هيلع نوذخآتي

 ردق ىلع هيلإ نوجاتحي ام عيمجو ،نيطلاو بصقلاو رصحلاب هفيقست ىلع نوذخآتيو

 . .مهبيزايمو مهفيقست يف مهدلب يف مهتداع
 .)رانلاب هنورمعي اوناك اذإ ناخدلل اجرخم هل نولعجيو .هنييطتو هسيلمتو هعاق نفد ىلع نوذخآتيو .اهيلع نوذخآتي الف ،اهيلع ىنبي )لا ةرتسلا امو

 ...ةفلتخم داومب نونبي دلبلا لهأ ناك نإ :ملعأ هللاو هدارم «اهلك يناعملا كلت تناك نإو» :هلوق - 1

 :لاقي نأ باوصلا لعلف اَدَه ىَلَعَو .«هلوح ىنبي ام :حطسلا ةرتس» :دجنملا يف لاق :ةرتسلا - 2
 .هيلَع ىنبت يلا ةرتسلا

 ام تويبلا نم أل ؛رانلا هيف نودقوي اوناك اذإ :اهب هدارم .«رانلاب هنورمعي اوناك اذإ» :ةرابع - 3

 .رّرحيل .هعم رانلا داقيإ هبساني ال اًمِم ؤههبشأ امو طقف نيزختلل ىنبي
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 نم ىبأ نم لوق لوقلاف كلذ هبحاص ىبأو ،هترامع مهنم دحاو دارأ نإو

 نم ىبأ نم لوق لوقلاف ،ناطيحلاو اضيأ رودلا كلذكو ."هانكسو هترامع
 ىلإ اعد نم لوق ذئنيح لوقلاف 8اهداسف اهترامع كرت يف ناك نإ الإ ءاهترامع
 وأ بطخلاو رمتلا لثم اميش اهفقس ىلع عضي نأ مهدحأ دارأ نإ كلذكو .اهترامع

 .كلذ نم ىبأ نم لوق لوقلاف ،هبحاص هعنمو ،كلذ هبشأ ام

 .ى .لان .درز ‘1اذ .غ . ث . ..
 هنودري مهنإف إمدهناف كلملا هوجو نم كلذ ريغ نم مه ناك وأ اتيب اوثرو نإو

 هبشأ امو تاوكلاو داتوألاو ءارهألاو فوفرلا نم هيناعم عيمج ين الوأ ناك امك
 ٠. . ت ؟

 .هب نوعفتني امم اذه

 ًمِتي مل وأ فقسي مل تيب اهيفو ،كلذ ريغب اهوكلم وأ اراد اوثرو نإ امأو :تلق

 ؟ اهيلع نوذخآتي لهف هناينب

 نكي مل نإو ءاهيلع نوذخآتي مهنإف ؤفقسلاو مامتلا راثآ اهل ناك نإ :لاق

 تلخد نإ الإ اهيلع نوذخآتي الف الوأ هيلع تناك ام مهل نيبتي مل و كلذ
 . ٤ ة .. . ر . . 7

 ىلع نوذخآتي مهنإف ،اهوفقسيو اهوُمتي نأ طرشلا ىلع مهريغ لبق نم مهكلم
 مهنمو ؛ يناعملا نم ىنعم هيلإ تلقتنا نم وأ مهدعب نم مهتثرو كلذكو ،اهمامت

 .ةصاخ ةثرولا لإ اهمامت ىلع نوذخآتي ال :لوقي نم

 أإف ٠ ةرومطملا وأ رافلا مدهناف هريغل ةرومطم وأ راغ ىلع اتيب ىتنب نمو

 ريو هترومطم وأ هراغ فقسي نأ ةرومطملا وأ راغلا بحاص ذخأي تيبلا بحاص

 نفد نإو ؛هيلع نبي يكل هنفدب هذخأي هئإف ،هفيقست ىلإ لصي ال ناك نإو 5هتيب

 هانكس ىبأ نم لوق لوقلاف :ملعأ هللاو هانعم «هانكسو هترامع نم ىبأ نم لوق لوقلاف» :هلوق - 1

 يألو ؟تيبلا يبي مل :لءاستأو مكحلا اذه نم بجعأ يأ ىلع .ريسفت فطع فطعلا نوكيو

 .هروصت نع عرف ءيشلا ىلَع مكحلاو .ةقيقحلاب ملعأ هللا ؟ضرغ

 ريغب كلذ لعفي نأ ينابلل زوبن له ثحبي «...هريغل ةرومطم وأ راغ ىلع ايب ىنب نمو» :هلوق - 2
 قح ال هئنأ مأ ؟هنذاب الإ نوكي ال كلذ نأب ديقم مالكلا نأ مأ ؟ةرومطملا وأ راغلا بحاص نذإ

 ؟الصأ ةرومطملاو راغلل
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 نأ راغلا بحاص دارأو هتيب تيبلا بحاص ىنبف ،ةرومطملا كلت وأ راغلا كلذ

 ؛هفقسيف هراغ ىلإ لصي ىَّمَح هتيب مدهب تيبلا بحاص ذخأي هنإف ،هفقسيو هنكسي
 الف ،هتيب مدهب تيبلا بحاص ذخأي نأ ريغ نم هراغ فقسي فيك دجو نإو

 هل لاقو ،كراغ فقسا :راغلا بحاصل تيبلا بحاص لاق نإ امأو .همدهب هذخأي

 :تيبلا بحاص هل لاقف ،هفقسن :راغلا بحاص لاق وأ }هنفدن :راغلا بحاص

 نإو .تيبلا بحاص هب لضي ال اميف راغلا بحاص لوق كلذ يف لوقلاف ،هنفدا
 تيبلا بحاص هذخأي الف راغلا فقس مدهناف }تيبلا بحاصل رافلا ةعقب تناك

 تيبلا كلذكو ؛كلذ ىلإ لصي ناك نإ هفقس درب ")راغلا بحاص هذخأيو 5هرب

 ىف هل ناك نإ كلذ هيلع كردي هنإف ،هدرب هذخأي نأ راغلا بحاص دارأف ،مدهنا نإ

 .ةعفنم وج وأ رض عفد كلذ

 اهب عافتنالا مهل نكميال ىَتَح بارتلا اهنفدف اتيب وأ اًراد موق كرتشا نإو

 نوذحخآني امنإف ،بارتلا كلذ اهيلع سنكي وأ لوطلا يف اهناطيحل اوديزي ىََّح
 ءاهب اوعفتني ىََّح اهناينب اوعفريلف ؤكلذ ىلإ اولصي مل نإف بارتلا سنك ىلع
 ةراجحلاو بارتلا نم هيف ام سنك ىلع اضعب تيبلا يف ءاكرشلا ضعب ذخأيو
 فةمودهم ةرومطم وأ تمدهناف رتب هيف ناك نإ كلذكو .راضملا نم هيف ام عيمجو

 .تيبلاب ًرضت ال ىَّتَح اهنفد ىلع نوذخآتي مهف ا
 نأ هيلع فاخ ىََّح رافغلا برخف ،تيب هيلع رخآللو راغ لجرل ناك نإو

 يتلا ةرضملا هيلع لخدت ال يكل هحلصي نأ تيبلا بحاص هيلع كردي لهف مدهني

 ؟ هتيب ىلع اهنم فوختي

 دعب مكحيو (رافلا كلذ ىلع يب يذلا تيبلا) تيبلا بحاصل رافلا ةعقب نوكت نأ بجعلا نم - 1

 كلم زاوج ىلع ينبني مهفأ اميف اذهو !هفقس درب تيبلا بحاص ذخأي راغلا بحاص أب كلذ
 هذهب ةهيبش روص ترم دقر .هنيعب هكلمي الو راغلاب عافتنالا كلتمي هأ ىنعمب .نيعلا نود ةعفنملا

 .كلذ ةقيقحب ملعأ هللاو

 قرفف ؛مدقت اَمِل ةرياغم عقاولا ف يه نكلو ،ىضم اَمِل اراركت ةلهو لوأل اودبت دق ةروصلا هذه - 2

 .همادهنا نم فاخي نأ نيبو ©لعفلاب راغلا فقس مدهني نأ نيب
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 هنإف همادهنا نم راغلا بحاص فاخ نإ تيبلا بحاص كلذكو .معن :لاق

 . هراغب ضب الئل هحلصي نآ هيلع كردي

 ؟تيبلا كلذ فقس امهنم نوكي نملف رخآ لجرل ةفرغ هيلعو لجرل تيب ناك نإو

 هانب نم فرعي مل نإو ؛امهنيب وهف اعيمج هاينب نإو ؛امهنم هانب نمل وه :لاق

 امو ديرجلاو بشخلا نم هيلي اّمِم هتيب يف الخاد ناك ام تيبلا بحاصلف امهنم

 .كلذ ريغو صجلاو نيطلا نم كلذ قوف ام ةفرغلا بحاصل نوكيو "كلذ هبشأ

 هيلع درو شةفرغلا بحاص هدرف مدهناف تيبلا بحاصل فقسلا كلذ ناك نإو

 ؛هتيب هب فقس يذلا صقنلا كلذ ةميق تيبلا بحاص ىلع كردي هنإف ،هتفرغ

 هئزإف ،تيبلا بحاص هدرف {مدهناف ةفرغلا بحاصل فقسلا كلذ اضيأ ناك نإو

 هبحاص نود امهدحأ ىلإ بسني ام لك كلذكو .هتميق ةفرغلا بحاص ىلع كردي

 .لاحلا اذه ىلع رخآلا هدرو مدهنا نإ

 ؟ كلذ نم يرتشملل نوكي يذلا ام ةفرغلا كسمأو

 كلذ يف هلعجي مّلَعب هل عاب ام عئابلا هل نيبي ىَمَح عيبلا كلذ زوجي ال :لاق
 هل يهف ةفرغلا هل عاب نإف هعيب زوجي :لوقي نم مهنمو ؛ةيحان اك نم طئاحلا

 هبشأ امو بشخلا نم هفقس نم تيبلا يلي ام هل نوكيف تيبلا هل عاب نإو ،اهعاقب

 .دوعقلا ةلأسم يف باوحلاك اهيف باوجلاف .كلذ

 .راغلا ىلع تيبلا مادهنا نم :ينعي ،«همادهنا نم راغلا بحاص فاخ نإ» :هلوقف - 1

 ال ضقنلا كلذ ءانب ةرجأ _ ملعأ هللاو _ اهب هدارم نيترابعلا يف ةروكذملا ةميقلا - 2

 .ررحيل .ضقنلا ةميت
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 طخي ىّنَح هعيب زوجي ال هنإف هراد وأ هتفرغ وأ هتيب نم اضعب عيبي نأ دارأ نمو

 دحاو هجو نم هل طح نإ : لوقي نم مهنمو ؛جراخ نمو لخاد نم طئاخلا ي هل

  ء

 نم مهنمو ؛اعيمج نيهجولا نم هفقس يف اضيأ هل طخو كلذ هازجأ هناطيح ف

 .هيزجي ةدحاو ةيحان نم :لوقي

 بحاص كسمتساف ‘ةفرغلاو تيبلا مدهناف ةفرغ هيلعو تيب هل ناك نمو

 يف اهنبا :تيبلا بحاص هل لاقف ؛هتفرغ هيلع ةريل هينبي نأ تيبلا بحاصب ةفرغلا

 ؟ كلذ هيلع كردي لهف ةفرغلا بحاص ىبأو ييب عضوم

 .ةفرغلا بحاص لوق لوقلاو ‘تيبلا بحاص لوقب لغتشي ال :لاق

 نأ ةفرغلا بحاص هب كسمتساو ولعلا يف لألا هناينب نع رصقو هتيب ىنب نإو

 هل ناك ام ىلع داز نإ كلذكو ؛كلذ هيلع كردي ُهَتإَم 5الَؤأ هيلع ناك امك هري

 هيلع كردي هئإف 5الوأ هيلع ناك ام ىلإ هدري نأ ةفرغلا بحاص هب كسمتساف ، الوأ

 ؛كلذ ىلع هب كسمتسا نإ "هتفرغ نيبي نأ تيبلا بحاص هيلع كرديو .كلذ

 .امهماقمب امهتنروو

 ةفرغ ةفرغلا كلت ىلع رخآ لجرلو ؛هل ةفرغ هيلعو تيب لجرل ناك نإو
 دري نأ هبحاصب ةيناقوفلا ةفرغلا بحاص كسمتساف ،ناتفرغلا تمدهناف ،ىرخأ

 عضوم يني كتفرغ ييب ىلع نبا :هبحاص هل لاقو وه هتفرغ اهيلع ينبيل هتفرغ

 .هتفرغ اضيأ وه يبيو هتفرغ ينبي نأ هيلع كرديو ‘كلذ دجي الف ،نيفرغ

 نأ نيفرطلا نم لكل نأ :كلذ ىنعم خلإ «...هتفرغ بي نأ تيبلا بحاص هيلع كرديو» :هلوق - ]
 نأ تيبلا بحاصب كسمتسي نأ ةفرغلا بحاصلف ،هكلمب ام ينبي نأ رخآلا فرطلاب كسمتسي

 تيبلا ءانب تاقفن نكل ،هتفرغ يبي نأ ةفرغلا بحاصب كسمتسي نأ تيبلا بحاصلو ؛هتيب يبي

 ١ .اهبحاص ىلع ةفرغلا ء انب تاقفنو ‘تيبلا بحاص ىلع
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 فهبحاص هانبو تيبلا مدهناف ارخآ لجرل ةفرغ هيلعو لجرل تيب مدهنا نإو
 ىَيي ام هناطيح يف سيل :هل لاقو هتفرغ ري نأ ةفرغلا بحاصب كسمتساف

 ؟ كلذ هيلع كردي لهف كناطيح قثوو اهمدها نكلو ةفيعض يهف ،اهيلع

 .هولعف كلذ نم مه اولاق امف رظنلا لهأ كلذ يف رظني :لاق

 كسمتساف 5‘رفدو ضرألا يف لزنف رخآل ةفرغ هيلعو تيب لجرل ناك نإ

 ؟ كلذ يف ةفرغلا بحاص هب

 يف نفد امي هبساح الو الوأ ناك امك هر هيلع كردي هتإف إمدهنا نإ :لاق

 نأ تيبلا بحاص هب كسمتسا نإو .ائيش هيلع كردي الف مدهني مل نإو ضرألا

 هيلع كردي ال هنإف ،‘ لو هيلإ ىهتنا يذلا عضرلل ىلإ هتيب بي ىَمَح ،هتفرغ مدهي
 اذه يف انركذ ام هبحاص ىلع امهنم دحاو ك كردي :لوقي نم مهنمو ؛كلذ

 .الوأ ناك امك كلذ دري ىَمَح ،هلك

 ام ري نأ هبحاصب امهدحأ كسمتساف فرغلا مدهنت مل و تيبلا مدهنا نإ امو

 .كلذ هيلع كردي هَتإَف ںالّوَ هعضوم ىلإ هل ناك

 ىنكسلاو ناينبلا نم اهيف ثدحي نأ دارأف لجر تيب ىلع ةفرغ هل تناك نمو

 اّمِم اضيأ هعنميو .كلذ هلف تيبلا بحاص هعنمف ،كلذ لبق هل نكي مل ام عفانملاو
 مل و هثدحي نأ دارأ ام اذه ينف ءاوسو ؛هيلع عضي امو ناينبلا نم اهفقس ىلع ثدحي

 بحاص اًّضيأ كلذكو ؛كلذ لبق هل ناك ام ىلع اضيأ ةدايزلاو كلذ لبق نكي

 ۔ لامرلاب نوكي ام ابلاغو _ نفد اذإ تيبلا تأ :ملعأ لاو هدارم ،«نفدو ضرألا يف َلَرَنَم» :هلوق - 1

 هاندهاش ام اذهو ضرألا يف لزانلاك ودبيف ،تاحاسلا وأ تاقرطلا نم هلوح ام نفديو

 .اهريغو يلبمآو فلوآو راردأو فوس يحاونك .ءارحصلا ىرق ضعب يف لعفلاب
 ىنعع. .الوأ عافترالا يف هيلإ ىهتنا يذلا عضوملا ىلإ هينبي نأ دارأ نإ :ملعأ هللاو ةرابعلاب هدارم - 2

 .تيبلا جراخ ضرألا ىوتسم ف هتيب ضرأ لعجي نأ ديري هئأ

 قوف ةفرغلا نوكت ثيح ثةلبحجلا قطانملا يف اذه روصتي ،«ةفرغلا مدهنت مل و تيبلا مدهنا نإ» :هلوق - 3

 .ررحيل .طقف هنم ءزج مادهنا تيبلا مادهناب دصق اَميرَو .ملعأ هللاو ءلبجلا ىلإ ةدنتسم ،تيبلا
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 ءاهب 4ُوضي ام هناطيح ىلع قلعي وأ هنيب فقس بشخ ىلع قلعي نأ دارأ نإ تيبلا
 .هتفرغب رضي ام فاخ نإ ،كلذ هيلع كردي هتإف ةفرغلا بحاص هعنمو

 ةفيعض كتفرغ ناطيح تإ :هل لاقف ،ةفرغلا بحاصب تيبلا بحاص كسمتسا نإو

 ؟اهحالصإ هيلع كردي لهف ييب ىلع اهمادهنا نم تفّوخت دقو ،ةقوقشم وأ

 هيلع كردي هنإف ةفيعض تناك نإف حالصلا لهأ كلذ ف رظني :لاق

 ث اهمدهب ذخوي هنإف !اهمدهب لإ اهحالصإ ىلإ لصي ال ناك نإو ءاهحالصإ

 .كلذ دعب اهحلصي

 ؟نوكي نملف (1)ءاومهلا نم هقوف ام ىلع امصتخاف هضرأ ينا انتيب لجرل لجر عاب نإو
 نأ طرتشا نإو هل وهف ضرألا بحاص هانثتسا نإو ‘تيبلا بحاصل وه :لاق

 ام ءاش ام هقوف ينبي نأ هلو ،تيبلا بحاص هب لضي ال امم ييو ،كلذ هلف هيلع ينبي

 ؛كلذ دجي الف يبي نأ ًالّرأ طرتشي ثي مل نإو ؛تيبلا بحاصب رضي اًمِم فّوخني مل

 طرتشا نإو ،كلذ دعب ينيبي الف هنم هارب وأ هل هكرت كلذ دعب مث يبي نأ ىنثتسا نإو

 ام هل بوهوملاو يرتشملل نوكيو ،زئاجف هل هبهو وأ هريغل ءاوهلا كلذ عابف ينبي نأ

 تبث دقف ،هتيب تيبلا بحاص عاب نإو .هدعب هتثرو كلذكو الوأ وه هل نوكي

 .الوأ وه هيلع تبثي ام يرتشملا ىلع

 كلذ قوف امو ،كلذ هلف ةمولعم اًغرذأ ءاوهلا كلذ نم ءاوهلا بحاص عاب نإو

 نإ الإ هيلع نيي نأ وه دجي الف ،ىزنشا ام هل عاب يذلا كلذ ىنب نإو .هل رهف

 لغتشي ملو " ىلع يبي نأ يرتشملا ىلع طرتشا نإو .الوأ كلذ طرتش

 اكِم ائيش اكرت نإو ؛ادارأ نإ اضيأ وه ينبي نأ هذخأي هنإف ،ناينبلاب "

 ءاوهلا عيب زوجي ال :لوقي نم مهنمو ؛هبحاص عنمب الغل هناينبب ذخؤي هنإف "ىرتشا

 .لاح لك ىلع زئاج هؤانثتسا نكلو ،هتبه الو

 .هقوف يذلا غارفلا يأ رخلا وه دوصقملا نأ حضاو «ءاوهلا نم هقوف ام» :هلوق - ]

 .الوأ كلذ طرتشا نإ الإ إ يرتشملا هانب ام ينبي نأ عئابلا دجي الف :هانعم }«وه دجي الف» :هلوق - 2

 يرتشملا ىلعف !هئانب قوف ينبي نأ يرتشملا ىلع عئابلا طرتشا نإ :هانعم «هبحاص عنمي ًالل »:هلوق - 3
 .هئانب قوف ءانبلا نم عئابلا عنمي ال ىَّتَح «هب مرتلا ام ءانب لمكي نأ
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 نيرخآلا اوذخأي نأ مهضعب دارأف داسفلا هيف ثدحف «ناتسب مهنيب موقف :تلق

 6) ؟ هحالصإ ىلع

 :نوذخآتي ال ام اهنمو ،هيلع نوذخآتي ام اهنم :هوجو كلذ يفف :لاق

 لازو مدهنا ام ءاوس ؛اهنم مدهنا ام ناينبب اهيلع نوذخآتي اهلك ناطيحلاف ه

 .هريغو ساسألا لثم ،كلذ نم يش هنم يقب ام وأ هلصأ

 ناكأ ءاوس اهريغ در ىلع نوذخآتي ال ،لازو اهنم بهذ امف راجشألا امأو ه

 مهنإف ةمولعم اهنيعب ةرجشلا تناك نإ امأو .هسنج ريغ نم وأ هسنج نم

 ىلع نوذخآتي الف اوردقي مل نإو ‘كلذ ىلع اوردق نإ اهدر ىلع نوذحآتي
 اودارأف ءاهلصأ نم تعقوف ،ليسف اهلصأ يفو ةرجشلا تعقو نإ امأو ؛اهدر

 ،اهنم ضرألا غلب ام "اك ةر ىلع نوذحآتي مهنإف ،اهناكم يف ليسفلا اودري نأ

 .هيلع نوذخآتي الف ضرألا غلبي مل امو

 تعقو نإ اهنصغ سرغي يلا راجشألا نم اهريغو نوتيزلاو نيتلا ةرجش امو ه
 يف نوصفلا ةر ىلع اضعب ذخأي نأ مهضعب دارأف راجشألا كلت نم ةدحاو

 امأو ؛هنيعب اهرذج ةر ىلع ًالإ نوذخآتي الف ،ةرجشلا هنم تعقو يذلا عضوملا
 .الف ن وصخل ١

 نم موهفم ةَنِكَنَو ،لاؤسلا صقني ‘«هحالصإ ىلع نيرخآلا اوذخأي نأ مهضعب دارأف» :هلوق - 1

 .باتكلا يف ريثك اده لثمو ؟ دسف ام حالصإ ىَلَع اوذخآتي نأ زوجي لهف :ريدقتلاو .ةرابعلا

 ام :هدارم «...ضرألا غلبي مل امو ،اهنم ضرألا غلب ام لك در ىلع نوذخآتي مهئإف» :هلوق - 2

 .ملعأ هللاو ،كلذ نم ءيشب غلبي مل امو ،هناصغأ وأ هقورعب ضرألا غلب ىَنَح اهنم لام
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 تقزتفا نإو ،هنم يقب ام ةر ىلع نوذخآتي مهنإف ءيش رذجلا نم لاز نإو ه
 ناكملا يف اهلك اهدر ىلع نوذخآتي مهتإف .ةثالث وأ نينثا تراصو روذجلا

 .ةرجشلا كلت هنم تعقو يذلا

 رهنم ةدحاو لك ناكم ام فرعي مل و تطلتخاف ةقزتفم راجشأ تعقو نإو ه

 نإ :لثم .يناعملا نم ىنعمب اهناكم يف اهنم ةدحاو لك در نكمي مل نإ كلذكو
 مهل نكمي ناك نإ امأو .هحالصإ مهل نكميال ىّتَح اهناكمب ليسلا بهذ
 نوذحخآتي الف عفن هل سيل امو .هحالصإو هدر ىلع نوذخآتي مهتإف ،هحالصإ

 .اضيأ هيلع اوذخآتيلف "كلذ دعب غفن هل نوكي نأ نكميو فن هل سيل امو ؛هيلع

 مهنإف تعلقف ،اًميش اهنم اولغتسي مل و "هتذخأف سرغلا نم اوسرغ ام امأو ٥
 ‘تعلقف ذخأت مل ولو ،مهقافّتتاب اهوسرغ نإ كلذكو ؛اهدر ىلع نوذخآتي

 نوذخآتي مهنإف ،ال مأ ءايحأ اهأ اوفرعي مل نإو ؛اهدر ىلع نوذخآتي مهنإف

 ىلع نوذخآتي الف ،اهتوم مهل نبت نإف ؛اهتوم مه نيبتي مل ام ،اهدر ىلع
 ءاج امب تعلق لا راجشألاو ،ىونلاو ،نوصغلاو «سورغلا اذه يف ءاوس 3اهدر

 .اهتايح هيف ىجري اميف هلل ا لبق نم

 نوذخآتي مهنإف ارخآ عضوم يف اهوسرغي نأ ىلع اهباحصأ اهعلق نإ اًمأر ه

 يذلا عضوملا يف اهذر وأ .هيف اهسرغ ىلع اوّقَمَا يذلا عضوملا ي اهدر ىلع

 .اهدر ىلع نوذحآتي الف ،اهوسرغي ال نأ ىلع اهوعلق نإ امأو .هنم اهوعزن

 ،اهونبي نأ ىلع اهوعزن نإ ،اههبشي امو ناطيحلا نم اهنك تارامعلا كلذكو ه

 ءاهيلع اوذخاوتي الف ،اهودري ال نأ ىلع اهوعرن نإ امأو ؛اهدر ىلع اوذخآتيلف

 كلذ اوعزن نإ ةماعلا ائمأو .نكي مل وأ كلذ عزن يف حالصإلا ناكأ ءاوس

 .ةبرتلا يف اهفورع برضب ومنلا يف تذخأ :قايسلا بسح هانعم «ذخأت مل ول»و ،«تذخأف» :هلوق - 1

- 267 - 



 مهنإف .حالص هعزن يق نكي م نإ امأو هدر ىلع اوذخآتي الف .حالصل

 ىلع نوذخآتي مهنإف .مهلك هوعزن وأ مهضعب هعزنأ ءاوس 5هذرب نوذخآتي

 مهنإف برصاوخلا نم هعزن نم كلذكو . ")هعزن نم هيف دسفأ ام يطعيو هدر

 مهريغ هعزن نإ كلذكو ؛هيف دسفأ ام هعزن يذلا يطعيو ،اكيمج هذرب نوذخآتي

 يف دسفأ ام هنم نوذخأيو ،هَدر هيلع نوكردي الف يدعتلاب وأ طلغلاب سانلا نم

 هنوذخأي ناطيحلا ق :لوقي نم مهنمو ؛هذرب كلذ باحصا اضيأ ذخآتيو كلذ

 .لألا اهلاح ىلع اهدر نإ اهيف دسفأ ام نمضي الو اهدرب

 هيلعو اهري هنإف ءاهدرب ذخؤي :لوقي نم لوق ىلع اهدر نإ راجشألا امأو ه

 نوصفلاو دئارخلا عطق نم اهيف دسفأ ام نمضيو ينغتسي ىتَح اهب مايقلاو اهظفح

 نإو تمت مل و تذخأ نإ اهتميق نمضي الو ؛نيعلا داسف هيف نوكي اًمم كلذ ريغو

 نوذخآتي ال امو نوذخآتي اميف ءاكرشلا يف لوقلا كلذكو .اهتميق مرغيلف تتام
 وأ مهنك ءاكرشلا هعزنأ ءاوس ،حالصإلا هعزن يف ناك ام امأو .لاحلا اذه ىلع

 ءاوس ،يدعتلاب وأ طلغلاب دحأ هعزن وأ ماعلا وأ صاخلا هعزن وأ مهنم دحاو هعزن

 ،لّوألا هناكم يف هدر ىلع نوذخآتي الف ،ماعلل وأ ًرصاخلل هعزن يذلا كلذ ناكأ

 اك اًميش اهنم عزنف سرغ شع اهتحت ةلخن لثم :كلذ لثمو ،ناكملا كلذ ريغ الو
 ذإ هريغو ىونلا نم اهعذج ريغ نم اهتحت تبن ام كلذكو ،يناعملا هذه نم انركذ

 هلك كلذ ناك وأ ةلخنلا تقبس وأ ةلخنلا سرغلا كلذ قبسأ ءاوس ءاهب كلذ رض

 ريغب دحأ هعزن وأ .مهقامتا ريغب وأ مهقاَقتاب عزنف حالصإلا هعزن يف ناك اذإ ءام

 .هدرب ذخوي الف .مهنذإ

 كلذ يف قورع هنم تماقف ضرألا ىلإ لصوف نصغ ةرجشلا نم ماق نإ امو
ّ 

ّ 
 اهنم تجرخف ضرألا تلصو ىّتَح ةلخنلا تلام وأ هلمأ هنع تنغتسا ىتَح عضولل -

 .عزنلا كلذ يف يأ ،هيف دسفأ ام ةميق هعزن نَّم يطعيو :هدارم «هعزن نم هيف دسفأ ام يطعيو» :هلوق - 1
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 وأ ،كلذ عزن م "لوألا اهرذج نع تنغتسا ىَّنَح اهيف تعقو ييلا ضرألا يف قورع

 نإ :لاق ؟ هنم هعزن يذلا عضوملا يف هر كلذ عزن نم ىلع كردي لهف ؛ةلخنلا كلت
 .هيلع اوذخآتي الف تبثي مل نإو ،هّدر ىلع اوذحآتيلف كلذ تبث

 نوذخآتي مهنإف هوعزنيف يلع نوذحآتيف طئاحلا لام وأ 3"ةلخنلا تلام نإ امأو

 هعوقو اونمأي ىََّح هعفري ام ىلع اوذخآتيلف 6هعزن ىلإ اولصي مل نإو اضيأ هدر ىلع
 .كلذ ريغو كرشلاو لابحلا نم هب نوطبري امب وأ ةراجحلاب وأ بشخلاب

 تد ۔ ًلَك عزن ىلع اوذحخآنيلف اه ةرضم وهو لحنلا تحت ارثعلا نم ماق ام امأ

 هلك اذه اوعزن نإو .هيلع نوذخآتي الف كلذ نم رضي مل امو ؛كلذ نم هرض ام 1

 نم اوعزن ام لكو نوصفلا نم اوعزن ام كلذكو ؛هوسرغي نأ ىلع نوذخآتي الف
 .هوسرغي نأ ىلع نوذخآتي الف راجشألا

 كرجشلاب لضي اًمِم كلذ هبشأ امو فيللاو دئارلاو بطحلا نم راجشألا ةيقنت امأو

 لخنلا نيجارع نم نوعطقي اًمم رجشلا نع فيفختلا كلذكو .هيلع نوذخآتي مهنإف

 ام ريكذت كلذكو .هلك كلذ ىلع نوذخآتي مهنإف ]ةلغلاب ًرض وأ ةلخنلاب رض اًكِم

 اذإ اهنك ةلغلا كلت مارص كلذكو .هيلع نوذخآتي مهنإف راجشألا نم (6)رك زي

 نودبو !ضرألا لصت نأ لبق اهوكردأو تلام نإ :دصقي هلعل ،«ةلخنلا تلام نإ امأو» :هلوق - 1

 .ررحيل .اهناليم راركتل ىنعم نوكي ال ريدقتلا اذه
 ىلع ريمضلا عاجرا نع ءافتكا ةرابعلا يفو ،طئاحلا وه ريمضلا عجرم ،«هيلع نوذخآتيف» :هلوف - 2

 .دحاو امهيف مكحلا نأل ءاضيأ ةلخنلا

 ىلع نوذخآتي ئ الوأ ررضلا ةلازإب هعزن ىلع نوذخآتي :هانعم «اضيأ هدر ىلع نوذخآتيو» - 3

 .هءانب ىبأي نم ىلإ تفتلي الو ،ديدج نم هئانب
 اوذخآديلف هناكمإ تقو ىلإ راظتنالا يعدتسي عنامب كلذ لعل ،«هعرن ىلإ اولصي مل نإو» :هلوق - 4

 .هطوقس نم عنمبو همعدي يأ "هعفري ام ىلع

 .ةلخنلا لصأب ارئاد تبني يذلا ليسفلا عومجب هب ديري «شعلا نم ماق ام امأو» :هلوق - 5

 .ريبأتلا :هانعم ريكذتلا - 6
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 ةرجشلا رذج يف عطقلا وأ دئارحجلا عطق :لثم هلك جالعلاو ؛اهيلع نوذخآتي تكردأ

 .هيلع اوذحآتيلف ءاهلك اهحلصي امل رانلاب اهقرحو .ةتيملا

 ثرحو اهسنكو رجشلا ضاوحأ لمع ىلع مهنيب اميف نوذخآتي ءاكرشلاو
 هيلع تناك ام ىلع لصإمملاو يقاوسلا حالصإو ءال ضرألا بيلقتو راجشألا كلت
 لمع نم .)نكي مل ذإ دعب انركذ قلا ةرامعلا هذه نم اه تبث ام كلذكو .الا

 هابشأو لصامملاو يقاسملاو يقاوسلا حالصإو ضرألا بيلقتو رجشلا ضاوحأ

 .كلذ ىلع نوذخآتي مهتاف كلذ

 اهيلع يرجي الو دحأ ىلإ بسنت ال ييلا راجشألا نم ضرألا يف ثدح امو
 بسنت ال ييلا راجشألا نم اذه هبشأ امو ردسلاو مطبلاو قبنلا :لثم دحأ كلم

 اهيلع يرجي يلا رجشلا امو .هنلك كلذ عزن ىلع نوذخآتي مهنإف دحا ىلإ
 اهعزن ىلَع نوذخآتي ال مهنإف ،سانلا ىلإ بسنت نأ اهتداع نم ناك وأ كلملا

 نوذخآني مهنإف راجشألا كلت ميرح يف تبن اميف لإ اهتابثإب لاق نم لوق لوقلاو
 .هعزن ىلع

 هلك كلذ عرن ىلع نوذخآتي سيدلا و مجنلاو “ةفلحلاو رامسلاو بصقلاو

 الف هعزن ىلإ هلك اذه نم نولصي ال ام امأو ؛هعزن ىلإ نولصي اميف اذه هبشأ امو

 نكت مل و اهل ةئيرورضلا تامدخلا عاونأ نم ثدحأ ام :كلذب دصقي :«نكي مل ذإ دعب» :هلوق - 1

 َ .كِلَف لبق

 ةقلحو ةَقلَح اهتدحاو ‘ثالغألا تابن نم ءافلحلاو فلحلا» :برعلا ناسل يف لاق :ةفلحلا - 2

 .برعلا ناسل نم «فلح» ةّداَم يف هبلطاف ديزملا تئش نإو ،ىهتنا .«ةافلحو ءافلحو .

 موقت ال ام هنم مجنلاب صخ دقو مجن دقف رهظو علط ام ُلك» :برعلا ناسل يف لاق :مجنلا - 3

 هاعرت فورعم تابن مجنلاو .ىهتنا .«رجشلاب هنم قاسلا ىلع مئاقلا صخ امك ،قاس ىلع

 .تاعورزملا قياضتو ةرثكب ومنت نولا ةليفطلا تاتابنلا نم وهو ،يشاوملا

 نم رغصأ هقروو ،هنم رصقأ هنأ الإ بصقلا هبشي ،تاعقنتسملا ف تبني فورعم تابن :سيدلا - 4

 َ .بصقلا قاروأ
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 نوذخآتي يذلا اذهو 6ًرصاوخ وأ اوناك ةّماَع ءاكرشلا كلذ يف ءاوسو ،هيلع نوذخآتي

 نوذخآتي الف هلك اذه نم هيلع اورمع ام امأو .ةرامعلا دعب ثدح اذإ اميف هلك هيلع

 .هعزن ىلع نوذخآتي مهنإف عفن مه نكي مل نإ :لوقي نم مهنمو ؛هيلع

 نوذحآتي امم راضملا عفدو حالصلاو ةرامعلا نم كرتشملا يف كيرشلا لمع ام لكو

 .صاوخ وأ اوناك ةئماَع هئاكرش عم هءانع كردي هئإف نوذختي ال امو ،هيلع

 امو دارجلاو رويطلا درطو شوحولا عنم ىلع نوذخآتي له ءاكرشلاو :تلق

 ؟ هيف اوكرتشا ام دسفي امم كلذ ريغو نارتفلا عنمي
7 ِ 

 ال امو ؛هعنم ىلع نوذخآني مهتاف هلك اذه نم هعنم ىلإ نولصي ام ك :لاق

 :لثم مهرضي اًمِم مهنانج يف ناك ام امأو .هيلع نوذحآتي الف ،هعنم ىلإ نولصي

 ."ملعأ هلل اف رضي اًمم كلذ هبشأ امو عابسلاو براقعلاو تايحلا

 هذه نم فنصب اهنورمعي اوناك امنإو ،موق نيب تناك اذإ عرازملا ضرأو

 ةرامعلا نم مهضعب ىبأ اذإ عرارزلاب اهترامع ىلع نوذخآتي له ،عرارزلا

 هظفح ىلع نوذخآتي مهئنإف عرازملا هذه نم هوثرح ام اممو ،ال :لاق

 ،عرزلا هب صقني ال ام ىلع اذه نم نوذخآتي امّئإو .كلمي ىتَح هحالصإو

 ةبرت شقنب وأ ،دامسلا هل اولعجي نأ :لثم ،هيلع ناك اًّمِم )رثكأ هحلصي ام امأو

 .همدعو هيلع ذخآتلا بوحو نيب ادُذَرَت هيف نأ :هب دارملاو ءاذه لثم مدقت - 1

 نم مهضعب ىبأو ىضم اميف اهنوعرزي اوناكو ضرأ يف اوكرتشا اذإ مهنأ وه ،ةرابعلا ىنعم - د

 ىلع نورباجتي ال مهنإف ،كلذ ريغ وأ ةيداملا هفورظل _ الثم تاونسلا نم ةنس يف _ اهترامع

 .ملعأ هلل او .اهتعارز

 .ةعيرز عمج :عرارزلاو

 .«كردي ىسَح» :باوصلا ًلَعَل - 3

 مهنأ :هانعم مهرخآ ىلإ «...عرزلا نم صقني ال ام ىلع اذه نم نوذحخآتي امّئإو» :هلوق - 4
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 هيلع نوذخآتي ال مهنإف اهيلع ناك امم رثكأ عفنلا هب ديزي ام لكوأ ،لوقبلا

 امو .كلذ ريغ اهيف ليقو ،اهيلع نوذخآتي ال شيشحلا نم عرارزلاو لوقبلا ةيقنتو
 هدر حلصي امم كردي مل ام امأو ،هر ىلع نوذحآتي الف كردأ اًمِم اذه نم علق

 ءهذر ىلع نوذخآتي ال مهتإف ،هودري ال نأ ىلع الوأ هوعزن نإ الإ هنوُدري مهف

 نم كردا ام لكو ؛هلل ا لبق نم ءاج امب وأ مهريغ هعزن وأ مهسفنأب هوعزنأ ءاوسو
 حالصو ةدايز اهكرت يف ناك نإ الإ ءاهعزن ىلع نوذخآتي مهنإف تآلغلا هذه
 َ .اهيلع نوذخآتي ال مهنإف ،اهل

 كردت نأ اهيف اوعمط نإ مهنإف كردت مل و تالغلا كلت عزن تقو ءاج نإ

 نوذخآتي مهنإف لصأ كردت نأ اهيف اوعمطي مل نإو اهعزن ىلع نوذخآتي الف

 هل حلصي ال ناك نإ هَتنإف \هعزن تقو لبق كلذ نم كردأ ام امأو .اهعزن ىلع

 داسفلا اهعزن كرت يف اوأر نإ الإ هعزن ىلع نوذخآتي الف تقولا كلذ يف عزنلا

 قلسلا :لشم ،هرخآ ىلإ هلوأ نم كلذ نم لكؤي ام امو . هعزن ىلع اوذخآتيلف

 ةداع تقو ىلإ هكرتو هعزن يف اوفلتخاف ،لوقبلا نم كلذ ريغو ثاركلاو بنركلاو

 .ةداعلا تقو ىلإ هكرت ىلإ اعد نم لوق لوقلاف ،هعزن يف سانلا

 ناك نإ هئإف ،هل نوكت ال وأ ةلغلا هل نوكت دقو ،هوعرزي نأ ريغ نم تبن امو

 نإو .هعزن ىلع نوذخآتي مهنإف ،هريغل ةرضم وهو ،ةلغلا هل نوكت ال اًمِم كلذ
 هل نوكت اّكِم ناك نإو ،عزن ىلع اوذخاوتيلف ،هريغل ةرضم نوكي ال اًمِم ناك

 ىلع داز ام امأ صقنلا نم ع رزلا ظفحت نيلا تاقفنلاو لامعألا نم يرورضلا ىلع نورباجتي

 .هيلع نورباجتي الف نسحأ لوصحو ،رثكأ ومن هب ىجري امم كلذ
 الف }هل ةلغ ال ةنأل كلذ «هعرن ىلع اوذخاوتيلف 6هريغل ةرضم نوكي ال امم ناك نإو» :هلوق - 1

 نم ةطقاس “ال” نوكت نأ لمتحيو .ةلغلا تاوذ راجشألا قياضي هئنإ :هيف لاقي ام لقأو 6هيف عفن

 .ةّرَضَم ال ثيح هعزن ىلع نوذخاوتي الف :ىنغلا نوكيف ؤخسنلا .
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 ةرضم هيف نكت مل نإو .اضيأ هعزن ىلع نوذخآتي مهنإف 6هريغل ةرضم وهو ةلغلا
 الف "عفن هتلغل نوكي ال ام امأو .اوذخآتيلف هتلغ كردت ىَمَح هنوكرتي مهت

 .هتلغ ع زن ىلع اوذخآتي

 اهنم رثكأ وأ هتميقب الإ .تابنلا وأ اهلك راجشألا نم هتلغ عزني ال ام امو

 ."هعزن ىلع نوذخآتي مهتاف

 نوذخآتي اًمِم دسف ام حالصإو ًراضملا عزن نم هيلع نوذحآتي ام عيمج كلذكو

 يذلا كلذ الإ مهل )ركي مل ولو ،هب هنوحلصي ام لاملا نم مهل ماد ام هحالصإ ىلع

 مهنإف .كلذ ضعب هب نوحلصي ام الإ مهل نكي مل نإو ؛هوحلصي نأ اودارأ

 هسفنب هحالصإ ىلع ردقي وهو لام مهدحأل نكي مل نإو ضعبلا كلذ نوحلصي

 نكلو ،هسفنب هحلصي نأ ردقي مل و لام هل نكي مل نإو ؛هحالصإ ىلع ذخؤي هنإف

 هنكلو }لام هل نكي مل نإو ،هحالصإ ىلع ذخؤي الف .هحلصي نم ههجوب بيصي
 ذخأي لام هل ناك نإ الإ \ءيش نيلا بلط نم هيلع سيلف هبصي نيلا بلط نإ
 دي يف ناك ام الإ هل نكي مل نإ امأو .هحلصيو نيلا ذخأي هئإف ،نيلا هيف

 هذه ىنف هنم َسيأ دقو .اناكم هل يردي الو ضرألا يف فلت ام وأ قبآلا وأ بصاغلا

 ىلع نيد هل ناك نإ كلذكو .لاحلا اذه ىلع هحالصإب ذخؤي الف اهلك هوجولا
 مقي مل ام ذخؤي هنإف هلامب نيدلا طاحأ نإ امأو ؛لاحلا اذه ىلع سلفم لجر

 الف ،ربدملا وأ نهرلا يف وأ ضوعلا يف ناك ام آلإ هل نكي مل نإو ،ءامرغلا هيلع
 .لام هل نكي مل نإو .ربدملا دبعلاب هلمعتسي ام الإ ،داسفلا كلذ حالصإ ىلع ذخوي
 الإ لاملا نم هل نكي مل نإو .هجولا اذه يف ذوخ الف ،لام لفطلا هنبال ناك دقو

 تحبصأ اذإ اهعلقو راجشألا عزن ىلع نورباجتي :هانعم ،«هعزن ىلع نوذخآتي مهئإف» :هلوق - ]

 .اهتلغ نم رثكأ اهفيلاكت

 .«...هوحلصي نأ اودارأ يذلا الإ حالصإلا دعب مه قبي مل ولو» :خسانلا فاضأ - 2

- 273 - 



 اذه يف ذخؤي الف ،ةيدلا وأ صاصقلا هيف نوكي اًّمِم هريغ ىلع مدلا نم هل ناك ام
 ام عيمج كلذكو ؛كهذخؤي هنإف ،ةيدلا الإ هيف نوكي ال ام امأو ؛اضيأ هجولا

 مل ولو ةعتملا كلذكو .ذخؤي هنإف مًوقي مل ولو ،لاملا داسف نم هريغ هب بلاطي

 هنوذخأي مهنإف كاذه ةميق نم مهل نيبت امو .ذخؤي هنإف لثملا قادصو ضرفت
 الف نكي مل وأ اذه ةميق يف ناك هنأ مهل نيَبَعَي مل امو ؛كلذ بان ام حالصإب

 حبرلا هيف ناك نإو ،ذخؤي الف ،لاملا يف حبرلا نكي مل نإ ضراقملا امأو .هوذحأي

 .نالوق هيفف

 نوذخآتي امك ‘تكردأ اذإ اهعزن ىلع نوذخآتي مهنإف .راكلا ةلغ امأو
 نونغتسي امو .تكردأ اذإ اهعطقو اهزرح ىلع نوذخآتيو .تألغلا نم اهريغ ىلع

 مل نإو هيلع اوذخآتيلف عفن كلذ يف مهل ناك نإ هتاف راكألا اذه ةلغ نم هنع

 ام امو .اهعزن ىلع اوذخآتيلف ،راككذلا رجشل عفن اهعزن يفو عفن اهيف مهل نكي

 ؛هعزن ىلع اوذخآتي الف :عفن رجشلل هعزن يف نكي ملو ؤعفن اهيف مهل نكي مل
 ىلع اضيأ نوذخآتيو لاحلا اذه ىلع اهلك راجشألا نم راَكذلا ريغ كلذكو

 .كلذ جاتحا نإ نيل رائكذ (‘})ركذت

 :مهضعب لاقف إمهلخن هب نوركذي يذلا راَكذلا يف ءاكرشلا فلتخا نإو

 ؟ بطر رائكذب اهركذن :نورخآلا لاقو سباي راثكذب اهركذن

 نإ هتنأ :هانعم 6هرخآ ىلإ «...هريغ ىلع مدلا نم هل ناك ام الإ لاملا نم هل نكي م نإو» :هلوق - 1

 ذخوي ال نف ةيدلا امإو {صاصقلا امإ هيف بجي اًمِم ةعابت نم هريغ ىلع هقحتسي ام ناك

 ةيدلا هيف نيعتت اًمِم هريغ ىلع هقحتسي ام ناك نإ امأو 7 هئال :دسف ام حالصإب

 .ملعأ هلل او .دسف ام حالصإب ذخوي ذئنيح هئإف ،أطخلا لتقلا :لثم صاصقلا هيف زوجي الو

 ئمالسإلا عرشلا يف زوجي هأ فخ ريغو ءاسنلا ىلع قدصي روصلا هذه لثم نأ حضاولا نم - 2

 .تاكلتمملا يف لاجرلا كراشت نأ ةأرملل

 .اهثانإ هب حملت يذلا ةلخنلا رُكَد علط نع ةرابع :راكلا - 3

 .ريبأت ىلع :هدارم «ريكذت ىلع» :هلوق - 4
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 .لخنلا راثكذ يف اذهو لدع يوذ رظن ىلإ اذه عجري امئإ :لاق

 لاقو ،اهرتكذي نم رجأتسن :مهضعب لاقف ارجشلا ركذي نميف اوفلتخا نإو

 لمع ىلع كلذكو .اهل رجأتسي نأ دارأ نم لوق لوقلاف انسفنأب اهركذن :مهضعب

 لوقلاف ،رخآلا نود همهس لمع ىلإ مهنم دحاو لك لصي ال امم كرتشملا يف نوكي
 لمعي ام لك نيتو مهماهس هيف نيت ام لك امو ؛كلذ يف ةراجإلا ىلإ اعد نم لوق
 .هسفنب وأ ةراجإلاب دارأ امفيك مهنم دحاو لك لمعيلف .رخآلا نود مهنم دحاو لك

 نإف راَكذلا فانصأ نم هب ركذت اميف اوعزانتف راجشأ ف موق كرتش شا نإو

 كلذ ىلإ اعد نم لوق لوقلاف مولعم رفنصب الإ ركذت ال مهراجشأ تناك

 ىلع اوقفَّتَيلف هلك هيلع اوعزانت يذلا ر اتكذلا كلذب ركذت تناك نإو ‘فنصلا

 حلصي ال اًكِم رائكذلا ريغ نم ةرجشلا هنع يحغتست ال ام ك كلذكو . اودارأ ام

 .هيلع نوذخآتي مهاف هب لإ

 امك اهركذن :مهضعب لاقف ،ريخأتلاو ليجعتلا يف اهريكذت يف اوفلتخا نإو
 رظنلا لهأ يأر ىلإ كلذ يف اوعجريلف ،اليلق اهرخؤن :مهضعب لاقو ")تدلو

 . هولَجعي الف ريخأتلا هل حلصي امو كهورخؤي الف ليجعتلا هل حلصي يذلاف

 نورخآلا لاقو ،اهفالغ نيجارعلا نع قشن : :مهضعب لاقف .اوفلتخا نإ كلذكو

 الل هوقشي نأ هل حلصي ام لإ ١ قشنت ىتَح اهنوكزتي مهتإف قشنت ىتَح اهكزتن

 .هنوُمشي مهتإف دسفي

 ريجألا لبق نم رائكذلا نوكي نأ ىلع هلخن ريكذت ىلع ريجألا عم قفتا نإو

 نإف ،زئاجف ةادألاو ةراجإلاو راككذلا هاطعأو هرجأتسا نإو ،ةراجإلا كلت زوحت الف

 ركذي نأ هرجأتسا نإو 5زئاجف ريجألا لبق نم راككذلا ريغ ةادألا نوكت نأ طرتشا

 .اهتدالو روف :هانعم !«تدلو امك اهركذث» :هلوق - 1
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 هدنع ركذي نأ هرجأتسا وأ هليخن وأ ليخنلا هذه َرْثكَذ وأ لخنلا نم امولعم اددع

 .زئاج هك اذهف ،ةمولعم ةدم

 زوجي الف دلي مل امو لخنلا نم دلو ام هيفو ،ناتسبلا اذه ركذي نأ هرجأتسا نإو

 َ .زئاج كلذف اهلك تدلو نإو 5هكلذ

 مل وأ انوجرع لكل خيرامشلا نم امولعم اددع لعجي نأ هيلع طرتشا نإو

 دئارخلا عزن كلذكو .زئاجف هلخن ةيقنتل هرجأتسا نإو .زئاج كلذف كلذ طرتشي

 .هنيبي مل وأ عزني ام هل نبأ كلذ يف ءاوس زئاجف كوشلاو فيللاو

 كلذف اهعطقو اهعلق عضوم نيبت نإ اهعطقو راجشألا علق اضيأ كلذكو

 اًضيأ ةلغلا مارص كلذكو .زوجي الف اهعطقو اهعلق عضوم نيبتي مل نإ امأو .زئاج
 نييبت ىلإ كلذ يف جاتحي الو ،زئاج كلذف ةمولعم راجشأ مارص وأ ةمولعم ةدم ىلإ

 كلذ ريغو فشحلا نم اهتيقنتو تالغلا عيمج كلذكو .نيجارعلا هنم عطقي عضوم

 ءاهتئارحو راجشألا ”قزعل ةرجألا زوحتو ،ةراجإلا هيف زوحت عضوم ىلإ اهلقنو

 برزلا يف هل نيبو ،اهبرزو اهيقسو ،يقاوسلاو لصامملا سنكو اهضاوحأ سنكو
 .هضرعو هلوط يف امولعم ادح

 اًمولعم اددع سرغي نأو مولعم عضوم ينف امولعم اًسرغ هل سرغي نأ هرجأتسا نإو

 .زوجي الف ،اهنيب لعجي امو سرغلا عضاوم نيبتي مل اذإ :لوقي نم مهنمو ؛زئاج كلذف
 راجشألا نم اههبشأ امو نوصفلا نم امولعم اددع سرغي نأ هرجأتسا نإ كلذكو

 هل سرغي نآ هرجأتسا نإ :لوقي نم مهنمو ؛لاحلا اذه ىلع مولعم عضوم يف ىونلاو

 اهنم دلو ام ةرجأ ىلع اَقَقَئتا اذإ امأ .ررغلا نم هيف امل هعنم امإ ،«كلذ زوجي الف» :هلوق - ]

 .ملعأ هلل او .زئاجف

 :ضرألا ،اقزع ،قزمي ،َقَرَع» :دجنملا يف لاق راجشألا ةبرت قزعل :هدارم ،«راجشألا قزعل» - 2

 َ .ةكسلا :يأ ،ثارحماب اهمش :ةئارحلاو .«اهتش
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 ؛سرفلا هل نيي م ولو زئاج كلذ اف راجشألا نم مولعم فنصب ةمولعم اضرأ

 ةداع ىلع اهسرغيو ،راجشألا نم فنصلا هل نيبي مل ولو كلذ زوجي :لوقي نم مهنمو
 .ةعقبلا هل نيبو لجألا ىمس اذإ اذهو ،مهدلب ينف سانلا

 . 0 , . . : ه ه . 7
 اضاوحأ اهيوسيو روسجلا هل عفري وأ ،عضوملا اذه هل يوسي نأ هرجاتسا نإو

 لوقبلاب وأ بوبحلاب :ضرألا هذه هل ثرحي نأ هرجأتسا نإ كلذكو .ىمس اذإ زئاجف

 .زئاج هلك كلذف ،ةنس وأ ارهش ،ةدحاو ةرم هكاوفلا وأ

 نم هنيعب امولعم ارذبو ةمولعم ةدم ،ةمولعم اضرأ هل رذبي نأ هرجأتسا نإو

 .زئاجف لوقبلاو بوبحلا

 ةفصب وأ ليكب وأ نزوب ةمولعم نوكت نأ بجي هلك اذه يف ريجألا ةراجإو . - - . . ٠ . . ٠

 ف لوهجلاب سأب الو ريخأتلاو .)دقنلا اذه ين ءاوسو ؛هيلإ لصوي اًمِم ،ةمولعم

 .ارضاح ناك اذإ هلك اذه

 .«اضاوحأ اهيوسيو روسجلا هل عفري نأ» :هلوق - ]

 ،هيلع ربعي امم اهوحنو ةرطنقلا وهو :ناتغل رسجلاو رسَحلا» :برعلا ناسل يف لاق

 .«ًروُسُح زينكلاو ًرُسْحأ ليلقلا عمجلاو

 .«روسحجو رسحأ عمج رسكيو ،هيلع ربعي يذلا رسَحلا» :سوماقلا يف لاقو
 .ةضيفخ ضرأ يف عفترم رمم اهأ حاتانتتؤم ةدام يف (يبرع يسنرف مجعم) :لهنملا باتك يفو
 .م, 6ع رسج (يسنرف يبرع :مجعم) ةيردلا دئارفلا يفو

 ريخألا ىنعملا اذهو .عفترملا رمملا ىلعو ةرطنقلا ىلع قلطي دق رسجلاف :مدقت ام ءوض ىلعو

 زجحب س نع ةرابع قيتآ ىرخأ م عضاوم يفو قايسلا اذه يف رسجلاف ؛ةرابعلا عم قبطني يذلا وه

 ٬ةسوفن لبج نم ىتش يحاون يف كلذ تدهاش امك ؛اًراجشأ ةسورغم ضرأ ىلع هفلخ ءاملا

 .ملعأ هللاو .عرزي نأ ةعس هب ناك نإ سلاب عفتني نأ عنمي الو 5رئازحلا يفو

 .ةلجؤم وأ ةلّجعم ةرحألا نوكت نأ نيب قرف ال :هدارم «ريخأتلاو دقنلا اذه يف ءاوسو» :هلوق - 2

 .مهوتي دق امك ةلمعلا ىنعمب سيلو ليجعتلا ىنعمب دقنلاف

 ةرحأب ةراحإ راك نع اعرش يهن هئال ًلاكشإ هيف «رضاح ناك اذإ لوهجماب سأب الو» :هلوق - 3
 .ملعأ هلل او .؟ةلاهجلا اهنع لَرُت مل اذإ اهروضح ديفي نأ ىسع اذامو ؛ةلوهحب
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 راجشألا يف زوجي الف ،هلمعي اّمِم انركذ ام عيمج ةلغ نم ةيمستلاب هرجأتسا نإ امأو

 ل وأ ضرألا ثرحأ اضيأ ءاوسو ؛دلت ل وأ راجشألا تدلوأ كلذ ف ءاوسو ؛تابنلاو

 ءاوسو ؛لمعي ل امو . لمعي ام ةلغ نم ةيمستلاب هرجأتسا نإ اذه ف ءاوسو ؛ثرحب

 ام ةلغ نم ةيمستلاب هرجأتسا نإ زئاج :لوقي نم مهنمو ؛كردت ل وأ ةلغلا تكردأأ

 هل نمت اذإ كردت م وأ تكردأ نكت ل و أ تناكأ كلذ ق ءاوس ؛هلمعي ئ امو هلمعي

 .كلذ نم هيلإ لصوي ام وأ مولعم رهش وأ ،ةمولعم ةنس ةلغ

 ةلغ كلذكو .هل اهنيب نإ الإ ،ةراجإلا كلت زوحت الف نيجارعلاب هرجأتسا نإو
 هرجأتسا نإ :لوقي نم مهنمو ؛كردت مل وأ تكردأ 5زئاجف هل اهنب نإ ًالإ ةلخنلا

 رايخلا هل طرتشا نإو .كلذ نم طسوألا ذخأيو ،اهنّيبي مل ولو زئاجف نيجارعلاب

 ل نإو ؛طرتشا امهيأ ذخأيلف ‘هطرتشا نإ نودلاو طس وألا كلذكو ؛هذخأيلف

 هذه يف اهب هرجأتسا نلا ةلغلا تفلت نإو .طسوألا ذخأيلف ءاذه نم ائيش طرتشي
 رذبلا وأ ةلغلا كلت ف مهس ريجألل ناك نإو ائيش هيلع كردي الف اهلك هوجولا

 .هل وهف

 لاقف ؛ضعب كردت : د ضعي تكردأ اذإ راجشألا يف ءاكرشلا فلتخا نإو

 اهمرصنف اهلك كردت ىتَح اهكزتن : :مهضعب لاقو ،اهنم كردأ ام ينجن : :مهضعب

 ريخأتلا اهنم كردأ ام لمحت ال ة هرجش تناك نإ كلذ 8 رظنيلف ةدحاو ة ةرم ف

 اعد نم لوق لوقلاف ريخأتلا لمتحت تناك نإو ءىانتجالا ىلإ اعد نم لوق لوقلاف
 د .

 هنم اًمضعب وأ انوجرع اهنم كردأ يذلا ناكأ ءاوس ؛اهلك كردت ىتَح اهكرت ىلإ

 كردت م وأ تكردأ ةلغلا ةمسق ىلإ مهنم اعد نمو . نوجرع نود انوجرع وأ

 هكيرش ىلع كلذ كردي ال هنإف

 نمف ؛هونتجي نأ رسبلا ناك اذإ كلذ لبق اهتداع تناك دقو ةلخن يف كرش ثا نإو

 .لاحلا اذه ىلع بطرلا كلذكو ؛هبحاص ىلع هكرديلف كلذ ىلإ مهنم اعد
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 اهيلع اوفاخو ،اهكاردإ نم اوُسايَي ىََّح رخأتت مهراجشأ ةلغ تناك نإو

 .كردت مل ولو اهعطق ىلع نوذخآتي مهتإف ،فلاتملا

 ةمسقلا ىلإ مهضعب اعدو ،كردت نأ لبق مهريغ اهعطق وأ ،مهتنغ اوعطق نإو

 .")كردت ىتَح مسقن ال :مهضعب لاقو

. 

 ةلمجلا مامت لعلو طرشلا باوج اهصقني ،ةصقان ةلمحلا نأ حضاوو .ةيلصألا خسنلا يف اذكه - ]

 .«ةمسقلا ىلإ اعد نم لوق لوقلاف» :اذكه

 ال :لاق نم لوقل ىنعم ال ه مث ؛هكيرشل كيرشلا ةرضم مدع وه }يرظن يف اذه ةلعو
 .تركذ يذلا ريغ صقن مالكلا يف نوكي نأ الإ _ تعطق دقو _ كردت ىّنَح مسقن
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 36فمعن نم مهيلع حارأ امم هركش مهيلع بجاولا هقلخ ىلإ ‘ا)ذمحتسلملا هلل دمحلا

 مهنيد حالص ىلإ مهاعدو كهدشر ليبس ىلع مهلدو 6همقن نم مهنع حازأو

 ىلع ؛مهقازرأ ىلإ لوصولا ليبس مهمهلاو ،مهيشياعم بابسأ مهل ببسو }مهايندو
 لهج عم هتمحرب مهُمعو هفظطلب مهعمجف ٦ مهفالتئئا ةلقو مهعئابط فالتخا

 هَتإ 3هدابعب هفآرأو هقلخب هفطلأ ام هناحبس ،هتّينادحول مهدوحجو ،هتيبوبرل مهضعب

 .ميحرلا باوتلا وه

 رطملا ءام يف لوقلا
 رانلاو ءاملا يف :ةلالث ف نوكرتشم سانلا» :لاق هن أ نج ءينلا نع يور

 .كلملا نود عفانملا يف ،اهيف مهكارتشاو . «بطحلاو الكلاو ءاملا ف :ليقو بطخلاو

 للقلاو قاقزلا لشم 6هتيعوأ يف هضبق نم لإ دحأ كلم لخدي ال رطملا ءامو

 هيف زاجو هكلم لخد دقف هئانإ يف اذه نم هاوح ام لكو .ةينآلا نم اههابشأو

 ؛ثاريملا هيف ىرجيو ؛كلملا جارخإ بجوي امم كلذ ريغو ةبهو عيبو عنم نم .هلعف

 .هلبق نم ببس وأ هبحاص نذإب لإ كلذب عفتني نمل زوجي الو

 سانلل هب عافتنالا زئاجف ءاملا نم كلذ يف ناك ام ُلُكَف ،اههابشأو نجاوملا امأو
 امأو ؛ناطيحلاو تابنلاو سرفلا هبش اهلك ضرألا ةرامع الإ ،هودارأ ام عيمجل

 هعنمي الو اهريغو ةرامعلا نم دارأ ام ُرُكِل ءاملا كلذب عافتنالا هل زئاجف هبحاص

 الو .كلذ نم مهل زوجي ال اَمِل مهعنميو ،هب عافتنالا مه زوجي اًمِم سانلا َنِم هريغ

 .مهيلع هماعنإو مهيلإ هناسحإب دمحلا ىلإ مهاعد :هقلخ ىلإ هللا دمحتسا - ]

 .هجيرخت مدقت - 2

 .هب عافتنالا مه زوجي امم سانلا ءاملا بحاص عنمي الو :هانعم «سانلا نم هريغ هعنمي الو» :هلوق - 3
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 يف هضبق نإ ًالإ كلملا جورخ نم اذه هبشأ امو هتبه الو ءاملا كلذ عيب هل زوجي

 نم هلام ف هلعفي ام عيمجو هتبهو هعيبو هعنم هل زئاج : لوقي نم مهنمو ؛هئاعو

 .هكلم جررخ

 مل ام ،هب عفتني نمل سأب الف 5ةئجألاو نيدادفلا يف رطملا ءام نم عمتجا ام امأو

 نذإ ريغب كلذ هبشأ امو سورغلاو ثرحلل هنم ىقتسي الو ؛نادفلا ضرأ يف دسفي

 امو ضاوحألاو ناردغلاو ")تايتضألا امأو .ءاملا هيف عمتجا يذلا نادفلا بحاص

 .هوجولا عيمجل اهيف امب عفتني نمل زئاجف ،اههبشأ

 رطملا ءامب ضرألا ةرامع :باب
 اودارأ ييلا ضرألا ة»يقاسمو رطملا ءام ىلع مهضرأ اورمعي نأ موق دارأ اذإو

 .يقاسملا ضرأ يف اوكرتشا امك .مهنيب كلذ نوكي هنإف ءاهنم اهترامع

 امفيك وأ "مهقافتا ردق ىلع اهئام ىلع اورمعيلف مهريغل يقاسملا تناك نإو

 امك ،مهنيب نوكيف ءاوس ءاملا كلذ يف اوناك نإو .مهئابصنأب اهيلإ اوقباست

 .يقاسملا كلت اهيلإ يرحت يلا ضرألا كلت يف اوكرتشا

 ام اهّلعَنو .ىهتنا .«ريدغلا :تايّضأو ىضأ (ج) ةاضألا :َييضأ» :دجنملا يف لاق :تايضألا - 1

 .تاياض ىلع عمجتو .ةياضلا :ةيماعلاب هيمسن

 نم ةعطق ،ليسلا اهكرتي ءاملا نم ةعطق ،رهنلا :ةردغأو نارثمغو رذُغ و ردغ (ج) ريدغلا .

 .(دجنملا) هيبشتلا ىلع تابنلا

 .(دجنملا) ءاملا عمتجب :ناضيحو ضايحو ضاوحأ (ج) :ضوحلا

 ودبيو ،اعاستتاو اريك توافتت اهنأ الإ ليسلاو رطملا ءام عمتحب ىلع اعيمج قلطت اهلعلف

 .ملعأ هللاو .ضوحلا مت .ريدغلا من ةاضألا اهربكأف بيتزنلا ىلع اهركذ هئأ

 نم هتمهف يذلاو .يقسلا عضوم :(اهحتفو ميملا رسكب) 7 )ج( : «ضرألا يقاسمو» :هلوق - 2

 رطملا ءام لبقتست ييلا ضرألا نم تاحاسملا اهب دصقي هئأ :ةملكلا هيف تدرو يذلا قايسلا ءارقتسا

 .ملعأ هللاو .ةيدوأو رهنأ نم ،ةيئاملا يراجملا رئاس كلذكو 5نيتاسبلاو عرازملا ىلإ اهنع ردحنيف
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 اوقباست امك "مهنيب نوكتف اهيلإ اوقبس نإف ادحأ يقاسملا كلت عدي مل نإو

 يلا ضرألا تناك نإف ؛الؤا هضرأ لخد نم ءاملاف ،اهيلإ اوقباستي مل نإو ،اهيلإ

 .ضرألا كلت يف اوكرتشا امك 5مهنيب وهف ءاكرشلل الوأ ءاملا اهلخد

 يف هلبق زاجأ ءاوس ءاش امفيك هب عفتني نأ هضرأ رطملا ءام لخد نمل زوجيو

 ىلإ سانلا ضرأ نع هئفرصي نأ الإ كلذ نم رذحي امنإو ؛زجي مل وأ هريغ ضرأ

 َ .كلذ لبق هفرص هل نكي مل و .هضرأ

 وأ مهل يقاسملا كلت ضرأو 6مهريغ يقاسم بناجب ضرأ مهل تناك نمو
 ،يقاسملا كلت ءام باحصأ نذإب الإ يقاسملا كلت نم مهضرأ رمعي الف ،مهريغل

 الإ &رابكلاو راغصلا ةيدوألا اضيأ ءاوسو ةيدوأ وأ ًالوحف يقاسملا تناكأ ءاوس

 . الوأ انركذ امك نوكيف ؛مهضرأ نم جرخو يقاسملا باحصأ نع لضف ام

 هضرأ هبناجب لجرل ناك اذإ لحفلا ،ريبكلا يداولا ف صخري نم ءاملعلا نمو
 رثكأ هنم فرصي الو هسمخ وأ هنمث وأ هرشع رادقم هنم فرصيو اهنم اهرمعي نأ

 نمو ،هرخآ دنع ناك نمو ،يداولا سأر دنع ناك نم اذه يف ءاوسو ؛كلذ نم
 يف ناك نمو هيلإ ةبيرقلا ةرامعلا لوأ يف ناك نم اضيأ ءاوسو ؛هطسو يف ناك

 ام كلذ نم رثكأ وأ نانثالاو دحاولا هنم فرصيو .اهرخآ يف ناك نمو اهطسو

 نإ هنم اوفرصي الو .ىئتش نكامأ نم دحاولا لجرلا هنم فرصيو .نيقرتفم وأ

 دحاولا لجرلا كلذ يف ءاوس ‘دحاو فرصم نم-سمخلا نم رثكأ كلذ اودارأ

 فرصيلف هنم لقأ وأ سمخلا لوألا هنم فرص نإو ؛ةماعلاو ةثالثلاو نانثالاو

 رذحي امنإو» :لاقي نأ باوصلا «سانلا ضرأ نع هفرصي نأ الإ كلذ نم رذحي امئإو» :هلوق - 1

 .ررحيل . «سانلا ضرأ نع هفرصي نأ كلذ نم

 يف درو دقو .هللا همحر فنصملا مالك لالخ امهفيرعت ابيرق يتأيس «ةيدوأ وأ ًالوحف» :هلوق - 2

 .. «ًالوحف هنظأ» :خسانلا قلعو «انصوحف» :نملا
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 نأ دارا نم كلذكو .لكلا سمخ فرصي الو 9ًلقأ وأ يقب ام سمُخ رخآلا

 ؛ءاملا نم هيلع زاج ام سمخ مهنم دحاو ك زواجي ال َنيلَؤألا دعب هنم فرصي

 ىلإ هلك اذه يف رظني امّسنإو لكلا سمخ فرصي هف الوأ هيلإ قبس نم امأو
 .هنم فرصي نأ دارأ يذلا عضوملا سمُخ

 بناجلا نم رخآلاو "بناج نم امهدحأ ةرم هنم فرصي نأ نالجر دارأ نإو

 هسفن ىلإ فرصو امهدحأ قبس نإو ؛سمُخلا نم رثكأ هنم افرصي الف ،رخآلا

 كسملا نم ائيش لوألا لضفا نإ الإ هلباقي اًمِم فرصي ال رخآلا ةإف سملا

 ،هتحت نمي رضي ام كلذ يف لعفي الو هقوف وأ لوألا نم لفسأ اضيأ وه فرصيو
 .كلذ يف هب ضب ام هيلع ثدحي نأ هراج هعنميو

 ؟ سمخلا اذه ينف هيلإ رظني يذلا امف :تلق

 .يداولا ةعقب ىلإ رظني الو ،يداولا ينف ءاملا نم زاج ام سمخ :هانعم لاق

 لضف ام فرصي ال نكلو ،ءاش امفيك هب عفتنيلف اًئيش يداولا نم فرص نمو
 امّتنإو "يداولا كلذ نم اهترامع نكت مل ضرأ وأ ،رخآ داو ىلإ ءاملا كلذ نم
 ءاوس ©‘ضرألا هنم رمعي ام وأ ،لّألا يداولا ىلإ هدري نأ لضف اَمِل ىرحب لعفي
 اضيأ لضفلا كلذ كرتي نأ هلو ؛دحأ اهرمعي مل وأ ،هريغل وأ هل ضرألا كلت تناكأ

 ام عجري ناك نإ رخآ داو نمو ،يداولا كلذ نم اهترامع نكمت ضرأ ةرامع ىلإ

 لجرل انركذ يذلا يداولا اذه ناكأ ءاوسو ؛يداولا كلذ ضرأ ىلإ اهنم لضف

 .ًالحف ناك اذإ 5ةَصاَحلل وأ ةماعلل وأ دحاو

 وه لحفلاو ،ًالحف ناك اذإ ةماعلا يداو يف اذه نوكي اَمَتِإ :لوقي نم مهنمو

 لحفلا :لوقي نم مهنمو ؛رمعت ال ضرأ وأ خابسلا وأ رحبلا ىلإ هؤام يرجي يذلا

 نم هفرص يذلا ءاملا لضفن هري فيك رظني امإو :هدارم «لضق امل ىرحب لعفي امئإو» : هلوق - 1

 .ريغلاب رارضإلا نم رذحلاو عرولا رادقم نع مني اذهو ،تناك ةليسو يأب هيلإ هدري نأ يداولا
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 نوكي امنإ : لوقي نم مهنمو ؛جورملا ىلإ هؤام ىرج ولو ريبكلا يداولا وه

 رخآلا فقوو يداولا ةرامع ءاملا لخد ثيح نم لجرلا فقو اذإ الحف يداولا

 .هبحاص ةحيص مهنم دحاو ك حمسي الف امهنيب رخآ فقور 0 هببص دنع

 لحفلا يف الوأ انفصو ام ىلع تراص ىّتَح لوألا يداولا نم ةيدرألا تلاس نإو

 فرصي نأ هنم فرصي نمل الوأ انركذ ام لشم اهيف زوجيو {الوحف اهنك نوكتف
 فرصملا كلذ نم فرصي نمل زوجي الف ،يداولا نم فرص امو .هنم لقأ وأ سملا
 نم فراصلملا نيب ام امأو .ةَصاَحخلل وأ يداولا كلذ ناك ةَماَعلِل "يداولا لثم اميش

 همكحف هلك يداولا ءام اوفرص نإ امأو .نم فرصي نمل سأب الف ،لألا يداولا

 .ادب انركذ امك ،هنم فرصي نمل زوجيو ،لألا يداولا مكح

 ©كلذ مهلف هيف اوديزي نأ اوداراف لحفلا يداولا نم فرصم موقلل ناك نإو

 فرصم مهفرصم لباقي مل اذإ ،ءاملا نم مهيلع زاج ام سمج اوزواجي مل ام

 ىلإ كلذ مهنك اودري نأ اودارأو مهريغ فرصم مهفرصم لباق نإو ؛مهريغ
 .ءاملا نم مهيلع زاج ام سمخ اوزواجي الو “‘فلذ مهلف مهسفنأ

 وأ ضرألا نم ردحنا ام دودح قيرط وأ رهن بيصت :بابصأ :(ج) ببصلا :دجنملا يف لاق - 1

 ىرجتو ،اريبك يأ شالحف نوكي ءاملا ىرحب نأ :ةرابعلا ىنعم نوكي ريسفتلا اذه ىلعو .قيرطلا

 عضوم نيبو _ هالعأ يف هردحنم يأ _ هببص نيب ةفاسملا تناك اذإ ،ةروكذملا ماكحألا هيلع

 دحأ عمسي مل امهنيب ةفاسملا فصتنم يف صخش فقو ول ثيح ،اهيف هقرفتو ةرامعلا هلوخد

 .ملعأ هللاو .حايصلاب هتريقع عفر امهم ادحأ

 .أطخ وهو «هبوبص» لصألا يف درو دقو
 ةي الف يداولا نم افرصم ىرحأ نم :هانعم «فرصملا كلذ نم فرصي نمل زوجي الف» :هلوق - 2

 .رخآ اًمفرصم هسفنل ذختي نأ هل نكلو ،هنيعب فرصملا كلذ نم ذخأي نأ رحأل
 ذخأي ماد ام دحأ يفرصم نيب يداولا نم افرصم هسفنل ذختي نم ىلع سأب ال :ةرابعلا ىنعم - 3

 .يداولا نم ةرشابم

 .يداولا سمُخ هب اوزواجت مل ام هتعسوت مهلف ضمهيفكي دعي مل و فرصم موقل ناك نإ :ةرابعلا ىنعم - 4
 نيفرطلا يعأ _ لكلل زوجي :هانعم اهرخآ ىلإ «...مهريغ فرصم مهفرصم لباق نإو» :هلوق - 5
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 ىلإ نييداو نم اضيأ فرصيو ،ةدحاو ةرامع ىلإ يداولا نم نيترم فرصيو

 . ةدحاو ةرامع

 ؟ هسفنل هلك يداولا عطقي لهف :تلق

 .دحأل فرعي مل وأ ،ةَصاَخلِل وأ ةماعلل يداولا ناكأ كلذ يف ءاوس ،ال :لاق

 اهطسو يف نوكت ةرامع وأ ،هفرط يف نوكي ام لثم إهب هعطقي ال ةرامع امأو

 اهرمعي نمل سأب الف !عالتلاو راهنألا امأو .اهب سأب الف هءام اهب عطقي الو
 يداولا ىلإ اهنك راغصلا ةيدوألاو عالتلا نم يرجي ام كلذكو ؛هسفنل اهعطقيو

 الف يداولا ىلإ لصي مل ام امأو .ةرامعلاب هسفنل اهعطقي نم ىلع سأب الف ،ريبكلا

 ناك ذإ اذهو }‘}»سمشخلا لثمو سمخلا نم لقأ تناك اذإ هعطق هل زوجي

 .ءاش ام هيف لعفي هنإف هل يداولا ناك اذإ امو ؛ًالوأ انركذ امك ،هريغل يداولا

 هنأ لمتخو .ملعأ هللاو .سملا اوزواجي الا طرشب دحاو تقو يف ءاملا اوفرصي نأ _ نيلباقتملا

 نوكي كلذ لعلو ؛لباشقملا رخآلا فرطلا نذإب ءاملا اك فرصي نأ نيفرطلا دحأل زوجي

 .ررحيل .لوادتلا ىلع امهقافتاب

 يداولا ىرحب طسو يف رمع نإ :هانعم 6هرخآ ىلإ «...اهب هعطقي ال ةرامع امأو» :هلوق - ا

 ةحلاص تاحاسم هيف نوكت ثيحب اريبك اعاستا ىرجلا عستي دق معن .زئاف اهب هعطقي ال ةرامع

 .تاقرألا بلغأ يف يداولا ريرس ىلإ اهنع رسحنيو ,انايحأ ءاملا اهيلع ضيفي ،ةعاررلل
 اهنم لفس ام ضرألا نم الع ام :عليتو عالتو تاعلَت (ج) ةعلتلا» :دجنملا يف لاق ،عالتلا - 2

 .«ءاملا ليسمو .(دض) اهنم طبهنا امو ضرألا نم عفترا ام :ةعلتلا» :سوماقلا يفو .«(دض)

 .«يداولا ف بضني ىسَح ،لابجلاو فاجنلاو دانسإلا نم ءاملا لياسم :عالتلا وأ» :لاق مت
 .سملا رادقم _ ملعأ هللاو _ هانعم «سمُخلا لثمو» :هلوق - 3

 نم ىلع سأب الف" :هلوقب ةَمْلَعَُم هذه «اذإ» تأ ملعإ لوقأ {خلإ ناك اذإ» :هلوق خسانلا فاضأ - 4

 نيب ةضرنعم ةلمج وهف “هعطق هل زوجي ال يداولا ىلإ لصي مل ام امأو" :هلوق امأو .“اهعطقي

 .«هرّرح. مهفي نأ يغبني اذكه ،نيقّلعتملا
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 نأ اودارأف ،هيف اوكرتشا فيك اوملع دقو ،جرم وأ داو يف اوكرتشا موقف :تلق

 ؟ مهضرأ اورمعي

 مهنيب ةكرتشم اهلك ةرامعلا نوكت نأ اودارأ نإو ،اوؤاش امفيك نورمعي :لاق

 وأ ،ضرألا نود ءاملا وأ ءاملا نود اضرأ اومسنقي نأ اودارأ نإو ؛كلذ مهلف

 .كلذ مهلف ضرألا عم ءاملا اومستقي

 هعفانم يف اووتسيو ،ضرألا كلتل مهنيب ءاملا نوكي نأ ىلع ضرألا اومستقا نإو

 نيح هعفانم يف نووتسيو ،ةزئاج مهتمسقف كلذ دعب اومستقا نإو ؛زئاج كلذف
 مل نإو "عفانملا كلت نم هبحاص عنم مهدحأ دجي الو ،ةرم لوأ كلذ ىلع اوُقَمَتا
 اووتساو ‘ضرألا نود ءاملا اومسنقا نإ كلذكو .ليلقلا الإ ءاملا كلذ يف هل نكي

 .زئاج كلذف ،اهيف اووتسيل وأ هعفانم ينف هيف اولضافتي نآ ىلع هيف

 اولضافتي نأ ىلع اومستقاف ،ءام اهلو ةّيوسلاب مهنيب ضرألا يف اوكرتشا نإ امو
 زوجي الف ،اهعفانم يف اووتسي نأ ىلع اهومستقاف ضرألا يف اولضافت وأ اهعفانم يف

 ىلع مهدحأل نوكت وأ .مهنيب نوكت نأ تامولعم عفانم اوطرتشا نإ ًالإ ،كلذ
 .زئاج كلذف اهلك تازاجلاو يقاوسلاو قيرطلا :لثم هبحاص

 اودارأ ث .ةيدوأ وأ "لوحف كلذ لبق يهو ،ءاملا يقاسم يف اوكرتشا نإ امأو

 ؟ اهترامع ىلع نوذخآتي لهف ،يقاسملا اهيلإ يرحت لا ضرألا اورمعي نأ
 ؛ًالّوأ تناك امك !اهيلع نوذخآتي مهّتإف كلذ لبق ةرامع اهيف تناك نإ :لاق

 نمف ،اهتمسق ىلع نوذخآتي نكلو ،اهيلع نوذخآتي الف ةرامع اهيف نكت مل نإو
 ؛زئاج كلذف ءاش ةرامع يأب ةمسقلا دعب هرمعيلف مهنم همهس رمعي نأ دارأ

 ءاملا كلذ نم همهس مهنم دحاو لك فرصيو .مهئام ةمسق ىلع اضيأ نوذخآتيو

 .باوصلاو ةقيقحلاب ملعأ هللاَو «صوحف» لصألا يف - 1

٠ 
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 اولعجيلف 5"مساقملاب الإ فراصملاب ءاملا كلذ ةمسق ىلإ اولصي مل نإو ،ءاش ثيح

 امو ريخلاو رصحلاو رجآلاو ةرلجحلاب ءانبلا نم مهتمسق نوكردي ام لكب كلذ مهل
 اوؤدتبا وأ كلذ لبق ءانبلا ناكأ ءاوس هلك اذه ىلع نوذخآتيو اههبشي

 .ءاملا يف اوكرتشا امك هلك اذه نولعفي امنإو ؛مهسفنأب

 مهنإف .دسفف كلذ لبق ناك وأ ،هّلك هونب امدعب دسفف هناينب اوؤدتبا نإو

 ناك امك هب اوعفتني مل نإو ،هب نوعفتني اوناك نإ اءدب ناك امك هيلع نوذخآتي

 .كلذ لبق نكي مل ولو "هب نوعفتني امفيك نولمعي مهتإف 5ًالّوأ
 ىلع اوقفتي مل نإو زئاج كلذف اهوقّيضي وأ مهمساقم اوعّسوي نأ اومقَمَتا نإو

 .كلذ دجي الف هباحصأ نذإ ريغب همهس عسوي نأ مهنم دارأ نمو .زوجي الف كلذ

 ةرثكب هباحصأل ةرضم هقييضت يف ناك نإ ًالإ ،زئاج كلذف هقّيضي نأ دارأ نم انماو

 َ .مهمساقم ىلع ءامل

 رم وأ كلذ ىلع اوقفت اوَقَمَا نإ ال ،اهتحت الو مساقملا قوف مهنم دحأ رفحي الو

 هيلع سأب الف مساقملا ءام هب ضي ال يذلا رفحلا امأو .كلذ يف هباحصأ هل نذآ

 نإف ،ءاملا نم همهسل مساقملا قوف رفحي نأ دارأ نإ كلذكو ؛هضرأ زو هرفحي نأ

 هيلع سأب الف همهس نم رثكأ هب ذبجي ال ناك

 سأب الف رخآلا عطتسي مل و همهس سنكي نأ مهضعب دارأو مهمساقم تنفد نإو

 غ اذإ ياملا نم همهس نم رثكأ هسفن ىلإ ذبجي هتا ولو كمساقم سنكي نم ىلع

 .الوأ هيلع ناك اًكِم رثكأ همهس رفحب

 .«مسقلا عضوم :مسقملا» :دجنملا يف لاق مسقم :(ج) :مساقملا - ]

 بسح ةحاولا لشم ةرامعلا ىلإ ءاملا لخادم يف ءاملا هيف مسقت عضوم انه مسقملا نأ حضاولا نمو
 .ةقيرطلا هذه ىلع يقتست يلا نادلبلا نم ريثك يف نوصصختم ءانمأ لمعلا اذهلو .سانلا ءابصنا

 .(ت) ةخسنلا يف تتبثأ امنإو (م) مألا ةخسنلا يف ةظفللا دجوت ال - 2

- 290 - 



 .هنم لفسأ وأ هقوف ،لوألا هعضوم نع همساقم مهنم دحأ لوحي الو

 ناك نإف {ءاملا هدسفأف اهمهس مهنم دحاو لك ذخأف مساقملا اومستقا نإو
 ؛كلذ حلصي نأ هنوذخأي هباحصأ ًتإف ءاملا نم همهس نم رثكأ كلذ نم هيلإ لصي
 ،كلذ نم مهيلإ ةرضملا لصت الو ،هنم لقأ وأ همهس آلإ هيلإ لصي ال ناك نإ امأو
 .كلذ حالصإب هوذخأي الف

 عيسوتلا ناك اذإ اهنم لفسأ وأ مساقملا قوف نم هفرصم عسوي نأ عنميو

 .لاحلا اذه ىلع رفحلا كلذكو ،مساقملاب "هلصي

 .هنإف ،امهمساقم قوف هكيرش نيبو هنيب اميف اًرجاح لعجي نأ مهدحأ دارأ نإو
 .كلذ لبق امهنيب نكي مل نإ كلذ نم عنمي

 نإو "هر ىلع نوذحخآتي مهنإف مدهناف مهنيب اميف زجاحلا كلذ ناك نإ انماو
 اوناك نإف ؛هعزن اودارأ مت ،هونبو هيلع اوقفتاو شالوأ مهنيب زجاحلا كلذ نكي م

 ؛هنوعزني مهنإف مهل حلصي ال ناك نإو ؛هعزن نودجي الف مهل حلصي وهو صاوخ
 ؛نكي مل وأ مه حلصي ام كلذ يف ناكأ ءاوس ،هنوعزني مهّتإف ةماع اوناك نإو

 .هعزن نودجي الف مهل حلصي ناك نإ :لوقي نم مهنمو

 لاقف ؛كلذ يف اوفلتخاف ،اهليوحت اودارأف ؤڵتدسفو مساقملا تقرغخنا نإو

 امنإف ،قوف اهرن مهضعب لاقو .لوألا اهعضوم نم لفسأ اهرن :مهضعب

 اهوريلف "قوف هيلإ اهنولوحي اعضوم اودجي مل نإف ؛لّألا اهعضوم قوف اهنوري
 يذلا لألا عضوملا يف اوكرتشا امك هيف اوكرتشا عضوم هيف مهل ناك نإ لفسأ

 الإ ،هيلإ اهولوحي الف ؤضعب نود مهضعبل عضوملا كلذ ناك نإو ؛لّوأ هيف اوناك
 َ .ضرألا بحاص نذإب

 .«ضي» هلعل ۔- 1
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 ث ء ء

 ةيحان ىلإ هدري ام وا هنم هجرخي ام وا ياملا عنمي ام مهمساقم يف ثدح نإو

 ُ ت
 .هحالصإو هلك كلذ ع زنب نوذخوؤي مهنإف ‘ىرخأ نود

 عافتنالا ىلإ لصي ال ىَّتَح مهدحأ بان ام قرخناف مساقملاب ءاملا اومستقا نإو

 هلإ عجري ءاملا نأ ولو ءاهنوحلصيو مهمساقم نوسنكي هباحصأ نإف ،همهسب

 مهسلا اذه ربجني ناكأ كلذ يف ءاوسو .كلذ نودصقي ال مُهَئنكل مهلك

 .ربجني ال وأ ،قرخنملا

 .هنب عفتني نأ هنكم الو .هحالصإ عيطتسي الو مهدحأ مهس قرخنا نإ

 هنإف لوألا عضوملا نم لفسأ وأ قوف مهمساقم اولوحي نأ هباحصأب كسمتساو

 مهضعبل ناك نإو .مهنيب اكرتشم هنولوحي يذلا كلذ ناك نإ .مهيلع كلذ كردي

 .مهيلع كلذ كردي الف ،مهريغل وأ 6©ضعب نود

 مهعنمو ،مهسفنأ ىلإ هوري نأ هؤاكرش دارأو }همهسب عافتنالا هنكمي ل نإو

 .كلذ هلف هنم

 ال ىَّتسَح 6ءاهولمعي نأ نوذخوؤي مهنإف مساقملا زواج ىتَح ءاملا رثك نإو

 ناك نإ الو ناك كلذك وأ "اه ءاملا داسف لبق نم كلذ ناكأ ءاوس اهزواجي

 .ضرألا ءاملا دسفي وأ ،مهنيب اميف كلذب نبغلا عقي

 .كلذ دجي الف امهطلخي نأ داراف مساقملا كلت نم نامهس مهدحأل ناك نإو

 .ملعأ هللاَو .مساقملل ءاملا داسفإ لبق نم يأ «اهل ءاملا داسف لبق نم» - 1

 دجي ال «كلذ دجي الف ،امه:ذ نأ دارأف مساقملا كلت نم نامهس مهدحأل ناك نإو» :هلوق - 2

 .ريغلا قح نم اذخأ هلمع يف أل كلذ

 نإور .هقح نم اناصقن هيف نأل ؛كلذ هلف همسقي نأ دارأف دحاو مسقم هل ناك نإ امو

 .(هقح ضعب نع لزانت هيف لقف تثش
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 ىلع ررض هيف نكي مل نإ كلذ هلف همسقي نأ دارأف ،دحاو مسقم هل ناك نإو
 وأ مساقملا تحت نم ءاملا ذبجي نأ عنميو ،داسفلا هنع دلوتيف 5املا ةرثكب هباحصأ

 مث ،مساقملا ريغب كلذ لبق نوعفتني اوناك نإو .همهس ىلإ مساقملا قوف نم اهعفدي
 مث مساقملاب نوعفتني اوناك نإ كلذكو ؛كلذ نودجي الف مساقملا مهضعب دارأ
 ريغ تناك اذإ اذهو }هيلع اوُقَقَتتا نإ الإ كلذ نودجي الف ،اهعزن مهضعب دارا
 ال ةماعلا مساقم كلذكو ؛اهعزن نودجي الف ،ةميدق تناك نإ امأو .'")ةعيدق

 .اهعزن نودجي

 وأ ةبهلاب وأ ءارشلاب مهنم دحاو ىلإ تعجر 4 ىتش مساقم يف موق كرتشا نإو

 رذحي هّتإف ،ةميدق تناك نإ لإ ،كلذ هلف دحاو مسقم ىلإ اهدري نأ دارأف ،ٹاريملاب

 وأ هبهو وأ ءاملا كلذ نم اعَبر عاب مث ؟ ءاهطلخف دحاو ىلإ تعجر نإو ؛كلذ نم

 .كلذ نوكردي الف 5اهدر ىلع اوعزانتف هدعب نم ةثرولا هثرو

 اهل لمج ئ مساقم اهل سيلو دحاو لجرل ءاملاو ضرألا تناك نإ كلذكو
 ناك امك هدر ىلع هيلإ لقتنا نم ع زانتف هبهو وأ كلذ عاب وأ ةثرولا هنروف مساقملا

 .كلذ نودجي الف !مساقملا ريغب لوأ

 اضعب مهضعب ذخأف تدسفو ءاملا اهقرخف ،ةمولعم مساقم مهل تناك نإ امو
 كلذكو ؛كلذ مهيلع نوكردي الف اهددعو اهعضاوم مهيلع لكاشتف اهدر ىلع
 اوناك نإ لإ ©كلذ ىلع نوذخوؤي الف ،اهلوطو اهضرعو اهتعس مهيلع لكاشت نإ

 مهضعب ةداهش اضيأ زوجيو .ةنيبلا مهيلع تتأ وأ ،اضيأ اهيلع اوقفاو .صاوخ

 مهلف ،اهعزن مه ادب مث ز مهسفن اهوثدحأ وناك اذ اذإ :دصقي ُهَلَعَل .«ةميدق ريغ تناك اذإ اذه» - 1

 كلذ مهل زوجي الف ةيد تناك نإ امأو .كلذ
 تناك ولو .اهعزن يف مهل حلصألا اودجو نإ :لاقي نأ نكمي الأ :عوضوملا ف ثحبي نكل

 ؟!مه زوجي الأ 'كلذ ىلع اعيمج اوقتاو ةميدق
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 زوحت الف صاوخلا امأو .زوحت ال :لوقي نم مهنمو ؛ةَّماَع اوناك اذإ ضعب ىلع

 .كلذ يف ضعب ىلع مهضعب ةداهش

 ىَعمَح ،اهدر ىلع نوذخؤي الف الوأ مساقملا "هب تلمع اميف اوفلتخا نإو

 مهمساقم ةرب نوذخؤي :لوقي نم مهنمو ؛مهرارقإب وأ دوهشلاب كلذ مهل نيبتي
 امفيك اهوذريف اهدرب نوذخؤي :لوقي نم مهنمو ؛لمعلا كلذ نم نوكي ام لقأب

 .كلذ نم مولعم ءيش ىلع نوذخؤي الو ،اودارأ

 ىََّح ءاهسنكب نوذخؤي مهنإف بارتلا ف تقرغ ىَّنَح مساقملا تنفد نإو
 .تناك ام ردق ىلع اهناينب ىلع اوذخؤيلف مهنكمي مل نإو االَوأ تناك امك عجرت

 .الوأ هيلع

 ؟ رخآ عضوم نم آلإ مهيلإ اهنم ءاملا لصي ال ىَمَح مهمساقم تقرغنا نإو

 مل نإو ،كلذ ىلع اوذخآتيلف لوألا اهعضوم ىلإ اهوري نأ مهنكمأ نإف :لاق

 وأ ىلوألا ضرألا ىلإ لوألا عضوملا ريغ يف مساقملا اهل اولعجي نأ اوذخؤي الف مهنكمي

 .اهولعجي نأ مساقملا ىلع نوذخؤي :لوقي نم مهنمو ؛اهريغ ىلإ

 نوكردي مهنإف اهسنك ىلع ضعبب مهضعب كسمتسا نإ ةنوفدملا مساقملا امأو

 نإو .نالوق هيفف اهنم اوسي نإو ؛اهب عافتنالا يف نوعمطي اوماد ام ‘كلذ مهيلع

 .ةرامعلا هيلع تتبث نإ الإ هيلع نوذخؤي الف ءاملا كلذ ريغب اهب نوعفتني اوناك
 « نالوق هيفف تبثت مل نإو ؛اهحالصإ ىلع نوذخؤيف

 نوذخوؤي الف طق مهيلإ ءاملا اهيلع رجي مل و ،مساقم هيفو ايداو اوكردأ نإو

 ءاملا مهيلإ عجر نإو .اهيف مهنم دحاو كل ام اوملع ولو \تدسف اذإ مهحلاصم

 ذخأي الف ءاهب تينب ييلا ءانبلا داوم يف اوفلتخا نإ ديري «هب تلمع اميف اوفلتخا نإو» :هلوق - 1

 .مهل . : بتي ىتَح مساقملا 7 ىلع اضعب مهضعب ر
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 مساقملاو ءاملا نم مهنم دحاو نك ام اوملع دقو ،مهلبق ًلّرأ هيلع اوناك ام ىلع

 زوجي دقو ءاملا نم مهنم دحاو لكل ام اوملعي مل نإو .اهحالصإ ىلع اوذخ ؤيلف
 .مساقملا كلت حالصإب نوذخؤي مهتإف ءاهب عافتنالا مهل

 نوقسي مهو تنفدف مهنم دحاو رُكِل ام اوملعي مل و مساقملا :مهل تناك نإو

 ،كلذ مهيلع نوكردي مهنإف ءاهسنك ىلع ضعب ذخأ مهضعب دارأف كلذك اهيلع

 اوناك اذإ اذهو ضنفدلا كلذ عم لإ اهيقس مهل نكمي ال ةرامع مهيلع تماق نإ لإ

 يف دحاولا لجرلاو .الوأ هيلع اوناك ام ىلإ نوعجري مهنإف ةماعلا امأو ءاوخ

 ًةرصاوخلا لثم اذه

 .صاخلا يف باوجلا لثم هيف باوجلاف ءاوخلا ىلإ عجر نإ ةماعلا ءام كلذكو

 اميف باوجلا لثم هيف باوجلاف {ةماَعلا ىلإ عجرف مهل تبث نإ صاوخلل ام امو

 ةماعلل ناك

 مهنإف ءاهنم اوصقن وأ اهيف اوداز مهتأ مهل نت ًمُت ءاهونبف مساقملا تنفد نإو

 ءاهوحلصيلف اهعزن ريغب اهحالصإ مهنكمأ نإو لأ تناك امك اهدر ىلع نوذخوؤي

 نم كلذ دعب اهنولمعيو هلام نم اهلمع نم اهنعزنب ذخؤيلف اهعزنب الإ مهل نكمي مل نإو
 اهلمعي امّئنإ مهل نت نإ اممو .الوأ اهيلع اوقفنأ ام ةماعلل نونمضيو ،ةّماَعلا لام

 .هريغ وأ ثراو نم هدعب ناك نمو ءاهب ذخؤيلف مهنم دحاو

 مساقملا مهلافطأ وأ مهؤالكو وأ مهديبع لمعف "مساقملا ريغب نوقسي اوناك نإو

 هيلع اوؤدتبا ول ءاهب رمع ام مهيلع تبثي ام رادقم اهوكزتف "مهرمأ ريغب
 حلصي ام كلذ يف ناك نإ اهعزنب نوذخؤي الف ،كلذ لبق تناك وأ 3ةرامعلا

 تبثي ام ردق اهلاح ىلع مساقملا اوكرت ول مهأ :هانعم «مهيلع تبثي ام رادقم اهوكزنف» :هلوق - ]

 .اهعزن نودجي الف ،كلذك مساقملا تتبث اهب رمع ام مهيلع
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 نونجلا وأ ميتيلا ةفيلخ كلذكو .هعزنب اوذخؤيلف مه حلصي ام هيف نكي مل نإو .مهل
 .هسفنل رمع نميف باوخحلا لثم مهيف باولا :لافطألا وبأو

 ؟ءالا بحاص ىلع مأ ضرألا بحاص ىلعأ مساقملا لمع نوكي نم ىلعف :تلق

 ناك نإ الإ &ةعقبلا باحصأ نود ءاملا باحصأ ىلع اهلمع نوكي امّكإ :لاق

 لبق اهلمعي نم لك كلذكو ؛اهولمعيلف }ةعقبلا باحصأ كلذ لبق اهلمعي امنإ :

 .نكي ل و مساقملا ف مهس هل ناكأ ءاوس اهلمع هيلع كلذ .

 دق مساقملا اودجوف هؤام مهف ناك فيك اوملعو موق نيب ناك اذإ يداولاو

 ءام اكرتشا نيلجر لثم كلذو ،يداولا 5 ءاملا نم مه ناك امو .اهتمسق تفلتخا

 ؟ اًنالثا مس اقملا يف ادجوف فاصنأ يداولا

 اهولمع امنإ مهلبق اهلمع نم نأ اوملع وأ مهسفنأل مساقملا اولمع نإ :لاق

 مل و ةلومعم اهوكردأ نإو ؛اًاصنأ اهنودري مهف ءاًماصنأ مهنيب ءاملا نوكي نأ ىلع
 اميف اوفلتخا نإو ،اهلاح ىلع اهنوكزتي مهنإف االو اهلمع ناك ام ىلع اورذي
 ،يداولا اوقّيضي وأ يداولا ةعس ىلع اهولمعي نأ ىلع ،مساقملا لمع يف مهنيب

 يداولا ةعس ىلع اهولمعي نأ مهل نكمي ناك نإف ،كلذ دعب مساقملا اولمعيف

 ةث هوقّيضيلف لاحلا اذه ىلع مهنكمي ال ناك نإو هوقّيضي الو الوأ اهولمعيلف
 .كلذ دعب مهمساقم نولمعي

 مهل لاقو كانمساقم هيف لمعنف يداولا انل اوعسو :ضعبل مهضعب لاق نإ كلذكو
 نأ مهنكمأ نإف ؛ائيش هيف اوثدحت الو يداولا لاح ىلع انمساقم انل اولمعا :نورخآلا
 مهنكمي مل نإو مهنم كلذ لاق نم لوق لوقلاف ،يداولا قيض ىلع مساقملا اولمعي

 .هيف مساقملا لمعو ،يداولا عيسوتب لاق نم لوق لوقلاف
 !مساقملا عافترا يف اوفلتخاف مساقملا لمع اوثدحي نأ اودارأ نإ كلذكو

 ؛يداولا ليسم ىلع اهكرتب لاق نم لوق لوقلاف "يداولا ليسم ىلع اهكرتو
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 اهكرتب نورخآلا لاقو ،يداولا ليسم نم لفسأ اهوزنب مهضعب لاق نإ كلذكو

 .يداولا ليسم ىلع اهكرتب لاق نم لوق لوقلاف }لوالا اهلاح ىلع

 مهباحصأ مه لاقو ،انترامع فرط يف مساقملا انل اولمعا :مهضعب لاق نإ امأو

 امأو .انترامع فرط يف اهلمعن مهنم لاق نم لوق لوقلاف ،انترامع قوف اهلمعن

 لوق لوقلاف ،اهنم ديعب وأ اهفرط يف نيعلا مساقم هيف نولعجي عضوم ين اوفلتخا نإ
 .نيعلا فرط ف اهلمعن مهنم لاق نم

 نم هعضوم ريغ نم ءاملا زاج ىَّتَح تدسف وأ مساقملا تحت ءاملا ًلسنا نإو
 كحالصإب ذخوؤيلف مهنم دحاول وهو مساقملا نم دحاو يف كلذ ناك نإف مساقملا

 كلذ نم مساقملا لمع ةرجأ اوطعي الو ،اعيمج اهب اوذخؤيلف مهلك اهكرتشا نإو
 مهلاومأ نم هوطعأ امب باغ نم ىلع نوعجريو ،مهلاومأ نم اهنولمعي نكلو ياملا

 .راضملا نم اهيف ثدح ام عيمج عزن ىلع نوذخآتيو مساقملا كلت لمع ىلع

 ‘}فراصملا يف باب
 هل نولعجي مهنإف اهب اوعفتنيل هءام اوعفري نأ اودارأف داو يف موق كرتشا نإو

 كلذ نم مهنم دحاو كل ام اوملع نإو صاوخ وأ اوناك ةَماَع ءاوسو ؤفراصللا
 نأ اودارأ نإو .اهنومسقيو ءاملا يف مهماهس ردق ىلع فراصملا مهل اولعجيلف ،ءاملا

 ىلع مهماهس اوعمجي نأ اودارأ نإو ؛كلذ مهلف همهسب مهنم دحاو لك درفني

 مهنيب اميف اونباغتي نأ نوبيصي الو ،كلذ مهلف ،اعيمج نيتيحان ىلع وأ يداولا ةيحان

 .همهس مهنم دحاو لك ذخأي نكلو ءاملا كلذ ي

 دعب يداولا يناج ىلإ ءاوس ؛ءاملا اهنم فرصي ييلا تاونقلا وأ ذفانملا ىنعمب انه يه :فراصملا - 1

 دصق ةقيقحب ملعأ هللاو .اهنم ءاملا لسريل \هسفن دسلا يف وأ سلا فلخ هارحب يف ءاملا عافترا

 .اه ضرعت نم دجأ ملف {ةيوغللا مجاعملا يف ةملكلا بقعت دقو .فلؤملا
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 نم دارأ ام مهنم دحاو لك عفريلف دحأ يداولا كلذ عدي مل نإ امأو

 نوكي هتزإف صاوخ وأ اوناك ةماع افرصم اوفرص نإو ،ترثك وأ تلق فراصللا

 نمل زوجيو ؛ةيوسلاب هيف مهف ءيش ىلع اوُقََي مل نإو ؛هيلع اوقفتا ام ىلع مهل
 هوعنمي الو ،يداولا يف ءاملا ماد ام مهرضي مل نإ هتحت نم فراصملا عفري نأ دارأ

 اوقبس نإف ؛مهقوف ءاملا عفري نأ دارأ نم اماو .يداولا يف ءاملا نم لضف ام عفري نأ

 ناك نإ ًالإ ءاميش مهقوف نم عفري نأ دارأ نم اوعنميلف "هلك هوذخأو يداولا ىلإ

 نمل زوجي هنإف 6هيلإ اوقبسي مل نإو ؛اسم وأ انن وأ ارشع هنم عفريلف لحف يداول
 هضرأ ىق الإ فرصملا لجرلا لمعي الو .يداولا كلذ نم هتجاح عفري نأ مهنم دارأ

 سانلا ىوتساو دحأل فرعت مل ضرأ وأ اهيف هلمعي نأ اهبحاص هل نذأ ضرأ وأ

 .ايش اهيف لمعي الف يضارألا نم كلذ ريغ اماو ؛اهيلإ

 اهلو ،يناعملا نم ىنعمب مهكلم تلخد وأ اهوثرو وأ اضرأ موق ىرتشا نإو
 بابرأ اهل فرعي مل ضرأ يف وأ ،مهضرأ يف مهلبق هل تناك نم دنع فراصم

 ،ضرألا كلت يف اهوكردأ امك اهفراصمو ضرألا كلت يقاسم مهل نوكي هنإف

 نع اهنولوحي الو ،اهنم نوصقني الو اهيف نوديزي ال اهلاح ىلع مهضرأ اهب رمعيو
 ءهوحلصيلف رسكنا وأ اهنم مدهنا امو ،اهنوعسوي الو اهنورفحي الو ،اهعضوم

 دارأ نم نوعنميو ،اهيلإ نوزوجي يلا ضرألا مهل تناك امك ،مهعفانم مهل نوكتو
 هل فراصملا كلت أ ةني هل تناك نإ الإ .هضرأ ىلإ اهفرصي وأ اهدسفي نأ

 ردق ىلع كلذ مهلف ©فراصملا كلت هل اومسقي نأ اودارأ نإو ،دارأ ام مهل لعفيلف

 .اهيلإ يرحت يلا ضرألا يف مهنم دحاو ٌلُكِل ام

 .مهفراصم نم لفسأ يمعي ،«مهتحت نم» :هلوق - ]
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 الف دحاو فرصم ىلإ اهري نأ دارأف لجر ضرأ ىلإ فراصم )تعلط نإو

 .فراصملا نم هريغ عزني غ نإ » )دحاو فرصم ىلإ اهءام عمجي نكلو كلذ دجي

 .كلذ هلف ةنالث وا نينثا فرصملا كلذ نم لعجن نأ دارأ نإ امأو

 كلت ىلإ ءاملا هيف علطي ال افرصم اهيف دجوف اهثرو و اضرأ ىرتشا نمو

 كلذ نم يداولا باحصأ هعنم نإو ؛ءاملا اهيلإ عفري هتإف ،‘»ةخجلاعملاب الإ ضرألا

 .كلذ لبق ر ا هل ناك ثيح ءاملا هيلإ عفري : :لوقي نم مهنمو ؛كلذ دعب هعفري الف

 نم يش هنم علطي ال ىَتَح مدهنا وأ قرخناف افرصم يداولا نم عفر نإ امأو

 وأ عضوملا كلذ قوف نم ءاملا عفري نأ دارأف ،هنم هعولط نكمي الو ،ناكملا كلذ

 ريغ نم هعفري نأ هل زوجي الو ‘كلذ مهلف يداولا باحصأ هعنمف !كنم لفسأ

 تناك نإ : لوقي نم مهنمو ؛هوعنمي ل ولو هلل ا نيبو هنيب اميف لألا هعضوم

 .هناريج مضي ل نإ كدارأ ثيح نم هعفريلف 3هل ضرألا

 . ه. . .۔ ه ِ . . ., ,ة
 هل زوجي الف رثأ الو عضوم هل فرعي ال ىتح فرصلملاب ليسلا بهد نإ امأو

 .هعضوم فرعي مل ثيح ثدحن نأ .۔ ه .

 فرعي مل نإو .رخآلا ضراع ام امهنم دعاقلاف ،افرصم فرصم هضراع نإو

 .رخآلل امهنم دحاو لك دعقي الف }امهنم رخآلا ضراع ام

 ناكملل برح ليسلا :ليق امك ُهَئأل ءاملا دوعص لاحلا ةعيبطب دصقي ال \«تعلط نإو» :هلوق - 1

 فرصم ىلإ اهدري نأ دارأف لحر ضرأ ىلإ فراصملا لالخ ءاملا ذفن اذإ دصقي نكلو "يلاعلا

 .ابيرق مساقملا يف اذه ريظن دفت دقو .كلذ هل زجي مل دحاو
 : هئأ :هدارم ،«دحاو فرصم ىلإ اهعام عمج نكلو» :هلوق - 2

 .ملعأ هللاو .يداولا نم ةذخآلا فراصملا عضوم ريغ يف

 .يلآلا كرحملاب وأ ءالالاب عحتُملاك تناك ةليسو يأب هضرأ ىلإ ءاملا عفر : :ةحلاعملاب هدارم - 3

 نأ :ملعأ هللاو هانعم .«رخآلا ضراع ام امهنم دعاقلاف اًمرصم فرصم ضراع نإو» :هلوق - 4

 .امهنم مدقتملا لصألا يأ ،امهنم دعاقلا
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 كلذ ريغ وأ فراصملاو ةيدوألا نم رطملا ءامب يقتست ضرأ يف موق كرتشا نإو

 ةرامع اودارأ مث ءاملا كلذ نم مهنم دحاو لكل ام اوفرع دقو ،يقاسملا نم

 نوعنامتي ال مهنإف كلذ نم مهضعب مهعنمف اروسجلاو نيدادفلاو ةنجألاب مهضرأ
 ©تارامعلا فونص نم ءاش ةرامع ياب هضرأ مهنم ناسنإ لك رمعيو ةرامعلا نم

 ًثإف ،عفانملا نم كلذ هبشأ ام وأ قيرط وأ زاحب هبحاص ىلع مهدحأل ناك نإ الإ

 ام هضرأ رمعي من هزاحمو هقيرط هل جرخي ىتَح ةرامعلا نم مهعنمي عفانملا بحاص

 اذإ هنومسقي مهنإف ،ضرألا هذه هب يقتست يذلا ءاملا اومسقي نأ اودارأ نإو ءاش
 زوجي الو ؛هقوف نم ىلع هئام زاجب مهنم دحاو لكلو "مهنم دحاو لكل ام اوملع 7 . . كس , ر

 .هريغ ءامب عفتني نأ مهنم دحأل

 ٤ ت . . ., ,ت ُ ...
 مهنإف ،مهعمجاب هوعدي م و ءاملا ينف مهنم دحاو لكل ام اوملعي ل اذإ امأو

 زوجي الو .مهلفسأ ىلإ ءاملا يهتني ىتَح ،لّوألاف لوألا :قباستلا ىلع اهنوقسي

 .هتحت يذلا ريغ ىلإ ءاملا نم برش نع لضف ام فرصي نأ مهدحأل

 نأ ىلع ،كلذب مهضرأ اورمعي نأ اوقفتاف ءاملا نم مهنم دحاو ةركل ام اوملع نإو

 وأ طرشلا اذه ىلع مهضرأ اومسنقا وأ ،هقوف نم يقسي ىتَّح مهنم دحأ يقسي ال

 ريغ وأ بهاو وأ عئاب وأ ثوروم نم مهلبق ناك نم دي يف كلذ ىلع مهضرأ اوكردأ
 مهضرأ نع مهريغ ءام الو مهريغ نع معام اوفرصي نأ كلذ دعب نودجي الف كلذ

 .كلذ نودجي الف ةَّماَع اوناك نإو }ًيصاوخ اوناك نإ مهنم قاقتاب الإ
 ح
 7 تإ . . . . . ع { ..س ., , 7
 مهنم دحاو لكل ام نيبت دقو نيرخآ قوف مهضعب ضرأ تناك نإ اماو

 ؛هريغ نع هءام فرصي مهنم دحاو الك نإف ،هومستقاف ءاملا يف اوكرتشاو ،دودحلاب

 يقس نم دبالف لفسأ ىلإ ردحني ءاملا نأل كلذ «هقوف نم ىلع هئام زاحب مهنم دحاو ةاُكِلَو» - 1

 .قوف نم ضرأ لك

 .لّمأتيل .هضرأ يقس نع لضف ام هب ينعي ‘«هبرش نع لضف ام» :هلوق - 2
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 زاجلا هيلع هل ناك نم لإ {هضرأ نع هريغ ءام فرصي ضرألا بحاص كلذكو
 هل ناك نم الإ 6هءام هيلع زوجي ازام هل .7 هضرأ نع هفرصي نأ بيصي الف

 هضرأ ىقس هيلع هل ناك نإف هل ناك امك هيلع هكرديلف هضرأ يقس رخآ ىلع

 ضرأ يف عفانملا هل ناك نم كلذكو .هل ناك ام وأ ضعبلا وأ هيلع هكرديلف ،اهلك
 .الَوأ ناك امك اهب عفتنيلف "كلذ هبشأ امو ءاملا نم هريغ

 هجولا يف هنإف \هومستقاف ءام مهلو هريغ ضرأ يف راجشأ مهضعبل ناك نإو

 راجشألا بحاص مهيلع كردي ال اوؤاش ثيح مهءام اوفرصي نأ مه زوجي يذلا
 .هراجشأ ىلإ ءاملل ازاجم عنمي ال نكلو هل اهوقْسَي نأ

 .:ق راجشأ تثدح كلذ دعب ًمُن همهس مهدحأ عفرف ياملا اومستقا نإ امأو

 ،©كلملا لوخد نم كلذ هبشأ ام وأ قادص وأ ةبه وأ ءارش وأ سرغب هبحاص ضرأ

 ًالأ الوأ هيلع طرتشا نإ ًالإ ءاملا نم هراجشأ ةايح ضرألا بحاص ىلع كردي هنإف

 ال امب هءام ءاملا بحاص اهنع فرصيو ائيش هيلع كردي الف ،كلذ هيلع كردي
 .كلذ هبشأ امو قورعل رفح نم هب اهُرُضَت

 رخآلا ىلع هءام مهنم دحاو لك زوجي مهضرأ يف هوكزنف ءاملا اومستقا نإو

 :لوقي نم مهنمو ؛اهعفري نأ كلذ دعب نودجي الف راجشألا مهيلع تتبن ىتَح

 .ةزايحلاب هيف اهكلمي يذلا رادقملا تثكم نإ الإ اهعفري

 طسو يق اراحب هل لعجو هبحاص نع همهس مهنم دحأ عفرف ءاملا اومستقا نإو

 تتبتف «ضرألا بحاص اهيلع سرغو .ةيقاسلا نم ءاملا ضيفيف ،اهفرط يف وأ هضرأ

 قياضي ال ىتَح ريغلا ضرأ نع هتاونق وأ ءاملا يقاوس فرص :ريغلا نع ءاملا فرصب دارملا - 1

 .رورملا يأ ،زاجما هيلع تبث نم الإ ،رورملاب
 رخآلا ىَْلَع امهدحأل نوكي نأ َكِلَذ نم موهفملا «هضرأ يقس رخآ ىلع هل ناك نم ًالإ» :هلوق - 2

 .رّرحيل .زاحب لإ ذئدنع جاتحي الف يقسلا ةنوؤم هيفكي نأ
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 :لوقي نم مهنمو ؛هءام فرصي نأ ءاملا بحاص كلذ دعب بيصي الف راجشألا

 ضرألا بحاص سرغ نإ كلذكو .ةزايحلاب راجشألا هيلع تبثت مل ام هءام فرصي

 .هراجشأ نع ءاملا فرص نم هعنمي هنإف ءاملا هنم ضفي مل ولو ةيقاسلا كلت برقب

 نع هءام زاجملا بحاص فرصف ،زاجلا رخآلا ىلع مهدحألو ءاملا اومستقا نإو

 هزاجب ىلإ كلذ دعب عجري نأ داراف آىرخأ ضرأ نم اهزوجف اهلك ضرألا كلت

 زاجلا كلذ لطبت ةرامع هضرأ رمع نإ الإ ضرألا بحاص ىلع كلذ كردي هنإف

 بحاص ةثروو ،هيلع هكرديلف زاجملا لطبت ال ةرامعلا تناك نإو ؛لطب دق هنإف
 هوجولا نم هجوب هكلم تلخد وأ اهارتشا نم كلذكو ؛مهثوروم ةلزنمب ضرألا

 وأ ءاهبحاص ىلع زاجملا هل تبث يلا هضرأ زاجلا بحاص عاب نإو .هانركذ ام ىلع

 ؤلّوألا اهبحاص ةلزنمب وهف هيلإ تلقتنا نمف ،كلذ ريغ هجوب هكلم نم اهجرخأ

 عضوملا يف هيلع لطبيو ،اًّضيأ ")لخادلا هكردي لوألا هبحاصل زاجلا تبث ثيحف

 ١ .لألا هبحاص ىلع لطبي يذلا

 هءام مهنم دحاو لك زوجي الأ ىلع اومسنتقاف ،اهيفاسمو ضرأ يف اوكرتشا نإو

 ال وأ إمهءام هيف نوزّوجي عضوم مهنكمأ كلذ يف ءاوس ،زئاج كلذف ،هبحاص ىلع

 بصلا وأ بصلا نود ءاملا اومستقا نإو ؛هومستقي مل وأ ءاملا اومستقا مهنكمي

 .اومستقي مل ام نود اومستقا امب اوعفتنيلف ءاملا نود

 هبحاص دارأ نإف رخآل هؤام اهيلإ يرجي ييلا ضرألاو لجرل ىقسملا ناك نإو

 امأو ؛كلذ لبق ةرامعلا هيف نكت مل نإ كلذ هلف ضرألا بحاص هعنمو هرمعي نأ

 الو ،كلذ ىلع ديزي الو كالأ تناك امك رمعيلف ،كلذ لبق ةرامعلا هيف تناك نإ

 هل تبثي مل اذإ ءاملا عنمي اًرفح رفحي الو ،كلذ لبق هيف نكي مل عضوم يف رسجلا عفري

 .ةئيكلملا يف زاجب انه لوخدلاف ديدجلا كلاملا هب دصقي .«لخادلا» :هلوق - 1

 .أطخ وهو بوبصلا :لصألا يف - 2
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 نم مهنمو .كلذ لبق ةرامع اهيف نكت مل ولو ،اهثدمي :لوقي نم مهنمو ؛كلذ لبق
 صخرو .رسجلا عفري مل اذإ كلذ لبق نكت مل ولو ،راجشألاب اهرمعي نأ صخري

 نع ءاملا نم لضف ام فرصي مل اذإ كلذ لبق نكي مل ولو ،هعفري نأ اضيأ رسجلا يف
 هلك اذهو ؛كلذ نم رثكأ وأ نانثالا وأ دحاولا رسجلا اضيأ ءاوسو ؛هبحاص ضرأ
 .يقاسملا نع ءاملا فرصي مل اذإ

 لضفلا ر ولو ‘كلذ دجي الف ،اهبناجب ىرخأ اضرأ رمعو ،يقاسملا رمع نإو

 ةرامع ديزي نأ داراف ءاملل لضف هيلع تب امنإ ناك نإو .لوألا هعضوم ىلإ

 .نالوق هيفف ،هل تبث نم ىلإ لضفلا دريو "ىلوألا ريغ ىرخأ

 دارأف ،اهرمعي مل وأ يقاسملا كلت رمعو ءاملا نود لجرل يقاسملا تناك نإو

 ؛كلذ دجي الف اهعيسوت وأ نيدادفلا سنك وأ روسجلا عفرب ةرامعلا كلت ي ديزي نأ

 ناك نإ ألإ ىرخأ ةيحان ىلإ ءاملا فرص ًآلإ رذاحي الو كلذ هل زوجي نم مهنمو
 ءاوطرتشا ام ىلع نوكيف ،ةرامع ضعب ىلع مهضعب ثدحي الأ الوأ مهنيب طرشلا
 يف اوكرتشا وأ رخآل نيدادفلاو ادحاو لجرل يقاسملا تناكأ اذه يف ءاوس

 ىلع امهنم دحاول نيدادفلاو ،يقاسملا يف اوكرتشا وأ ،دحاول يقاسملاو ©نيدادفلا

 لوأ انركذ ام

 رأو "مهلبق ةموسقم تناك وأ ،اهومستقاو نيدادفلا يف اوكرتشا نإو

 نع .. امب ىلفسلا ضرألا باحصأ يقسي امإو ضعب ضرأ قوف مهضعب

 نأ مهضعب دارأف ،يقاسملاب وأ برشت ةيدوألاب تناكأ ءاوس ،مهقوف لا ضرألا

 ' هل عفري وأ ،هعّسوي وأ ،هنادف سنكي نأ دارأ وأ ىرخأ ةرامع هنادف ىلإ ديزي

 هتحت ناك نم ًاإف ؛ًالوأ سبحي ناك امِم رثكأ ءاملا نم سبحيل هرفحي وأ رسجلا

 .أطخ وهو «ةلوالا» :لصألا ف - 1

 .ررحيل .«هعنم هتحت ناك نم نإف :دعب اميف هلوق وه طرشلا باوج «نيدادفلا يف اوكرتشا نإو» :هلوق - 2
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 دارأف ،هيلت يلا ىلفسلا باحصأ هل نذأ نإو .هقوف ناك نم هعنمي الو ،هعنمي

 ،كلذ هلف هعنمي نأ هل نذأ يذلا اذه ضرأ نم لفسأ تناك ييلا ضرألا بحاص

 نورمعي :لوقي نم مهنمو ؛هنم لفسأ هعنم دارأ يذلا ناك اذإ ،دعب وأ برق

 الوأ هب ترمع ام فالخب اهنورمعيو "مهريغل ءاملا ثك اوؤاش امفيك مهضرأ

 كلذ هبشأ امو .اهينبي وأ اهسرغي وأ اهثرحي نأ كلذ دعب دارأف الوأ اهثرح نإ :لثم
 .سابتحا ريغ ةرضم كلذ يف تناك نإ ًالإ ،كلذ هلف تارامعلا نم

 هيلإ عفريل همهس سنكي نأ مهضعب دارأف ،هومستقاف نادف يف اوكرتشا نإ امأو

 ثدحي نأ كلذ بيصي الف ،هضرأ رمعي نأ دارأ نكو كلذب لغتشي مل وأ ءامل
 .الوأ ناك امك هرب ذخؤيلف هثدحأ نإو هبحاص نود همهس ىلإ ءاملا هب ري ام هيف

 هنإف ،املا نم ءيش هبحاص مهس ىلإ لصي ال ىَنَح همهس ءاملا قرخ نإ كلذكو

 يف اوكرتشأ نإ كلذكو ؛هنفدب ذخؤي ال :لوقي نم مهنمو ؛كلذ نفدب ذخؤي
 نوذخآتي مهنإف اهنم ةدحاو ةيحان ءاملا قرخف راجشألا اومستقاو ضرألا
 .اعيمج اهحالصإب

 نيبو هنيب اميف رجشلا لعجي نأ مهنم دحأ دارأف راجشألاو ضرألا اومستقا نإو

 ءاوس ؛كلذ ىلع اَقَقَتا نإ الإ ،هعنمي هبحاص ًاإف ،كلذ ىلع اوقيََّي مل و هبحاص

 .هضرعلا ىلع وأ لوطلا ىلع ةرجشلا كلت تناكأ

 :دارملا لعلف هيلعو }«ءاملا اوكلمي مل نأك» :ليمكتلا بحاص لاق 5،«مهريغل ءاملا ٥أك» :هلوق - 1

 .ررحيل .ءاملاب ةقلعتملا قوقحلا ىلإ تافتلا ريغ نم اوؤاش امفيك اهنورمعي مهأ
 نأ دارأ نمل زوجي ملعأ هللاو _ ةرابعلاب هدارم .«سابتحا ريغ ةرضم كلذ يف تناك نإ الإ» :هلوق - 2

 .هرذحيلف ءاملا سابتحا ىلع ةدايز هريغب ةرضم هلمع يف ناك نإ ًالإ ،تناك ةرامع يأب هضرأ رمعي

 لوط دادتما ىَلَع راجشألا ةسارغ تناكأ ءاوس :ةرابعلاب ديري «ضرعلا ىلع وأ لوطلا ىلع» - 3
 .اهضرع دادتما ىلَع وأ ضرألا
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 نأب نوذخآتي مهنإف ءاملل كسعيال ىتَح نادفلا كلذ ليسلا نفد نإ امو
 وأ ،راجشألا نود ضرألا يف اوكرتشا وأ 5هلك هيف اوكرتشاأ كلذ يف ءاوس ،هورفحي

 نإ اممو .اورفحي نأب اعيمج " مهنإف ضرألا نود راجشألا يف اوكرتشا

 ذخوي ال :لوقي نم مهنمو ؛همهس رفحب ذخأي مهنم دحاو لك تف ةعقبلا اومستقا
 ةدحاو ةيحان نم ديزي نأ ديري نم مهيف ناك نإو ؛لوهجب نأل الصأ نفدلا رفحب
 ءايمجح امهنيب وأ هكيرش نود هل كلذ ناكأ ءاوس ضرألا كلتل ةدحاو ةرامع

 .كلذ نم هعنمي هبحاص ًاإف اهومستقي مل وأ نادفلا اومستقاأ اضيأ ءاوسو

 كلذ دجي الف هعزن مهنم دحاو دارأف ازجاح مهنيبو نيدادف يف اوكرتشا نإو

 هعنم نإ همهس ىلإ ةرامعلا ديزي نأ مهنم مهدحأ بيصي الو .هبحاص هعنم نإ

 ال ابارخ دحاو مهس برخ نإو .هعنم دارأ يذلا اذه ضرأ تبرخ ولو هبحاص

 همهس ىلإ هلصي امفيك ءاملل لعجي هبحاص ًاإف ،ةرامع كلذ دعب هعم هل وجري
 .دارأ نإ ءانبلا نم هبحاص هعنميو ةصاخ

 هعنمو كلذ لبق نكت مل ةرامع هرمعي نأ مهنم دحاو دارأف نادف يف اوكرتشا نإو

 اهيف ناك نإو ،اهيلع دخؤي هنإف كلذ لبق تناك ةرامع امأو ؛كلذ هلف هبحاص

 يف ءاوس {هلمعب نوذخؤي مهنإف رسكنا نإ "رسجلا لثم هحالصإب اوذخؤيلف داسف .
 مهنم دحاو لعفب وأ مهريغ لعفب وأ .مهلعفب وآ 5هلل ا لبق نم ءاج امب رسكناأ اذه

 ؛كلذ ةميق هرسك نإ مهريغ ىلع نوكرديو }هنك اذه يف هيلع نوذحآتي مهف
 ةميق هبحاص هيلع كرديو ،هحالصإب نوذخؤي مهتإف إمهنم دحاو هرسك نإ كلذكو
 وأ اهيف اوكرتشا ضرألا ىلإ رظني الو ررسحلا يف اوكرتشا اذإ اذهو دسفأ اميف همهس

 مهنم دحاو لكل ام ردق ىلع رسجلا حالصإ ىلع نوذخؤي امإو ،اهيف اوكرتشي مل

 .رسك نإ هدرب ذخؤي هئإف رخآ لجرل رسجلا ناك نإو .هيف

 .ررحيل .ههبشأ امو نادفلا يف هفلخ ءاملا عمتحيل لعجي ،ههبشو بارتلا نم زجاحلا وهو :هفيرعت مدقت - 1
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 ؟كلذ اودارأ نإ رسخا كلذ نوعّسوي لهف :تلق

 :كلذ نودجي الف مهريغل تناك نإ امأو ؛مهل اهيف يلا ضرألا تناك نإ ،معن :لاق

 ."هوؤاش نإ برزلا هيلع نولعجيو ،كلذ لبق اهب هناينب ناك نإ ةراجحلاب هنونبيو

 نإ الإ هبحاص ىلع كردي الف "كلذ لبق نكي مل لمع ةدايز ىلإ مهنم اعد نمو
 َ .مهترامع حالص هيف ناك

 اهلمع نوكي نأ ىلع ضرألا اومستقاف .راجشألا نود ضرألا يف اوكرتشا نإو
 .زئاج كلذف رخآلا نود مهنم دحاو ىلع

 دحاو لك ىعداو ،هيلع اوعزادتف هرسح رسكناو 5نادفلا يف اوكرتشا نإ امو

 ذخؤيلف مهنم هبحاص نيت نإف ؛هحالصإب اونخؤيلف هنود هبحاصل هنأ مهنم

 الف مهدحأ لباق اكِم ةملثلا تناك نإو .اعيمج هب اوذخؤيلف نيبتي مل نإو ؛هحالصإ

 نيلجرل نيدادف نيب تناك نإو .ذخؤيف هل اهنأ نبت نإ الإ ،هباحصأ نود اهب ذخؤي

 .افاصنأ هحالصإب نوذخؤي مهئإف مهك رسخجلاب نوعفتتي مهو نيريثك لاحرل وأ
 رخآلاو ،اهنم دحاو يف اوكرتشا وأ ،نيدادفلا كلت يف نوريثك سانأ كرتشا نإو

 برق نم كلذ يق ءاوس هب نوعفتني امك اعيمج هب نوذخؤي مهنإف ادحاو لجرل
 كرتشملا نم ناك نإف ،كلذ لبق هنوفرجي ثيح نم هوفرجي نأ نوذخؤيو ،دعب نمو
 ؛سانلا نم مهريغل وأ نيرخآلا نود مهنم دحاول ناك نإو .مهنم هودريلف

 نم نيبتي مل نإو ؛رسحجلا كلذ ىلإ بارتلا هنم نوفرجي يذلا عضوملا نم هوفرجيلف
 اكِم هنوفرجي :لوقي نم مهنمو ؛مهضرأ نم هوفرجيلف ،كلذ لبق هنوحلصي ثيح
 نم ىلوأ مهلامو "مهريغل وأ مهف كلذ ناكأ ءاوس ‘كلذ ريغ مه نكمي مل نإ هيلي

 .هيلع كلذ لبق رجحلاو عنملا ناك نإ الإ ،مهريغ لام

 هيلع رورملا نم برزلا عنمي نأ كلذ ق ةمكحلا لعل «اوؤاش نإ برزلا هيلع نولعجيو» :هلوق ۔-1

 .ملعأ هللاو .مدهنيوأ قرخني ال ىتح
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 نمف نورخآ هثرحيو ،نيرخآ ىلإ ءاملا دري موق نيب رسج فرع نإو :تلق
 ؟ هيف مهنم دعاقلا

 مهنم دحاو هئرحي ناك نإو ؛اًعيمج مهعفانم ردق ىلع اعيمج هيف "نودعقي :لاق

 ©رمع اميف مهنم دحاو لك دعقي هنإف ىرخألا ةهجلا نم رخآلا هثرحيو ةهج نم

 .ءاوس هيف نانوكي امهتإف رسجلا يف مهنم دحاو لك ثرح ام ملعي مل نإو

 :رخآلل مهنم دحاو لاقف كلذ لبق بازتلاب هنوفرجي موق نيب رسج ناك نإو

 هفرح :مهضعب لاقف ،كلذ لبق ةراجحلاب هونب اؤناكوأ ،هونبف ةراجحلاب رسجلا لمعن
 مل نإو ؛كلذ لبق ةداعلا هيلع تناك ام ىلإ مهنم اعد نم لوق لوقلاف ارجح ريغب

 ناك نإ ملعي ىتَح بارتلاب هنوفرجي مهتإف كلذ لبق ةداعلا هيلع تناك ام ملعي

 .ال مأ ةراجحلاب كلذ لبق ييب

 دقو ،كلذ رخآلا هيلع ىبأو رسجلا كلذ عزنن :هبحاصل مهدحأ لاق نإ امأو

 هيلع اوَمَستا نإ الإ ؛مهنم كلذ ىبأ نم لوق لوقلاف ،اونغتسي مل وأ هنع اونغتسا
 اذإ اذهو ،هنوعزني ذشنيح مهنإف ،هعزنب الإ امهل حصت ال ةرامع اورمع وأ ،اعيمج
 .ةصاخ اوناك

 لوألا راصف ‘ىرخأ اروسج هتحت اورمعف رسكناف رسج ينف اوكرتشا موق ينو

 هحالصإ دارأف رسكنا يذلا رسحلا باحصأ ضعب ماقف .هتحت رمع يذلل ىقسم

 ةرم دوعقلا ريسفت كيلإو .دوعقلا اَذَه لثم ىنعم ىلع قيلعت قبس .«اعيمج هيف نودعقي» :هلوق - 1
 درولا» باتك نم (171 ص) هل قيلعت يف قاحسإ يبأ شيفطا ميهاربإ خيشلا موحرملل ىرخأ

 :قاحسإ وبأ خيشلا لاق ،هللا همحر ر يبمللا زيزعلا دبع خيشلل «ماكحألا ضاير يف ماسبلا

 دقو هللا امهمحر _ انباحصأ بتكو فنصملا بتك يف دوعقلا ةظفل درت ام اريثك»

 اذَهَو ‘كلمنلا هجو ىلع هيلع ديلا عضوو .ءيشلا يف ثكلملا :اهب دارملاو مهضعب اهلكشتسا

 .ىهتنا .«هيلع رابغ ال اهتالامعتسا تاماقم يف حضاو ىنعملا
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 هرمعي نأ رسجلا بحاص دارأف ،لّوألا رسحلا تحت اورمع نيذلا ءالؤه ريغل ناك وأ

 ناك نإ امأو ،هتحت ةرامعلا تتبث ام دعب هوري الف ةَصاَحلِل ناك نإف هحلصيو

 نم مهنمو ؛ةرامعلا مهيلع تبثت الو ،ىلوألا هتلاح ىلع هنوري مهتاف ةَماَعلل

 لوأ هيلع ناك ام ىلع نوديزي ال نكلو ،ةَّماَع وأ اوناك ةصاخ هنوري :لوقي
 . ةدايزلا نم اوؤاش امفيك هنودري : لوقي نم مهنمو ؛ةرم . ءا = : . ك . ُ ٠.

 ؟هتحت تثدح يتلا ةرامعلا باحصأ مهعنمف ،هوعزني نأ رسخحلا باحصأ دارأ نإ امو

 .هباحصأ هعزنيلف نكت مل نإو ،هعزن نم مهنوعنمي مهنإف ةعفنم كلذ ين مهل ناك نإ :لاق

 فرعو ‘كلذ لبق ةرامع هيف هل فرعت م و 7 ءاملا هيلإ ر رسجف :تلق

 نمف راضملا هنم عنميو هنم صقنيو هيف ديزيو ،هنرحيو رسجلا رمعي رخآ لجر
 ؟ امهنم هيف دعاقلا

 ف رظني الو }هلمعب ذخؤي يذلا وهو ،هرمعيو هنرحي نم رسجلا 8 دعاقلا :لاق

 ذخؤيو ،عفانملا كلت يف ادعاق ءاملا هيلإ در يذلا نوكيو .ءاملا هيلإ در يذلا ىلإ كلذ

 .هحالصإب رسكنا نإ رسلا رمع يذلا

 هل لمعي نأ دارأف ءاملا هنم جرخي "انق هل سيلو ارسج هلو نادف هل ناك نمو

 ؟ هًلسي نأ دارأف ىانق هل ناك وأ ؛ءانقلا

 نم كلذ نم ءاش ام لعفيلف هتحت ناك نم رض الو عفن كلذ يف نكي مل نإ :لاق
 رأ هضفخ وأ ،هقييضت وأ هعيسوتو ،هنم ناصقنلا وأ هيف ةدايزلاو ،هقالغإ وأ هثادحإ

 الو .هعضوم نع هليوحت الو هعزن دجي الف إهتحت ناك نمل عفن هيف ناك نإ امو ؛هعفر

 هعيسوت امأو ؛سأب الف هلل ا نيبو هنيب اميف امأو ؛مكحلا يف اذهو ؤهعفر الو هقييضت دجي

 من ؛ءاملا هيف يرجيل ضرألا يف رفحي ام :ةانقلا :دجنملا يف لاق .«ءاملا هنم جرخي ءانق هل سيلو» :هلوق - ]

 .تاونقو ءانقو ،ىنئ عمج :ةانقلا :لاق
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 نأ سأب الف ،هنتحت ناك نمل عفن هيف ناك نإ ،هعافترا دعب هضافخناو ،اقّيض ناك امدعب
 نم هعنمب :لوقي نم مهنمو ؛كلذ نم اًميش دجي الف &ررض هيف ناك نإو ؛كلذ لعفي
 ناك دق هوكردأ اميف هرضي ام الو هعفني ام ىلإ رظني الو ،هيلع ثدحي اًمِم هتحت ناك
 هعيسوت بيصي :لوقي نم مهنمو !ةرامعلا هيلع تتبث ىَمَح هيلع اورمع ام وأ ؛مهلبق
 هعضوم نع هليوحت لإ هضرأ يف ناك اذإ عفني ام كو هضفخ و هعفرو هقييضتو

 .هفرصي مل رأ ،هليوحتب ءاملا هنع فرصأ كلذ ين ءاوس لألا

 امو ©بشخلا وأ سبجلا وأ ةراجحلا وأ ريجلاب هلمع لثم هتاذ يف هحالصإ امأو

 .هعنميلف كلذ هرض نإف ؛ررض هيف نكي مل نإ {هنم هعنمي الف ،هب هلمعي نأ حلصي

 ىنعمب كلذ بهذف ؤبشخلا وأ سبجلا وأ ةراجحلا وآ ريخلاب كلذ لبق دقع نإ امو
 هيف هل ناك نإ الوأ ناك امك كلذ ةر هيلع كردي هتحت ناك نم ةف ،يناعملا نم
 .ررض عفد وأ عفن

 ىلرألا نع ىنغتساو ،هقوف ىرخأ ةانق ثدحأف مهنيب يذلا رسجلا رسكنا نإو

 }رض عفد الو عفن اهيف هل نكي مل و ،اهدري نأ هتحت ناك نم هب كسمتساف ،اهكرتو
 لصت لا ىلوألا عفانملا هيلإ تلصو نإ :لوقي نم مهنمو ؛اهر هيلع كردي هئف
 .هدر هيلع كردي الف ءانقلا هذه نم هيلإ

 يناعملا نم ىنعم تبهذ وأ تنّكدناف ،ءاملا ءانق هيلع هل ناك دق هنأ ملع نإو
 نإو ؛هيف اهوريلف اهعضوم مه رتيب ةنيب اودجو نإف ،اهعضوم مهيلع لكشاو

 يف اوفلتخا نإف ؛ءاملا اهنم هيلإ جرخي ةانق هل لعجي نأ هذخأيلف ة ةنيب نكت مل
 نأ ذخوؤيلف مهل نكي مل نإو ؛هلوق لوقلاف هلوق ىلع نايبلا هل ناك نمف ،اهرادقم
 ةنيب هل تناك نإف ،هل لج ام ريغ ىنعم هيلع ىعدا نإو .ءاملل ءانقلا هل لعجي
 .ءيش هتوعد نم هيلع قبي مل هأ هفلحلف نكت مل نإو ،كلذ هيلع كرديلف

 اهيف باوجلا ،ضافخنالاو عافترالاو قييضتلاو عيسوتلا ينب امهف التخا كلذكو

 اهلبق يلا ف باوجلاك
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 بحاص هدحجف }هتحت ناك نم هيلع اهاعداف ءانقلا رثأ ناك نإ امأو تلق

 ؟ رثألا كلذب نودتقي ال وأ ؟ هيلع هكردي لهف ،رسجلا

 ىتأ نإ الإ ،هلوق لوقلاف هب عفتني كلذ لبق ءاملا اهنم هيلإ جرخي هنأ فرع نإ :لاق

 لوق لوقلاف ءاهب امهنم دحاو عافتنا ملعي مل نإ امو ؛هتوعد لطيي ىنعمب هبحاص

 اهعافتراو اهقييضتو اهعيسوت يف اوفلتخا نإو .ايش يعملا هيلع كردي الو ،هبحاص

 .اًيعَدم هريغ نوكيو رثألا قفاو نم لوق لوقلاف ،كلذ رهظ دقو ،اهضافخناو

 اهيف دحأل سيلو ءاغرز ثرح وأ اًراجشأ سرغو ارسج اهل عفرو هضرأ رمع نمو

 رمعي نأ دارأ نم عنمف ؛ءاملا اهنم جرخي ءانق اهل لعفف ،قاسم الو ءاملا زاب الو قيرط

 ءيش تبثي ال هنإف كرجحلاو عنملا ىلع دحأ رمعف ،هضرأ نم جرخ يذلا ءاملا كلذ ىلع

 قلغي نأ دارأ نإ كلذكو .كلذ هلف هءام فرصي نأ ءانقلا بحاص دارأ اذإف ؛كلذ نم

 ىلع وأ ةماعلا ىلع رجحأ ءاوسو ؛تدعب وأ ةرامعلا كلت تبرق ،كلذ هلف هئام ءانق

 هيلع تبنت الف ادحأ دصقي مل و ،هئام لضف ىلع رمعي نم ىلع رجح وأ 5ةصاخلا

 ىلع رجح نإ كلذكو .ءاش ام ءاملا كلذب لعفيو ،ءاملا كلذ ىلع رمع نم ةرامع

 نم ةرامع امأو {ةنباث هيلع رجحي مل نم ةرامع ًتإف ،نيرخآلا ىلع رجحي مل و ضعب
 فرصي هئف ،امهنم دحاو لك ذخأ ام للصفنا نإف .ءيش اهنم تبثي الف هيلع رجح

 .ءاش ثيح امهنم هيلع رجح نم بان ام ءاملا نم

 نع ءاملا عنمي الف ،ةرامعلا يف اوكرتشي مل مُهَنِكَلو املا اومستقي مل نإ امأو

 نإ اممو .دارأ ام هيف لعفي هنإف ءيش هنع لضف نإو ؛هيلع رجحي مل يذلا اذه

 روتسا اذه يف ءاوسو كلذ نم ءيش نم نوعنمي الف .ةكرتشم مهترامع تناك

 هيلي يذلا نم لفسأ ناك نم ىلع رجح و أ هيلي نم ىلع رجحف 5اوقباست وأ هيلإ

 .لزعناو زيمت نإف ىنعمع. ٥«لبصفنا نإف» :هلوق - 1
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 هيلع رجح نمف .اهلبق يلا ف باوجلاك اهيف باوجلاف {هيلي يذلا ىلع رجحي مل و

 اولق ،اوبرق وأ اودعب ةتباث هترامعف هيلع رجحي مل نمو ،ةرامعلا هل تبثت الف امهنم

 .هماقم مهنم ىزتشا نم كلذكو ؛مهتلزنم. مهتنروو و اورثك وأ

 كلت بحاص هعنمف هنم لفسأ ىلإ ءاملا ءانق اهنم لعجف هضرأ رمع نمو

 هلف هعنمي نأ دارأ ثيحف ضرألا بحاص عنم ىلع اهلعج نإف ؛كلذ هلف ضرألا

 يذلا هعنم وأ ،هيلي يذلا نم لفسأ ناك نم هعنمو ،هيلي يذلا هعنمي مل نإو ؛كلذ

 ،كلت زاجب نم ءيش هيلع تبثي الف هعنم نمف ،هنم لفسأ ناك نم هعنمي مل و ،هيلي

 نيبو هنيب ناك دقو ءاملا هيلع زوجي نأ هقوف وه نم ىلع هيف رجح يذلا هجولاو
 ييلا ةرامعلا هذه نم ءاملا كلذ نم لصو امف ،رخآ لجرل ةرامع هيلع رجح يذلا

 اهيلع رجح يتلا ةرامعلا امأو ،هيلع تتبث اذإ اهزاحم هيلع نوكي ،اهيلع رجحي م

 ىلع دحأ رمع نإو .هلك هعنمي هنإف هريغ عم ءاملا كلذ طلتخا نإو .هعنمي هنإف

 ًلك ةف ءاذه نم لفسأ رخآ رمع م "كلذ نم لفسأ رخآ رمع مث ،ءاملا كلذ

 ،هيلي يذلا مهنم ينالفسلا عنميو ،ءاملا اذه فرص نم هقوف نم عنمي مهنم دحاو

 وأ برق }هقوف ناك نم مهنم دحاو لك عنمي كلذكو .مهلك مهقوف ناك نمو

 مهضعب عنميالف ةرامعلا هيف تبثت مل ام امأو .ةرامعلا تتبث اذإ هلك اذهو دعب

 هنإف ،هوجولا نم هجوب هكلم يف اذه نم ءيش لخد نم لك كلذكو ؛اضعب
 .مهانركذ نيذلا ماقمب نوكي

 ؛هذرب هذخأي هئنإف ءاهرسج رسكناف لجر ضرأ قوف ةرامع هل تناك نمو

 رسكنا نإ كلذكو .مهلك مهذخأي هنإف {ةثالث وأ نانثا هقوف ناك نإ كلذكو

 ام ةرب سانلا نم هقوف ناك نم ذخأيو هذخأي هتإف ،هيلي يذلا قوف ناك نم رسج

 ةرامعلا باحصأ ناك نإ كلذكو .دعب وأ مهنم برق نمم مهروسج نم رسكنا

 نم رسكنا ام ةرب مهقوف ناك نم نوذخأي مهنإف شةنالث وأ نينثا ةيئالفسلا

 .نيقرتفم وأ نيعمتجب مهنوذخأيو روسجلا
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 ناك نم ىلع ةرامعلا كلت رسج رسكناف لجر ضرأ قوف ةرامع هل تناك نمو

 رسجلا اذه نم رسكنا ام رب ةرامعلا بحاص ذخأي ضرألا بحاص ةف ،اهتحت

 برزلاو بشخلاو تابنلاو راجشألا نم هضرأ ىلإ ءاملا لمح ام عزنب هنوذخأيو

 كلذ نيت نإ ًالإ .هعزن هيلع كردي الف بازلا امو ؛هل هنأ نبت ام لكو ،ةراجحلاو
 رجشلا نم ءاملا لمح يذلا اذه أ نيت نإو .هعزن ىلع هذخأي هتإف 3هل هَتأ بارتلا
 امنيأ هبحاص هعزنب ذخأي هنإف كاذه ريغ رخآ لجرل كلذ هبشأ امو بشخلاو تابنلاو

 ُإُكِل ام نيتو ىمتتش لاجرل ليسلا هلمح امو تابنلاو راجشألا هذه تناك نإف .ناك
 نوذخوؤي الف مهنم دحاو لكل ام نيبتي مل نإ امو .هعزنب ذخؤي هنإف مهنم دحاو
 راجشألا هذه تناك نإو .ءاش نإ ضرألا بحاص هعزنيو ااذه نم ءيش عزنب

 هعم كلذ عزني نأ هكيرش ذخأي هئف سانلا نم هريغو ضرألا بحاص نيب ةكرتشم
 نونجب وأ هيلع فلختسا دق ميتيل راجشألا هذه تناك نإو .هيف اكرتشا ام بسح ىلع
 .كلذ عزنب هذخأيف ةفيلخ مه اولعجي نأ نونجلا وأ بئاغلا ةريشع ذخأي هنإف ،بئاغ وأ

 مل نإو .هتنرو ذخايف ،هتوم وأ همودق رظتنيو .ايش هتريشع ىلع كردي الف بئاغلا امو
 نإ كلذكو .كلذ هلف هءانع كردي نأ ىلع كلذ عزنف ،ةريشع نونجلا وأ ميتيلل نكت

 باوخلاك اهيف باوخلاف \بئاغلا وأ نونجلا وأ ميتيلا كلذ عم راجشألا كلت يف كرتشا

 .اهلبق ييلا ين

 عزنب هبحاص ذخأي هنإف لجر ضرأ ىلإ تابنلاو رجشلا نم ءاملا هلمح امو
 ىّتَح راجشالا عزنب هذخأي مل نإو ،ضرألا كلت يف تدخأ هئنأ ولو "كلذ
 ء لبق اهعزنب ضرألا بحاص هذخأ نإ الإ 3''ناكملا كلذ يف تثبث دق اهنإف ،ترمثأ

ّ 

 امو .هدعب ناك نم ىلع ولو 6‘لاح ىلع كلذ دعب تبشثت ال اهتإف رمثت نأ

 ضرألا بحاص قح نم ال اهبحاص قح نم حبصي يأ ،«ناكملا كلذ يف تثبث دق اهنإف» :هلوق - 1
 .قحاللا مالكلا لَد امك
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 :لثم هكلي هيلع رجي مل امم رخآ لجر ضرأ نم لجر ضرأ ىلإ ءاملا هلمح

 .هلثم ناك امو ،اذه عزنب هذخأي ال هتإف كلذ هبشأ امو رَحَحلاو ةيربلا راجشأ

 ؛كلذ عزنب ناويحلا بحاص ذخؤي هتإف لجر ناويح نم ءاملا هلمح ام امأو

 .هكلم هيلع ىرج اّمِم ههبشأ امو عاتملا كلذكو

 ةلأسم

 اهرسج رسكنا ىََح ءاملا اهيلإ دازف ،هريغ ةرامع قوف ةرامع هل تناك نمو
 وه رسجلا رسك وأ ،كلذ لجأ نم اهرسج رسكناف ،اهعانق دس وأ ةدايزلا هذهب

 .هنم لفسأ تناك يتلا ةرامعلا نم ءاملا هدسفأ ام لك نمضي هئف اهسفنب

 اهرسج رسك وأ اهئام ءانق دس وأ هريغ ةرامع ىلإ ءاملا ةر نم كلذكو

 ،هنم لفسأ تناك ييلا تارامعلا وأ \تارامعلا هذه ين هببسب دسف امف 3هسفنب

 .هلك كلذل نماض هنإف

 كلذ هنم دسفي عضوم نم رسكي نأ فاخف ءاملاب هرسج ألتما نم امأو

 داسف هيلع ماقف رسجلا كلذب حلصي امل عضوملا كلذ ريغ نم هرسكف ،رسجلا

 نم هببسب دلوت ام ٌلُكِل نماض وهف ،راخشألا علقو روسحلا رسك نم ريثك
 نمضي الف هعفن دصق امإو كلذ ةرضم دصقي مل نإ :لوقي نم مهنمو ؛داسفلا

 .داسفلا نم هببسب دلوت ام

 رسكناف كلذ لبق هيلإ هدري يذلا ىلع دازف .هناًدف يف ءاملا ةر نإ كلذكو

 بلطي مل اذإ هتحت يذلا دسفأ ام نمضي ال هنإف ،هتحت يذلا رسكنا مث ،نادفلا
 .هتحت دسفأ ام نمضي :لوقي نم مهنمو ؛هداسف

 لصوف ،هنادف رسكف ءاملا دري الو رسكنا دق نادف هتحتو نادف هل لجرف :تلق
 ؟ رسكناف روسكملا نادفلا تحت يذلا ىلإ ءاملا
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 .هببسب رسكنا ام كلذ لعف يذلا نمضي هنإ :لاق

 يناقوفلا رسخجلا بحاص رسكف ضعب قوف اهضعب ةبكارتم روسجف :تلق

 رسك يذلا هنمضي له ،ثلاثلا رسخجلا رسكناف رسكني مل و هيلي يذلا ىلإ هرسج

 ؟ال مأ هنادف

 .نمضي ال :لوقي نم مهنمو ؛معن :لاق

 ،يداولا كلذ ضرأ ريغ ىلإ هءام عفرف ،هب عفتنيل يداولا ةس نم كلذكو :تلق

 ؟ال ما كلذ دسفأ ام نمضي له ءاهدسفأف سانلا روسج ءاملا كردأف

 يف ةعفنم بلط قي هعفر ناك اذإ نمضي ال :لوقي نم مهنمو ؛نماض وه : لاق

 .هيف هعفر هل زوجي ناكم

 ' بحاص هب كسمتساف رخآ لجرل رسج هتحتو رسكناف رسج هل لجرف :تلق

 رسكناف ءاملا هنم جرخ ىّتَح هحلصي ملف ،هرسج حلصي نأ ىلع ّينالفسلا رسجلا

 :لوقي نم مهنمو ؛يناقوفلا رسحلا حالصإ عيض يذلا نمضي ال هنإف ؟ينالفسلا

 .هيلع نامض الف ،ةونالفسلا رسخحلا بحاص هب كسمتسي مل نإ امأو نماض وه

 ث ۔ ل . . . .. : . ٢
 ىتح يناقوفلا رسجلا نفدف رخآ لجرل رسج هتحنمو رسج هل لجرف :تلق

 ؟ال ما كلذ عزنب هذخأي له ،هتحت يذلا ىلإ ةراجحلاو ).فدلا هنم جرخ

 عزن ىلع هذخأي الو ةراجحلا عزن ىلع هذخأي : لوقي نم مهنمو ؛معن :لاق 1

 حالصإب هذخأي هنإف ،ةملثلا نم نفدلا وأ ةراجحلا لوصو ناك اذإ كلذكو .نفدلا

 .ةرضملا هيلإ لصت ال ىَّتَح ةملثلا كلت

 بارتلا هنم دصقي قايسلا اَذَه يف ةظفللا امإو ‘بازتلا يف ةاراوم :ةغللا يف وه ،«نفدلا» :هلوق - 1

 .نيدادفلاو ضاوحألا نفدي امم كليسلا هفرجي يذلا
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 رسكناف لمتحي اّمِم رثكأ ءاملا نم امهدحأ هيلإ ةرف ،نيلجر نيب رسجف :تلق

 هدسفأ ام هكيرشل ءاملا در يذلا نمضي له ،سانلا روسج هتحت رسكناو ،نادفلا

 ؟ ال مأ اهتحت مهروسج ترسكنا نيذلل نمضيو ،امهرسج يف هكيرشل ءاملا

 نيذلل نمضيو ،امهرسج ين هكيرشل ءاملا هدسفأ ام عيمخل نماض وه :لاق

 دسف ام حالصإب ذخؤي الو ،مهتحت نيذلا كلذكو ؛مهتحت مهروسج ترسكنا
 كلذكو ؛امهرسج حالصإ ىلع هكيرشو وه ذخؤيو ،ةميقلا هيلع امنإو 3هببسب
 .اضيأ هتحت ناك نم هذخأي امهتحت يذلا

 ،كلذ لبق عفري اًمِم رثكأ عفر دقو ،هضرأ ىلإ يداولا نم ءاملا عفر لجرف :تلق
 يداولا ىلإ ءاملا كلذ عجر مت ،هدسفي مل وأ ايش ءاملا دسفأف ءاملا كلذب عفتناف

 هدسفأ ام هعفر يذلا نمضي له ،يداولا ىلإ هعوجر دعب سانلا روسج يف دسفأف

 ؟ال مأ ءاملا

 هعوجر دعب دسفأ امو ،يداولا ىلإ هعوجر لبق ءاملا هدسفأ ام عيمج نمضي :لاق

 .هنمضي الف يداولا ىلإ

 كلذ رسكف رخآ لجر ماقو هضرأ ىلإ يداولا نم ءام ىرحب هل لجرف :تلق
 كلذ لصو مت ىرجلا بحاص ىلإ ءاملا هنم جرخو هرسج رسكناف ،هرسج ىلإ ءاملا
 نمضي له ،سانلا روسج هتحت ترسكناو رسكناف ىرجلا بحاص رسج ىلإ ءاملا
 ؟ ال مأ هضرأ ىلإ الأ ءاملا در يذلا

 ءاميش دزي مل نإو نماض هئف ياملا نم در يذلا ريغ ايش ءاملا يف داز نإ :لاق
 هبحاص ىلإ ءاملا لخد نإو ؛هيلع نامض الف لوألا هارحب نم هبحاص ىلإ ءاملا لخدو

 تحت هترامع تناك نم اك ذخأي :هانعم «هنحت ناكم نم هذخأي امهتحت يذلا كلذكو» :هلوق - 1
 .تعباتتو ترثك امهم رسجلا كلذ حالصإب مدهنم رسح
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 نمضي هنإف ،هارجب ريغ نم هلوخد ببسب ائيش ءاملا كلذ دسفأف ،لّرألا هارحب نم

 .هتحت نملو هبحاصل ءاملا هدسفأ ام عيمج لا ءاملا ر يذلا

 رسخلا رسكناف ارخآ ىلإ امهدحأ ءام درف نابراقتم نارسج هل لجرف :تلق

 ؟ ال ما ءاملا دسفأ ام نمضي له سانلا روسج هتحت ترسكناو

 نم هدازأ كلذ ىف ءاوس نماض هنإف ،اًئيش دسفأف هرسج ىلإ ءاملا داز اذإ :لاق

 امهلعجف نيرسحجلا كنيد طلخ نإ امأو .نذإ ريغب وأ نذإب هريغ ءام نم وأ هئام

 ؛هجراخمو هيراحب نم ائيش لوحي مل اذإ هيلع نامض الف ،ائيش دسفأف رسكناف 5ارسج

 ولو نماض : لوقي نم مهنمو ؛دسفأ ام عيمح نماض هاف كلذ نم ائيش لوح نإو

 .ائيش لوحي مل
 ىلإ ءاملا 7 ت ٠ ةقرتفم اًروسج هنم لعجف همسقف .ريبك رسج هل لجرف :تلق

 .معن :لاق ؟ ال مأ نمضي له ،ائيش دسفأف رسكناف راغصلا روسجلا كلت ىدحإ

 هتحت يذلا هعنمف ،اًدحاو ارسج اهلعجيو اهطلخي نأ دارأف ةقرتفم روسج هل نمو

 روسجلا كلت ناك نإ كلذكو .كلذ نم هعنمي هّتإف ةرضملا فوخ نم كلذ نم

 ناك نم كلذ نم مهعنمي هنإف ادحاو اًرسج اهولعجي نأ اوقتاف نيقرتفم موقل

 روسجلا ين ةدايزلا كلذكو .اوؤاش ام مهضرأ يف نولعفي :لوقي نم مهنمو ؛مهتحت
 .اهلبق يلا يف باوحجلاك اهيف باوجلا ،هيف نكت مل عضوم يف

 ،هيلاوح يلا روسجلا ىلإ ءاملا عجرف اهدسف ءاملا ءانق هيف هلو رسج هل نمو

 هئزإف ةرضم هنع دلوت ىتَح هعفر وأ هقيض اذإ كلذكو .نماض هَتإف ترسكناف

 هقوف نم ىلع اضيأ )0( هكرديو . هقوفو هبناوج ف هببسب ءاملا دسفأ ام عيمجل نماض

 بناوجلا باحصأ كلذكو .هرسج ىلإ ءاملا عجري الئل هرسح انق اضيأ قيضي لأ

 .لاحلا اذه ىلع ءانقلا قييضت نم ةرضملا اهنم اوفاخ اذإ

 . «اًضيأ وه كرديو» :باوصلا لعلو لصألا يف اذك -1

. - 316 - 



 هعنمف ‘\هرسج يق اهقّيضي نأ دارأف ،هريغ رسج ىلإ ءام ءانق هلو رسج هل نمو

 نأ دارأ نإ امأو ؛كلذ نم هعنمي هنإف ،هيلع رسكنيف رسجلا ئلتمي الل هتحت ناك نم
 كلذ .نم هعنمي ال هنإف .0) روسجلل سانلا هلعجي يذلا ردصلا يهو ةداسو هل لعجي

 ٥&بض رحج وأ رأف رحج هرسج ي ناك نم امأو ءانقلا ىلع عفتري م ماد ام

 كردي هنإف هيلإ ةَرَضَملا لخدي 7 هرىسحج حلصي نأ هتحت ناك نم هب كسمتساف

 .كلذ هيلع

 ءانقو رسجلا رثا و ةرامعلا رن أ هيفو ،ىقسم هل ناك دق هدجوف انادف ثرو نمو

 روسجلا عفري ر .اهيوَسيو يتسلا كلت لمعي نأ هل زوجي لهف ؛هعفانم عيمجو ءاملا

 ‘هب تطاحأ لا ناطيحلا رثأ ىلع دجو ام لمعيو ،ناطيحلا كلت ينبيو اهيوقيو

 ؟ اهب يدتقيو راثآلا كلت عبتيو

 دق هنأ ملعي مل امو ،هلمعي هئف ثوروم دنع هلبق ناك دق هنأ ملع ام :لاق

 ييير هيوقيو رسجلا كلذ عفريو .هك كلذ حلصي لوقي نم مهنمو ؛هكزتيلف ناك

 . اهلك راثآلا كلت نم دجو ام لمعيو ناطيحلا كلت

 امو بشخلاو ةراجحلا هنم عزنيو هي هيقنيو ىقسلملا كلذ يوسي نأ هل له :تلق

 ٢ ؟ املاب ُ رضي

 الو اضيأ وه هلمعي هنإف ،كلذ لمعي وهو هكردأ وأ هثورومل كلذ ملع نإ :لاق

 هيف لمعي ال هنإف كلذ حلصي هكردي مل و هثورومل كلذ ملعي مل نإ امأو ؛سأب

 ديزم ىلإ جاتحت ةرابعلا لعل :هرخآ ىلإ «...ردصلا يهو إةداسو هل لعجي نأ دارأ نإ امأو» :هلوق - 1

 ‘تنممسإو ةراجح وأ ،ريجو ةراجح نم رادج رسخا عضوم يف ىنبي نأ ةداعلا نم :حيضوتلا نم

 اردصو ةرم ةداسو هامس يذلا رادجلا اَذَهَم رادجلا فلخ بارتلا سدكي مث ،ءاملا ىرحب يلي امم

 رادجلا إ مث بارت نم هءارو امع ءبعلا فّشحيف ءاملا ظغض ىَتلتي يذلا وه .ةيئاث ةرم

 ۔ملعأ هللاو .ءاملا نايرب ةبزنلا فارحنا عنمل يرورض

 .نيلإ رشن ملو يتأيس اميف إطخلا اَذَه لثم هيف عقو ام انحّحص دقو .اطخ َوهَو 6«هلراو» :لصألا ف - 2
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 ءانق وأ ىقسلملا وأ رسجلا كلذ يف ناك ام امأو .هيلع ناك امع هلوحي الو ،ائيش

 ءاوسو ؛هحلصيو كلذ عزني هنإف رجحلا وأ ةضزتعملا بشخلا وأ رجشلا نم ءاملا

 نم مهنمو ؛كلذ لمعي هئوروم أ ملع اذإ كلذ لبق ناك وأ ثدحم كلذ أ ملعأ

 كردي مل ولو ،اهيقنيو اهحلصيو هيقاسم ين“دعقي هئف نادفلا ثرو اذإ :لوقي
 هيلإ ءاملا يرجي ناك اذإ الوأ هانركذ يذلا ىقسملا اذهو .كلذ لبق اهرمعي هثوروم

 هضرأ دصقي مل امو هريغ ضرأ ىلإ يرجي ام امأو ،هريغ ضرأ دصقي الو هدصقيو

 لإ بسني ال اميف لوقي نم مهنمو ؛هضرأ ىلإ هفرصي الو هضراعي ال هئم ءاملا نم
 ىلإ هفرصي هئات ادحأ ىلإ بسني مل و ماكآلاو لابحلا سوؤر نم يرجي , لثم دحأ

 َ .هيلع سأب الو هضرأ

 مل وهو ،نجاوملاو رماطملاو ناريغلا هانركذ يذلا ىقسملا اذه يف رفحي لهف :تلق

 ؟ كلذ لبق هنورومل هفرعي

 .ءاملا هنم هيلإ يرجي يكل هحالصإ الإ ءاهنك ةرامعلا نم ائيش هيف ثدحي ال :لاق

 .قسني اًقسن اهلبق ىلا ةلأسملا يف هانركذ ام هل بهو وأ انادف ىرتشا نم كلذك ه

 اهيف ثدحأو !انادف اهلعجو رسجلا اهل عفرف }اضيب ضرأ هل تناك نم امأو
 يقاسملا كلت يوسي نأ هل زوجي لهف ،هريغ ضرأ نم اهيقاسمو اهرمعو .اًراجشأ . 7 . . . . . . , .
 ؟ ائيش اهيف ثدحيو اهينقنيو

 ريغب اهيف فرصتلا قح هل يأ لصألاو اهيف دعاقلا ئ هدارم «...هيقاسم يف دعقي هنإف» :هلوق - 1
 َ .ارارم تمئَقَت دقو .ضراعُم

 ام همكحف هل بهو وأ انادف ىرتشا نم كلذكو» :يلاتلاك ىرأ اميف اهمامتو ،صقن ةرابعلا يف -2

 .ررحيل «.. .هانركذ

 .دعب رمعت مل نيلا يه ءاضيبلا ضرألا - 3
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 ملع نإف ؛اهحلصيو اهيوسي هئف فهضرأ ىلإ ءاملا نم لصو ام امأو .ال :لاق

 ملعي مل نإو ،هلل ا نيبو هنيب اميف هعنمي ال هف .اهترامع دارأو يقاسملا كلت بحاص

 دارأ نم كلذكو .كلذ نم هعنمي الف ًاهاعًداف اهترامع دارأ نم ىتأف اهبحاص

 مكحلا يف امأو ؛ءيش اهيف هل سيل هأ َنَميبَت نإ الإ هعنمي الف اهعدي مل و اهترامع

 هنع عطقي نأ دارأ نم عنمي هنإف ةرامعلا هلع تثبث ثيح يقاسملا كلت ىلع رمع نإ

 سيل هنأ كلذ نم ًابتيو دهشتسي نأ هلل ا نيبو هنيب اميف هيلع نوكيو ،يقاسملا كلت

 هتئرو .. مل و ،كلذ ىلع دهشتسي مل نإو .هبحاص نع عنمي الل ءيش هيف هل

 سيل هنأ اوملعو اهرمع فيك اوملع دق هتثرو ناك نإف ،هنم هوثروف \تام ىَّتَح

 اوثحي الو ،مهلبق مهثوروم رمعي ناك امك نورمعي مهنإف ءيش كلذ ين هل
 راضملا عفدو داهشتسالا نم انركذ اميف مهثوروم ةلزنمب نونوكيو ،كلذ نم رثكأ

 عنم نم هللا نيبو مهنيب اميف هنودجي ال امو مكحلا يف نوكي اميف مهيلع ثدحي امو

 ُرُمعَي هوكردأو مهثوروم ريغل ضرألا كلت اوملعي مل نإو .كلذ ةرامع دارأ نم

 كلتب نوعفنتسي مهنإف ادحأل اهوفرعي مل و هوبيرتسي مل و سيقاسملا كلتب هضرأ

 اميف مهريغ نم هلك كلذ يف دعقأ نونوكيو ليش اهيف ثدحي نم نوعنميو يقاسملا
 مهنإف هلك اذه دعب ةنيبلاب كلذ رمأ مهل َنَيَبَت نإو .مكحلا يفو هلل ا نيبو مهنيب

 هيف اوثدحأ ام عيمج نوعزنيو 8‘"نم نوئربتسيو هيلع نودهشتسيو هنع نوفكي
 ؛هب نوعفتني مهنإف .مهضرأ ىلإ ءاملا نم لصو ام اماو .الوأ ناك امك !هنوريو

 كلت يف هل سيل هَّنأ اوملع دقو اهضرأ ىلإ ءاملا كلذ فرصي نأ دارأف دحأ ىتأ نإو

 ال :لوقي نم مهنمو ؛مهنع ءاملا كلذ فرصي نأ هنوعنمي مهنإف عيش يقاسملا

 نمو هل بوهوملاو يرتشملا كلذكو ؛هريغ ضرأ ىلع هيدعت ةهج نم ًالإ هنوعني
 .هعنم هل زوجي امو هعنمي اميف ثراولا يف انركذ ام ىلع قادصلاو ةراجإلا يف اهذخأ

 .أطخ وهو «نوؤربي» :لصألا يف درو دقو . هيلع مهيدعت نم هنوللاحي يأ .«هنم نوئربتسيو» :هلوق ۔-1
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 5هريغل يلا ضرألا كلت نم اهيقس دارأو هريغ ضرأ بناجب ضرأ هل تناك نمو

 كلذ دعب دارأف كهنم لقأ وأ ةرامعلا كلت هيف تبثت ام رادقم رمعي نأ هل نذأ نإف

 ؛كلذ دجي الف ىرخأ ضرأ ىلإ هفرصي وأ ءاملا هنع عطقي نأ ضرألا بحاص

 يذلا ءاملا كلذ نم هوعنمي نأ مه زوجي الو ،هنم اهارتشا نمو هدعب هتثرو كلذكو
 :لثم ،ءاملا مهنع اهب عطقي ال ةرامع هضرأ يف رمعي نأ دارأ نإ امأو .هيلع رمع

 امأو ؛هيف هيلع سأب الف 5هب د ال اًمِم كلذ هبشأ امو ناطيحلاو ريماطملاو ناريغلا

 الإ .هيف هيلع سأب ال :لوقي نم مهنمو ؛كلذ نم ائيش لعفي الف ثرحلاو راجشألا
 طرتشا نإو .هيلع هثدحي الف كلذ نم ايش هيلع ثدحي الأ الوأ هيلع طرتشا نإ
 ءاش ام هيلع ثدحيو ،هفرصيو ءاملا هنع عطقي نأ هكردأ نيح يقاسملا بحاص هيلع

 هيلع طرتشاو ،ةمولعم ةَدُم ىلإ هل نذأ نإ كلذكو .كلذ يف هطرش هلف ،ةرامعلا نم

 هل نذأ نإو هدعب نم هتثرو كلذكو ،اطرتشا ام ىلع وهف ءاش ام ىتم هعفري نأ

 نم مهنمو ؛مهثوروم هيف هل نذأ امم هنوعنمي هتثرو إف \تامف ةمولعم ةَدُم ىلإ
 ةثرولا نذإب ًالإ هتوم دعب عفتني الف ،ةمولعم ةَدُم مهل لعجي مل نإو .هنوعنمي ال :لوقي
 ةدملا هبحاص هل لعج دقو هل نوذأملا تام نإ كلذكو .اوؤاش نإ هنوعفريو

 مهنمو ؛يفاسملا بحاص نذإب ًالإ مهثوروم توم دعب نوعفتني الو ،هماقع. هتئروف
 هتثرو ربخيو ‘كلذ ىلع دهشتسي نأ هل نوذأملا ىلع نوكيو ،نوعفتني :لوقي نم

 .هيف هل نذأ دقو ءيش هيف هل سيل هأ

 هكيرش مهس يف باوخجلاف هكيرش نيبو هنيب يولا يقاسملا نم هضرأ رمع نإو
 نيبر هنيب اميف هل زوجي امو ،هل تبثت ال ثيحو }هل تبثت ثيح .اهلبق يلا يف باوحجلاك

 ال امو هدعب هتثرو دجي امو ،بيصي ال امو مكحلا يف بيصي امو ،هل زوجي ال امو لل ا

 ىلع كرديو ،هنم هتئربتو كلذب هتئرول همالعإو داهشتسالا نم هل نوكي امو ،هنودجي
 نادفلا كلذ عاب نإف ‘همهس يقاسم هلف ،هعم اهمسق نإف ؛يقاسملا كلت ةمسق هكيرش

 ءاملا اعطقي نأ هكيرشو وه دارأف هوجولا نم هجوب هكلم نم هجرخأ وأ هل هبهو وأ هريغل
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 عنعي : :لوقي نم مهنمو ؛وه هبيصي هبيصي الو كلذ دجي هكيرش ًَإف نادفلا اذه هب رمع يذلا

 اوربخي مل نإ مكحلا ين امأو هلل ا نيبو هنيب اميف اذهو هكيرش لثم همهس اضيأ وه

 هعنمي الف هكيرش هل نذأ نإ امأو .هعنم نودجي الف هيلع اودهشتسي مل و يرتشملا كلذب
 .هلثم ضرألا كلت هيلإ تلقتنا نم كلذكو ؛كلذ دعب

 هيلع تبني الف ،هرمأ يلو نمل اهنك اهيلع رمع ييلا يقاسملا تناك نإ امأو
 .نيناجملاو ىماتيلا نم هرمأ "لوي مل نم كلذكو ؛كلذ نم ءيش

 ءيش مهيلع تبني الف اهلك رجألا هوجول وأ نيكاسملاو دجسملل ناك امو
 امأو .هترامع هيلع تبنت سنإ هيقاسم ىلع رمع نإ لفطلا هنبا امأو .كلذ نم

 غلابلا امو هيلع تبثي هنإف لفطلا هنبا ضرأ يقاسم رمعي نمل نذأ نإو .الف غلابلا

 نم نيناجملاو ىماتيلا نم هرمأ يلو نم ضرأ رمع نإو .كلذ هيلع تبني الف
 .كلذ هيلع تبث دقف وه هيقاسم

 كلت هل تتبث ىَتَح .هريش يقاسمر هيقاسم نم هضرأ رمع لحرف :تلق
 وأ ،اهبهو . ىلوألا هترامع عاب مث ،رخآ انادف هل تتبث ام دعب رهب رمعف ،يقاسملا

 ىلع نيترامعلا ىدحإ هل عاب نم عم مصتخاف .اهبهر وأ ةريخألا ةرامعلا عاب
 ؟ مهنم نوكت نملف يقاسملا

 نانوكي امهنإف اعيمج يقاسملا كلت نم نايقس ناترامعلا تناك نإ :لاق
 امهنإف ،قباستلاب وأ لودلاب نايقسُتت اتناك نإو ؛ةّرم لوأ هيلع اتناك ام ىلع

 كلت هنع تعطقنا نم نيترامعلا كيْيَت يف ناك نإ امأو .اضيأ كلذ ىلع نانوكت
 رادقم تارامعلا كلت تثكمأ ءاوس ،هنع عطقنت مل يذلل نوكتف ‘كلذ لبق يقاسملا

 .اهبحاص اهضعب نع يقاسملا عطق امإ ناك اذإ اثكمي مل و أ يقاسملا اهل تبثت ام

 .«هرمأ لومي مل نم» وأ ،«هرمأ لي مل نم» :هباوص «هرمأ لوي مل نم كلذكو» :هلوق - 1
 6هنوؤشب هل لالقتسا ال لوألا أ :غلابلا لفطلاو ،غلابلا ريغ لفطلا نيب ماكحألا هذه يف قرفلا - 2

 .هرمأ كلميف غلابلا امأو ،هدلاو اهيلي امإو
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 كلت ىلع رمعف رخآ لجر ماق مث ؟ }ةمولعم قاسم هلو ©نادف هل ناك نم امأو

 كلت ىلع نادفلا بحاص عم مصتخاف رامعلا كلت هل تتبث ىتَح يقاسملا

 ناك امك اهنم يقسيو ،يقاسملا كلت هنم عنمي نأ نادفلا بحاص دجي الف ،يقاسملا

 كلت نم يقسي اَمَسنِإ رخآلا أ يقاسملا بحاصل ةنيبلا تناك نإ ًالإ "كلذ لبق

 ام ىتم ةَتإَف 6هنذإب هيقاسم ىلع رمع نإ امأو .)رجحلا ىلع وأ ةيراعلاب يقاسلملا

 .كلذ هل تبث دقف اريثك وأ اليلق كلذ ىلع رمع

 بحاص نذإب رمعأ ءاوس هريغ ضرأ نم اهيقاسمو هضرأ رمع لجرف :تلق

 بحاصل لهنف هترامع تتبث : ىّمَح هنذإ ريغب وأ ،يقاسملا كللت اهيف يلا ضرألا

 ؟ هضرأ عيبي نأ يقاسملا اهيف يلا ضرألا

 ضرألا بحاص عنمي ال نكلو ،ةرامعلا بحاص اهعيب نم هعنمي الو }اهعيبي :لاق

 و هنم اهارتشا نم كلذكو ؛يقاسملا كلت نم ةرامعلا بحاص يقاسملا اهيف يلا

 عم هضرأ عيبي نأ دارأ اذإ ةرامعلا بحاص كلذكو ؛لاحلا اذه ىلع هنم اهثرو

 .اهعيب نم يقاسملا بحاص هعنمي الف ،يقاسملا نم اهعفانم

 لحت له اهعيب دارأف ،هريغ ضرأ نم اهيقاسمو هضرأ رمعي الجر ىأر نم امأو

 ؟ هنم اهيرتشي نمل

 ريغب وأ رجحلا ىلع اهرمع هنأ هبارتسا وأ رجحلا ىلع اهرمع هنأ ملع نإ :لاق

 امأو ؛اهبحاص نذإب الإ يقاسملاب عفتني الو ضرألا هنم يرتشي ةتف ااهبحاص نذإ

 ؛اضيأ يقاسملا كلتب عفتنيو ضرألا كلت هنم يرتشي ُهَتِإَف كلذ ين هبرتسي مل نإ
 . هوجولا نم هجوب هكلم ضرألا كلت تلخد نم عيمجو هدعب نم هتثرو كلذكو

 هَنإَف ،ىرخأ اضرأ يقاسملا كلتب رمعي نأ دارأف ،يقاسم هلو نادف هل نم امأو

 ، شطعلاب تومت اهكرتيو اهتايح اهنم عزني الف "نادفلا يف راجشألا تناك نإ

 .قحلا بحاص ىلع ايدعتو رجحلل ايحت اهيقسي وهف ،عنملا ىلع يأ ،«رجحلا ىلع وأ» - 1
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 ال ىَّتَح صقنت تناك ولو ،سأب الو "هضعب اهل كرتيو ضعب ىلع رمعي نكلو

 هئامب لعفيو 5اهعلقي وأ اهعطقي هف ٨هءام نهنع عفري نأ دارأ نإو ؛ةلغلا نه نوكت

 الإ ءاش ثيح هءام عفري ف ،هبلك كلذ يف راجشألا نكت مل نإ امو .ءاشي ام
 تابنلا كلذكو 3هلك هءام عفرب نأ زوجي ال هنأ :لحفلا ريبكلا يداولا يف اوركذ ام
 اهيقسي ال راجشألا تناك نإ امأو ؛شطعلاب تومي هكزنيو ءاملا هنع عفري ال هلك

 نوكي الو هكرتي ُهَتنإَق ؟يقاوسلا لثم هعفن نم رثكأ هؤانعو ،بعتلاو ءانعلاب لإ
 َ .رطملا ءام وأ يراجلا ءاملا لثم كلذ

1 

 بحاص دارأف 0}يدعتلاب وأ نذإ ريغب وأ .ةيراعلاب هريغ ءام ىلع رمع نم امو
 تومت راجشألا كلت أ ولو ؤكلذ هلف راجشألا كلت نع هءام عفري نأ ءاملا

 نأ هل نذأ نإ تابنلا نم ركذ ام الإ ،لاحلا اذه ىلع تابنلا كلذكو ؛شطعلاب

 .كردي ىَتَح تابنلا نع هءام عفري نأ هل زوجي الف اذكه تابنلا عرزي

 لصي ال ىََح يقاسملا كلت تقرخناف هريغ ضرأ يف لجرل يقاسملا تناك اذإو
 نأ يقاسملا بحاصب ةرامعلا بحاص كسمتساف }ةرامعلا بحاص ىلإ ءاملا

 بحاصب يقاسملا بحاص كسمتسا نإ كلذكو ؛كلذ هيلع كردي الف \اهحلصي

 هضرأ ىلإ ترسكنا نم كلذكو ؛كلذ نم ائيش حلصي نأ هيلع كردي الف ،ةرامعلا

 كلت يف ةرامعلا نكت مل نإ كلذكو ؛كلذ نم ءيشب ذخؤي ال يقاسملا كلت

 ضعب اهل كرتيو ةسارغلاب ضرألا كلت ضعب رمعي :هدارم ،«...ضعب ىلع رمعي نكلو» :هلوق - ا

 .سوورغملا مسقلا ىلإ رطملا ءام اهيلع يرجي اهل ىقسم ضرألا
 .أطخ وهو «ضقنتني» :لصألا ف - 2

 اريسفت ةيناثلا ةرابعلا نوكتف ريسفتلا فطع ليبق نم اذَه له .«يدعتلاب وأ نذإ ريغب وأ» :هلوق - 3

 .؟اهيلع ىدعت اضرأ رمع وأ ءءالا بحاص نذإ ريغب هضرأ ءاملاب رمع هأ مأ ؟ةقباسلل

 ال هللا لبق نم ءاج امف رشبلا عنص نم تسيل اهنأل ءيشب هيقاسم ترسكنا نم ذخؤي ال - 4

 .ملعأ هللاو ...يقاوسلاو تاونقلاو روسجلا ماقمب تسيلف ‘دحأ هب ذخؤي
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 ،تايبحملاو روسجلا لثم يقاسملا كلت يف ةرامعلا تناك نإ امأو ؛اهلك يقاسملا

 لبق هلمعي هنأ فرع نم كلذ حالصإب ذخوي هنإف ءاملا دري ام عيمج كلذ لثمو

 ضرأ بحاص دارأ نإو .ضرألا بحاص وأ ،ءاملا كلذ هيلإ يرجي نم ءاوس ،كلذ

 ناك نإ هنإف ضرألا كلت نم قارخنالا كلذ حلصي نأ ءاملا اهيلإ يرجي يلا ةرامعلا

 ضرألا بحاص نذإ ىلإ جاتحي الو ‘هحلصيلف كلذ لبق ضرألا كلت نم هحلصي

 نذإب لإ اهنم هحلصي الف لبق هحلصي ال ناك نإو ؛ضرألا بحاص هنم هعنمي الو

 ،ىرخأ ضرأ نم هحلصي نأ دارأ نإو ؛اهنم هحالصإ دجي الف هعنم نإو اهبحاص
 .ةرضم هيف سيل احالص كلذ حلصي نأ يقاسملا اهيف قلا ضرألا بحاص هعنمي الف

 لهف ،ناريغلا كلت تمدهناف ،هريغ يقاسم يف لجرل تناك نإ ناريغلا امو

 ؟ هيقاسم حالصإب يقاسملا بحاص هذخأي

 .هذخأي :لوقي نم مهنمو ؛كلذ ىلع هذخأي ال :لاق

 كلت يف ييلا يقاسملاو ،رخآل ناريغلا اهيف يلا ضرألاو لجرل ناريغلا تناك نإو
 حالص كردي امإ يقاسملا بحاص ًاإف ،ناريغلا تمدهناف ،امهريغ رخآل ضرألا

 ردقي ال امو كلذ نم هيلإ لصي ام لك هيلع كرديو ضرألا بحاص ىلع كلذ
 هدري ىَتَح هحلصي نأ كلذ نم هيلع كردي امنإو ،هيلع هكردي الف .هحالصإ ىلع

 لاح ىلإ هري :لوقي نم مهنمو ؛مدهني نأ لبق ةرم لوأ هيلع ناك يذلا لاحلا ىلع

 .كلذ هيزجيو يقاسملا بحاص هب عفتني

 هل زوجي ال امو هريغ يقاسم يف لجرلل زوجي ام :باب

 هسفنب تيبيو اهيف ليقيو ،هيشاومو هسفنب هريغ يقاسم ين ريسي نأ لجرلل زوجيو
 ناك اّمِم هب عافتنالا هل زوجي ام عيمجب اهيف عفتنيو هعاتمو هلحر اهيف عضيو }هيشاومو

 }\” و
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 هريغ يقاسم يف هيشاوم ىعري نم ىلع سأب الو ،ءاملا عنمي ال ام ّلُك نم ءاوس هيف سانل
 .هبرقي الف اهداسفو ضرألا ةرضم هيف ترهظ ام ًالإ شةعارزلا ضرأو ،هبصو

 ءاملا ري ائيش اهيف عضي الو ،اريثك الو ًاليلق هريغ يقاسم يف رفحي نمل زوجي الو
 رادقم رفحي نأ صخري نم مهنمو ؛ءاملا عنمي اًمِم كلذ ريغو ةراجحلاو بارتلا نم

 رادقم هيف بيصي ضرألا هجو ىلع عافترالا كلذكو ؛هيلإ جاتحي امل عباصأ ةثالث

 ليقو ؛ضرألا هجو ىلع ضافخنالا كلذكو ؛عباصأ ةعبرأ ليقو .عباصأ ةئالث
 ولو ،هريغ يقاسم يف هلك اذهو ؛ةَئكسلا هغلبت ام رادقم هلك اذه يف بيصي

 .انركذ ام الإ اذه يف بيصي الف ىقسم تناك اذإ ،هل ضرألا تناك

 ىف ءاوس ،ةثببصلا يف هرثأ يف ءيش هيلع نوكي لأ ةبادلا ىلع رئاسلل صخرو

 نم مهنمو .هحمر اهيف زكري الو ،هيلجر ىلع يشاملا كلذكو ؛اهيرجو اهيشم كلذ
 .هنم ًةإقأ وأ هانركذ ام رادقم يف صخري

 الإ اًمحتسم لد ©ةاندعم اهيف رفحي الو ءارجح الو ارجش يقاسملا نم علقي الو
 رفحي الو .“”بصنم عضوم يف ناك اذإ ،رثىكأ و أ لق هب سأب الف ،ىاملا عنمي ال ام

 ًمُث ةرفح هيف رفح نإو .هب سأب الف ءاملا حنم مل نإ :لوقي نم مهنمو ؛اًربق اهيف
 اذإ ءاملا نم هب اهنفد يذلا © )بارتلا همفُشَي اَّمِم ءيش هيلع نوكي الف ،اهنفد

 اهرفح وأ 5هريغل ىقسم يهو هضرأ يف اهرفح نإ ةرومطملا كلذكو .ةئلتمم تناك

 .ضرألا قشت ييلا ثارحملا ةكس :انه ةكسلاب دارملا - 1
 رزو هيلع نوكي ال :هدارم ،«...ءيش هيلع نوكي لأ !ةبادلا ىلع رئاسلا ىلع صخخرو» :هلوق - 2

 ضرألا نم ردحنا ام :ببصلاو .ملعأ هللاو .ببصلا يف هيشم هزن وي اميف
 .امههباش ام وأ نيطلا وأ رجحلا هنم علتقي يذلا علقملا هأ مدقت «اندعم اهيف رفحي الو» - 3

 .ردحنم ىن :بصنم - 4
 ٠ هلك هبرش ءاملا انفوفشَو 7 شب فشش» :دجنملا يف لاق «بازنلا هثفشي اُمي» :هلوق - 5

 .«هيف ام لك برش : :ءانإلا ق ام فتشاو فاضت
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 نوكي ال ضرألا طم توتسا ىَتَح اهنفد نإ 5هيف اهرفحي نأ هل زوجي عضوم ين

 .اهقلغي رأ اهنفدي نأ هيلعف ،اهيف ام جرخأ وأ اهحتف نإو ؛كلذ نم ءيش هيلع

 جاتحاو ضرألا بحاص اهيلع ثرحف اهريغ ضرأ ف ةرومطم هل تناك نمو

 كردأ ڵتبني مل وأ عرزلا هيلع تبن دقو ،هجرخي نأ اهيف ام ىلإ ةرومطملا بحاص

 ؟ كردي مل وأ

 ىلإ لصي فيك لمعي هنإف ،ةرومطملا بحاص ضرأ يف كلذ ناك نإ :لاق

 هعزنب الإ هماعط ىلإ لصي الام لكو ،عرزلا نم اهيلع ام عزني نأ هلو ،هترومطم
 دقو ،اهرمطي نأ دارأ اذإ كلذكو ؛هلميح هعم لمحي نمو .هتّبادب اهيلإ زوجيو ،هعزنيلف

 هيف عضي يذلا عضوملاو ،اهيلإ لصي ىَّتَح اهيلع تبن ام عزني َُنإَف كريغ اهيلع ثرح

 الو ءاهيلع لقني يلا ةبادلا ريغب لخدي نأ بيصي الو }هئّبع وأ هغرفُ ىّعَح هلميح

 نمم هل دنتسي نم ًآلإ سانلا نم اضيأ ثرحلا كلذ لخدي الو ؛ةدحاو ةباد نم رثكأب

 ثرح و ضرألا بحاص نذإب هريغ ضرأ يف ةرومطم رفح نإ كلذكو .هعم لمحي

 اذإ هلك اذهو ،اهلبق ييلا ةلأسملا يف باوخجلاك اهيف باوجلاف اهضرأ ضرألا بحاص

 .كلذ بيصي الف تفلت نإو ،‘هترومطم ىلإ دصقي ناك

 الف هضرأ ضرألا بحاص ثرحف ©ضرألا بحاص نذإ ريغب اهرفح نإ امأو

 عرزلا بحاص دصح ىَتَح كلذ نم ءيش ىلإ كرتي الو ،اهيلع ناك ام عزن كردي

 رضي ال اًرفح رفحي هنإ ‘تفلتف نانحلا يف ةرومطملا تناك نإ كلذكو ؛هعرز

 ملع دقو ،هريغ رسج ف تناك نإ كلذكو ؛هترومطم بيصي ىتَح راجشألاب

 .هريغ رسج داسف نم عنمي هنإف !اهعضوم فلت نإو كاهدصقي هق اهعضوم

 .أطخ وهو 6«ضرألا ىلع ىوتسا» :لصألا يف.-1

 ام لقأب لب ،هردقب ررضلا نوردقي مهف ،هللا مهمحر فلسلا عرو رادقم نع منت تارابعلا هذه - 2

 .«ةرورض لإ ريغلاب رارضإلا زوج ال»و ،«اهردقب رقت ةرورضلا» :ةدعاقلا اح ىلع ،هنم نكمب

 َ .ادصاق اهيلإ ًرميف ،هترومطم عضوم نقيت اذإ كلذ هل زوجي ،هئأ ديري - 3

- 326 - 

 



 نمف تمدهناف ،هريغ نانج يف وأ هريغ ىقسم يف ةرومطملا تناك نإ :تلق

 .اهرفح نم اهب ذخؤي امّئِإ :لاق ؟ اهحالصإو اهنفدب ذخؤي

 ةلأسم

 ءاملا بحاص هيلع كردي ناك نإ هضرأ ىلإ هريغ ىقسم ءام فرص نمف : تلق

 ؟ كلذ يف يدعتلا قح هيلع بجيو هئام ةميق

 هريغ ضرأ يف دسفأ نإ ُهَئإَت يدعتلا امأو 5ايش هيلع كردي الف ءاملا مأ :لاق

 ؛هيلع يش الف ائيش ضرألا ف دسفي ل نإو ،يدعتلا قح هنم جرخيف 7

 .اًيدعت هنم كلذ نوكي الف هريغل ءاملاو هل ضرألا تناك نإ كلذكو

 ءاملا اهيلإ فرص تيلا راجشألا ةلغ لكأي ال هنإف هضرأ ىلإ هريغ ءام فرص نإو

 نم مهنمو ؛نينس ثالث :لوقي نم مهنمو ؛نينس سمح :لوقي نم مهنمو ؛نينس عبس

 نإو ،كردت م نإ \ذثنيح تناك ييلا ةلفلا كلت الإ :لوقي نم مهنمو ؛ةنس :لوقي

 الف ائيش ءاملا اهيف داز اذإ تكردأ ولو :لوقي نم مهنمو ٤ اهيف هيلع سأب الف تكردأ

 .ءاملا كلذ ةايح اهيف ماد ام راجشألا كلت ةلغ لكأي ال :لوقي نم مهنمو ؛اهلكأي

 ال :لاق نمو ؛ءيش هيلع نوكي الو ككأي نأ بات اذإ هلك اذه ينف صخري نم مهنمو

 اهنولكأي الو ءاهبحاص نذإب اهنولكأي ءارقفلا إف لكا انركذ يولا هوجولا يف اهلكأي

 .")رطملا ام ف هلك اذهو ةلغلا كلت ةاكز هيلع بحتو هنذإ ريغب

 ؟ هلكأ هل زوجي لهف 5هريغل وهو رطملا ءام هيلإ فرص نإ تابنلاف : تلق

 نإ :رطملا ءام يف لوقي نم مهنمو ؛هيف هيلع سأب ال :لوقي نم مهنمو ؛ال :لاق

 .لح يف هلعجيو هبحاصل هتميق مرغي نأ .هريغل وهو هنالف ىلإ لجرلا هفرص

 .للا مهمحر فلسلا نع فرع يذلا عرولا باوبأ نم رخآ باب ةرقفلا هذهو - 1

 نم وه بلطي نأ باوصلا ذإ ،«هللاحيو» :لوقي نأ باوصلا لعل { «لح يف هلعجيو» :هلوق - 2
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 ؟رطملا ءام يف كلذو ،هضرأ نم هءام فرصي نأ دارأ نم لجرلا لتاقي لهف :تلق

 كلذ هفرص يف ناك نإو ؛هلتاقي نأ ريغ نم كلذ نودب هعفدي نكلو ال :لاق
 نم هعنم هنإف كلذ هبشأ امو ىقسملاو رسجلا :لثم هضرأ ف داسفلا نم ءيش ءاملا

 .")هلتاقيلف هلاتقب لإ هعنم دجت م نإو كلذ

 ام هيف عنصيو ؛لاحلا اذه ىلع انركذ اًمِم هريغل هدي يف ناك ام لك كلذكو .
 .لاتقلاو عنملا نم هلام يف عنصي

 نوكي الف هكيرش نذإ ريغب هضرأ ىلإ هريغ عم هيف كرتشا يذلا ءاملل فرص نإو
 نم لح يف هلعجي نأ هكيرش نم بلطي هَنِكَلَو ،هضرأ ىلإ هريغ ءام فرص نم لثم
 كلذ ناك نإ لإ هضرأ ىلإ هفرصي نأ هل زوجي ال هرم أ يلو نم كلذكو .كلذ
 يف سانلاو مهف 7 ىماتيلا نم امهريغ امأو ؛اًعلاب وأ ناك ًالفط هنيال ءاملا
 ىلع نيكاسملا وأ رجألا وأ دجسملا ضرأ ىلإ يرجي يذلا ءاملا كلذكو .ءاوس كلذ
 .لاحلا اذه

 ام وأ دجسملا قوف نم هضرأ ىلإ يرجي يذلا ءاملا اذه ىلع رمعي لهف :تلق
 ؟ رباقملا نم اهيلإ يرجي

 .هب رمعي نأ كلذ يف هيلع سأب الف ،ةربقملا وأ دجسملا ميرح نم جرخ نإ :لاق

 ؟ هراجشأو هضرأ ىلإ سانلا نم دحأ هنع هفرص نإو :تلق

 ىلإ هريغ ءام فرص نم لثم نوكي الف ‘هضرأ ف لخدي نأ لبق هفرص نإ : لاق

 اهلبق يلا ةلأسملا يف باوحلاك اهيف باوخلاف ،هفرصف هترامعو هضرأ لخد نإو ‘هضرأ

 ‘يتعملا ىلَع دوعي «هلعجم» يف ريمضلا :لاقي وأ .هيلع هيدعت نم لح يف هلعجي نأ ،هيلع ىعتمل

 .ملعأ هللاو .راح يف يدتعملا _ ءاتلا بحاص يأ _ هْيَلَع ىدتعملا لعجيو :ىمعلا نوكيف
 ىدتعملا ىلع بجت اَمَئِإَو 6 ؛حيحص ريغ ۔ هظفحأ اميف _ ةروصلا هذه لثم ينا هلاتق زاومب مكحلا - 1

 .ررحيل .ناطلسلا ا هرمأ عفري نأ هْيَلَع
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 هضرأ ىلإ هدري نأ ءاملا بحاصل زوجي له هضرأ ىلإ هريغ ءام فرص نم :تلق

 ؟ اهنع هفرص نم ضرأ نم

 ،اهنع هفرصي نأ دارأ لا ضرألا رضي مل و .هضرأ ىلإ هفرصي نأ هنكمأ نإ :لاق

 ءام فرص نم لثم نوكي الف هفرص نإو ؛هفرصي ال :لوقي نم مهنمو ؛سأب الف

 .ائيدعتم نوكيف ائيش هريغ ضرأ يف دسفأ نإ ًالإ اهضرأ ىلإ هريغ

 وأ نادفلا كلذ رسكناف ،هنانج وأ هضرأ ىلإ هريغ ءام فرص نم امأو :تلق

 ؟ ءيش ءاملا فرص نم ىلع نوكي له ،هبحاص ضرأ ىلإ ءاملا عجرف ،نانجلا

 عفتني مل نإو ؛كلذ ةّلغ لكاي الف هضرأو كلذب هراجشأ تعفتنا نإ :لاق

 .ءيش هيلع نوكي الف كلذ نم ءيشب

 نأ هريغل له ،ءاملا كلذ بحاص ةرامع ىلع رطملا ءام نم لضف امف :تلق

 ؟ ال مأ هب عفتني

 لإ هيلع رمعي الو هريغ هب عفتني الف هب عفتني نأ ءاملا بحاصل نكمأ نإ :لاق

 .هيلع رمعي نم ىلع سأب الف "هب عافتنالا هنكمي مل نإو ؛هنذإيب

 رمعي نأ دحأل زوجي الف ،هيلع رمعي نم ىلع "لوأ ءاملا بحاص رجح نإو

 رمعف هيلع رجحي مل نإو ،ءامللا بحاص ىلع هترامع تبثت الف هيلع رمع نمو ؛هيلع
 لضفلا بحاص فرص نإو ؛دحأ هنع هفرصي الف هترامع تتبث ىَتَح دحأ هيلع

 امأو .هريغ ءام فرص نم لثم نوكي الف رمع نم ةرامع هيلع تتبث ام دعب هلضف

 بحاص ريغ امأو ؛ءاش ثيح هفرصي ةتف ،ءاملا كلذ ىلع رمعي نم ىلع رجح نإ

 .اهتلغ لكأي الف هراجشأ وأ هناتسب ىلإ ءاملا كلذ فرص نإ ءاملا

 رجحم نأ هلف هكالتما لا قبس نم يأ لألا هبحاص :هداَرُم : «ًالرأ ءاملا بحاص رجح نإو» - 1

 .هب عافتنالا نم هعنميو ،هريغ ىّلَع
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 ؟نوعنصي اذام ءاملا مهيلإ بلحت يلا مهروسج وأ مهيقاسم تطلتخا موقف :تلق

 هومستتيلف ،ءاملا كلذ نم مهنم دحاو ّرُكِل ام رادقم نوفرعي اوناك نإ :لاق
 مل نإو ؛اودارأ ام ىلع اوقفََيلف مهماهس رادقم اوفرعي مل نإو ؛مهل ناك ام .ىلع

 اوعفتنيلف ااعيمج مهل ضرألا تناك نإو ؛هضرأ يف عمتجا نم هب عفتنيلف اوقفتي

 ءاملاب نوعفتني :لوقي نم مهنمو ؛ضرألا نم دحاو لُكِل ام ردق ىلع ءاملا كلذب
 ىقسملا ناك نإو ؛اهيف اوكرتشا نإ يقاسملا نم مهنم دحاو كل ام ردق ىلع
 الإ ءاملا كلذب عافتنالا نكمي مل نإو ؛ءاملا كلذب عافتنالاب ىلوأ وهف ،مهنم دحاول

 .هريغ نم مهب ىلرأ وهف إمهنم دحاول

 اوعفتني نأ يداولا اذه باحصأل له ،رخآ داو هيلإ رسكنا اذإ يداولاف :تلق

 ؟ رسكنملا يداولا بحاص نذإ ريغب هلك ءاملا اذهب

 اهنم دحاو رسكنا نإ فراصملا كلذكو .هباحصأ مهيلع رَّجح ولو ،معن :لاق

 اذه ناكأ ءاوس ؛دحاو اهيف باوخجلا ،يقاسملا كلذكو .لاحلا اذه ىلع رخآ ىلإ

 اوناك ةماع ،ىَّتش لاجرل وأ دحاو لجرل فرصملا وأ ىقسملا وأ رسكنملا يداولا

 هلك اذه يف باوجلا ادحأل فرعت مل وأ رجألا هوجو نم هجول وأ }صاوخ وأ
 .طلتخي مل وأ هئام عم طلتخاأ اذه يف ءاوسو ؛هيقاسم ءاملا لخد نم اهب عفتني هأ

 فيك دجو اذإ هضرأ لخد ولو ،هب عافتنالا بيصي الف "هبصخلا ءام امو

 .هب عفتنيلف دجي مل نإو \هضرأ نع هفرصي

 ناك نإ هلفط وأ ،هزيجأ وأ اهضرأ ىلإ لجرلا دبع هفرص نإ رطملا ءامف :تلق

 ؟ هضرأ ىلإ هسفنب هفرص نإ :لثم ضرألا كلت ةلغ هيلع مرحت

 ءام هضرأ لخد نم أ :دصقي هأ اودبي ،«...هب عافتنالا بيصي الف بصغلا ءام امأو» :هلوقت - 1

 .ملعأ هللاو .ررحيل .هضرأ نع هفرصي فيك دجو اذإ ،هب عفتني الف هريغ هبصغ
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 ملو مهرمأي مل و رضحمب كلذ اولعف نإو ،هرمأب كلذ اولعف نإ ًالإ ؛ال :لاق
 يغبني الف 6ههبشأ امو ريجألا امأو .اذه ف هلعف ةلزنم لفطلاو دبعلا لعفف ،مههني

 .هتلغ لكأيو هسفنب لعف ام ةلزنمب نوكي الو "كلذ ىلإ هكرتي نأ هل
 ے

. 

 ىلإ هءام فرصي نأ ُهَرَمأ نم دمعتي مل و ،طلغلاب هريغ ءام فرص نم كلذكو

 .كلذ نم ءيش هيلع نوكي الف ،هريغ ءام اهيلإ فرصف رومأملا طلغف هضرأ

 .كلذ نامض هيلعف ،هريغ ضرأ يف هايملا كلت فراصم نم ائيش دسفأ نإو

 نوكي الف امهريغ عم اكرتشا ام فرص ىلإ هل نذأ نإ ءاكرشلا دحأ كلذكو

 هل نذأ نإ كلذكو ؛اهيلإ هفرص لا هراجشأ ةلغ لكأيو ضهفرص نإ كلذ ىف ايدعتم
 ءيش هيف هل نكي مل و ءاملا نم هدي يف ناك ام ىلإ هل نذأ نم وأ رخآلا هعنمو امهدحأ

 ."لك اذه ينف ائيدعتم اضيأ نوكي الف بئاغلا وأ نونجملا وأ ميتيلا ةفيلخ :لثم

 هكلم تلخد وأ هل تبهو وأ راجشألا ىلع يهو ةلغ ىرتشا نمف :تلق

 ريغب راجشألا بحاص اهيلإ هفرص وأ 6هريغ ءام اهيلإ فرصنف ،هوج ولا نم هجوب

 ؟ ةلغلا بحاص نذإ

 ببسب ائيش ةلغلا كلت يف دازف ءاملا اهيلإ فرص نإ {ةلغلا بحاص امأ :لاق

 :لوقي نم مهنمو ؛ةلغلا كلت ءارقفلا لكأي :لوقي نم مهنم :نالوق هيفف ءاملا كلذ

 هلعف ثُضيو ،ةَلغلا بحاص هلعف رضي الف راجشألا بحاص اسو ،اهبحاص اهلكأي

 .ةلغلا نم كلذ دعب راجشألا كلت دلت امب كلذ

 كلت تناك نم كلذكو .راجشألا كلت ةلغ يف كلذ امهُرضي سيلف هبحاص نذإ ريغب مهريغ ءام نهترللا وأ نهارلا اهيلإ فرص نإ ةنوهرمل راجشألا امأ

 ال اميف فرصتلا نذإ نإ ءيش هنم سفنلا يف عتم ريغ اهبحاص نأب روصلا هذه يف مكحلا - ]

 .ملعأ هللاَو .ءاملا نع الضف نوكي نأ الإ اهل نوذأملل هحيبي ال ؤرما هكلمي
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 يف راجشألا بحاص كلذ رضي الف ءاملا اهيلإ فرصف ةنامألاب هدي يف راجشألا

 كلذ ث _ ضب الف هدي ي تناك نم ءاملا اهيلإ فرص نإ )ا )كاسمإلا كلذكو .اهتلغ

 .هدي ي تناك نم الو اهبحاص

 كلت تعجرف هبحاص نذإ ريغب هريغ ءام اهيلإ فرصنف ءاًراجشأ بصغ نمو

 ىلإ ءاملا راجشألا بحاص فرص نإ امأو .هراجشأ ةلغ لكايلف ءاهبحاص ىلإ راجشألا

 .اهتلغ لكأي الف هراجشأ هيلإ تعجر مث ،بصاغلا دي يف يهو راجشألا كلت

 دعب نأ هل نتيبتف ،هريغ ءام اهيلإ فرصف .خاسفنالا ءارش اًراجشأ ىرتشا نمو

 اهيلإ فرص نإو .اهتلغ لكأي هئم كاهبحاص ىلإ راجشألا تعجرو اخاسفنا هئارش ١

 .نيكاسملا اهلكأيو ،اهتلغ لكأي ال هنإف ،هيلي تعجر مث ،نذإ ريغب هريغ ءام عئابلا

 بيع اهب رهظ مث ،هبحاص نذإ ريغب رطملا ءام اهيلإ فرصف اًراجشأ ىرتشا نمو

 نإ عئابلا اممو .راجشألا كلت ةنغ لكأي الف بيعلا يضر نإف ،عئابلا دنع ناك

 .رمأب الو اهتلغ لكأي هَتِإَف ،بيعلاب كلذ دعب هيلإ تعجر مث ءاملا اهيلإ فرص

 يف سيلف سبايلاو نيناجملاو ىماتيلا نم هرمأ يلو نم ىلإ هريغ ءام فرص نإو
 .هراجشأ ةلغ نولكأي هرمأ يلو نم لك كلذكو ؛راجشألا باحصأ رضي ام كلذ

 كلم راجشألا كلت تلخد مث اهريغ راجشأ ىلإ نذإ ريغب هريغ ءام فرص نمو

 ؟ ال مأ اهتلغ لكأي له ،هوجولا نم هجوب ءاملا اهيلإ فرص نم

 .معن :لاق

 هب كسمتسا نإ ،اهتلغ وأ كاسمإلا ضرأ اذكو دصقي هلعل «...كاسمإلا كلذكو» :هلوق - 1

 .ررحيل .اهبحاص ىلع هل قح يف صخش

 لبق راجشألا لإ ءامل فرص نوكي نأ ةرابعلا لمتحت «...ءاملا اهيلإ فرص نإ عئابلا امأو» :هلوق - 2

 .ءيش هنم سفنلا يف اهتلغ لكأ زاوجب مكحلا نيتلاحلا اتلك يفو سهدعبو عيبل
 .ةروصلا هذه كلذك - 3
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 وأ ،هريغ ءام اهيلإ فرصف !اقلعم العف اهيف لعف وأ رايخلا ج اًراجشأ عاب نمو

 ؟ ءارشلا ريغب ب هيلإ تفقوأ نم و أ اهارتشا نم اهيلإ هفرص

 نإو ؛اهتلغ لكأي الف كيلإ تعجرف ،لّوألا اهبحاص ءاملا اهيلإ فرص نإ : لاق

 فوقوملا وأ يرتشملا امأو ؛لّوألا لعف كلذ هرضي الف "يلع تفقو نم ىلإ تهتنا

 ؛‘»كلذ هُؤضي الو اهتلغ لكأي هنم هيلإ تهتناف ءاملا اهيلإ فرص نإ كلذ هيلع
 هانركذ يذلا ءاملا اذهو ؛كلذ رضي الف هيلع اهفقوأ نم ىلإ تعجر نإ كلذكو

 ترمعأ ءاوسو ةرماع ريغ ضرأ وأ اهضرأ ىلإ ةرماع ضرأ نع هفرصأ ءاوس

 .كلذ ريغب وأ تابنلاب وأ راجشألاب

 ا ۔ تم

 '‘»يدقتلاب هريغ ضرأ ثرح نم :باب

 اًئيألعتم نوكيو ‘كلذ هل لحي الف اهبحاص نذإ ريغب هريغ ضرأ ثرح نمو

 دق اضرأ ثرحي نأ دارأ نم عنمي كيرشلا كلذكو .ضرألا بحاص هعنعبو "كلذب

 . هريغ مم اهيف كرتشا

 نإو .اهباحصأ نذإ ريغب اهثرحي نأ دارأ نم عنمي ،هريغ ضرأ هدي يف تناك نمو
 هيلع ًةري نأ دارأف ،اهبحاص ىتأف اهانركذ يقلا هوجولا هذه يف يدعملا اهثرح

 ،هرذب تبني مل و اهثرح وأ ،اهثرحي مل و اهرذبأ كلذ يف ءاوسو كلذ هلف هرذب
 نإو هذخأ يدعملا دارأ نإف ،هرذب هيلع ضرعتي هنإف كردي مل و هرذب تبنوأ

 ضرعي الو ؛ءاش ام ىتم هرذب كرديو ©ضرألا بحاصل عرزلا نوكيو هكرت ءاش

 )ع رارزو فيصلا عرارز اذه يف ءاوسو ،هرذب سنج الإ ضرألا بحاص هيلع

 .«هيلإ اهفئوأ»و «هيلإ فوقوملا» اذكو «هيلع تفقو» هباوصو «هيلإ تفترأ» :لصألا يف - 1

 .ملعأ هللاَو جرح اهيف اضيأ ةروصلا ِهذَهَو - 2
 يف وهو ،ليمكتلا يف هللا همحر ينيملا زيزعلا دبع خيشلا عينص وهو ثرحلا باتك أدبي انه نم -3

 امك سداسلا باتكلاو سماخلا باتكلا نيب ثرحلا باوبأ عيزوتل ىنعم الو ؤباوصلا يرظن

 .لمأتيل .هللا همحر باتكلا اذه خسان عنص

 ،عرزي يذلا بحلا :ءارلا فيفختب ةعيرزلاو :يرب نبا لاق» :برعلا ناسل يف لاق :«عرارز» 4
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 الو كهباود ءانع الو هءانع ضرألا بحاص ىلع يدَعَتُملا كردي الو ءاتشلا

 بحاص دنع هرذب بلطي هنإف أيدَعَتُملا بات نإو .هرذب ىوس اميش كردي

 نم هل ريتي مل و هل هطعي مل نإو ضرألا بحاصل ع رزلاف ،هل هاطعأ نإف ضرألا

 مل و ‘كردأ ىتَّح هكرت اذإ اذهو ،ءارقفلا هلكأيو عرزلا كلذ لكأي الف 5هرذب

 .اللاحتي م و رذبلا اددارتي

 بلقي نأ دارأ نيف اهضرأ ثرح نم رضحي مل و ضرألا بحاص ىتأ نإ امأو
 تبني ىَتسَح ضرألا بلقي الو ؛يدَعَسْلا رذب فلاخي امي اهرذييو اهبلقيلف \هضرأ
 هرذب طلتخا نإو ؛هلكأيلف هرذب الإ تبني مل و هضرأ بلق نإف ؛هثك يدعملا رذب

 دصحي :لوقي نم مهنمو ؛ "يدعملا رذب كرتيو يرذب دصحيلف يدعملا رذبو

 هلكأيو ضرألا بحاص هلكأي الف يدَعَتُملا رذب الإ اهيف تبني مل نإو .هلك كلذ
 بحاص مدقي مل نإو .هلك كلذ ضرألا بحاص دحي :لوقي نم مهنمو ؛ءارقفلا
 نم مهنمو ؛ءارقفلا هلكأي :لوقي نم مهنمف ؛يدَعَسُملا عرز كردأ دقو الإ ضرألا

 :لوقي نم مهنمو ؛ ؛ ؛هرذب يدملا ىلع هريو ‘ضرألا بحاص هلكأي :لوقي

 ۔۔ 0 ٧9

 كلذ يدعتلا دصح :لوقي نم مهنمو ؛ ؛ ؛هرذب رادقم هل كرتيو ،ع ورزلا دصحي

 هضرأ .ناصقن ضرألا بحاصل يطعيو عرزلا

 :ليقو ؛هّمأ ىلإ لاورس لح نمك يعسلاب هريغ ضرأ ثرح نم إ :ليقو
 .ةظّلغم هيلع :َليِقَو ؛هقّرَع سجن دق

 .«عرز» ةَّداَم :ر .«أطخ ةئام ديدشتلاب ةعيرز :لقت الو

 نكي مل نإ ناكمب بعصلا نم ةنأل 6هابأي ةعيرشلا رسي نيكو .عرولا ةدش ىلع يوبم اذه هلوق -1
 .هيلع ىدعتملاب قفرأو قفوأ يناثلا لوقلاو .يدعتملا رذب نود هرذب دصحي نأ اليحتسم

 ىلإ عحري نأ بجي وديي اميف اذهو ،اهدودرم ناصقن :هنم دارملاو ضرألا ناصقن ركذ رركت -2

 .ملعأ هللاو حماستلاو حلاصتلا ىلإو ءاربخلا ريدقت

 يهو ةعامجلا ظفل ىَلَع لاورسلا ءاح» :يرهزألا نع القن برعلا ناسل يف لاق :«لاورس» -3

 .«لاورس :لوقي بارعألا نم دحاو ريغ تعمس دقو :لاق .ةدحاو

 ةئنأ مأ ؟هبسك ةمرح ينعيأ ؟ةرابعلا هذه نم دصقلا ام يردأ تسل :«هقرع سحن دق» :هلوق -4
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 ميتيلا وأ نونجلا و أ لفطلا هنبا :لثم ،يُدَعَكلاب هرمأ لو نم ضرأ تّئرُخ نمو

 ةر يف اهضرأ يف لوقلا لشم هنك اذه يف لوقلاف ،هيلع فلختسا يذلا بئاغلا وأ

 .هرمأ يلو نمل هلك كلذ لعفيو شالوأ اهانركذ يلا يناعملاو ضرألا بلقو رذبلا

 ضرألا َكلَذَكَو ؛كلذ هلف "رذب ريغب هضرأ بلقي نأ ضرألا بحاص دارأ نإو

 رذب نم تبن ام لكأي الو .الوأ اهانركذ يلا هوجولاب هدي يف تناك ييلا

 رذب نم اهيف تبن ام علقي نأ اضيأ دارأ نإو .ضرألا كلت يف كلذ دعب يدعملا

 هعلق نيح نم هيف دسفأ اميف نوكي الو ،كردي مل وأ كردأ .كلذ هلف يدعتلا

 داسفلا ىلإ كلذ يف دصقي الو .يپاقي نأ دارأ اذإ هتباد تلكأ اميف الو ءيش هايإ

 .كلذ نم علق ام زرح هيلع نوكي الو 3هدّمعتي الو

 يق الوأ انلق ام لثم اهيف نالعفي امنإف ،يدَعَكلاب نيلجرل اضرأ لجر ثرح نإو
 هكيرشو وه لعفي املثم اهيف لعفيلف ءامهنم دحاو الإ رضحي مل نإو ؛اهلبق لا ةلأسملا

 .هكيرش مهس نود همهس يف لإ كلذ لعفي ال :لوقي نم مهنمو ؛اًعيمح ارضح اذإ

 دجي الف ،هعنمي مل وأ هكيرش هعنم ،رخآلا نود ءاكرشلا دحأ نذإب لجر اهثرح نإو

 مهنمو ؛اهثرح اذإ يدَعَُملا لعفي ام لثم هيف لعفي نأ هل نذأي مل يذلا كيرشلا كلذ
 ٧ ۔۔ ر

 .انركذ ام عبمج يف يدمسلا اهثرح اذإ لعفي ام لثم همهس يف لعفي :لوقي نم

 ؟هتساحن ةدم يه مكو ؟ةيّسح ةساحب اهاري نم دنع نيكرشملا ةساحب لثم قرعلا سحن حبصأ

 .ررحيل ؟دمأ نم اهل لهو

 هلف "نتعم هيلع ىدتعا نإ :هانعم «..رذب ريغب هضرأ بلقي نأ ضرألا بحاص دارأ نإو» :هلوق -1

 ىلإ جاتحا امرو .هضرأ رذبي نأ كلذ دعب هيلع بجي الو ،يعتملا رذب لطبيل هضرأ بلقي نأ

 .ملعأ هللاو .مسوملا كلذ اهتحارإ
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 ىرخأ ةل اسم

 دامسلاب اهحلصأو \©بطحلا اهنم عزنو اهبلقف هضرأ ثرحي نأ لجرل نذأ نمو

 هيلع كرديو ؛كلذ هلف اهيئرح نم كلذ دعب هعنمف ،اهفراصمو اهيقاسم ايهو هريغو
 بارتلاو دامسلا نم اهيف داز ام ةميق كزديو ،هّلباود ءانعو اهيف لمع ام ءانع

 الف ،اّضيأ هدنع نم ,دامسلاو ضرألا بحاص باودب هلك اَذَه لمع نإو ؛هريغو

 . هسفنب هءانع الإ كردي

 ضرألا بحاصل ا۔ءأ : هضرأ .ترح ف هعم ‘'إ شي نأ لجر عم َقَقَتا نإو

 ءاهحلصأو ضرألا اهب بلقو :ضرألا ٢ جعت اًمِم .هريغو دامسلا اهب لقنف 3هباود

 ؛هريغو دامسلا .ةميقو هْباود ءانع هيطعي هتاف }هتك رش 8 ضرألا بحاصل ادبو

 ام ةميقو ضرألا بحاص ىلع ءءانع كردي هنإف باودلا بحاصل ادب نإ امو

 حلصأ نإف ،هل ادبف .هسفنب هَلك كلذ لمع نإو ؛ضرألا كلت يف نيعلا نم هيلإ داز

 نم ائيش كردي الف هحلصي مل نإو ،اهيف لمع ام ءانع كرديلف ائيش :ضرألا كلت يف

 .نيعلا نم اهيف داز ام ةميق كرديو }هئانع

 ءائيش هبحاص ثرحي الف ،ائيش اثرحي نأ لبق ضرألا بحاص تام نإ امو

 ؛ضرألا بحاص ةثرو ىلع نيعلا نم داز ام ةميقو ،اهيف لمع ام ءانع كرديو

 داز ام ةميقو لمع ام ءانع هتثرو كرديلف ،ىًنعتو لمع امدعب وه تام نإ كلذكو

 ءانع امهتثرو ددازتيلف ،اًعيمح اتام نإ كلذكو ؛ضرألا بحاص ىلع نيعلا نم اهيف

 .)نيعلا نم اهبحاص ريغ اهيف داز ام ةميقو ضرألا كلت يف المع ام

 أم وأ يقاوسلا ءانب وأ ،ديمستلل داوم نم ،ءانعلاو دهجلا ىوس ام ءانه «نيعلا» ةظفل نم دوصقملا ا 1

 .ملعأ هللاو .كلذ هبشأ
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 . هيلع كردي الا ثرحلا كرت ىتم هأ ،هل نذأ نيح ضرألا بحاص هعم قفتا نإو
 ؛كلذ ف امهقح امهطرش لطبي لا :لوقي نم مهنمو ؛هطرش هلف لمع ام ءانع

 ` ..لاح رك ىلع هيلع اهكردي هنإف شةميقلا هيف كردت ام امأو

 ' نمل نذأ نإ نونجلا وأ ميتيلا ةفيلخ وأ لفطلا هنبا ضرأ ثرحي نمل بألا نذأ نإو

 ائيش هل اونذأ نم ثرحي الف ،نونحجملا قافأ وأ ميتيلا وأ لفطلا غلبف ءالؤه ضرأ ثرحي
 . ةميقو مهضرأ يف حلصأ ام ءانع هل اوطعيلف ،هل اونذأي مل نإف ؛مهنذإب الإ مهضرأ يف

 الف }سانلا نم دحأ ىلإ ضرألا كلت كلم لقتنا نإ كلذكو .نيعلا نم اهيف داز ام ا
 ،ميتيلا ةفيلخ وأ كلفطلا وبأ اهثرو ولو {هيلإ تلقتنا نم نذإب الإ 5هل اونذأ نم اهثرحي

 نأ هل اونذأأ اذه يف ءاوسو ،لمع ام ءانع مهيلع كرديلف ،هل اونذأي مل نإف ؛نونجلا وأ

 إف ،ضرألا بحاصل ادب ام ىتم هئإف ،ثرحلا كلذ ي اوكرتشيل وأ هسفنل ثرحي

 هنإف هسفنب وه كرت نإ كلذكو ؛داز ام ةميقو هلك اذه يف هءانع كردي لخادلا
 .اضيأ داز ام ةميقو هءانع كردي

 ريغل .تجرخف ذ ءاهحلصأ و اهلمعف ،اهيف مكاحلا هدعقأ اضرأ | ثرحي نأ هل نذأ نإو

 ؛‘"هقثانع نم اًيش كردي الف هل نذأ نإف ؛اهبحاص نذإب الإ اهثرحي الف ،هل نذأ نم

 مهنمو ؛نيعلا نم اهيف داز ام ةميقو 5هءانع هيلع كردي هف هعنمو هل نذأي مل نإو

 هيلإ تهتنا نم ىلع هب عجريو 0هل نذأ يذلا ىلع هءانع كردي امّئِإ :لوقي نم

 مل نإو .ءينشب ضرألا بحاص ىلع عجري ال :لوقي نم مهنمو ؛}ضرألا كلت
 .اهثرحي الف ،اهنرحي نأ هل نذأف ،ضرألا يف مكاحلا هدعقي

 امم هئانع دهج لانيو ،اهثرحيسف هل نذأ نإ هنأل .«هئانع نم ائيش كردي الف هل نذأ نإف» :هلوق -1
 .ملعأ هللاو .هءانع هيلع كردي هئف ثرحلا نم هعنمو هل نذأي مل نإو ؛هدصحيس ا

 .اهيلع ماصخلا دعب هل تتبث يذلا ضرألا بحاص ريغ هل نذأ يذلا نوكي ذق -2

 .ثراحلا ءانع عفدي ثرحلاب نذآلا أ :هدارم ،«ضرألا كلت هيلإ تهتنا نم ىلع هب عجريو» -3

 .ضرألا بحاص ىلع وه عجريو
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 ؟ اهبحاص هل نيبتف ‘ثرحلل اهأًيهو اهحلصأ نإو

 تناك نإو ؛سأب الو اهثرحيلف نيناجملاو ىماتيلا نم هرمأ يلو نمل تناك نإ : لاق

 ."ءانع كردي الف هل نذأي مل نإو ؛اهبحاص نذإب الإ اهثرحي الف هرمأ يلو نم ريغل

 اهلمعف ،اهثرحي نمل نذأف ،خاسفنا ءارش هديب ييلا ضرألا كلت ىرتشا نإو
 مل نإو ؛اهبحاص نذإب لإ اهثرحي الف ءاهعيب خاسفنا امهل نيبتف ،اهاوسو اهحلصأو
 عجريو لوألا ىلع هءانع ك ردي امئِإ :لوقي نم مهنمو ؛هءانع هيلع كرديلف هل نذأي
 .ضرألا بحاص ىلع هب

 ناك بيع اهيف جرخو }اهحلصأو اهلمعف اهثرحي نمل نذأف اضرأ ىرتشا نمو
 هل نذأي مل نإو ؛لّألا عئابلا نذإب لإ هل نوذأملا اهنرحي الف اهضري مل و ،عئابلا دنع

 اهيف داز ام ةميق كرديو بيعلاب اهدر يذلا يرتشملا ىلع هءانع كردي هف 6هعنمو
 نأ هل نذأآ انركذ يذلا اذه يف ءاوسو ،‘}هيلإ تعجر يذلا اهبحاص ىلع نيعلا نم

 .دحاو اهيف باوخلا ؛هعم كرتشيل وأ هسفنل ثرح

 كلذكو ؛اهثرحي نمل عئابلا نذأي الف شةمولعم ةدم ىلإ افوقوم اكيب اضرأ عاب نمو
 هل انذأ نإ ثرحي :لوقي نم مهنمو ؛اعيمج هل انذأ ولو اهنرحي الو ،اضيأ يرتشملا

 ام ىلع اهثرحي هل نوذأملا إف ،امهنم دحاو ىلإ تهتنا مش ،اعيمج هل انذإ نإو .اعيمج
 ىلإ تعجر امإ ناك نإف ،هيلإ تهتنا نم هعنم نإف ،اهيف نوكرتشي وأ ،هسفنل اقفتا

 سيلر يدعتلا نم برض اهيف دوعق ريغ نم ضرألل هئرح أل ،«هءانع كردي الف هل نذأي مل نإو» -1

 .ملعأ هلل او ،رّرحيل .قح نم يعتملل

 .خسانلا هححص دقو «دري» :لصألا يف -2

 نم اهيف داز ام ةميق كردير ،اهئرح يف هل نذأ يذلا وه ةئأل يزتشملا ىلع هءانع كردي امنإ -3

 نم اهيف داز امب عفتنيس يذلا وه عئابلاف بيعلاب هيلإ عجرت يذلا عئابلا يأ ءاهبحاص ىلع نيعلا
 .ررحيل .اهحلصأو ثرحلل اهأيه
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 كرديلف اهثرحي نأ هل نوذأملا عنمف يرتشملا ىلإ تهتنا نإو ،هءانع هطعيلف عئابلا

 كلت ف لمع امو يرتشملا ىلع هكردي امنإ : لوقي نم مهنمو '؛عئابلا ىلع هءانع

 .هيلإ تهتنا نإ يرتشملا ىلع هكرديلف ةميق هل اًمم ضرألا

 وآ 3اهنرحي نمل تنذأف اضرأ اه قدصأو 7 ريغب ةأرما لجر جورت نإو

 هل نوذأملا ثرحي الف ‘كلذ دعب ادهشتسا مث اعيمج هل انذأ وأ ج وزلا هل نذأ

 ،ءامهنم هيلإ تهتنا نم هعنم نإو . اكيمج هل انذأ نإ ثرحم :لوقي نم مهنمو ؛امهنذإب

 .اهلبق ييلا ةلأسملا لثم اهيف باوخلاف

 ريجألا هل نذأف .)لمعلا لخدي مل و ضرأب لجر هرجأتسا نإ ريجألا كلذكو
 ؛هيلع اقفتا ام ىلع امهف ،لمعلا ريجألا لمعف ،كلذك اهثرح نإو ؛هنذإب ثرحيلف
 ء'}هضرألا كلت تقحتساو ،لمعلا ريجألا لمعو ءاهحلصأو نوذأملا اهيف }ىَّتعت نإو

 بحاص هجرخأو ‘هب رجؤتسا يذلا لمعلا ضعب لمع نإو .هءانع هطعيلف ،اهنم هعنمف
 اميف ريجألا ىلع هءانع كرديو ضرألا كلت هل نوذأملا ثرحي الف ،ريجألا تام وأ لمعلا

 تام نإ امأو .اعيمج هاعنم نإ هئانع نم هبان ام امضيأ ضرألا بحاص ىلع كرديو هبان
 ؛تّيملا ةثرو وأ ،امهنم يحلا نذإب لإ اهيف ثرحي الف !اعيمج اتام وأ رجأتسملا وأ ريجألا

 مهنمو .هب ًالإ جاوزلا غصي ال هئأ روهمجلا دنع جحارلا نأ الإ شةئيفالخ ةلأسم دوهش ريغب جاوزلا -]

 .ملعأ هلل اَو .مهريغ نم ءاملعلا ضعبو ةعيشلا ىلإ اذه بسنو دوهشلا ريغب هزيجي نم 7

 .امهحاوزب دوهشلا اربخأ يأ :«ادهشتسا .7 2

 .ملعأ هلل او .ضرألا كيلمت هترجأ لعج نإ :هانعم .«ضرأب لحر هرجتسا نإ ريجألا كلذكر» :هلوق -3
 .أطخ وهو «ثرحي الف» :لصألا يف -4

 .«بعتلا :ءانعلا» :برعلا ناسل يف :«ىئعت نإو» -5

 ث هكلمي هنأ ىلع ائيش صخش عيبي نأ وهو }قاقحتسا عيب تعيب :هانعم ؛«ضرألا كلت تّمحتسا» 6

 ضرألا تعحر نإف :كلذ ىلعو ،يقيقحلا هكلام ىلإ عجريف 6هل هأ ىلع هريغ نم ةيعطق ةنّيبب نيبي

 .هءانع هطعيلف ءاهئرح نم اهكلام هعنمف اهعاب يذلا ال يقيقحلا اهبحاص لإ ةقحتسملا
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 لخد نإ :لوقي نم مهنمو ؛ضرألا كلت يف مهل ام ردق ىلع هءانع هوطعيلف ،هوعنم نإف

 ل نإو ؛مكح اهب هرجأتسا يرلا ضرألا كلت ن هرجاتسا نمل نوكي الف لمعلا ريجألا
 يف ريجألا اهقحتساو ءاهحلصأو ضرألا لمعي نمل رجاتسملا نذأف ؛لمعلا ريجألا لخدي
 ريجألا تام نإو .رجأتسملا ىلع هءانع كرديلف هعنم نإف 3هنذإب الإ اهثرحي الف 6هترجأ

 اهبحاص نذإب ثرحي هنإف ،لمعي نأ لبق هلمع نم رجأتسملا هجرخأ وأ ايش لمعي نأ لبق
 .هءانع هطعيلف هعنم نإو ،لألا

 لهف هبحاص نذإ ريغب امهدحأ اهثرحف كاىضرأ لجرل لجر ‘"رهر نإو :تلق

 . ؟ كلذ هل زوجي

 نإو نهرلا خسفنا دقف .هريغل وأ هسفنل اهب عفتنيل نهترلل اهثرح نإ :لاق

 عيمج نم اهيف ثرح ام ةلغ لكايلف {هعنمي مل نإو ؛هعني نهتترملا لاف نهارلا اهثرح
 وأ اعيمج هل انذأأ ءاوس ،امهنذإب اهثرحي الف ضرألا كلت ثرحي نمل انذأ نإو .تابنلا

 ءاوس ،نهرلا خسفنا دقف نهَترملا نذإب اهثرح نإو .رخآلا نود امهدحأ هل نذأ

 نمل نذأ نيح نهرلا خسفنا :لوقي نم مهنمو ؛نهارلا عم هل نذأ وأ ؤهدحو هل انذأأ

 { .هب خسفني الف نهارلا نذإ امو .ثرح م وأ هل نوذأملا ثرحأ ءاوس كاهثرحي

 لبق نهارلا ه هعنمو ،ثرحلل اهحلصأو .اهيف ىنعتو اهثرحي نمل نهتترملا نذأ نإو
 ` ؟ نهارلا ىلع هءانع كردي لهف ؛ثرحي نأ

 مل نإو ؛هدي يف نهر كلذ تأ ملع نإ اضيأ نهترملا ىلع هكردي الو ،ال :لاق
 كردي هنإف نهارلا هعنمف ،هنذإب اهحلصأو هدي يف اهملع دقو ،هدي يف نهر هنأ ملعي

 ةميق كردي هنإف ةنيب نيع ضرألل هحالصإ يف ناك نإ امأو .نهترملا ىلع هءانع

 ..نهر :تلق نإو» :لصألا يف .-1

 يمهف ،ةريثك ناعم ىلع نيعلا ةظفل قلطت :«ةنيب نيع ضرألل هحالصإ يف ناك نإ ثأار» :هلوق -2
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 ةث 6اهيف ىّتعتف هل نذأ نإ امأو ؛ملعي مل وأ نهر هأ ملعأ ءاوس نهارلا ىلع كلذ
 .نهارلا ىلع هءانع كردي هنإف نهترملا وأ نهارلا هعنم

 هعنمف نهترملااهعابف ءاهلمعف ضرألا كلت يف ثرحي نأ نهارلا هل نذأ نإو

 دعب لمع ام ءانع يرتشملا ىلعو ،عيبلا لبق لمع ام ءانع هيطعي نهارلا ف ،يرتشملا
 نيعلا ةدايزب يرتشملا ملعأ ءاونس ،يرتشملا ىلع نيعلا نم اهيف داز ام ةميق كرديو ،عيبلا

 مل نإو ءاش نإ اهدريلف ،اًبيع ال نوكت اهنأ نيعلا كلت يف ملعي مل نإو .ملعي مل وأ
 ىلع ضرألا حلصأ يذلا كرديلف \بيعلاب اهدر نإف ؛اهدري الف اًبيع كلذ اهل نكي

 هل اونذأأ كلذ يف ءاوسو "خسفني مل وأ نهرلا خسفناأ ءاوس ،هيف داز ام عم ،هءانع نهارلا
 .نئيعمتجم وأ نئيقزتفم هل انذأأ ءاوسو ،هنيبو امهنيب اميف وأ هسفنل ثرحي نأ

 نملف هنم تقحتسا نإ اضوع هل ضّوعف }اضرأ لجر نم ىرتشا لجرف :تلق

 ؟ هتالغ وأ ضوعلا كلذ عفانم نوكت

 الو ضرألا هب ًرضي مل ام عيمج يف يرتشملا هقحتسي مل ام ،لّألا هبحاصل :لاق
 ؛ثرحلا لشم ،لوألا اهلاح نع ضرألا رتغي ال امم عفانملا كلت نم يرتشملا هعنمب
 .هعنمي هنإف "كلذ هابشأو ءانبلاو سرغلا امو

 ييلا عفانملاب هب عفتني وأ هيف ثرحي نمل نذأي نأ هكلم يف ضوعلا ناك نمل زوجيو

 يرتشملا نذإ هيف زوجي الو .7 م يرتشملا ماد ام هسفنل اهب عفتني نأ هل زوجب

 انه نيعلاف .ءيشلا تاذ رها قايسلا اذه يف اهانعم نأ ريغ .ةكرتشملا ظافلألا نم مولعم وه امك

 ءيش ضرألل هحالصإ يف نيبت نإ :ةرابعلا ىنعمف اذه ىلعو صّخشملا نياعملا ءيشلل ةفدارم
 .ملعأ هلاو .اهتميئ كردي هئإف ،كلذ ريغ وأ ضوحلا وأ اهثدحي ةيقاسلا :لثم "نيب

 .أطخ وهو «َنسيب نيع» :لصألا يفو

 نيعلا كلت تأ ملعي مل نإو :ىنعمب ضرألا ىلغ دوعي «اه» يف ريمضلا «اهل نوكت اهنأ» :هلوق -1

 .ملعأ هللاو .ضرألل ابيع نوكت (ءيشلا كلذ)
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 ،ضرألا بحاص هل نذأ نإ امأو ؛زئاج هنذإف هَتقحتسا نإف هقحتسي مل ام

 هئنإف اهل نوذأملا عنمف }هل ضوع نم اهقحتسا كلذ دعب مت ،هل نوذأملا اهحلصاف
 نم ىلع هءانع كردي امكإ :لوقي نم مهنمو ؛هل نذأ نم ىلع لمع ام ءانع كردي

 عجر نإو .'هقحتسا نم ىلع اهكردي هنإف 5اهداز اذإ نيعلا امأو .اهتقحتسا
 نيصلا نم اهيف حلصأ ام عيمج هيلع كردي هل نوذأملا ةف .لؤألا هبحاص ع ضوعلا
 كل نوذأملا هثرح ام دعب الإ كل ضوع نم ضوعلا قحتسي 7 نإ اتم و ؛اهريغو

 بيصي ال ضوعلا ققحتس ١ يذلا اإف كردي م ام ٤تبني م وأ هعرز تبنأ ءاوس

 نيح نم هضرأ ناصقن هنم ذخأيلف هعرز كرت ف هل نذأي م نإ نكلو هعنم

 ناصقن هكرت يف نكي مل و عرزلا كردأ ام دعب الإ اهقحتسي مل نإ امأو ؛اهمقحتسا

 ثري نأ هل نذأأ انركذ يذلا اذه يف ءاوسو .اًعْيَش هيلع كردي ال هنإف ضرألا

 باوجلا ؛هرمأ يلو نمل ثرحب وأ ©ضرألا بحاص نيبو هنيب ثرحب وأ ةصاخ هسفنل

 .اءدب انركذ ام ىلع اهيف

 نم مهنمر ؟ ةاهتحتسا نيح نم دل اهقحتسا يذلل ل رلا نا ناصقن يطعي هتاف

 .لاحلا اذه ىلع هنذإب اهثرح نم كلذكو .اميش هيطعي الا :لوقي

 ارف ،هل اهضرع نم نذإ ريغب اهقحتسي نأ لبق هل تضّوُغ نم اهثرح نإ امأو

 كردي ملو تبن وأ \تبني مل وأ ،هرذب تبنأ اذه يف ءاوسو ،هعني ضرألا بحاص

 ام لعفي هنإف تبن نإو .هرذب تبني مل نإ ءاش نإ هرذب ضرألا بحاص ىلع ريو
 .هطعيلف هرذب هيطعي نأ دارأ نإ ءاش

 هلف اضيأ هعلق دارأ نإو ،هلف لوألا اهيف رذب ام فالخب هضرأ بلقي نأ دارأ نإو

 نم كلذكو .هضرأ ناصقن هيلع كرديو ،اًضيأ هبلقي الو هعلقي الف كردأ نإو ؛كلذ

 .نيعلا ىلإ ال اهيلإ عجار ريمضلاف ضرألا قحتسا نم ىلع -1
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 ‘ضوعلا نم ضرألا كلت تجرخ نإف .لاحلا اَذَه ىلع هل تضوع نم نذإب اهثرح

 هنذإ كلذكو ؛هدي نم تجرخ نإ سانلا نم هريغ لثم وهف هل تضوع نم اهثرحف

 .انركذ ام ىلع هريغل

 نمل نذأف اهثرحي نمل نذأي نأ هل زوجي ال ييلا هريغ ضرأ هديب تناك نمو

 ‘ثرحلل اهوحلصأ نإو كلذ نم مهعنمي اهبحاص ًةإف ،هسفنب اهثرح وأ 5'"اهنرحي

 ام ءانع هيلع نوكردي الف اهثري نم ىلع رجح نإ امأو ؛مهءانع مهطعيلف

 ةلأسم يف باوجلا لشم اهيف باوحجلاف ،مهعرز تبنو اوثرح نإف .اهيف اوحلصأ
 مهيلع دري هنإف .مهرذب تبن دقو 5مهيلع رجحي نأ لبق اهوثرح نإو .يدعملا

 نوكيو هضرأ ناصقن لإ كردي ال :لوقي نم مهنمو ؛هل عرزلا نوكيو «مهرذب

 كردي مل ام هلك اذه يف هرذب فالخب اهبلقي :لوقي نم مهنمو ؛هنرح نمل عرزلا

 نإ كلذكو ؛هّلك اذه يف هضرأ ناصقن كردي امئِإ :لوقي نم مهنمو ؛عرزلا كلذ

 .هضرأ ناصقن هبحاص ىلع كردي امتِإ عرزلا كردأ

 هنإف ،اهيف هنذإ زوجي ال وهو }هل نذأ نم ريغل ضرألا كلت تأ هل نوذأملا ملع نإو

 ةلزنمب نوكيو ،اهبحاص ىلع اهيف لمع ام ءانع الو ،اهيف حلصأ ام ءانع كردي ال
 .ضرألا بحاص ىلع اهكرديلف ،ائنيع اهيف داز نإ الإ يدعملا و ۔۔ م

 ءايَعَتُم نوكي الف هنذإب اهثرحف .اهثري نمل نذأف هريغ ه ضرأ هديب تناك نمو

 .عتم وهف لاحلا اذه ىلع اهثرحف اهيف نذأي نأ هل زوجي ال هَتأ ملع نإ الإ

 ،مهههابشأو نيناجلاو ىماتيلا نم هرمأ يلو نم ضرأ ثرحب نمل نذأ نم امأو

 نم نوكي ال ءاكرشلا دحأ نذإ كلذكو .ايدَعَتْم نوكي الف 5هل نوذأملا اهثرحف

 .(ت) ةخسن يف ةرابعلا هذه دحن ال -1
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 ؛ركلا يف وأ همهس يف هل نذأآ اذه يف ءاوسو ،هكيرش هاهنولو ،ايدَعَتُم هب ثرح

 .هكيرش هاهن ولو ايدَعَتْم نوكي ال "ةكرشلا ضرأ ثرح نإ هل كيرشلا كلذكو

 اذه ي ءاوس كلذب ايدَعَتم نوكي الف اهثرحف هريغ ضرأ ف طلغ نم كلذكو

 ؟ اهسرغي وأ اهثرحي نأ هل زوجي له }كاسمإلاب ضرأ هديب تناك نمف :تلق

 هريغ نود هسفنب ثرحي نأ هل نذأ نإو هلعفيلف كلذ نم هيف هل نذأ ام لك :لاق

 كسرفلاو ثرحلا نيب ءاش ام اهيف لعفي نأ هل نذأ نإو .هدعب نم هتنرو اهثرحي الف

 ائيش اهيف ثدحي وأ اهثرحي نأ دارأ نم عنميو ،اهثرحي نمل نذأيو سرغيو ثرحي هنإف
» 

 تناك نم نوكيو دعتم وهف ،هديب تناك نم رمأ ريغب دحاو اهثرح نإف ،هنذإ ريغب

 ريغب اهثرح نم امأو .يدَعَتْمملا اهثرح نإ اهيف لعفي اميف اهبحاص ةلزنمب هديب

 .زوجي ال يذلا نذإلاو طلغلا نم اذه لبق انركذ ام ىلع اهيف باوجلاف ،يدَقَشلا

 ؟اهحلصأو هديب تناك نم اهيف ىنعت دقو ، كاسمإلا ضرأ بحاص مدق نإف :تلق

 كلذ لغتسا ءاوس ،هئانع نم ائيش هيلع كردي الف اهثرح ىَتَح هكرت نإ : لاق

 هكردي مل نإو 5،هءانع هيلع كردي هنإف ،اهثرحي نأ لبق هعنم نإ امأو ؛هلغتسي مل وأ

 .أطخ وهو .«ةكيرشلا» :لصألا يف -1

 بحاص مدق نإ» :ةقحاللا ةرابعلا نم ودبي اميف كاسمإلا :«كاسمإلاب ضرأ هديب تناك نم» -2

 .كلذ ةقيقحب ملعأ هلل او .اهبحاص اهنع باغ ضرأ حلاصم مايقلا وه «كاسمإلا ضرأ

 ضرأ بحاص مدق نإ :اذكه ريدقتلاو .اهباوج ركذ مدعب .لمتكت م ةيطرشلا ةلمجلا نأ حضاو -3

 ؟ هؤانع اهبحاص ىلع هل مأ اهثرح هل لهف ءاهحلصأو ...كاسمإلا

 انه اهيلع قلعن نأ ادل رهظ مت ءاهحوضول اهيلع قلعن مل و ،اقباس ةرابعلا هذه لثم تمدقت دقو
 .هاوس امع ءانغ قيلعتلا اذه يف نكيلف
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 كلت ناصقن هيلع كرديو 5"هيلع رجح نإ الإ ائيش هيلع كردي الف ،اهثرح دقو الإ
 و كردأأ ءاوسو ©بني ل وأ ثرحلا كلذ تبنأ ءاوس ،هيلع رجح ثيح نم ضرألا

 .ضرألا ناصقن الإ هيف سيلو ،كردي مل

 اودارأف نورخآ يقبو مهضعب مدقو ىتش لاجرل كاسمإلا ضرأ تناك نإو

 ©لبقتسملا يف امأو ؛كلذ لبق ناك اميف مهمهس عنم لإ نودجي الف .مهضرأ عنم

 هل اونذأآ ءاوس ،نيبلا مهنيب افيف نوعنمي امك .اهلك ضرألا كلت نوعنمي مهتإف

 ١ .مهضعب هل نذأي مل وأ مهلك

 عنمي نأ )دارأف هب كسمتسملا تيملا ةثرو ىلإ ضرألا بحاص ءاج نإ كلذكو

 نم نذإب وأ ،اهبحاص نذإب ضرألا كلت ثرحتو ،كلذ هلف اضعب كرتيو مهضعب

 .هدي يف تناك

 هل زوج نإف ،ايدَعَتتم نوكي الف 5اهثرحف هضرأ يف رخآ ىلع لجر لد نإو
 ام ءانع كردي الو ،نذإ ريغب ثرح نم ةلزنمب وهف ،هل زوجي مل نإو ؛زئاجف كلذ

 وأ .هضرأ ناصقن هنمًاذحخأي وأ اهبلقي وأ ءاش نإ اهبحاص َرذبلا هيلع ريو .حلصأ
 .هرذب رادقم هل كرتيو عرزلا دصحي

 اهاطعأف ‘ثرحلل اهحلصأو اهرمعف اهضرأ ثرح نأ رخآل لجر نذأ نإو

 تلخد وأ كنم اهثرو وا كاهب هرجأتسا وأ كل اهعاب وأ ءاهحلصأ يذلل اهبحاص

 تعجر ام دعب اهيف حلصأ ام ءانع هيلع كردي الف . هوجولا نم هجوب هلبق نم هكلم

 وأ يرتشملا اهدر نإو .اهيف حلصأ ام ءانع هيلع كردي :لوقي نم مهنمو ؛هيلإ

 .كلذ لبق هيلع رجح ناك نإ :هداَرُم «هيَلَع رجح نإ ًالإ» :هلوف -1
 ةثرو ضعب عنمب نأ ضرألا بحاص دارأف :ىنعملاو .ضرألا بحاص ىلع دئاع ريمضلا :«دارأف» -2

 .كلذ هلف اضعب كرئيو هب كسمتسملا

 .ملعأ هلل او .ضرألا بحاص ىلع دئاع ريمضلا اذه كلذك :هضرأ يف -3
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 ضرألا بحاص ىلع كردي هاف ،هعم رخآ لجرل وأ لألا هبحاص ىلإ هل بوهوملا

 .ائيش هبحاص ىلع كردي الو حلصأ ام ءانع هيلإ تعجر يلا

 حلصأ ام ءانع نوكرديو ،هدعب نم هتثرو اهثرحي الف ءاهحلصأ يذلا تام نإو

 ءانع نوكردي الف اهوثرح نإو ‘كلذ مهلف اهوئرحي نأ مه نذأ نإو ؛مهئوروم

 لاز نإو .مهثوروم ءانع نوكرديو ،كلذ مهلف اهوثرحي ال نأ اودارأ نإو ؛مهنوروم

 كيرش اهيف جرخ وأ ضرملاو فوخلا :لثم \ثرحلا نم هعنمي ىنعم هباصأ وأ هلقع
 .هءانع كرديلف كلذ هبشأ ام وأ اهبحاصل

 ءانع كرديو ،هل نوذأملا اهثرحي الف \تام وأ ضرألا بحاص لقع لاز نإ أو

 امدعب هسفنب "اهكرت نإ امأو .اهيف اهلعج نإ نيعلا ةميقو ضرألا كلت يف حلصأ ام
 :لوقي نم مهنمو ؛تناك نإ نيعلا ةميق كرديو ،كلذ دعب ءانعلا كردي الف ءاهحلصأ

 كردي الف ،اهيف ثرح ام تبني مل و اهثرح نإو .هسفنب اهكرت ولو هءانع كردي
 هب عفتني ملو ثرح ام تبن نإو ؛هكردي :لوقي نم مهنمو ؛اهيف حلصأ ام ءانع

 :لوقي نم مهنمو ؛ءانعلا كردي الف ،هعيبضت نم رأ هلل ا لبق نم هتفلتأ ةفآ هتباصأف

 امأو ؛ائيش كردي الف ‘تبن امدعب سانلا نم هريغ لبق نم ةفآ هتباصأ نإو .هكردي

 نإف .هكردي :لوقي نم مهنمو ؛ءافعلا كرهي الف }فلتو ايصق راصف تبن نإ

 .هءانع كردي هنإف ءاهثرح ىلإ لصي ال ىَمَح ةفآ ضرألا كلت تباصأ

 وبأ تام وأ هل نوذأملا تامف لفطلا هنبا ضرأ ثرحي نمل لفطلا وبأ نذأ نإو

 كلل ا لبق نم وأ لفطلا يبأ لبق نم وأ ،هسفن لبق نم عنام هعنم وأ لفطلا

 .مهوتي دق امك نيعلا ىلع ال ضرألا ىلع عجار ريمضلا ا -1

 .ضرألا ىلع كلذك عجار ريمضلا -2

 نم لوصقم :ىنعم ؛ليصق وهف ،ناويحلا فلعل رضخأ ُرَحُي قروأو تبن اذإ عرزلا وه :ليصقلا -3

 .هعلق اذإ ءيشلا لصق :مهلوق
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 ال امو لفطلا يبأ ىلع ءانعلا نم كردي اميف اهلبق يلا يف انرَمسف امك اهيف باوحجلاف

 نإو ؛هنبا لام نم وأ ،هلام نم كلذ نم هيلع كردأ ام لفطلا وبأ ىطعيو ؛هيلع كردي

 لام يف ءانعلا كرديلف ،بألا تام نإف بألا لام يف هكرديلف ،لام هنبال نكي مل

 .بألا لام يف هكرديلف ،لام هل نكي مل نإو ©نبالا
 ح
. 

 ،هل نوذأملا اهحلصأف ءامهضرأ ثرح نمل نونجلاوأ ميتيلا ةفيلخ نذأ نإ امأو

 تبني مل و ثرح وأ }امهدحأ لقع لازوأ ةفيلخلا تاموأ ،تام وأ هسفنب اهكرتف

 ءانعلا نم هيلع كردي اميف ،لفطلا يبأ يف باوخلاك اهيف باوجلاف كردي مل و تبن وأ

 نكي مل اذإ لفطلا يبأ ىلع كردي ام هيلع كردي ال ةفيلخلا الإ 6هيلع كردي ال امو

 َ .لام ميتيلل

 ثرح ام دصحو اهثرحو اهحلصأف ،لفطلا هنبا ضرأ ثرحي نمل بألا نذأ نإو

 نإ امأو ؛هيلع كردي هنإف اهضرأ ناصقن ين هيبأب كسمتساف لفطلا غلبف 5اهيف

 ولو ،ائيش هيلع كردي ال :لوقي نم مهنمو ؛ائيش هيلع كردي الف ،هسفنل اهثرح

 .هنذإب هريغ اهثرح

 دصحو اهثرح و اهحلصأف ،هيلع فلختسا نم ضرأ ثرحي نمل ةفيلخلا نذأ نإو

 هنإف هضرأ ناصقن يف هتفيلخب كسمتساف "نونجملا قافأ وأ لفطلا غلبف ،اهيف تبن ام

 نذإب اهثرح نم ىلع اضيأ كرديو .هريغ اهثرح وأ هسفنب اهئرحأ ءاوس ،هيلع كردي
 الف ،ةفيلخلا مرغ نإو ؛اًئيش ةفيلخلا ىلع كردي الف }هل نوذأملا مرغ نإف ؛ةفيلخلا
 نونجلا وأ ميتيلا ةنروو .امهماقمبامهتنرو كلذكو ؛اًيش هل نوذأملا ىلع كردي
 .هل نوذأملا وأ ةفيلخلا ىلع نونجلا وأ ميتيلا كردي ام نوكردي

 امهرجح سيلف ،امهضرأ ثرحي نم ىلع نودجا وأ لفطلا كلذ رجح نإو
 يف بئافلا وأ نونجلا وأ ميتيلا ةفيلخ هل نذأ نم ثرحي ال :لوقي نم مهنمو .ءيشب

 ولو اهثرحي ال :لوقي نم مهنمو ؛حالصإ اهئرح يف ناك نإ الإ ايش ءالؤه ضرأ
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 ،اهثرحي ال :لوقي نم لوق ىلع اهيف حلصأ ام ءانع كردي الو حالصإ اهيف ناك
 .اهحلصي ال وأ ضرألا كلت حلصيأ ءاوس

 ؟ اهثرحي نأ عئابلل زوجي لهف ،رايخلا عيب اضرأ لجرل عاب نمو :تلق

 الف ،انركذ نمم دحاو اهثرح نإف رايخلا هل ناك اذإ يرتشملا كلذكو .ال :لاق
 دحاو نذأ نإ كلذكو ؛اهثرحي نأ هبحاص امهنم دحاو لك عنميو لايدَعَتُم نوكي

 هيلإ تعجر نإف \ثرحلل امهدحأ اهحلصأ نإو ،هعنمي هبحاص لف ،اهثرحي نمل امهنم
 هنإف ،اهحلصي مل يذلا ىلإ تعجر نإو ائيش هبحاص ىلع كردي الف ضرألا كلت

 كلذكو ؛هيف نوكت اميف ةميقلا وأ هيف نوكي اميف هءانع اهحلصأ يذلا هيلع كردي

 ةرجأ وأ ،دوهش ريغب ةأرملا جزت اذإ قادصلا :لثم .لامألا نم افوقوم ناك ام لك

 ءالؤه ن نذإب نوعفتني ال مهلك الؤه تف اذه هبشأ ام وأ لمعلا لخدي مل ام ريجألا

 .مهنيب اميف نوعنامتيو

 مهنم دارأ نم ًةإف مهنم دحاو وأ ضرألا كلت يف ثرحي نأ لجرل اونذأ نإو
 هعنمي الف ،هل نذأ يذلا ىلإ ضرألا تعجرف مهدحأ نذإب ثرح نإو ،كلذ هلف هعنم

 كردي :لوقي نم مهنمو ؛اهناصقن هيلع كردي الو ضرألا هيلإ تعجر ام دعب

 هل نذأي مل يذلا ىلإ ضرألا تعجر نإ امو .هايإ هعنم دعب ضرألا كلت ناصقن

 . اهبلقو هيلإ رذبلا در يف نذإ ريغب ثرح نم ةلزنمب نوكي هتإف ،اهثرح نم هعنمف
 امهدحأ اهبلقي الو .هنأعنم اَمُهَتَِف اًيمح امهنذإ ريغب لجر اهثرح نإو .اهناصقنو

 اهبلقي ن دارأ نإف ءاش ام لعفيلف هيلإ تهتنا نمف ،امهنم هيلإ تهتنا نم ملعي ىتَح

 الف اهيف ثرح ام كردأ امدعب آلإ هيلإ عجرت مل نإو ،كلذ هلف بلقت تماد ام

 رذبلا هيلع ري :لوقي نم مهنمو ؛ ؛ضرألا كلت ناصقن ثرحلا بحاص هيطعيو هبلقي

 كلذ كردي مل ام ،هنذإ ريغب ترذب اذإ اهبلق ضرألا بحاصل زوجي هأ دفت :«بلقت تماد ام» -1

 .دعب اميف يتآلا مالكلا هدّيَوُي ام اَذَهَو ،لاملا ةعاضإ باب نم هنأل اهبلق زوجي ال ذعنيحف ،عرزلا
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 ءامهدحأ هل نذأ وأ اعيمج هل انذأ نإ كلذكو .هرذب رادقم هل كرتيو هدضحي وأ

 ام ءانع امهيلع كردي الف اعيمج هاعنم وأ امهدحأ هعنمف !اهيف 7 اهحلصأف

 هامنمف اهثرح نإ كلذكو .ضرألا كلت هيلإ تهتنا نم فرعي ىَح اهيف حلصا
 الو ،امهدحأ ىلإ يهتنت ىتَّح امهيلع كردي الف اهيف رذب ام ذخأ ينف امهب كسمتساف

 يه نمل فرعي ىتَح رذبلا هطعي الو كلذ يف هبحاص هل نذأ ولو امهدحأ اهبلقي

 يهتنت ىتَح كلذ لعفي الف ،اهدصحي وأ اهبلقي نأ امهريغ رمأ نإ كلذكو ؛امهنم

 ام ةاصحو ثرحلا بلقو _ ذإلاو نملا حيصي امإ :لوقي نم مهنمو .امهدحأ ىلإ
 اهناصقن ذخأي نمو ضرألا حالصإو ءانعلا هيلع كردي نمو رذبلا رو ،اهيف ثرح

 لخدي مل و اًريجأ اهب رجأتسا وأ ا » ةفوقوم ةبه اهبهو و ! ،رايخل ج هعاب نم

 هذه ي هيلإ تقّلُغ نم اهقحتسي ىتَح دوهش ريغب اهب جوزت نم وأ ،َلمعلا زيجألا

 لشم ،انركذ ييلا يناعملا هذه رمأ هيلإ حجر دقف اهَّنقحتسا نإو ؛اهلك هوجولا

 ،لّوألا اهبحاص ىلإ تعجر وأ ،هيلإ تقلع نم ىلإ تهتنا نإو ؛لّؤألا اهبحاص

 .انركذ اًمِم ءاش ام لعفيلف

 الف }هل نوذأملا اهثرحي نأ لبق افقوم العف اهيف لعفو هضرا أ ثرحي نمل نذأ نمو
 ىلإ عجرت وأ ،اهنرحيو هنذأتسيف هيلإ تقلع يذلا ىلإ يهتنت :ت ىَعَح ©كلذ دعب اهنرحم

 .ىرخأ ةرم هنذأتسي ىتَح :لوقي نم مهنمو ؛اهثرحيف لوألا اهبحاص

 دعب اهثرحي الف ،هريغ ىلإ اهقلعف اهيف ىنعتو اهحلصاف ءاهثرحي نأ هل نذأ نإو
 ولو ،لؤألا اهبحاص ىلع اهيف داز ام ةميقو ،اهيف حلصأ ام ءانع كرديو ،كلذ

 ضرألا بحاص ىلع هلك كلذو ،ائيش هيلع كردي الو !هيلإ تقلع يذلا ىلإ تهتنا

 .رخؤم “اهعاب نم" لعافلاو ،مدقم هب لوعفم “عنمل” 6«غنملا حيصي اَمَئإ» :هلوق -1 .
 اهريغ وأ ةراشتسالا :لشم ؛رمأ ىلع ة ةفوقوم ةبه مهنأ ا اميف يه ٠ «ةفوقوم ةبه اهبهو وأ» :هلوق -2

 هريغو عيبلا يف ىف ةريثك روص رايخللو .رايخلا ىلع هنطق فوقوملا عيبلا :لثم : لثم ،ىنعملا اذهب يهر

 .ملعأ هلل او :هقفلا بتك يف ةطوسبم
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 هل نذأآ ءاوسو ؛الؤأ هانلق ام ىلع هيلإ تعجر نإ كلذكو ؛هكلم نم اهجرخأ يذلا

 .ةدايزلا ةميقو اهيف حلصأ ام ءانع هيلع كرديلف هعم اهيف كرتشي وأ هسفنب اهثرحي نأ

 ءافوقوم العف اهيف لعفف ،سانلا نم هريغل وأ هل هضرأ ثرحي نأ هريغ رمأ نمو
 طرتشا نإ الإ ءةدايزلا ةميق الو ءانع هيلع كردي الو كلذ هيلع فقوأ نمم هعنمي هنإف
 امهدحأ توم نم هعنمي عنام هيلإ ثدحف ،اهثرحي نأ هل نذأ نإ امأو ؛ةرم لوأ كلذ

 فلت وأ هسفنب اهكرت وأ اكيمج امهلقع وأ امهدحأ لقع لاز وأ اعيمج امهتوم وأ

 هذه يف لوألا اهبحاص ىلع هءانع كردي هّتإف تقحتسا وأ هلل ا لبق نم اهباصأ
 هل تبهؤوف ،اهحلصأف ،هسفنب ضرألا كلت ثرحي نأ.هل نذأ نإ امأو ؛اهلك هوجولا

 اهثرحي هنإف 6افوقوم اكيب هل اهعاب وأ لمعلا لخدي مل و اهب هرجأتسا وأ ،ةفوقوم ةبه
 كرتو هيلإ تهتنا نإو ؛لؤألا اهبحاص ىلإ تعجر وأ هيلإ تهتناأ ءاوس ،ءاش نإ
 تحجر نإو ،هئانع نم اميش ةرم لوأ هل نذأ نم ىلع كردي الف ،اهنم عن وأ اهثرح

 .ةدايزلا ةميقو هءانع هيلع كرديلف ،لألا اهبحاص ىلإ

 ام ضرألا بحاص هل يطعي هنإف 5هريغل يه اذإف هل اهنأ ىلع اضرأ ثرح نمو

 سيلو هضرأ كسميلف ،رذبلا هيطعي نأ لبق اهثرح يذلا اهتقحتسا نإو ؛اهيف رذب ا

 نأ لبق هل ضرألا تناك نإف ىرذبلا هاطعأ ام دعب اهقحتسا نإ امأو .ءيش هيلع

 ام هيلع در ام دعب هكلم تلخد نإ امأو .هئرح كسميو ،هرذبب هيلع عجريلف ،اهثرحي
 الو هءانع هيلع كردي الو ،اهّقحتسا نم ضرألا ذخأيو هعرز كسميلف ،اهيف رذب
 كرتي نأ هيلع طرتشاو هل اهعاب نإ الإ هكردي :لوقي نم مهنمو ؛ضرألا كلت ناصقن

 كهريغ هثروف رذبلا هيلع دري نأ دارأ يذلا تام نإ امأو \هدصحي ىَمَح اهيف هعرز

 .هريغو رذبلا ةر يف هثوروم ماقم يف نوكي هنإف

 اهثرو نإ امأو ؛هعرزو هضرأ كسميو يش هيلع سيلف ،اهئرح يذلا هثرو نإو

 :لوقي نم مهنمو ؛رذبلا نم همهس رادقم هعم ثرو يذلا هيلع ًةريلف ،هريغ عم
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 ؛ضرألا كلت ناصقن نم مهبانم مهيطعيو ،ائيش هيلع كردي الو هلك هعرز كسمي

 .ءيش هيلع سيلو لفطلا هنبا ضرأ يف هعرز كسميلف }هلفط اهثرو نإ كلذكو
 نوكيو .هرذب هنم ذخايلف ،هاوس ةفيلخ هل تناك نإف ،هرمأ يلو نم اهثرو نإ امأو
 ىَتَح عرزلا كرتيلف \ةفيلخ هل نكت مل نإف ،ضرألا كلت ثرو يذلل عرزلا كلذ
 هدصحي :لوقي نم مهنمو ؛هرذب رادقم هنم ذخأيو ضرألا بحاصل هدصحيو كردي

 .هضرأ ناصقن هيطعيو هسفنل

 نيح نم هكلم تلخدف .اهثرحف اهبصغ وأ اهبحاص نذإ ريغب اهثرح نإ كلذكو

 اذه لكأي ال ‘كلذ دعب هيلإ تعجرف ؤبصغلاب اهثرح نإ :لوقي نم مهنمو ؛اهثرح
 تبن امدعب وأ تبني نأ لبق هكلم تلخدأ هلك اذه يف ءاوس ؛ءارقفلا هلكأيو عرزلا
 ،هكلم لخدت نأ لبق ضرألا تصقن ام يطعي هنإف "كردأ امدعب وأ كردي مل و

 .الوأ هانلق ام ىلع لفطلا هنبا ىلإ تعجر نإ كلذكو .كلذ دعب ءيش هيلع سيلو

 لخدت نأ لبق ضرألا ناصقن هيلع نوكي هنإف هرمأ يلو نم كلم تلخد نإ امأو

 نم مهنمو ؛رذبلا هيلع كرديو ،هرمأ يلو نمل عرزلا كلذ نوكيو ،هرمأ يلو نم كلم
 ،هرمأ يلو نم كلم لخدت نأ لبق لوألا اهبحاصل ضرألا كلت ناصقن يطعي :لوقي

 .هل عرزلا نوكيو هكلم تلخد نيح نم هضرأ ناصقن هرمأ يلو نمل يطعيو

 هيلع نادري هجوب اهثرح وأ {ةيدعتلاب لجر اهثرحف نيلجر نيب ضرأ تناك نإو

 هل زوج يذلا مهس هل نوكيف ،رخآلا هل زوجي مل و كلذ امهدحأ هل زّوجف 3"")رذبلا

 ،رذبلا هطعي مل نإو ؛هكيرش نوكيف ،رذبلا نم هبان ام رخآلا هاطعأ نإو ؛ع رزلا نم

 قفني :لوقي نم مهنمو ؛هلك هل عرزلا نوكيو ئضرألا ناصقن نم هبان ام هطعيلف

 نإ اممو .همهس ناصقن هل زوجي مل يذلل يطعيو .ءارقفلا ىلع هلك عرزلا كلذ

 هثرح لاطبإ بوجو يضتقي هحوب اهثرح نإ :هانعم ،«رذبلا هيلع نادري هجوب اهثرح وأ» :هلوف -1

 .ملعأ هللاو .هرخآ ىلإ ...هل هرذب امهدرو
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 وأ امهدحأ هل اهعاب وأ امهضرأ ثرح امدعب يدعتلا هثروف ءامهدحأ تام

 هيلإ جرخي م يذلا وأ امهنم يحلا اف هوجولا نم هجوب هكلم تلخد وأ كل اهبهو

 عرزلا نوكيف ©رذبلا نم همهس هيلع دري نأ ءاش نإ 5رايخلاب ضرألا كلت نم همهس

 يذلا ىلع هكرديو ‘كلذ هلف هضرأ ناصقن نم هبان ام ذخأي نأ دارأ نإو ،امهنيب

 ؛كلذ دارأ نإو ضرألا نم هبان ام بلقي الو 5هلك هل عرزلا نوكيف ضرألا ثرح

 دحاو هنروف يدعملا تام نإ امأو .ضرألا نم هبان ام بلقي : لوقي نم مهنمو

 هيلع دري نأ هكيرش دارأ نإف ،يدَعَُملا ةلزنمب نوكي هنإف ضرألا باحصأ نم

 ؛هل عرزلا نوكيف ضرألا نم همهس ناصقن هنم ذخأي نأ دارأ نإو ؛كلذ هلف رذبلا

 . نالوق هيفف ضرألا نم همهس بلقي نأ دارأ نإو

1 
7 

 هيلع ىبأو ااهيف ثرح ام بلقا :هبحاصل امهدحأ لاقف ،اعيمج هاثرو نإ امأو

 الو نابلقي ال :لوقي نم مهنمو ؛بلقي نأ امهنم ىبأ نم لوق لوقلاف هبحاص
 .ءارقفلا هلكأيو ءائيش هنم نالكأي

 هثروف ‘"هبحاص تامو ،هتثرو هثروف ضرألا باحصأ دحأ تام نإ انمو

 امو ،يدَعَتْملا ىلع كردي اميف مهثوروم ماقم يف نونوكي ةثرولا ًاإف ايدَعَسملا

 .هيلع كردي ال امو هكيرش ىلع كردي امو ،هيلع كردي ال

 بلقو رذبلا در يف منهنيب اميف اوفلتخاو ءاكرشلا ضرأ يدعملا ثرح نإو

 ٠ رادقم بلقي :لوقي نم لوق يف الإ كرذبلا ةر ىلإ ىعد نم لوق لوقلاف ؤثرحلا
 نم لوق لوقلاف ،هبلقو هيف تبن ام علق يف اوفلتخا نإ امأو ؛ءاش ام لعفيلف همهس

 نإ :لوقي نم مهنمو ؛هعلقب لاق نم لوق لوقلا :لوقي نم مهنمو ؛هبلقي :مهنم لاق
 ءاش ام ثرحلا كلذ نم همهس رادقمب امهنم دحاو للك لعفيلف ،كلذ يف امصتخا

 .كيرشلا ثرو :يأ «يألعتملا هئروف» .هكيرش :يعي «هبحاص تامو» :هلو -1
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 ءيدَعَتملا ىلع رذبلا ةرو ،ناصقنلا ذخأ ينف افلتخا نإ كلذكو .بلقلاوأ علقلا نم

 .همهس رادقم يف لاق ام امهنم دحاو لكل نوكي

 هبلقي وأ هل عرزلا نوكيف ،يدَعَسُملا ىلع رذبلا دري نأ هبحاص امهدحأ رمأ نإو

 .هكيرش هل هزَوج ام هل نوكيف ،زئاج كلذف هلك امهضرأ ناصقن ذخأي وأ 3هلك

 كرذبلا ةرو ناصقنلا ذخأ يف هلعف زوجي نسم سانلا نم امهريغ ارمأ نإ كلذكو

 .هبحاص رمأ نإ امهدحأ يف باوخلاك اهيف باوجلا ،هعلقو اهيف ثرح ام بلقو

 ءاقفَّستي ىّتَح اهنابلقي الف ،هرذب فلاخ اك هب اهنابلقي اميف افلتخا نإ كلذكو
 .دارأ ام همهس ي امهدحأ لعفيوأ

 اهبحاص سذبب اهثرحف هريغ ضرمأ ىلع ىدعت نميف ةلأسم
 بحاصل اهيف هرذب يذلا رذبلا ""هجرخف ،يدَعلاب هريغ ضرأ ثرح نمو

 وه اذإف ضرألا بحاص ريغل هنأ ىلع هقرس وأ ،ةقرسلابوأ :هذخأ طلغلاب ضرألا

 ،}حخسفنم مهعيب جرخف يدَعَسلاب عئابلا ضرأ يف هثرحف رذبلا هنم ىرتشا وأ ؛هل

 ىلع نوكي الو ،هؤانع يدَعَتثملل سيلو ،ضرألا بحاصل هلك اذه يف عرزلا ةف

 .هنم رثكأ وأ هرذب لثم هبحاص هنم دصح نإ ءيش ماعطلا كلذ ةعابت نم يدعملا

 هنم دصح وأ ،اَعْيَش هنم دصحي مل نإ امأو .ءيش هيلع سيلف ،هنم هرب نإ كلذكو

 نم لضف نإو .نماض هل وهف ،يدَعَلاب ىلوألا ةعارزلا نم صقن ام لكف ،اضعب

 .ضرألا بحاصل اهيف هرذب يذلا رذبلا نأ نيبتف :يأ .«رذبلا جرخف» -1

 نوكي نأ ىلع ،«اخسفنم هعيب ج رخف» :لاقي نأ باوصلا لَعَل :«اخسفنم مهعيب جرخف» :هلوق -2

 .ررحيل .رذبلا ىلع ادئاع درفملا ريمض

 ضرأ يدعتلاب صخش ثرح نإ :هدارم :«اخسفنم مهعيب جرخف يدعتلاب عئابلا ضرأ يف هثرحف» -3

 .ملعأ هلل او .رذبلا عيب خسفنا ولو ىتَح ،يعتلا ةفص هنع ليزي ال رذبلا هل عاب يذلا
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 نإ كلذكو .يدعسلا ارب دقف ،لّوألا هرذب ردقب هنم عفتنا وأ ءيش عرزلا كلذ

 يدعملا لوألا رذبلا ردقب هنم اودسفأ وأ هديبع وأ هُباود عرزلا كلذب عفتنا

 يذلا ميتيلاوأ .عرزلا كلذ نم هدسفأ ام وأ ،هلفط هب عفتنا نم امأو .ءيرب اذه ين

 هنم أربي الف عرزلا كلذ نم ءالؤه دسفأ ام فكن ،نونجلا وأ .هيلع فلختسا

 كلذ دسفأ نم ىلع ضرألا بحاص كرديو ،رذبلا نامض همزليو يدعملا

 .هب قًالصتي : لوقي نم مهنمو ؛هسفنل هكسعيو هتميق

 داسفلا كلذ ناك نإف "هريغ يشاوم نم هدي يف ناك ام عرزلا كلذ دسفأ نإو

 ىلإ عجري امنإ ناك نإو ،يدَعَسُملا ارب دقف هدي يف ناك نم ىلع كردي اًمِم

 اهلبق يلا يف باوحجلاك اهيف باوجلاو ،كلذب يدعملا أربي الف يشاوملا بحاص

 .اهبحاص اهمرغ نإ ةميقلا كلتب عنصي اميف

 هنم ري هبان امف ،هكيرش نيبو هنيب يلا يشاوملا عرزلا كلذ دسفأ نإو

 جرخي اًمِم هكيرش بوني ام ناك نإ ًالإ ،هنم أربي الف هكيرش بان امو ،يدَعَتْملا

 مل و تبن وأ ،تبني نأ لبق رذبلا كلذ دسفأ نإ انركذ يذلا اذه يف ءاوسو ،هلام نيي

 .دحاو اهيف باوجلا دصحي م و كردأ و كردي

 بحاص دسفأ ام ةلزنمب وهف ،هدسفأف عرزلا كلذ دسفي نأ ادحأ رمأ نإو

 .رثكأ وأ رذبلا لثم كلذ ناك نإ يدعملا ربيو ،رذبلا

 ؛يدعَْملا ارب دقف هدسفأف عرزلا كلذ دسفي نأ كيرشلا نيبو هنيب ادبع رمأ نإو

 هنم أربي الأ هتبقر نود اكِم هرمأي مل يذلا كيرشلا بوني اميف :لوقي نم مهنمو

 .ضرألا بحاص وه ريمضلا عجرم :«هريغ يشاوم نم» :هلوق -1

 .«اًدبع رمأ نإو» :دعب اميف هلوق كلذكو ؛ضرألا بحاص وه رمآلا ،«...ادحأ رمأ نإو» -2

 | اُمم» رخآلا ضعبلا يفو ،ةيلصألا خسنلا ضعب يف اذكه ،«يلعتملا هنم أربي ًالأ هتبقر نود اًمم» -3

   ةرابعلا نوكتف ،اطقس يل ودبي اميف ةرابعلا يف أ ريغ ؛ماقملاب قفوأ ةريخألا ةرابعلاو ،«هتميق نود
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 دبعلا هدسفأ نإ امأو .ريغ وأ وه كيرشلا كلذ ناكأ اذه يف ءاوسو ؛يدَعَتُملا

 .كيرشلا بوني اميف الإ يدعملا اربي الف ادحأ هرمأي نأ ريغ نم كرتشملا

 بحاص دسفأ يذلا كلذ ةميق هيلع كردي امنإف ع رزلا كلذ دحأ دسفأ نإو

 هتئربت الو يدعملا ةللاحم داسفلا كلذ يف زوجي الو "يدعتلا نود }ع رزلا

 .هتئربتو عرزلا بحاص لح هيزجيو

 اذه يف ءيرب يدَعَتُلاف ع رزلا كلذ دسفأ نم رذبلا بحاص ثرو نإ امأو

 يف رذبلا نم صقن امو ؛هنم رثكأ وأ رذبلا لثم دسفأ يذلا ةميق ناك نإ ،هجولا

 ،هلثم وأ رذبلا نم رثكأ داسفلا كلذ ةميق تناك نإو .يدعملا ىلع هنامضف ءاذه

 ناك نإو ؛ءيرب يدَعَلاف هلك كلذ يف هل ىضق امنإ ناك نإف ،هنم لقأ ذخأف
 بحاصل اهمرغيو ،هيدَعَتُملا ىلع ةّيقبلاف كلذ نم ةيمست يف كلذ ىضق امنإ

 ام ناصقن يدَعَتُملا ىلعف ،هبحاص همرغف رذبلا نم لقأ داسفلا ناك نإ امأو ؛رذبلا

 .هرذب رادقم ذخأ نإ الإ يقب

 .«هتميق نود هدسفأ اًمم» :يلاتلاك

 اميف هرمأي مل يذلا (دبعلا ةيكلم يف كيرشلا) كيرشلا بوني اميف لوقي نم مهنمو :ةرابعلا ىنعمو
 .ملعأ هللاو .يعتملا هنم أربي ًالأ (رذبلا ةميق) هتميق نود (دبعلا) هدسفأ

 ضرألا بحاصل كيرشلا ناكأ ءاوس :هانعم ‘«هريغ وأ وه كيرشلا كلذ ناكأ اذه يف ءاوسو» -1

 .يّعتملا ريغ رخآ اصخش دبعلا يف كيرشلا ناك وأ ،رذبلاب هضرأ ىلع يعتملا وه دبعلا كلذ يف
 .«دسفأ» ال «كردي» لعاف :«ع رزلا بحاص» -2

 نم لح يف دسفملا لعجي نأ يدعتملا نم بلطي ال :هدارم :«يّعتملا ةللاحم كلذ يف زوجي الو» -3

 .عرزلا بحاص وه امإو ،َقحلا بحاص وه سيل ةنأل ،هرمأ
 ةيمست يف كلذ ىضق امثإ ناك ناو ءيرب يدعتملاف هلك كلذ يف هل ىضق امإ ناك نإف» :هلوق -4

 يأ كلذ ضرألا بحاصل ىضق عرزلا دسفم ناك نإ :هانعم «يعتملا ىلع ةيقبلاف كلذ نم

 ةيمست يف هاضق ناك نإو ،يعتملا ئرب دقف رذبلا 1 نع ًاضوع هربتعاو ةميقلا نم رادقملا كلذ

 .ملعأ هلل او .يعتملا ىلع ةيقبلاف ثلث وأ فصنك هنم ىمسم ءزج يف يأ
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 كلذكو .داسفلا كلذ ةميقو رذبلا هيلعف اهلك كلذ يدعملا دسفأ نإو

 .لوألا رذبلا عم داسفلا ةميق مرغ هيلع نوكيف ،هلفط وأ كلذ تدسفأ نإ هيشاوم

 باقر لباقي امو ،لّوألا رذبلا هيلعف هرمأ ريغب عرزلا كلذ اودسفأ نإ هديبع امأو
 ام امأو ءيش هيلع هنم سيلف كلذ هزواج امو داسفلا كلذ ةميق نم ديبعلا

 .هلك هنامض هيلعف هرمأب اودسفأ

 ام لكف ،عرزلا كلذ تدسفأ نإ هريغ يشاوم نم يدعملا دي يف ناك امو

 يشاوملا بحاص ىلع وهف همزلي ال امو ،هيلع وهف ،هنامض همزلي

 يذلا بئاغلا لام وأ ،نونجملاوأ اهيلع فلختسا يذلا لفطلا دسفأ ام امأو
 ااو ه. ر

 .ءالؤه نم هدسفأ نم لام نم همرغيو هلك اذهب ذخؤي يدعّتلملاف هيلع فلختسا

 ام وأ ةيراعلا وأ ةعيدولا وأ نهرلاب هريغ لام نم هدي يف ناك اًمِم دسفأ ام امأو

 .لاملا بحاص ىلع هب عجريو كلام نم همرغي هتاف كلذ هبشأ

 ")رم ارب دقف ،هدحو يدعتلا هثروف رذبلاو ضرألا بحاص تام نإ امأو

 .ءاش نإ هسفنل همرغيلف عرزلا كلذ دحأ دسفأ نإو .رذبلا
 3 ر

 نإف اف ,الام كرت دقو هانركذ يذلا عرزلا دسفأ نم هنروف يدعملا تام نإو

 هنثروف يدعملا تام نإ امأو ؛دسفأ ام ة ةميقو ،رذبلا هيلع كردي ضرألا بحاص

 . يدعملا ارب دقف 6رذبلاو ضرألا بحاص

 يل اميم هتأريأو» :برعلا ناسل يف لاق .. .رذبلا نم ا :لاقي نأ حيصفلا :«رذبلا نم أرب دقف» -1

 نع ةريخألا ءارو ةعارب ردان ريخألاو _ ؤرْبَيو انبي رمألا نم ئربو {ةئربت هتاربو ءوُيَلَع

 ةأرثبأو ءاؤُربَتو اوزُبو ءارو ةعارب كقح نم ك ئرب .بويا نيلا ف كلذكو 5ئينايحللا
 .(«أرب» ةّداَم :ر) ىهتنا .«كأرَبَو هنم

 .ةظفللا ترركت امهم هتداعإ نع انينغي انه قيلعتلا اَذَهَو

 .«ًالام فلخ نإ يأ» :خسانلا فاضأ -2
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 ىلع اهانع كردي الف هل اهنك يدعملا اهب ثرح يتلا باودلا تناك نإو

 ىلع اهمانع كردي هنإف ضرألا بحاصل تناك نإو ؛رذبلاو ضرألا بحاص

 نإو ؛هباود ءانع ردقب عرزلا نم عفتنا نإ ائيش كردي ال :لوقي نم مهنمو ؛يدَعَتُملا

 ؛ءيش ضرألا بحاص ىلع سيلو "يدعملا ىلع اهءانع كرديلف رخآ لجرل تناك

 .يدعسلا ريغل تناك نإ باودلا ءانع ضرألا بحاص يطعي :لوقي نم مهنمو

 كردي اهبحاص ًةإف ،بصغفلاب هدي يف يهو يدعملا ريغل باودلا تناك نإو

 نإو ؛ضرألا بحاص ىلع هباود ءانع كردي امنإ :لوقي نم مهنمو ؛هيلع اهءانع

 عافتنالا هل زوجي اًمِم ةنامألا هوجو نم هجوب يدعملا دي يف باودلا هذه تناك

 ال هثباود لثم هنبا باود كلذكو .ءانعلا اهيف كردي الو ،هّباود ةلزنمب هنإف 5هب
 .اغلاب وأ ناك الفط !اتيش هيلع هنبا كردي الو ءاهءانع كردي

 هنإف ،بئاغلا وأ ،نونجلا وأ }هيلع فلختسا يذلا ميتيلل باودلا كلت تناك نإو
 .ضرألا بحاص ىلع هكردي الو ،هسفن نم باودلا ءانع يطعي

 لك بيصن يف باوجلاف ،انركذ ام نيب ةكرتشملا باودلاب ثرح امإ ناك نإو

 .باودلاب مهدارفنا يف ًالّرأ هانركذ اميف باوخجلاك ،َباودلا نم مهنم دحاو

 .ح . ¡ه . . . ٠ . ..م
 رخا لجرم سذب اهثرحف هريغ ضرا ىلع ىدعت نميف ةل اسم

 امل نماض وهف ‘هبحاص نم هبصغ دقو هريغ رذبب ةيدعتلاب لجر ضرأ ثرح نمو
 م نإو .هل عرزلا نوكيو هضرأ ف رذب ام ضرألا بحاص هيطعيو رذبلا نم بصغ

 هاطعأ ءاش نإو ءاش نإ ضرألا بحاص هل طعيلف ايش رذبلا بحاصل بصاغلا طعي

 . "هضرأ ف رذب ام ضرألا بحاصل بصافلا ىطعأ نإو هل عرزلا نوكيو ‘©بصاغلل

 سيلو هبحاصل نومضم رذبلاو ©ضرألا بحاصل عرزلا أ :اهلك روصلا هذه ق مكحلا -1

 .ملعأ هلل او .هئانع ىلع ضوع نم يش يدعتملل
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 ام بصاغلل ضرألا بحاص طعيلف لفط وهو بصاغلا نبال رذبلا ناك نإ كلذكو
 يف رذب نإ كلذكو .هضرأ يف هوبأ رذب ام هل طعيلف 5اًغلاب هنبا ناك نإو .هضرأ يف رذب

 .ضرألا بحاص هيلع اهدريلف ،هرمأ يلو نم ةعيرز ضرألا كلت

 وأ هيلع هكرديلف \هنم بصغ ام ضرألا بحاص نم رذبلا بحاص بلط نإو

 وهف "عرزلا نم هل اريت نإو ،هل عرًؤلاف اهرذب هاطعأ نإف عرزلا نم هل اربتي
 كلذ تبني مل نإو ؛هنم هبلط نإ ضرألا بحاصل ناصقنلا يطعيو ،رذبلا بحاصل

 ضرألا بحاص ىلع رذبلا كردي الف ائيش هب عفتني مل و ؤبهذف تبن وأ رذبلا
 هب عفتني مل و \}هدسفأ وأ كلذ ضرألا بحاص بلق نإو ،يدَعَُملا ىلع هكرديو
 كلذب عفتنا نإ امأو هبحاصل بصاغلا ىلع رذبلا نامض نوكيو ،ءيش هيلع سيلف

 .يلع هكرديلف يدعملا هنم هبلط نإو ،هبحاص ىلع هّدريلف رذبلا رادقمب عرزلا

 وأ }ليصق وهو هرذب رادقم عرزلا كلذ نم ذخأي نأ رذبلا بحاص دارأ نإو
 كلذكو ؛هنم ءيش بصاغلا وأ ضرألا بحاص ىلع نوكي الو ،زئاج كلذف ،كردأ

 بحاص أرب دقف عرزلا كلذ ريغ نم ضرألا بحاص لام نم هرذب رادقم ذخأ نإ

 هلام نم هذخأ نم ىلع هبحاص هكرديو كلذ زوجي ال :لوقي نم مهنمو ؛ضراألا

 نأ لبق عرزلا كلذ كردأ نإو ؛هنم بصغ ام بصاغلا ىلع رذبلا بحاص كرديو

 يف هلعفي ام هيف لعفي هئف ؤبصاغلا ىلع وأ هبحاص ىلع رذبلا ضرألا بحاص دري

 بحاص ىلع هكردي رذبلا بحاص أ :هانعم ««عرزلا نم هل اريتي وأ هيلع هكرديلف» :هلوق -1

 ذخأيلف عرزلا نم رذبلا بحاصل اريت ءاش نإو ،رذبلا هاطعأ ضرألا بحاص ءاش نإف ضرألا

 .اهبحاصل ضرألا ناصقن ضوعيو ،رذبلا بحاص عرزلا
 سيل نكل ءرذبلاب ةبلاطملا قح يعتملل أ :هانعم }«هيلع هكرديلف يلعتملا هنم هبلط نإو» :هلوق -2

 .ملعأ هلل او .رذبلا بحاصل وه هريل امإو هكم "قح ساسأ ىلع

 .باودلا فلعل رضخأ عطقي حمقلا وأ ريعشلا عرز وه نالصق ىلع عمجير «ليصقلا» -3
 .ع رزلا كلذ كردأ دقو هرذب رادقم ذخأي وأ :هدارم ««كردأ وأ» :هلوقو
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 كلذ دصحي نأ رذبلا بحاص دارأ نإف ؤڵبصاغلل رذبلا ناك اذإ امك ،ع رزلا كلذ

 ضرألا ناصقن :لوقي نم مهنمو ؛ضرألا ناصقن هيلع نوكيو زئاج كلذف عرزلا

 كردي امنإو ،عرزلا كلذ رذبلا بحاص كردي ال :لوقي نم مهنمو ؛بصافلا ىلع

 رذبلا كردي امنإ :لوقي نم مهنمو ؛ضرألا بحاص ىلع وأ بصاغلا ىلع هرذب

 كلذ دصحي امنإ :لوقي نم مهنمو ؛ضرألا بحاص ىلع كردي الو ؤبصاغلا ىلع

 مهنمو ؛ضرألا بحاصل ناصقنلا يطعيو ،هبحاص ىلع رذبلا دريو ©بصافلا عرزلا
 يطعيو ،هبحاصل رذبلا بصاغلا يطعيو ،ءارقفلا عرزلا كلذ لكأي امنإ :لوقي نم

 .اهبحاصل ضرألا ناصقن

 نإف ،ةربقملا وأ دجسملا لام نم وأ ،رجألا لام نم رذبلا كلذ بصغ نإ امأو

 هلف ءايشألاو يناعملا كلت ىلع مئاقلل رذبلا كلذ ليك يطعي نأ رذبلا بحاص دارأ

 دارأ نإو ؛كلذ هلف لوألا رذبلا فلاخي امي ثرحلا كلذ بلقي نأ دارأ نإو .كلذ

 يدملا يطعيو ،رذبلا بحاصل وهف عرزلا كردأ نإو ؛كلذ هلف اضيأ هعلق

 هلك عرزلا ضرألا بحاص دصحي :لوقي نم مهنمو ؛اهبحاصل ضرألا ناصقن

 .كلذ يدعملا نمضي :لوقي نم مهنمو ؛اهيف لوألا رذبلا رادقم كرتيو

 .هل عرزلا نوكيو ،اهبحاصل ضرألا ناصقن نمضيو

 نوكيف اهقحتسا هوجولا نم هجوب رذبلا بحاص كلم ضرألا كلت تلخد نإو

 مل نإو ءيش يدعملا ىلع نوكي الف ،هرذب رادقمب اهنم عفتنا نإف ،هل عرزلا

 رادقمب عفتنا نإو ‘هنم ذخأ ام ليك يدعملا ىلع كرديلف كلذ نم ءيشب عفتني

 مأ اليصق هب عفتناأ اذه يف ءاوس "يدعملا ىلع يقب ام كرديلف ،رذبلا ضعب
 هنم عفتنا نإو ‘هل وهف ضرألا بحاص ىلع رذبلا عجر نإ كلذكو .كردأ امدعب

 نمضي» : يلاتلاك اهمامت نوكيف ،اطقس ةرابعلا يف لَعَل :«كلذ يدَعَتْملا نمضي» :هلوق -1

 .ملعأ هلل اَو .«هل عرزلا نوكيو ،اهبحاصل ضرألا ناصقن نمضيو ،رذبلا كلذ يدعملا
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 ىلع كرديلف ضعبلاب عفتنا وأ ءيشب عفتني مل نإو ،يدَعَتُلا هنم أرب هرذب رادقمع

 .هل يقب ام يدعملا

 دارأف ،كلذ هبشأ ام وأ ةبه وأ ثاريم بصاغلا كلذ ىلإ رذبلا عجر نإ امو
 بحاص نم رذبلا يدعملا بلط نإو ©فكلذ هلف هرذب هيلع د دري نأ ضرألا بحاص

 هلف ثارخلا كلذ بلقي نأ ضرألا بحاص دارأ نإو .هيلع هكردي هئإف ضرألا
 اهيف باوجلاف عرزلا كردأ نإو .كلذ هلف اضيأ تابنلا كلذ علقي نأ دارأ نإو ؛كلذ

 .اهلبق اميف باوخلا لثم

 ضرأ يف مههابشأ وأ نونجلا وأ ميتيلا نم هرمأ يلو نم رذب يدعملا رذب نإو
 نإو ؛كلذ هلف يدعملا ىلع رذبلا كلذ ةري نأ ضرألا بحاص دارأ نإف 6هريغ

 ليبس هليبس نوكيف كردأ ىَمَح هكرت نإو ؛كلذ هلف لوألا فلاخي امب هبلقي نأ دارأ

 رذبلا ضرألا بحاص ًةريلف بئاغلا مدق وأ نونجلا قافأ وأ ميتيلا غلب نإو .هلبق ام

 هدري نأ رذبلا بحاص هاهن نإ لإ هيلع فلختسا نم وأ ةفيلخلا نيب ءاش نم ىلع

 .هبحاصل لإ هيطعي ال :لوقي نم :مهنمو ؛يدَعَتْملا ىلع

 كردي نأ ىلع هل ثرح نإف ‘ضرألا بحاصل هرذبب اهثرحف اضرأ بصغ نمو

 نإ امأو .اميش ش كردي الف ؛رذبلا هب هيلع كردي لا ىلع اهثرح نو ٤ ©كلذ هلف ف رذبلا هيلع

 انلق امك اهيف مكحلاف هكزتي ل نإو ©رذبلا بحاصل عرزلا نوكيف .ر بحاص

 .يدعتلا لئاسم نم اهلبق اميف

 رخآ لجر عم هيف كرتشا دق رذبب اهثرحف رخآ لجرل اضرأ لحر بصغ نإو

 دحاو لك مهس يف باوجلاف ؛يدَعَْملا عم اعيمج هيف اكرتشا وأ يدعملا ريغ

 .هريغ نود هب درفنا اميف باوجلا لثم ،مهنم

 اهيف ثرحف ‘تبصغ نإ هرمأ لجر يلو نم لاكو نونجلاو ميتيلا ضرأ كلذكو

 ثرح نإو .اذه لبق هانركذ ام ىلع ضرألا بحاصل عرزلاف الؤه رذب بصاغلا
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 نأ ءاش نإ ءاش ام كلذ يف لعفي ةفيلخلا إف ميتيلا كلذ ةفيلخ رذب بصاغلا اهيف

 مهيلع كرديو مه هدصحيلف ،كردأ ىتَح هكرت نإو ،كلذ هلف ءالؤه رذبب هبلقي
 كلذ دصحي نأ يدعملا كرتي نأ ةفيلخلا ىأر نإو ؛‘رخآ ةفيلخب هرذب رادقم

 .حلصأ كلذ تأ ىأر نإ كلذ هلف رذبلاو ضرألا ناصقن هيلع كرديو ،عرزلا

 ايطعي نأ ادارأ نإ ءامهتفيلخ ةلزنمب نانوكي اَمُهَتإَق نونجلا قافأ وأ ميتيلا غلب نإو

 نأ ادارأ نإو ؤ‘كلذ امهلف امهضرأ ابلقي نأ ادارأ نإو ©كلذ امهلف هبحاصل رذبلا

 .اضيأ كلذ امهلف امهضرأ ناصقن اذخأيو اهاكرتي

 وأ هسفنل يدعتلاب هريغ ضرأ يف مهرذب نونجملا وأ ميتيلا ةفيلخ ثرح نإو

 هضرأ بلقي وأ ءاش نإ ةفيلخلا ىلع رذبلا دري ضرألا بحاص ًقإف رذبلا باحصأل
 ضرألا بحاص مهيلع ًةريلف ،نونجلا قافأ وأ لفطلا غلب نإف ؛اهيف تبن ام علقي وأ ،اًضيأ

 .كلذ هبشأ امو علقلاو بلقلا نم انركذ امم ءاش ام هضرأ يف لعفيو ،مهرذب

 . . ٠ . . ٠ ٨٠ .ه س 2 ي ٤ ؟

 هكلم تلخ د مب اضرم ١ بصع نميف ةل اسم

 رذب ام ناك نإف كلذ دعب هكلم تلخدف .ةيدعتلاب اهثرحف اضرأ بصغ نمو

 الوأ هنم اهبصغ نمل ضرألا ناصقن يطعيو ،اهيف عرز امو اهكسمي هئف ،هل اهيف
 ناصقن نم ءيش هيلع سيلف ،اهثرو نإ ممأو ؛اهنري مل نإ هكلم لخدت نأ لبق

 هرذب رادقم نونجلا وأ ميتيلا ةفيلخ كردي :هانعم ،«رخآ ةفيلخب هرذب رادقم مهيلع كرديو» :هلوق -1

 ال ىّنَح رذبلا ريدقت رمأ يف نونجلا وأ ميتيلا ىلع فختسي رخآ ةفيلخ ريدقتب (ةفيلخلا يأ) وه
 وأ ميتيلا لام نم هرذب ةميق هذخأ يف بوصغملا رذبلا بحاص لوألا ةفيلخلا نم فيح نوكي

 .ملعأ هلل او .نونجملا

 يّعتملا كرتي نأ ةفيلخلا يضر ام دعب رذبلا ركذل ىعم ال :لوقأ .خسانلا ةفاضإ نم «رذبلاو» -2
 .رّرحيلف .ضرألا ناصقن نمضي نأ الإ لاحلا هرذَه يف هل سيلف ،عرزلا َكلَذ دصح
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 ،ضرألا نم هريغ بان ام ناصقن يطعي هئإف ،اضعب اهنم ثرو نإ امأو .ضرألا

 هكلم لخدي مل نإو ؛ًالؤأ هانرسف امك هل ناك اذإ رذبلا نم هبان ام هبحاص هيلع دريو

 ؛بصافلا ىلع رذبلا ريو ضرألا بحاص هكسمي هنإف عرزلا كردأ امدعب الإ

 كلذ ضرألا بحاص ذخأيلف ،لاحلا اذه ىلع هكلم اهنم ةيمست تلخد نإ كلذكو

 كردأ امدعب بصاغلا هثرو نإ امأو .بصاغلا ىلعرذبلا اودريلو ،هتنرو وأ عرزلا

 رذبلا كرديو «ضعبلا كلذ كسميلف ،اضعب اهنم ثرو نإ امأو .هلك هكسميلف

 وأ ثاريممب هيلإ تعجر م .ةيدعتلاب اهثرح نإ :لوقي نم مهنمو ؛هعم ثرو نم ىلع
 نم مهنمو ؛ءارقفلا عرزلا كلذ لكأي امنإف ،كلملا لوخد عاونأ نم ثاريم ريغب

 لوخد بجوي ىنعمب هيلإ تعجر مث ،هرذبب ةيدعتلاب لجر ضرأ ثرح نإ :لوقي
 تبصغ يلا ضرألا بحاصل وهف عرزلا كلذ نم اهيف تبن ام لكف ‘ٹاريمك كلملا

 :لوقي نم مهنمو ؛هكلم تلخد نيح نم بصاغلل ضرألا ناصقن "يطعيو ،هنم

 امأو .هيلي تعجر نيح نم بصاغلا هيلع رجح نإ الإ ،ءيش اهناصقن نم هيلع سيل
 .ءيش هيلع سيلف ءاهثرحي نأ لبق هل ضرألا كلت ث نيت نإ

 ضرألا تجرخف نظي اميف هرذبب هريغل اهنأ ىلع ضرألا كلت ثرح نإ امأو
 .هل عرزلا نوكيو ،هبحاصل رذبلا يطعي هتإف ؛هريغل رذبلاو 5هل

 تجرخف هريغل اهنأ ىلع ضرأ يف هريغل وهو ،رذبلا كلذ ثرح دّسعت نإو

 هيلع سيلو ضرألا كلت يف هرذب نم تبن ام رذبلا بحاص كسمي هنإف اهل ضرألا
 اذه ىلع هريغ عرارزب هضرأ ثرح دّمعت نإ كلذكو ؛ءيش ضرألا ناصقن نم

 ‘هنم تبصغ ينلا ضرألا بحاص ىلع دئاع «يطعي» ريمض ،«ضرألا ناصقن يطعيو» :هلوغ -1

 نأ هيلع نكل «ضرألا بحاصل وهف عرز نم ةبوصغملا ضرألا يف تبن ام :يلاتلاك ىنعملا نوكيف

 نوكي ال ضرألا ناصقنل ريدقتلا نوكي يأ اهكلم تلخد نيح نم بصاغلل ضرألا ناصقن دري

 .ملعأ هلل او .بصاغلا كلم ضرألا لوخد نيح نم نكلو ،رذبلا نيح نم
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 هل زوجيو ؛هدي يف تناك ضرأ وأ "نونجملا هنبا وأ لفطلا هنبا ضرأ كلذكو لاحلا
 .لاحلا اذه ىلع هريغ رذب ثرحب اهدّمعت نإ اهثرح

 ىلإ رايخلاف ،هنم دمع ىلع هريغ رذبب هكيرش نيبو هنيب اضرأ ثرح نإ كلذكو
 ال :لوقي نم مهنمو ؛عرزلا كلذ كسمأ ءاش نإو هذخأ ءاش نإ ،رذبلا بحاص

 بان ام امأو ؛همهس نم يدعملا لباقي اميف الإ ،رذبلا بحاصل رايخلا نوكي

 ءاش نإو ‘هبحاصل وذبلا ىطعأ ءاش نإ ،رايخلاب هيف وهف ضرألا كلت نم هكيرش
 همهس كرت ءاش نإو عرزلا كلذ نم همهس بلق ءاش نإو ‘هضرأ ناصقن ذخأ

 ،هل عرزلا نوكيو ،زئاج كلذف لعف ام كيرشل زوج نإ امأو .رذبلا بحاصل

 هنمضيو ،هثرح نمل رذبلا :لوقي نم مهنمو ؛هبحاصل رذبلا نم هبان ام يطعيو
 .ضرألا نم هبان ام ناصقن هكيرشل نمضيو ،هبحاصل

 وأ لفطلا هنبا كلم ضرألا تلخد ث .ةيدعتلاب هرذبب لجر ضرأ ثرح نإ اماو

 ©كلملا هوجو نم كلذ ريغ وأ ةبه وأ عيبب ،هرمأ يلو نم لك وأ "نونجلا وأ غلابلا هنبا

 هذخأيو ،هرذب رذبلا بحاص مهيلع كرديو ؛هكلم ضرألا كلت تلخد نمل عرزلاف

 ؛ةفيلخ ريغب نونجلا وأ .هيلع فلختسا يذلا ميتيلا وأ غلابلا وأ لفطلا هنبا لام نم

 هنإف لفطلا هنبا لإ ‘ةفيلخمي الإ كهسفنب ءالؤه لام نم هذخأي ال :لوقي نم مهنمو

 ضرألا ناصقن يطعيو ،هل عرزلا :لوقي نم مهنمو ؛ةفيلخ ريغب هلام نم هذخأي
 نيح نم مهيلإ تلقتنا نمل اهناصقن يطعيو .هكلم يف تناك امك ،لّوألا اهبحاصل

 نم ىلإ ضرألا كلت تعجر نإ امأو .اًعلاب وأ ناك الفط هنبا الإ ءثمهكلم تلخد

 .ررحيل .رذبلا بحاص ىلع ال كيرشلا ىلع دئاع ريمضلا ،«وهف» :هلوق -1

 ام يّدعتملا كيرشلا كلذل هنم بوصغملا رذبلا بحاص زوح نإ :هانعم «هكيرشل زوج نإ انمأو» :هلوق -2

 .يدتعملا كيرشلا كلذل :يأ ،هل ع رزلا نوكيو ،زئاج كلذف ضرألا كلت يفا رذبلا نم هلعف
 يف تناك امك ،لؤألا اهبحاصل اهناصقن :نيترم ضرألا ناصقن ضوعي هئأ :ةروصلا هذه ىنعم -3

 .ملعا هلل او ...مهيلإ تلقتنا نمل اهناصقت يطعيو ،هكلم
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 نم اهثرو نمل ضرألا ناصقن يطعي هنإف عرزلا كلذ دصحف ،ثاريمب هرمأ يلو

 اهثرو نإ امأو ؛هضرأ ناصقن رادقمب عرزلا كلذب اهبحاص عفتنا نإ ًالإ ،اهثرو نيح

 نم صقن ام هيلع نوكيو هكلم تلخد نيح نم ءيش اهناصقن نم هيلع سيلف .وه
 .""هيلع نيد كلذ أل ،اهنري نأ لبق هنبال ضرألا كلت

 هدجو اذإف ،هنع لأسي هتإف اهبحاص فرعي مل و {ةيدعتلاب اضرأ ثرح نإ امأو

 هضرأ ناصقن ذخأي نأ دارأ نإف عرزلا كلذ دصحيلف ،هل هاطعأ نإف ،رذبلا هطعيلف

 هيلع سيلو ‘هسفنب بصاغلا هدصحيلف ،اهعرَر نيمو اهناصقن نم هرب نإو ،هذخأ

 مهنمو ؛هعرز دصحيو ضرألا كلت ناصقنب صويلف ،اهبحاص فرعي مل نإو ؛ءيش

 ؛ءارقفلا هلكأير ،اهيف عرز ام لكأي الو ضرألا كلت ناصقنب يصوي :لوقي نم

 ءاهيف عرز ام لكأيلف هنم سيأ دقو اهبحاص فرعي مل نإ :لوقي نم مهنمو
 ؛ناصقنلا كلذ هل طعيلف اهبحاص كلذ دعب دجو نإف ،ءارقفلا ىلع اهناصقن قفنيو

 هل نيبتي امّتنِإو .ةرم لوأ نم هفرعي مل مأ 3هيسن ث اهبحاص فرعأ اذه يف ءاوسو

 نم مهنمو ؛هب نّبتي الف اذه ريغ امأو ؛ءانمألا هيلع دهش ام وأ هتدهاشمب اهبحاص

 .هلل ا نيبو هنيب اميف هقدص نم ةّحح هل نوكي نأ صخري

 رادقم قفني هنإف اهبحاص فرعي مل و هضرأ يف هثرحف ،ارذب بصغ نإ امأو
 ءارقفلا لكأيو رذبلا قفني :لوقي نم مهنمو ؛هسفنل ع رزلا كسعيو ،رذبلا كلذ

 .ءيش رذبلا نم هيلع سيلو عرزلا كلذ قفني :لوقي نم مهنمو ؛عرزلا كلذ

 لخدت نأ لبق ناك ضرألا ىلع هيدعتب ثدح يذلا ناصقنلا نأل «هيلع نيد كلذ ثأل» :هلوق -1

 .ضرألا ىلع يلعتملا دلاولا ةمذ يف نيد رابتعالا اذه ىلع وهف هنبا كلم ضرألا هذه

 .اهعرزب الو اهناصقن ضيوعتب ال هبلاطي مل يأ .«اهجرَر نيو اهناصقن نم هأرب نإاو» -2
 :كلذ دعب هلوق إ ئ .هتفرعم نم سيأ دقو :هانعم :«هنم سيأ دقو اهبحاص فرعي مل نإ» :هلوق -3

 هذه أ حضوي اَدَه لك ».. .ةرم لوأ نم هفرعي مل مأ }هيسن 4 اهبحاص فرعأ اذه يف ءاوسو»

 ٢هتَييصعم نم لّصنتي نأ دارأف يدعتلاب طروتو يلتبا نمل ىواتف يه مت اهلاثمأو ماكحألا

 .لاوط نينس لبق هنم تناك اَمُبرَو
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 مل و ءاهبصغي مل مأ اهبصغأ ءاوس ،هريغ ضرأ يف رذبلا كلذ ثرح نم امأو

 رادقم اضيأ ضرألا بحاص قفنيو ،رذبلا فكقم قفني هنإف رذبلا بحاص فرعي

 مل مأ اهبحاص نم ضرألا كلت بصغأ اذه يف ءاوسو ؛عرزلا كسميو ‘كلذ
 ام رادقم قفني هنإف ضرألا بحاص فرعي مل نإو .دحاو اهيف باوحلاو ،اهبصغي

 :لوقي نم مهنمو ؛عرزلا كلذ ءارقفلا لكأيو ضرألا كلت ناصقن قفنيو ؤاهيف رذب
 .ضرألا ناصقنو رذبلا قفنيو اهسفنل عرزلا كلذ كسمي

 ثرعحي نمل نذأي مل نإ هنإف ،هئرح نم فرعي مل و ،هضرأ يف اغعرز لجر دجو نإو

 ‘هضرأ يف ثرح اميف لعفي ام عرزلا كلذ يف لعفيلف ،دحأ دي ين اهلعجي مل و اهيف
 نم رمأ نإ امأو .هداصحو هناصقنو ،اهيف ثرح ام بلقو ،رذبلا در يف ةيدعتلاب

 هل نيبتي ىّتَح اًميش هيف لعفي الف ،عرزلا اهيف دجوف ،دحأ دي يف اهلعج وأ 5اهنرحي
 تثرح امنإ :هدي يف اهلعج نم وأ ،اهثرحب هرمأ نم هل لاق نإف عرزلا كلذ رمأ
 كلذكو .عرزلا كلذ دصحيو ‘هبحاص ىلع رذبلا دري وأ اهبلقي هنإف {ةيدعتلاب

 كلت "كل تفرع دقو .ةيدعتلاب يضرأ تئرح امّتإ :لجرل لاق نإ ضرألا بحاص

 رادقم كرناو هدْصحا وأ .عرزلا كسمتو ،اهثرَح ني رذبلا ةر وأ ،اهبلقا ضرألا
 هب هرمأ ام عيمج لعفيو ،زئاج كلذف ؛اهناصقن هنم ذخ وأ هلك هثْصخا وأ ،رذبلا

 .كلذ دارأ نإ

 ةفيلخ وأ شةيدعتلاب كضرأ تقرخ امنإ :هوبأ هل لاقف غلب نإ لفطلا كلذكو

 امثكشضرأ ترح امنإ :امهتفيلخ امهل لاق اذإ ،فافأ اذإ نونجلا وأ ،غلب اذإ ميتيلا

 ؛ةيدعتلاب ترح نيلا امهضرأ يف نالعفي ام لثم كلذ يف نالعفي امهنإف .ةيدعتلاب
 .رذبلا هيلع نودريو ،كلذ نوقدصي مهتإف 5ةيدعتلاب ترح اهنإ :مهل لاق نم لكو

 .ررحيل .ضرألا كلت يل تفرع دقو :باوصلا لعل :«...ضرألا كلت كل تفرع دقو» -1
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 مهنإف رخآ لجرل وهو ،اهرذب يف ءيش يل سيل :اهثرح نم مهل لاق نإو
 هيف يل سيل :مهل لاق نإ امأو .هل هأ مهتملل وأ ،اهنرح نمل رذبلا كلذ نوطعي

 ال :لوقي نم مهنمو ؛ءيش هيف مهيلع سيلو {هل هوطعيلف .وه نمل نيبتي مل و ءيش

 ىلإ هبسن نإو .اهيف رذب ام رادقم نوكرتيو «مهعرز نودصحيو !ائيش هل نوطعي

 كلذكو .يناعملا ءالؤه مئاقل رذبلا نوطعي مهتإف ،كلذ هبشأ ام وأ كدجاسملا وأ رباقملا

 .لاحلا اذه ىلع ،يناعملا ءالؤه نم دحاول رذبلا نم ةيمستلاب رقأ نإ

 ؟ هرمأب ماق نم لك وأ اهيف هثرحف ريجألال رذبلا ىطعأو ] اضرأ بصغ نمو

 ؛هثرح نم الو ريجألل هيطعي الو اهبحاصل رذبلا ضرألا بحاص يطعي امنإف

 نإ اممو ؛هسفنب هعرز نإ ضرألا كلت يف هثرح نم لكل يطعي :لوقي نم مهنمو
 .هل هطعي الف وه هثرحف بصاغلا هعرز

 . بحاص هب كسمتساف ،اهثرحف ،اهبصغ وأ اهبحاص نذإ ريغب اضرأ ثرح نمو

 يف عرزلا نم هل ناك ام لك عزن هيلع كردي هتإف ،اهيف ثرح ام بلقي نأ ضرألا

 مل مأ عرزلا كلذ كردأآ ءاوس ؛رخآ رذبب اهبلقي نأ هيلع كردي الو ،ضرألا كلت

 . هريغ وأ ناك اريجأ هعزني نأ ضرألا كلت ق هعرز نم ك ذخأيو كردي

 اهنك رجألاو رباقملاو دجاسملا رذب ضرألا كللت ف ثرح نإ بصاغلا كلذكو

 ضرأ 0 هرذب ثرح نإ كلذكو .هل ناك نمل رذبلا كلذ نمضيو ،هعزنب ذخؤي هنإف

 نم ضرأ تمرح نإ ةفيلخلاو بألا كلذكو .لاحلا اذه ىلع ،يناعملا ءالؤهف بصغلا

 يف كلذ ثرح نم نوذخأي مهنإف ،رجألا وأ دجسملا مئاق وأ {ةيدعتلاب هرمأ يلو

 مل نإ ضرألا كلت يف هنرح ام لك عزني نأ يدَعَتئملل زوجيو .هعزنب ضرألا كلت

 :يلاتلاك ةرابعلا لعلو ءاكناصقن ةرابعلا يف أ ودبي ««وه هثرحف بصاغلا هعرز نإ امأو» :هلوق -1

 بصاغلا هطعي الف ،رذبلا كلذ بحاص ضرألا ثرحف ضرألا يف رذب يأ بصاغلا هعرز نإ امأو

 .ملعأ هللاو .رذبلا كلذ ضوع
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 ايدَعَم نوكي الو هعزن نم ضرألا بحاص هعنمي الو ،هلل ا نيبو هنيب اميف هب رضي
 بحاص هعنميو ڵ©بصاغلا هعزني ال :لوقي نم مهنمو ؛كردي مل وأ كلذ كردأ ،كلذب

 .هرذب ةميق لباق ام لإ لغتسا ام لك ضرألا بحاص همرغيو ،اًضيأ ضرألا

 هعنمو هعمجي نأ هبحاص دارأف ڵتبني مل و هثرح وأ ،هثرحي مل و هعرز نإ امأو

 هرذب عمجيو اهضرأ ةرضم نم هعنم كردي امنإو كلذ زوجي الف ضرألا بحاص
 .دارأ امفيك

 يبأ هبقفلا فيلأت نم لوصألا باتك نم سماخلا ءزجلا لمك

 رسجو 6هيف هتيانع هلا هرجآ يسيفنلا رك نب دمحم نب دمحأ سابلا

 هنأد حلاصلا لمعلاو هنم ةنحلا لمجو كهباوث نسحي ها ناجو هل بتاكلا

 ام ظفح هيلع لهسو هايندو هنيد رسأ نم هبلطن امهل رسو .هادهو هتقوو

 .الام لالضلا جهنم نعو . ايعاس ةاجنلا كسمل هلعجو ءارقو بتك

 نعو 4 ارنالم حلاصلا لمعلو ‘ ايداح م نهاوس نعو 4 اكَكتم نبملسملا ريسلو

 .ناف نم لك ناف هللا نوع ذإ هفطلو هللا ن نوم ‘هاكمصتعم حالصلا دض

 ،لمعلاو لوقلا نم ليمجلل اندسي نأو ،هندل نم نوعلا انل بهي نأ هللا ىسعف

 .نيملاعلا برم اد د نيمآ

 ناسل ق لاق .اعنتمم داسفلا نم هلل ا هلعجي نأو :هدارم ؛«اًمصتعم حالصلا لض نعو» :هلوقف -1

 هَمَصع . هقبوي 7 همصعي نأ :هدبع هلل ا ةمصعو ضعنملا :برعلا مالك ف ةمصعلا» :برعلا

 .«مصع» ةّداَم :ر .«هاقوو هعنم :اًمْصَع هُميصعي
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 ةيدعتلاب عاشملا ضرأ ثرح نميف باب

 ؟ هرذب هباحصأ ىلع كردي له .ةيدعتلاب عاشملا ضرأ ثرح نم : تلق

 عاشملا ةلغ يف مهفالتخا ردق ىلع عاشملا لهأل عرزلا كلذ نوكيو ،ال :لاق

 رثكأ وأ ناصقنلا كلذ رادقمب اوعفتنا اذإ ايش ضرألا نامض نم هيلع نوكي الو

 ناصقن مرغيو نيكاسملاو ءارقفلا ةلغلا كلت لكأي امنإ :لوقي نم مهنمو ؛هنم

 الف ،ىرخأ ةعيرزب عرزلا كلذ اوبلقي نأ عاشملا لهأ دارأ نإف عاشملا لهأل ضرألا

 بلقي نأ مهدحأ دارأ نإ امأو .مهنم حالصلا لهأ هيلع َقفَكا نإ الإ ،كلذ اولعفي

 مهس ىلع لجر ىًدعتف \ثرحلل كلذ لبق اهومستقا نإ الإ كلذ دجي الف كائيش اهنم

 تقرخ نإ هضرأ يف هلعفي ام عيمج هيف لعفيو ،ءاش نإ هبلقي هنإف 3هثرحف مهدحأ

 ءهبلقي الف كلذ ثرح نإ ةنسلا كلت ريغ امأو .ةصاخلا ةنسلا كلت يف ةيدعتلاب

 .ءاوس عاشملا لهأ هيف نوكيو

 نذأ نإ امأو .ايدَعَم نوكي الف ،نورخآلا هعنمو مهدحأ نذإب ثرح نإ امو

 ،لاحلا كلذ ىلع هنرح نإو ،زوجي الف ،ثٹرحلل همهس يف رخآلا ذخأ اميف مهدحأ

 ثك ذخأف ءاومستقا نإ كلذكو ؛هثرح بلقو ،هيلع رذبلا ةر يف يدعملا ةلزنمب وهف

 هيلع دريو ،هئرح ين ايدَعَم نوكي الف ،هباحصأ نم دحاو هثرحف ،همهس مهنم دحاو

 نوكي الف \ترحف ،هبحاص مهس ثرعحي نمل مهدحأ نذأ نإ كلذكو ؛اًضيأ هبلقيو ،رذبلا

 .ةيدعتلاب تَترُح نإ هضرأ يف هلعفي امك عاشملا كلذ بحاص لعفي نكلو «ايدَعَمم

 مهس يف ثرحلاب دحأل نذأ نإ :هدارم ،«...همهس يف رخآلا ذخأ اميف مهدحأ نذأ نإ» :هلوغ -1

 .زوجي الف هريغ
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 لشم "هيف باوجلاف 7 ريغب اهثرحف عاشملا ضرأ يف طلغ نم كلذكو

 ،هثرحي مل و ،ةيدعتلاب هعرز نإ رذبلا كلذكو .ةيدعتلاب هثرح نإ عاشملا يف باوجلا

 .هثرحي مل و اهيف عرز نإ لجر ضرأ يف باوجلا لثم اهيف باوجلا

 نم دحاو ةفيلخل زوجي له .يدعتلاب تّمرُح نإ بئاغلاو نونجلاو ميتيلا ضرأو

 ؟ يدَعَتُملل رذبلا يطعي نأ ءالؤه

 اذإ لفطلا كلذكو ؛كردأ اذإ هدصحيو ،عرزلا كلذ علقيو اهبلقيو معن :لاق

 ىطعأ نإو .ةفيلخلا هلعفي ام مهنم دحاو لك لعفيو ؛لقعو قافأ اذإ نونجملاو .غلب

 الف \تبن نإ :لاق . اًيش هنم دصحي نأ لبق ةهاع رذبلا تباصأف ة)رذبلا ةفيلخلا

 ؛نماض وهف ‘كلذ دعب تبن ولو ‘تبني نأ لبق رذبلا ىطعأ نإو ءيش نمضي
 كلذ تبني مل و ارذبلا ةفيلخلا هاطعأف {هثرحي مل و ،اهيف يدعملا رذب نإ كلذكو

 الإ ءاميش اذه يف ةفيلخلا نمضي ال :لوقي نم مهنمو ؛نماض هنإف كلذ دعب عرزلا

 نم لام نم يدعملا ىلع رذبلا دري نأ ةفيلخلل زوجيو ،تبني ال رذبلا أ ملع نإ

 ،هيلع فلختسا نم ىلع هب عجريو ،هلام نم اضيأ هيلع هذريو ،هيلع فلختسا

 يدعتلا ىلع رذبلا دري نأ امأو ؛هيلع عجري الأ ،هنم اعوطت اضيأ هيطعيو

 .كلذ بيصي الف ،هيلع فلختسا نم ضرأ يف هسفنل عرزلا كسميو

 .ملعأ هللاو .ةلأسملا يف باوجلاف وأ ضرألا كلت مكح يف باوجلاف :ريدقتب «اهيف باوجلاف» :هلوق -1

 ضرألا ىلع يدعتملل رذبلا ةفيلخلا ىطعأ نإو :ةرابعلا ىنعم ،هرخآ ىلإ «...رذبلا ةفيلخلا ىطعأ نإو» -2

 لّوألا رذبلا نم دصحي نأ لبق اضوع هاطعأ يذلا رذبلا باصأف اهيف هرذب يذلا هرذب نع اضوع

 نإو ؛نمضي الف تبن ام دعب ضوعلا هاطعأ اذإ امب لوؤي «تبن نإف» :هلوقو ...نمضي الف تبن نإف ائيش

 .ملعأ هللاو .لمأتيل .نماض وهف كلذ دعب تبن ولو ،تبني نأ لبق رذبلا ىطعأ
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 طلغلاب وأ يدحتل اب هريغ ضرمأ ثرح نميف ةلأسم

 اهبحاص دارأف اهبحاص رما ه , وأ طلغلاب وأ .يدملا هريغ ضرأ ثرح نمو

 ؟ هيلع هدري فيكف 6هرذب هيلع ة ًذري نأ

 ئيش مهل ضرعي امنإو ،هرذب سنج نم اهيف رذب ام ليك هيلع ري امإ :لاق
 هل نوكي الف ،هرذب فالخ هاطعأ نإ امو .الف لقأ امأو ؛هنم رثكأ وأ هليك لثم
 هيلع د ًدر نإو .هرذب قافو نم هضرأ يف رذب ام لثم هيلع دري ىتح كلذب ع رزلا

 .هل دري ىتَح لزألا هلاح ىلع وهف يقب امو ار ام ردقب عرزلا نم هلف ،هرذب ضعب

 اًضيأ هرمأ نإو ؛هتلزنم. وهف هل ضرعف ،يّدَعَتُملل ضرعي نم ضرألا بحاص رمأ نإو

 ،كلذب اضيأ هرمأ نإ كلذكو ؛زئاج وهف رومأملل عرزلا نوكيو هرذب هل دري نأ

 .ضرألا بحاص ىلع عجريو

 بيصي الف ،كلذ دعب هل ادب مت هرذب يدعملا ىلع ضرألا بحاص ضرع نإو
 نإ اممو ؛يدَعَتملل عرزلا نوكيف كلذ ىلع يدعملا عم قتا نإ الإ .عوجرلا

 هيلع كردي هنإف هرذب ضرألا بحاص هل ضرع ام دعب كلذ يعسلا 77

 كلذ ىلع مكاحلا هل هربجيو ،هرذب ليك

 راضحإ ىلع ردقي مل نإ هضعب وأ هلك هل هرضحيف هرذب هل ضرعي نأ دارأ اذإو
 ةر هيلع ضرع نإ :لوقي نم مهنمو ؛كلذ دجي الف ائيش رضحي مل نإ امأو لكلا

 نم هلو» :لاق مت .« هارأ :هيلعو 5هل هرهظأ :هل َءيشلاو» :“ضرع" ةّداَم يف سوماقلا ف لاق -1
 َ .ىهتنا .«هّقح ناكم هايإ هاطعأ ابوث هنقح

 .ملعأ هللاو .ضيوعتلا ىنعم ىلإ لوؤي ،اهلاثمأو ةرابعلا هذه يف ضرعلاف اذه ىلعو

 .باوصلا وهو ،«ائيش» (ت) ةخسن يف درو دقو .أطخ وهو 5«اًضيأ» :لصألا ف -2

 بحاص ضرع ام دعب هضفرو ع رزلا كلذ يعتملا ىبأ نإ امأو :هانعم ،«دري مل نإ اًمأو» :هلوق -3
 .خلإ ...هرذب ضرألا
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 وأ يدعتلاب هريغ لام نم رذبلا هيلع ةر نإو ؛رضحي مل ولو زئاج كلذف هرذب

 ناك ام وأ هرمأ يلو نم لام نم هل هَدر نإ امو ؛ائيش هيلع دري مل نمك وهف طلغلاب

 .زئاج كلذف اهلك ةنامألاب هدي يف

 الف لفطلاو ميتيلاو نونجملا :لثم ،هلعف زوجي ال نم هرذب يدَعَمْملل ضرع نإو

 ضرع نإف زوجي الف مهضرأ ثرح نم رذبلا مهنم بلط نإ ءالؤه كلذكو .زوجي

 وأ كهنم ذخأي نأ لبق ضرألا بحاص تامف هرذب يدعملا ىلع ضرألا بحاص

 رذبلا ضرع تبثي امنإو مهنوروم ماقع. تّملا ةثرو نوكيو 3زئاجف يدعملا تام

 اذه ىلع ضرألا بحاص كلذكو ؛دوهشلا ةداهشب وأ هرارقإب يدعملا ىلع

 رذبلا ضرألا بحاص ضرع اذإ هلك اذه نم انركذ ام ىلإ نوجاتحي امإو ،لاحلا

 بيصي الف ،رذبلا يدعملا ضبقي نأ لبق ةفآ عرزلا تباصأف ،يدَعَتُملا ىلع

 كردأف هضبقي ل و هيلع هضرغ نإ كلذكو .هرذب هيطعي نأ الإ ضرألا بحاص

 ٧9 ۔۔ رم
 .كلذ بيصي الف يدعسلا هدصحف ع رزلا

 نم هل ضرعي هنإف ،يدَعَتُملا اهيف رذب ام ضرألا بحاص ىلع لكاشت نإو

 ، يدعتلا عرز ام سنج هل نيبتي مل نإو ؛هغرز هل نوكيف هل نبت امو هرذب سنج
 هيلع لكاشت ييلا كلت نم رضحي :لوقي نم مهنمو ؛كلذ هل نيبتي ىتَح كلذ فقويف

 .هيلع اهضرعيلف يدعملا رذب اميف

 كلذ نم مولعم ءيش ىلع ةنبلاب ىتأ نمف هليك وأ رذبلا سنج يف افلتخا نإو
 .ليكلا رادقم سنجلا يف رذبلا بحاصل مكْحيلَق ،اعيمج ةنّبلاب اوتأ نإو .هب هل مكح

 .هرذب يف هنيمي عم يدَعَسُملا لوق لوقلاف ،ةنيب هل نكت مل نإو

 يأعتمللو ؛ضرألا بحاصل عرزلا لب .هقح نم كلذ سيلف :هانعم .«فكلذ بيصي الف» :هلوق -1:

 .هرذب ضوع
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 ضرع نإو ،ةعمتجب وأ ةقرتفم هيلع اهضرعيلف {ةفلتخم اسانجأ ارذب نإ امأو

 لبق انركذ ام ىلع ضرعي مل امو هل ضرع ام نكيلف 8'لضعبل ضرعي مل و اهضعبل
 ركنأف .هرذب هل ضرع هتنأ ضرألا بحاص هيلع ىعدا نإو .امهرمأ نم اذه

 يعملا ىَعَدا نإ كلذكو .نيميلا هيلع كرديلف !ةنيب هل نكت مل و ،يدَعَُملا

 ةنيب هل نكت مل و ضرألا بحاص ركنأف ،هرذب هل ضرع هنأ ضرألا بحاص ىلع

 اوفلتخاو .كلذب امهئالكو وأ امهتفيلخ يف امهاوعد كلذكو ؛هتوعد ىلع هفلحيلف
 هلك اذه يف ركانلا يعدملا فلحيلف .ةنيب امهنيب نكت مل و هرمأ يلو نم لام يف اضيأ

 ،هرذب هل ضرع ام دعب هبحاص ىلع ةئربتلا امهنم ىَعَا نم كلذكو ؛هملع ىلع

 .نيميلا هبحاص ىلع نوكتو ٍةَنتَبلاب هيلعف

 هركنأو يدعتلا رذب فالخب هضرأ بلق هتنأ ضرألا بحاص ىعدا نإو

 .يدعملا ىلع نيميلا نوكتو ضرألا بحاص ىلع ةَنّيَبلاف ،يدَعسُملا

 هركنأو يدعملا رذب تابن علق دق هتنأ ضرألا بحاص ىعدا نإ كلذكو

 .الوأ هانلق ام ىلع وهف "يدعملا

 هعفد وأ هرذب ليك ضرألا بحاص هيلع ضرعف ،يدَعَتلاب هريغ ضرأ ثرح نمو

 ،هكاردإ دعب هدصح وأ عيش اهبصي مل و يه امك تناك وآ ةفآ ثرحلا كلذ تباصأف

 اذإ هضرأ ناصقن نم ائيش ضرألا بحاص هيلع كردي الف .هضرأ ناصقن هنم بلطف

 هيلع كردي الو هدعب ناك ام وأ رذبلا لبق ناك ام ءاوس ،هل هاطعأ وأ رذبلا هيلع ضرع

 بلطف ،كردأ ام دعب هدصح نإ كلذكو ؛رذبلا هيلع ضرع ام دعب تابنلا كلذ علق

 رادقمب عرزلا كلذ نم عفتنا نإ كلذكو ؛يدَعَتُملا ىلع كلذ كردي الف .هضرأ ناصقن
ِِ 

 .ائيش يدعملا ىلع كلذ دعب كردي الف اهضرأ ناصقن

 . ۔ .ث2 . . . . . 4٠إ .ؤ
 ضرعي مل و اضعب ضرع» :لاقي نأ حصألا :«ضعبل ضرعي مل و اهضعبل ضرع نإو» :هلوق -1

 ررحيل .«اضعب
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 نأ لبق ةفآ هتباصأو رذبلا كلذ تبنف ،يدَعّتلاب لجر ضرأ لجر ثرح نإو

 هنإف ايدَعَتُملا دنع هضرأ ناصقن ضرألا بحاص بلطف .امهنم دحاو هب عفتني

 نإ كلذكو ؛اًضيأ كلذ لثم ةفآ هتباصأف عرزلا كردأ نإ كلذكو ؛هيلع هكردي

 يف فلتخا نإو اهضرأ ناصقن هيلع كردي هيدَعَتُملا نإف ضرألا عم ةفآ هتباصأ

 مهنإف ،هرادقم مهل نيبتيو ،لدعلا لهأ هيف رظني اًمِم كلذ ناك نإف ضرألا ناصقن

 ،هل يطعيف يّدَعَتئملل لعفلا عجريلف "كلذ نم ءيش مه نيبتي مل نإو ؛هيف نورظني
 .ءيش هيلع قبي مل هنأ فلحي مت

 هتثرو فلحف ،نيميلا هيف همزلي يذلا هجولا اذه يف يدَعَتُملا تام نإو :تلق

 ؟ مهيلع بجي اذامف

 ةنيب هل نكت مل نإو ،هب مكحيو مهيلع اهتبثيلف ةئيب ث يدَعَتُملل ناك نإ :لاق

 .ءيش مهيلع قبي مل هأ مهملع ىلع ةثرولا فلحيلف

 ‘هضرأ ناصقن ضرألا بحاص هنم بلطف ،يدَعلاب هريغ ضرأ ثرح نمو
 .هيلع هكردي الف لبقتسملا يف اهناصقن هنم بلط نإو ؛ىضم اميف هيلع هكردي هتاف

 دارأو ،هرذب تابن علقي نأ هب كسمتسا مت ىضم اميف اهناصقن هنم ذخأ نإو

 ؟ يدعتلا رذب فالخب هبلقي نأ ضرألا بحاص

 ٠يّدَعَملل عرزلا نوكي نأ ىلع هضرأ ناصقن الوأ هنم ذخأ امإ ناك نإ :لاق
 هنم بلط نإ امأو ءاضيأ وه اهبلقي الو ،اهتابن علق كلذ دعب هيلع كردي الف

 علقي نأ هيلع كردي هنإف .يَعَتملل عرزلا نوكي نأ طرتشي مل و ااذكه اهناصقن

 هضرأ ناصقن ىلإ هب كسمتسا نإو ؛لّوألا رذبلا فالخب اضيأ وه اهبلقيو ،هتابن

 .هضرأ ناصقن كردي هيَلَع ىعتملا :دصقي هَئأ رهاظلا -1

 .هْبَلَع ىعتملا :دصقي هنأ اضيأ رهاظلا : «ةَنتَب يّدَعَتْملل ناك نإ» -2
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 مهل َنَيَبَت نإف ،حالصلا لهأ كلذ يف رظنيلف ،ائيش تصقن ام :يدعملا هل لاقف

 كلت نم عرزلا هب عفتنا ام كرديلف . ،مهه نيبتي تي مل نإو هيلع هكرديلف ناصقنلا

 بحاص ذخأيلف ضرألا نم عرزلا هب عفتنا امو ناصقنلا يف اوفلتخا نإو .ضرألا

 ضرألا ناصقن ذخأي نأ ىلع رذبلا فصن هل ىطعأ نإو ؛كلذ نم رثكألا ضرألا

 فصن هل ىطعأ نإ امو ؛امهطرش ىلع زئاج كلذف رخآلا فصنلا بان اميف هلك

 هل ىطعأ نإو ؛كلذ زوجي الف ،يقب اميف هلك ضرألا ناصقن هنم ذخأي نأ ىلع رذبلا

 ىلع علقلا كلذكو .زئاج كلذف رخآلا فصنلا بان ام بلقي نأ ىلع رذبلا فصن

 ائيش كلذ دعب بلقي الف ،رذبلا فصن هل ىطعأ نإ :لوقي نم مهنمو ؛لاحلا اذه

 .يقب امم الوأ هئربي مل نإ هرذب هل متيو ؤكلذ بانام ناصقن هيلع كرديو هعلقي الو

 لهف .هلك هرذب امهدحأ ضرعف {ةيدعتلاب نيلجر ضرأ لجر ثرح نإو :تلق

 )؟ هفك عرزلا هيلع بجي

 هكيرش زوج نإ الإ ،ضرألا نم همهس بان ام كلذ نم هل اَمَتَِو .ال :لاق

 هبانم يدَعَتُملل يطعي نأ ءاش نإ ،همهس يف رايخلاب وهف لعف ام زوجي مل نإو ؛كلذ

 نم هبان ام ناصقن ذخأي نأ دارأ نإو ؛امهنيب عرزلا نوكيف ،هبحاص لثم رذبلا نم

 ىَتَح هكزني نأ دارأ نمو .كلذ هلف يدَعَتملل عرزلا نم هبان ام نوكيو ‘ضرألا

 بان ام بلقي الو .كلذ هلف رذبلا نم هبان ام رادقم هل كرتيو هدصحيف كردي

 امهنم دحاو أرب نإو .رذبلا نم هبان ام هكيرش ىطعأ ام دعب هعلقي الو همهس

 نم هبان ام هكيرش كلذ دعب بلقي الف ،هيف لعف ام هل زوج وأ همهس نم يدعملا

 همهس بان اميف هرذب هل ريو ،يدَعَتُملا رذب نم اهيف تبن ام علقي الو ضرألا

 لجرل ضرألا تناك نإ كلذكو ؛ضرألا نم همهس ناصقن هل ريو ءاش نإ

 نوكي لهف» :يلاتلاك لاؤسلا أأ لاؤسلا اَدَه باوج نم مهفي «؟ هك عرزلا هيلع بجي لهف» -1

 .«؟هلك هل ع رزلا
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 كلذ دعب علقي الف .هل اهكرت وأ اهنم ةيمست نم هاربف ،يدَعَتْلا اهثرحف دحاو

 كرديو ،هنم هئربي مل ام تبن ام رذب هيطعيو ،كيرشلا ةلزنمب نوكيو .هبلقي الو ائيش
 .هل هكرتي مل ام لباقي ام ناصقن اضيأ هيلع

 امي هضرأ بلقي ضرألا بحاص ًإف .يدعتلاب لجر ضرأ نالجر ثرح نإو

 ‘هضرأ ناصقن امهنم ذخأي وأ ؛امهرذب اضيأ امهل دريو ءاش نإ امهرذب فلاخي

 ؛ءاش نإ ناصقنلا رخآلا نم ذخأيو ،امهنم دحاول رذبلا ريو ،امهل عرزلا نوكيو

 ؛ائيش كلذ دعب امهنم بلقي الف ‘هضرأ ناصقن نم هبان ام امهنم دحاو نم ذخأ نإو

 رذبلا ضرع نإو ،©كلذ هلف اهبلقي نأ دارأف ،امهنم دحاول وأ امهل رذبلا ضرع نإف

 وه هعلقيو تابنلا كلذ "هبلقي نأ رذبلا هل ضرعي مل نم ىلع كردي الف ،امهدحأل

 ۔ءاش نإ هسفنب

 كردي لهف ©ضرألا بحاص رذبب هل اهثرحف لجر ضرأ بصغ نمو : تلق

 ؟ هيلع هءانع

 زوجت ل نإو ،لعف ام هل زوج نإ ،هرذب ضرألا بحاص هيلع كردي الو ال :لاق

 ري هنإف ،هرذب ردقب عرزلا اذهب عفتنا نإ نكلو رذبلا هيلع كردي هتإف ،لعف ام هل
 لبق فلتف ،تبن وأ عرزلا اذه تبني مل نإو ،رذبلا نم هنم ذخأ ام يدعملا ىلع
 ىتَح رذبلا همرغي مل نإ امأو .يدَعَسُملا ىلع رذبلا كردي هنإف يشب هب عفتني نأ

 اهنأل .«علقي» :ةظفل ي باوصلا أ ودبيو 6«بلقي» :(ت) ةخسن يفو .«علقي» :لصألا ن ۔-1

 وه هعلقي اًَمَِّو ،رذبلا هل ضرعي مل نم تابن علقي نأ ضرألا بحاصل سيل يأ ،قايسلاب قفوأ

 .ءاش نإ هسفنب (رذبلا بحاص يأ)
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 دصح نإ :ضرألا ناصقن نم الو ،رذبلا نم ائيش هيلع كردي ال هتإف كهعرز دصح

 ؛ايمج هيلع امهكردي هنإف ،امهرادقم دصحي مل نإو ؛ضرألا ناصقنو رذبلا رادقم

 هل زوجي مل نإو .امهمامتإ هيلع كردي هئف ضرألا ناصقنو رذبلا نم لقأ دصح نإو
 ضرألا ناصقن هيلع كردي هتإف ،عرزلا نم يدعملا ضرألا بحاص بف ،لعف ام

 يف نكي مل نإو ،هنم ضرألا بحاص هل اربت ثيح يّدَعَتُملل عرزلا نوكيو ،رذبلاو
 .ضرألا نم عرزلا هب عفتنا ام يدعملا ىلع اهبحاص كرديلف ،ناصقن ضرألا اك . م

 بحاصل ع رزلا نوكيو ،زئاج كلذف 5هرذبب اهبحاصل اهثرحف اضرأ بصغ نمو

 امأو ؛ائيش ضرألا ناصقن نم يدعملا ىلع كردي الو "كلذب يضر نإ ضرألا

 نإو ،هيلع هكرديلف ضرألا بحاص ىلع هكردي نأ ىلع يدعملا هرذب نإ رذبلا

 هانركذ اميف هءانع يدعملا كردي الو ،اًيش هيلع كردي الف كلذ ىلع هعرزي مل

 نوكيو ،زوجي الف اذه نم ءيشب ضرألا بحاص ضري مل نإو .هوجولا هذه نم
 كرديلف ،كردأ ىَتَح هبلقي مل نإو ؛عاش نإ ضرألا بحاص هبلقيو ،يدَعَتملل عرزلا

 هب عفتنا ام كرديلف \ناصقن اهيف نكي مل نإو ؛ناك نإ بصاغلا ىلع هضرأ ناصقن

 .كردي مل وأ عرزلا كردأأ ءاوس ضرألا كلت نم عززلا

 هل زوج نإف «سانلا نم هريغ رذبب اهبحاصل اهثرحف ،اضرأ بصغ نم امأو
 مل نإ هبحاصل رذبلا كلذ يدعملا نمضيو ،هل عرزلاف ،كلذ ضرألا بحاص

 كلذف ‘هضرأ يف هل رذب ام هيلع كردي نأ ىلع هل هعرز نإو ‘كلذ ىلع هل هطعي

 مل نإو ،ائيش هنم كردي الف {هكردي نأ ىلع هل هعرزي مل نإو }هيلع هكرديو زئاج
 كلذ يف هكسمي نأ ءاش نإ ،رذبلا بحاصل ع رزلاف كلذب ضرألا بحاص ضري

 ،عرزلا كلذ ذخأي نأ دري مل نإو ؛هضرأ ناصقن هيلع كرديو زئاج كلذف عضوملا

 ،ضرألا كلت يف هعرز نمل عرزلا نوكيو ،هنم هذخأ نم ىلع هرذب كردي هنإف

 هثرح نم ىلع رذبلا كردي اَمَئَِو ،اهنرح ثيح نم اهناصقن اهبحاص هيلع كرديو
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 هيلع كردي الف ‘هبحاص نذإب هعرز نإ اماو ؛هنذإب هعرزي مل نإ ،هريغ ضرأ يف

 نوكيو ‘هضرأ يف ثرح ام ضري مل نإ ضرألا بحاص ىلع الو ،رذبلا نم ايش

 .لاح لك ىلع اهناصقن ضرألا بحاص هيلع كرديو ،رذبلا بحاصل عرزلا

 ةلزنمب كلذ نوكي هنإف ،هرمأ يلو نم رذب ضرألا كلت يف بصاغلا ثرح نإ امو

 بحاص رذب ةلزنمب نوكيف ،هرمأ يلو نم رذب ضرألا بحاصل ثرح نإ كلذكو ؛هرذب

 بحاص كسميالف ،رجألا هوجو نم دحاو رذبب بصاغلا هل اهثرح نإ امأو ؛ضرألا

 ،كردأ ىَتَح هكرتو هبلقي مل نإو ؛ءاش نإ هبلقي نكلو ،هجولا اذه ىلع عرزلا ضرألا
 كلذكو ؛يدَعَتْمملا ىلع هضرأ ناصقن كرديو ،هوجولا كلت نم رذبلا هل ناك نمل وهف

 .دحاو اهيف باوخلاف ضرألا بحاصل بصاغلا ريغ هثرح نإ

 دارأف هبحاص يردي الو اهبصغ رذبب اهثرحف ااضرأ بصغ نم امأو :تلق

 ؟كلذ دجي لهف ڵبصاغلا ىلع رذبلا دريو عرزلا كلذ ذخأي نأ ضرألا بحاص

 هذخأي الف ،كردأ ىَتَح هبلقي مل و هكرت نإو ءاش نإ هبلقي نكلو كال :لاق

 كلذب امهنم دحأ عفتني الو ،اهثرح ثيح نم بصاغلا ىلع هضرأ ناصقن كرديو

 باوخجلاك اهيف باوجلا ،هبارتسا اًرذب اهيف عرز نإ كلذكو .ءارقفلا هلكأيو عرزلا

 هبلقي نأ دارأ نإو ؛عرزلا كسميو هعرز نمل رذبلا يطعي :لوقي نم مهنمو ؛مارحلا يف
 نوكيو اهضرأ ناصقن هيلع كرديلف ،كردأ ىَتَح هبلقي مل نإو ،كلذ هلف ،اضيأ

 ١ .هثرح نمل عرزلا

 يردي الو ،اضيأ هبصغ رذب اهثرحف ،اهبحاص فرعي مل و ءاضر بصغ نمو

 نم سيأ نإ ضرألا كلت يف رذب ام قفني نكلو ،ع رزلا كلذ ذخأي ال هتإف ،هبحاص

 ؛هبرقي الو هلاح ىلع عرزلا كرتيو ضرألا كلت ناصقن اضيأ قفنيو ،اهبحاص

 ضرألا كلت ىلع دهشتسي نكلو ضرألا كلت ناصقن قفني ال :لوقي نم مهنمو
 عرزلا كردأ نإ :لوقي نم مهنمو ؛هيلع انيد ناصقنلا كلذ نوكيو ،اهنم ارب هأ
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 هنم سيأو هفرعي مل نإو ؛هبحاص فرعي ىتَح هل حلصي ام هل لمعيو هظفحيلف

 ؛هجولا اذه ىلع ءيش ضرألا ناصقن نم هيلع لوكي الو 5ءارقفلا ىلع هقفنيلف

 كلذ قفني ال :لوقي نم مهنمو ؛عرزلا لثم ضرألا ناصقن قفني :لوقي نم مهنمو
 دجي ىَّتَح ،ةمايقلا موي ىلإ يصو دعب ايصو هب يصويو ،هبحاص نم سيأ ولو ،عرزلا
 نم مهنمو ؛لاحلا اذه ىلع ضرألا كلت ناصقن كلذكو ؛"هل هيطعيو هبحاص

 .ضرألا ناصقن بصاغلا نمضيو رذبلا بحاصل :لوقي

 ضرألا بحاص اضيأ اهيلع عرز مث هثرحي مل ارذب اهيف عرزف اضرأ بصغ نمو

 بحاص هل دري هنإف ءامهرذب َقَقَتتا دقو ،عرز ام بصاغلا ثرحي نأ لبق ارذب

 هكرتو اهيف رذب ام بصاغلل طعي مل نإو ۔هضرأ ثرحيو اهيف رذب ام ليك ضرألا

 هل يطعيو ،رذبلا نم امهنم دحاو لُكِل ام ردق ىلع امهنيب عرزلا ًإف ،كردأ ىتَح
 :لوقي نم مهنمو ؛رذبلا نم هل ام ردق ىلع ضرألا ناصقن نم هبان ام بصاغلا

 نإ امأو .الوأ بصاغلا هبلطي مل نإ هرذب رادقم هل كرتيو هلك عرزلا كلذ دصحي
 دصحيف كردأ ىنح لاحلا كلذ ىلع هكرتو ،رذبلا هيطعي نأ ىبأو امهرذب فلتخا

 ناصقن هيطعيو ،‘ةهرذب قفاو ام بصاغلا دصحيو ،هرذب قفاو ام ضرألا بحاص
 هكرديلف كردأ ىتَح بصافلا هنم هبلطي مل و ،رذبلا هطعي مل نإ امأو ؛ضرألا

 قفاو ام ًالإ كلذ نم تبني مل نإو ،هسنج نم هرذب رادقم هل كرتيو ضرألا بحاص
 لإ تبني 1 نإ امأو ؛ائيش بصاغلا ىلع كردي الو هدصحيلف ‘ضرألا بحاص رذب

 نم مهنمو ؛هرذب رادقم هل كرتيو ضرألا بحاص هدصحيلف ،بصاغلا رذب قفاو ام

 ضرألا بحاصل ناصقنلا يطعيو بصاغلا هدصحي :لوقي

 نأ ريغ ،سانلا لاومأ نم هللا مهمحر فلسلا يرحت ةدش نع فشكي ةروصلا هذه يف مكحلا اذه -1
 .نيبئاتلا هجو يف ةبوتلا بابل ادس اهيف معنو ،اديدشت اهيف

 .؟رخآلا نم نيعرزلا دحأ زرف نكمي مل اذإ لمعلا ام :لوقأ -2

- 381 - 

 



 ء . . . . .

 ،اهبحاص هل نذأي مل و ،دعت ريغب رخآ لجر ضرأ يف هرذب لجر عرز نإ كلذكو

 باوجلا لثم اهيف باوخلا ڵترحي نأ لبق رذبلا كلذ ىلع اضيأ هرذب اهبحاص عرزف

 .اهلبق ةلأسملا يف

 يذبلا طالتخا ي :ةلأسم

 هرذب ضرألا بحاص ""هيلع عرز مث ،هنذإب لجر ضرأ يف هرذب لجر عرز نإو

 ىلع امهنم دحاو ك كردي الو ءاكرش هيف امهف ،هل نوذأملا اهثرحي نأ لبق ،اًضيأ

 ت

 ًمُث اهرذب امهدحأ اهيف عرزف ،اهثرح امهنم دحاو لُكِل زوجي ضرألا كلت تناك
 ام ردق ىلع امهنيب وهف ،لّألا رذب ريخألا فرعي مل و ،اًضيأ هرذب هبحاص هيلع عرز

 كلذ ىلع هيلع عرزف ،لّوألا رذب ريخألا فرع نإو ؛رذبلا نم امهنم دحاو ّلُكِ
 ائيش هيلع كردي الو ،هريغ ضرأ ىلع ىدعت نم لثم ،هرذب لوألا يطعي هئف ،لاحلا

 .ضرألا ناصقن نم

 ءاضيأ هبحاص هيلع رذب من ءاهيف اوكرتشا ضرا يف مهدحأ رذب نإ ءاكرشلا امأو

 ؛هيف مهتكرش ردق ىلع مهنيب عرزلاف ضرألا يف مهل ام ردق ىلع اهيف اورذب نإف

 هبحاصل رذبلا نم لقألا هل ناك نم ًةريلف ضرألا يف اووتساو رذبلا يف اولضافت نإو

 طلتخملا رذبلا كلذ مهدحأ ثرح نإو .مهنيب عرزلا نوكيو ،هعم يوتسي ىتَح

 هثرح نإ رذبلا نم طلتخا ام ك يف باوجلا كلذكو ؛هبحاص ىلع هءانع كرديلف
 كلذ ثري نأ مهدحأ ىبأ نإو .هءانع هيلع كردي هنإف هبحاص نود مهدحأ

 ؛هءانع هيلع كرديو ،هل هئرحيلف هربجي نم دجي مل نإو ؛هئرح ىلع ربجي هنإف عرزلا

 ؟ ال مأ اعم نيرذبلا ضرألا لمتحت له رظني مت .هرذب ىلع عرز يأ -1
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 مهنمو ؛هيف ىنعت ام هيلع كرديو هعرز ثرحيو ،هب لغتشي الف {هثرحي نأ هاهن نإو

 نكيلو ةعيرزلا كلت ثرحي نأ هبحاص ىلع امهنم دحاو لك كردي ال :لوقي نم
 َ .هءانع هبحاص ىلع كرديو كلذ دارأ نم اهثرحي

 ًلإف ءاضيا اهيف رذبف ؤ‘كلت هضرأ ىلع لجر ىدعت مث ءاًرذب ضرأ يف رذب نمو

 ةفآ هتباصأ نإو ،هل هلك عرزلا نوكيو ،دارأ نإ هرذب يدعملا يطعي ضرألا بحاص

 عرزلا فالتإ ناك اذإ اذهو هضرأ ناصقن الو هرذب نم ائيش كردي الف .دصحي نأ لبق

 لك همرغي هنإف ،يدَعَتُملا لعف لبق نم هداسفإ ناك نإ امأو ؛يدَعَتْملا لعف نم سيل
 هنإف ،هرذب يدَعَُْملل ضرألا بحاص ًةري نأ لبق عرزلا دسف نإ امو ؛هلعف نم دسف ام

 و ۔۔ رم

 ائيش يدَعَتْملا هيلع كردي الو ،اهيف رذب امو هضرأ ناصقن ضرألا بحاص هيلع كردي
 .يدعسلا لبق نم عرزلا داسف ناك اذإ اذهو ،هرذب نم اا ۔۔ م

 رذب ىلع اهبحاص اهيف رذب وأ اًرذب اهيف رذبف لجر ضرأ ىلع لجر ىدعت نإو

 مل نإو هل عرزلا نوكيو ،هرذب يدعملا ىلع ضرألا بحاص ريلف "يدعملا

 بحاصل يدعملا دريو ،امهرذب ردق ىلع امهنيب عرزلا نوكيف هرذب هل دري

 .كلذ هلف هرذب رادقم هل كرتيو هلك عرزلا دصحي نأ دارأ نإو .هضرأ ناصقن ضرألا

 بحاص كردي الف ،ناصقن ضرألا يف نكي مل و هلل ا لبق نم هلك امهرذب فلت نإو

 ناك نإو .ائيش هرذب نم يدعملا هيلع كردي الو ائيش يدعملا ىلع ضرألا

 رخآلا ىلع امهنم دحاو لك كردي الف ضرألا بحاص لبق نم رذبلا فلت ببس

 بحاص كرديو ،امهرذب ردق ىلع هيف اصصاحتيلف رذبلا نم ءيشب اعفتنا نإو .ائيش

 .")رذبلا ةيمست نم اهيف رذب ام ردق ىلع هضرأ ناصقن نم يدعملا ىلع ضرألا

 نإو ،هرذب رادقم يّدَعَتُملل كرتيلف ،ع رزلا كلذ ضرألا بحاص دصح نإ كلذكو

 .هرذب غلب ام ةيمست هل دري هئف هرذب هيلإ ري نأ ضرألا بحاص دارأ

 .ملعأ هللاو .ضرألا بحاص رذب ىلإ يعتملا رذب ةبسن ،«رذبلا ةيمست» :هلوقب دارملا -1
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 اهبحاص اهيف رذب مت ،هل نوذأملا اهيف رذبف هضرأ ثرحي نأ لجرل لجر نذأ نإو
 ؟ لوألا دسفأ ارذب اضيأ

 ردق ىلع امهنيب نوكيف ائيش هيف دسفي مل نإو ،هرذب هطعيلف هلك هدسفأ نإ :لاق
 .دمعتي مل وأ هل نوذأملا رذب ىلع رذيي نأ ضرألا بحاص دّمعتأ اذه يف ءاوسو ،امهرذب

 رذبلا لطبف هرذب ىلع رذبف ،اهثرحي نأ رخآل نذأ مث "ضرأ يف لجر رذب نإو
 كرديالو 6هرذب هل نوذأملل يطعي ضرألا بحاص ًاإف ،لّوألا رذبلا ببسب رخآلا
 يف ثرحب نأ هل نذأ نإ لإ ‘ضرألا بحاص رذبب ملع ولو ائيش هل نوذأملا ىلع

 نمضي هنإف ،كلذ دعب هل نوذأملا اهيف رذبف ،هل نذأ امدعب اهيف رذب مث : هضرأ

 .هرذب نم دسفأ ام ضرألا بحاصل

 لوألا ثرحلا ىلع رخآ ثرحف ءاهثرحف لجر ضرأ ىلع لجر ىدعت نإو

 امه ًةريلف ةدحاو ةرب اعيمج اهيف اَرذب وأ رخألا هيلع رذبو لوألا رذب وأ "يعسلاب
 كردأ ىََح امهرذب امهل ري مل نإو ،هل عرزلا نوكيو اعيمج امهرذب ضرألا بحاص
 عرزلا نوكيف \هضرأ ناصقن هل ايطعي وأ ،امهرذب رادقم امهل كرتيو هدصحي هئإف ضع رزلا
 يذلا رذب لباقي ام ذخأيلف رخآلا نود امهدحأل رذبلا دَر نإو ،امهرذب ردق ىلع امهل
 هرذب رادقم هل كرتيف ،هَلك عرزلا دصحيو هل هبان ام نوكيو ،هرذب رخآلل دري و ،هل ةر
 .عرزلا نم هرذب بانام يدَعَتُملل نوكيف هضرأ ناصقن همرغي وأ

 ري نأ ضرألا بحاص دارأو باغف }ةيدعتلاب هريغ ضر أ لجر ثرح نإو :تلق

 ؟كردأ اذإ وأ دسف اذإ نوكي نملف كردأ وأ عرزلا فلتف ،كلذب دهشتساف 5هرذب هيلع

 ريغب اذه لعف نإ كلذكو ؛رضحي مل نيح ائيش هل ضرعي مل نم لثم وه :لاق
 بحاص نم هرذب بلط نإ يدعملا كلذكو ؛لزنملا يف هعم ناك ولو هروضح
 ةفيلخل ضرألا بحاص ضرع نإ امأو ،هبلطي مل نم لثم وهف هروضح ريغب ضرألا
 نم هرذب بلط نإ يدعملا كلذكو ؛يدَعَُملا ةلزنمب وهف ،هرذب يدعملا

 .ضرألا بحاص ىلع زئاج وهف ©كلذ ةفيلخلا يضرف ‘ضرألا بحاص ةفيلخ
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 نأ ىلع هرذب هل درف رخآلا ىتأ مث ه كاهثرحف لجر ضرأ ىلع لجر ىدعت نإو

 يلو نمل ضرألا كلت نأ ىلع هل ضرع وأ هرمأ يلو نمل يه اذإف هل ضرألا كلت
 هيلع كرديو ضرألا بحاصل عرزلا نوكيو ،زئاج كلذف ،هل يه اذإف هرمأ

 ،سانلا نم هريغل ضرألا أ ىلع يدملل رذبلا ضرع نإ امأو .هرذب يدَعَتُملا

 ،هريغل يه اذإف ‘هل ضرألا أ ىلع رذبلا هل ضرع نإو {زئاج كلذف هل يه اذإف

 .ضرألا بحاص عنمي ام كلذ يف سيلف

 هري يذلا هوجولا نم هجوب وأ طلغلاب وأ يدعتلاب هريغ ضرأ لجر ثرح نإو
 يف سيلف ،هكلم نم اهجرخأ امدعب هرذب ضرألا بحاص هل ضرعف ،هرذب هيف هل
 يدَعَتْملل هري نأ ءاش نإ ضرألا كلت هيلإ تلقتنا نمل رمألا امإو يش كلذ
 ضرألا ناصقن هلو ،يدَعَتُملل رذبلا در كرديال :لوقي نم مهنمو ؛كلذ هلف 5هرذب

 .هكلم تلخد نيح نم

 ءفوقوم اعيب اهبحاص اهعابف ،هريغب وأ يدعتلاب هريغ ضرأ لجر ثرح نإو
 ؛هرذب يدَعَتثملل د دريف ،هيلإ تهتنا نم نيبتي ىَتَح .يدَعتُملل هرذب ضرعي الف

 كلت هيلإ تعجر ،هل عرزلا نوكيف ،هرذب لوألا اهبحاصل ري :لوقي نم مهنمو

 تهتنا نيح نم اهناصقن لألا ىلع كردي الف هيلإ اهفقوأ نم ىلإ تهتنا وأ ضرألا
 ضرعيو ،كلذ يف لوألا لعف زوجي الف ،رخآلا ىلإ تهتنا نإ :لوقي نم مهنمو ؛هيلإ
 ،هيلإ تفقوأ نم هرذب يدَعَتملل ضرع نإو .هرذب يدَعَمُملل هيلإ تهتنا يذلا رخآلا
 ال :لوقي نم مهنمو ؛هل زوجي الف هريغ كل تهتنا نإو ،كلذ زاج هيلإ تهتنا نإف

 .هليلب ضرألا يهتنت ىَتَح ءيش كلذ نم زوجي
 ت

 مث ،هرذب لفطلا وبأ هل ضرعف ،اهئرحف هريغ لفط ضرأ ىلع لجر ىدعت نإف

 ام لك يف هيلع زئاج هيبأ لعفو ؛كلذ بيصي الف !هيبأ لعف زوجي نأ ىبأف :لفطلا غلب

 .رايخلا عيب ىمسي ام وهر هعطق افوقوم _ ملعأ هللاو _ هدارم «افوقوم اعيب» :هلوف -1
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 بئاغلا ةفيلخ وأ ،نونجلا وأ ميتيلا ةفيلخ كلذكو .هلعف هنبا ضقني الو كلذ نم لعف

 ةفالخلا نم اوجرخ نإو .اذه نم اولعف ام مهيلع اوضقني الف ،هيف فلخسا اميف

 مهجورخ دعب مهلوق مهيلع زوجي الف مهوبذكف كلذ نم ائيش اولعف مهنأ اوعداف
 دعب ةنيبلا هيلع اوتبثأ ام لكو ،ةفالخلا يف اوماد ام مهلوق زوجيو ،ةفالخلا نم

 هنأ ءالؤه هب رقأ ام امأو ؛زئاج وهف مهتفالخ يف هولعف مهأ ةفالخلا نم مهجورخ

 .زئاج وهف مهيف فلختسا نم مهيلع هلعف

 نم بلطف اهثرحف ‘بئاغ وأ نونجب وأ ميتي ضرأ ىلع لجر ىدعت نإو

 الف ضعرزلا نم اوؤّربتف ،ضرألا ناصقن نم ح يف هلعجف ءالؤه ىلع فلختسا
 لإ اهضوع اوذخأ اميف الإ .مكحلا يف الو للا نيبو مهنيب اميف كلذ مهل زوجي

 هلعف زئاجف لفطلا وبأ امأو ؛هلعف زئاجف ةضوفم ةفالخ هفلختسا نإ بئاغلا ةفيلخ

 ميتيلا ةفيلخ لعف زوجي نم مهنمو ؛هذخأي مل وأ كلذ ضوع ذخأ ،كلذ ين هنبا ىلع
 .كلذ ضوع امهل نانمضيو ،مكحلا يف اذه يف نونجلا وأ

 هرذب ضراقملا هل ضرعف ،اهثرحف ضارقلا ضرأ ىلع لجر ىدعت نإو
 ؟لاملا بحاص وأ

 كلذف ضرألا ناصقنب هبلط وأ امهنم هرذب هل در نمف ،زئاج كلذ يف مهلعف :لاق

 يف حبرلا ناكأ كلذ يف ءاوس ءهلعف رخآلا ضقني الف كلذ ىلإ امهنم قبس نمو .زئاج

 .رخآلا ىلع امهنم دحاو لك لعف زوجي الف امسنقا نإف ،امستقي مل ام نكي مل وأ ،لالل
 ًءإك نإف {ةيدعتلاب امهضرأ تثرُح نإ هالوم عم ةراجتلا يف نوذأملا دبعلا كلذكو

 مل ام زئاج امهنم دحاو ٌُك لعفو ءاش نإ اهبلقيو هرذب يدَعَملل دري امهنم دحاو

 .هدبع ىلع ىلوملا رجح

 ذري امهنم دحاو لك نإف ،يدَعّسلاب لجر اهئرح نإ نئيدِقاعتلا ضرأ كلذكو
 نإف ؛امستقي مل ام هبحاص نود امهدحأ لعف كلذ يف زوحيو ،هرذب هيلع يدَعَتسملل
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 زئاج هيف هلعفف همهس نم ذخأ اميف الإ هبحاص نود امهدحأ لعف زوجي الف امستقا

 .هل رذبلا درو ؤهيلع يدَعَتُملل زيوجتلا نم

 ىًدعتف ""هطلسملا دي يف وأ نهترملا دي يف تناكف اضرأ لجرل لجر نهر نإو
 ،طّلسملاو نهترملاو نهارلا هعنمي ءالؤه نم دحاو لك نإف ،اهثرحف رخآ لجر اهيلع
 لك اف ،عرزلا كردأ نإ كلذكو .ناصقنلا اضيأ ذخأيو مهنم دحاو لك اهبلقيو

 امأو ںنهرلا ةَسلغ نم كلذ نوكيو ،هرذب يدَعَتُملل كرتيو ،هدصحن : مهنم دحاو

 ًةري نأ لبق كردأ نإ امأو ؛هل عرزلا نوكيف هل هدر نإف ؛نهارلا لإ هل هثري الف رذبلا

 يف نوكي :لوقي نم مهنمو ؛نهارلل وه :لوقي نم مهنم :نالوق اهيفف رذبلا هل
 نإف زئاجف نهارلل هادر نإ الإ رذبلا هل نادري الف طلسملاو نهترملا امأو ؛نهرلا

 .يدَعَتُملل مهنم دحاو نم زوحت الف ةئربتلا امأو .نهارلا ىلع هب ناعجري الف هار

 عرزلا نوكيو ؛رذبلا هل دري نهارلا تزف هسفنل ضرألا كلت طلسملا ثرح نإو
 نوكيو ،زئاج :لوقي نم مهنمو ؛كلذ هل زوجي الف نهترملا امو ؛اضيأ اهبلقيو ،هل

 الف }طّلسملا دي ف يهو هسفنل نهترملا اهثرح نإو ،}نهترملا هدر نإ نهارلل عرزلا

 ©رذبلا نهارلا هل ر نإو ؛كلذ نم طلسمملاو نهارلا هعنميو ،كلذب نهرلا خسفني

 نإو ،نهارلل نوكي نأ ىلع ،نهترملل رذبلا ةر نإ طلسملا كلذكو ؛هل عرزلاف

 طلست ،رهقلاو ةردقلا هيلع هل قلطأو هبلغ هيلع هطلس :دجنملا يف لاق ،«“طئسملا دي يف وأ» :هلوق -1

 .هيلع اطّلسُم راص هيلع
 نأ ىلإ هدي يف لعجي نم :دوصقملا لعلو .ارثأ هل دحأ ملف يعرشلا حالطصالا يف امأ .ةغللا يف اذه

 .ملعأ هللاو .هضرأ نهارلل نهترملا عجري

 نمهترملا امأو :ةرابعلا ىنعمف اذه ىلعو ،يدعتملا ىلع دئاع انه ريمضلا 5«هل ناري الف» :هلوق -2

 .زئاجف نهارلل هادر اذإ نكلو ،رذبلا يعتملل نادري الف طّلسملاو

 يل ودبي نكل ،يدي نيب يلا عبرألا خسنلا يف اذك ،«نهترملا هدر نإ نهارلل عرزلا نوكيو» :هلوق -3

 .ملعأ هللاو .نهترملا ىلع رذبلا در نإ :اذكه باوصلا لعلو .افيرحت ةرابعلا يف
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 ،هل وهغ عرزلا كردأ ىّمَح هاكرت نإو {هناعنمي طّلسملاو نهترملا ف ،نهارلا اهثرح
 ال :لوقي نم مهنمو ؛هيلع هناكردي اَمُهَنَف رال ناصقن ائمأو ؛هنابلقي الو

 هدصخحي الف عرزلا كردأ نإف ؛نهترملا لام سأر متي مل نإ الإ هيلع هناكردي

 ام ك :لوقي نم مهنمو ؛كلذب هنوذخأي ال :لوقي نم مهنمو ؛هعلقي نأ هنوذخأيو
 ام وأ سانلا نم امهريغ وأ طلسملا وأ نهارلا هثدحأ ولو .نهرلا ضرأ يف ثدح
 ،طّلسملا وأ نهترملا دي يف نوكيف ںنهرلا ةلغ نم هلك كلذف ،هلل ا لبق نم اهيف © تبن

 نم ضرألا كلت ريغ نم اهيف ثدح ام ًآلإ هلام سأر نهترملا يفوتسي ىََّح
 نهرلا ف لخدي الف ،ناطيحلاو راجشألا

 ،هتفيلخ اهنهر نإ نونجلا وأ ميتيلا ضرأ وأ هوبأ اهنهر نإ لفطلا ضرأ كلذكو
 نم هريغ وأ طلسملا اهثرح وأ ،هدنع تنهر نم اهثرح وأ بألا وأ ةفيلخلا اهثرحف
 .اهلبق يلا ف باوجلا لثم اهيف باوخلا ،سانلا

 ءاهيف رذب ام رادقم ردي مل و اهبحاص ءاجف ،اهثرحف لجر ضرأ ىلع ىدعت نمو

 يل نيبف ‘كرذب اذه :هل لوقيو ،هنم هل ضرعي هنإف رذبلا كلذ سنج ملع دقو

 ىلع ربج هل هيطعي نأ ىبأ نإو ضرألا بحاص هل طعيلف ،هل هنيب نإف ،هرادقم

 أربي الو هرذب ذخأ ىلع ربجي الف ءهرذب ذخأي ن رذبلا بحاص ىبأ نإو 9هئادأ

 هعضي :لوقي نم مهنمو ؛يدَعَسُلا هنم هضبقي ىَتَح «رذبلا نم ضرألا بحاص

 هلوق لوقلاف ،رذب ام رادقم ىلع ةنيب هيلع يدَعَتْملل نكت مل نإو ؛هنم ربيو همادق

 هرذبي نأ نكمي اميف الإ هب لغتشي الف 5‘"هكلذ نم نكمي ال امب ىتأ نإ الإ شهني عم

 الف 6ترذب ام رادقم يردأ ام :رذبلا بحاص لاق نإ امو ؛ ر بحاص هيطعيف

 نكميال اب هاوعد يف ىتأ نأ ًالإ :ملعأ هللاو هدارم ،«كلذ نم نكميال امب ىتأ نإ الإ» :هلوق -1

 وأ هفصن هيف رذبي نأ ةداعلا ترح اميف راطنق رذب ىعدا ول امك .هب ةداعلا رحت مل امِم ،هيف هقيدصت

 .كلذ هبشأ ام وأ هثلث
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 ءيشب ضرألا بحاصل رقأ نإ ًالإ ،كلذ نيبتي ىَّتَح ءيشب ضرألا بحاص ذخؤي
 .هل هطعيلف مولعم

 دري ثيح يدعملا ريغ هوجولا نم هجوب هريغ ضرأ ثرح نم لك كلذكو
 بحاص فرعي مل نإو .يدعملا يف باوجلاك اهيف باوجلا ،رذبلا ضرألا بحاص

 ،رذبي اًمِم ءاش سنج يأ نم هل ضرعيلف اهضرأ يف يدعملا رذب ام سنج ضرألا

 مهنمو ؛ترذب ام يل نيبف ًالإو هذخف ترذب ام سنج نم اذه ناك نإ :هل لوقيف

 ترذب ام يل نيب :هل لوقي نكلو ،رذبلا ضرع ىلإ اذه يف جاتحي ال :لوقي نم
 .ءاوس اذه يف هريغو يدَعَُملا يف باوجلاو .كايإ هيطعأف

 نم تبني مل و هرذب ضرألا بحاص هاطعأف .ةيدعتلاب رخآ ضرأ لجر ثرح نإو
 ام هيلع دري نأ يدعتلا ىلع كردي ضرألا بحاص ًةإف ءيش يدعتلا رذب

 بحاص هيلع كردي الف ادسفف يدعملا رذب تبن نإ امأو ؛رذبلا نم ذخأ

 نإف ،هرمآ نسيَبَتَي ىتَح هوُرِظنُيلف !هتابن نم اوسأيي مل و تبني مل نإو ضرألا
 يعملا فلتخا نإو ؛رذبلا نم الوأ هاطعأ ام يدعملا هل ةريلف تبني مل و دسف

 هل هعفديلف كلذ َنَسيَبَت نإف "يدعملا رذب يذلا سنجلا يف ضرألا بحاص عم

 ملو نيبتي مل نإف ،ىَعَدا ام ذخأيلف ،يدَعَتُملل ةسنب تناك نإو ؛ضرألا بحاص
 نإو .سنجلا كلذ ضرألا بحاص هل ًةريف ،تبني ىَّتَح رذبلا رظنيلف ،ةنّيب هل نكت
 هيلع كرديو هيلع ىَعَدا ام هطعيلف ،اهيلع ىدعت يلا ضرألا كلت ريغ يف اوناك
 .ىعدا ام اهيف رذب هنأ نيميلا

 رذب أ كلذ دعب امهل نيبتف ،هّلك انركذ يذلا اذه يف رذبلا هاطعأ نإو

 ضرألا بحاصل ري يدعملا ةإف ضرألا بحاص هيلع در ام فالخ يدعملا
 .هضرأ يف رذب ام يدعملا هيلع كرديو هنم ذخأ ام

 بحاص هل هدرف ،زيعش هريغ ضرأ يف رذب يذلا نأ يدعملا ىَعَا نإو

 ضرألا بحاص ًإف ريعشلا ىعداو كلذ يدعملا ركنأف ،اًحمق تبن مث ضرألا
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 هكرت نإو علقي ٢ تابنلا كلذ بلقي نأ كلذ ف رلا بحاص لعفي امإو

 يدعملا اهيف رذب ام رادقم كرتيو ،هدصحي وأ نيكاسملل هكزتيلف كردأ ىتَح

 هنم ًاريي الف باغ نإ امأو رضح نإ لإ هكزتي ال : لوقي نم مهنمو ؛باغ وأ رضح

 .هيلإ لصو نإ لإ
 هللا نيبو هنيب اميف هقَلص نإ ألإ ،ةَّيَبلاب ألإ هلوقب لغتشي الف رذبلا ىَعَا نمو

 .ىعدا ام هيطعيف

 ۔ 9 ۔

 يذلا هجولا ىلع ضرألا كلت يف رذبلا رذب يذلا وه هنأ ةَسنيَبلاب لجر ىتأ نإو
 ام ىلع ةسبلا هل تناك نإ هل يطعي هنإف ،هلوق قيدصتب لوألا يدَعَتْملل ىطعأ

 نإو ،اًئيش هنم ري ال :لوقي نم مهنمو ؛هاطعأ ام لوألا يدعملا نم ريو ،ىعَتا
 كرتي وأ اهيف تبن ام علقي وأ ،هّلك اذه يف هضرأ بلقي نأ ضرألا بحاص دارأ

 اهلك هوجولا هذه يف كلذ هلف هضرأ ناصقن كرديف ،عرزلا يدَعَتْملل

 اهطلخ دقو ةفلتخم اًسانجأ اهيف رذب دقو ،ةيدعتلاب هريغ ضرأ لجر ثرح نإو

 دري نأ دارأ اذإو ،هلك اذه يف رايخلاب ضرألا بحاصف ،اهطلخي مل وأ ،' )اصيصخ

 نإو ؛كلذ هلف هضرأ بلقي نأ دارأ نإو ؛كلذ هلف هضرأ يف رذب امب يدعملا ىلع

 بلقيو رذب ام ضعب هيلع دري نأ دارأ نإو ؛كلذ اضيأ هلف اهيف تبن ام علقي نأ دارأ

 ءاوسو نكمي اميف كلذ هلف ضرألا ضعب يف ضرألا ناصقن هنم ذخؤيف ضعبلا
 قرتفا وأ رذبلا كلذ طلتخاأ ءاوس !ةفلتخم سانجأ يف وأ دحاو سنج يف كلذ ناكأ

 ضعبلا كلذ نوكي نأ ىلع رذبلا كلذ ضعب نم هارب نإ كلذكو .ىتش نكامأ يف

 .ءاوس كلذ يف هريغو يدَعَتْملاف لاحلا اذه ىلع يدَعَعُْملل

 .ادصق اهطلخ هأ هنم مهفي :«اصيصخ اهطلخ دقو» -1
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 هنإف فلتخم رذبب اهوثرحف لجر ضرأ ىلع ىتش لاجر ىدعت نإ كلذكو

 ناصقن مهنم ذخأيو ضعب نود ضعبل يطعي وأ ٦ هرذب مهنم دحاو كل يطعي

 عم لعفيو 5دارأ نإ هلك كلذ بلقي وأ }©ضعب نود مهضعب نم هذخأي وأ هضرأ

 .عامتجالا ىلع وأ دارفنالا ىلع اهلك هوجولا هذه نم ديري ام مهنم دحاو رك

 نكلو ءامهنم كلذ نم بلق ام نوكيف ‘كلذ لعفي هّئإف رخآلا نود امهدحأ بان

 رضحو نييدعسلا دحأ باغ نإو ؛امهنم هئربي مل يذلا بان ام ناصقن ذخأي

 كرديف كردي ىتَح هكرتي وأ هعلقي وأ كلذ بلق ءاش نإ دارأ ام لعفي هنإف رخآلا

 امهنم رضح نم الإ اهتيطع كردي الف ةعيرزلا امأو ؛اًكيمج ضرألا ناصقن امهيلع

 .كردأ ىتَح هكرت اذإ بئاغلا ىلع ناصقنلا كرديو

 ىداف لحر ءاجف ،اهثرح نم ردي م و ©&تثرح دق هضرأ دحو دق لجرف :تلق

 رخآ ءاج مث كاهثرح يذلا وه هتزأ ىَعًاف رخآ ءاج ث ،اهثرح يذلا وه هَتأ

 ؟ اهثرح يذلا وه هأ ىعدا

 نيبتت نإ مهرنب مهل طعيلف ءاكيمج اهب اوتأ نإف !ةيلاب الإ مهلوقب لغتشي ال :لاق

 مهنم دحاو لك رذب ام ىلع ةنم ةَبيَب مهل نكت مل نإو ،اهيف رذب ام مهنم دحاو رُكل

 هذخأ هرذب ىلع ةسبل نمف ،مهرذب فلتخا نإ كلذكو .مهنيمي عم مهلوق لوقلاف

 وأ ضرألا كلت اوذرح : مه مهنأ نيميلا مهيلع كردي الف .ةيب مه نكت مل نإو
 & ۔ ۔ ۔

 .نيبتي ىتَح افوقوم مهرمأ راصو .مهنم دحاو ك رذب ام نايب ىلع

 هل نكت مل و ،هريغ كلذ عي م و ضرألا كلت ثرح هأ لجر ىعدا نإ كلذكو

 نإ كلذكو ؛هنيمي هعفني ال هت نإف فلح ن إو ،اهثرح يذلا وه هن ا فلحي الف ،ةَسيَب :

 ۔ ه ۔_

 هتنأ نيبت دقو ةنيب هل نكت ل و رذبلا نم اًمولعم اسنج ىداف 6هرذب تبني ه

 ىلع فلح تبن اذإف تبني ىتَح هنورظنيي نكلو ٠ اضيأ فلح الف اهثرح يذلا وه

 .كلذ هلف رذبلا رضحي ىَّتَح فلحأ ال :هل لاق نإو ؛هذخايف اهيف رذب ام رادقم
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 رذب هنأ رخآلا ىعداو حمقلا امهدحأ ىعًداف {ةيدعتلاب اضرأ نالجر ثرح نإو

 نود امهدحأ ىَعَا ام هنم تبن اذإف تبني ىَمَح رذبلا نورظتني ْمُهَتَِم ،اريعش اهيف

 نم تبني مل يذلا بان اك هيلع سيلو !هبلقي وأ هعلقيو هرذب هل طعيلف ،رخآلا
 ؛هبلقي وأ هعلقي وأ امهل هطعيلف ،اعيمج امهرذب تبن نإو ؛عيش ىعدا يذلا سنجلا

 يطعي نأ دارأ نإ كلذكو ؛كلذ هلف هضرأ ناصقن ذخأيف امهئربي نأ دارأ نإو

 نم رخآلا رذبلا عنمو نيرذبلا دحأ تبن نإو ؛كلذ هلف رخآلا ئربيو رذبلا امهدحأل
 امهنم دحاو لك دسفأ وأ هدسفأف رخآلا ىلع امهدحأ بلغف اعيمج اَنبَت وأ ،تابنلا

 ىلع سيلو ،رذبلا هل ري الف {ةّرم لوأ هرذب تبني مل نمف ‘كردي نأ لبق رخآلا
 الف !اتبن ام دعب ًالإ رخآلا امهنم دحاو لك ديسفي مل نإ ااو ،ناصقنلا رذبلا بحاص
 .لاحلا اذه ىلع رذبلا امهل طعي

 دري ييلا هوجولا نم كلذ ريغب وأ طلغلاب وأ ةيدعتلاب لجر ضرأ لجر ثرح نإو
 مكاحلا هربجي الف ضرألا بحاص نم هرذب بلطف ،هرذب ضرألا بحاص اهيف هيلع

 ؛اذه لبق اهانركذ يلا هوجولا يف رايخلاب ضرألا بحاص نوكيو ‘كلذ ىلع
 هعلقي وأ كلذ هرذب بلقي نأ ضرألا بحاصب يدعملا كسمتسا نإ كلذكو

 لبق هرذب طقلي نأ يدَعَُسملاب ضرألا بحاص كسمتسا نإو .كلذ هيلع كردي الف
 امدعب هطقل نكمي ام طقلي نأ هب كسمتسا نإو ؛كلذ هيلع كردي الف ،هثرحي نأ

 هطقل ىلإ لصي ام اسو ؛هيلع ذخؤي الف كلذ نم هطقل ىلإ لصي ال ام ُلُكَف هرذب
 .هطقلي نأ هب ذخؤي هنإف

 دري نأ ضرألا بحاص نم بلطف ،هرذب تبنف {ةيدعتلاب هريغ ضرأ ثرح نمو

 ؛\يش يضرأ يف تبن يذلا رذبلا يف كل سيل :ضرألا بحاص هل لاقف ،هرذب هيلع

 ىلع ريو ضرألا بحاصب لغتشي الف ،رذبلا كلذب اهئرح يدعملا أ ملع دقو
 .ٍةََبلاب الإ هلوقب لغتشي الف ءاهئرح يدعملا لاب ملعي مل نإو .هرذب يدعملا
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 لاقف ،كردأ ام دعب عرزلا يف افلتخاف ،ةيدعتلاب رخآ ضرأ لجر ثرح نإو

 .هبلقت مل :يدعملا هل لاقف ،يل عرزلا اذهو ،كرذب تبلق دق :ضرألا بحاص

 ًةر هنأ ىَعَا نإ كلذكو ؛اذه يف عدم ضرألا بحاصف ،يرذب نم عرزلا اذهو
 اذهو ككرذب تابن تعلق :يدعتملل لاق وأ يدعملا هركنأو هرذب يدَعَعملل

 هل تناك نإ الإ ضرألا بحاص لوقب لغتشي الف "يدعملا هبذكو ،يل تابنلا

 " .ركنأ نم ىلع نيميلاف ةيب هل نكت مل نإو ؛لوقي ام ىلع ةي
 هل اهنأ نظي وهو "لوألا رذبلا فلاخي امب اهبلقف رخآ اهاتأف ءاضرا ثرح نمو

 ام ضرألا بحاص هل دريو الوأ اهيف رذب اَمل نماض وه :لاق ،اهئرح نمل يه اذإف

 اذإف هل اهنأ ىلع اهبلقو لجر اهئرح نإو .هءانع هيلع كردي الو ،اضيأ وه اهيف رذب
 عرزلا نوكيو ءيش هيلع سيلف لعف ام ضرألا بحاص هل زوج نإ هنإف كريغل يه
 هل زوجي مل نإو ؛هءانع هيلع كردي الو ،اًضيأ اهيف رذب ام لوألا نمضي الو .هل

 نإ ،رايخلاب ضرألا بحاص نوكيو ، يدملا رذبل نماض وهف ضرألا بحاص
 ام هلف هضرأ ناصقن همرغي وأ 6هعلقي وأ 5هفلاخي امب هبلقي وأ ،هرذب هيلع ةري نأ ءاش

 .يناعملا هذه نم ءاش

 اهيف هل يه اذإف هل اهنأ ىلع رخآ اهبلقف ةيدعتلاب لجر ضرأ لجر ثرح نإو

 امهنيب عرزلا نوكيو ،رذبلا نم هبان ام هل ةر ءاش نإ ،رايخلاب هكيرش ًتإف ،كيرش
 عرزلا هل كرتيو هضرأ ناصقن همرغي نأ دارأ نإو ،كلذ هلف امهضرأ يف اكرتشا امك

 ام ائيش ةكرتشملا ضرألا بلق يذلا كيرشلا ىلع يدعملا كردي الو ،كلذ هلف

 ،لؤألا اهيف رذب اَمِل نماض وهف ،اهثرح يذلا كيرش وه اذإف اذه اهبلق نإو ؛اًرذب
 يف عرزلا دصح نإو .امهنيب عرزلا نوكيف ،رذبلا نم همهس لباقي ام لوألا هل ريو
 وه نمضيو ،هءانع هيلع كرديو ،هكيرش بيصنل نماض وهف اهلك هوجولا هذه
 .عرزلا كلذ نم دسفأ ام عيمج
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 مهضرأ ثرح ىلع اضعب مهضعب ءاكرشلا ذخأ باب
 يمرو اهنرح ىلع اضعب مهضعب ذخأي لهف \توتراو مهضرأ تّرِطُم موقف :تلق

 . ؟اهوثرحي مل وأ ،كلذ لبق اهنوثرحي اوناك روسج ضرأ وأ صوحف

 نإ مهسفنأب _ اوقفتا امك _ اهنوثري مهتاف كاهثرح ىلع اوقفتا نإ :لاق
 مهضعب دارأ وأ اوقفتي مل نإ امأو ؛سانلا نم مهريغب وأ ،مهديبعب وأ ،اهثرح اودارأ

 نأ دري مل نم ىلع مهنم ثرحلا دارأ نم كردي الف نورخآ كلذ نم عنتماو ثرحلا

 ىلع اوقتا نإ امأو .مهسفنل قاقّتاب اوثرحي نأ اودارأ نإ الإ ربجلاب ثرحي
 ربجيو كلذ نودجي الف \ثرحلا م كلذ ىلع مهضعب عنتماف ءاورذبو ثرحلا

 .مهنم ثرحي نآ ىبأ نم

 ؟ كلذ فيك وأ هسفنب لك ثرحيأ ؟ ربجلا اذه ربجي فيك :تلق

 اهنوثرحيو ؛هريجأب وأ هدبعب وأ هسفنب وه ثرحمو اذكه ثرح نأ ربجي : لاق

 :نورخآ لاقو ،انسفنأب ثرحن :ءاكرشلا نم دحأ لاق نإو .اهيف مهماهس ردق ىلع

 .ةرجألا ىلإ اعد نم لوق لوقلاف ،اهئرحي نم رجاأتسن

 ئجي مل :نورخآ لاقو \ترحلا تقو اذه :مهدحأ لاقف \ثرحلا يف اوفلتخا نإو

 .اهتقو داع :لاق نم لوق لوقلاف ،نآلا ىلإ ثرحلا تقو

 ضمعتلا ىلَع مهضعب كردي مهنأ ىنغلا ُلَعَل :«مهسفنل قاّقْاب اوئرحي نأ اودارأ نإ ًالإ» :هلوق -1

 ثرحب نأ مهضعب دارأ نإ اكمأو ؛مهسفنأب ثرحلا ىلَع اوُمزع نإ ثرحلا ىلَع رباجتلا ح رخآلا

 .ملعأ هلل اَو .نورباجتي الف مهريغب وأ هديبعب ثري نأ رخآلا دارأو هسفنب

 اورذب امدعب يأ ،َكِلَذ نم مغرلا ىّلَع مهضعب عنتماف :هداَرُم :«كلذ ىلع مهضعب عنتماف» :هلوق -2

 .ملعأ هلل اَو .هيَلَع ربجي لب "ثرحلا نم عنتمي نأ مهدحأل قح الف ضرألا ىلع هورشنو رذبلا
 .؟اذه يف لا ةَمحَر خيشلا دمتعم ام ‘يرعش تيل -3

 .هتقو رضح :لاقي نأ باوصلا ،«اهتقو داع» :هلوق -4
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 لاقو ،اذكو اذمك ءيشب اهثرحن :مهدحأ لاقف هب اهنوثرحي اميف اوفلتخا نإو

 .كلذب اهثرحن ال :لاق نم لوق لوقلاف كلذب اهرحن ال :مهضعب

 اهنم بطخلا عطقو ،ثرحلل اهتيوست ىلع ضعبب مهضعب كسمتسا نإ كلذكو

 ءاذه يف لمعلا ىبأ نم لوق لوقلاف انورخآ كلذ ىبأو ثرحلل اهحلصي ام عيمجو
 اهيف اورذب اذإف ؛رذبلا رذيي مل ام ثرحلاو لمعلاىلع اضعب مهضعب ربجي ال هنأل

 ؛راضملا عفدو كلذل حلاصملا عيمجو !ةيقنتلاو ثرحلا ىلع اضعب مهضعب ذخايلف

 هزرحو هداصحو ثرحلا ةيقنت ىلع اضعب مهضعب ذخأي ال :لوقي نم مهنمو
 نود مهدحأ هلمع نإ هلك هلمع ىلع نوذخآتي يذلا اذهو ،هتمسقو هتساردو

 لمع نإ كلذكو .كلذ يف مهماهس ردق ىلع هءانع هئاكرش ىلع كرديلف ،نيرخآلا

 هئنإف ‘كلذ هابشأو ثرحلا لثم هيلع نوذخآتي ال يذلا لمعلا مهضرأ يف مهضعب

 الإ "مهنيب لمع ام نوكيو ضرألا كلت نم مهماهس بان اميف هئاكرش ىلع كردي

 اميش هيلع كردي الف ترح نم ثرح اميف ائيش مهنم لمعي مل نم ضري مل نإ
 عرزلا نوكيف ضرألا حلاصم نم كلذ ىوس اميف هءانع كردسيو ‘ثرحلا نم

 ام ىلع نوربجي الو «ضرألا ناصقن نم مهبان ام هئاكرش ىلع دريو ،هبحاصل

 مهدنع تناكأ ءاوس ،اهلك ثرحلا ةادأو ةبادلا :لثم ثرحلا ةادأ نم هيلع اوفلتخا

 ضرأ كلذكو .كلذ نم ءيش ىلع نوربجي الف ،اهاوس اودارأ وأ نكت مل وأ

 نم كلذ هبشأ امو روسجلا اهل نوعفري وأ بارتلاو دامسلا ىلإ جاتحت يلاو ،‘"رفحلا

 اهيف اورذب اذإو إمهرذب اهيف اورذيي مل ام اهنم ءيش ىلع نوذخآتي ال اهحلاصم
 كرديو اذه نم انركذ ام عيمج يف هحالصإ ىلع اضعب مهضعب ذخأيلف مهرذب

 عفتني وأ ااهنم همهس ثري نأ دارأ اذإ ضرألا هعم مسقي نأ ضعب ىلع مهضعب

 وأ ليسب تنفد ول امك ءرفح ىلإ جاتحت يلا ضرألا :دارملا لعل ،«رفحلا ضرأ كلذكر» :هلوق -1

 .ملعأ هللاو .كلذ هبشأ ام وأ حير

- 395 - 



 ؛'ثرحلل ال دبألل اهتمسق ىلع نوذخآتي امنإو .اذه نم انركذ امم ءيشب اهنم

 .همهس يف دارأ ام مهنم دحاو لك لعفيلف ءاومستقا نإو

 مسقن :مهنم دحاو لاق مث ،اهيف اورذبف مهضرأ ثرح ىلع اوقفتا نإو
 ىلع نورخآلا هب كسمتساو ؛ءاش ام هيف لعفيو ،همهس انم دحاو لك ثرحيف

 نم اهنم عنمي الف ضرألا ةمسق امأو ؛كلذ هيلع نوكردي مهّتإف «مهرذب ثرح

 نم عنمي الف ،مهنم دحاو اهيف رذبف ثرحلا نم اوعنتما نإو .مهنم كلذب كسمتسا

 اوريلف ثرح ام هعم اوكرتشي نأ اودارأ نإف رايخلاب هؤاكرش نوكيو ،هرذب ثرح
 ؛ضرألا ناصقن نم مهبان ام هيلع اوكرديلف كلذ اودري مل نإو ،هءانعو هرذب هيلع

 كردي الف ضرألا بياطأ رتخي مل و همهس رادقم الإ ثرحي مل نإ :لوقي نم مهنمو
 .ضرألا ناصقنو ثرحلا يف اميش هؤاكرش هيلع

 اوعرز نإو ؛اوقفتي ىتَح نوعنمي مهتإف عرارزلا نم نوثرحي اميف اوفلتخا نإو
 نوكتو ،مهنيب اميف مهتعيرز ءاكرشلا ددارتيلف ءاكرشلا دارأ نإ هنإف قافتا ريغب اهيف

ُ َ 

 ضرألا ناصقن نوددارتيو مهعرارز نوكسمي :لوقي نم مهنمو ؛مهنيب اميف اهلك

 اّكِم ائيش نوددارتي الف مهمهس رادقم الإ اوثرحي مل نإ :لوقي نم مهنمو ؛مهنيب اميف
 نم مهنمو ؛ فلتخا وأ مهرذب َقَتاأ رذب ام مهنم دحاو ةركل نوكيو انركذ

 ثرحيو ،امهنيب يلا ضرألا نم همهس ثرح نم هكيرش كيرشلا عنمي ال :لوقي
 نباغت كلذ يف نكي مل و ضرألا بياطأ رتخي مل نإ عرارزلا نم ءاش امب همهس

 نإو ؛هثرحي نأ سانلا نم دارأ نمل همهس يطعيو 5هريغ هل ثريو ‘هسفنب ثرحيو

 ةرثك ببسب ثرحلا نم عنتما نم لوق لوقلاف ،اهترثك وأ ةعيرزلا فيفخت يف اوفلتخا

 رظنو دلبلا لهأ ةداع ىلإ اذه يف نوعجري امّتإ :لوقي نم مهنمو ؛اهتفخو ةعيرزلا

 اوذخآنيلف ،مولعم ليكب ضرألا كلت لثم يف نورذيي اميف نورظنيو .ةفرعملا لهأ

 دأحتيف اهنيع ةمسن ىلَع نورباجتي هانعم «ثرحلل ال دبألل اهتمسق ىلع نوذخآتي امئإو» :هلوق -1

 .ةعفنملا ةمسق ىَلَع نورباجتي الو ،كيرش لك بيصن
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 يف هانلق ام ىلع عرارزلا فانصأ نم اهيف نوثري اميف مهفالتخا كلذكو ؛هيلع

 لهأ رظن ىلإ كلذ عجري ثرحلا تقو يف مهفالتخا كلذكو ؛اهلبق يلا ةلأسملا

 .هب اولمع مه اولاق امف © رظنلا

 نم رثكأ ةعيرزلا نم اهلّمَحف ،امهنيب ييلا ضرألا نيكرتشملا نم دحاو ثرح نإو

 سيل اّمِم دلبلا ةداع زواج ام ةعيرزلا نم هكيرشل نمضي هنإف ،كلذ اهًرضف ،اهتداع

 امو ريجألاو ةعيرزلا ىلع ليكولا كلذكو .امهنيب ةعيرزلا تناك اذإ اذهو ،عفن هل

 ضرألاب ث_ضي .7 ،‘كلذ نم ةداعلا هب زواج ام ضرألا بحاصل نونمضي }ههبشأ

 "تابنلاو راجشألا هتذخأ امو ،هوثرحن م و مهلك ءالؤه رذب ام كلذكو . تابنلاو

 .هك اذه ق نماض رهف دسف ىتَح كلذك يقبو ‘ٹارحملاب هيلع زجي غ امو

 نونماض مهف ءاذه يف هريغ رم أ يلو نم 7 ريجألاو ليكولا رذب نإ كلذكو

 مل يلا عضاوملا نم كلذ هبشأ امو اهتبالصب اًميش تبنت مل ييلا ضرألا يف اورذب اَمِل

 .تابنلاو ةعيرزلاب رضي امم كلذ هبشأ ام وآ ءاملا اهبلغي وأ \يش اهيف تبني

 كارتشالا نم اذه لبق انركذ ام ىلع مه لفطلا وبأ وأ نونجلا وأ ميتيلا ةفيلخو

 امو هنوثرحي امو كلذ لبق ناك ام حالصإ ي هيلع نوذخآتي امو مهيلع كرديل امو

 .ىلوألا ةلأسملا يف انلق ام ىلع وهف هيف اوفلتخا امو هيلع اوقفتا

 ؛ثرحلا رمأ هيلإ لك وأف ،امهرذبب امهضرأ ثرحي نأ هكيرش عم لجر َقَفَتا نإ

 اوزواج ىَمَح مهتعيرز ءالؤه ففخف ،رذبلل و أ ثرحلل الجر لجر رجأتسا وأ
 الف اسف كلذ لبق نم تابنلا ىلإ لخد و أ ؟كلذب ضرألا اولطبأف كلبلا ةداع

 ليكولاو كيرشلا كلذ يف ءاوس ‘ضرألا نالطب نم اًعيش ثاًرحلا ىلع كردي

 عضوملا يف اهل مهلامعتسا ين مهتادأ ءاركو مهّباود ءانع مهيلع نوكرديو ريجألاو

 تابنلاو راجشألا لالخ رثانتف رذبلا نم رذب ام أ هانعم ،«تابنلاو راجشألا هتذخأ امو» :هلوقف -1

 .هل نماض وهف دسف ىمَح ومنلا نم رذبلا عنمي نأ هنأش نم يذلا
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 ؛نونماض هل مهف تابنلا داسف ىلإ لوؤي ارذب اورذب نإ امأو .رذبلا هيف نكي مل يذلا

 بحاص رذب نإو .ةلأسملا هذه يف هانلق ام ىلع نونجلا وأ ميتيلا ةفيلخ كلذكو

 نمضي الف اهرثكأ وأ ةعيرزلا فّقخف ،انركذ يولا هوجولا هذه يف هسفنل ةعيرزلا
 ةداعلا فالخ نم انلق ام لمعف هل رذبي نم رمأ نإ امأو .اعيش كلذ دعب ثراحلا

 الو ،رذبلا نم دلبلا ةداع هب زواج امل نماض رذب يذلاف ضرألا بحاص ثرحو

 رجأتسا وأ هل ثرحي نم رجأتسا نإو .ةادألاو باودلا ءانع فيفختلا نم هيلع نوكي

 يذلا ىلع نامضلاف ،ريجألا ثرحف !ةداعلا نم رثكأ رذبلا ريجألا رذبف هل رذبي نم

 نم ءيشب عفتني ال رذبلا بحاص لأ ملع نإ ًالإ \ءيش ثراحلا ىلع نوكي الو ،رذب

 .لاحلا اذه ىلع ءالكولا كلذكو ؛ةادألاو باودلا ءانعل نماض وهف رذبلا كلذ

 ةداع زواج ىََح ةعيرزلا فّقخف ثرحلل رخآو ،رذبلل اًريجأ رجأتسا نإ امأو

 ةادألا ءاركو باودلا ءانعل نماض وهف ،رذبلا فيفخت ملع دقو رخآلا ثرحف دلبلا

 يف ناك نإ ًالإ ءائيش نمضي ال رذب يذلاو ،اهبحاص هب عفتني ال اميف اهل هلامعتسا يف

 .اهبحاصل اهنمضيو ةعيرزلا داسف كلذ

 ةرثك كلذ يف نيبت دقو ؛مولعم عضوم يف امولعم اليك رذيي نأ هرمأ نإو
 ةعيرزلا نم هجولا اذه يف ءيش ءالكولاو ريجألا ىلع نوكي الف اهتَّفخ وأ ةعيرزلا
 .ىلوألا ةلأسملا ىلع يهف انلق امب هءارجأ رمأ نإ لفطلا وبأو .باودلا ءانعو

 ،داسفلا هيف امب ءارجألا وأ ءالكولا رمأ نإ بئاغلا وأ نونجلا وأ ميتيلا ةفيلخ امأو

 :لوقي نم مهنمو ؛ةفيلخلا ىلع نامضلاو ،ءيش ءارجألاو ءالكولا ىلع نوكي الف

 نإ امأو ،نونماض مهف "كلذك اولعفق داسفلا هيف مه رهظو ،كلذب ءارجألا ملع نإ

 وأ ريجألا وأ ليكولا رذب نإو .مهازجأ دقف ءالؤه نم دحاو ةفيلخ هنم مهارب

 عيمجو ريطلا هتطقل ام وأ دسف ىّتَح هوثرحي ملو هوكرت ام لكف .ةفيلخلا وأ كيرشلا
 رذبلا نم ريطي ام امأو .نونماض هل مهف مهنم عيبضتب رذبلا كلذ نم دبسف ام

 كلذ يف هنم كسمتسي ال اًمِم باودلا لجرأب قزتلي ام وأ ؤثرحلا دح نم جرخيف

 وأ اهل مهيقس لاح يف ةعيرزلا نم ءاملا هب رمي امو ،نامض هيف هيلع سيلف 3هدُمعتي مل ر
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 هيلع نوكي ال باودلا كلذكو ؛مهيلع نامض الف ‘ضاوحألا روسج ىلع نوكي ام

 .سانلا ةداع يف "هنم دسفي ال اميف ءيش اهئانع نم

 هعرزي نأ هل حلصي ال عضوم يف عرزف \ثرحي نأ هريجأ وأ هكيرش لجر رمأ نإو

 نم دسف ام عيمجل نماض وهف ضرألاو ةعيرزلاب رضي ام وأ ءاملا وأ نيطلا :لثم {هيف
 عضوملا كلذ اوثرحي نأ مهرمأ نإ لإ ‘ضرألاو ةادألاو باودلا ءانعو ،ةعيرزلا كلت

 فصولا كلذ ىلع وهف

 يذلا هريجأ وأ ،هثرح ىلع لجرلا ليكو وأ ،تبنت ال ةعيرز ثرح نإ كيرشلاو

 باودلا ءانعو ةعيرزلل نونماض مهف تبت ال ةعيرز ثرح نإ كلذ هيل ضوف
 ضةعيرزلا كلت مهاطعأ وه ناك نإ لإ 5هودًّمعتي مل وأ كلذ اودّمعت ةادألا ءاركو

 تبني ال اًمِم ريسيلا ءيشلا نم ةعيرزلا يف نوكي ام امأو .نامض منئنيح مهيلع سيلف

 .ءيش هنم مهيلع سيلف ةميق هل سيلو

 2 ثرحلا كارتشا ث ةلأسم

 هيلع اوقفتا امك هيف نوكرتشي مهنإف ثرح يف اوكرتشي نأ موق َقَقَتا نإو

 وأ دحوم هعم كرتشاأ ءاوس ،اهيف اووتسا وأ مهتكرش يف اولضافت ،اورثك وأ ا اوُنق
 امإو .هيلع اوقفتا ام ىلع ةزئاج مهنيب اميف ةكرشلاف ءاغلاب وأ ناك الفط كرشم

 امنإو .حصت الف اهيف اوكرتشي مل اذإو شةعيرزلا يف اوكرتشا نإ مهتكرش حصت
 وأ ،هبحاص ةعيرز عم اهطلخيف ةعيرزلا نم هبان ام مهنم دحاو لك ذخأي نأ نولعفي

 ىلع مهنيب امهس ةعيرزلا نوكتف ،هتعيرز نم امهس هبحاصل مهنم دحاو لك يطعي

 مدختسم ىلع نامض ال :دارملاف اذه ىلعو ،رذبلا ىلع دئاع ريمضلا }«هنم دسفي ال اميف» :هلوق -1

 اهعانع أل ،دسافلا رذبلا نم هيف تمخُتسا اميف نامضلا امإو ،رذبلا نم دسفي مل اميف باودلا
 .ملعأ هلل او .لباقم ريغ يف ناك

 .حصأ ناكل «ثرحلا ةكرش يف» :لاق ولف .ةراحلا “يف"ب الإ عتم ريغ مزال “كرتشا” لعفلا - 2
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 ةعيرزلا كلت نم امولعم اليك هبحاصل مهنم دحاو عيبي وأ ؛هيلع اوقتا ام

 وأ هنونجملا وأ هيبأ نذيب لفطلا عم كرتشي نأ دارأ نإ كلذكو .اهنوطلخيو

 .اهلبق يلا يف باوحجلاك امهيف باوخلا ،امهتفيلخب

 نم هبان ام هبحاص هل دريو مهدحأ ثرحي نأ ىلع اوكرتشي نأ اوقفتا نإ امأو

 وأ ،ةعيرزلا نم هبان ام هيلع دريو ،زئاج :لوقي نم مهنمو ؛كلذ زوجي الف ،رذبلا
 وأ باودلا وأ ضرألا رخآلا ىلع لعجيو رذبلا مهدحأ ىلع لعجي نأ ىلع اوققَكا
 ضرألا بحاص ذخأيو ،رذبلا بحاصل ع رزلا نوكيو ،ةكرشلا كلت زوحت الف ءاملا

 باود ءانع باودلا بحاص ذخأيو .هئام ةميق ءاملا بحاص ذخأيو هضرأ ناصقن

 ١ .ةعيرزلا بحاصل ءاملا وأ باودلا تناك نإ ال

 لعج نإ :لوقي نم مهنمو ؛هءانع ذخأيلف اهبحاص ريغ ةعيرزلا كلت ثرح نإو

 لعج نإ امأو ،رئتاج كلذف ثرحلا كلذ نم امهس باودلا بحاصل ةعيرزلا بحاص

 لجرل لعج نإ امو .زئاج :لوقي نم مهنمو ؛زوجي الف امهس ءاملا وأ ضرألا بحاصل
 نم مهنمو ؛زوجي الف اهثرحي ثأ ىلع امهس اهيف رخآ لجرل لعجو ،ةعيرزلاو ضرألا

 اًمهس اهيف لجرل لعجو .باودلاو ضرألاو ةعيرزلا لعج نإ كلذكو .زئاج :لوقي
 رخآل لعجو دحاو لجرل ءاملاو باودلاو ضرألاو ةعيرزلا تناك وأ ؛اهثرحي نأ ىلع
 هسفنب ثرحلاو باودلا رخآلل لعجو ةعيرزلاو ضرألا امهدحأل لعج وأ امهس اهيف
 الف اهثرحي نم رجأتساو 5اباودلاو ةعيرزلا رخآلل لعجو ءاملاو ضرألا امهدحأل لعج وأ

 .هيلع اوقفتا ام ىلع زئاج :لوقي نم مهنمو ؛اذه نم ءيش زوجي

 ةميقلاو ءانعلا نوذخآتي مهنإف .ةفآ هتباصأف تبن وأ عرزلا تبني مل نإ امو

 لك كردي الف اهزوج نم امو ؛ةكرشلا كلت زيجي ال نم لوق ىلع ،هيف نكمت اميف

 وأ نونجلا يبأ وأ هيبأ نذإب» :فاضم ريدقت نم دب الف 6لعف هل سيل نونجلا «نونجلا وأ» :هلوق - 1

 .«امهتفيلخ
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 ىلع اوقتا نإ امأو .هماقمب هتئروف مهنم تام نمو ؛ائيش رخآلا ىلع مهنم دحاو
 7 الإ ،كلذ دجي الف ةميقلا وأ ءانعلا ذخأي نأ دارأف مهنم دحاول ادبف هلك اذه

 .زئاج وهف هل رذبف ةميقلا وأ ءانعلا نم هبحاص مهنم دحاو لك

 الف هب ثرحي نأ ىلع ءام هل ىرتكا وأ ءاهنرحي نأ ىلع اضرأ هل ىرتكا نإو

 كلت ناصقن يطعي هتإف ،لاحلا كلذ ىلع اهثرح نإو ؛تحسلا نم وهو ،اذه زوجي
 كلذ ريغ وأ ،نزوي وأ لاكي امب ولو اهؤارك زوجي الو ؛ءاملا كلذ ةميق وأ ضرألا

 .نزوي الو لاكي ال اًمِم

 .زئاج كلذف هل ثرحي الجر ىرتكا وأ ءاهب ثرحي باود ىرتكا نمو

 لثم هبحاص ثرح ث ءهرذب امهدحأ ثرحف \ثرحلا ةكرش ىلع اوُقَمَتا نإو

 الف ،هرذب نم عرز ام امهنم دحاو لكل نوكي هنإف ،امهتعيرز اطلخي مل و ،كلذ

 مهنمو ؛هنم نوكي اميف ناصقنلاو ةميقلاو ءانعلا اكرادتيلو ،ائيش هبحاص هيف كردي

 ؛اًميش هبحاص ىلع كردي الف امهنم هتعيرز تبنت مل نمو .زئاج كلذ :لوقي نم

 .عرزلا نم همهس هيلع كردي :لوقي نم مهنمو

 ،هدبع وأ هتباد وأ هضرأ وأ هرذبب سانلا نم هريغ عم هلفط لجرلا كراشيو

 نم هريغل اهانركذ ييلا يناعملا هذه تناك نإ كلذكو .هانلق ام ىلع اهيف باوجلاو

 وأ هدبع وأ هسفنب ثرح نإ كلذكو .زئاج كلذف لفطلا هنبال اهيف هكراشيف سانلا

 تناك وأ هلفط وأ ضرألا بحاصل كلذ نوكي نأ ىلع ،هريغ ضرأ رذب وأ هتباد
 ؛هسفنل مولعم مهس ىلع هريغ ضرأ اهب ثرحف لفطل رذبلاو ديبعلا وأ باودلا
 ضرألا بحاصل وهو ءيش باودلاو رذبلا يف هل نكي مل نإ كلذكو .زئاج كلذف

 .زئاج كلذف لفطلا هنبال وأ هل عرزلا كلذ نم مهس نوكي نأ ىلع هسفنب ثرحف

 رأ هيلع فلختسا دق ميتي نيبو هنيب اميف اهثرحي نمل هضرأ لجر ىطعأ نإو

 دق يذلا ميتيلا نيبو هنيب عرزلا نوكي نأ ىلع ،اهب ثرحيل باودلا وأ رذبلا هاطعأ

 هنكلو ءيش رذبلاو باودلا يف هل نكي مل نإ كلذكو .زئاجف }هيلع فلختسا
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 هذه بحاص نيبو ميتيلا نيب عرزلا نوكي نأ ىلع .هسفنب هثئرحف ضرألا بحاصل
 ثرحي نمل هتفيلخ اهاطعأف ميتيلل باودلاو رذبلا ناك نإ كلذكو .زئاجف يناعملا
 .زئاجف ميتيلا نيبو اهب ثري نم نيب عرزلا نوكي نأ ىلع ،اهب

 نوكي نأ ىلع ءاهب ثرحي نمل هئباود وأ هديبع وأ ميتيلا رذب ىطعأ نإ امأو

 كلذكو .زوجي الف سانلا نم هريغ وأ ميتيلا ةفيلخ نيبو اهب ثرحي نم نيب عرزلا

 .زوجي الف هريغل وأ اهيف عرز اًمِم مهس هل نوكي نأ ىلع اهاطعأ نإ ميتيلا ضرأ

 هاطعأف رجألا هوجو نم هجول وأ دجسملل وأ نيكاسملل رذبلا ناك نإ كلذكو
 .زئاجف ،يناعملا ءالؤه نم دحاول مولعم مهس ىلع هثرحي نمل

 نمل هطرتشا يذلا نوكيو ،هنم مهس هل نوكي نأ ىلع يناعملا هذه رذب ىطعأ نإو

 مهس ىلع اهاطعأ نإ رجألا وأ دجسملا وأ نيكاسملا ضرأ امأو ."رذبلا هل ناك

 .زئاج :لوقي نم مهنمو ؛زوجي الف يناعملا مولعم ءالؤهل

 ءاهرذبب رجألا ضرأ وأ نيكاسملا ضرأ وأ دجسملا ضرأ هسفنل ثرح نإ امأو ١

 .صخري نم مهنمو ؛زوجي الف هنم مولعم مهس هل نوكي نأ ىّلَع

 مهس هل نوكي نأ ىلع ،رجألا وأ نيكاسملا وأ دجسملا ضرأ لجر ثرح نإو

 مهس هل نوكي نأ ىلع ،يناعملا هذه نم دحاو رذبب هضرأ ثرح وأ ،ع رزلا اذه نم

 :لوقي نم مهنمو ؛هوجولا هذه نم رذبلا بحاصل عرزلاف :عرزلا نم هيف تبن اًمِم
 .هيلع ثرح ام ىلع زئاج

 اهيف هل سيل تجرخف ،اهنرحف اهضرأ ثرحي نأ ىلع رخآ عم لجر َقَقَّتا نإو
 هئرحتسا نم عم هيلع َقَقَتا ام ىلع هعم نوكيف كلذ اهبحاص هل زوج نإف ءيش

 يذلا نوكيو» :هلوق تأ رابتعاب ةمات ةلمجلا أ يل نيبت مث ءاصقن ةرابعلا يف نأ ةرم لوأ ىءارت - 1
 :اذكه واولاب ال ءافلاب اهطبر نم دب ًالق هيَلَعَو كطرشلا باوج يمه «رذبلا هل ناك نمل هطرتشا

 .ملعأ هلل اَو ،رّرحيل .«رذبلا هل ناك نمل هطزتشا يذلا نوكيف»
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 دري مل نإو ؛كلذ هلف ايناث اقافتا هعم قفتي نأ دارأف كلذ هل زوجي مل نإف ؛ةرم لوأ .

 ثاَرحلل يطعيو ؛هل عرزلا نوكيو ،هل ناك نمل رذبلا طعيلف ضرألا بحاص

 نم لؤرألا هلمعتسا ام لك كلذكو 774 مل نإ مهءانع باودلا بحاصلو

 بحاصل باودلاو ةادألا تناكأ ءاوس ،لاحلا اذه ىلع ثرحلا كلذ يف ةادألا

 ١ .ضرألا بحاص نم اهانع ذخأي هئف ،اهثرح نمل وأ ةعيرزلا

 نم هريغل ةعيرزلا تجرخف 5مولعم مهسب ةعيرزلا رخآل لجر ىطعأ نإ امأو
 .امهتكرش نم هيلع اَقَقَتتا ام ىلع نانوكيو ،اهبحاصل ةعيرزلا يطعي هتاف سانلا

 ىلع مهاطعأ نم ريغل اهب اوثرحي نأ اوقتا يلا باودلا تجرخ نإ كلذكو

 .اهلمعتسا نمم اهعانع اهبحاص ذخأي هنإف مهسلا

 ءاهثرحف !مولعم مهسب اهثرحي نأ ىلع اضرأ لجرل لجر ىطعأ نإ امأو
 ءهل وهف هضرأ يف هنم تبن ام ُلُكَق هل رذبلا ناك نإف ،اهئرح نل ضرألا تجرخف
 كلذكو ؛لّوألا مهسلا ىلع هل اهاطعأ ييلا باودلا نم هلمعتسا ام ءانع يطعيو

 .لاحلا اذه ىلع ةادألا

 فلختسا دق بئاغل ضرألا تجرخف ،مهسب اهثرحي نأ اضرأ هل ىطعأ نإ امأو
 يذلا ذخأير ،امهقاقَّتتا ىلع امهف ،امهيلع فلختسا دق نونجم وأ ميتيل وأ هيلع

 نمل عرزلا كلذ نم ذخأ 0يذلا وه يطعيو ،ءيش هيلع سيلو همهس يف هكراش
 ذخأي الف مهسلا ىلع ضرألا هاطعأ يذلل وأ هل رذبلا ناك نإو .ضرألا هل تناك

 نوكيو ،ةعيرزلا بحاص ىلع اهناصقن كردي امنإو ايش هنم ضرألا بحاص
 اذه يف لفطلا هنبا ىلع بألا وأ ،هيلع فلختسا نم ىلع ةفيلخلا لعفو .هل عرزلا

 .زئاج هلك

 كلذ نم ذخأ ام وه يطعيو :دارملا أ ودبي : «ع رزلا كلذ نم ذخأ يذلا وه يطعيو» :هلوق - 1

 .ضرألا هل تناك نمل عرزلا

 .ةعيرزلا بحاص ىلع دئاع ريمضلا «هل ع رزلا نوكيو» :هلوق - 2
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 .زئاج وهف ثرح امم مهس ىلع ءالؤه ضرأ يطعي نأ ةفيلخلا دارأ نإ امو

 نإو .لاحلا كلذ ىلع اهيف تبن اًمِم مهسب هسفنل وه اهثرحي نأ وه دارأ نإ كلذكو

 ءيش تبني مل نإو ؛زئاج كلذف مهسب مه اهثرحيل مهريغ ضرأ مه ذخأي نأ دارأ

 .ءيش هيلع سيلف مهضرأ يف عرز امم وأ ضرألا كلت يف عرز امم

 اهب ثرحي نمل هيلع فلختسا نم باود يطعي نأ اكضيأ ةفيلخلل زئاجو

 ردلا كلت ذخأي نأ وه دارأ نإ كلذكو ؛كلذ نم مهسب اهثرحي نمل مهتعيرز

 وهف اهنم تبن اًمم مهس ىلع اهئرحيل مهتعيرز وأ اهب ثرح اًمم مهسب اهب ثرحيل
 .الوأ انركذ ام ىلع

 كلذ نم مهس ريغب اهثرحي نمل هيلع فلختسا نم ضرأ يطعي نأ اضيأ هل زئاجو
 ضرألا حلصي امم هريغو دامسلاب كلذ نوحلصي اوناك اذإ ،ع رزلا

 الف مهتفيلخ لعف ام اوزوجي مل و ،بئاغلا مدق وأ نونجلا قافأ وأ لفطلا غلب نإو

 .مهيلع زئاج هلعفو مهب لغتشي

 اذإ نيملسملا ةعامج وأ {ئامإلا نكي مل اذإ ،نيملسملا يضاق وأ هلماع وأ مئامإلا يطعُيو

 &'‘)»مهسب اهثرحي نمل اهيف عرز امم مهسب رباقملاو دجاسملاو رجألا ضرأ يضاقلا نكي مل

 .هريغو دامسلاب هل تيطعأ نم اهحلصي ناك اذإ ،اهيف تبني اًمِم مهس ريغب اهثرحي نمل وأ
 .انركذ نم وأ مامإلا لعفي ام اهيف لعفيلف اهأك ضرألا هذه ىلع مئاقلا كلذكو

 نمل مهباودو ،اهنم مهس ىلع اهثرحي نمل يناعملا هذه ةعيرز يطعي نأ دارأ نإ كلذكو

 مهضرأ مهل ثرحي نأ دارأ نإو .زئاج وهف ءاهب ثرح امم مهس ىلع اهب ثرحي

 ةفآ هتباصأف تبن وأ هلك عرز يذلا اذه تبني مل نإو .زئاج كلذف مهّباودو مهتعيرزب

 اهثري نمل اهيف عرز امم مهسب رباقملاو دجاسملاو رحألا ضرأ ...هلماع وأ مامإلا يطعُيو» :هلوت - ]

 ىلع فقؤ ام :دارملا اَمئإ الك .تاذلاب ةربقملا ضرأ يف نوكي ثرحلا نأ مهوي ادحأ لَعَل «مهسب

 .«دحسللا ىلع ةفوقوملا ضرألا ين لاقي كيذ لثمو ،ةربقملا كلت حلاصمل اهعير نوكي ضرأ نم ةربقملا

- 404 - 



 ىلع اهثرحي نمل مهضرأو مهّباودو ءالؤه ةعيرز ىطعأ نإ كلذكو .ءيش هيلع سيلف
 .اهنامض هيلع سيلف ءيشب اهنع اولغتشي مل و مهس

 الف مهس ريغب هسفنل امهباودب امهضرأ ثرحي نأ بئاغلا وأ ميتيلا ةفيلخ دارأ نإو
 نم مهنمو ؛مهضرأ ناصقنو مهسباود ءانع مهيطعي هنإف اهثرح نإو ؛'"هكلذ هل زوجي
 نم نوكي الو ،اهثرحي نأ هل زئاجف كلذ لبق ثرحت نل ضرألا كلت تناك نإ :لوقي
 .مهئام ةميق مه يطعيو ،كلذ هل زوجي الف مهئامب ثرح نإ امأو .ءيش هيلع اهناصقن

 نإ اممو .مهئام ةميق مهل يطعيو مه ثرعحي الف ءاملا يف مهعم كرتشا نإ امأو
 ؛كلذ هل زوجي الف ،اهثرحي نأ دارأف ضرألا كلت يف بئاغلا وأ ميتيلا عم كرتشا

 هب ثرح نإو ؛هب ثرحي الف ءاملا يف مهعم كرتشا نإ امأو .زئاج :لوقي نم مهنمو
 ءام يف مهيلع فلختسا نيذلا ءالؤه عم كرتشا نإ امأو .مهئام ةميق مه طعيلف
 نوكي الف هب ثرح نإو ؛هب ثرحي الف هدي يف ناك دقو مهعم كرتشي مل وأ رطملا

 ثرحو .)رطملا ءام ريغ يف مهعم كرتشا نإ :لوقي نم مهنمو ؛هتميق نم ءيش هيلع
 .همهس رادقمب الإ عفتني مل نإ الإ .هتميق نم هيلع ءيش الف هب

 مهتفيلخ ةإف ءاملا نيرخآللو ،ةعيرزلا نيرخآللو ضرأ ىماتيلل تناك نإو
 .لاحلا اذه ىلع مهضعبل باودلا تناك نإ كلذكو .‘}»مهرظنب مهنيب اميف كراشي

 باودلاو ضرألا بحاصل لعجي نأ ريغ نم اهثرح نإ :كلذب هدارم «زوجن الف مهس ريغب» :هلوق - ]

 .ملعأ هللاو .زوجي الف امهس

 ءام ريغ يف مهعم كرتشا نإ :هانعم خلإ... «رطملا ءام ريغ يف مهعم كرتشا نإ :لوقي نم مهنمو» - 2

 هل نكت مل نإ هنأ ةرابعلا موهفمو ،هب ثري نأ هل زوجيف ةعيرزلاو باودلاو ضرألا لثم رطملا
 نم همهس هب ثرحيل _ عاشم قح وهو _ رطملا ءام نم ذخأي نأ زوج الف ءاملا ريغ يف ةكرش
 .ملعأ هللاو ،رّرحيل .ضرألا

 اَمِل مهرظنب ىماتيلا نيب اميف نوكراشي _ عيمجلا ءافلخ _ مهؤافلخ :هانعم «مهتفيلخ نإف» :هلوق - 3

 .ملعأ هللاو .مهل حلصي
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 بحاص ًإف ،كلذ ريغب اهثرحف ،ةمولعم ةعيرزب هضرأ ثرحي نأ لجرل نذأ نمو

 نم اهيف تبن ام نوكيف ،اهيف عرز ام يطعي وأ اهتابن علقيو ءاش امب اهبلقي ضرألا

 ©ثيراحجملا نم وأ باودلا نم مولعم ىنعمب اهئرحي نأ هل نذإ نإ امو .هل عرزلا
 هل نذأ نإ كلذكو .ائيش اهيف تبن اميف كردي الو 5اهبلقي الف كلذ فالخب اهثرحف
 نإ :لوقي نم مهنمو ؛لاحلا اذه ىلع رطملا ءام ريغب اهثرحف رطملا ءامب اهثزحي نأ

 كلذ بلقي نأ ءاش نإ ضرألا بحاص ىلإ مكحلاف كاذه نم هيف هل نذأ نم فلاخ

 .هل نوذأملل عرزلا نوكيو \هضرأ ناصقن هيلع كردي وأ ،هرذب هل دري وأ ،هعلقي وأ

 ثرحف !مولعم عضوم يف ،امولعم اليك هضرأ يف ثرحي نأ لجرل لجر نذأ نإو
 بلقي وأ هرذب ًةري نأ ءاش نإ ،رايخلاب ضرألا بحاصف هل "تقو امم رثكأ اهيف
 :لوقي نم مهنمو ؛رومأملل عرزلا نوكيو ،هضرأ ناصقن هنمضي وأ ،هفالخب كلذ

 نم داز ام بان اميف هضرأ ناصقن ضرألا بحاص هيلع كرديو ،رومأملل عرزلا

 نم ضرألا بحاص هل تقو ام لقأ ثرح نإ اماو .هب هرمأ ام ىلع ةعيرزلا
 اهيف رذبي ام رادقم هضرأ يف ثرحي نأ هرمأ نإ كلذكو .ءيش هيلع سيلف ةعيرزلا

 امم رثكأ ثرح نإ اًمو .ءيش هيلع سيلف هب هرمأ امم لقأ ثرحف “نيتينمن وأ ةينم
 اميف رايخلاب نوكيو {'هيف هل نذأ يذلا رادقملا ضرألا بحاص هل ًطحيلف هل تقو
 .هعرز هل كرتيف هضرأ ناصقن هنمض وأ ،هتابن علق وأ هفالخب هبلق ءاش نإ ،كلذ ىوس

 ءيش لكو "نامزلا نم رادقم تقولا» :برعلا ناسل يف لاق .دح :ىنعمب وه «تقو» :هلوق - 1
 تقولا ظفل هيوبيس لمعتساو» :لاق ث .«هتياغ تردق ام كلذكو ،‘تئؤم وهف انيح هل تردق

 مل” :سابع نبا ثيدح يفو» :لاق نأ ىلإ ،«هلثم رادقم ةنأل ،نامزلا يف تئولاب اًميبشت ناكملا يف

 ناسل نم ىهتنا .«صوصخم ددعب هدح ملو ردقي مل :يأ “ادح رمحلا يف اقلق هللا لوسر تقي

 ً«تقو» ةَداَم يف برعلا

 .ديدحتلا ىنعع. يه قايسلا اَدَه ن «تئئو» ةظفلف اَذَه ىّلَعَو

 وأ بدرأ وأ عاص وأ قسو نم يواسي مولعم ليك وأ مولعم رادقم اهلعل «نيتينمن وأ ةنيمن» :هلوق - 2
 .كلذ ةقيقحب ملعأ هلل او .كلذ هبشأ ام

 وهف داز امو ،هرذب يف هل نذأ يذلا رادقملا هايإ هتبساحم نم ح رطيلف :هانعم :«...هل ًطحيلف» :هلوقف - 3

 .ملعأ هللاو .هضرأ ناصقن هنيمضت وأ اذكه هعلق وأ هفالخب هبلق يف رايخلاب هيف
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 ثرح ام هل نيبي مل و ،هل نذأف هضرأ يف ثرحي نأ هل نذأي نأ الجر بلط نمو

 ام ثرحيلف ائيش وني مل نإو ؛هاون هيلع دقع اَّمِم هنم هبلط ام عيمج ثرحي هنإف ،اهيف

 هيف هل نذأ ام ضرألا بحاص هل نيبي ملو ،ائيش وني مل نو .كلذ دعب هيف هل نذآ

 هيف هل [نذأ] يذلا تقولا كلذ يف ثرحي ام عيمجو ريعشلا وأ حمقلا اهيف ثرحيلف

 .ءيش ضرألا يف داسفلا نم كلذ نع ماق اميف هيلع نوكي الو ،سانلا ثرحي امك

 .فيصلا وأ عيبرلا يف كلذ دعب اهثرحي الف ثرحلا تقو يف اهثرحي نأ هل نذأ نإو

 دعب فيرخلا يف اهنرحي الف فيصلا يف ثرح ام اهيف ثرحي نآ هل نذأ نإ كلذكو

 وأ ؤ تسّبيت ىَتَح اهثرحي ملو \توتراو ترطم دقو ،اهثرحي نأ هل نذأ نإو ."كلذ

 نذأ نإ كلذكو .ىرخأ ةرم هل نذأي ىًّتَح اهثرحي الف ،كلذ دعب ترطم ىتَح اهكرت

 نم مهنمو ؛كلذ دعب اهئرحي الف ترطمف تسيت ىَّح اهكرتف يرلا ىلع اهثرحي نأ هل

 .اهثرحي هئف رخآ ارطم ترطم ىَّتَح اهثرحي ملو سبيت مل نإ امأو .اهثرحي :لوقي

 ام دصح ءاهثرحي مل وأ ةنسلا كلت يف اهثرحف ةنسلا هذه يف اهثرحي نأ هل نذأ نإو

 تنسلا يف اهثرح نإو ؛ةلبقملا ةنسلا يف كلذ دعب اهثرحي الف \هدصحي مل وأ اهيف ثرح

 ءاش نإو ؛هضرأ ناصقن هنمض وأ ،هرذب هُيَلَع ةر ءاش نإ رايخلاب اهبحاصف ةلبقملا

 .كلذ هلف اهيف تبن ام علق دارأ نإو .هرذب فالخب اهبلق

 لهف ،هرذب تبني مل و اهنرحف هضرأ يف ثرحي نأ رخآل لجر نذأ نإو : تلق

 ؟ كلذ دعب اهبحاص اهثرحي

 وأ ،هنم سأيي وأ ‘هبحاص هدصحي ىَّتَح رذبلا كلذ اهيف ماد ام اهثرحي ال :لاق

 رذب تبن نإو .ءاش نإ اهبحاص اهثرحيلف دسفف تبن نإو .دسف دق هنأ اوملعي

 هل نذأ نإ :ملعأ هللاو هدارم ،«كلذ دعب اهثرحي الف ثرحلا تقو يف اهثرحي نأ هل نذأ نإو» :هلوق - 1

 اهثرح دارأف لعفلاب اهثرحأ ءاوس ،هنذإب الإ رخآ تقو يف اهثري نأ زوج الف ؤتقو يف اهثري نأ

 .فيصلاو عيبرلاك رخآ تقو ىلإ اهثرح رخأ مأ ،ىرخأ ةرم
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 الو ضعب هيف يقبو "ةصاوحلا هتصح وأ دربلا رسكف "كردأ ىَمَح هل نوذأملا
 دصح ىتسَح اهبحاص اهثرحي الو هل نوذأملا اهثرحي الف هبحاص هطقل لإ لصي

 ؛‘اهبحاص اهثرحيلف نينس ثالث ىلإ تبني مل نإو .هعرز نم تبن ام هل نوذأملا

 .هيحتري ماد ام هل نوذأملا رذب تبني مل ام اهبحاص اهثرحي ال :لوقي نم مهنمو

 بف "ىرخأ ةرم دربلا هرسكف اضيأ تبن مث ،دربلا هرسكف كردأف تبن نإ كلذكو
 نم مهنمو ؛هرذب نم تبن ام رذبلا بحاص دصحي ىتَح اهثرحي ال ضرألا بحاص

 ضرألا بحاص لف .ثرو وأ وأ }تبني م و أ ،دربلا هرسك اذإ :هلك اذه ي لوقي

 .هفالخب اهنرحيلف هل نوذأملا رذب اهيف ناك نإف هضرأ ثرح

 ولو اهعيي مل ام دارأ ام تقو اهثرحي هتإف ءاش ام ىتم هضرأ يف ثرحي نأ هل نذأ نإو
 .ههني مل ام ثرحي هئف ،اهنم ثرحي مك هل تقوي ملو هل نذأ نإ كلذكو .نينس ىلإ

 لزانم يف نيدادف هلو اهضرأ يف ثرحي نأ هل نذأي نأ الجر لجر بلط نإو
 مل نإو ،هثرحيلف ثرحي يذلا عضوملا هل نيب نإف ،هل نذأف {ةقرتفم تازوحو ىتش
 ضرألا يف ناك ام ثرحيلف امولعم اعضوم هنم هبلط يف رهظي مل و !ائيش هل نيبم
 ال يلا عضاوملا عيمج وأ اروسجلا وأ بصلا عضاوم يف ثرحي الو .اهيف هبلط يلا

 ريغب) «ةصاَحلا (ةلمهللا داصلا ديدشتب) هنصَح» : :لاقي نأ باوصلا ،«ةصاوحلا هتّصَح وأ» :هلوق - ا
 .قلح :رصحلاو .ُهسَح يف ةفل ،هقرحأ :ةصحب تبنلا ديلجلا صَح» :برعلا ناسل يف لاق .(واو
 اذه ىلعو .«صصح» ةّداَم :ر .«رعشلا هنم رئانتي يذلا ءادلا :ةصاتحلاو» :لاق نأ ل «...رَعشلا
 ةليللا هتقرحأ يأ :«ةصاتحلا هتصح وأ 9(ءارلا حتفب) دَرَبلا هرَسكف» : :اذكه ةرابعلا نوكت
 .ملعأ هلل او .دليلحلا تاذ ةدرابلا

 : نأ يفكي الفأ ؟ةملا هذه ةليط اهب عافتنالا نم ضرألا بحاص عنعي فيكف ‘بيجع مهنم اذه - 2
 .هل يلاتلا لوقلا هنم بجحعألار ؟دحاو ثرح مسوم ف لطعتت

 .«رصُح وأ» :باوصلا "«صْوُح وأ» :هلوق - 3

 يلا عضاوملا نم اعضوم هل نيعي مل نإ :هانعم «اهيف هبلط ييلا ضرألا يف ناك ام ثرحيلف» :هلوق - 4
 . ملعا هلل او .بلطلا هيف عقو يذلا عضوملا يف ةعقاولا ضرألا يف الإ ثرحب الف اهكلمي
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 كرديو لك كلذ ف دسف اميف نماض وهف لعف نإف كلذ لبق اهبحاص اهثرحي

 .دسف ام ةميق همرغيو كلذ عزن ضرألا بحاص هيلع

 لثم ثرحلل اهحلصي ام ضرألا كلت يف لعجي هتإف هضرأ ثرحي نأ هل نذأ نإو

 ،ثرحلاب ر ام اكو .ةراجحلاو بطحلا نم اهتيقنتو ‘ثرحلل اهتتيوستو دامسلا

 ةكسب اهثرحيو ،اهمبصو اهيقاسم يوسيو ؤثرحلل يوتست ىَمَح اضيأ اهبلقيو
 لشم ،داسفلا نم هعرز عنمي ام ضرألا كلتل لعجيو ؛دارأ ام وأ نيتكس وأ ةدحاو

 .كلذ هابشأو برزلا

 هل نوذأملا اهثرحي الف ضرألا بحاص رجف هضرأ ثرحي نأ هل نذأ نإ امأو

 .هتفيلخ اهثرحي وأ اهثرحي هنإف رج نإ هل نوذأملا اماو .اهبحاص كلذ دعب قافأ ولو

 اهثرحي الف "اهنم ةيمست هكلم نم جرخأف اهضرأ يف ثرحي نأ هل نذأ نإ امأو

 .اهنم يقب ام هل نوذأملا ثرحيلف اهنم امولعم اضعب هكلم نم جرخأ نإ امأو .كل نوذأملا

 اضرأ ىرتشا مث ءامولعم اعضوم هل نيبي مل و هضرأ يف ثرحي نأ هل نذأ نإو
 نيح هكلم يف ناك ام الإ هل نوذأملا ثرحي الف ،كلذ ريغب هكلم تلخد وأ ىرخأ
 هكلم ىلإ تداع مث ؟ هكلم نم اهجرخأف هضرأ يف ثرحي نأ هل نذأ نإ امأو .هل نذآ

 .اعيمج نيتلأسملا يف اهثرحي :لوقي نم مهنمو ؛هل نوذأملا اهنرحي الف

 اهيف كرتشا يلا ضرألا يف هل نوذأملا ثرحي الف هضرأ ين ر نأ هل نذأ نإف

 وأ ،هيلع فلختسا يذلا نونجلا وأ ميتيلا وأ لفطلا هنبا ضرأ وأ ،هريغ عم هل نذأ نم

 .اهلك ةنامألاو ضوعلاو نهرلاو كاسمإلاب هدي يف ناك ام

 ‘ هريجأو هديبعو هسفنب اهثرحي نأ هل زئاجف هضرأ هل ثرحي نأ لجرل نذأ نإو

0 . 
 .سانلا نم هب ناعتسا نم لكو

 .نييعت ريغ نم ؛عايشلا ىلع ضرألا نم عبرلا وأ ثلثلا لثم اهنم ىمسم اًمزج :يأ «اهنم“ ةيمست» :هلوق - ]
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 ؟ال مأ "هبحاص هل نذأ هتإ :هلوقب ضرألا كلت هل ثرحي نمل زوجي له :تلق

 دحأل ضرألا كلت ملعأ اذه يف ءاوس ،هل نذأ اهبحاص أ ملع نإ الإ ،ال:لاق
 .هدي ف تناك نم نذإب وأ ءاهبحاص نذإب الإ اهثرحي الف اهملعي مل وأ سانلا نم

 نم مهنمو ؛الف اَذَه ريغ امأو ءانمألا ربخ وأ هتدهاشمعم. ضرألا ملعي امنإ

 .هقلص نم لك يف ةصخرلاب ليقو ؛دحاو نيمأ لوق يف صخري

 نس ًلإ كلذ رومأملا ملعي مل و ،رمآلا اهاعدا اضرأ ثرحي نأ رخآل لجر نذأ نإو
 نإ صخري نم مهنمو ؛اهنوثرحي ال هؤارجأو هديبع كلذكو ؛هلوقب اهثرحي الف 5هلوق
 ةرَِمَبَت نالف ،هؤارجأو هديبع اهيفو هل نوذأملا اهثرحي نأ اهاعدا دق ضرأ يف هل نذآ
 .ايدعتم هل نوذأملا نوكي الف كلذ دعب بحاص ضرألا كلتل

 تسيل يه ادإف ،هل نوذأملا اهثرحف ‘هل يه اضرأ ثرحي نأ لجرل نذأ نمو
 ؟ كلذ دعب هكلم تلخد ئ .رمآلل

 .هءانع هيطعيو 6هرذب هل نوذأملل هري : لاق

 نمل نذأي نأ هل نوذأملل زوجي لهف ءاضرا هل ثرحي نأ لجرل نذأ نمو :تلق
 ؟ سانلا نم اهثرحي

 ءاوس ،هرذب هل هري ضرألا بحاص ًاإف ،رخآلا هل نوذأملا اهثرح نإو ،ال :لاق
 مهف اهوثرحي نأ هلافطأل نذأ نإ :لوقي نم مهنمو ؛“}مهريغوأ هلافطأ هلك اذه ىف

 زوجي الف ضرألا كلت ثرح يف سانلا نم هريغ عم كرتشي نأ دارأ نإ امأو .هتلزنمب
 بحاص ًةإف لعف نإف ؛اهبحاص نذإ ريغب هل نوذأملا عم اهثرحي نمل زوجي الو .كلذ هل
 .هرذب هل نذأي مل يذلل هري ضرألا

 يفف .اهثرح يف هل نذأ اهبحاص نأ ىعدا اضرأ صخشل ثري نأ صخشل زوجي له :ةرابعلا ىنعم - 1
 .ضرألا بحاصو ،ضرألا ثرحب نذإلا يعمو ثراح :صاخشأ ةثالث ةروصلا

 لاجلا اذه يف أ ركذ دقو :خسانلا ةفاضإ نم «مهريغ وأ هلافطأ هلك اذه يف ءاوس» :ةرابع - 2

 .هناكم ةرابعلا هذه حرتقاو ،طقس
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 هيف كراش وأ هبهو وأ ثرحلا كلذ عاب مت ضرألا بحاص نذإب اهثرح نإ امأو
 مل و هلعف نإو ؛كلذ لعفي الف هلل ا نيبو هنيب اميف امو مكحلا يف زئاج كلذف ادحأ

 الف ضرألا كلت هيلإ تلقتنا نم ملعي مل نإو .هيلع ةعابت كلذف ضرألا بحاص ملعي

 امدعب كلذب ملع نإو ضرألا ناصقن كلذ جرخأ نم ىلع نوكيو ،هيلع ءيش

 جرخأ نإو ءيش هيلع سيلف ضرألا بحاص ربخأ نإو ،هيلع ةعابت وهف هكلم لخد
 بحاص ًتإف ،سانلا نم هريغ ىلإ انركذ اًمم ءيشب هكلم نم عرزلا كلذ هل نوذأملا

 وهف هنم بلطي مل نإو ؛عرزلا كلذ هيلإ لقتنا نم ىلع هضرأ ناصقن كردي ضرألا

 ىلع سيل :لوقي نم مهنمو ؛كلذ نم هئربي ىَّتَح عرزلا هيلإ لقتنا نم ىلع ةعابت
 .اذه نم ءيش عرزلا كلذ هيلإ لقتنا نم

 بحاص مهيلع كردي الو ،هماقمب هتثروف ضرألا ثرح يذلا هل نوذأملا تام نإو

 .اهناصقن مهيلع كردي :لوقي نم مهنمو ؛هضرأ ناصقن ضرألا

 وأ ،هل نوذأملا اهثرح امدعب هكلم نم هضرأ ضرألا بحاص جرخأ نإ امأو

 ضرألا بحاص ىلع كردي ضرألا كلت هيلي تلقتنا نم ًإف ،اهنم اضعب جرخأ
 كلذكو .هيلع اهكردي ال :لوقي نم مهنمو ؛هكلم تلخد ثيح نم هضرأ ناصقن

 .اهكلم هيلإ لقتنا نم ةلزنمب ضرألا بحاص ةئرو

 نأ لبق هكلم ىلإ اًضيأ تعجرو ،هل نوذأملا اهئرح امدعب هكلم نم اهجرخأ نإو
 ذخأيو ،هيلإ تعجر ثيح نم اهناصقن هل نوذأملا ىلع كردي هتإف عرزلا كردي

 .هدي ف تثكم ام ردقب اهناصقن الوأ هيلإ تلقتنا نم اضيأ

 نم اهبحاص اهجرخأ 2 هل نوذأملا اهنرحف اهضرأ ثرحي نمل لجر نذأ نإو
 نإو .هكردي :لوقي نم مهنمو ؛اهناصقن هيلع كردي ال هنإف لفطلا هنبا ىلإ هكلم

 اهناصقن يطعي اهثرح نم تاف نيكاسملل وأ رجألل وأ دجسملل وأ ةربقملل اهلعج

 نوذأملا لعج نإف .لوألا اهبحاص نع اهكلم لقتنا نيح نم يناعملا كلت ىلع مئاقلل
 ائيش ضرألا بحاص كردي الف انركذ ييلا هوجولا هذه نم ءيشل ثرحلا كلذ هل

 .اذه يف هضرأ ناصقن نم
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 هيلع كردي لهف ،اهنهر كلذ دعب ئ ءاهثرحف هضرأ ثرحي نأ هل نذأ نإو :تلق

 ؟ضرألا كلت تصقن ام نهترملا و نهارلا

 الف 6اهنهرف ،اهثرحي نأ هل نذأ نإ امأو .اهلك هتارضمب هنوذخأي الو ،ال :لاق

 هذخأيلف اهثرح نإو ؛هعنمي نهترملا إف ءاهثرحي نأ هل نذأ نإو .'هكلذ دعب اهنرحي
 هيلع كردي هنإف عرزلا كردأ ىتَح كلذ عزنب هذخاي مل نإو ،كلذ عزنب نهترملا
 اهثرحي الف اهنهر امدعب اهثرحي نأ هل نذأ نإ كلذكو ،ع رزلا كلذ عزنو ناصقنلا

 ثرحي نمل نذأ نإ امأو .اهلبق ييلا يف باوجلاك اهيف باوجلاف اهئرح نإو ،هنذإب
 .كلذ دعب هل نوذأملا اهثرحي الف ،كلذ دعب هيلإ تعجر مث ،اهنهرف هضرأ

 كلذ دعب هل نيم ًمُث كاًئخسفنم انهر اهنهرف هضرأ ثرحي نأ هل نذأ نإ امأو
 أ هل نبت ئ ،‘ضرألا ناصقن هنم ذخأ وأ عرزلا كلذ نهترملا علقف ،هل نوذأمللو
 ةميقو ضرألا ناصقن نم هنم ذخأ ام هيلع كردي هل نوذأملا ةف مصي مل نهرلا كلذ
 أ كلذ دعب مهل نت مت ،هسفنب هعزنف كلذ عزنب نهترملا هذخأ نإ امأو ،علق ام
 .هسفنب عزن اميف ائيش هل نوذأملل نمضي ال نهترملا ف حيصي مل نهرلا

 ءىفلا ضرأ ثيس ةلأسم

 ؟ اهثري نمل زوجي له ءيفلا ضرأ نع ينربخأ :تلق

 نمل زئاجف اهيف نارمع ال يفايف ءيفلا ضرأ تناك نإف هوجو ىلع يه :لاق

 ثرحلا يف هل نذأ نإ هنأ ةرابعلا نم مهفي ،«اهشرحي الف اَهَنَهرف اهّترحي نأ هل نذأ ثإو» :هلوق - ]

 .اهثرحي الف ثرحلا يف عرشي نأ لبق اهنهرف
 نم تسيلو ءاهنهترا ضرأ يف فرصتي نأ هقح نم سيلف ،نهترملا ىلع دئاع ةرابعلا يف ريمضلا - 2

 .ملعأ هلل او {ةرابعلا هديفت ام اذه .هكلم

 اذكه ؟اهثرحي نأ ءاشي نمل اهلثرح زوُجَي له :يلاتلاك اهريدقتو راصتخالا ضعب ةرابعلا يف - 3

 .ملعأ هلل او .هللا ءاش نإ يتأيس امم هذهب ةهيبشلا تارابعلا عيمج لووت
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 نإف اهرمأ يف رظنيلف ثرحلاب ةرماع تناك نإف ؛اًريقف وأ ناك اينغ سانلا نم اهثرحي

 ءاج نم ُُكَف ،نيملسملا نم اهثرحي نأ هل نذأ نمل وأ ،اهثرحي كلذكف ةحًّرسم تناك
 دحأل زوجي الف مامإلا هل اهكسمأ كاسمإب دحأ دي يف تناك نإف ؛اهثرحي سانلا نم

 رذبلا ضرعو عملا يف هضرأ ليبس اهليبسو ،هدي يف تناك نم نذإب الإ اهثرحي نأ
 .نيملسملا لام تيب ىلإ عجريف اهناصقن امو ؛ضرألا بلقو

 َُكَف ،لاملا تيب نم هلماع وأ نيملسملا مامإ اهعنم ةعونمم ضرألا هذه تناك نإ

 يطعي وأ عرزلا كلذ بلقي نأ مامإلل زئاجف مامإلا نذإ ريغب سانلا نم اهثرح نم
 .نيملسملا لام تيب ىلإ عجريو ،اًضيأ اهناصقن ذخأيو رذبلا

 رذبلا ضرعي الو اهبلقي الف هنذإ ريغب هريغ اهئرحف ،اهثرحي نمل مامإلا نذأ نإو
 عزن امدعب الإ هريغ اهثري مل نإو .هرمأ نم وأ هلماع وأ مامإلا نذإب الإ اهثرح نمل

 .اهثرح نمل رذبلا ضرعيو اهبلقي هنإف ؤثرحلل اهانقنو اهبشع

 اهثرحف ‘ثرحلل اهومستقاف اهوثرحي نأ مامإلا مهل نذأ نإ نوصوصخم موق كلذكو

 .ةمسقلا ريغ اهيف نوثدحي الو ،هرذب هل نودري وأ 5اهنوبلقي مهنإف مهنذإ ريغب مهريغ

 لهف ،اهوثرح وأ ةنسلا كلت اهوثرحي مل و ،اهوثرحي نأ مامإلا مهل نذأ نإو :تلق
 ؟ مامإلا نذإ ريغب ةلبقملا ةنسلا يف اهوثرحي نأ مه

 اهضّوف نإ ًالإ مهنذإب مهريغ اًضيأ اهثرحي الو مامإلا نذإ ريغب اهوثرحي ال :لاق
 نمل اونذأي وأ ،اوؤاش ىتم اهوثرحي نأ سأب الف سانلا نم مهريغ نود مامإلا مهيلإ
 .اًضيأ اهثرحي

 الف كلذ اهثري نأ لبق مامإلا تامف ءيفلا يضرأ ثرحي نمل مامإلا نذأ نإو

 .لاحلا اذه ىلع وهف لماعلا هل نذأ نإ كلذكو .ةنسلا كلت يف اهنرحي نأ سأب

 .مامإلا هل نذأ نم ىلع دئاع ةرابعلا يف ريمضلا «اهبلقي الف» :هلوق - 1
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 نم مهنمو ؛اهثرح ىلع يضمي هَسنإف ،لماعلا لزغ وأ ،ناطلسلا ريغت نإ كلذكو
 كردأف تبن وأ ،تبني مل و هلماع وأ مامإلا نذإب ثرح نإو .اهثرحي ال :لوقي

 ‘ثرح ريغ نم لبقملا ماعلا يف تبنف ،هودصح وأ ،قارسلا هدسفأ وأ .دربلا هدسفأف

 نذأ نم بلقي الف 5ةّرم لوأ هل نذأ نم نذإ ريغب ضرألا كلت يف تبن ام دصحي هنإف
 الإ .اهيف ثرح امب عفتني مل لوألا هل نوذأملا ماد ام ضرألا كلت ىرخأ ةّرم مامإلا هل

 نمل اضيأ زوجيو .كلذ دصحي هنإف ثرح ريغ نم لبقملا ماعلا يف تبنف هدصح نم
 ،اه هتدهاشمب ءيفلا ضرأ ضرألا هذه أ ملع اذإ هلك اذهو ،هبلقي نأ مامإلا هل نذأ

 .سانلا دنع اروهشم كلذ ناك وأ .ةقدص نم وأ دحاو نيمأ وأ ،ءانمألا ريخب وأ

 نمل زوجي له ،اهيف ةرامع ال ابارخ تناك اذإ نيكاسملا وأ دجسملا ضرأو :تلق

 ؟ اهثرحف موقل تفرع ضرأ لثم اهثرحي

 ؛سانلا ىلإ بسنت يولا يضارألا نم اهريغك يه تسيلو ،اهنرحي نمل زوجي ال :لاق

 .اهثرحي نمل زئاج ضرألا نم اهريغك يه :لوقي نم مهنمو

 مل اذإ اهثرحي نمل زئاجف نارمع اهيف سيلو دحأل فرعت ال ييلا ضرألا كلذكو
 لوقي نم مهنمو ؛اهثرحي نمل زوجي الف دودح اهيف ناك اذإف دودح اهيف نكت
 فرعت تناك ولو صخري نم مهنمو ؛دودحلا اهيف تناك ولو اهثرحي نمل ةصخرلاب
 نارمع اهيف ناك نإو .اهلبق يلا يف هانركذ ام ىلع اهئرح دارأ نم اهثرحي نأ دحأل

 .صخري نم مهنمو ؛اهثرحي نمل زوجي الف ،اهلهأ اهكرت بارخ اَهَنِكَلَو

 نأ دحأل زوجي الف .ةديدج ريغ ةميدق ضرألا هذه يف لا ةرامعلا تناك نإو

 تناك ولو :لوقي نم مهنمو ؛راجشألا اهيف نكت مل اذإ ُصْحَر نم مهنمو ؛اهثرحي
 .هلهأ هب لغتشي مل و رطملا ءامب ىقسي اميف هلك اذهو ؛راجشألا اهيف

 بايغ وأ مهلك غلب مهو .ءاكرشلل اهانركذ يلا ضرألا هذه تناك نإو

 باوخجلاك اهيف باوجلاف رضاح مهضعبو بايغ مهضعب وأ ،مهلك رضح وأ مهلك
 .نيدّحوملل وأ نيكرشملل تناكأ ءاوسو .اهلبق يلا يف
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 .اهثرحي نمل زوجي ال هذهف اهترامعو اهثرحب لغتشي رخآلاو اهكرت ءاكرشلا دحأ ناك نإو

 .ةصخرلا ىلع هثرحي نمل سأب الف هبحاص مهس يقبو همهس رادقم امهدحأ ثرح نإو

 م و غلابلا اهكزف .لقعلا حيحصلا عم ثونحجج و أ كلفط عم غلاب اهيف كرتشا نإو

 نم مهنمو ؛نونجلا عم لقعلا حيحصلا كلذكو .اهثري نمل زوجي الف ،اهنرحب لغتشي
 .اهثرح اهيف زوجي قلا ةلزنملا امهنيب يلا ضرألا هذه تفلب اذإ صخ 7

 نمل زوجي الف مهرمأ يلو نم اهكزتف نيناجملا وأ لافطألل ضرألا تناك نإو

 .صخري نم مهنمو ؤاهثرحي

 هل زوجف 5اهبحاص ءاج 4 3اهانركذ ييلا يضارألا هذه ثرح نم تيأرأ :تلق

 ؟لعف ام

 يضعي عرزلا بحاص ااإف هيلع رجحو هل زوجت غ نإو .زئاج كلذ :لاق

 و, ٧ ۔ه
 نوكي الأ اهثرح هل زوجي نيح صخري نم مهنمو هضرأ ناصقن ضرألا بحاصل

 الف ،هبحاص هدصح ام دعب وأ عرزلا كردأ ام دعب ًالإ هيلع رجحي مل نإو .ءيش هيلع

 .ائيش هيلع كردي

 يطعي هنإف مهضرأ ثرح نم ىلع اورجحف نونجلا قافأ وأ لفطلا غلب نإ كلذكو
 سيلف عرزلا كردأ امدعب ًالإ هيلع رجحي مل نإف ارجحلا ناك نيح نم ضرألا ناصقن
 نويعلاب يضارألا نم ىقسي م اًمَ و رطملا ءامب ىقسي اميف هبيصي امّئِإ اذهو .ءيش هيلع

 وأ ضرألا هذه هب ىقست يذلا ءاملا هل ناكأ ءاوس ،اهبحاص نذإب الإ دحأ اهثرحي الف

 هيلع ثرحي نأ هل زوجي الف هريغل ءاملاو ضرألا هل تناك نإ كلذكو .ضرألا بحاصل
 يذلا وه ءاملا كلذ ناك اذإ "هريغل ضرألاو ءاملا هل ناك اذإ نصّحَرْي نم مهنمو ؛هضرأ

 .فرعت مل وأ دحأل ضرألا تفرعأ ءاوس "ضرألا كلت هب يقسي

 .راركتلاب ىمسي ام وهو ىلعألا ىلإ رظنلا لاقتنا عضوملا اذه يف خسانلل عقو - 1
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 ءاملا كلذكو .اهثرحي نمل زوجي الف تبصغ اهنأ ضرألا كلت لهأ فرع نإ امو

 تبصغ اهأ ملع ىلع اهثرح نإو .ءاملاو ضرألا باحصأ هل نذآ نإ الإ بصغ نإ

 عرزلا كلذ اهبحاص ذخأ نإو اهبحاصل نوكتو ،اهيف تبن ام عيمج ةلغ لكاي الف
 نإو ؛هنم رثكأ وأ هلثم اهبحاص ىلإ لصو نإ اهناصقن نم ءيش ."هيلع سيلف هلكأف

 نم مهنمو ؛ضرألا كلت ناصقن هيطعي هنإف كلذ نم ءيش اهبحاص ىلإ لصي م
 زوجي الف اهناصقن نم بصاغلا هرب نإو .اهبحاصل ناصقنلاو ءارقفلل عرزلا :لوقي

 .هل زوج ام عيمج نم ئرب دقف ،اهبحاص هل زوج نإ ًالإ
 اهثرح نم ىلع كردي الف اهبحاصل ضرألا كلت ناصقن بصاغلا ىطعأ نإ امأو .

 نإ :لوقي نم مهنمو ؛بصاغلا هاطعأ ثيح ثرح ام ناصقن نم ئرب دقف ،اًميش

 اميف هيلع هكردي هنإف اهثرح يذلا ىلع هب عجري نأ ىلع اهناصقن بصاغلا ىطعأ
 ةرم لؤأ دهشتسا نإ :لوقي نم مهنمو ؛مكحلا يف هيلع هكردي الو ،هلل ا نيبو هنيب

 .مكحلا يف هيلع هكرديلف اهثرح يذلا ىلع هل عجري نأ ىلع ناصقنلا ىطعأ ثيح

 هل نذأي مل و هريغ ثرح ام ناصقن يف بصاغلاب ضرألا بحاص كسمتسا نإو

 نإ كلذكو .اهناصقن هيلع كردي هنإف اهثري نمل نذأ نإ امأو ،اًميش هيلع كردي الف
 .هنم هرب نإ الإ ،هيلع هكرديلف هعم دقاعتملا وأ هلافطأ وأ هديبع اهثرح

 اهثرح نم ىلع سيلف ؤ©بصغ اهَتأب ملعي ١ ر اهنرحي نمل بصاغلا نذأ نإ امأو

 م نإو .اهبحاص هيلع هكرديو ڵ©بصاغلا ىلع اهناصقن نوكيو ملعي ١ ثيح ءيش

 نإو .اهناصقن امهنم دحاو لك ىلع كردي هتإف ،'ثاهثرح نم فرع ىَّتَح هطعي

 .ةبوصغملا ضرألا كلت ثراح ىلع دئاع ريمضلا :«ءيش هيلع سيلف» :هلوق - 1

 .ثراحلا ىلع دئاع “هل” يفو ؤ©بصاخلا ىلع دئاع “نذأي” يف ريمضلا : «هل نذأي مل و» :هلوف - 2

 ريغب ثراح اهثرح نإ ضرألا ناصقن نم ائيش بصاغلا ىلع ضرألا بحاص كردي ال :ىنعملاو

 .بصاغلا نذإ

 .اهبصغ دن اهايإ هاطعأ يذلا نأ اهثرح نم فرع :يأ : «اهثرح نم فرع ىَتَح» :هلوق - 3
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 نإ :لوقي نم مهنمو .هبحاص ىلع هب عجري الف ناصقنلا كلذ امهنم دحاو ىطعأ

 اهناصقن ضرألا بحاص هنم ذخأف بصغ اهنأب ملعي مل و اهثرحي نل بصاغلا نذأ

 .كلذب رغ نيح بصاغلا ىلع هب عجري هنإف

 نم اوفاخ وأ ؤتبرخ ىَتَح اهوكرزتف فيسلاب مهضرأ نم موق جرخ نإ امأو

 ءاهراآ تسردناو تبرخ ىَتَح اهوكرتو 6هوري نأ لبق مهضرأ نم اوجرخف مهودع

 هنإف اهبحاص هءاجف لاحلا كلذ ىلع اهثرح نإو ،كلذ فرع اذإ اهثرحي نمل زوجي الف

 اهلهأ اهنم جرخ ثيح صخري نم مهنمو .اهناصقن ذخأي وأ رذبلا هل دري وأ ،اهبلقي

 اهنم اوجرخ ولو ةصخرلاب ليو .دحأل فرعي ال اًمِم اهريغ لثم ثرحت نأ فوخلاب
 .اهثرح دارأ نم اهثرحي نأ مهضرأ ذخأ ىلإ ودعلا دصقي مل نإ فيسلاب

 مهيأرب اهنم اوجرخ وأ طحقلا وأ شطعلا وأ ع وجلاب مهضرأ نم اوجرخ نإ امأو

 .اهوكرت نيح اهثرحي نمل زئاجف ؤتبرخو تسردنا ىتَح اهوكرتف }ةّرضم ريغ نم

 هدوعق اوبيرتسي مل و ،هريغل الو هل فرعت مل و 5ةربابحلا دي يف ضرأ تناك نإ امأو

 الف اهيف دوعقلا اوبارتسا نإ امأو .اهيف هكراشي نمو هنذإب اهثرحي نمل زئاجف ،اهيف
 قفنيلف هنذإب اهثرحو دحأ اهيف هكراش نإو ؛اهيف هكراشي الو .هنذإب دحأ اهثرحي

 ضرألا ناصقن قفني :لوقي نم مهنمو ؛اهيف عرز ام لكأيو ضرألا كلت ناصقن

 .. .اهيف عرز ام ءارقفلا لكأيو

 الو رئاجلل اهثرحي الف سألا نم ادحأ ضرألا كلت ثرح ىلع رئاجلا ربج نإو

 ةصخرلاب ليقو ؛لاحلا كلذ ىلع اهيف تبن ام داصح ىلع هربج نإ كلذكو .هسفنل
 .هيلع هربجأ نإ اذه يف

 هريغ اهثرح مث اهكزتف ،اهثرحي نأ هل زوجي ييلا ضرألا يف دحأ ثرح نإ امأو
 هنذإ ريغب وأ اذه نذإب اهثرحي نأ دارأ نم ءاجف لاخلا كلذ ىلع اهكسماو هدعب

 و تناك ثيح :لوقي نم مهنمو ؛هدي يف تناك نم رش نم فاخ نإ لإ هل زئاجف

 .لاحلا كلذ ىلع اهثري نمل زوجي ال اهثرحي دحأ دي
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 الف اهثرحي نأ مهس ضرألا كلت يف هل ناك نمل نذأف موقل اضرأ بصغ نم اماو

 اهيف هل نكي مل نإ كلذكو .همهس رادقم اهنم ثرحي :لوقي نم مهنمو ؛اهثرحي
 ام ىلع اهيف باوخلا ،همهس رادقم اهنم ثرحي نأ اهباحصأ نم دحأ هل نذأف ءيش

 اهنك اهثرحي الف مهس اهيف بصاغلل ناك نإ كلذكو .اهلبق يلا ةلأسملا يف هانلق

 الف }اهبصغ امدعب وأ اهبصغي نأ لبق مهس اهيف هل ناكأ ءاوس همهس رادقم الو

 همهس ريغ نم هتئربت ىلع دهشتساو بات نإ :لوقي نم مهنمو ؛هنذإب دحأ اهثرحي

 اًضيأ اهثرحيو اهمهس اهنم ثرحي نأ هل نذأ نمل زوجيو ،همهس ثري نأ هل زئاجف
 .اهنم بت ثيح مهدحأ وأ اهباحصأ نذإب

 تطلتخا مث .هضرأ دودح مهنم دحاو لك فرع دقو موقل ضرأ تناك نإو
 وا ؛مهنذإ ريغب سانلا نم هريغ وأ بصاغلا اهطلخ وأ كليسلاب كلذ دعب اهدودح

 اوقتلا نإ الإ دحأ اهنرحي ال هنإف اهدودح نوفرعي ال مهو اهيلإ اوعجرو اوجرخ

 سانلا نم مهريغل وأ مهدحأل اونذأ و ،اهنم همهس مهنم دحأ فرع وأ كلذ ىلع

 وأ لافطأ مهيف ناك وأ .ةماَع اوناك ن امأو 8قصاوخ موق مهو مهتاقنتاب اهئرحي نأ

 .اهئرح يف هل اونذأ نم اهثرحي الو .مهقافتاب اهوثرحي الف بايغ

 م نار ،كلذ مهلف اهثرح ىلع اوقفتاف نيصوصخم موقل ضرأ تناك نإ امو

 م و اهلغتسيو اهثرحي نأ مهنم دحأ دارأ نإ امأو .اهوثرحي الف اهثرح ىلع اوقفص

 دي يف هل تناك اضرأ ثرحي نأ هل نذأ نإ امو .زئاج كلذف كلذ ريغ اهيف عي

 .ءاش نإ اهثرحيف 9زئاج كلذف بصاغلا دي يف يذلا ءاملاب وأ بصاغلا

 ةلاسم

 وأ هكلم نم .7 اهنم جرخأف هضرأ ثرحي نأ لجرل نذأ لجرف :تلق

 ؟ ةمولعم ")ةيمست

 .باتكلا نم عضاوم ف مدقت دقر اموسقم الو دودحلا مولعم ريغ عاشم زج عيب ةيمستلا عيب - 1
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 ؛'هبم اضعب وأ اهنم يقب ام ثرحي هتإف هدودحب ضعبلا كلذ جرخأ نإ :لاق
 هيلإ تجرخ نم عم اهمستقا نإو ؛اهنم يقب ام ثرحي الف اهنم ةيمست جرخأ نإو
 نإو ؛اهثرحي :لوقي نم مهنمو ؛همهس يف هل نذأ نم ذخأ ام ثرحي الف ةيمستلا

 كلت نم ايش هل نوذأملا ثرح الف اهجرخأ ام دعب ةيمستلا كلت هيلإ تعجر

 كلذكو .اهثرحي الف هرمأ يلو نم لُك ىلإ ةيمستلا كلت جرخأ نإ كلذكو .ضرألا

 جرخأ يذلا يف ءاوس هل نوذأملا اهثرحي الف ،هرمأ يلو نم ىلإ اهلك تعجر نإ

 اخسفنم اهعيب جرخف هريغ ىلإ عيبب ةيمستلا كلت جرخأ نإو ؛اهلك وأ اهضعب
 ،جرخأ يلا ةيمستلا كلت ثرحي ال :لوقي نم مهنمو ؛اهثرحي نأ هل نوذأملل زئاجف

 .الوأ يقب ام الو

 هيلإ تعجر ئ 5هريغب وأ كاسمإب هدي يف تناك اضرأ ثرحي نأ هل نذأ نإ امأو

 .هيلإ تعجر ثيح اهثرحي :لوقي نم مهنمو ؛هل نوذأملا اهثرحي الف كلمع

 ،اًضعب ضرألا كلت نم اهبحاص ثرحف هضرأ ثري نأ لجرل لجر نذأ نإو

 .اهنم يقب ام ثرحي هل نوذأملا ةف

 ثري هنإف كدودح ريغب ةمولعم ةيمست هضرأ نم ثرحي نأ لجرل لجر نذأ نإو

 اهلعجف هضرأ ضرألا بحاص مستقا نإو ۔اهزواجي الو ةيمستلا كلت رادقم اهنم

 نإ رمعي مل يقب ام ثرحي هل نوذأملا ف ءاهضعب يقبو رمع ام اهنم رمعف اًروسح
 ةيمستلا نم رثكأ ناك نإف ؛اهنم لقأ وأ اهيف هل نذأ يلا ةيمستلا رادقم كلذ ناك

 .هيف هل نذآ ام رادقم ًالإ ثرحي الف اهيف هل نذأ لا

 ىلإ دصقي لهف }ةلضافتم تناك نإ ضرألا ةيمست يف هل نوذأملا اذه :تلق

 ؟ ال مأ هثرحيف اهرايخ

 .ررحيل .يقابلا نيم ينعأ ،هنم اضعب وأ اهنم يقب ام ثرح نأ ةروصلا هذه يل مكحلا أ يل ودبي -.

 . .ملعأ هلل اَو
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 .اهنم ءاش عضوم يأ نم اهيف هل نذأ يلا ةيمستلا كلت رادقم اهنم ثرحي ،معن :لاق

 اذكه اهنم ادحاو ثرحي نأ لجرل نذأف ،ىتَش نيدادف لجرل ناك نإ كلذكو

 وأ هنم لقألا ىلإ رظني الو ‘هثرحيف ءاش عضوم يأ ىلإ دصقي هنإف ،هنيعي مل و
 .ءيدرلاو ديجلا الو ،رثكألا

 ءام اعيمج اهثرحف هل هنيعي مل و هنيدادف نم ادحاو ثرحي نأ هل نذأ نإف :تلق

 هنمض ءاش نإ ،دارأ ام رخآلا يف وه لعفيو ،امهنم دحاو يف هل نوذأملا ريخي هتاف
 .يدعتملا ثرح ام ةلزنمب يهو ،اهثرح يذلا رذب فلاخ امب اهبلقي وأ ،هضرأ ناصقن

 هثرح يذلا نادفلا هل نوذأملل حصيف ،دحاو دعب ادحاو نيدادفلا كلت ثرح نإو
 هل نذأ نإو .ةيدعتلاب ثرح اذإ هيف لعفي ام رخآلا ف ضرألا بحاص لعفيو الوأ

 كلذف لعف ام هل زوج نإف ،اهلك اهثرحف اهثرحي نأ هضرأ نم ةمولعم ةيمست يف
 لباقي ام الإ ءاهثرح نم رذب فلاخي اب هضرأ بلقي هنإف هل زوجي مل نإو 5زئاج
 ةدايزلا كلت ف هعم نوكيو .ةدايزلا كلت ناصقن هنمضي وأ ،اهيف هل نذأ يلا ةيمستلا

 هل نوذأملل طحيو ،©ضرألا بحاص نيبو هنيب اميف لعفي اميف يعتملا ثرح ام لثم

 ام مكح نوكيو ،اهيف هل نذأ لا ةيمستلا رادقم ضرألا كلت نم الوأ ثرح ام
 .يدعتلاب ثرح ام مكح كلذ نم زواج

 وأ ناناًدف هلو هنيعي مل و اذكه هنيدادف نم ادحاو ثرحي نأ هل نذأ نإف :تلق

 ىلإ عجري نأ دارأ عم اهضعب ثرحف نيدادفلا نم دحاو ىلإ هل نوذأملا دصقف .ةثالث
 ؟كلذ هل له رخآلا نادفلا

 ثرح نأ هل نذأ نإ كلذكو .امهنم دحاو رادقم ًالإ ثرحي ال هنأ ولو ،ال :لاق

 .دحاو اهيف باوخجلا ،اذه وأ نادفلا اذه

 ثرح نأ هكيرش ريغل امهنم دحاو نذأف ءااصنأ ضرأ يف لجر عم كرتشا نمو

 نم مهس وهو !اهلك ضرألا كلت فصن ثري هل نوذأملا ةيف ضرألا كلت فصن
 عبر وهو ،هل نذأ نم مهس فصن اهنم ثرحي امإ :لوقي نم مهنمو ؛هل نذأ
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 نذأ ثيح هلك هثرحي هنإف ،اهيف هل يذلا فصنلا ثرحي نأ هل نذأ نإ الإ ء'"زكلا

 هكيرش مهس نم ثرح الف ،ضرألا كلت فصن ثرحي نأ اضيأ هكيرش نذآ نإو .هل

 نأ اهفصن يف هل نذأ نإ اهملك اهثرحي :لوقي نم مهنمو ؛هفصن ًالإ هل نذأ يذلا

 .مهريغ نود ءاكرشلا دحأ نذإب كرتشملا ضرأ ثرحي ال :لوقي نم مهنمو ؛هثرحي

 :هل لاق ىَّح اهثري ملو هضرأ فصن ثرحي نأ لجرل لجر نذأ نإو :تلق

 .. ؟ال ما اهلك اهثرحي له !اهيف هل نذأ يلا ضرألا هذه فصن ثرحا

 :هل لاقف ضرألا كلت نم ةيحان ىلإ الوأ دصق نإ الإ ءاهفصن الإ ثرحي ال :لاق
 هل نذأ نإ امأو .اهلك اهثرحي هتإف ىرخألا ةيحانلا ق هل نذأ كلذ دعب ث ،اهثرحا

 هنإف اهعبر وأ اهثلث ثرحا :كلذ دعب هل لاق مت ضرألا هذه فصن ثرحي نا
 ؛الوا هيف هل نذأ يذلا فصنلا نم عوجرلا دارأ هنأ ملع نإ ًالإ اهفصن ثرح

 فصن ثرحي نأ هل نذإ نإ امأو .عبرلاو ثلثلاو فصنلا ثرحي : لوقي نم مهنمو

 لإ ثرحي الف ضرألا هذه فصن ثرحا :هل لاق كلذ دعب ئ ءهثرحف ضرألا هذه

 .لاحلا اذه ىلع اهلك تايمستلا كلذكو ،يقب ام فصن

 نأ لبق ضرألا كلت فصن هل عابف اهضرأ فصن ثرحي نأ لجرل لجر نذأ نإو

 ةثالث اهنم ثرحي :لوقي نم مهنمو ؛اهلك اهثرحي هل نوذأملا ف ائيش اهنم ثرحي
 .هارتشا يذلا همهس الإ اًميش اهنم ثرحي ال :لوقي نم مهنمو ؛اهعابرأ

 مالكلا اذه «...ّلكلا عبر وهو هل نذأ نم مهس فصن اهنم ثرح امإ :لوقي نم مهنمو» :هلوف - 1

 هل يغبني الف هل اهشك تسيل ضرألاف «ضرألا كلت فصن ثرح يف هل نذأ ثيح ةئيفرحلاب مسي

 فصن الإ هل نوذأملل سيلف فصنلاب حرص ثيحف كلذلو ؤهبيصن يف امنإو اهلك اهيف فرصتلا

 .ملعأ هلل او .لكلا عبر ىلإ لوؤي اذهبو ،كيرشلا كلعي ام
 .«هريغ نود ءاكرشلا دحأ نذإب» :لاقي نأ حصألا َعَل - د

 ثرحي نأ هل غّوس فيكف واولاك فطعلا قلطم ديفت الو رييختلا ديفت “وأ " نأل بيرغ لوق اذه - 3
 ؟ اعيمج ثلثلاو عبرلاو فصنلا
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 اهاوسو ءاهبحاص اهلمع ىَتَح اهثرحي ملو هضرأ ثرحي نأ لجرل نذأ نمو
 لك كلذكو .كلذ دعب اهثرحي الف ؤيقاسملا اهيلإ عفرو دامسلا اهل لعجو ،ثرحلل
 مل امو ؛هل نوذاملا اهثرحي الف ،اهثرح ديري امّئإ هأ اهيف اهبحاص هلمع اذإ نتيبت ام

 نذإ ريغب ثرحلل اهاوسو ،اهبحاص ريغ اهلمع نإو .اهثرحي هنإف كلذ هيف نيبتي

 نذإب اهاوسو كلذ لعف نإو .كلذب لغتشي الو 5اهثرحب هل نوذأملا اإف كاهبحاص.

 .لوألا اهثرحي الف اهبحاص

 سأب الف اهفراصمو اهيقاسم حلصأو ،‘"اهرايبأ سنكف اهثرحي نأ هل نذأ نإ امو
 هنإف ،اهثرحي نأ كلذ دعب هل نذأ من ،ثرحلل اهاوسو اهحلصأ نإو .اهثرحي نأ

 زئاج كلذف ،اهثرحي نأ كلذ دعب هل نذأ من ءاهعرزو اهحلصأ نإ كلذكو .اهثرحي
 نأ هل نذأ ًمُث ءاهثرحف اهبحاص اهعرز نإ كلذكو .هسفنل عرزلا هل نوذأملا كسميو

 هبحاصل نوكيو هذخأي الف فلاخ امو اهل هرذب قفاو ام نوكيو زئاجف اهبلقي

 .هلك عرزلا كلذ دصحي :لوقي نم مهنمو ؛لّوألا

 اهثرحي الف ءاهثرحي نأ رخآل كلذ دعب نذأ مث ءاهثرحي نأ لجرل نذأ نإ امأو

 يف مهيواست ىلإ رظني الو ،اعيمج اهناثرحي :لوقي نم مهنمو ؛رخآلا اهثرحيو لوألا
 عنعيالو ؛رثكاألا اهنم ثرحي وأ إاًعيمج اهنرحي نأ امهنم دحاو لكل زوجيو \ثرحللا

 اورثك وأ اولق اعم اهثرح ىلإ مهف نذأ نإو .اهثرح نم هبحاص امهنم دحاو لك
 نذإلا دعب مهضعب عنس نإو ؛اهئرح يف نونباغتي الو مهددع ىلع اهنوثرحي مهنإف
 اهثرح يف نوكراشيو ،نيقرتفم وا اعم اهنوثرحيو !مهمهس لإ نوقابلا ثرح الف
 اهلك اهنرحب نم ىلع سأب الف ةر مهل نذأ نإ :لوقي نم مهنمو ؛دحاو رذبب اضيأ

 اهلك مهنم يقب نم اهثرحيلف مهدحأ عنم نإو .اضيأ اهئرح يف نونباغتيو ؛مهنم
 الإ ثرحي الف مهدحأ وأ مهُلك هوثروف مهنم دحاو تام نإو .لوقلا اذه ىلع
 .اهلك اهنوثرحي :لوقي نم مهنمو ؛مهماهس

 .اهريغو زمحو بارتو نيط نم ءاملا تحت اهعاق يف عمتجي ام عفر نع ةرابع رايبألا سنك ,- 1
 . نوتواقتيو 7 ملعأ هلل او _ هدرم «نونباغتيو» :هلوق - 2
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 ؛اهلك اهئرحي هلعف زوجي نم نإف ،امعم هلعف زوجي ال نملو هلعف ف زوجي نمل نذأ ن

 .هبان ام لإ اهنم ثرح ال : لوقي نم مهنمو

 رخآ لجرل لاق مث : كاهنم اًعيش وأ اذه وأ نادفلا اذه ثرحي نأ هل نذأ نإ امو

 نإو . ادحاو نادف ثرح يف ناكرتشي الو ،اعيمج اهناثرحي اَمُهَتَِ لوألا هلوق لثم

 هاطعأ نإ الإ ،سانلا نم هريغ الو هبحاص هيف كراشي الف امولعم انادف امهدحأ ثرح

 .هنم ةيمست وأ هيف عرز ام

 اهيلإ قبس امهيأف رخآلا اذه وأ تنأ ضرألا هذه ثرحا :لجرل لاق نإ امأو

 رخآلا ثرحي الف اضعب امهدحأ ثرح نإو ،اعم اًعيمح اهنانرحي الو اهلك اهثرحيلف

 .يق ام

 نيرخآلا نم و 7 نم دحاو اهثرحيو 4 اهوثرحي الف كبحاص وأ تنأ

 نم دحاو اهنم ثرح نإو ؛اًضيأ اهضعب ثرحي وأ ،اهنرحيلف اهيلإ قبس مهُياف

 .لزألا هعنمي الو ،يقب ام ثرحي نيرخآلا نم ادحاو ًكإف اضعب نيلوألا

 الف ،هذه وأ ضرألا هذه ثرحي نأ لجرل انذأف نيلجرل ناضرأ تناك نإو

 .اورثك وأ اولق نإ كلذكو ؛امهنم ءاش امهيأ رتخيلو امهنم ةدحاو الإ ثرحي

 6هريغل ىرخألاو هل ةدحاو هذه وأ ضرألا هذه ثرحا :هل لاق نإ كلذكو

 زوجي اهيف هريخ ييلا ضرألا كلت تناك نإ الإ ،اهريغ ثرحي الو هضرأ ثرحيلف

 هذه وأ هذه ثرحا :هل لاق نإ كلذكو .ءاش امهيأ ثرحيلف ،نذإلا اهيف مه

 :اهنرح هنكم يلا ثرحيلف ااهثرح نكمي ال ىرخألاو 6اهثرح نكمي امهنم ةدحاوو

 مث اهبحاص اهحلصأ م مث ،يناعملا نم ىنعمب امهثرح هنكميال اتناك نإ كلذكو

 امهف اهئرح زيوجت دعب كراشتلا عسنم هجو مهفأ مل «دحاو نادف ثرح يف ناكرتشي الو» :هلوق - 1

 .!ققحيل .اعيمج
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 امهثرح يذلا هل نوذأملا امهحلصأ نإ كلذكو .ءاش امهيأ ثرحيلف ثرحلل اتوتسا
 .لاحلا اذه ىلع

 علقف تتبن وأ ،تبنت ال ةعيرزب اهبحاص اهثرحف هضرأ ثرحي نأ هل نذأ نإ امأو
 .اهيف هل نوذأملا ثرحي الف اهيف تبن ام

 كلذكو .ءيش اهيف تبني م نإ اهرحب هنإف ©تتش ام تقو اهنرحا :هل لاق نإ امأو

 .اهثرحي هئف ،يناعملا نم ىنعم دسف وأ ءاهيف تبن يذلا علق وأ ،اهبحاص اهبلق نإ

 .رمألا هل ًةَر يذلا هل نذأ نإ اهئرحيلف ،نالف كل نذأ نإ اهثرحا :هل لاق نإ كلذكو

 لعج نإف ،اهثرحاف نالف اهثرحي مل نإ :وأ ،اهثرحاف انأ اهثرحأ مل نإ :هل لاق نإ امأو
 اهثرحي هنإف اهل لاق يذلا اهثرحي مل و ،وه اهئرحي مل و تقولا كلذ بهذف اتقو كلذل
 :لوقي نم مهنمو ؛اهثرحي الف امولعم انقو هل لعجي مل نإو ؛تقولا كلذ نود ثرحي الو
 .اهثرحيلف سانلا نم هقلص نم لكب وأ ،نيمأ لوقب وأ ا 0 )هلوقب اهكرت هأ فرع نإ

 ىتَح ترطمف ،اهضعب ثرحا :وأ ،اهثرحاف يضرأ توترا نإ :هل لاق نإ امأو
 .هثرحي نأ هل طرش يذلا ثرحيلف ‘توترا

 وأ لزانملا كلت نم جرخ نإ هنإف ،اهثرحاف رضحأ مل نإ :هل لاق نإ كلذكو
 .اهثرحيلف اهلايمأ وأ دلبلا

 ديرأ ال :كلذ هل لاقف .اهثرحاف اهثرحي نأ نالف ذرُي مل نإ :هل لاق نإ كلذكو
 يذلا نالف تام نإو .هلوقب لإ اذه يف لغتشي الو ءاش نإ اهثرحي هتاف ،اهثرحأ نأ
 اهثرحي مل نإ :هل لاق نإ امو . ل نوذأملا اهثرحي الف ،اهثرحي نأ دري مل نإ :هل لاق
 .“>ضرألا كلت ثرحب ُهَتإَم رمألا هيلإ ر يذلا تامف ،اهثرحاف نالف

 .“هلوقب" ال “فرع" لعفلاب ناقعتي رورجماو راحلا «هلوقب اهكرت هنأ فرع نإ» :ةرابع - 1
 .ملعأ هللاو .اهنرح يف تيملا ةثرو ةبغر لامتحا ىلإ عجري ةروصلا هذه يف عنملا لعل - 2
 نإ امأو ؛اهثرحي الف اهثرح يف هل نذأ يرذلا ضرألا بحاص تام ىتم هأ ةرابعلا نم موهفملا - 3

 .ملعأ هللاو .اهئرح هل زوجيف اهئرحي مل اذإ امباهئرح يف هل نذإلا ىلع يذلا رخآلا لجرلا تام
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 طرتشا نإو ؛اهنرحي ث ،ككسلا نم ءاش امب اهبلقي هنإف .هضرأ ثرحي نأ هرمأ نإو

 ريغب اهثرحي الف }مولعم لجر وأ ،ةمولعم تاودأ وأ .ةمولعم ًباودب الإ اهثرحي الا هيلع
 كاهيف ثرح ام بلقي الف ،انركذ اكِم هيلع طرتشا ام فالخب اهثرح نإو .هيلع طزتشا ام

 .اهناصقن ذخأي وأ ءاش نإ اهبلقي :لوقي نم مهنمو ؛اهناصقن هيلع كرديو

 ،اهثرحي نأ هيلع سأب الف ادماحت وأ اعطاقت وأ ارجاهتف اضرأ ثرحي نأ هل نذأ نإو

 لاز را © هل نذأ نإ الإ اهثرحي الف ،انركذ ام امهنيب ناكف الوأ اهثرح هرذنأ نإ لإ

 .عطاقتلاو نارجهلا نم امهنيب يذلأ

 الف كلذ دعب نم رطملا ءام ثدحف راهنألاو نويعلا ءامب اهثرحي نأ هل نذأ نإ امأو

 راهنألاو نويعلا ءامب اهثئرحي الف رطملا ءامب اهثرحي نأ هل نذأ نإ كلذكو .هب اهثرحي

 اهثرحي الو ،رطملا ءامب اهثرحي هئف هايملا هذه نم دحاوب اهثرحي نأ هيلع طرتشي مل نإ

 .هب اهثرحي :لوقي نم مهنمو ؛راهنألاو رلا ءام ءامب

 الف بذع ءامب اهثرحي نأ دارأ مث ،علم ءامب كلذ لبق ثرحت تناك نإ كلذكو
 اهئامب اهثرحي نأ هل نذأ نإو .حلملا كلذب الإ اهنرحي لأ هيلع طرتشا نإ الإ 5هيلع سأب

 وهو ءامب اهثرحي نأ هل نذأ نإ امأو .ابذع ءام هيلع ديزي نأ هيلع سأب الف حلم وهو

 .حلل اهيلإ ديزي الف بذع

 حلاصمل رخآ ءام هيلإ ديزي نأ سأب الف ،ليلق وهو اهئامب اهثرحي نأ هل نذأ نإو

 كلذكو .داسفلا هب ماق نإ الإ ضرألا كلت ناصقن نم ءيش هيلع نوكي الو ،هعرز
 كلتل ديزي ال :لوقي نم مهنمو ؛دارأ نإ هنم صقني هنإف اهئامب اهثرحي نمل نذأ نإ

 ءامب كلذ لبق ثرحت تناك نإو .كلذ لبق هيلع ثرحت ال اكِم ءاملا نم ايش ضرألا
 هل نذأ نإ الإ }ضرألا كلت يف نكي مل نإ اهلك "تاجلاعملا ءامب اهثرحي الف يقاوسلا

 ىقست ام ريغب اهثرحي الو .هيلع سأب الف تاجلاعملا كلت اهيف ثدحي وأ كاهب ثرحي نأ

 .كلذ لبق هب

 .كلذ ريغ وأ يلآلا كرحملا وأ باودلا ةطساوب حتملاب عفري 'يذلا وه ةحاعملا ءام -1
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 الف تاجلاعملا ءامب ىقست لبق يه امإو ،راهنألاو نويعلا ءامب اهيقسي نأ دارأ نإو

 نويعلا ءامب كلذ لبق ىقست اَمَّئِإ يهو تاجلاعملا ءامب اهيقسي نأ دارأ نإو .هيلع سأب

 .اهيف هيلع سأب الف ضرألا كلت ريغ يف تاجلاعملا كلت تناك نإ الإ كلذ دجي الف

 هضرأ ثرحي نمل نذأ مث ،اهنم اهثرحي نيع اهيفو ضرأ هل تناك لجرف :تلق

 نم اهثرحي نأ ضرألا بحاص هاهنف \ثٹرحي مل و هرذب رذبف ،نيعلا ركذي مل وأ ،اذكه .

 ؟نيعلا كلت ريغ هنم ثرحت عضوم اهل سيلو ،كلذ دعب هاهن مت اهثرح وأ ،نيعلا كلت

 نيع ءامب ثرحي نأ لجرل نذأ نم لشم كلذو .كلذ نم هعنم بيصي ال :لاق

 يقسي نأ هنكمي رخآ ءام بيصي ناك نإ امأو .هعنم بيصي الف ،هل تناك ةمولعم

 .اهبحاص نذإب الإ ىلوألا نيعلا نم قسي الف ضرألا كلت هب

 نإ اكمأو .هعنمب هئف ةدملا كلت غلبف شةمولعم ةدم هب ثرحي نأ ءاملا هل راعتسا نإ انمو

 ثرحف هب ثرحي نمل نذأف ،بئاغلا وأ نونجلا وأ ميتيلا ةفيلخ لثم لجر دي ين ءاملا ناك

 لكلف ©بئافلا مدق وأ نونجلا قافأ وأ ميتيلا غلب نإ امأو ،هعنم بيصي الف هعنم دارأف هب

 ؛اًضوع كلذ يف ةفيلخلا ذخأ نإ هعنم نوبيصي ال :لوقي نم مهنمو ؛هعنعي نأ مهنم دحاو

 نأ هوعنم نيح نم ءاملا ةميق ثارحلا نمضيو ،ضوعلا ذخأ ولو هنوعنمي :لوقي نم مهنمو
 .ضوعلا نم هيلإ زاج اًكِم ةفيلخلا ىلع وه كرديو .هب عفتني

 نونجملا قافأ وأ لفطلا غلبف نونجملا وأ لفطلا هنبا ءامب ثرحي نمل نذأ نإ امأو

 ةميق ناكرديو ،هناعنمي ال :لوقي نم مهنمو ؛هعنم امهلف امهوبأ هل نذأ نم اعنمف

 .اهناكردي ال :لوقي نم مهنمو ؛هاعنم نيح امهئام

 يش ءاملا كلذ ينا هل سيل وه اذإف ‘ثرحي نمل نذأف ،ءامو ضرأ هل تناك نمو

 هنإف ءاملا كلذ يف كيرش هل جرخ نإ كلذكو .هب ثرحي نأ هعنمي ءاملا بحاص كف

 .هعنمي هَنقحتسا نم نإف ءاملا كلذ قحتسا نإ كلذكو .هكيرش عم مسقي ىَمَح هعنم

 ضرأ وأ ءاملا بحاص ضرأ وأ هضرأ ثرحيل لجر نم ءاملا بلط نم كلذكو

 .اهلبق يلاك اهيف باوجلاف كلذ دعب هعنمي نأ دارأ مث 3هب اهثرحف هل نذأف امهريغ
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 ' يف ةدحاو نيع يف وأ ،ىَتش نيعأ يف ءام هلو ،هئامب ثرحي نأ لجرل نذأ نمو
 ضرألا كلت هب ثرحت يذلا ءاملا فرع نإ هنإف {ةقرتفم رهشأ يف وأ ةقرتفم تابون

 ضرألا كلت تفرع نإو ؛كلذ ريغ بيصي الو هب اهثرحيلف اهثرحي نأ دارأ يتلا

 وهو .اهنم هب ثرحت ام فرعي مل نإو ؛اًعيمج اهب ثرحي هَتإف اهلك هايملا كلتب ثرحت

 نغتسي مل نإو ‘هب اهئرحيلف هنع ييغتسي ال ام رظني هتاف اعيمج اهب اهثرحي نأ هنكمي
 .اعيمج اهنم اهثرحيلف اهلك اهنع

 نوريف هنع يغتسي ال امو هنع ينغتسي ام ىلع ءاملا بحاص عم ثاَرحلا فلتخا نإو

 ءاوسو ،هنم هعنمي هنع ييغتسي امو ،هعنمي الف هنع يغتسي ال امف رظنلا لهأ ىلإ كلذ
 .كلذ نم هل ام رادقم هنم عنمي نأ بيصي الف هريغ عم وأ ثاَرحلا عم ءاملا اذه كرتشاأ

 نيعلا كلت تنفدف رئبلا وأ نيعلا ءام ىلع هضرأ ثرحي نأ لجرل نذأ نمو :تلق

 حلصي وأ ،هرئب وأ هنيع سنكي نأ رئبلا وأ نيعلا بحاص ىلع كردي له رتبلا وأ

 ؟ روسجلا كلت عفري وأ ،يقاسملا كلت

 ءاهثرح امدعب وأ ضرألا كلت ثرحت نأ لبق كلذ نم اًعيش هيلع كردي ال :لاق
 ثاَّرحلا هذخأي هنإف \ثرح امدعب اهبحاص رتبلا وأ نيعلا كلت نفد امّتِإ ناك نإ الإ

 هنإف «سانلا نم هريغ وأ هريجأ وأ هدبع وأ هلفط رمأ نإ كلذكو .اهسنكب ذئنيح

 ًثؤف ،هنذإ ريغب سانلا نم هريغ اهنفد نإ امأو .اهلك هوجولا هذه يف اهسنكب هذخأي
 .اهسنكب ثارحلا هذخأيو هذخأي رئبلا وأ نيعلا بحاص

 هنم تبني مل و ،هب اهثرحف ،!»ولعم رذبب هضرأ ثرحي نأ لجرل نذأ نمف :تلق

 ؟ اضيأ اهثرحي نأ دارأف ءيش
 مل و اهثرحف رذبلا نم مولعم رادقمب اهثرحي نأ هل نذأ نإ امأو ؛كلذ دجي ال :لاق

 تبني مل ثيح اهثري ال :لوقي نم مهنمو ؛ًالوأ اهيف رذب ام رادقمب اهثرحي هف ،تبني

 .ملعأ هلل اَو .اًنُيَعُم ارذب هب دصقي هأ قايسلا نم مهفي :«مولعم رذبب» :هلوق - 1
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 تبني مل ام رادقم اهثرحي هتإف ضعب تبني مل و ضعب اهيف تبن نإ كلذكو .ءيش اهيف

 علقف اهرذب تبنف الوأ اهثرح نإ امأو ؛اهنم اميش ثرحي ال :لوقي نم مهنمو ؛هرذب نم
 كلذ دعب هل تّقوأ ءاوس ،كلذ دعب اهثرحي الف هلل ا لبق نم ءاج امي تام وأ بلق وأ

 هباصأف تبن وأ ،ةنسلا كلت يف ثرح ام تبني مل نإ امو .")هتنقوي مل وأ امولعم اًرذب
 رذبلا كلذ نم اهثرحي نأ ةيناثلا ةنسلا ين دارأف هكاردإ دعب دسف وأ ،كردأ امدعب درب

 ،اًضيأ اهثرحي نأ ضرألا بحاصل زوجي الو ؛كلذ هل زوجي الف كدَّرَلا هدسفأ يذلا
 .لوأ هرسف ام ىلع لوألا رذبلا بحاصل اهيف تبن ام نوكيو

 بحاص هل لاقو ‘تبني مل و كرذب تام دق :ضرألا بحاص لاقف افلتخا نإو

 هلثم هب تبني يذلا ءاملا هباصأ هنأ فرع نإف {ءاملا مدع تابنلا نم هعنم امنإ :رذبلا

 تبني ارطم ضرألا كلت رطمت مل نإو ؛رذبلا بحاصب لغتشي الف ،تبني مل و رذبلا نم

 ثكم رذب تبني ال هنأ فرعي ىَتَح ،رذبلا بحاص لوق لوقلاف ،اهيف عرز ام اهب

 ملو تبني مل نإ :لوقي نم مهنمو ؛هضرأ ضرألا بحاص ثرحيف {ةَدملا كلت اهيف

 الو ،هضرأ ضرألا بحاص ثري هئف \ةنس ثكم ىّتَح يناعملا نم ىنعمب هلغتسي

 .رذبلا بحاصب لغتشي

 ثرح نإو .ءاش امهيأ ثرحي هنإف كاذه وأ رذبلا اذه هضرأ يف ثرحي نأ هل نذأ نإو

 لبق امهدحأ بهذ نإ امأو .كلذ دجي الف رخآلا ثرحي نأ داراو تبني مل و امهدحأ

 .يناعملا نم ىنعمب هكلم نم هجرخأ نإ كلذكو .امهنم يقابلا ثرحي هتاف اًميش ثرحي نأ

 سيل جرخ نإو .امهنم يقابلا ثرحي هنإف ءيش هيف هل سيل امهثحأ جرخ نإ كلذكو

 .ديدحتلا ىنعم وه قايسلا اذه لثم يف تيقوتلا نأ اًبيرق مدقت - 1

 ىلع طقسيو درابلا ءاوهلا يف دكمجتي مامغلا ءام :دجنملا يف امك وه ءارلاو ءابلا حتفب :دَّرَبلا - 2

 .اوبح ضرألا

 ءاميش ثرحي نأ لبق نيرذبلا دحأ كله وأ عاض يأ ابهذ نإ يعي :«امهدحأ بهذ نإ اًمأو» - 3

 .امهنم يقابلا ثرحيلف
 ثرحب هت هكلم نم سيل نيرذبلا دحأ نأ َنَُبَت نإ :هدارم «ءيش هيف هل سيل امهثحأ جرخ نإ» :هلوق - 4

 .ملعأ هلل اَو .رخآلا يأ 5امهنم يقابلا رذبلا
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 ثرح :لوقي نم مهنمو ؛اعيش امهنم ثرح الو ،امهريغ ثرحي الف ءيش امهيف هل

 .اذكه اهثرح يف ضرألا بحاص هل نذأ ثيح دارأ ام امهنم

 امهيأ ثرو .هلام ةلزنمب اَمُهَتَِف 6هرم أ يلو نمل و أ لفطلا هنبال اجرخ نإ امو

 وأ امهدحأ ال ثري نأ دجي الف اعيمج امهنم ةيمست ثرحي نأ دارأ نإ امأو .ءاش

 وأ ،هرذب هل ري وأ ءامهنم رخآلا ضرألا بحاص بلقيلف اعيمج امهثرح نإو .هضع
 نإو .امهنم دحاو رادقمب ولو اهثري الف اعيمج امهطلخ نإو .هضرأ ناصقن هيطعي

 نم اناك اذإ امهنم ادحاو بان ام ناصقن ضرألا بحاصل طعيلف اعيمج امهنرح

 نم بلقي هنإ دحاو سنج نم اناك نإو ؛امهنيب ام زرف هنكمي مل و ةفلتخم سانجأ

 ؛هضرأ ناصقن ذخأي وأ ،رذبلا هري وأ ،كلذ دارأ نإ امهنم دحاو رادقم ثرحلا كلذ

 .هضرأ ناصقن الإ بيصي ال :لوقي نم مهنمو

 هنإف ىتش سانجأ نم ،ةعيرزلا هذه نم هضرأ يف ثرحي نأ هل نذأ نإ امأو

 اضيأ ثريو ،اهدارأ نإ اهلك اهنم ةيمست ثرحيو اهريغ نود اهنم ءاش ام ثرحي
 ال ثيحب اهلك اهثرحي الو ؛ىرخألا نم ةيمستو ةدحاو وأ نيتنثا وأ اهنم ةدحاو
 .هأزجأ دقف ةعيرزلا مسا هيلع عقي امم اهنم يقب ام لكو ءيش اهنم ىقبي

 ةفلتخم سانجأ نم وهو ،رذبلا اذه فصن هضرأ يف ثرحي نأ هل نذأ نإ امأو

 :لوقي نم مهنمو ؛تلضافت وأ اهلك توتساأ ءاوس .اعيمج اهفصن ثرحي هتإف
 هل نذأ نولا ةعيرزلا كلت تناكأ ءاوس هريغ نود اهنم دارأ اًمِم اهفصن رادقم ثرحي

 .ضرألا بحاصل وأ سانلا نم هريغل وأ ،هل نوذأملل طرشلا اذه ىلع اهثرحي نأ

 .لاحلا اذه ىلع هريغل اهثرحي نأ هل نذأ نإ كلذكو

 ثرحي نأ هل نذأ نإ :هدارم ،خلإ «...ةعيرزلا هذه نم هضرأ ف ثرحي نأ هل نذأ نإ امأو» :هلوق - 1

 نأ هل نذأ نإ يأ شةفلتخمت سانجأ نم يهو (ضيعبتلا «ني»يناعم نم نأل) ةعيرزلا هذه نم اضعب
 امفيكو ءاهنم ءاش ام ثرحي هنإف ،تلسلاو ريعشلاو حمقلا لثم ةعونتم يهو ةعيرز نم ثرح
 مسا هيلع عقي نأ حصي ب ام ىقبي نأ هيلع بجي لب ‘ثرحلا يف اهلك اهقرغتسي ال نأ طرشب ،ءاش

 .ملعأ هلل او .ةعيرزلا
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 كلذ يف هدنع نكي مل و ،رذبلا نم امولعم اليك هضرأ يف ثرحي نأ هل نذأ نإ امأو
 هدنع ناك ارذب هيلع طرتشا نإ لإ ءهثرحي نأ هيلع سأب الف "كلذ دعب هدافتسا م ،تقولا

 .نذإلا دعب هدافتسا ام لك ثرحي الف ،هطرتشي مل و كلذ دارأ امّئِإ وأ نذإلا تقو يف

 تبني ال وأ عيش هيف هل سيل هأ ملع مت مولعم رذبب اهثرحي نأ هل نذأ نإ امأو
 ثرح نم ةلزنمب وهف هريغ ثرح نإو ؛هَرادقم ولو هريغ ثرحي الف ةفآ هتباصأ وأ

 ءاهثرحي نأ هل نذأي نأ ضألا بحاص نم بلطف رذب هدنع ناك نإ امأو .نذإ ريغب

 وأ رذبلا كلذ فلتف ،هاوس ام نود تقولا كلذ يف هدنع ناك يذلا رذبلا دصقي مل و

 وأ سنجلا يف هقفاوي اًمِم هاوس ام ثرحي هنإف ءيش هيف هل سيل هتا ملعو تبني مل

 ثري الف ،هدصقي مل ولو رذبلا كلذب ضرألا كلت ثرحي نأ بلط نإ آلإ ،ليكلا
 .هريغ كلذ دعب

 ملعي مل و هريغ اهيف كراشي وأ ،هريغل وأ هسفنل اهثرحي نأ اضرأ بلط نإو
 ضرألا بحاص ناك نإ الإ ،هل اهبلط نم ٌلُكِل اهثرحي هئف كلذب ضرألا بحاص
 ءاملا وأ \اهب ثرحي نأ اهبلط نإ باودلا كلذكو .اهثرحي الف هفرع وأ ،كلذ ديري ال

 .لاحلا اذه ىلع

 &‘أاموقوم العف اهبحاص اهيف لعفف مولعم رذبب اضرأ ثرحي نأ هل نذأ نإ اماو
 نإ كلذكو ؛دارأ نإ اهثرحي هتإف اهكلم يف كلذ دعب عجر مت ءيش اهيف هل سيل وأ
 نأ هل زئاج كلذ دعب هكلم لخد مت اهكلم نم هجرخأ وأ هل نذأ امدعب هفقوأ

 لإ ثرحي هنإف ،هريغ وأ هرمأ يلو نمل وهو ءيش هيف هل نكي مل نإ كلذكو .اهثرحي
 .ضرألا بحاص كلذ دصقي مل ولو هاوس ام نود هرذب ثرح ين هل نذأ نإ

 هل نذأ امك اهلك اهثرحي هتإف ،رذبلا اذهب ضرألا هذه ثرحي نأ هل نذأ نإ اماو

 .اهئرح حلصي امك ،اهثرحي هئإف هب ثرحي ال وأ ضرألا كلت هلمحت ال رذبلا ناك نإو

 .ملعأ هلل او .رايخلا عيب اهعيبي نأ هلاثم :«اًموقوم العف اهبحاص اهيف لعفف» - 1
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 ©ل ادبف اضعب رذبلاو ضرألا نم ثرح وأ ضرألا نم وأ رذبلا نم يقب ولو
 الف امولعم ارادقم هل نيبي مل و هرذب نم اهثرحي نأ هل نذأ نإو ءيش هيلع سيلف

 نم مهنمو ؛اهنم ثرحي ام هل نيبتي مل نإ ضرألا كلذكو ثائيش اهنم ثرحي

 امنإ :لوقي نم مهنمو ؛ضرألا بحاص هعنمي وأ ،اهنم غرفي مل ام اهثرحي :لوقي
 .رثكألا ثرحي امنإ :لوقي نم مهنمو ؛فصنلا اهنم ثرحي

 وأ ثتقولا كلذ يف رذبي ام هدنع نكي مل و ،هرذب نم ثرحي نأ نذأ نإ كلذكو

 هدافتسا وأ كلذ دعب هيلإ عجر ئ ءافوقوم العف هيف لعف وأ .هكلم نم هجرخأف ناك

 ام ثرحيلف ،ةيمستلا هنم جرخأ نإو ؛هّلك اذه يف هنم ثرحي هنإف ،هل نذأ امدعب

 .هنم يقب
 .امهنم ءاش ام ثرحيلف ،امهنم تئش ام وأ اذه وأ اذه ثرحا :لاق نإ امأو

 مهنمو ؛هريغ عم هكرتشا ام ثرحي الف هضرأ وأ هرذب ثرحي نأ هل نذأ نإ امأو

 بيصي امثإ :لوقي نم مهنمو ؛هل نذأ نم مهس ضرألا كلت يف ثرحي :لوقي نم

 ضرألا نم ضراقملا دي يف ناك ام كلذكو .مسقني ةنأل هريغ نود رذبلا يف كلذ

 .عنملا نم لاحلا اذه ىلع رذبلاو

 و
 .اهثرحي نمل زئاجف ةراجتلا يف هل نوذأملا هدبع

 دي يف ناك ام وأ رذبلا وأ ضراقملا دي يف تناك اضرأ ثرحي نأ هل نذأ نإ ام

 كلذكو ؛هعم اهيف كرتشا اضرأ ثرحي الف هرذب وأ هضرأ ثرحي نأ هل نذأ نإو

 . لاحلا اذه ىلع ءاملاو باودلا كلذكو ؛اهثرحي : لوقي نم مهنمو ؛رذبلا

 .ملعأ هلل او .ءيش هيلع سيلو ،هئرح مامتإ نع ثزذكلا هل ادبف :هدارم «هل ادبف» - 1

 انه مكحيف امهنيب قرفلا ام يرعش تيلف ،قلطملا زاوجلاب ىتفأو ،ةروصلا هذه لثم ابيرق تمدقت - 2
 هديفت امك ضرألا بحاصل رذبلا ناك اذإ :لاقي نأ الإ امهنيب ةقرفتلل اهجو دجأ مل و ؟عنملاب
 اهجو اذه عم ىرأ الو .زوجي الف ضرألا بلاط ثراحلل رذبلا ناك اذإو ،زئاجف كانه ةرابعلا

 . ملع أ هلل ١ و . عنملل
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 نإ ًالإ زوجي الف ضرألاو رذبلا نم هدي يف ناك ام ثرح يف ضراقملا نذأ نإ امأو

 مهنمو ؛حبرلا نم هبان اميف زئاج هنذإ :لوقي نم مهنمو ؛رذبلاو ضرألا بحاص هزوج
 ىلع ةراجتلا يف هل نوذأملا دبعلا كلذكو .هدي يف ناك ام ُإَك يف زئاج هنذإ :لوقي نم

 كلذف امهرذب نم وأ امهضرأ يف ثرحي نأ نيدقاعتملا دحأ هل نذأ نإ امأو .لاحلا اذه
 كيرشلا ةلزنمب ةنأل زئاج كلذف هكيرش نود همهس يف هل نذأ نإ لإ كت

 اددع هل تقو نيو .كلذ ٍ دعب اهثرحي الف .هتوم دعب هضرأ ثرحي نأ هل نذأ نإ امو

 ءاوس ؛ماَتيألا كلت متي ىتَح اهثري ُهَئإَف ةدحاو ةنس يف روهشلا وأ مايألا نم اًمولعم
 ؛ةئلا كلت نم هبسحيلف مويلا نم اضعب ثرح نإو ؛تقتفا وأ مايألا كلت تعمتجاأ

 ام ًالإ هنم بسحي الف رهشلا امأو ؛مويلا نم ثرح ام بسحي ال :لوقي نم مهنمو
 امك ثرحيو ‘كلذ دجي الف راَهَنلاَو ليللاب رهشلا كلذ يف ثرحي نأ دارأ نإو .هثرح

 .راَهَملاَو ليللا يف دارأ امفيك رهشلا كلذ يف ثرحي :لوقي نم مهنمو ؛سانلا ثرحي
 اهبلطي نأ الإ زئاج كلذف ةريثك "اجاوزأ موي ٌلُك يف اهيف لعجي نأ دارأ نإو

 ،هب ثرح ام عيمجب اهنرحيو كلذب ضرألا بحاص هل نذأي مل وأ ،كلذ ىلع

 جوزب ثرحي نأ هل نذأ نإو .كلذ يف هل نذي مل نإ الإ \ثرحي ام عيمج اهيف ثرحيو
 كلذكو ؛دحاو موي يف جاوزألا ددعب ةدملا كلت ددع ثرحي الف ةمولعم ةَدُم دحاو
 نم اهددع يف ثرحي نأ دارأف ،ةريشك جاوزأب دحاو موي يف ثرحي نأ هل نذأ نإ

 مولعم ددعب دحاو موي يف ثرحي نأ هل نذأ نإو .لاحلا اذه ىلع دحاو جوزب مايألا
 ةمولعم ةَّدُم ىلإ ثرحي نأ هل نذإ نإ كلذكو ؛اهضعببو اهب ثرحي هنإف جاوزألا نم

 اهضعب وأ اهلك اهثرحي هئف

 فيصلا يف ثرحب ام عيمج اهيف ثرحي هنإف }ةنسلا هذه اهثرحي نأ هل نذأ نإ امأو
 ‘»هتعباتت امك اهثرحي هنإف نينسلا نم ةمولعم ةدُم ىلإ هل نذأ نإ امأو .ءاتشلاو

 .ثارحم رجل امم نيتباد نرق انه جاوزالاب دارملا لعل - 1

 اهثرحف نينس ثالث ىلإ اهثرح يف هل نذأ ولف .ةعباتتم اهئرحي :يأ «تعباتت امك اهثرحي» :هلوف - 2

 .زوجع الف ىرخأ ة هنس اهثرح دارأ مث ئ ةنس ثرحلا كرت م ث نيتنس
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 لاق نإ الإ تقرتفا وأ تعمتجا اهثرحي :لوقي نم مهنمو ؛اهثرحي الف عباتت مل نإو

 نم يقب امف كلذ ضعب ين اهثرحي ملو ارثكأ وأ لقأ وأ نينس ثالث ي اهثرحا :هل
 كلت يف ثرح ام تام نإو .لطب دقف ةدملا نم هثرحي مل امو ،هثرحيلف ةدملا كلت

 نم مهنمو ؛كلذ يف هيلع سأب الف ةيناث ةرم اهثرحي نأ دارأف ،تبني مل وأ ةنسلا

 مل ام امأو .تام وأ اهيف ثرح ام تبني مل ثيح ةنسلا كلت يف اهثرحي ال :لوقي

 يف اهثرحي نأ هل نذأ نإو ،هتقو يف هثرحي هنإف ةنسلا كلت يف ةعيرزلا كلت نم ثرحي

 ةنسلا تمتف ثرح نإو ،‘"ةنسلا كلت يف هعزني ال ام اهيف ثرح الف ةنسلا هذه

 .هل نذأي مل نم لثم ءاش ام ضرألا بحاص هيف لعفيف

 همدخي نم لك وأ هدالوأ وأ هديبع هل اهثرحف هضرأ ثرحي نأ هل نذأ نإ امأو
 ؛كلذ هل زوجي الف هرمأ ريغب سانلا نم هريغ هل اهثرح نإ امأو ،زئاج كلذف هنذإ ريغب

 .زئاج :لوقي نم مهنمو

 رذبلا كلذ هيلإ عجرف ،هسفنل هريغ رذبب هضرأ ثرحي نأ هل نذأ نإ امو

 عجرف سانلا نم هريغ اهثرح نإ كلذكو ؛نذإ ريغب ثرح نم ةلزنع. وهف 5هب اهثرحف
 كلت ثرح نإ امأو .لاحلا اذه ىلع يناعملا نم ىنعمب هل نوذأملا ىلإ ثرحلا كلذ

 اهعرز نإو .ضرألا بحاص اهبلقي الف هل وه اذإف ،هريغل هنأ ىلع رذبب ضرألا

 ضرألا بحاص دجي الف ،هسفنل ةعيرزلا كلت ثرحي نمل نذأف هسفنب هرذبب هل نوذأملا

 كردي الف لوألا هل نوذأملا نم ثرحلا كلذ عجر نإو .ضرألا نامض كرديو .اهبلق

 ريغ هيف عرز نإو .هكردي :لوقي نم مهنمو ؛هضرأ ناصقن ضرألا بحاص هيلع

 .اًميش ضرألا بحاص هيلع كردي الف ،اهثرحف هل نوذأملل هاطعأف هرذب هل نوذأملا

 لثم رثكأ وأ انالث وأ نيتنس شيعي ام تابنلا نم أل «ةنسلا كلت يف عزني ال ام اهيف ثرحي الف» - 1

 .ةصفلا :اهيمست ةماعلاو ةّصنصيلا

 وه هسفنل ضرألا بحاص ريغ رذبب يأ «هسفنل هريغ رذبب هضرأ ثرحي نأ هل نذأ نإ امأو» :هلوق - 2

 .ملعأ هللاو .رذبلا كلذ هيلإ عجرف
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 ضرأ ثرحي نمل ةجوزلا تنذأ وأ هتجوز ضرأ ثرحي نمل جوزلا نذأ نإو
 اذه ىلع غلابلا هنبا ضرأ يف هل نذأ نإ كلذكو .هل نوذأملا اهثرحي الف ءاهجوز

 غلابلا هنبا ضرأ يف ْصّسخَرُي نم مهنمو .اهثرحي هنإف لفطلا هنبا ضرأ امأو .لاحلا
 يف ضرألا كلت تناك اذإ ةجوزلاو جوزلا يف نصّحخَرْي نم مهنمو ؛اهثرحي نمل نذأ نإ
 .اهثري نأ نذأ نم دي

 وأ كلذ نم رثكأ اهنم ثرحف ‘هضرأ نم ةيمست ثرحي نأ هل نذأ نإ امأو

 ؛اهتلك ضرألا ةيمست نع ةدايزلا كلت تداز ام ناصقن ذخأيو اهبلقي الف ،اهلك

 مهنيب عرزلا نوكيف كرذبلا نم ةيمستلا كلت بان ام مهيلع دري :لوقي نم مهنمو

 ىلع مهنيب هراضمو عرزلا عفانم نوكيو ،رذبلا نم مهنم دحاو لكل ام ردق ىلع
 ،اهيف هل نذأ يلا ةيمستلا ىلع داز ام اهنم بلقي :لوقي نم مهنمو ؛رذبلا ردق

 .ةيمستلا نم هيف هل نذأ ام ىلع داز ام ىلإ اهبلقب دصقي امنإو

 كلت ردق ىلع اهنم بلقي نكلو .اهبلقب ضرألا بياطأ دصقيالف ةرب اهثرح نإو
 عضوم نم اهبلقي نأ دارأ نإو .اهتءاندو اهتدوج ردق ىلع ،ضرألا نم ةدايزلا
 هل زوجي الف ةدايزلا كلت رادقم اهبياطأ نم بلقي نأ دارأ نإو .كلذ هلف اهتءاند

 .تلسلا وأ ةرذلا وأ ريعشلا وأ حمقلا لثم لوألا رذبلا فلاخي امب اهبلقي امإو ،كلذ

 نم َنَسيَبَت ام كلذكو زئاج كلذف حمقلا نم فلاخي امي اهبلقف حمقلاب اهئرح نإو
 .لاحلا اذه ىلع هسنج نم ةعيرزلا

 هذخاي الف ںوه هب اهبلق امو لوألا اهيف عرز ام ريغ اهيف تبنف اهبلق نإ امأو
 هذخأي :لوقي نم مهنمو ؛ءارقفلا هذخأيو ،اهيف ثرح نم الو ضرألا بحاص
 نوذأملا اهيف عرز ام ريغ اهيف تبنف اهبحاص اهبلقي مل نإ كلذكو ضرألا بحاص
 .هل نوذأملا هذخأيلف ضرألا ببس نم كلذ فالخ ناك نإ الإ }لاحلا اذه ىلع هل

 هعرز نم هداسف ماقف اهيف هعرزو رذبلا اذهب ضرألا هذه ثرحي نأ هرمأ نإو

 وك نمضي الف هريغ عم هيف كرتشا نإو ؛اًميش هل نمضي الف هترثك لجأ نم ها
 نإ كلذكو .هودّمعتي مل وأ داسفلا كلذ اودّمعتأ ءاوس 5ائيش هبحاصل مهنم دحاو
 نمضي الف ضرألا ف هترثك لجأ نم فلتف هعرزي نم رمأف لفطلا هنبال رذبلا ناك
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 سيلف كلذ داسف دمعتي مل نإو ؛هدّمعت نإ كلذ داسف هوبأ هل نمضيو ،لفطلل اميش

 .دحاو اهيف باوجلا لفطلا لام نم هسفنل وأ لفطلل هعرزا ءاوس ،ءيش هيلع

 اليك هيلع طرشف ،هعرزي نمل وأ هسفنل هعرزو غلابلا هنبا لام نم هذخأ نإ كلذكو

 نمضي الف ةعيرزلا ةرثك لجأ نم دسفف عرزف ،مولعم عضوم يف هعرزي نأ امولعم

 ام هوبأ هل نمضيو ،غلابلا هنبال كلذ أ فرع ولو ضرألا كلت يف اميش هعرز نم
 .ائيش هل نمضي ال :لوقي نم مهنمو ؛هل هدسفأ

 فلختسا نم ضرأ يف وأ هضرأ يف هيلع فلختسا نم رذب عرز نإ ةفيلخلا انمو
 وهف كلذب هريغ رمأ نإ كلذكو ،نماض وهف ةعيرزلا ةرثك لجأ نم دسفف هْيَلَع
 نإو ،هيلع فلختسا نمل هئأ ملع دقو كلذ دمعت نإ ًالإ رومأملا نمضي الو ؛نماض

 عجريو ،مكحلا يف هنامض هيع نوكيو هلل ا نيبو هنيب اميف ءيش هيلع سيلف ملعي مل

 ؛ءاش امهيأ مرغي رذبلا بحاص ًتإف "كلذ داسف رومأملاو رمآلا دمعت نإو .رمآلا هب

 ىلع عجريلف ةفيلخلا مرغ نإ امأو ؛ةفيلخلاىلع هب عجري الف كلذ رومأملا مرغ نإف

 .رذبلا كلهأ يذلا رومأملا

 امك هنم لقأ عرزف ضرألا يف هترثكب داسفلا هيف ناك يذلا رذبلا عرزي نأ هرمأ نإ امأو

 .ائيش هيلع كردي الف 5هفلاخ نيح هنامضب رذبلا بحاص هب كسمتساف ،هتعيرز حلصي

 كلذ عرزف ،رذبلا اذهب هل لقي مل و ضرألا هذه ثرحا :هل لاقف رذبلا هاطعأ نإو

 عرزا :هل لاق نإ كلذكو ،نماض وهف هترثك لجأ نم دسفف ضرألا كلت يف رذبلا

 هعرزا :هل لاق نإ لإ .نماض وهف دسف ىتَح هرّشكف هعرزف ،رذبلا اذهب ضرألا هذه

 الف ءيش هنم دسفي ملو هداسف اذه يف دصق نإ امأو .الوأ انلق امك 3هك اهيف

 ةعارز اهعرزف هل هعرزيل رذبلا هاطعأ نإ امأو .كلذ يف هاون هل لحي الو نمضي

 شوحولا هتلكأ نأ لثم ،فلتلا هوجو نم هجوب هنم ضعب فلتف '"هترثكب هدسفي

 يأ) هترثكب (ضرألا يأ) اهدسفي :دارملا تأ ودبي «اهترثكب هدسفي ةعارز اهعرزف» : هلوق - 1

 .لماتيل .(رذبلا

 .ملعأ هلل اَو .هترثكب هدسفي ةعارز (رذبلا يأ) هعرزف :دصق اَمُبُرَو
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 ًالإ نمضي الف ةعيرزلا كلت ةيقب تحلصف .ةعيرزلا كلت ضعب تبني ال وأ ،ريطلا وأ
 ُلَُك تبن نإو ؛داسف اهيف نكي مل ثيح ةيقبلا نمضي الو ،هليكب كلذ نم بهذ ام
 هئتَيقب حلصف سانلا نم هريغ هعلق وأ ،باودلا هتلكأ وأ اضعب هنم علقف 5اهيف عرز ام

 وهف عرز يذلا ةيقبلا حلصأ يذلا كلذ عرز امإ ناك نإو ؛ةَيقبلا كلت نمضي الف
 .اهنم تبن ام ةميقو اهيف عرز ام ٌلُك نيب اًمِم رثكألل نماض

 ،هتميق همّرغيلف هعلق يذلا مّرغي نأ رذبلا بحاص دارأف سانلا نم هريغ هعلق نإو

 نإ اممو .اهتداع ىلع اهيف داز ام ليك الإ همرغي الف هعرز يذلا مّرغي نأ دارأ نإو

 الف تبني نأ لبق هدسفأ وأ همئاهب هتدَسفأ وأ كرذبلا بحاص تابنلا كلذ علق

 ةعيرزلا ةرثكب رمآلا دسفأ يذلا لثم دسفأ اميف نكي مل نإ الإ ،ائيش رومأملا نمضي
 بحاص هلغتسي مل ام الإ اذه يف رومأملا نمضي الو ؛هل هنمضيلف كلذ قوف امو
 نمضي الف اهيف عرز يذلا لثم رذبلا بحاص هنم لغتساو هك تبن نإ امأو ،رذبلا

 .هل نماض وهف تبن اًمِم هلغتسي مل امو ؛اًميش هل

 تاف ىََّح اهثري مل و اهكرتو ،هرذبب هضرأ هل ثرحي نأ الجر لجر رمأ نإو
 نماض وهف هثري مل و هكرت امدعب رذبلا كلذ فلت نإو ؛اميش هل نمضي الف اهثرح
 رهف دسف ىتَح هئرحي ملو هكزنف اهيف هعرز ناو .نمضي الف هعّيضي مل نإو ؛هعّيض نإ

 نم مهنمو ؛هنمضي الف تبني مل و هثرح مث فلتي مل و هعرز نيح هعّيض نإو ،نماض

 .هثرحي ملو الوأ هكرت نيح رذبلا كلذل نماض وه :لوقي
 امدعب رذبلا بحاص هثرح نإو ءاميش نمضي الف ،تبنف هثرح مث هعّيض نإ امأو

 ،هثرحي مل وأ اضعب هنم ثرحف رذبلا كلذ عرز نإو ،اتيش نمضي الف رومأملا هكرت
 ىلإ لصي ال ىتَح هتادأ وأ هتباود فلت وأ ضرمم امإ ،يناعملا نم ىنعمب هنم عنمف

 .ءيش هيلع سيلف برهف هسفن ىلع فاخ نإ كلذكو .اًعيش نمضي الف هثرح

 ناكو ،ضرألا كرحي مل و هرذب ول امك ،هنراهتب فلتلل هضرع :هدارم لعل «هعيض نإو» :هلوق - 1

 .ملعأ هللاو .هنمضي الف تبني مل و هثرح مث فلتي ملف ناذرجلاو رويطلل ةضرع
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 ريغ وأ ةبادلا راسكنال اهثرح نم عنمف ،هرذب عيمج ضرألا كلت يف عرز نإو

 مويلا كلذ ين هثرحي اًمِم رثكأ اهيف عرز نإ كلذكو ؛'نماض وهف عناوملا نم كلذ
 .نماض وهف دسف ىَّمَح هثرحي ملو

 زجي مل و رذبلا ضعب ىلع ثارحماب زاجف ،اهثرحيو ضرألا هذه هل رذيي نأ هرمأ نإو

 .دسف ىََّح تبني مل اًمِم رذبلا نم ثارحملب هيلع زجي مل اَمِل نماض وهف ضعب ىلع
 كلذكو .نماض وهف ءاملا يف وأ نيطلا ي هرذبف رذبلا اذه هل رذبي نأ هرمأ نإو

 يف هرذب نإ لثم نماض وهف هتقو ريغ يت هرذبف رذبلا اذه هل رذبي نأ هرمأ نإ
 ضرألا يف رذبلا اذه ثكم نإو ؛ىقست نأ لبق ضرألا يف هرذب وأ فيصلا “مئامس

 هيف رطمي تقو يف هئرحي الو .هيلع نامض الف هثرحف هئرح تقو غلب ىّمَح دسفي ملو
 هنم نوكي تقو يف وأ هعضوم يف اضيأ هعرزي الو ؛هداسف لجأل اًريزغ ناك اذإ رطملا

 .هضعب وأ هداسف

 كلذ ريغ يف هل ثرحف !مولعم عضوم يف هل ثرحي نأ الجر لجر رمأ نإو
 ال عضوملا كلذ ناك نإو ائيش هل نمضي الف ثرحلل حلصي عضوم ف عضولل

 نماض وه :لوقي نم مهنمو ؛باودلا ءانعو رذبلا كلذل نماض وهف ثرحلل حلصي
 رذبلا كلذ هل ىطعأ نإ كلذكو .هل ءانع الو ثرحلل حلصي عضوم ىف هثرح ولو

 ؛اهلبق يلاك اهيف باوجلا ،هريغ يف هئرحف هيف ثرحي اعضوم هل دصقو مهسلا ىلع
 .ةكرشلا كلت حصت الو

 ال وأ هيف اوكرتشيل هضرأ يف رومأملا هل هثرحي نأ ىلع رذبلا هاطعأ نإ كلذكو
 نأ رذبلا بحاص دارأ نإ هئنإف ،هنم هذخأ يذلا عضوملا ريغ ين هثرحف ،اوكرتشي

 هدهج ىصقتسا اذإ نمضي ال ىلرألا ةروصلا يف هَئإ :ليق اذإ الإ ،نيتروصلا نيب قرفلا مهفأ مل - 1

 .ملعأ هلل اَو .ةيناثلا يف كلذ لعفي مل امنيب
 «مئامص» لصألا يف درر دقر ،افيص بهت ييلا ةراحلا حيرلا يهو ،مومسلا :اهدحاو مئامسلا - 2

 .رهاظ فيرحت َوُهَو
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 كلت ي هكسم نأ دارأ نإو ‘هضرأ ف عرز ام هل نوذأملل نوكيو هرذب ذخأي

 .هيف اوكرتشا ام ىلع هل زئاجف ضرألا

 ىرخأ ةلأسم

 هديبع نم اهب ثرحي نمل اهيطعي لهف ،هّباودب ثرحي نأ لجرل نذأ لجرف :تلق

 ؟ همدختسي نم لكو ؛هئارجأ وأ هدالوأ وأ

 كلذكو .هدصقي مل وأ نذإلا تقو يف هدصق مهل ثرحي نملو هل زئاج كلذ :لاق

 ناك ئ ءاهب ثرحي نم باودلا كلتب ثرحي نأ هل نذأ يذلا تقولا يف هدنع نكي مل نإ

 نإ كلذكو .اهب هل اوثرحيو ،َباودلا كلت مهيطعي نأ هيلع سأب الف "كلذ دعب هدنع هل

 امك ءاهب ثرحي نمل اهيطعي هئإف هنم اهبلطي نأ ريغ نم هَباود باودلا بحاص هاطعأ

 .اهلك ثرحلا ةادأو ثارحملا نم هب ثرحي ام عيمج اهل لمعيو الوأ انلق

 الإ هيف لعفي مل نإ هحلصي هتاف يش اهيف دسفف اهتادأو باودلا كلت هاطعأ نإو

 ؛هدّمعت نإ لإ اهيف دسفأ ام نامض هيلع نوكي الو ‘كلذ لبق هبحاص لعفي ام

 . دمعتي م ولو ةادألا كلت ف دسفأ ام عيمح نماض وه :لوقي نم مهنمو

 هل حلصي امم فخأ لديي نأ هل نوذأملا دارأف اهتادأو باودلا كلت هاطعأ نإو

 كلذ لعف نإو ؛اهب ثرحيل باودلا نم هريغل "نوعاملا كلذ دري الو .زئاج كلذف

 ،ضعبل اهضعب ةادأ دري الف اهتادأو باودلا بلط نإو .اهدسفأ نإ ةادألل نماض وهف

 ةر نإ امأو ؛هببسب تكله نإ باودلاو ةادألا كلتل نماض وهف كلذ لعف نإف

 .ةادألا نمضيو باودلا كلت نمضي الف اهنم دوجأ وأ هتادأ نم فخأ اهضعبل

 :نوعاملا :دهاجب لاق» :(نوعاملا ةروس نم) ريسافتلا ةوفص يف ينوباصلا ىلع دّمحع ذاتسألا لاق - ]

 سانلا نوعنمي يأ :يربطلا لاقو .ةينآلاو ولدلاو سأفلاك مهنيب سانلا هاطاعتي امو ةعتملل ةيراعلا

 .«هنعفنم ءيش رك نم نوعاملا لصأو مهدنع ام عفانم
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 الف اهدحو ةباد لك ثرحت تناك دقو ،ىَتَش لاجر نم باودلا كلت بلط نإو

 اهقرف ًمُت هل تعمج نإ امأو ؛نماض وهف لعف نإف كاهب ثرحيل اجاوزأ وه اهعمجي

 باودلا كلت فلاخ نإ كلذكو .نماض وهف ةفآ اهتباصأ وأ تفلتف إاهب ثرحيل

 ىلإ لامشلا ىلع ثري ام وأ ،لامشلا ىلإ نيميلا ىلع اهنم ثرحي ام ًةرف امهنيب اميف

 ءاهنارقأ اه عسو وأ اهيلع قّيضف اهنراق نإ كلذكو .لاحلا اذه ىلع يهف "نيميلا

 اهضعب طبر نإ كلذكو .نماض وهف كلذ لح نم اهباصأ امف اهنرقي مل و اهكرت وأ

 .نماض وهف هب رض ىتَح ‘دمضملا هل ري وأ اهبلغي ام عم

 باودلا بلط نإ اًتمأو .نماض وهف ب فرجف هب ثرحيل هبلط نإ كلذكو

 نمل باودلا كلت لدبي الف اهب ثرحي نمو ،اهثيراحمو باودلا هاطعأف اهب ثرحيل

 نم مهف لديي نأ صخري نم مهنمو ؛اهباحصأ دنع اهب ثرحي نم نود اهب ثرحي

 .مهنيب اميف اهب ثرحي

 نوذأملا اهطعيلف تام وأ ضرم وأ جاوزألا نم دحاوب ثرحي نم ىبأ نإ كلذكو

 نأ دارأف ،عطقنا وأ رسكنا وأ اهضعب فلت نإ ثرحلا ةادأ كلذكو ؛اهب ثرحي نمل هل

 .كلذ يف هيلع سأب الف ةادألا نم هب ثرحي ام ااهل دري

 مت ءاهب فرجي نأ هل زوجي لهف ،هب ثرحي اجوز هيطعي نأ لحر لجر بلط نإو
 ؟اهب ثرح

 نإو :كلذ دعب فرجي من ثري الف اهب فرجيل هاطعأ نإ امأو ؛معن :لاق

 هلافطأ نم هرمأ يلو نمي هريغل هب ثرحي الف اهسفنل هب ثرحيل جوزلا بلط

 باتك) ىلع هقيلاعت نمض ةظفللا ىلع هقيلعت يف هلل ا همحر شْيفطا ميهاربإ قاحسإ وبأ خيشلا لاق - ]

 ةريشلا قانعأ ىلع لعجت ةبشخ يهو ىلوألا ميملا رسكب ةدمضم باوصلاو اذك دمضم (ليمكتلا

 .روثلا عومج دحأ ةريثلاو .ىهتنا

 .سرغلا وأ ثرحلا ناكم نم هداعبإو بازنلا لمح وه فرجلا «هب فرجف» :هلوق - 2

 .ملعأ هلل او .باودلا ىلع دئاع انه ريمضلا :«اهل دري نأ» - 3
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 الف ءالؤهل ثرح نأ بلط نإ كلذكو ؛مهيلع فلختسا نيذلا نيناجملاو ىماتيلاو

 هنإف ءيش يأ دصقي نأ ريغ نم اذكه ثرحي نأ بلط نإ امأو .هسفنل ثرحي

 .هرمأ يلو نملو هسفنل ءاش نإ اهب ثرحي

 نم هرمأ يلو نم لام هاطعأف هب ثرحم ام هيطعي هيطعي نأ لجر نم م لجر بلط نإو

 ريعتسي اضيأ وه ناك نإ الإ دحأل هرعي )1 7 هدي ف ناك ام وأ نيناجملاو ىماتيلا

 رمأ ريغب ائيش اهيف لعفي الف ةيراعلاو ةعيدولا امأو .كلذ لثم سانلا نم مهل

 نم لام ريعي نأ ةفيلخلل زوجي ال :لوقي نم مهنمو .نماض وهف لعف نإف اهبحاص ٠

 .كلذ لثم مهل ريعتسي هت ولو .هرمأ يلو

 هل هاطعأ نإو ،رذبلا هب ثرحي الف راجشألا هب ثرحيل اجوز لجر بلط نإو

 الف اهيف رذبف راجشألا ثرحي نأ بلط نإو راجشألا ثرحي الف رذبلا هب ثرحيل
 يراجو يقاسملا هب يوسي الف هب ثرحي نأ جوزلا بلط نإو .كلذ ثرحي نأ سأب
 ؛هريغو ريعشلا ثرحي الف حمقلا لثم امولعم ارذب ثرحي نأ اضيأ هبلط نإو .املا

 نم مولعم فنص ىلإ دصق نإو ؛ءاش ام ثرحي هتإف فنص نود افنص مسي مل نإو
 .هريغ ثرحي الف راجشألا

 هيف ناك ولو ءاش عضوم يأ يف هب ثرحي هئإف هب ثرحي نأ جوزلا بلط نإو

 ةداع كلذ نم فلاخ ام الإ كلذ هبشي امو يراربلا راجشأو ةمتيلاو ٍثمحل
 باودلا كلت باصأ امل نماض رهف لعن نإف ؛هدصقي الف داسفلا هب موقي اًئِم سانلأ

 اهب ثرح نأ باودلا بلط نإو .ءارك هيلع سيلف ءيش اهبصي م نإو ؛ةادألا كلتو

 نأ بلط نإ ًالإ فوخلا عضاوم هلك اذهب دصقي الف هل اوئرحيل ديبعلاو ةادألاو

 .هللا ءاش نإ انركذ ام باوصلاو «ناك نإ» :لصألا يف - 1

 .ةجاحلا بسح اهيف هعضو وأ اهنم بازلا حرب نوكي امإ ءاملا يراجمو يقاسملا ةيوست - 2
 حطستو ،قاس ريغ ىّلَع محنو «ضرألا هحو ىلَع تبن ام لك تابنلا نم محنلاو» :ناسللا يف لاق - 3

 .«محن» ةدام ،برعلا ناسل :روظنم نبا :ر .«قاس هل ام لك :رجشلاو ضهني ملف

 .«متي» ةَداَم برعلا ناسل :روظنم نبا :ر .ةدرفنملا لامرلا هب ديري نأ لمتحي ميتي عمج 5«ةَمََيل» :هلوق -4
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 ! امولعم اعضوم دصقي غ نإو ؛يش هيلع نوكيالو هثرحي هنإف امولعم اعضوم ثرح

 ءيش باصأ اَمِل نماض وهف فوخلا عضوم ىلإ دصقف ،كلذك هل هاطعأف بلط نيح

 .يش هيلع سيلف ملس نإو ؛كلذ نم

 يف اهب ثرحي هئف ،هثرحي يذلا عضوملا مسي مل و ،اهب ثرحيل باودلا بلط نإف
 كلذكو .هلك كلذ باصأ اَمِل نماض وهف اهزواج نإف ،اهزواجيالو لايمألا نود ام
 نإف ؛لايمألا اهب جرخي ال ،لاحلا اذه ىلع اهنك ةادألا وأ ثارحملا وأ هبلط اذإ دبعلا

 .اهباصأ اَمِل نماض وهف لعف

 رذبلا نم هدنع ناك ام اهب ثرحي هنإف ،هرذب اهب ثرحي نأ باودلا بلط نإو

 ثرحيل اهبلط نإ كلذكو .هريغ ثرح الف مولعم ءيش ىلإ دصق نإ الإ ،رثك وأ لق
 .اهلك هضرأ اهب ثرح ن هضرأ اهب

 ةادألاو باودلا بلط نإو .اهزواجي الو ،اَهيَلب ثري هَّئإَم ةدملا هل لعج نإو

 سأب الف مويلا كِلَذ يف هديعي نأ دارأ مت ءاًعيَش ثرحف ،ادحاو اموي اهب ثرحيل
 ادحاو اموي اهب ثرحي نأ اهبلط نإف .َكِلَد نم ءاش ام وأ "نيترم وأ ةَّرَم هْيَلَع

 هيَلَعَو ،هتداعإ يف باودلا ءارك هل طعيلف هداعأ نإف ؛)هل هذه الف ،هثرحف

 .كِلَذ نم ءْئَش اهباصأ نإ نامضلا

 زواج ام الإ ،راَهَسلاَو ليللا يف اهب ثرحي ةف ءاهب ثرحيل باودلا بلط نإو
 .سانلا ةداع اهب زواجي ال :لوقي نم مهنمو ؛اهتقاط

 امأو .نماض وهف لعف نإف ،هفلاخي الو هزواجي الف مولعم ءيش لإ اهبلط نإو

 نإ ًالإ .ليللاب مهلمعتسي الو .هلك راهنلا ف مهلمعتسي هَتإَق هل اوطعأ نإ ديبعلا

 ف ةئكسلاب رمي نأب ،ناكملا سفنل ثرحلا ةداعإ :دارملا تأ ودبي ،«هديعي نأ دارأ ٌمث» :هلوق - 1

 طوطخب ثرحلا ديعي نأ تاهجلا ضع يف ةداعلا ترح دقو .اهب هئرح نأ قبس يذلا عضوملا

 .اهتبوصخو اهتواخرو ضرألا ةشاشه يف ةدايز ىلرألا طوطخلا عم ةدماعتم

 .«ملعأ هلل اَو زوحت الف ناث موي يل نوكت نأ انه ةداعإلا لَعَل «هئهُي الف» :انه هلوقو - 2
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 ًالإ تقو لك يف اهلمعتسي هنإ هل تيطعاف اهبلط نإ اضيأ ةادألاو .كلذب اوضر
 هل مقتسي نإ ةادألا كلت حلصيو .َكِلَد ريغ هل سيلف امولعم اميش دصق نإ

 ثلبحلا لتفيو ،ةكسلا لمعيو ،دوعلا تَحَن ترسكنا نإ كلذكو ؛اهب ثرحلا

 .هحلصي ام عيمج َكِلَذ يف لعفيو

 ثرحي مل و إمويلا كلف ضعب يف ثرحف ،مولعم موي يف ثرحي نأ هل نذأ نإو
 بيصي الف ،رخآ موي يف مويلا كلذ نم هل يقب ام رادقم ثرحي نأ دارأ مث ءاضع

 نأ بلط وأ ،هدصقي ملو مسي ملو اذكه اموي ثرحي نأ بلط نإ َكلَذَكَو .كلق
 ،هثرحي ملو ضعب هتافو مويلا كلذ ضعب ثرحف ،ةعمجلا موي وأ سيمخلا موي ثرحي

 هل زوجي نم مهنمو ؛رخآ موي يف مويلا كلذ نم هل يقب ام لثم ثرحي نأ بيصي الف
 بويغ ىلإ رجفلا عولط ًَر ام ثرحيلف اذكه اموي ثرحي نأ بلط نإو .َكيلذ

 هموي ثرحي نأ هل نذأ نإو .رجفلا عولط ىلإ سمشلا بورغ نم ليللاو سمشلا
 لبقتسا نإو .هموي ةيقب هيف هل نذأ يذلا تقولا َكِلَد نم ثرحيلف هيف ناك يذلا

 .سمشلا بويغ لإ رجفلا عولط نم هئرحيلف مويلا كلذ
 ثرحيلف ةمولعم نينس وأ ءامولعم ارهش وأ تامولعم امايأ ثرحي نأ اهبلط نإو

 حرشلا اَذَه ىلَع نونسلاو روهشلا 07 ؛تقزتفا وا تعمتجا مايألا كلت ددع

 ثرحب نأ هرمأ نإ امأو .هنم يقب ام ثرحيلف ،رهشلا اَذَه :هل لاق نإ امأو .نايبلاو

 الو ؛ امهنيب اميف ماتيألا كلت تّدَر ام ثرحيلف ءاذكو اذك موي لإ مويلا اَدَه نم
 .ةئملا يف لخدت :لوقي نم مهنمو ؛ةَدلا يف مايألا كلت لخدت

 اهب ثرحي نأ داراف ؛هريغل ثرحف هسفنل اهب ثرحي نأ باودلا بلط نإ امو

 نأ بلط نإ َكِلَذَكَو .هريغل ثرح ام ءانع يطعيو ،زئاج كيذ ةف اضيأ هسفنل

 مل نإ هسفنل ثرح ام ءانع يطعيو ،هريغل ثرحي َُتإَف هسفنل ثرحف ،هريغل ثرحي
 .نماض وهف هسفنل هيف ثرح يذلا تقولا َكِلَد يف تفلت نإو .كلذ ىلَع هبلطي

 .ررحيل .رخآ ملاع نم ىوتف نوكت نأ الإ ءاقباس ررقت امل رياغم لوقلا اذه - 1

- 4 2 7 



  

 اهبرضي امك الإ اهبرضي الو ]ةداعلا ردق ىلَع ثرحلا تقو يف باودلا 'زمهيو

 الو اروذب اهيل عفري الف ءاهب ثرحيل باود هاطعأ نإو .ثرحلا يف اهبحاص

 ااهنم هعوجر وأ \ثرحللا إ هريسم ين اهبكري الو ،هب ثرحي ام عيمج الو ،ثارحملا

 فلع اهيلع لمحي نأ دارأ نإو .هداز اَهْيَلَع لمحي الو هسفن اهب يجنيل اهبكري الو

 يذلا ءاملا كلذكو ،اَهيَلَع هلمحي ال :لوقي نم مهنمو ؛َكلَذ ف سأب الف ةَّباَدلا كلت

 لإ اهعفر دجي مل نإ اهقّرفيو ؛هَل اهلمحيل هريغل ةادألا كلت يطعيو .اهفلع لثم هبرشت

 هيف نوكي ال اميم كلذ هبشأ ام وأ ككسلا عزني وأ ،لابحلا لمحي نأ لثم ن
 ال ام عيمج اهل لمعيو ،اهاعريو اهقوسي نمل ةبادلا كلت يطعي نأ زوجيو .داسفلا

 فلعلاب اهظفح ِهيلَعَو ،هسفنب كلذ ىلإ لصو ولو ،فلعلاو يقسلا نم هنع غتست

 نإو .باودلا بحاص نكي مل نإ هْيَلَع ربجيو ،هنع ييغتست ال امو يعرلاو يقسلاو

 .ءيش ِهْيَلَع سيلف هلك َكِلَذ نم اهبحاص هرب

 هنإف اهحلاصم يف اهَْلَع قفنأ امو اهفلع امب باودلا بحاصب كسمتسا نإو

 اهلامعتسا تقو ين باودلا كلتل ىَعت اميف اهب كسمتسا نإ امأو .هيَلَع هكردي

 .ائيش هيلع كردي الف هعفانمو ثرحلا ن

 ام امأو "نيعلا نم نكي مل امم ةادألا نم حلصأ اميف هب كسمتسا نإ كلذكو

 ةادألاو باودلا بحاص هب كسمتسا نإ امأو .)هتميق هيلع كرديلف نيعلا نم ناك

 .هيلع كردي :لوقي نم مهنمو ؛هيلع كردي الف ،ةادألا كلذكو .هّباود ءانع يف

 . هتادأو هٌباود لثم هرمأ يلو نم باود كلذكو

 ٌمُث ،«رسكلاو ضعلاو برضلاو ،عفدلاو سخنلاو ،طغضلاو زمغلا :زمهلا» :سوماقلا يف لاق - 1
 .«رامحلا اهب سخني ةديدح اهسأر يف اصع وأ ءاصعلاو ةعرقملا :ةزَّمهِلاو» :لاق

 (دحنلل) .همجنو هاساق :رمألا ىئعتو ،بعتو بصن :ايتعت ىنعت - 2
 ءهل ةبشخ وأ ،ثارحم نم ةئكس عنص ول امك .اهتاذب ةمئاق عطق نم ديزي ام انه نيعلا نم دوصقملا - 3

 .ملعأ هلل او .هب رجيل البح وأ
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 هكردي هنإف اهئانع ىلإ هكيرش هبلطف هريغ عم اهكرتشا باود هاطعأ نإ امأو
 ءانع يف هكيرشب كسمتسا نإ كلذكو ؛ًباودلا كلت هاطعأ نم ىلع هب عجري الو

 مهنمو ؛ءيشب باودلا هل ىطعأ نم ىلع يطعملا هب عجري الو هيلع هكرديلف هّباود

 كردي هتإف كسانلا نم هريغل وأ هسفنل يطعملا ثرحأ ءاوس هيلع هب عجري :لوقي نم

 ؛هيلع هب عجري :لوقي نم مهنمو ؛اميش هل ثرح نم ىلع هب عجري الو كلذ هيلع
 ام ضري مل نإو ؛هل ثرح ام يضر نإ كلذب هرمأي مل وأ هل ثرحي نأ هرمأآ ءاوسو

 ى .

 .ائيش هيلع كردي ال هرمأي مل نإ :لوقي نم مهنمو ؛اًميش هيلع كردي الف هل ثرح

 نإو ءاهفلت فاخ نإ اهب ثرحي الف ؤ\تضرمف اهب ثرحيل باود هل ىطعأ نإو
 كلذ دعب لازف هب ثرح ال ام اهيف ثدح نإ كلذكو ءاهب ثرحيلف تحارتسا

 نإ الإ ءاهب ثرحب ال ام اهيف ثدح نإ اهثك ثرحلا ةادأ كلذكو ؛اهب ثرحيلف

 نأ سأب الف هريغ وأ نيع ةدايزب هل ىطعملا اهحلصأ نإو ءاهب ثرحي الف تدسف ٠
 الف انيع اهيف داز نإ امأو .نيع ةدايز ريغب اهبحاص اهحلصأ نإ كلذكو ،اهب ثرح
 ام ةميق وأ ةادألا كلت يف حلصا ام ءانع هل ىطعملا بلط نإو ،هل ىطعملا اهب ثرح
 هيلع سيلف كلذ ىلإ هبلطي مل نإو ،ةادألا بحاص ىلع هكرديلف ،نيعلا نم اهيف داز
 ©نيع ةدايز ةادألا يف ناك ولو "عافتنالا نم هل يطعملا هعنمي الو .هتادأب عفتنيو ءيش
 .اهتميق وأ هءانع كردي امإو

 ،هل يطعملا دنع تناك وأ ةادألا كلت تبهذ اس ،اهتادأ ريغب باودلا ةر نإو
 بلاط نإو .هلامب لعفي ام لثم اهيف لعفي وأ .اهلمعتسيو اهب عفتني نأ هل زئاجف

 .هل اهطعيلف اهب ةادألا كلت بحاص

 يف اهيلع بكري وأ ءائارحم الو اًرذب اهيلع عفري نأ هريغ ًباودب ثراحلا ىلع عنمب أ اًنيرق مقت - 1

 ام ةادألا يف لعفير ةبادلا ةر دعب هدنع ثرحلا ةادأ كرتي نأ هل زيجيف انه امأ ...ثرحلا ىلإ هريسم

 كيلع بحاو ةئادلاب قفرلا نإ :لاقي نأ الإ !؟كلتو هذه نيب قرف أ يرعش تيلف }هلام يف لعفي
 َ .ملعأ هللاو .هيف حماستي اممف ةادألا لامعتسا امأ
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 كيطعأ امنإ :لاقف ،يتادأ ةميق يطعا باودلا بحاص لاقف .افلتخا نإو

 ءاهتميق امنإ :رخآلا هل لاقف ،يعاتم ئلع در :ةادألا بحاص هل لاق وأ ،كتادأ

 .لوألا اهبحاص ىلإ ةادألا ةرب لاق نم لوق لوقلاف

 ام ءانع كرديلف ،اهذخأي نأ لبق اهب عفتنا اميف باودلا بحاصب كسمتسا نإو

 لاقو "يل اَهَئإ :ةادألاو باودلا بحاص لاقف ةادألا كلت ين افلتخا ناو .هب عفتنا

 بحاص ًرقأ ناو .هدي يف تناك نم لوق لوقلاف سيل يهو اهتلمع انأ :هل ىطعملا

 باودلا عم هل اهاطعأ هنأ ىعداو هل ىطعملا لبق نم هدي تلخد اَمَكِإ هأ باودلا

 .يل اهَتلسرأف يلبق نم كدنع تناك اَمَّئِإ :ىطعملا هل لاق نإ كلذكو .عم وهف

 .عم وهف

 كلذ ةمالع تناك ولو ،عدم وهف اهحلصأو اهيف داز هنأ هل ىطعملا ىعدا نإو

 وأ ةئكسلا وأ لابحلا وأ دمضملا لثم ةادألا كلت نم لصفنا ام ىعدا نإ امأو ،اهيلع

 ىلع دمضملا وأ ثارحملا ىلع ةكسلا تناك ولو .هلوق لوقلاف لصفنملا نم كلذ ريغ

 “لاكشلاو بتقلاو نسرلا كلذكو .عًدم باودلا بحاصف ،لابحلاب انرق وأ جوزلا
 .عم وهف باودلا بحاص اهاعداو باودلا ىلع تناك اذإ كلذ هبشا امو

 ةادألاب ثرح وأ لزه ىَتَح هب ثرحف ،هل ثرحيل اجوز هنم بلط نإ امو

 .هيلع سأب الف اهبحاص لمعي ام لثم لإ اهب لمعي ملو ،اهنيع يف تصقتنا ىَتَح
 وأ {ةادألا كلت ترسكنا وأ ،ثرحلا كلذ لجأ نم جوزلا كلذ تام نإو

 كلذ هنيح يف تام نإ الإ نمضي ال :لوقي نم مهنمو ؛نماض وهف هببسب تعطقنا

 .نماض وهف لمعلاب هتلاهجب هدي يف تعطقنا وأ ةادألا ترسكنا وأ هببسب

 .خسنلا عيمج يف ضايبف الإَو .خسانلا ةفاضإ نم «يل اَهَإ» - 1

 .هريغو ريعبلا هب داقي لبح َلُكِل ماع وه وأ "فنأ ىلع مامز نم ناك امو لبحلا :ةكرحم ُنَسَرلا ه - 2
 .هيلع لمحلل همانس لوح عضوي ام :ريعبلا فاكإ :بَتَقلاو بقلا ه

 كلذ مساو ،لبحب اهمئاوق دش :اهلكشو ًالكش اهثكشتي ةبادلا لتكشو .لاقعلا :لاكلار ه

 .(برعلا ناسل) .لاكّشلا :لبحلا
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 هل زئاجف ،اًجوع وأ اًناصقن وأ ةدايز هيف دجوف هب ثرحيل اًنثارحم هل ىطعأ نإو

 هيف هيلع نوكت الو ،ناصقنلا ىلإ جاتحي ام صقني وأ ،ةدايز ىلإ جاتحي ام ديزي نأ

 نم عزن ام هيلإ دريو ،هيلع كردي الف كلذ ةميق ةادألا بحاص هنم بلط ولو ؛ةعابت
 ناك نإف ،ثارحملا ىلإ داز ام عزني نأ هل ىطعملا بلط نإو .هب عفتني ناك اذإ كلذ

 كلذ دسفف هعزن نإو ‘هكرديف داسف هيف نكي مل نإو ،هكردي الف داسف هعزن يف

 .عزن ام هل نوكيو ،داسفلا كلذل نماض وهف ثارحملا

 نم ءيش هيلع سيلو .هب هلڵلذي ام هل لمعي هنإف اًبعص » جوز هل ىطعأ نإ كلذكو

 .ثرحلا ريغ ينا هلّلذي الو ؛داسفلا نم هنع ماق ام الو ،هلالذإب هلامعتسا تقو ين هئانع

 كلذ لعف نإف ؛هلالذإ تقو يف هب ثرحي الف هلّلذيل جوزلا هل ىطعأ نإ كلذكو

 .نماض وهف كله نإو ؛نماض وهف

 ٍتَرَقَع وأ ‘ثارحملا رسكناو رفن ىََّح جوزلا كلذب ثرحلاب لغتشا نإ امأو

 روفن نم الإ كلذ ببس نكي مل نإ :لوقي نم مهنمو ؛نماض وهف جوزلا ةكسلا
 نم كلذ داسف ناك نإ امأو ؛}يش ج وزلاو ثارحملا نامض نم هيلع سيلف ؤجوزلا

 .نماض وهف ثارحملاب ثارحلا لهج

 م وأ }‘بره وأ جوزلا رفنف اهب ثرحم عضوم ريغ ف ثارحملا هل لعج نإ امأو

 دسفي مل نإو ؛هوجولا هذه يف نماض وهف ةنكسلا هتبرض وأ ‘ثارحملا رسكناو ،رفني
 .جوزلا ءانع هيلعف اذه نم يش

 نم هريغ وأ هلزنم ىلإ هنع هعزني مل و ثارحماب هعبتف هثرح عزن نإ كلذكو
 .اهيف دسف امو ،ةادألا نم صقن ام ةميقو هئانعل نماض وهف عضاوملا

 ُلكو» :لاق من .«رف وأ جوز :لاقي ،درفلا فالخ جوزلا» :برعلا ناسل يف لاق «اًحوز» - 1
 درفلا :ج وزلا» :لاق ئ .«ج وز امهو نينئالل ناجوز :انه لاقيو ءاجوز ىمسي اًضيأ امهنم راحاو

 :زاحو رع لا لوق نانثا برعلا مالك يف نيجوزلا ثأ ىلع لديو» :لاق مت .«نيرق هل يذلا

 اذه ىلعو .ىهتنا .«جوز ىرت امك امهنم دحاو ُلُكَن 4'ىقنألاو َرَكذلا نيجلا َقَلَح ,ةئأو»
 .ررحيل .نانثا ال رف هب دصق دق هالعأ ةرابعلا قايس يف ج وزلاف
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 .نماض وهف رسكنا ىتَح ببس ريغ نم اعيمج هيديب وأ هيلجرب ثارحملا ىلع كنا نإو

 هتوقب ثارحملا ىلع أكتاف ةكسلا هرقعتف برهي نأ جوزلا ىلع فاخ نإ امأو
 كلذ نم دصق نإ نمضي ال : لوقي نم مهنمو ؛نماض وهف ‘ٹارحملا رسكناف .اهناك

 .)عيمج امهحالصإ وأ ،ج وزلا وأ ثارحملا حالصإ

 جوزلا وثجي ىتَح اهئرح ىلإ لصي الو راجشألا هب ثرحيل ج وزلا هل ىطعأ نإ امأو
 اهب ثرح نإ )راجشألا ريغ امأو ؛كلذك هب ثرحي نأ هيلع سأب الف هيتبكر ىلع

 .اهباصأ اَمل نماض وهف هيتبكر ىلع وثجي نأ ريغ نم اهثرح هنكمي وهو لاحلا كلذ ىلع
 نم هب هميقي ام هل لعجي هئف اعيمج ادقر وأ جوزلا كلذ نم دحاو روث هل دقر نإ امأو

 .راضملا نم هريغو رسكلاو حرجلا نم هدسفي ام وأ هت هترضم ىلإ دصقي نأ ريغ

 هل دب ال فوخ هأجافف .اهتادأ عم اهب ثرحيل ةّباَد لجر نم لجر بلط نإو

 هب وجني ام لعفيلف {ةادألا كلت عطقب الإ هعم امم ائيش صلخي نأ عيطتسي الو ،هنم
 ال :لوقي نم مهنمو ؛دسف امو اهنم عطق ام ةادألا بحاصل نمضيو .هيلع ردق ام

 جرخف هلجأ نم اذه عطقف يش نم فاخ نإو .كلذ الإ دجي م نإ اًعيش نمضي

 .ةصخرلا ىلع عطق اًمِم اًعيش نمضي الف ي يشب سيل فوخلا كلذ

 .اهيف هل نذأف ،اهتادأ عم اهب ثرحيل ةباد لجر نم لجر بلط نإو :تلق

 لبق اهذخأي نأ هل زوجي لهف .هل راعملا اهضبقي نأ لبق كلذ دعب اهبحاص اهلمعتساف

 ؟ىرخأ ةرم هبلطي نأ

 اهب ثرحي الف ةادألا كلت نم اميش ةادألاو ةبادلا بحاص لدبأ نإف .معن :لاق
 هيلع سأب الف اهلدبي مل و اهسفن يف ةادألا كلت نم حلص امو ،ىرخأ ةرم هبلطي ىتَح

 .ررحيل .حالصلا هب دصقي انه حالصإلاب ريبعتلا - 1

 راجشألا ناصغأ تأ وأ .ءايعإلا ىصقأ هغولب نع ةيانك «هيتبكر ىلع جوزلا وثجي ىتح» :هلوق - 2

 .ملعأ هلل اَو .ضرألا نم اهبرقل هيلجر ىلَع فقي نأ نم هعنمت
 .ةيناثلا َلِإ ىلرألا راجشألا ةملك نم خسانلا رظن لاقتنا ببسب (م) ةخسن نم تطقس ةرابعلا هذه - 3
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 مل و هل اهراعأ نإ كلذكو .اهب عفتني ةادألا ضعب يف ةدايزلا كلذكو ،اهب عفتني نأ

 اهل ثدحأ نإو .لألا اهبحاص نذإب عفتني لوألا اف ،هريغل اهراعأ ىَّنَح اهضبقي
 ام ةادأ اهف لعجيو باودلا ذخأيو ،ةادألا كلتب لألا ثرحي الف ةادألا رخآلا راعملا

 نأ سأب الف كلذ دعب ةادألا هنع عنم مت ،اهتادأ عم ةبادلا هل ىطعأ نإو .اهب ثرحي
 بحاص هل اهاطعأف ةبادلا بحاص ريغل ةادألا تناك نإ كلذكو .ةَبادلاب ثرحي

 اذه يف لوقي نم مهنمو ؛ةبادلاب ثرحي هتإف اهبحاص هنم اهعرتناف 6هتَّباد عم ةبادلا
 .هريغل وأ هل تناكأ ءاوس ،ةادألا كلتب ًالإ ةادألا عم هل تيطعا نإ ةّبادلاب ثرحي لأ
 .ةادألاب عفتني الف اهبحاص هنم اهعنم مت ءةادألا عم هل تيطعاف ةبادلا بلط نإ امأو
 هتباد ةبادلا بحاص عنم مت 5ةادألاو ةبادلا هل تيطعأف ةبادلاو ةادألا بلط نإو
 باودلا ضعبو ةادألا ضعب كلذكو .اهبحاص اهنم هعنمي مل ام ةادألاب عفتني هتاف
 .لاحلا اذه ىلع ثرحي نمو

 ةبادلا كلتب ثرحي نأ رخآل نذأ مم .هتبادب ثرحي نأ لجرل لجر نذأ نإو
 اهذخأي نأ امهل نذأ نإ الإ نذإلا ف امهعباتت ىلإ رظني الو ءاهب ناثرحي اَمُهَنَق

 اهكرت مث ،لّوألا هل نوذأملا اهب ثرح نإو .كلذ العفيلف ضعب لبق امهضُمب
 كلذ هلف .اهذخأي نأ لألا هل نوذأملا دارأف ،اهكرت ىَتَح رخآلا هل نوذأملا اهذخف
 نوذأملا ةإف .هسفنل اهب ثرحف اهبحاص اهيف هل نذأ نإ كلذكو .اهبحاص هعنمي مل ام
 .اهبحاص هعنمي مل ام اهب عفتنيو اهذخأي هل

 اثرح نأ امهل نذأ نإ هنإف ،هتادأب وأ هّباودب اثرحي نأ نيلجرل لجر نذأ نإ امأو
 ءاوس ،اعيمج اهب ناثرحيو ،هبحاص نود هسفنل امهنم دحاو لك اهب ثرحي الف ،اّعم
 دارفنالا ىلع اهب اثرحي نأ ُصّخَري نم مهنمو ؛ايوتسا وأ ثرحلا يف الضافتأ كلذ ين
 نذأ نإ امأو .كلذ امهيلع طرتشا وأ 5ةَّباَدلا بحاص هعنمي مل ام هسفنب دحاو لك
 .اعم اهب ناثرحي ال :لوقي نم مهنمو ؛اًعم ناثرحي اَمْهَئَف نيقرتفم اهب اثرحي نأ امه
 .ةلأسملا هذه ين هانركذ ام ىلع ةادألا كلذكو

 الو ؛اعم هناثرحي اَمُهَسنإَف اهيف اكرتشا يذلا امهرذب اهب اثرحي نأ امهل نذأ نإو

 َ .كلذ امه زوجي نم مهنمو ؛هناثرحي مت هنامستقي
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 ."هدلوب لضي ال امك اهب ثرحي هنإف هدنع تدلوف اهب ثرحيل هتباد هل ىطعأ نإو

 الف اهدلو ربكو ةبادلا كلت تدلوف ةمولعم نينس ةّبادلاب ثرحي نأ هل نذأ نإو

 .هل نوذأملا هب ثرحي

 تعجرف اهنم ضعب وأ اهلك هكلم نم تجرخف ةَّبادلاب ثرحي نأ هل نذأ نإو

 .لألا نذإلاب هل نوذأملا اهب عفتني الف ،دعب هيلإ

 يف اذه لبق انركذ امك اهيف باوخلا خسفنملا وأ هيلإ لاومألا نم هلك فوقوملاو

 .ضرألا ةلأسم

 الو .ةبيرلا وأ مارحلا اهب ثرحي نمل هضرأو هتادأ وأ هتباد لجرلا ريعي الو

 باودب ثرحي نمل ةادألا يطعي الو ،مارحلاو ةبيرلا ضرأ ثرحي نمل هتباد يطعي

 وأ ةبوصغملا ضرألا ثرحجي نمل اهيطعي ال ةادألاو باودلا كلذكو .ةبيرلا وأ مارحلا

 اهب عفتني نم كرتي الو ؛هريغ اهثرح يلو وآ هسفنب ثرحأ كلذ ينا ءاوس ،ةبارتسملا
 ضرألا وأ مارحلا رذبلا اهب ثرحي نمل باودلا ىطعأ وأ اذه لعف نإف ؛هرمأي مل ولو

 .ةعابت هيلع سيلف هسفنب كلذ لي مل و ةبوصغملا

 بلط نإ رذبلاو ةادألاو باودلا هيطعي نأ ةربابجلا نم فاخ نمل صخر دقو
 .هديبع ين هل صخر نم مهنمو ؛هلافطأو هديبعو هسفنب كلذ رشابي الو ‘كلذ

 الو هدصق ًرحتيلف هلباقم قيرطلا ىري وهو عرز هضراع ىتَح اقيرط كلس نمو
 اذإ ههجو ءاقلت دصقي نأ همادق قيرطلا ري م ولو ،هل صخرو ؛هقيرط نع لم

 .أطخ وهو «اهدلو اهب ُضَي» :لصألا فو - 1

 .لوعفملا مسا ةلزنم ردصملا لازنإ باب نم ‘بارتسملا :هدارم «ةبيرلا» :هلوق - 2

 كلذ ىلع ىشم ولر اميقتسم ادصاق ًريسيلف :هدارم «هقيرط نع لمي الو هدصق ًرحتيلف» :هلوق - 3

 .“اهردقب ُرَدَفُت ةرورضلا" :ةدعاق ىلع بم اَذَهَو .عرزلا
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 زوجيو .هلامش نع وأ هنيمي نع هئازإب هنع فرحني نأ هنكمي مل وأ 5اريثك عرزلا ناك

 اليبس هنم جورخلا ىلإ دجي م اذإ هيف تيبي وأ ؛اهلك هيشاومو هّباودو هسفقنب

 .كلذ يف مثإ هيلع سيلو هلل ا نيبو هنيب اميف هقيرط نم هجورخ يف دسفأ ام مرغيو

 .اضيأ ائيش مرغي ال نأ هل صخرو

 دصقي هنإف ،هنع ناليملا دجي مل و عرز هضراع ىّتَح قيرط ريغ نم كلذك ىشم نإو
 . ملعأ هلل او . اميش مرغي لأ هل صخري نم مهنمو ؛هيف دسفأ ام مرغيو .هلباق ام

 جين في عاسلا هولتبو .لوصألا باتك نم سداسلا هرجلا لمك

 رك نب دمع نب دمحت ساملا يبآ فيلت نم وهو .اهتابثإو ترضملا

 .همركو هتمب امهنع يضرمو ىلاعت هللا امهمحرم يسونا

 حجق6مج حجقاجك
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 اميلست رفلسو هبحصو هلآو دمحم اتدنيتس هلع هللا هلص

4 
 لوحألا باتك

 اهتابثإو تاضلا عزن ين
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 نأ اودارأ مث : مهلئاوأ دنع موكردأ وأ .مهنيب اميف ميرحلا اولعجي نأ اوقفتا نإو

 ةرامعلا 19 نإ امأو ؛ُصاوخ مهو كلذ ىلع اوقفتا نإ هنوعزني مهاف هوعزني
 .مهقافتاب كلذ دعب ميرحلا اهل اولعجي نأ مهل زوجي الف ،ميرح اهل نكي مل و مهلئاوأ دنع

 ؛مهنيب اميف ميرحلا اولعجي نأ كلذ دعب اودارأ مث ؟ كميرحلا ريغب ؛ اورمع نإ كلذكو

 .صاوخ اوناك اذإ اذهو .مهقاقثاب الإ كلذ زوجي الف

 ؟كلذ ريغ اورمعي نأ اودارأ مث مهسفنأب اهورَمع وأ ةرامع اهيف اوكردأ نإ امو

 نوكت ةرامع امأو ؛اهنود وأ ىلوألا مهترامع قفاوي ام لإ اهيف نورمعي ال :لاق

 .مهضرأ ين ولو اهنوبيصي الف ىلوألا ةرامعلا ةرضم نم رثكأ اهتّرضم

 .مهقاقُتاب كلذ نكي م و 6مهنيب اميف ميرحلا اولعجي م و مهضرأ اورمع موق امو

 1 ىلع ةرامعلا هذه مهيلع تبثت تبثت الف ‘ضرأ ىن اورمعي ال نأ مهنيب ىوعدلا تناكو

 نم دنع وأ اورمع نيذلا دنع اهوعزن ةرامعلا كلت هنم اوعزني نأ اودارأ ام تقوو . لاح

 .ةرامعلا عم وأ ةرامعلا لبق ةوعدلا تناك اذإ ةياهن كلذل سيلو مهفلخ ناك

 هفلخ نم الو ،رمعي م وأ هيلع ىعدا نم رمع( ”يعادلا ىلع ةرامعلا تبثت الو

 .هبقع نم

 دقف هترامع هيلع تتبث ىح ميرحلا ىلع هيلع ىعدملا رمعف يعادلا تام نإ امأو
 .هل بهو وأ هنم ىرتش شا رتشا نمم هدعب نم وأ يعادلا ثراو هعنمي م نإ هترامع تتبث

 .لاحلا اذه ىلع هترامع هيلع تتبث ميرحلا يف رخآلا ىلع مهدحأ رمع نإ كلذكو

 هيلع نوكي له هبحاص رمعي مل و عنمي يذلا رمعف مهدحأ عنمي ناك نإ امأو
 ؟ال مأ ةّحح هعنم

 ةيادب هَْلَع لدي .خسنلا لكو (م) ةخسن يف رطسأ ةنال ردق خسنلا عيمج يف ضايب -1

 .«ةرضم الو» :صنلا

 .ةرضم نم هقحل ام عزن ىلإ يعادلا -2
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 تبشت الف "ميتي وأ بئاغ ىلع رمع نإ كلذكو .رخآلا هعنم نإ الإ ،ال :لاق
 نبالا نبا وأ دلاو هل يذلا نونجلا وأ نونجب وأ دلاو هل يذلا لفطلاو .ةرامعلا هيلع

 لفطلا "هكردي الف هترامع تتبث ىتَح دحأ مهيلع رمع اذإ ايح هج ناك يذلا

 تيلا يف لوقي نم مهنمو ؛غلب اذإ نبالا نبا كلذكو ،قافأ اذإ نونجلا وأ ،غلب اذإ

 ةفيلخ هل تناك ولو ،َكلَد هيلع تبثي الف بئاغلا امأو .هيلع تبثت ةفيلخ هل يذلا

 وأ ميتيلا مهيف ناك اذإ ءاكرشلا امأ .ةفيلخ هل تناك اذإ ‘كلذ ريغ بئاغلا يف ليقو

 .اعيمج ةرامعلا مهيلع تبثت ر الف بئاغلا

 نوكت له ،اورمع نيذلا ىلإ نونجلا وأ ميتيلا وأ بئاغلا مهس عجر نإف :تلق

 .ةتباث :لوقي نم مهنمو ؛ال :لاق

 كرتشا دق ضرأل ةرضم اهيف نوكت ةرامعب هضرأ امهدحأ رمع نإ ناكيرشلاو

 ةرضملا كلت تتبث تبث له كلذ ريغب وأ لصمملاب وأ اهيف هلعجي قيرطب اًمإ هريغ عم اهيف

 ؟ ةكرتشملا ضرألا ىلع

 .هيلع تبثت ال :لوقي نم مهنمو ؛معن :لاق

 اهيف نوكت ةرامع اهيف اكرتشا يلا ضرألا يف نيكيرشلا دحأ رمع نإ امو

 ؟ هعم اهيف كرتشي مل يلا هكيرش ضرأل ةرضم

 نوكت ةرامع مهنيب اميف ةكرتشم اضرأ اورمع نإ امو .ةتباث ةرضملا هذه لاق

 ؛ةتباث اضيأ ةرامعلا كلت ةإَم ںىلوألا ريغ اهيف كرتشا دق ىرخأ ضرأل ةرضم اهيف

 ىلع ةرضم اهيف نوكت ةرامع هضرأ رمع نم امأو .ةتباث ريغ :لوقي نم مهنمو

 نإف ،ةّرضملا اهيلع لعج ييلا ريغ ىرخأ ضرأ يف هراج عم كرتشا دقو ،هراج ضرأ
 .هراج ىلع ةتباث كلت هترضم

 .غلب اذإ ةرامعلا عرن لفطلا كردي ال :هنم دارملا أ ودبي ،«لفطلا هكردي الف» :هلوق -1
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 نو وه هضرأل ةرضم اهيف نوكت ةرامعب ضرألا كلت نم هراج ضرأ رمع نمو

 وأ يدعتلاب وأ اهبحاص نذإب وأ ةرجألاب رمعأ كلذ يف ءاوسو .ةتباث ةرضملا كلت

 .كلذ هبشأ ام وأ بصغلاب

 نوكت ةرامع ءاهبحاص عفانل _ ءيش اهيف هل سيلو _ لجرل اضرأ رمع نم امو

 تلعج ييلا ضرألا كلت بحاص داراف رضاح وهو رخآ لجر ضرأل ةرضم اهيف

 اهرمعأ كلذ يف ءاوسو ،اهعزن بيصي الف ،ةَرضملا كلت عزني نأ ةرضملا اهيلع

 بحاصل رمعي اَمَئِإ ناك نإ هنذإ ريغي وأ ،اهبحاص نذإب وأ ،ةرجألا ريغب وأ ةرجألاب

 رمع اذإ ةرامعلا اهيف تبثت ام رادقم يدعتلاب هريغ ضرأ رمع نإ امأو .ضرألا

 ال ةرامع وأ ضرألا بحاصل نوكت ةرامع ةرامعلا كلت يف ءاوس ،يدعتلا ريغب

 .هتًرضم تبثت الف ،هل نوكت

 وأ هل تسيل يه اذإف ،اهترامع تتبث ىمتَح هل اَهَتأ ىلع اضرأ رمع نإ امأو

 تق ،ىرخأ ضرأل ةرضم اهيف تناك دق ةرامعلا كلتو ءاهرمع ام دعب تقحتسا

 .ةتباث ةرضملا كلت

 وأ هلفط نم هرمأ يلو نمل وأ هل يه اذإف هريغل اَهَتأ ىلع بصغلاب اضرأ رمع نإ امأو

 كلت تبثت الف ‘ىرخأ ضرأل ةرضم كلت هترامع يف تناك دقو ،هيلع فلختسا ميتي

 دق ميتي وأ هلفط ضرأل ةرضم اهيف نوكت ةرامع هضرأ يف رمع نإ امأو .ةرضملا

 .هنبا :رضم الإ ةتباث ريغ اهلك ةرضملا كلت ًلإف .ةفيلخ هيلع وه بئاغ وآ هيلع فلخنسا
 "هنم اهعزن نإ الإ ةرضملا كلت هيلع تبثت الف غلابلا هنبا امأو ؛ةنباث اَهَتَِ لفطلا

 رخآلا ضعبلل ةرضم اهين يف نوكت ةرامع هرمأ يلو نم ضعب ضرأ رمع نإ امأو

 ةصاخ هلفط ىلع آلإ ةرضملا كلت تبثت الف ،هرمأ يلو نمل

 عارتنا زاوج ىري نم يأر ىَلَع ؛هنم ضرألا كلت عزن نإ الإ ديري 5«هنم اهعزن نإ ًالإ» :هلوق -1
 .ةيفالخ ةلأسملاو هلام ضعبب هنبا نم بألا
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 تتبشثشت دقف هضرأل ةرضم اهيف نوكت ةرامع هرمأ يلو نم ضرأ رمع نم امأو

 .ةرضملا كلت هيلع

 عم اهيف كرتتشا دق ضرأل ةرضم اهيف نوكت ةرامع هريغ ضرأ رمع نإ امأو
 وأ ابئاغ هكيرش ناك نإ امأو ؛ارضاح هكيرش ناك اذإ ةرضملا كلت تتبث دقف هريغ
 .هلفط كيرشلا كلذ ناك نإ لإ 5ةرضملا كلت هيلع تبثت الف الفط

 هضرأل ةرضم اهيف نوكت ةرامع هريغ وأ هرمأ يلو نمم هريغ ضرأ رمع نإ امأو
 .هيلع تتبث دقف وه

 امهضرأ ىلع ةرضم اهيف نوكت ةرامع هضرأ لجر رمع نإ نادقاعتملا امأو
 نإ الإ ةرضملا كلت اهيلع تبتت ال :لوقي نم مهنمو ؛ةتباث يهف امهدحأ ةرضحب
 مهيلع تبسثت الف مهضرأ ةرضم نم ءاكرشلا دحأ هعنم نإ كلذكو ؟ اعيمج ارضح

 يذلا مهسلا مهدحأ ذخأف ءامستقا نإ امأو ؛كلذ دعب مستقا ولو اعيمج ةرضملا كلت
 رادقم ةمسقلا دعب هيلع رمع نإ لإ ىلوألا ةرضملا هيلع تبشت الف 5ةّرضملا كلت هيف

 .هيف ذ ةرضلا هيلع تبثت

 رمعأ كلذ يف ءاوس هيلع تتبث دقف !هنذإب لحر ضرأ ىلع نوكت ةر ةرضم 7

 .هنذإب هريغ اهرمع وأ اهبحاص ضرألا كلت

 ضرأل ةرضم اهيف نوكت ةرامع هريغ ضرأ رمعي نأ الجر لجر رمأ نإ كلذكو
 رمعي نأ لبق هل ادبف كلذب هرمأ نإ امأو .رمآلا ىلع ةرضملا كلت تتبث دقف .رمآلا

 نذأ نيح : :لوقي نم مهنمو ؛ةرضملا كلت تبثت الف هتني ١ نإو ؛ ؛يهتني ه .هاهنف

 ةرامعلا تناك اذإ امأو .نكت مل وأ ةرامعلا تناكأ ءاوس ،ع وجرلا بيصي الف هل
 بيصي الف .ةرامعلا نع هاهن ولو اهتًرضم هيلع تتبث دقف ضرألا بحاص نذإب

 .كلذ ف عوجرلا

 .رطسأ ةعضب لبق مدقت اَمِل راركت ةروصلا وذَه -1
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 الف !هلفط ضرأل ةرضم اهيف نوكت ةرامع رمعي نمل نذأ نإ هلفط كلذكو
 عجري مل نإو ،ع وجرلا بيصي هئف ةرامعلا لبق امأو ؛ةرامعلا دعب عوجرلا بيصي

 .كلذ بيصي هنإف اهنع هاهنف ةرامعلا لبق هنبا غلب دق ُهَئِكَلَو

 ضرألا بحاص ذخأي نأ ىلع هريغل ةرضم اهيف نوكت ةرامع هضرأ لجر رمع نإو
 اهلعج دق ىرخا ةرضم عم هل اهلديي وأ .امولعم اًميش هنم ذخأي نأ ىلع وأ كلذ ضوع

 اهعنم هلو ةلبقتسم وأ اهعزن هل ناك دق ةّرَضَم ةرضملا كلت ءاوسو ؛رئاج كلذف هريغ هيلع

 ةرضم وأ اهعزن هل ناكو ،هرمأ يلو نم ىلع تناك ةرضم كلذكو ؛اهيلع رجحلاو
 اهلعج نمم ذخأي وأ ضوعلا هل ذخأي نأ هل زئاجف ،اهعنم هلو هرمأ يلو نم تلبقتسا

 .رخآلا كلذ هرمأ يلو نم اهب رض دق ةرضم عم اهلديي وأ ،امولعم اميش

 ضرأ وأ رجألا ضرأ ىلع رضم اهيف نوكت ةرامع هضرأ رمع نم لكو
 .لاح رك ىلع تبثت ال ةرضملا كلت نف دجسملا ضرأ وأ نيكاسملا

 ةرضم اهيف نوكت ةرامع دجسملا ا نيكاسملا ضرأ وأ رجألا ضرا رمع نإ امأو

 .ةرامعلا كلت تتبث دقف .وه هضرأل

 ةَرَضَم اهيف نوكت ةرامع دجسملا وأ نيكاسملا وأ رجألا ر رمع نإ امأو

 .يدعتلاب اهرمع اَمَئِإ ناك نإ لإ ءةّرَضَملا كلت تتبث دقف لجر ضرأل

 نيكاسملل وأ دجسملل وأ رجألل يم اذإف هل اهنأ ىلع اضرأ رمع نإ امو

 .ةّرَضَملا كلت تتبث دقف ،سانلا نم هريغل ةرَضَم اهيف نوكت ةرامع

 رمع وأ نيكاسملا ضرأل ةَّرَضَم اهيف ر نوكت ةرامع دجسملا ضرأ رمع نإ امأو

 ضرأل وأ ،ةربقملل وأ رجألل وأ دجسملل ةّرَضَم اهيف نوكت ةرامع رجألا ضرأ
 .رخآلا ىلع هوجولا هذه نم دحاو ركي ةرضملا تبشت الف ،نيكاسملل ىرخأ

 ،ىنَش لاجر هل اهلعج ةقرتفم اضرأ هوجولا ءالؤه نم دحاو لُكِل لعج نإ كلذكو

 امهو ،ىرخألل ةرضم اهيف نوكت ةرامع يضارألا هذه نم ةدحاو يف لجر رمعف
 اَمئنِإ هسنأ ولو ،ةّرَضَملا كلت اهيلع تبشت الف ادجسملا ريغ هجول وأ دحاو دجسمل

 َ .هجولا كلذب رمع
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 ةرامعلا كلت لعجف ،هريغل ةّرَضَم اهيف نوكت ةرامع هضرأ يف رمع نإ امأو

 .اهعزنب اهلعج نَم ذخؤيو ةرضملا كلت تبثت الف نيكاسملا وأ رجألا وأ دجسملل

 عزنب ثراو دعب انراو نوذخؤيو ،اهعزنب نوذخوؤي هتنرو ف اهلعج نم تام نإو
 هنم اوثري مل ولو :لوقي نم مهنمو ؛هنم نوثري ام لوألا تيملا مه كرت اذإ كلذ

 .ثاريملا ةلزنمب اذه أل ائيش

 :37 وأ دجسملل لعُج امل ةًرَضَم ض اهيف نوكت ةرامع هضرأ رمع نم امأو

 كلت تبثت الف ،هوعابف كلذ عيب ىلع ةعامجلا تقاف ،هعيب زوجي اميف ةربقملل وأ

 تبثت ام رادقم ثكم نإ ل دعب امأو ؛عيبلا لبق ناك اميف يرتشملا ىلع ة ةّرَضَملا

 .ةتباث اَهَئَق هيلع

 وأ رجألل ضرألا كلت لعج مت هضرأ يف لجر ىلع تتبث نإ ةَّرَضَملا كلذكو
 نأ لبق تبثت م نإو ؛ةتباث يهف هجولا كلذل اهلعجي نأ لبق تتبث تبث وأ دجسملل

 . اهنوعزني مهنإف دجسملل وأ رجألل اهلعجي

 كسمتسي اَمَإَت نيكاسمل وأ رجألا وأ دجسملا ضرأ ىلع تلعج ةّرَضَم لكو
 مئاقلا وأ .هل تلعُج يذلا هجولا كلذل ضرألا كلت لعج نم ةرضملا كلت عزنب

 .هلك اذهب ىلوأ وهف نيملسملا مامإ وأ ،ةعامجلا وأ ،اهيلع

 اَمَئنإَف كلجرل ةّرَضَم هيف لعج ناك نإ هوجولا هذه نم دحاولل لعج ام كلذكو
 مئاقلا وأ .ةعامجلا وأ نيملسملا مامإ وأ ،كلذ لعَح نم ةّرَضَملا كلت عزنب ذخؤي

 .لاملا تيب نم كلذ نوعزني اَمَئِإَو .اهيلع

 رجألا هوجو نم هجول وأ دجسملل راجشألا نم اهريغ وأ اضرأ لعج نم امأو

 كلذكو ؛ةّرَضَسملا كلت عزنب ذخؤي هئف ،هتئرو وأ وه ةرَضَم كلذ يف ثدحا مث

 .اهعزنب نوذخؤي مهتإف ،ةّرَضَم كلذ ىلع اوثدحأ نإ هتئرو

 ةرانإل دقوي يذلا حابصملا تاقفن ىلع اهعير قفني كالمأ نم لعجي ام :هدارم :«حابصملل وأ» -1

 ةرضم اهببسب قحلت اضرأ رمع نم نإف اذه ىلعو .ةفورعملا رجألا هوجو نم وهو ؛قيرطلا
 .ملعأ هللاو .اهيلع ةّرَضَملا كلت تبثت الف ةربقملا وأ حابصملا وأ دجسملل
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 طرتشا وأ هوجولا هذه نم دحاول لعج ام يف ةرضملا ثدحي نأ طرتشا نإ امأو

 كاهانكس طرتشاف ،هوجولا هذه نم دحاول اتيب لعجي نأ لثم ءاش ام هيف ثدحي نأ

 نأ طرتشاو ،هوجولا هذه نم دحاول ةرجش لعج وأ ،ةفرغ اهيلع ينيب نأ طرتشا وأ

 .هطرش هلف ءيشب اهب عفتني وأ 5)اهتحت سرغي

 ؛رجألا هوجو نم هجول وأ دجسملل لعحت نأ لجر اهب ىصوأ نإ ضرألا امأو

 ؛ةّرَضَملا هيلع تتبث دقف .ةرضم هيلع تلعج امدعب الإ هجولا كلذل اهولعجي مل و
 الف "ةَّرَضَملا كلت تبثت نأ لبق هجولا كلذل اهولعجف ةَّرَضَملا اهيلع تلعج نإو

 .كلذ دعب تبثت

 هعزن كردي ام ًُك يف وأ راجشألا يف وأ ضرألا يف ةَرَضَم هيلع تثدح لجرف :تلق

 ؟ اهلعج نم ىلع ةرضملا كلت عزن كردي له رجألا هوجو نم هجول كلذ لعجو

 .اهعزني الف تتبث اذإف ؛ةَرَضَملا كلت تبثت مل ام .معن :لاق

 هاف ؛رجألا هوجو نم هجول كلذ لعجف 8هريغ ىلع 7 لجر ثدحأ نإ امأو

 .اهعزنب ذخؤي ال ذئنيحف ،هيف تبشت ام رادقم ثكم نإ الإ {ةّرَضَملا كلت عزنب ذخوي

 .كلذ دعب هيلع تبثت الف هتوعد ةرضملا هيف تثدح يذلا ايحأ ثإ امأو

 ،اهعزنب ذخأف .ةرضم هيف تثدحف رجألا هوجو نم هجول لجرلا هلعج ام كو

 وأ نيملسملا مامإ كلذكو .ءيش كلذ نم عزن ام نامض نم هيلع سيلف اهعزنف

 .كلذ ىلع مئاقلا وأ مهيضاق وأ مهتعامج

 هعزنف اهعزنب ذخأف ،هريغ ىلع ةرضم نوكي ام يناعملا هذه يف ثدحأ نم امأو
 نإو ،همرغ هيلعف 5يناعملا كلت نم اميش دسفي ام ةرضملا كلت هعزن يف ناك نإ هك

 .اهضرأ ع رزي نأ :هدارم لعل .«اهتحت سرغي نأ طزتشاو» :هلوق -1

 مالكلا قسئتيل فاضم ريدقت نم دب ال «...ًةَرَضَملا هيف تثدح يذلا ايحأ إ ائمأو» :هلوق -2
 .كلذ لثم ةرابعلا هذه هابشأ نم يتأي اميف لوقلاو .«ةّرَضَملا هكلم يف تئدح يذلا» :اذكه
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 ذخاف ةرضم هيف ثدحأف رجألل "لعج نإ لإ ىيش هيلع سيلف داسفلا هيف نكي مل

 .همرغ هيلعف هيف دسفأ ام لكف ،اهعزنف اهعزنب

 ةرضم راصف ،اهانبف دجسملل بشخلا وأ بوطلا لعج الجر أ ول كلذ لثمو

 هبشأ امو دجسملل كلذ نم دسفأ ام مرغ هيلعف اهمدهف ،اهمدهب ذخأف هريغ ىلع

 .هريغو سرفلا نم اذه

 كلذ ثدحأ نم ذخأي مامإلا إف ،نيملسملا ءيف يف ةرضملا نم ثدحأ ام امأو

 .مهيضاق وأ نيملسملا ةعامجف مامإلا نكي مل نإف {هعزنب

 ةعامج وأ مامإلا اهعزنب ذخؤي اَمَتَِف ،هريغ ىلع ةرضملا لعج اذإ ءيفلا كلذكو

 .مهيضاق وأ نيملسملا

 همهس مهدحأ لعج نإ لوصألا نم اهريغ وأ ضرألا ي ءاكرشلا امأو

 ىلع نوذخوؤي ءاكرشلا كم اهريغ ىلع ةرضم ضرألا كلت يف تثدحف ،نيكاسملل

 نيكاسملل هلعج يذلا الإ كلذ ىلع ذخوي ال :لوقي نم مهنمو ؛اًعيمح كلذ عزن
 .هئاكرش مهس نمض دق أل

 . نم رثكأ كلذ دعب ثكمف !ةرضم هيف ثدحي الأ هراج ىلع لجر رجح امأو

 جرخ نإ امأو .رجحلا دعب هيلع تبثت الف 9لقأ وأ ةرضملا اهيف تبشت يلا ةمل

 ثراولا دنع ةرضملا تثدحف كلذ ريغ وأ ءارشب وأ ةبهب وأ ثاريم 4 نم كلذ

 .اهعزن كردي الف ،تتبث ىَح هل بوهوملا وأ يرتشملا وأ

 ءالؤه نم دحاو راج ىلع رجح نإ لفطلا وبأ وأ ميتيلا وأ بئاغلا ةفيلخ اسو
 هيلع تثدحف ،نودجملا قافأ وأ لفطلا غلب وأ بئاغلا مدقف ،ةّرضملا هيلع ثدحي آلا
 نإ امأو .اهعزن نوكردي ال مهف ،هيف تبثت ام رادقم ثكمف كلذ دعب ةرضملا

 .ةجح كلذ هيلع نوكي الف هدي يف رمألا نكي ل نم هيلع رجح

 .«لّمأت "لبق ام عم راركت هئإف ءانثتسالا اذه ةدئاف ام رظنا» :خسانلا فاضأ -1
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 هنم قحتسا وأ ،هل سيل وه اذإف هل أ ىلع ءيش يف رخآ ىلع لجر رجح نإو
 .ةّحح لوألا رجحلا نوكي الف "كلذ دعب ةرضم كلذ يف تثدحف .ةنيت

 نيب ،كلذ لثم وه هيف ثدحي نأ ىلع ةرضملا هيف ثدحي نأ هراخجل نذأ نم امأو
 ام ىتم هعفري ةتف كلذ نم هيف ثدحي ام هل نيب مل نإ هتاف ،هنيَبُي مل وأ كلذ هل
 ءاوس ،لّوألا هعنمب الف هيف ثدحي ام هل نيبت نإف ،هعفري ال :لوقي نم مهنمو ؛ءاش

 رخآلا ترف اًميش لوألا ثدحي مل نإ :لوقي نم مهنمو ؛هثدحي مل وأ لوألا ثدحاأ

 عزني نأ وه كرديو اهضعب وأ كلذ ثدحأ امدعب ولو هعنمي :لوقي نم مهنمو ؛هعنمي

 دحاو لك ةثروو ؛كلذ دعب هثدحي الف اًميش ثدحي مل نإو ؛ةّرم لوأ ثدحأ ام

 نم كو .امهماقمب وهف امهدحأ هل بهو نم وأ هل اوبهو نم كلذكو ؛هماقمي مهنم
 .هب ملعي مل نإ اًبيع كلذ هل نوكيو هماقم وهف امهدَحأ نم ىرتشا

 ام هيلع ثدحي نأ عئابلا هيلع طرتشاف ،هل هبهو وأ اًميش لجرل لجر عاب نإو

 بيصي الف ‘كلذ هبشأ ام وأ ةيقاسلا وأ طئاحلا وأ قيرطلا لثم ةرضملا هيف هل نوكت

 طرتشي مل نإ ًالإ اهريغ وأ ثراو وأ رتشم نم هفلخ ناك نم الو ،كلذ نم هعنمي نأ
 هفّلَخ نَّم ثدحي الا يرتشملا طرتشا نإ كلذكو .ةّصاَح يرتشملا ىلع ًالإ كلذ
 نإ الإ .هكلم نم ءيشلا كلذ جرخأ ولو يرتشملا هثدحيو ؛هثدحي الف كلذ نم اًميش
 .لوألل هتوعد ارب

 عزني نأ هل زوجي الف {ةمولعم ةدم ىلإ ةرضملا هيف ثدحي نأ لجرل لجر نذأ نإو

 ءاش نإو اهعزن ءاش نإ ،رايخلاب ذشيح نوكيف ةدملا كلت غلبي ىئَح ةرضملا كلت

 كردي الف ةمولعم ةَدُم ىلإ هل اهكرتف هيف تثدح دق ةرضملا تناك نإ امأو .اهكرت

 .اهكرت ءاش نإو ،اهعزن ءاش نإ رايخلاب ذئنيح نوكيف ،ةملا كلت غلبي ىتَح اهعزن
 اهعزن كردي الف ةمولعم ةئم ىلإ هل اهكرتف هيف تثدح دق ةرضملا تناك ذإ امأو

 كرتي نا:هل نذأ نإ كلذكو .ءاش ام لعفيلف ةدملا تمت نإف {ةملا كلت غلبي ىكَح

 ىلع اهثدحي نأ هل نذأ وأ }هيلع تثيحأ نم ةايح وأ ءاهثدحأ نم ةايح ةرضملا كلت
 " .لاحلا اذه
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 ىرخأ ةلأسم

 راجشألاو ضرألا نم اهلك لوصألا يف ةرضم هراج يف ثدحأ لجرف :تلق

 كلت ثدحأ نم تامف تويبلاو اهلك تازاجملاو يقاوسلاو لصامملاو ناطيحلاو

 ؟ هيف تبشت ام رادقم ةرضملا ثكمت نأ لبق هيف تثدح نم وأ ،ةّرضملا

 اهثدحأ نم تام نإو اهعزن نوكردي هتثرو نف هيف تثدح نم تام نإ :لاق

 ؛اهعزن كردي الف امهدحأ تام نإ :لوقي نم مهنمو ؛اهعزن هتئرو ىلع كردي الف

 عيبلا يف كلذكو .اميمح اتام وأ امهدحأ تام ولو ةرضملا عزنت :لوقي نم مهنمو

 كرشملا اذه يف ءاوس ،لاحلا اذه ىلع اهلك كلملا جورخ عيمج هوجوو قادصلاو

 تبثت ال نمو هل تتبث نميف اذه لبق هانرَسَف ام ىلع لفطلاو بئاغلاو دُحوملاو

 .هيف تبثت ال نمو ‘هيف تتبث نمو ،هل

 هودعقي مل و ،كلملا هوجو نم هجوب هل ملعي ال اميف ةرضملا ثدحأ نمف :تلق

 ؟ ةرضملا هيف تثدحأ نم هب كسمتساف إاّضيأ اهيف

 تبثت ام رادقم تثكم ولو كلذ يف ةرضملا هل تبشت الو ،اهعزنب ذخؤي :لاق

 ةرضملا ثدحأ نمل ءيشلا كلذ أ كلذ دعب َنَيَيَت نإف ،هعنمي مل وأ هعنمأ ءاوس ؤهيف

 .مكاحلا اهل اهمكحيو ،اهعزنب ذخؤي الف ،هيف تبثت ام رادقم تثكمف

 هب كسمتساف ،هراجل ةَّرَضَم نوكي ام اهب َلَصَتا ام وأ هضرأ يف ثدحأ نم امأو

 يف نامك كلذ أ فرعي مل و ،كلملا هوجو نم هجوب كلذ يف ءيش هل فرعُي ال نم
 نإف ،‘باوخجلا مكاحلا هددرتسي الو اهعزن هيلع كردي الف يناعملا نم ىنعمب هدي

 ف .هرمأ يلو نمل يه وأ ،هوجولا نم هجوب هل ضرألا كلت أأ كلذ دعب نيت

 ثكم ىتَح هب كسمتسي ٣ و ؛ىلوألا هتوعد هعفنتو ااهعزنب هذخأي مكاحلا

 هنأ ىَعَدا نإ كلذكو .هل اَهَتأ مص ولو ،هتوعدب لغتشي الف هيف تبثت ام رادقم

 .ملعأ هللاو .همكاحي ال :يأ ،باوحلا مكاحلا هنم بلطي الو :هانعم «باوخلا مكاحلا هددرزتسي الوه :هلوق -1
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 الف ةرضملا ثودحب ملعي مل هنأ ىَعَدا نإ كلذكو .هلوقب لغتشي الف هل اَهَتَأ ملعي مل
 اَهَتأ ملعي مل و هل كلذ نأ تقولا اذه ين اندنع نيبت اذإ هلك اذهو ؛اضيأ هب لغتشي

 .ةرضملا ثودح تقو يف دحأل

 اهعنمف كلذ يف ةرضملا هيف تثدحف "هب ملعي مل و هكلم لخد مث : هريغل فرع امو

 نأ ىعداف كلذ نم رثكأ وأ ةَّرَضَملا هيف تبشت ام رادقم تثكمف ،اهعني مل وأ

 ثودح لبق هل كلذ تأ ىلع ةنيبلاب ىتأف ،ةرضملا كلت عزنب كسمتساف ،هل كلذ

 ثكم ىتَح ةنيبلا ماقأ امدعب ،ةَرضملا عزنب هل مكحيو "كلذب هل مكحي هئف ،ةرضملا

 .هتوعدب لغتشي الف هيف تبثت ام رادقم

 رادقم ثكمي نأ لبق هل كلذ كا ملع دق همصخ أ ةرضملا ثدحأ نم ىعدا ن نإو

 فلح تأي مل نإف ؛ةنّتبلا هيلعو عدم وهف رخآلا هركنأف ،ةّرضملا هيف تبشت ام

 .هتًرضم عزنو هبحاص

 َنَميَبَتو ءاهثدحأف ،ةّرضملا هيف ثدحي نأ هل نذأ دق هراج ٥ ىعدا نم كلذكو

 ىلع ةرضملا كلت تبثت الف ةرضملا كلت ثدحي ثا لبق هل نذأ نم تام دق هأ

 ثدحأ ذإ امو .هثراو تومب ملع نأ لإ هيف تبثت ام رادقم ثكم ولو ‘ثراولا

 هيف تبثت ام رادقم كلذ يف ثكمف َبتاغ وهو هل نذأ نم ةايح يف ةرضملا كلت

 ،تّيملا نذإب ثراولا قأ نإ هَئِإَف ،ةَرضملا عزن ىلع ثراولا هب كسمتساف ،تامف

 مل و دحج نإ نيميلا هيلع كرديو ،هتوعدب لغتشي الف ،كلذ ىلع ةنيبلا تناك وأ
 .هبحاصل ةنيبلا نكت

 يذلا ريغل كلذ تأ َنَميَيَت م مث ،اهثدحأف ةرضملا هيف ثدحي نأ لجرل نذأ نم امأو

 ثكم نإو .ةرضملا ك كلت عزن هيلع كردي هئف .كلذ هل نم هب كسمتساف ،هل نذأ

 كلذ ملع نإ هنإف ةرضملا عزن ين هب كسمتسا م رشلل هيف تبثت ام رادقم

 ام رادقم ثكم اذإ كلذو ؛اهعزن كردي الف دحأل هنأ ملعي مل وأ هب كسمتسا نمل

 اَهَئنأ هريغ اهاعًداف ةرم لوأ هل نذأ نمل كلذ ملع نإ امأو ارضاح وهو هيف تبثت
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 عزنب هب كسمتساف ‘كلذ ىلع ةنيبلا ماقأف ،هل نذأي نأ لبق يناعملا نم ىنعمب هل

 كلذ تأ ملعي مل هنأ ىعدا نإ كلذو ،اًرضاح وأ ناك ابئاغ اهعزن كردي ُهَإَم ةرضملا

 كلذ ملع هرضي الف هبيغم لاح يف امأو ؛كلذ يف نيميلا هيلع كرديو ،هرضحم يف هل
 ام رادقم هرمعف ارّيغي مل و ارضاح وهو هل كلذ أ ملع نإ امأو .ملعي مل وأ

 :لوقي نم مهنمو ؛كلذ دعب هّنقحتسا هنأ ولو ،اهعزن هيلع كردي الف هيف تبثت

 هعزن يف هَقحتسا نم كردي الف قاقحتسالا لبق ق ةةحتسا كلذ نم ببسب ناك ام لك

 .ءيشلا كلذل هقاقحتسا تقو يف هل بجو اَمَئِإ كلملا أل ،ائيش

 ىعدا نم ىتأ مث من ُ هثدحاف ةرضملا هيف نوكت ام هيف ثدحي نأ لجرل نذأ نم امأو

 هيف نذأي ثأ لبق هاَعَدا يذلل ءيشلا كلذ أ هل نذأ يذلا رقأف !هل ءيشلا كلذ تأ
 مل نإو ،اهعزنب ذخوؤيلف ةرضملا ثدحأ يذلا كلذ يف امهقتص إ هنإ .رخآلا

 اهثدحأ اَمَتنإ ةرضملا كلت تناك نإو .ةَنتَبلاب لإ امهلوق هل زوجي الف ًامهقتصي

 مهنم دحاو نكل ام َنئيَبَت نإ هق ؛ضعب ركنا مهضعب رقأف .ةثالث وأ نالجر

 دحاو كل ام نئَبَعَي مل ثإو ،ةّرَضَملا كلت نم هبوني ام مهنم رقأ نم عزنيلف

 قأ ثإف ؛هملع مدع ىلع مهنم ركنأ نم ىلع نيميلا كرديو :اهعزن كردي الف .مهنم

 هراج هعنمف ،اهعزنب ذخأف ةرضملا عزنب كسمتسا نم ةوعدب ةرضملا ثدحأ يذلا

 هب كسمتسا يذلل هرارقإ زوجي مل و كلذ يف ةعفنملا هل تناك هنأ لجأ نم كلذ نس

 هيلع كرديو "مهتوعد ىلع ةنيبلا اوماقأ إ لإ اي هعنم يف هراج لوق لوقلا نوف

 .هتوعدب .ملعي مل هن تأ هنأ نيميلا

 : ةرضملا هيف نوكت ام اهيف ثرحي وأ هضرأ يف ينبي نأ رخآل لجر نذأ نإو

 7 هنإف مكحلاب هكردي مل و ،كلذب هل قملا كسمتساف ،هريغل ضرألا كلت نأ
 كلذ ثدحأ يذلا رقأ نإو .لوق ىلع هتميق وأ هل فلت ام ضوع هل ًرقأ يذلا ىلع

 بصي مل و هيف هل تناك ةعفنم لجأ نم هراج هعنم وأ هرارقإ لبق هفلتأ دقو ،هل رقملل

 لوزيو ،هل رقملل فلتأ اَمِل نماض ةرضملا كلت ثدحأ يذلا راص هيلإ لوصولا
 عيمجو عيبلاو ةبهاو نذإلا كلذ يف ءاوسو .ةرم لوأ هل نذأ يذلا رقملا ىلع نامضلا

 .كلملا لوخد هوجو
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 هناريج هعنمف ،مهيلع اهثدحي نأ دارأ وأ ،هناريج ىلع ةرضملا ثدحأ لجرف :تلق

 ،مهف بهو نيح وأ ،هورتشا نيح كلذ ىلع مهرمأ ءدب لوأ ناك اَمََأ مهيلع ىعًداف

 وأ ءام نيع يف اوكرتشا موق لشم 6مهلئاوأ دنع كلذ اوكردأف ،هومستقا نيح وأ

 ةنجألا نم مهنم دحاو ُكِل ام َنَيَبَت دقو اهلك تازاجا وأ ،كلذ ريغ وأ ةيقاس

 ؟ عرازملاو تويبلاو

 .هفلح ةنيب هل نكت مل نإو هعنم دحأ بيصي الف كلذ ىلع ةنيبلا ماقأ إ :لاق

 عفدي وأ ةعفنملا مهيلإ رجي اميف اورقأ اَمَِإ ناك نإف ،نورخآ ركنأو مهضعب رقأ نإو
 دقف ةرضم عفدو ةعفنم رج ريغل مهرارقإ ناك نإو ؛مهرارقإ زوجي الف !ةرضملا مهنع
 دقف ،ةّصاَخ مهسفنأ ىلع مهرارقإ ناك نإَو ؛رصاخلاو ماعلا ىلع مهتداهش تزاج

 مهنمو ؛ةَماَعلِل ةَماَعلا ضعب ةداهش زوحت الو ؛ةصاَح مهسفنأ ىلع مهرارقإ زاج

 ةزئاج :لوقي نم

 ثكمف ,ةرضملا كلت تلاز كلذ دعب مث ءةّرضملا هراج ىلَع هل تبشت نم امو

 نم لقأ وأ ةزايحلا هب تبثت امم رثكأ وأ ةنس نيرشع وأ نينس رشع كلذ دعب
 تبشت يذلا كلذ نم هعنمف ،اهدري أأ ‘"هيلاوز لبق هل تبثت يذلا دارأف كلذ

 لا ىلع اهدر أإف ؛هنم لقأ وأ لوألا اهلاح ىلع اهريو هعنم بيصي الف ِهْنَلَع
 هنإف ،لّوألا اهلاح ىلإ اهغلبي ثأ دارأ مث نينس كلذب تثكمو ،هيلع تناك اَمِم

 ةئربت هيلع ىعدا نإو ؛اهتدايز بيصي الف ةّقبلا كلت نم ارب نإ الإ ،كلذ لعفي

 ىَعَدا نإو ؛هفلحيلف ةنيب يعدملل نكت مل و "كلذ ركنأف ،اهضعب را ةرضملا كلت

 هسفنب هرشابي مل نم لكو هل هبهو نم وأ هنم ىرتشا نم وأ ثراو لبق نم كلذ

 مل نمي هريغ لبق نم كلذ ىعدا نإ الإ ،تاتبلا ىلع هفلي ةئف ءةيب هل نكت ملو
 .كلذ يف هملع ىلع فلحي هَئإَق هسفنب هرشابي

 .ةّرَضَملا لاوز لبق يأ -1

 .«هثوروم» :باوصلا لَعَ -2
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 نإ ةنامألاب لجر دي يف ناك ام لك وأ ،نونجلا وأ ميتيلا وأ بئاغلا ةفيلخ امأو

 نكت مل و هوجولا هذه نم دحاو ىلع ةرضملا هيلع هل تناك دق هأ لجر هيلع ىعدا

 3اًضيأ هل ةفيلخلا رارقإ زوجي الو ،كلذ ينف ةفيلخلا ىلع نيميلا كردي الف {ةنّيب هل
 عفانمل كلذ نم هفلتي نأ هل زوجي اًمِم هسفنب فلتأ ام الإ ،كلذ ىلع ادهاش نوكيو

 هيلع وهو هدي يف كلذ ماد ام هرارقإ كلذكو .زئاج هلعف ناق هيلع فلختسا نم
 .لوق الو لعف هيف هل زوجي الف ةفالخلا نم جرخ وأ هدي نم كلذ لاز ثإف ؛ةفيلخ

 يف هلعف كلذكو ،زئاجف ةرضملا هيلع تتبث اميف لفطلا هنبا ىلع بألا رارقإ امأو

 ،هلام يف هلعف الو هل . هرارقإ زوجي الف غلابلا هنبا امأو ؛رئاج الفط ناك اذإ هنبا لام

 زوجي الف كرتشملا هنبا امأو .هلوقو هلعف هل زوجي رنشنيحف ،ةجاحلاب هل هعزن إ الإ

 وه :لوقي نم مهنمو ؛رارقإلاو عزلا يف هنم همهس رادقم ًالإ هلك هانركذ اميف هل
 .كرتشملا ريغ وه يذلا هنبا لثم

 مهنمو ؛مهلاومأ يف هلعف هل زوجي الو ،هلوق هل زوجي الف امهدحأ وأ ناطيلخلا امو

 | .صصخلاب هزّوجي نم

 ،هلوق الو هرارقإ هل زوجي الف ،ميتيلا لثم وهف انونجم وأ الفط ناك اذإ ىلوملا امو

 .ةفالخلاب ًالإ زوج ال :لوقي نم مهنمو ؛هل هزّوجي نم مهنم :نالوق هيفف هلعف اسو

 وأ ةرامع تثدحف تبهذو تلاز ىّمتَح هريغ ىلع ةرضملا هل تناك نم امأو

 هل يذلا ماقف }تتبث ىَّتتَح ىلوألا ةرضملا هيف تناك يلا كلت ىلع ىرخأ ةرضم

 هنكمي نامك ثإف ؛‘أاهعزن بيصي الف ةرخآلا ةرضملا عزنب كسمتساف ىلوألا ةرضملا

 ثإو ؛لعفيلف تثدحأ يلا ةرضملا كلت لاوز ريغ نم كلذ لبق هل ناك امب عفتني أأ

 رأ ارضاح ناك اذإ اذهو بيصي الف هيف ثدح يذلا اذه لاوزب لإ كلذ هنكمي مل

 .كلذ نم ءيش مهل تبثي الف بايغلا وأ ةماعلا امأو ؛رصاوخ اوناك

 يذلا ىلع ةرضم رخآ لحر ثدحأف هريغ ىلع ةرضم ثدحأ نم أ :راصتخاب ةرابعلا ىنعم -1

 .اهعزن بيصي ال هئأ ىلوألا ةرضملا ثدحأ
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 تاًرضملا نم بئاغلا ىلع ثدح ام ررُك عزن كردي هئف بئاغلا ةفيلخ امأو

 روضحب كلذ نم ءيش هل تبثي الف اهدعب وأ هتفالخ لبق ثدح ام ءاوس اهلك

 نونجلا وأ ميتيلا ىلع ثدح ام عزن كردي نونجلا وأ ميتيلا ةفيلخ كلذكو .هتفيلخ

 .اهدعبو هتفالخ لبق

 نود مهضعب نذإب الو ضعب نود مهضعب روضحب ءاكرشلا ىلع ةرضملا تبثت الو

 كلذ يف ءاوسو «ضعب نود مهضعب بهي الو "ضعب نود مهضعب خيبي الو ضعب
 .نيكرشملا عم نيدُحوم وأ ںنيكرشم وأ نيدّحوم وأ .مهلك اغب وأ ًالافطأ اوناكأ

 اهلعجي نمل نذأ يذلا مهس يف ةرضملا كلت تعقوف ،كلذ دعب ءاكرشلا مستقا نإو

 ىلع كردت ال ةرضملا عزن كلذكو .هكردي ال :لوقي نم مهنمو ؛اهعزن كردي هنإف
 .كلذ عزن ىلع مهماقم يف ناك نم وأ مهكك اوعمتجي ىّتَح ضعب نود مهضعب
 .مهريغ نم ولو هعزنب هثدحأ نم ذخؤي ُهَنإَف كلذ نم مهضعب ثدحأ ام امأو

 كلذب كسمتساف ،اهعزن هيف نوكردي اميف ءاكرشلا ىلع ةرضملا تناك اذإ امأو
 وأ هؤاكرش رضحأ ءاوس .مهس هيف هل ناك اذإ هلك كلذ عزن كردي هئف مهضعب

 ةفيلخ وأ ليكو نم مهماقم يف ناك نم كلذكو ،هوهرك وأ هوبحاأ ءاوسو ،اوباغ
 تعقوف كلذ اومسنقا نإ امأو .ءاكرشلا كتلوأ رضحي مل ولو كلذ عزن كردي هنإ

 نم هريغ امأو ،اهعزن هدنع تعقو يذلا كردي هنف .مهدحأ مهس يف ةرضملا كلت

 يف كلذ اوطرتشا نإ الإ ءاذه مهس يف تراص ام دعب اهعزن نوكردي الف ءاكرشلا
 .ةمسقلا تقو

 ،يناعملا نم ىنعمب هكلم نم هجرخأ وأ هبهو وأ ةرضملا هيف تناك ام عاب نم كلذكو

 هنإ ،امهريغ وأ ةبهلا وأ عيبلا لاح يف كلذ ىنشتسا نإ الإ .ةرضملا كلت عزن كردي الف

 ؛هطرش بيصي هنإف هل بهو نمل وأ هل عاب نمل هطرتشا نإ كلذكو .هعزن كردي ذتيح
 نإ الإ هعزن نوكردي :لوقي نم مهنمو ؛هعزن نوبيصي الف ءالؤه نم هطرتشي مل نإ امأو

 .لاح لك ىلع هنوكردي ال رنتنيحف هوكردي الأ هيلع طرتشا
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 هيف كرتشا دق ءيشلا كلذ أ ىلع ةرضملا ثودح يف لجرل لجر نذأ نإ امأو

 ضعبلا يف وأ اهلك ةرضملا كلت عزن يف هب كسمتساف "هك هل وه اذإف هريغ عم

 هل كلذ أ ىلع هل نذأ نإ امو .ائيش كلذ يف كردي ال هَتِإَق 6هريغل هب ُضي يذلا
 نإ كلذكو .كلذ عزن نوكردي هءاكرش نوف 5هريغ عم هيف ث كرتشا دق وه اذإف .هك

 اهلك ةرضملا عزت كردي هنإ فهوجولا نم هجوب كلذ دعب هئاكرش ماهس هيلإ عجر

 الف مهنم دحاو ك مهس نيبت نإ امأو ؛مهنيب اميف اكرتشم ءيشلا كلذ ناك اذإ

 .هئاكرش ماهس لباقي ام عزن لإ كردي

 مل وأ هدي يف ناك دق بئاغلا لام لشم هريغل ءوضلا كلذ أ ىلع هل نذأ نإ امأو

 تام دق وه اذإف ،ةّرضملا هل نذأ نم ثدحأف اغلاب وأ ناك الفط رضاحلا لام وأ نكي

 كردي ال هنإف هل ءيشلا كلذ راصف هثروف ،هل نذأي نأ لبق ءالؤه نم دحاو وأ بئاغلا
 كردي : لوقي نم مهنمو ؛هل نذأي نأ لبق كلذ ثرو دق هَنَأل .ةرضملا كلت عزني نأ هيلع

 .تقولا اذه يف ًالإ مكاحلا هل هتبثي مل و هريغل كلذ ىلع هل نذأ اَمَكِإ ةنأل اهعزن

 ضوعي نأ ىلع ةرضملا اهيف ثدحي وأ هريغ ضرأ يف رمعي نأ لجرل نذأ نم امأو

 مل و هبحاص مدق نإف ،مولعم ريغ وأ امولعم العج هيطعي نأ ىلع وأ امولعم اضوع هل
 يضر نإ امو ؛هعزنب كلذ ثدحأ نم ذخؤيو ىيش هنم زوجي الف كلذب ضري

 طرتشا ام هضرأ يف رمعي نمل نذأ يذلاىلع كرديو .ةرضملا عزن بيصي الف كلذ

 ريغ ناك نإو ؛امولعم ناك نإ لعجلا نم هريغ وأ ناك اضوع كلذ نم هسفن ىلع

 هذخأ هل زوجي مل نإو ؛زئاجف لمع ام هل نوذأملا زوج نإو . اًعيش كردي الف مولعم

 دسفأ ام رادقم هيلع كردي ةإَف كلذ ىضر نإ :لوقي نم مهنمو ؛ثدحأ ام عزنب

 ةرضملا هيف ثدح نمل هلعف هل زوجي نم ىلع نذأ نإ امأو .اهنم لطبأ امو هضرأ يف

 زئاج كلذف امولعم اًميش هيطعي نأ هل طرتشا وأ رخآ اضوع هل ضوعي نأ ىلع

 ل كلذكو .هنبال هيلع نيد كلذ أل ،هدالوأ نيب اميف كلذ يف ةلادعلا هيلع سيلو

 .الف ًالإو ،كلذ يف هتفيلخ لعف زوجيف حالصإلا كلذ يف هل ناك اذإ
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 :ىرخأ ةلأسم

 هجوب الو ثاريملاب الو ءارشلاب هل فرعت مل و ،اهرمعف اضرأ لخد لجرف :تلق

 اهيف هل تبثت ام رادقم اهيف ثكمف .اهيف هلوخد برتسي مل و كلملا هوجو نم

 ؟اهعزن هيلع كردي لهف هل اهثدحأ نمب كسمتساف {ةَرضم اهيف هل تثدحف ،دوعقلاب

 ءارشلاب وأ ثاريملاب هل تناك يلا هضرأ لثم تراص اهيف دعق ثيحف امعن :لاق

 هريغ ىلع ةرضم نوكي ام وأ ضرألا كلت يف ثدحأ ام عزنب ذخؤيو "كلذ ريغب وأ

 مكحي الف ،ترصق وأ هتدم تلاط اهيف هلوخد يف بيرتسا نإو ؛اهيف هدوعق تبث اذإ

 ثدح ام عزنب اضيأ هيلع مكحي الو ضرألا كلت يف هيلع تثدح اذإ ةرضملا عزنب هل

 تاّرضملا عيمج نم هسفنب ثدحأ ام الإ هريغ ىلع ةرضم نوكي اًمِم ضرألا كلت يف
 وأ كلذ لبق ضرألا هل تفرعأ ءاوس {هَلك كلذ عزني نأ هيلع كردي هاف هريغ ىلع

 .يعتلا ريغب وأ يدعتلاب كلذ ناكأ ءاوسو ،هل فرعت مل

 ناك دقو كلذ ريغب وأ ءارشب وأ ثاريمب هدي يف ناك اذإ هلك لصألا كلذكو

 .ةرضلا نم كلذ يف هيلع ثدح ام عزنب هل مكحي الف هدي يف بيرتسا وأ ةبير هلصأ

 هل مكحي ةَإَم اذه دعب كلذ نم ةبيرلا تلاز اذإف ؛كلذ رض ام عزنب هيلع مكحي الو

 الو ،هل مكحي الف }هتبير اوققح وأ ةبير كلذ لصأ ناك اذإ كلذكو ،هيلع مكحيو

 .ةرضملا كلت عزنب هيلع مكحي

 عزن يلوف اهلاوز نكمي ةبير كلذ ين نيملسملا ةعامج وأ مكاحلا ضراع نإ امأو

 مهنوكزني مهنإف مهريغ ةرضملا كلت
 كسمتساف ةرضملا هيلع تئدحأف .ربارسا هدي يف لصالا ناك نم اًَسأو

 كلذ دعب هب كسمتساف ،لصألا نم هل هأ مهل يست ىّمَح هل اومكحي ملف ںاهعزنب
 ،هريغ ىلع ةرضم لصألا كلذ يف تثدحأ نإ كلذكو .اهعزنب هل نومكحي مهف

 .اهعزنب هنوذخأي مهنإف تلاز ىَتَح كلذ نم ةبيرلا مهتعنمو
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 مل ةرضم كلذ يف تثدحف ،اهيف هلوخد برتسي مل و الصأو اضرأ لخد نم امأو

 .اهعزنب ذخؤي ُهَتَِف اهيف دعقي ام رادقم ثكم نإف ؛اهعزنب ذخؤي الف هسفنب اهثدحي
 .اهيف هدوعق دعب ثدحأ ام لإ ،هعزن )كردي ُهَتإَم اهيف هيلع ثدحأ ام امأو

 هلفطب اهيف لخد اَمَئِإ تأ ىعداف }هلبق دحأل فرعت مل و اضرأ لخد نإ كلذكو

 اهيف باوجلا ،اهيف دعقي ام رادقم اهرمعف ،هرمأ يلو نتمم كلذ ريغ وأ هميتي وأ

 .هريغ ىلع وه كردي امو }هيلع كردي اميف اهلبق يلا ةلأسملا يي باوحجلاك

 هتثرو اهرمعف ،اهيف دعقي نأ لبق تامف }هل فرعت مل اضرأ لخد نإ كلذكو

 ثدح ام عزن نوكردي مهتاف "لوألا “مهئراو ةرامعب اهيف نودعقي ام رادقم هدعب
 اهيف دوعقلا مني مل و اهرمأ يلو نمل اهرمع نإ كلذكو .اضيأ مهيلع كرديو ،مهيلع

 هرمأ يلو نم ةرامعب اهيف هدوعق متف هرمأ يلو نم وأ هل اهرمع نم اهلخدي ىَكَح
 .اهلبق يلا يف باوجلاك اهيف باوجلا الوأ

 ةرضملا هيف نوكت ام هيف ثدحأف "بئاغ وأ ميتيل لصأ هدي يف ناك نم كلذكو

 دق ةنأل ،كلذ عزنب ذخؤي ُهَتَق ،امهريغل وأ ميتيلل وأ بئاغلل عفن كلذو ،هراجل
 مل و هيف ثدح ام وأ ،هدي ين نوكي نأ لبق كلذ يف ثدحأ ام امأو ؛هسفنب هثدحأ

 ةفيلخ الإ كلذب ذخؤي الو هب ذخؤي الف بئاغلل كلذ ناك نإ هئف هسفنب هثدحي

 .هسفنب هثدحي مل ولو اهدعب وأ هتفالخ لبق ثدح هنأ ولو 5ميتيلا

 ىرخأ ةفيلخ تثدحف تام وأ لاز ىّتَح ميتيلا ةفيلخ دنع ثدح ام كلذكو

 ةفيلخلا دنع ثدح ام كلذكو .ميتيلا لام نم كلذ عزنب ىرخألا ةفيلخلا ذخؤتلف

 ىلع سيلو ‘كلذب اوذخؤيلف ©بئافلا مدق وأ ،نودجلا قافأ وأ ،ميتيلا غلب ىّتَح
 وأ بئافلل وأ ميتيلل ةرضملا هيف نوكت امم هسفنب ثدحأ ام ًالإ ءيش هنم ةفيلخلا

 .«كردي ال هنإف :هباوص» :خسانلا فاضأ -ا

 .«مهثوروم» :دارملا رَعَ «مهثراو ةرامعب» :هلوق -2
 .هانعم رابتعاب ال هظفل رابتعاب ظفللا ثُئأ «ىرخألا ةفيلخلا» :هلوق -3
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 اهنم جرخ وأ ةفالخلا يف ناكأ ءاوس ،هلك كلذب ذخؤي ةفيلخلا ًنإَف ،نونجملل

 ،هلام نم كلذ جرخ ةفيلخلا تام نإو .اوتام وأ اوباغ وأ ءالؤه رضحأ ءاوسو

 وأ ميتي نم هضرأ يف كلذ ثدحأ نم وأ ةرضملا هيلع ثدحأ نم هيلع هكرديو

 .نونجب وأ بئاغ

 وأ ،هريغ ىلع ةرضملا هيف نوكت امم هسفنب هضرأ يف لجرلا ثدحأ ام امأو

 وأ سانلا نم كلذ لمع ىلع ناعتسا نم وأ هئالكو وأ هئارجأ وأ هديبعب هثدحأ

 هب ذخؤي الو هسفنب كلذ عزنب ذخؤي هَنإَق ناك ام انئاك هلبق نم ببسب كلذ لمع

 َ .مهلك ءالؤه نم دحأ

 ةرضملا هيف نوكت اكيم هريغ عم اهيف كرتشا دق ضرأ يف كيرشلا لمع ام امأو

 يف نكي مل نإو ،امميمج هعزنب نوذخوؤي اَمّئإَف ،هكيرشلو هل عفن وه امم هريغ ىلع
 .هكيرش نود هعزنب وه ذخؤيلف هكيرشل عفن كلذ

 بحاصل عفن كلذ يف ناك ،هنذإ ريغب هريغ ضرأ يف لجرلا ثدحأ ام امأو

 نم هب ذخؤي اَمَسَو كلذ عزنب ضرألا بحاص ذخويالف ںنكي مل وأ ضرألا

 هنذإب هثدحأأ كلذ يف ءاوس ،هب ذخؤي تم ،هلفط وأ هدبع ثدحأ ام امو .هثدحأ

 ةرضم هنم نوكي ام هضرأ يف اوثدحأ نإ هريغ لفط وأ هريغ دبع امأو .هنذإ ريغب وأ

 مل نإو ؛كلذ نيبت اذإ لفطلا وبأ وأ دبعلا ديس كلذ عزنب ذخوي اَمَتِإَف ،هراج ىلع

 .هضرأ يف ثدحلا كلذ ناك نم هب ذخوؤيلف نيبتي

 هراج ىلع ةرضم هنم نوكت امم لجر ضرأ يف بصاغلا ثدحأ ام كلذكو

 هل تثدح يذلاو ضرألا بحاص كلذ ىلع هذخأي ،هعزنب ذخؤي بصاغلا كف

 بحاصل تناك نإف ،ةّرضملا كلت يف رظنيلف بصاغلا كلذ نكي مل نإف ؛ةّرضملا

 : ضرألا بحاصل نكت مل نإو ؛هئانعب بصاغلا ىلع عجريو ءاهعزنب ذخؤيلف ضرألا

 عيش هنم ضرألا بحاص ىلع سيلف بصاغلا اودجي مل و 5هل عفن اهيف نكي مل و

 .كلذ يف بصاغلا دسفأ ام ةميقو ؤبصاغلا ىلع هئانعب عجريو هبحاص هب ذخؤيو
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 بحاصل حالصإلا هيف نوكي اّمِم هنذإ ريغب اًمييش هضرأ يف لجرل لمع نم امأو
 ذخؤيلف ضرألا بحاصل ةرضملا نيع تناك نإف ،هريغ ىلع ةرضم وأ ضرألا

 لصمملاو ةيقاسلا لثم لصألا ريغ نيع ةرضملا كلت هيف نكت مل نإ كلذكو ،اهعزنب
 نم هب ذخؤيو كلذ عزنب ضرألا بحاص ذخؤيلف ،هريغ ضرأ يف اهرفح نإ
 نيع تناك نإ امأو .هضرأ يف كلذ ثدحأ نم ضرألا بحاص ذخأيو ،هثدحأ
 يضر نإ هَنإَف ضرألا بحاصل هثدحأ نم هلعج اَمَّئِإَو «ضرألا بحاص ريغل ةرضملا
 بحاص وأ هثدحأ نم هب ذخؤيلف ضري مل نإو ؛هعزتي ذخ ؤيلف كلذ ضرألا بحاص

 ضرأ يف هثدحأ يذلا ءيشلا كلذ ناك نإو ،هثدحأ يذلا ريغل ناك نإ ءيشلا كلذ
 هب نوذخؤيو .ةصاخ هثدحأ نم هب ذخؤيلف ضرألا بحاص نيبو مهنيب اكرتشم هريغ
 .هثدحأ نم ىلع هءانع ثدحي مل نم كرديو }هيف مهماهس ردق ىلع اعيمج

 نم ذخوؤيلف ارخآ لجر نيبو هثدحأ نم نيب اكرتشم ءيشلا كلذ ناك نإو
 كلذ ناك نإو .ءانعلاب هكيرش هيلع عجريو ،هكيرشو وه هب ذخؤيو ،هعزنب هثدحأ

 نم هب ذخؤيلف هكيرشو ضرألا بحاص نيب وهو ءيش هثدحأ نمل هيف نكي م
 هلفطل كلذ ناك نإو .هثدحأ نم ىلع مهئانعب نوعجريو هباحصأ هب ذخأيو هثدحأ
 ءاوس ،‘هعزنب لفطلا وبأ ذخؤيلف هثدحأ نم ذخؤي مل نإو ؛هعزنب هثدحأ نم ذخوؤيلف
 ،كلذ رادقم هوبأ هنم ذخأيلف لام لفطلل ناك نإف ؛نكي مل وأ لام هلفطل ناكأ

 .هثدحأ نم ىلع هب عجريو
 نم هب ذخؤيلف ضرألا بحاص هبيلع فلختسا دق ميتيل ءيشلا كلذ ناك نإو

 كرديو ميتيلا ةفيلخ وه يذلا ضرألا بحاص هب ذخؤيلف دجوي مل نإف ؛هثدحأ
 نم ءئلا ناك نإ كلذكو .هثدحأ نم ىلع ميتيلا هب عجريو ؛ميتيلا لام نم هءانع
 مل نإف ؛هثدحأ نم هب ذخؤيلف ضرألا بحاص ريغ لجر هيلع فلختسا ميتي لام
 نم ىلع ميتيلا هكرديو "ميتيلا لام يف هب عجريو ؛ميتيلا ةفيلخ هب ذخؤيلف دجوي
 دنع نم ةرضملا كلت عزن ءانع ذخأي نأ هوجولا هذه ين ةفيلخلا دارأ نإف .هثدحأ
 بحاص ةفيلخلا ناكأ ءاوس .ميتيلا لام نم هذخأي مل ولو ،كلذ هلف اهثدحأ يذلا
 .هريغ وأ كلذ

- 472 - 

 



  

 كلذ هل يذلا ميتيلا ةفيلخ وه هريغ ضرأ يف ةرضملا ثدحأ يذلا ناك نإ امو

 ،ميتيلا غلب ىتَح ذخوي ١ نإف ،ميتيلا ىلع هئانعب عجري الو 3هعزنب ذخوؤيلف ءيشلا

 ةفيلخ هل اولعج نإ كلذكو اهثدحأ يذلا ةفيلخ ىلع هئانعب عجريو ٤هب ذخوؤيلف

 .هثدحأ نم ىلع هءانع كرديو .هثدحأ نم ذخوي م نإ هعزنب ذخوؤيلف : ىرخأ

 لام وأ نيكاسملا وأ دجسملا لامب هراج ىلع هضرأ يف ةرضملا ثدحأ لجرف :تلق

 ؟ اهّلُك رجألا هوجول

 ثدحأ اَمَّتنِإ ناك نإو .ءيشلا كلذ يف دسفأ ام ةميق نمضيو ،اهعزنب ذخؤي :لاق

 هثدحأ نم هب ذخوي امكف رجألا هوجو نم هريغ وأ دجسملا لامي هضرأ ف هريغ كلذ

 .ضرألا بحاص هب ذخؤي الف هثدحأ نم دجوي ل نإو ؛كلذ ف دسفأ ام نمضيو

 ؟رجألا هوجو نم هريغل وأ دجسملل ءيشلا كلذ لعج نم هب ذخؤي لهف : تلق

 اضيأ دجي مل و اهضرأ يف كلذ ثدحأ نم ضرألا بحاص دجي مل نإو ،معن :لاق

 هيلع سيلو ‘هسفنب ضرألا بحاص هعزنيلف هريغل وأ دجسملل ءيشلا كلذ لعج نم

 .كلذ ثدحأ نم ىلع هئانعب عجريو كلذب هعزن يف دسفأ ام نامض نم ءيش

 ،ةّرضملا كلت عزنب هراج هب كسمتساف لجر ضرأ يف ةرضم اودجو موقف :تلق

 ةعامجل وأ يضاقلل ناك نإ ليصّتتَت مل وأ ضرألا كلتب ةرضملا كلت تلصتا

 ؟ اهعزن ىلع هوربجي نأ نيملسملا

 الف اهب ليصتَي مل امو هعزن ىلع هوربجي الف ضرألاب َلَصتتا ام لك :لاق

 يف ناك ام لثم ،هعزنب هوذخأيلف ضرألا بحاص هيف دعق ام الإ ،هعزن هيلع نوكردي

 هب ًرضف ةعومجملا ةراجحلاو ةعقاولا بشخلا نم هراج ىلإ هتّرضم تلصو اَّمِم هتيب

 .كلذ ريغ وأ اهبحاص

 يل سيلو ،رخآ لجر ةرضملا كلت ثدحأ اَمَّئِإ :ضرألا بحاص لاق نإ امأو

 ةنيبلا هل تناك نإف ؛كلذ ىلع ةنيبلا هل تناك نإ ًالإ ،هب لغتشي الف يش اهيف
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 مل هَئنأ هملع ىلع هفّلحي نأ دارأف ة ةنيب هل نكت مل نإو ؛اهثدحأ نم كلذب ذخوؤيلف

 ،ةّرضملا كلت هيف تثدح نم هب كسمتسا نإو .كلذ هلف ،هريغ ثدحأ اَمَئِإ ملعي

 هت ؟هل كلذ أ ىعًداف ،هل فرعي مل و ضرألاب ليصّتَي مل ام لثم اهعزنب ذخؤي له

 نم ذخويلف ىتأ نإف ؛ةنيبلاب فلكي هَئإَف دحج نإو ،هعزنب ذخأ هل كلذ تأ رقأ نإ
 ريغ هيلع كردي الو هفّلحيلف ةنيب هل نكي مل ناو ؛كلذ عزنب ةنيبلا هيلع تتأ
 كردي ةنإف ءيش هيف يل سيل اذه نأ يعدملا ملع دق :هيلع ىعدملا لاق نإو .كلذ
 فلح نإو .نيميلا اضيأ وه هيلع كردي الف ،نيميلا نع }لكن نإو .نيميلا هيلع

 كردي الو يش كلذ يف هل سيل هنأ هفّلحيلف هريغل ءيشلا كلذ أ ملعي مل هت
 ضرألاب ليص مل و ،هيف دعق امو كلذ نم ضرألاب َلَصَا ام امأو .كلذ ريغ هيلع
 هفلكي هئزإَك اضيأ هثدحي ملو ءيش هيف هل سيل هَئزأ ىعدا نإ هعزنب ذخؤي اًكِم
 7 ،هعزنب ذخؤيلف اهب تأي مل نإو ءاميش هيلع كردي الف اهب ىتأ نإف قنّيَبلاب
 ز هنأ ملعي م وأ .هندحب م و ء يش هيف هل سيل ا ملعي مل ه 2 21 ا هبح اص ىلع نيميلا

 .هريغ هثدح ا

 ىرخا ةلأسم

 ،اهيف دعقي ام رادقم اهرمعف ،هل فرعت مل ضرأ ي ةرضملا ثدحأ لجرف :تلق

 ؟ ةرضملا كلت عزني نأ ةرضملا هيلع تثدح يذلا هب كسمتساف

 نإو ؛اهعرن هيلع كردي ةنإف ڵتبشت ال ةرضم ةرضملا كلت تناك نإ :لاق
 نإو ؛اضيأ اهعزن كردي هئف هيف تبثت ام رادقم رمعي مل و تبثت ةرضم تناك
 جاتحت ال ةرضملا تناك نإ كلذكو .اهعزن كردي الف هيف تسبثت ام رادقم ترمع

 دحأل فرعت مل ضرأ يف اذهو ؛اهعزن كردي الف هيف تبثت يذلا رادقملا ىلإ

 نيح نم هترامع هل بسحت ه ،اهيف دعقي ام رادقم اهيف ثكمف لجر اهلخدف

 .مجحأو نبح :رمألا نع ًالوكن لكني لكن -1
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 ،اهيف دعقي نأ لبق ولو ،هترامع ءدب يف ةّحح هراج ةوعد هيلع نوكيو 5اهلخد

 يف ءاوس ،كلذ دعب الإ اهيف دعقي مل ولو 5ةّسح هراج ىلع هترامع اضيأ هل نوكتو

 نأ ريغ نم تبني ام لثم دحأ هثدحي نأ ريغ نم ثدح امو هسفنب ثدحأ ام كلذ

 هبشأ ام وأ رتشم وأ ثراو نم هدعب كلذ يف دعق نم كلذكو .هعرزي وأ دحأ هسرغي
 .لاحلا اذه ىلع كلذ

 دقو رودلاو ناطيحلاو راجشألا نم اهب َلَصَتا ام وأ اضرأ لخد نم كلذكو

 ام رادقم كلذ ين ماقأف ،اهلك كلملا هوجو نم هجوب هريغل هلك كلذ فرع

 امدعب هراج ىلع ةرضملا نم اهيف ثدح ام عزنب ذخؤي هنإف .ةزايحلاب اهقحتسي

 اذهو .اهعزنب ةرضملا كلت ")ىلع ثدحأ نم اضيأ وه ذخأيو ؛ةزايحلاب هل تراص

 هريغ يف ثدح ام وأ كلذ نم هيف ثدح ام اسو 5ةزايحلاب هل تراص ام دعب هلك
 ثدحأ م الإ هيلع كردي الو ،كلذ عزن كردي الف ةزايحلاب اهقحتسي نأ لبق

 ةزايحلا ميت نيح ،لّألا ضرألا بحاص هيلع كرديو كلذ كردي ام هسفنب

 هل تراص امدعب ةرضملا نم كلذ يف ثدح امب ذخؤيلف ةزايحلا هل تمت اذإف رخآلل

 ذخؤي :لوقي نم مهنمو ؛هراج ىلع ةرضملا نم ثدحأ ام عزنب ذخؤيو ،ةزايحلاب
 نيح نم هعزنب كلذ ىلع ةرضملا ثدحأ نم ذخأيو اهلخد نيح نم كلذ عزنب

 .ةزايحلاب هل تتبث ام دعبو ،اهلخد

 .ةزايحلا يف باوخجلاك اهيف باوخلاف ،نينسلاب لجرل مكح ام كلذكو

 نم لخدي ام ُُكَف ‘كلذ دعب اهزاحف اهلخدي نأ لبق ضرألا ف ثدح ام اسو

 َنَكَبَت نإ الإ هب ذخؤي الف .ةزايحلا يف لخدي مل امو ،هب ذخؤي هَئإَم ةزايحلاب كلذ
 .هسفنب هثدحأ وأ هل تأ

 هريغ ىلع ةرضم نوكي ام اهيف ثدحأو اهرمعف ،هريغ ضرأ يف لخد نم ام امأو

 تتبث 7 وأ ءاهنوكب تتبث تتبث ةرضم كلذ نوكي نأ امإ ةزايحلا ةدم هل م متت ة ن لبق

 .ةّرَضَملا كلت هْيَلَع ثدحأ نم :دارملا نأ ودبي «ةّرضملا كلت ىلع ثدحأ نم اضيأ وه ذخأيو» :هلوق -1
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 ق اهشك ةرضملا كلت تبثت الف تّغثسا نإ ةلغلاب تتبث ةرضم وأ نينسلا ددعب

 كلذب هل مكح اذإف : يف لخادلل ةزايحلا م مت ىتَح .شا بحاصل لإ كلذ

 ام كلذكو .ةدملا فانتتسا ىلإ كلذ دعب جاتحي الو هلك كلذ هل تبث ةزايحلاب هلك

 اذبو كلذب هل مكحي ىََّح هعزن كردي الف كلذ ين هترامع ىلع ةرضملا نم ثدح
 .دوعقلاو نونسلاو ةزايحلا كلذ يف ءاوسو ةرضملا كلت عزن كردي هنإف هب هل مكح
 مكحي مل ام هعزنب ضرألا بحاص ذخؤيلف دحأ هثدحي مل و كلذ يف ثدح ام امأو

 ثدح ام امأو .اهب هل مكح نم كلذب ذخؤيلف اهب هل مكح اذإف ،اهيف لخادلل اهب

 نإ الإ ؛هثدحأ هنأ رقأ هنأ ولو .اهيف لخادلا هعزنب ذخؤي الف هثدحأ نم ملع لو
7 
 بحاص كلذب ذخوي اَمَئَِو كلذ ف ضرألا بحاص هقًلص وأ هثدحأ هت زا نيبت

 الإ هثدحأ يذلا هب ذخؤيف مهريغ كلذ ثدحأ اَمَتِإ هنأ َنَيَبَت نإ لإ ضرألا ۔ ه ٨6

 .هثدحأ نم اضيأ هب ذخؤيو 5هب ذخؤيلف ضرألا بحاصل ةرضملا نيع ناك

 اهثدحأ نوكي نأ ركنأف 5اهيف هب كسمتساف لجر ضرأ يف ةثدحم ةرضم امأو

 ءاهعزنب ذخؤي هئف ءاهثدحأ نم ملعي مل هأ ىَعَدا وأ هريغ ىلإ اهبسن نوكي نأ امإ

 نإ كلذكو .لحرلا كلذ اهب ذحخويلف مولعم لجر اهثدحأ هنأ نايبلاب ىتأ نإ لإ

 نايبلاب ىتأ نإ الإ 3هب لغتشي الف ءيش اهيف يل سيل :لاقو ©ضرألا كلت نم ىفتنا

 .ةرضملا ثودح تقو يف هكلم نم تجرخ دق هنأ

 كلذ ىلع ةرضملا تثدحف }لوصألا نم إاهريغ وأ ضرألا نم ىفتنا نإ امأو

 .هب لغتشي الف ةرضملا كلت ع زنب كسمتساف ،اهنم ىفتنا يذلا

 كلذ بحاص ًةإَم ،هراج ىلع ةرضملا هيف تثدحف لجرل فرع ام لكو

 دعب الإ هنم فتني مل نإ كلذ نم ىفنتنا ةنأ ولو ؛ةّرضملا كلت عزنب ذخؤي

 ةَئنأ لجرلا كلذ هقدص ذإ الإ إمولعم لحر ىلإ هبسن ةسنأ ولو ،ةوعدلا

 هيلع كرديو }ةّيَب كلذ ىلع تناك وأ ءيشلا كلذ كلم هيلإ لقتنا
 .ةنيب هل نكت ملو رقي مل نإ نيميلا

 لإ نإ
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 ،هراج ىلع ةرضملا هيف تثدح مت ،هريغ ىلإ هبسنف هل فرع امم ىفننا نم امأو

 كلذب ًرقي مل نإو ؛هب رقأ نإ هيلإ هبسن نم هب ذخؤيو ،لّوألا هبحاص كلذب ذخؤي الف
 هب ذخؤيلف فلح نإف ؛دحاجلا ىلع نيميلا كردي هنف ،ةنّيب هل نكت مل و هدحجو
 .هنم ًوغتنا هنأ ولو لوألا هبحاص

 كلت عزنب نوذخوؤي هتثرو تاق ،هيلإ هبسن يذلا تامف هريغ ىلإ هبسن نإ امأو
 ةئرولا يف وه ناك نإف 6كلذ نم مهئافتنا ىلإ تفتلي الو ،لاح ُإُك ىلع ةرضملا

 ام وأ {ةّرَضَملا كلت نم هبان ام عزنب ذخؤي هئف اهرمأ يلو نم دحأ مهيف ناك وأ

 .هرمأ يلو نم بان

 لبق نونجملا وأ لفطلا وأ ميتيلا لثم "لعف هل سيل نم ىلإ هبسنف هل فرع ام امأو

 رمأ يلو نم ةرضحملا كلت عزنب ذخوي هئف هيف تثدح ئ : ةرضملا هيف ثدحت نأ

 يلو نم ءافتنا الو .مهئافتنا ىلإ تفتلي الو ،نونجملا وأ لفطلا وأ ميتيلا كلذ

 كلت عزنب ذخؤيلف كلذ يف ةرضملا تثدح ام دعب الإ مهل ًرقي مل نإ كلذكو .مهرمأ

 عزن نم هيلع ام نالطب هب دارأ هنأ هرارقإ يف هوبيرتسي مل نإ مهرمأ يلو نم ةرضملا
 عفن هيف هل ناك ام امأو ،هب هل رقأ نمل عفن هيف نكي مل اميف اذهو ؛ةّرضملا كلت

 .لاح َلُك ىلع هرمأ يلو نم هب ذخؤي ام

 وأ رجأل ا هوجو نم هجول وأ دجسملل وأ رجألل هب قاف ء يش هل فرع نم امأو

 كلت عزنب ذخؤي هئف هيف تثدح ام دعب وأ كلذ يف ةرضملا ثدحت نأ لبق مهل هلعج

 نآ لبق كلذ ىلع ًةَتضملا نم لعج امأ عزن "اضيأ وه كرديو . ل اح رك ىلع ةرضملا

 .هب ا ام دعب وأ رجألل هب قي نأ لبق وأ }هل هلعج امدعب وأ ٠ رجألل هلعج

 يف مهفرصتف مهلعف حصي ال لفطلاو نونجلاو ميتيلا نأ :اهانعمو ةرابعلا هذه لثم تََّقَت -1
 . هب نعي ال مهعم فصنلا وأ ؛مهلاومأ
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 "هفوقوملاعيبلا ذ ةلأسم
 ةرضم كلذ يف تناكف ،هَلك فوقوملا عيب نم هريغ وأ رايخلا عيب لجرلا عاب اذإو

 نورظني مهنإف ريخأتلا لمتحي امم ةرضملا تناك نإ ُهَتِإَق ،هناريج نم هريغ ىلع

 هب ذخيلف ريخأتلا ةرضملا لمتحت مل نإو ؛امهنم كلذ هيلإ ىهتنا نم نيبتت ىتح
 عيبلا هيلإ عجر نإو ؛هءانع كرديلف عيبلا ىضم نإو ؛ةَّرَضَملا كلت عزني نأ هفقوأ نم

 الف فوقوملا كلذ ىلع ةرضملا نم ثدح ام امو .اًميش كردي الو "كلذ ليبسف

 نم اهعزنب هذخأي :لوقي نم مهنمو ؛اهعزنب ةرضملا كلت لعج نم امهنم دحأ ذحأي
 .اهعزنب هذخأي امهنم دحاو لك :لوقي نم مهنمو ؛امهنم كلذ فقوأ

 لبق هريغ ىلع ةرضم كلذ يف تثدحف ءاهب َلَصَتا امو ضرألاب اريجأ رجأتسا نمو
 لمعلا ريجألا لخد نإ امو .رجأتسملا كلذ عزنب ذخؤي َُتإَم لمعلا ريجألا لخدي نأ

 دحاو لك ةإف ،كلذ ىلع ةرضملا نم لعج ام اسو .هبوني اميامهنم دحاو لك ذخويلف
 اَمَئإَف لمعلا ريجألا لخدي مل نإو ؛لمعلا ريجألا لخد نإ اهعزنب اهلعج نم ذخأي امهنم
 ةرضملا كلت عزن كردي امإ :لوقي نم مهنمو ؛ريجألا نود رجأتسملا اهعزن كردي
 .هلخدي مل وأ لمعلا ريجألا لخد ،رجأتسملا نود “يجألا هيَلَع كردتو

 ةرضملا كلت عزن كردي اَمَتَِ دوهش ريغب اهجوت اذإ ةأرملل لجرلا قدصأ امو

 ةأرملا اهيلع كرديو هكردي اَمَئِإف دهشتسا نإ امأو .ةأرملا نود جوزلا هيَلَع كردتو

 : .اهسمي مل ام ةرضملا فصن رادقم امهنم دحاو لك ىلع كردي ليقو جوزلا نود

 .ةيعرشلا دوقعلا نم دقع عيبلا -1

 ةظفل ريسفت :رظنا .هب ريغلا قح قلعتل همامت نود كلملا ديفي يذلا وه فوقوملا دقعلاو

 .دو "يح هعلق ساور دُمح .د .ا :فيلأت نم .469ص ءاهقفلا ةغل مجعم باتك نم فوقوملا

 .يبينق قداص دماح

 قح ذإ :هانعم «...ريحألا هْيَلَع كردتو ةرضملا كلت عزن كردي امإ :لوقي نم مهنمو» :هلوق -2

 وه اهئدحأ نإ هيلع يه وأ ،هريغ اهثدحأ ثإ ريجألل وه امسإ دقعلا مامت دعب ةرضملا عزن كاردإ
 .ملعأ هللاو ،همدع وأ لمعلا هلوخد ىلإ تافتلا ريغ نم هريغ ىلع

 .اهب ءانبلا ىلع ةيانك }ةحوزلا جوزلا سمي مل ام :يأ :«اهس مل ام» :هلوق -3
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 ىلع ءيشلا كلذ يف ةرضملا تثدح مث ،هل هبهو وأ اًميش بئاغلل لجر عاب نإو

 ولو هبهو وأ هعاب نم كلذب ذخؤي اَمَكِإَف ؛هراج لبق نم هيلع تثدح وأ هراج

 بئافلا لبق نإ :لوقي نم مهنمو ؛ءانعلا هيلع كردي الف بئاغلا ىلإ كلذ ىهتنا

 مدقي ىَّتَح ةفوقوم ةرضملا كلت نوكت : لوقي نم مهنمو ؛كلذ ءانع هيلع كردي

 هب ذخؤيلف هعفد نإو ؛كلذ عزنب ذخوؤيلف هلبق نإف ؛هعفدي وأ كلذ لبقيف بئاغلا

 .لوألا هبحاص

 كرديو ،هتثرول اَهََ مدقي نأ لبق تامف ‘بئاغل هضرأ لجر ىطعأ نإ امأو

 :لوقي نم مهنمو ؛ةّيطعلا مهراكنإب لغتشي الو هتوم لبق ثدح ام عزن مهيلع
 م و تام نيح ةيطعلا تلطب : لوقي نم مهنمو ؛لوبقلاو راكنإلا ف مهب لغتشي

 .اضرلاو لوبقلا هنم فرعي

 ،نونجملل وآ ميتيلل وأ لفطلل اهعابف لجر ضرأ يف ةرضملا تثدح اذإ امأو

 كلت ذخؤيلف مهنم دحاو لك ةفيلخ لبق نإ هنم ،ةّرضملا كلت عزنب هب كسمتساف

 كلذ عزنب ذخوؤيلف ةفيلخلا اهعفد نإو .هيلع فلختسا نم لام نم كلذ عزنب ةفيلخلا

 .لألا هبحاص

 ريغ نم باوثلا ىلع هبهو وأ ،اعيش لجر هل عاب اذإ هلعف زوجي ال نم لك امو
 .كلذب لغتشي الف ةفيلخ

 . ةفيلخ اوفلختسي نأ هتريشع تدارأف ‘كلذ ىلع ةرضملا تثدح اذإ بئاغلا امأو

 دعب ثرو ام انمو .هتبويغ لبق كرت ام عيمج يف رايخلاب كلذ يف مهف ،اهعزن ىلع
 اذإ نونجلاو ميتيلا كلذكو .كلذ ع زنب كسمتسي نم هل اوفلختسي نأ مهيلعف هتبويغ

 كلذكو ،كلذ عزنب كسمتسي ةفيلخ هل اوفلختسي نأ مهيلعف ةرضملا مهيف تثدحأ

 نأ ةريشعلاب كسمتسي ةرضملا هيلع تثدحأ نم تف 5هريغ ىلع ةرضملا تثدحأ نإ

 ىلَع ىلوملاو لفطلا َكِلَذَكَو .ةرضملا عزنب هب كسمتسي ةفيلخ نونجلا وأ مينيلل اولعجي
 اهثدحأ نإ كلذكو .هالوم هيف تثدح اذإ ةرضملا عزنب كسمتسي اَمَئِإ لاخلا اَذَه

 نإ الإ هالوم هب ذخؤي ال :لوقي نم مهنمو ؛اهعزنب هالوم ذخؤي ىلوملا كلذ
 .هتريشع وأ هيلع فلختسا
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 ةرضملا يف ىوعدلا :باب

 نوكي نأ هيلع ىعدملا ركنأف ةرضملا هيلع ثدحأ ُهَأ لجر ىلع ىعدا لجرف :تلق
 ؟ نكت مل وأ ثودحلا ةمالع اهيلع تناكأ ءاوس .ةمئاق ةَرضملاو ءائيش هيلع ثدحأ

 فلح ةنيب هل نكت مل نإف ةرضملا هيلع ثدحأ ه ُهَنأ ةنيبلا يعدملا ىلع :لاق

 ثودحلا ةمالع هيف تناك ام َكلَد يف ءاوسو ،انيش هيلع ثدحي مل هنأ هُيَلَع ىعدملا

 أل نكي مل ام وأ تقولا كلذ يف هثودح نكمي ام اضيأ ءاوسو ،هيف نكت مل ام وأ
 الو ،ثودحلا ةمالع هيلع ناك نإ :لوقي نم مهنمو ؛ناكمإلاب مكحي ال مكاحلا

 ةبشخ وأ .ديدج قاقشنا هيفو .لئاملا طئاحلا وأ ،لولبملا طئاحلا لثم همداقت نكمي

 .ةئيب هل نكت مل ولو كلذ عزنب ذخؤي هنإف ديدج رسك اهيفو ،ةلئام

 دق :رخآلا هل لاقف ]ةرضملا يلع ثدحت ال :لاقف ،هراج عم لجر مصاخ نإو
 انأو ةلخن عذج انه اه ناك دق :هل لاق وأ .هيلع ينبأ انأو 5ناينبلا ساسأ انه ناك

 ءاملا اهيلع يرجأف اهرفحأ انأو ةيقاسلا رثأ انهه ناك دق :هل لاق وأ ،هناكم يف سرغأ

 هعنمي الف ارثأ كلذ نم هل اودجو ام ُْكَف "كلذ هبشأ ام وأ قيرطلا وأ لصمملا وأ
 كردي ال نكلو ،ةنّيبلا هل تناك نإ ًالإ راثآلاب لغتشي ال :لوقي نم مهنمو ؛هنم
 رادقملا يف اوفلتخ نإ هنإ .عنمي ال : لوقي نم لوق يف امأو .رنألا كلذ عزن هيلع

 هيلع تناك نم لوق لوقلاف ،هلوطو ناينبلا ةظلغ يف رثألا كلذ هيلع ناك يذلا
 هيلع تناك نم فلح ةنيب هل نكت مل نإف ؛ةنّيب يعدملل تناك نإ الإ ،ةَرضملا
 ةعس يف اوفلتخا نإ كلذكو .لاحلا اذه ىلع راجشألا يف مهفالتخا كلذكو .ةرضملا

 لوق كلذ يف لوقلا نوكيف ،لاحلا اذه ىلع قيرطلاو لصمملاو اهلوطو ةيقاسلا

 نم ناك نإ ركانلا فلحيلف ةنيبلا هل نكت مل نإف ؛ةئّسيَبلا هبحاص ىلعو ،ركانلا

 لفطلا وأ نونجلا وأ ميتيلا وأ بئافلا ةفيلخ لثم فلحي ال نمم ناك نإو ،فلحي

 نإ مهفلحيف نونجلا قيفي وأ لفطلا غلبي وأ بئاغلا مدقي ىَّتَح نيميلاب اورظتنيلف
 .يعملا ةوعد مهتمزل نيميلا نع اولكن نإو ءاش
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 ؟ هل ادب كلذ دعب مث هراج اهيضرف ،هراج ىلع ةرضملا ثدحأ نمف :تلق

 اهيضر هتنأ اهثدحأ يذلا هيلع ىعدا نإو ،اضرلا دعب اهعزن هل زوجي ال :لاق

 كلذكو .ركانلا فلحيلف ةنيب هل نكت مل نإو ؛ةنّيبلا يعدملا ىلعف ،كلذ ركنأف

 همزل دقف هل تلعج نم ةَّرضملاب يضر نإف ؛كلذ يف هماقم امهنم دحاو لك ةثرو

 اذه ىلع ءيشلا كلذ هل بهو نمو هل عاب نم كلذكو .هدعب نم هَتَتروو ،كلذ

 .يرتشملا دنع ابيع كلذ نوكي نكلو لاحلا

. . 

 تبثت ام ةدملا نم ةرضملا ثودح دعب ثكمف "ةرضملا هل تثدح اذإ ىمعألاو

 ءاهثودحب ملعي مل هَنأ ىعداو ءاهعزني نأ ةرضملا هل ثدحأ نمي كسمتسا مث 5هيف

 ام رادقم ثكمن ةرضملا ثودح دعب هرصب بهذ نإ كلذكو .هب لغتشي ال هنف

 .هب لغتشي ال ُهَناَف اهعزنب كسمتساف . ةرضملا هل تبثت

 هرصب باهذ دعب اهثدحأ ءاوس ءاهعزنب ذخؤي ُهَتِإَف هريغ ىلع ةرضملا وه ثدحأ نإو

 ًلتعا نم لك كلذكو .هنكمي ام ردق ىلع اهعزنب هنوذخأي مت نكلو {هباهذ لبق وأ
 .ةقلخلا هتعنم اًّمَل كلذ يف رذعيو ،هنكمي ام ردق ىلَع ةرضملا عزنب هنوذخأي اَمَكَِف

 ءاهعزنب كسمتساف هل تبثت ام رادقم تثكمف ،ةًرضملا هل تثدح اذإ سوبحملاو

 ال ةنإف ةدملا كلت هسبح يف ثكم ةنأ اوملع دقو ،اهثودحب ملعي مل هأ ىعداو

 ةنزإَف كلذ دعب وأ هل ةرضملا ثودح تقو يف سبح نإ كلذكو ."اهعزن كردي

 نم ثدحأ ام هل تبثيو .ةفيلخلاب نكلو ،سبحلا يف وهو هل ثدح ام عزن كردي

 .سبحلا نم جرخي ىّتتَح كلذ عزنب ذخؤي الو سبحلا يف وهو هريغ ىلع ةرضملا

 هئنإف» :باوصلا اَمّئِإَو خاُسنلا فيرحت نم ةّرَضَملا عزن كردي ال سوبحملا أب مكحلا تأ ودبي -1

 .ررحيل .َكِلَذ دعب هركذ ام اذه دكؤيو .«اهعزن كردي
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 نإ اضيأ وه كلذكو .ةرضملا هل تبشت الف سبحلا يف وهو كلذ يف هيلع ىعدا نمو
 كرديو 6،سبحلا نم جرخ اذإ كرديو هل تبثت الف ةرضملا يف هريغ ىلع ةجحلا ماقأ

 .هريغل ثدحأ ام هجورخ دعب هيلع

 ثدحأ وأ ،ةَرضملا هيف هل تبثت لا ةدملا تمت : ىتَح رئاحلا هلقع نم كلذكو
 عزن كردي ال ةنإف اهيف تتبث يلا ةدملا تُمَت ىتح تقولا كلذ يف ةرضملا وه
 كردي ذئنيحف ةرضملا كلت ىلع امهدحأ نم ىوعدلا تناك نإ لإ ،ةرضملا كلت

 .ةرضملا هل تبثت هنإف ىاش نم هعنم ولو ،هلك عونمملا كلذكو .اهعزن

 بئاغلا اذهو .هتبويغ يف ماد ام ةرضملا نم هل ثدحأ ام هل تبثي الف بئاغلا امأو

 نم امأو .هنطو لايمأ يف نكي ملو ،ةزوحلا نم جرخ يذلا وه هل تبثي ال يذلا
 ةزوحلا نم جرخ هنأ ولو .ةرضملا هل تبشت ُةَإَف ںلايمألا نود اميف هتزوح تناك

 6يعملا نم رارقإب وأ ءانمألا لوقب هتبويغ يست اَمَتَو .لايمألا نم جرخي مل اذإ
 ذعنيحف هملع ىلع نيميلا هيلع كرديلف اهبحاص ًرقي مل و ةنيب هل نكت مل اذإف

 .اهعزنب ذخؤيلف نيميلا نع لكن نإو .فلح اذإ ةرضملا تبثت
 ىلع هل تبشيو اهل ةتباث ةّرضملاف ديعب ناكم ين هأ ولو ةزوحلا يف ناك نم اسو

 يف اضيأ وهو ،لوصولا هل نكميالو ،ديعب ناكم يف ناك نإ :لوقي نم مهنمو ؛هريغ
 ثودجب ملع دق هنأ ةنيب تناك نإ الإ .ةرضملا نم هل ثدحأ ام هل تبثي الف ةزوحلا
 ىلع ىعدا نإف ؛اهعزن كردي الف ‘هملع دعب هل تبثت ام رادقم ثكمف ،هل ةرضملا

 ةنيب هل نكت مل نإو ؛ةنسيبلا ةرضملا بحاص ىلعف }وه ركنأو ملع دق ةنأ هبحاص

 اذإ :لوقي نم مهنمو ؛ةّرَضَملا كلت هل تتبث نيميلا نع لكن نإف "نيميلا هيلع كرديلف
 نوكتو ةرضملا كلت تبشت الف لايمألا يف لخد هنأ ملعي مل و لايمألا نم اجراخ ناك
 .ديعب ناكم يف ةزوحلا يف ناك نم وأ "بايغلا نم هريغل ام تاوعدلا نم هل

 هل تتبث تتبث ىّتَح ارضاح ناك نم ىلع تاًرضملا نم مهلك ءالؤه ثدحأ ام 7

 هدبع وأ همداخ هثدحأ ام وأ دحأ هثدحي م ر هضرأ يف ثدح اًمِم اهعزن بيصي الف
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 نمو ضرألا كلت نم مهلصأ نوكي اًمِم كلذ يف بصاغلا ثدحأ ام وأ ،هريجأ وأ

 .ضرألا بحاصل نوكي اًمِم اهريغ

 ةرضملا كلت أ هبحاص ىعدا وأ ،ةَرَضَملا هل ثدحأ هأ لجر ىلع ىعدا نم امأو

 بئاغ هنأ ةنيبلا هيلعف ةدملا كلت يف بئاغ هنأ يعدلا ىعداو ،كلذ لبق هل تتبث دق

 ةئيبلا نوكتو ،ةّرضملا هل تتبث دقف .ةنيب هل نكت مل نإف ؛ةملا تمت ىَتَح لاق امك

 نوكيو ،اهعزنب ذخويلف هل نكت مل نإف ؛تتبث دق اهنأ اضيأ ةرضملا ثدحأ يذلا ىلَع
 .هاوعد ىلع هبحاصل ةنيبلا نكت مل اذإ امهنم دحاو ٌُك ىلع نيميلا

 كف ،رضاح هنأ اهثدحأ نم ىعداف ©بئاغ هأ ةرضملا هل تثدحأ نم ىعدا نإو

 نم ٍةَّيَبلاب ذخويلف اعيمج ٍةَّتَتلاب ايتأ نإف ؛هتوعد ةوعدلاف ٍةَنيَبلاب مهنم ىتأ نم
 تقول ةرضملا هل تثدح نم رضح نإو .ةدملا ًمِتَت ىَتَح رضاح هبحاص أ ىعدا

 كلذكو .ةرضملا كلت عزن كردي ُهَتإَم ،ةدملا تُمَت دقو ًالإ مدقي مل و باغف ،اهثودح

 نييح نم هيف متت ام رادقم هبحاص ىلع ريغي ملو ماقاف مدقف هتبويغ يف تثدح نإ
 دعب هيف تبثت ام رادقم ثكم نإ الإ كلذ رضي الو اهعزن كرديلف تثدح

 هملك كلذو عجرو اضيأ باغو عجرو باغ مت ءاهثودحل رضح نإ امأو .همودق
 اَمَتنِإَو اهتبويغ يف ثكم ام هيلع بسحي الف ةرضملا كلت هيف تبثت ام رادقم

. 

 .قرتفا وأ هروضح عمتجاأ ءاوس ،ارضاح ناك ام هيلع بسحي

 نم لاقو ،كلذ ىلع ةئيبلاب ىتأ وأ .ةرضملا هل تثدح نم ةبويغ ىلع اَقَفَتا نإ امأو
 ام رادقم ماقأو عجر دق ُهَئأ ةنيبلا هيلعف ؤتعحر دق َكلَئِكَنو تبغ دق معن :اهثدحأ

 ؛هيف تبثت ام رادقم ثكمي مل هأ هبحاص فلحيلف ةنيب هل نكت مل نإف ؛هيف تبثت

 .ةرضملا هل تتبث نيميلا نع لكن نإو ؛ةَرضملا كلت عزن كرديلف فلح نإف

 .ارضاح هل اهثدحأ نم ناك اذإ هرضي الف ،ةرضملا ثدحأ نم باغ نإ امأو

 ريغ ةدحاو ةزوح ي اعيمج اباغ دقو .ةرضم لجرلا ىلع لجر ثدحأ نإ امأو

 ةرضملا هيف تبثت ام رادقم كلذ يف ثكمف .ةرضملا هيف تناك يقلا ةزوحلا
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 رظني اَمَئِإَو اهعزن هيلع كردي هنإف اهثدحأ نمب ةرضملا هل تثدحأ نم كسمتساف

 تقو يف ةرضلا اهيف تناك يتلا ةزوحلا يف ةَرَضَملا هل تثدح نم نوك ىلإ كلذ يف

 ةرضملا ثدحأ نم ناك نإ كلذكو .هيف تبثت ام رادقم اهيف هنوكو ،اهثودح

 كلذ هض الف ىرخأ ةزوح يف ةَّرَضَملا تناكو ،ةقرتفم تازوح يف هل تثدح نمو
 .اهعزن ىلع فلختسا نم وأ مدق اذإ اهعزن كرديو ةّرَضَملا هل تثدح نم

 هيلع ماقأو .اهثدحأ نم ىلع رجحف بئاغ وهو ةرضلا هل تثدح نم امأو
 ام رادقم ثكمف كلذ دعب مدق ث 6©بئاغ وهو اهثدحأ نمم هرضحممب هتوعد

 .اهعزن هيلع كردي ُهَنَف .هب كسمتساف همودق دعب هيف تبثت
+
 

 هتوعدب هب كسمتساف مدق نإ كلذكو

 .اهعزن كردي ُهَتِإَف ،ةرَضملا

 ام رادقم ثكمف !مدقف باغف ،اهعنمف هرضحمم ةرضملا هل ثدحأ نإ كلذكو

 هيف تبشت ام رادقم كلذ دعب هكرت م

 .اهعزن كردي هئف اهيف تبشت

 رضح وأ 3هتبويغ يف اهثدحأف ،بافف ةَّرَضَملا هل ثدحي نأ نم هعنم نإ كلذكو

 .ها هعنم هعفنيو ]اعيمج نيهجولا ق اهعزن كردي ُهَإَف كلذ دعب هعنمي م و هل اهثدحأف

 م و سانلا عيمج نم هل اهثدحي نم ىلع رجحف ،ةمولعم ةرضم ىلإ دصق نم امأو

 ‘كباغ نمو رضح نم ىلع ةّجح هل نوكي هرجح اف دحأ نود ادحأ اهب دصقي

 نم هدعب نمل ةمح هعنم نوكي الو .هكلم ف كلذ ماد ام انوكي نمو ناك نمو

 .كلذ كلم هيلإ لقتنا نم عيمج نم اهريغ وأ رتشم وأ ثراو

 لا وأ ىلا اذه يف ةرضلا هل ثدحي الأ دحاو لجر ىلإ هرجحب دصق نإ امو
 نوكي الو لجرلا اذه ىلع الإ ةًّمح هرجح نوكي الف }ةمولعم ةرضم هل ثدحي
 .ءئيَشلا كلذ كلم هيلإ لقتنا نمم هريغ وأ هثراو هأ ولو ،هريغ ىلع ةًّحح

 م ر اذكه ٠ ةَرَضَملا هيلع ثدحي لأ هيلع رجحف دحاو لجر ىلإ دصق نإ امأو

 ىلع الو .ةّحح هيلع هرجح نوكي الف ،ةمولعم ةرضم ىلإ وأ مولعم يش ىلإ دصقي
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 هيلع ثدحي نم ىلع رجح هنأ الإ ادحأ كلذب كلذ دصقي مل نإ كلذكو .هريغ
 دحأ ىلع ةّحح كلذ نوكي الف اهنيعب ةرضم ىلإ دصقي مل و 5ةلمج اذكه ةّرَضلا

 عم هيف كرتشا كرثكأ وأ هيف هلام لق ،كيرش هيف هل وأ هلك كلذ هل ناكأ ءاوسو

 اذه يف باوخلاف ،اوباغ وأ اورضح هؤاكرش ءاوس كلذ نم رثكأ وأ دحاو لجر

 .دحاو هك

 .هلام ىلع هرجح يف مهلام لخدي الف نونجملا وأ بئاغلا وأ لفطلا هنبا امأو

 هدي يف ناك ام عيمج وأ ،نونجب وأ بئاغ وأ ميتي نم هرمأ يلو نم كلذكو

 نم لجر لام ىلإ دصقأ كلذ يف ءاوس ،رجحلاب مهلاومأ دصق نإ ًالإ ،تانامألاب

 ل ولو .ةفيلخ هيلع وهو ةنامألاب هدي يف ناك لام ىلإ دصق وأ ،همساب هامسو ءالؤه
 .هبحاصلو ةًّحح هل هرجح نوكيف هبحاص ركذي

 بئاغلاو ميتيلا هبش هرمأ يلو نم عيمج لاومأ ىلع ةّرَضَملا ثادحإ ىلع رجح نإو

 .كلذ ين هل ةرضلا ثدحأ نم ىلع لوألا هرجح هعفني الف لاملا كلذ هيلإ عجرف ،نونجملاو

 نوكردي الف ةفيلخ الب ةريشعلا هتعنمف بئاغ لام ىلع ةرضملا ثدحأ نمو

 نم مهنمو ؛دُعَب نَم الو ةريشعلا ني برق نم ال ةفيلخ هل اولعج نإ الإ اهعزن
 ،لاحلا اذه ىلع نونجلاو ميتيلا كلذكو .اهعزن كردي ءايلوألا نم برق نم :لوقي
 مهنمو ؛اهعزن نوكردي الف ةفيلخ الب ةَّرَضَملا مهنع اوعنمي نأ مهتريشع تدارأ نإ

 مهنمو ؛هل اوفلختسي مل ولو ميتيلا لام نع كلذ عزن نوكردي :ةريشعلا يف لوقي نم

 .ةفيلخلا لعفي ام لعفي هنت ةصاخ يلولا لإ :لوقي نم

 ال ىنعم مهفأ مل :«دحأ ىلع ةّحح كلذ نوكي الف اهنيعب ةرضم ىلإ دصقي مل و ةلمج اذكه» :هلوق -1

 .«رارض الو ررض ال» :هق لان امك ريغلاب رارضإلا عنمي عرشلا ماد ام ةرضملا نييعت طرتشي

 .ملعأ هللاو ماقملا ررحيل

 نيب الو اهنم برق نم نيب قرف ال _ ملعأ هللاو _ هدارم :«دعب نم الو ةريشعلا نم برق نم ال» -2

 .اهنم دمب نم الو ةريشعلا نم برق نَم اهكردي ال :اذكه ةرابعلا ليوأت نوكي وأ ؛دعب نم

- 485 - 

  



 نم مهنمو ؛كلذ عزن كردت ال ةفالخ ريغ نم اهدالوأ ىلع تدعق نإ مألاو

 مامإلا امأو .ةفيلخلا لعفي ام لشم لعفي هلولاو ؤبألا لعفي ام لثم لعفت :لوقي
 نم اهعزن نوكرديو ةرضملا نوعنميف مهتلزنم ناك نمو نيملسملا ةعامجو يضاقلاو

 عزن هالوم كردي لفطلاو .هسفنب مقي مل يذلا رضاحلاو بئاغلاو نونجلاو ميتيلا لام

 .ةفالخلاب الإ ال :لوقي نم مهنمو ؛هيلع كرديو .هل ثدح ام

 مهؤايلوأ الو مهتريشع كردت ال بآ هل يذلا لفطلاو ةفيلخ هل يذلا ميتيلاو

 .ةرضملا نم مهيلع ثدح ام عزن

 ،لاحلا كلذ يف بئاغ هسنأ هل تثدحأ نم ىَعَداف لجر ىلع ةّرَضَلا ثدحأ نمو

 ةنس اذكو اذك بئاغ هتنأ اودهشي مل و مولعم تقو يف بئاغ هأ ىلع ةتبلا ىتأف

 لوزي الو ٨ةّرَضَملا هل تبثت الو }هيلع اودهش ثيح بئاغ وهف هيف تبثت ام رادقم

 هآر نمل زوجتو . هنطو لايمأ لخدو .هتبويغ دعب مدق تأ نيبتي ىتح بئاغ مسا هنع

 ىرخأ ةزوح ين ألإ هري مل نإ كلذكو ؛بئاغ ةّئأ هيلع دهشي نأ ةزوحلا نم جرخ

 هرارقإ امو .ءانمألا ريخب وأ هتدهاشمب امإ عجر هأ نّميَبَتي مل ام "هبويغلاب هيلع دهشي

 .ةّحح هيلع هلوقف هسفن هيف رضي ام امأو ؛ةعفنم هسفن ىلإ هب رجي اميف هعفني الف

 هل تثدح نم ناك دقو .ةزوح يف ةرضم لجر ىلع ثدحأ نم امأو :تلق

 ام رادقم كلذ يف ثكمف ااعيمج نيتزوحلا نطو دقو ىرخأ ةزوح ين ةَّرَضَنملا

 ؟ ال مأ هتبويغ عفنت له ةرضملا هيف تبشت

 ءةَّرَضَملا هيف تثدح يذلا ناكملا نع هتبويغ ىلإ كلذ يف رظني اَمَتِإ معن :لاق

 .نطوي مل وأ نّتطوأ ءاوس

 .هنيابو هنع دممب :هنع اًبيغمو ابويغو اًبايغو ةبيغو ابيغ بيغي باغ :دجنملا يف لاق :«بويغلا» -1

 .رضح ض :ةبوبيغو اًبايغو
 . . . ... ّ . . ٠

 نطب :ءيشلا يف ءيشلا :ةبويغو ةبايغو ةبيغو اًبايغو ابايغو .رفاس :هدالب نع باغ :لاق نأ ىلإ

 . رتتس ١ و هيف
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 ةئنأ هل تثدحأ نم ىعداو اهعزن ىلع هب كسمتساف ]ةرضم لجرل ثدحأ نمو

 ام ىلع ةنيبلا مهيلعف ،كلذ مهل فرع دقو ،لفط وآ نونجم وأ لاحلا كلت يف بئاغ

 نع لكن نإو ؛مهتاوعد ىلع ركانلا اوفَلح {ةنّيب مهل نكت مل نإف ؛كلذ نم اوعدا

 .ثدحأ ام عزنب ذخأ نيميلا

 نأ لبق غلاب لفطلا تأ ىَعَداف بئاغ وأ نونجم وأ لفطل ةرضم ثدحأ نإ امأو

 ؛ةنيبلا هيلعف ةَّرَضَملا مه ثدحت نأ لبق بئاغلا مدق وأ نونجلا قافأ وأ هل ثدحي

 اونوكي مل نإف ،هيف نوفلحي لاح يف اوناك نإ هتوعد ىلع اوفلح ةنيب هل نكت مل نإف

 .كلذ عزنب ذخؤيو ،نيميلا مهيلع كردي الف ،هيف

 رادقم تثكمف ،هريغ عم اهثدحأف !ةرضملا هل ثدحي نأ الجر لجر عنم نإ امو

 .اهعزن كردي الف هيف تبثت ام

 .هل تبثت الف مهنم دحاو اهثدحأف كسانلا نم ةعامج عنم نإ امأو

 اهثدحأ اَمَسنِإ ناك نإف ،هريغل اهثدحأو ةرضلا هل ثدحي نأ الجر عنم نإ امو

 اَمَنإ ناك نإو .اهعزن كردي الف ‘هل تبثت ام رادقم ثكمف اهضرأ يف هل

 .هل تبثت الو اهعزنب ذخؤي ُهَنإَق هريغل نوكت نأ ىلع )وه هضرأ يف اهثدحأ
 اذه يف ءاوس هل تبثت الف هريغ ضرأ يف وأ هضرأ يف هسفنل اهثدحأ نإ كلذكو

 .هئارجأب وأ هسفنب هل اهثدحأأ

 دبعلا وأ رجأتسملا ضرأ يف اهثدحأف ءاذكه ةرضملا هل ثدحي نأ ريجألا عنم نإف

 هسفنل ضرألا بحاص اهثدحأ نإ كلذكو .ةَّرَضَملا كلت هل تبثت الف )مداخلا وأ

 .ةمولعم ةرضم تناك اذإ

 عنم نإو :يلاتلاك ىنعملا نوكيف ريغلا وه «هضرأ» ةظفل نم ريمضلا عجرم نأ ودبي «هضرأ يف» :هلوق -1

 .ملعأ هللاو .اهعزن كردي الف ...ريغلا ضرأ يل هريغل عونمملا اهئدحأف ةرضملا هيلع ثدحي نأ الجر

 اهئدحأ نإو :يلاتلاك ىنعملا نوكيف .عونمملا لجرلا وه :ريمضلا عجرم «وه هضرأ يف» :هلوقو -2

 .اهعزنب ذخوي هئإف هريغل نوكت نأ ىلع وه هضرأ يف عونمملا
 وأ ريسجألا) مهدحأ اهثدحأف مداخلا وأ دبعلا عنم وأ :دوصقملا أ ودبي :«مداخلا وأ دبعلا وأ» :هلوف -3

 .ملعأ هللاو .هيلع تبشت الف (مداخلا وأ دبعلا
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 كردي ال ُهَنإَت تتبث ىَّنتَح هرمأ يلو نمل اهثدحأف هسفنب اهثدحي نأ هعنم نإو

 وه ابئاغ وأ انونجم وأ اميتي وأ نونجلا هنا وأ لفطلا هنبا هرمأ يلو نم ءاوس ،اهعزن
 .اهعزن كردي الف ةفيلخ مهل

 قافأ وأ لفطلا غلبف ،هرمأ يلو نمل ةفيلخلا عنم وأ ،هنبال ثدحي نأ بألا عنم نإو
 مهنإف ةمولعم ةَّرَضَملا تناك نإف .مهسفنأل ءالؤه ثدحأف ،بئاغلا مدق وأ نونجلا

 مهيلع كردي الف ءاهوئدحاف هعنم تقو يف مهل اهنيب مل نإو ؛اهعزنب نوذخؤي
 .تبشت ام رادقم تثكم اذإ اهعزن

 ةرضم دصقي مل و ،اذكه ةرضم هضرأ يف ثدحي نأ لجر ىلع رجح نإ 7

 دالب يف وأ .ةقرتفم تازوح يف ضرأ هل تناك دقو ،ةمولعم ضرأ ىلإ الو ،ةمولعم
 اهيف وأ .يضارألا كلت نم ةدحاو يف ةرَضَملا هل تثدحأ هم ,ةدحاو ةزوح يف ىتش
 اهعزن كردي الف ،اهعزن يف هب كسمتساف ‘هيف تبثت ام رادقم ثكمف .اعيمج

 .ةمولعم ةرضم ىلإ الو ةمولعم ضرأ ىلإ دصقي مل ثيح
 يف هب كسمتسا اَمْلَق ءاهعزن يف هب كسمتساف لجر ىلع ةّرَضَلا ثدحأ نم امأو

 كردي الف ءاهثدحأ نمل مكاحلا اهب مكح نإف ءةَرَضَلا هيف هل تئدح يذلا كلذ عاب اهعزن
 اهعزنب مكاحلا مكح نإو شةموصخلا يف تماد ام اهعيب زوجي الف هيف اهمكحي مل نإو ،اهعزن
 .اهعزن يرتشملا ىلع كردي هئف "يرتشملا ملع دقو ،لاحلا كلذ ىلع اهعابف

 هيلع كردي ن ،يرتشملا ملعي مل و ،اهعزنب اهثدحأ نم ىلع مكاحلا مكح نإو

 .اهعزنب ذخويلف بيعلا يضرو اهدري مل نإو ؛دارأ نإ بيعلاب اهري نكلو ،اهعزن

 نم مهنمو ؛هيلإ تعجر يذلا اهبحاص ىلع اهعزن كرديلف ءاهب ضري ملو اهدر نإو
 نيب اميف ةموصخلا عجرتو مكحي مل وأ اهب مكح ملعي مل وأ ملع هعيب زوجي :لوقي
 كردي مل نإو ؛اهعَرن اهعزن هيلع كردأ نإف ؛ةّرَضَملا هل تثدحأ نم نيبو يرتشملا

 لك يف يرتشملا ىلع عئابلا رارقإ كلذ يف زوجي الو .هليبس ىلإ ضميلف يش هيلع
 هرارقإب هذخأي نأ يرتشملا دارأ نإ نكلو .هتداهش هيلع زوجت الو ،يرتشملا هب ث طي ام
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 هيف تناك اميف يرتشملا ىلع عئابلا رارقإ زوجي :لوقي نم مهنمو ؛لعفيلف هتداهشو

 .لهج وأ كلذب يرتشملا ملع ،عيبلا لبق ةموصخلا

 هراج كسمتساف 6هراج ىلع ةرضلا هيف نوكت اّمِم اميش لجرل عاب نم امو
 ةّرَضَملا كلت لأ عئابلا رقأو يرتشملا ركنأف ةرضملا هل ثدحأ هتا يرتشملاب كلذ

 نوكيو ،يرتشملا ىلع هلوق زوجي الف ،هعيبي نأ لبق ءيشلا كلذ يف تثدح دق

 .هتموصخ ىلع يرتشملا

 هتداهشف ‘كلذب دهشيو ،يرتشملا دنع كلذ ثدح امإ :عئابلا لاق نإ امأو

 .هريغ هعم ناك ولو هتداهش زوحت ال :لوقي نم مهنمو ؛ ؛رخآ دهاش عم هيلع ةزئاج
 ضخاسفنالاب هيلإ ءيشلا كلذ عجر كلذ دعب مث ،هريغ دهاش هعم نكي مل نإ امأو

 .عيبلاب وأ ةبهلاب وأ بيعلاب هكلم ين ءيسلا كلذ عجر اذإ امأو .اهعزنب ذخؤي هن
 هيلع كردي هنإف .ةرضملا هل تثدح نم هب كسمتساف كلذ ريغب وأ \تاريملاب وأ

 ءيشلا كلذ هيلإ عجر نإ كلذكو .ةّحح لوألا هرارقإ هيلع نوكيو ،اهعزن

 هيلع كردي هف .لفطلا هنبا كلم يف عجر نإ كلذكو .لاحلا اذه ىلع قاقحتسالاب

 مكاحلا هب مكح ام الإ ،هيلإ ةموصخلا تعجر غلب اذإف ،الفط هنبا ماد ام كلذ عزن

 ام ًالإ .عزنب نبالا ذخ ؤيلف لفطلا غلب ىَّتتَح بألا هعزني مل و لفطلا هنبا ىلع هعزنب

 ©بألا هب ذخؤي اَمَّئَف ،نبالل ةعفنملا هيف نوكت اًمِم لفطلا هنبا لام يف بألا هثدحأ

 َ .نبالا هب ذخؤيلف بألا نكي مل نإو

 ذخؤي الف هريغ وأ ميتي نم هرمأ يلو نم كلم يف ءيشلا كلذ عجر نإ امأو
 نإ امأو .تقولا كلذ يف هدي يف كلذ ناك ولو ،هلوق هيلع زوجي ال ُهَتأل ،هعزنب

 الإ ءاكرش اوماد ام كلذ هيلع كردي الف هكيرشو وه هكلم يف ءوضلا كلذ عجر
 كلذ ىيف ءاوسو .هلوق امهيلع زوجي هنأل 8هديقع وأ لفطلا هنبا وه هكيرش ناك نإ

 مل ام كلذكو .هكلم ين ءيشلا عجر ام دعب هنع عجر وأ هرارقإ ىلع ىدامت نإ

 قافتالا مم ام يفنت نيفرطلا نم اك هاضتقع. مرتلي دقعب هريغب طبترا نم وه :سيلج نزو ىلع ديقعلا -1

 .( فّْرصتب) ءاهقفلا ةغل مجعم باتك نم دقعلا ةظفل رظنا . لوبو باججتإ نم هيف دبالو ،هيلع

- 489 - 



 هب ًرقأ ام عزنب ذخؤي هئف هكلم لخد مث ٤٥ كهريغ كلم يف ناك دقو طق هكلم لخدي

 اهلبق يلا يف باوجلاك كلذ ىف باوحجلاف ،هكلم لخدي نأ لبق كلذ ف ثدح هأ

 .كلذ لعب هيلإ عجر :7 ه هكلم نم جرخ ١ ذإ ء ئشلا ف

 يف ءيسلا كلذ ناك يذلا تقولا ين ءيسلا يف تناك اَهَسَأ ةَرَضملاب رقأ نإ امأو

 دعب ءيشلا كلذ هيلإ عجر ث اهعزن ةرضملا هيلع تئدح ام كردي ثيح هريغ كلم

 عزنب ثراولا ذخؤي ةَلنإَف اهريغ هنروف ‘كلذ عزنب ذخؤي نأ لبق تام مث ة كلذ
 ىلع ةداهشلا نكت مل نإ امأو .هتايح يف تيملا كلذب ا ُهَنَأ َيبَ بت ت اذإ ،كلذ

 امك ،هثراو هب ًرقي مل هأ هملع ىلع نيميلا هيلع اإف \ثراولا دحج دقو هرارقإ
 .هب رقأ ام دحج اذإ هثراو ىلع نيميلا نوكي

 هلوق لبقي ال ثيح اهعزن و ! ةَرَضَلا ثودحب مكح هأ رقأ اذإ مكاحلا كلذكو

 وأ كلذب رقأ هعزتني ذخؤي هَتنإَت كلذ دعب هكلم يف كلذ عجر مث ،ةداهشلاب لإ

 ًةإف ،تومي ىَستَح كلذ عزنب لوألا ذخؤي مل نإ ،كلذ دعب هثراو كلذكو دحج
 لكن نإف ؛هثراو رارقإ ىلع هلمع ىلع نيميلا هيلعف دحج نإف ؛كلذب ذخؤي هثراو

 .هَرقي وأ فلحي نأ نيميلا ىلع ربجي :لوقي نم مهنمو ؛هعزنب ذخؤيلف نيميلا نع
 مل نإ ممأو .قسنب اًقسن هذه يف باوخجلاك .اهلبق يلا ةلأسملا يف باولا كلذكو
 كلذ ىلع ةداهشلا تناك نإ ةنم ىماتيلا الإ ةموكحلاب ًرقأ يذلا وأ لوألا لقملا كرتي
 مهل اولعجي نأ ةريشعلا ذخؤتلف ةفيلخلا نكت مل نإو ؛كلذ عزنب ةفيلخلا ذخؤيلف

 .كلذ عزنب ذخؤيف ةفيلخ

 مه زوجيو هتداهش مهيلع زوحت نكلو هدحو ةفيلخلا رارقإ ىماتيلا ىلع زوجي الو
 ىلإ كلذ فقوي نكلو .ةفيلخلا فلحي الف ةنيب يعدملل نكت مل نإو {هتداهش اضيأ
 نود مهضعب فلحي نأ دارأ نإو ،كلذ هلف مهفّسلحي نأ دارأ نإف 5 ىماتيلا غولب
 .ىماتيلا نم هريغ نود هبان ام عزن هيلع كردي ال هَنأ ولو اضيأ كلذ هلف ضعب

 اذه ناك اذإ امي دُسيقي مأ قالطإلا ىلع اذه له ثحبي «ىماتيلا غ ولب ىلإ كلذ فقوي» :هلوق -1

 مل ام ىلع نوفلحي له ؟ىماتيلا فيلحت ىنعم ام مث .ةرضم ثدحي وأ ةحلصم توفي ال فاقيإلا
 .ملعأ هللاو . ررحيل ؟ةرضملا ثودح لاح مهنم اريم ناك نم فلن مأ راغص مهر اوملعي
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 فّلحي نأ داراف ةموصخ مهدنع لجرل تناك اذإ مهلك ءاكرشلا كلذكو
 .كلذ هلف ضعب نود مهضعب

 لثم ‘كلذ نم ةمولعم ةيمست نم هل اًربتف ةرضم لجر ىلع ثدحأ نم امأو

 اهعزن كردي الو لكلا ةئربت لثم ةيمستلا ة ةئربت تف رثكأ وأ لقأ وأ و ‘©فصنلا وأ عبرلا

 .كلذ دعب

 هَنإَق .هنم ايتف ضعب نود كلذ نم ضعب ىلإ دصق نإ امأو

 َ .هنم ةجتي مل ام كردي

 ام ءاكرشلا ىلع كردي الف ،هبوني اًمم مهدحأ نم ابت اذإ ءاكرشلا كلذكو

 .ملعأ هلل اف اومسنقا نإف ؛اومستقي مل اوماد

 يذلا كلذ عابف ضعب ىلع اهضعب ةرضم اهيف لعجف \هضرأ لجر رمع نإو
 كلت عزن يرتشملا هيلع كردي الف هسفنل ةرضملا كسمأف "ةرضملا هيلع لعج

 هيلع تناك يذلا كلذ عابو لجرل ةرضملا هيف يذلا كلذ عاب نإ كلذكو . ةرضملا

 .اهارتشا نم ىلع اهعزن ةَّرَضَملا هل تلعج ام ىرتشا نم كردي الف ،رخآل ةرضملا

 ي ىلع كردي الف هريغ كسمأو هريغل ةّرَضَملا هيف يذلا كلذ عاب نإ امأو
 رخآل ةَرَضَملا تلعج يذلا عابو لجرل ة ةرضملا هيف يذلا كلذ عاب نإو .اهعزن

 نم مهنمو ؛ءانشتسالا زوجي ال :لوقي نم مهنمف ،هسفنل ةّرَضَملا ىنشتساو
 كردي الو .اهكرت ءاش نإو ءاهعزن ءاش نإ هل ةَرَضَملا نوكتو ،زئاج :لوقي

 .اهعزن يرتشملا هيلع

 نم مهنم :نالوق هيفف ،اهريغ نود ةّصاخ ةَّرَضَملا كلت ىرتشا نم كلذكو

 اهبحاص ةلزنمب نوكيف كلذ هل زوج نمو زوجي ال :لوقي نم مهنمو ؛زئاج :لوقي
 نم انركذ امو اهعزن يرتشملا هيلع كردي الو 5اهكرت ءاش نإو ،اهعزن ءاش نإ لوألا
 ىنشتسا نإ اًمأو ؛اهعبي مل وأ نيعلا نثتسي مل اذإ وهف ،اهعيبو ةَّرَضَملا ءانثتسا
 .زئاج كلذف اهعاب وأ ةَرَضَملا اهيف تناك ييلا نيعلا
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 ىرخ ةلأسم

 ةرضملا هل تثدح نم علطف لجر ىلع هضرأ ين ةَّرَضَملا ثدحأ لجرف :تلق

 دق ةَّرَضَملا كلت تأ يضاقلا ملع دقو ،اهثدحأ نم رضحي مل و ،هتوعدب يضاقلا ىلإ

 ؟ ةّنتبلاب وأ هتدهاشمب هل تثدح

 نم رضحي ىَتتَح اهعزني نم رمأي الو ،هسفنب ةَّرَضَملا كلت مكاحلا عزني ال :لاق
 اهثدحأ نم ردقي مل نإف ؛هب هذخأ اهعزن هيلع كردأ نإف 8""هتَّححب مصاخيو اهثدحأ

 وأ ةرجألاب ءاش نإ اهعزني نم رمأيو اهعزني مكاحلا تف هلامب وأ هسفنب اهعزن ىلع
 ؛ةَرَضَملا ثدحأ نم ىلع انيد تناك ةرجألاب اهعزن اَمَتإ ناك نإف ؛ةرجألا ريغب

 نأ ةرضملا هل ثدحأ نم دارأ نإف .لعفيلف لاملا تيب نم اهيطعي نأ مكاحلا دارأ نإف

 ءانع كردي ةَتإَم مكاحلا نذإب اهعزن نإف ؛مكاحلا نذإب الإ اهعزني الف هسفنب اهعزني

 .اهثدحأ نم ىلع اهعزن

 وأ ،هيلع مكح نم باغف ءةّرَضَملا عزنب لجر ىلع مكاحلا مكح نإ كلذكو

 عزن ىلع ربجي نم مكاحلا دجي مل و ةفيلخلا تلازف {ةفيلخلاب ميتيلا ىلع كلذب مكح
 .اهلبق يلا يف باوجلا لثم اهيف باوجلا ،كلذ

 يف ضرألا بحاص ًةإف ءاهب لصتا ام وأ لجر ضرأ ي ةَّرَضَلا ثدحأ نم امأو

 الو مكحلا ي هءانع كردي الو لعفيلف هسفنب ةَّرَضَملا كلت عزني نأ ءاش نإ ،رايخلاب كلذ

 لعف مكاحلا ىلإ اهعزن يف علطي نأ ءاش نإو ،كلذ ىلع اهعزن اذإ هلل ا نيبو هنيب اميف
 ءانع كرديو اهعزنب مكاحلا هرمأيلف اهثدحأ نم دجي مل نإو .اهعزنب اهثدحأ نم ذخأيو

 وأ هلامب اهثدحأ كلذ يف ءاوس .اضيأ اهعزني نم مكاحلا رمأيو ،اهثدحأ نم ىلع اهعزن

 نم لام يف دسفأ امم اهعزن نم ىلع سيلو امهريغ لامب وأ ضرألا بحاص لامب

 نأ نكمي الف كلذك لوقلا اذه ثحبي «...اهئدحأ نم رضحي ىَّنَح اهعزني نم رمأي الو» :هلوق -1

 .هبايغ يف ىدامت كلذ مصخلا ملع ول هَئأل ،هقالطإ ىلع ىقبي
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 وأ ضرألا بحاص لام نم اهعزن لاح يف دسفأ ام امأو .ءيش اهعزن تقو يف اهثدحأ '

 .ةّرَضَملا كلت ثدحأ نم ىلع نوكي اَمَئَِف 6هريغ لام يف

 سانلا نم هريغ لامب وأ كلذ هراج لامب هراج ىلع هضرأ يف ةرضملا ثدحأ نإو

 دجي م نإو .كلذ نم دسفأ ام نمضي الو ،لاح ك ىلع كلذ ع زنب ذخوي هئف

 هلف هسفنب اهعزني نأ دارأف ،هل تثدحأ نمل ضقنلا كلذ ناكو .ةرضملا ثدحأ نم

 دحاو لك كرديو ،عزنلاب ضقنلا بحاص ذخؤيلف هريغل ضقنلا ناك نإو ،كلذ
 اذإ ضقنلا كلذ ةَّرَضَملا هل تثدح نم عزني الو ؛كلذ ثدحأ نم ىلع هءانع امهنم

 هدري نأ هثدحأ نم ىلع ضقنلا بحاص كرديو ؛مكاخحلا هل همكح نإ ًالإ ،هريغل ناك

 .لوألا هناكم ىلإ

 رجألا لام وأ دجسملا يف وأ ةَّماَعلا هيف تكرتشا اميف ةَّرَضَملا تثدحأ نم امأو

 اهثدحأ نم ذخأيو باوجلا مكاحلا هددرتسيلف سانلا نم كلذب كسمتسا نم ُلُكَق

 ةوعد ريغ نم يضاقلا هعزنيو ،هيلإ بسني ال نم وأ كلذ هيلإ بسني نم اهعزنب
 هلعفب ذخؤي نم اهثدحأ كلذ يف ءاوسو ،هملعي مل وأ كلذ ثدحأ نم ملعأ ءاوس

 .نيملسملا ةعامج كلذكو ؛هب ذخؤي ال نم وأ

 ءيش مهيلع سيلو .)ةرضم وهو ثدح ةنأ َنَيَبَت اذإ هعزن سانلا عيمجل زوجيو
 هنوعزني ام امأو .هداسفب لإ هعزن ىلإ اولصي مل اميف عزن لاح ىف هيف اودسفأ اًمِم

 لإ اولغتشي مل نإ :لوقي نم مهنمو ؛نوملاظ مهف 77 هيف اودسفأف داسف ريغب

 ,داسف ريغ نم هعزن ىلإ نولصي مُهَنأ ولو ءيش هيف هودسفأ اًمِم مهيلع سيلف هعزنب
 .هداسف نودصقي ال مُهَسِكَلَو

 يقب ام عزنب هنوذخأي مهنإف ،هثدحأ نم مدقف ،نضعب يقبو اضعب اوعزن نإ امأو

 يذل ضقنلا كلذ عزن اضيأ هيلع نوكرديو ،اوعزن ام ءانع هيلع نوكرديو ،هنم
 .هيف رضي ناكم يف ناك نإ ةرم لوأ هعزن

 رمأ ريغب عزنت نأ حلصي الف ارظن مالكلا اَذَه . :لوقأ «...هعرزن سانلا عيمجل زوجت و» :هلوق -1

 .ررحيل .ىضوف رومألا تحبصأ الإَر يضاقلا وأ مكاحلا
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 تناك وأ ،ةريشع هل نكت مل و ،ةفيلخ هل نكت مل اذإ ميتيلا لام يف ثدح ام امو

 بئاغلا كلذكو .هعزنب هثدحأ نمم كسمتسي يضاقلا تف .هب اولغتشي ل و ةريشع هل

 .هتريشع هب لغتشت مل و ،ةفيلخ هل نكت م اذإ

 تابوصفغلملا نم اهريغو '")قاوَتصلا لثم بحاص هل فرعي ال يذلا لاملا كلذكو

 يف نوكي نيملسملا ةعامج وأ مكاحلا ةق ،هتليبق الو همسا فرعي مل بئاغ لام وأ

 .ةفيلخلا ةلزنمب اهلك هوجولا هذه

 .اهنوعزني ةعامجلا وأ يضاقلا اق ةماعلا ىلإ بسني اميف ءالؤه تثدح ةرضم امأو

 الف صاوخ موق ىلع وأ مولعم لجر ىلع ةّرَضَملا كلت نم ثدح ام امأو
 ةعامجف هودجي مل نإف ؛يضاقلا ىلإ كلذ يف نوعلطي مُهَسِكَنو مهسفنأب اهنوعرني
 عزنب ةعامجلا وأ يضاقلا رمأيلف ،مهيلع ثدح كلذ نأ نايبلاب اوتأ نإف ؛نيملسلملا

 وأ ؛هريغ اورمأ اوؤاش نإو ؛هعزنب كلذ هل ثدح نم اورمأ اوؤاش نإف ؛كلذ

 ام امأو ؛تدحأ هثدحي مل و يناعملا هذه يف ثدح اميف اذهو ؛مهسفنأب هنوعزني

 هب كسمتسيو ،هعزنب هثدحأ نم ذخؤي ُهَإَق ،هوجولا نم هجوب دحأ هيف ثدحأ

 كل هثدحأ اَمَئِإ أ ©ةءئتشلا كلذ ىلإ هبسن وأ كلذ نم ابت اذإ هب لغتشي الو ؛اًضيأ

 اسورغ هنم عزن نم لثم يشلا كلذ نم وأ .مه كلذ ثدحأ اَمّئِإ مهل َنيَبَت ولو

 هلك كلذ عزنب ذخؤي ُهَنَِف ،هيف اهانبف بشخلا وأ ضقنلا هنم عزن وأ }هيف اهسرغف
 .هيف دسفأ ام نمضيو

 الو اوتام وأ ءاهلهأ اهنع الح تلا ضرألاو كالمألا :يفاوصلا» :ناسللا يف لاق «يفاوصلا» :هلوق -1

 :امُهنَع للا َيِضَر سابعلاو لع ثيدح ينَو» :َكِلَذ لبق لاقو ٨«ةّيناص :اهتدحاو مهف ثراو

 نم اق هلوسر ىلع للا ءافأ يلا فاوصلا يف نامصتخي امهو ةنع للا ييضَر رمع ىلَع الخد اَمْهَئَأ

 .«افص» ةئام ،برعلا ناسل :روظنم نبا :ر .«ريضنلا ييب لاومأ

 .سانلا نم دحأ هيف ببستي مل و هللا لبق نم ثدح :هانعم «دحأ هندحي مل وه -2

 نم تأ وه :يلامجإلا ىنعملاو امهدعب ام اهحضوي ةرابعلا هذه «ءيشلا كلذ ىلإ هبسن وأ» :هلوق -3

 عزنب ذخؤي هتإف بشخ وأ ضقن وأ سورغ نم اهنم هذخأ ام.اههبش وأ ضرأ يف ةرضم ثدحأ
 .هحلاصل كلذ لعف هنأ معز ولو "هريغ كلم يف فرصت هت
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 يف مهراج مهب كسمتساف مهراج ىلع مهضرأ يف ةرضملا اوثدحأ موق انمو

 مهنم دحاو لكل ام ردق ىلع كلذ عزنب نوذخؤي مهتإف 5ةّرَضَملا كلت عزن

 .ضرألا كلت نم

 ثدحأ ام ردق ىلع هعزنب نوذخؤي مهنإف مهريغ ضرأ يف موق هثدحأ ام امو

 اًمِم وأ سوؤرلا ىَلَع هوعزنيلف نيبتي مل نإو ،كلذ َنَسيَبَت نإ مهنم دحاو لك
 مهنم دحاو لك ثدحأ نإ امأو .مهنم دحاو ٌُكِل كلذ نم نوكي نأ هيلع اوقتا

 اورقأ نإف ،كلذ نم مهنم دحاو لك ثدحأ ام نتَبَعَي مل و مهريغ ضرا ي ةرَضَم
 نإو ،ةنيبلا ةرضملا هل تثدحأ نم ىلعف اوركنأ نإو ؛هعزنب اوذخأ مهلك اوثدحأ امع

 الف كلذ نم لكاشت امو ؛هثدحأ ام عزنب الإ مهنم دحاو لك ذخؤي الف ،هل نكت م

 َ .هيلع نوربجي

 مهنم دحاو لك ًإَف ضعب رضحو ،مهضعب باغف \بصفلاب هوثدحأ ام امأو

 َ .رضاحلا ذخؤيلف مهضعب باغ ولو .هعزنب ذخؤي

 ةلأسم

 هل ثدحأف اهريغو ناطيحلاو راجشألا نم اهب َلَصَتا امو اضرأ ىرتشا نمو

 مث 3اهعزنف اهعزنب هذخأف ،هراج ىلع وه اهثدحأ وأ ءاهعزنب هذخأف ةرضم هراج
 ةرضملا تناك نإ الإ بيعلاب هدر كردي ُهَنِإَم ابيع ىرتشا يذلا كلذ يف جرخ

 َ .ابيع هارتشا يذلا ءيشلا كلذ نم اهعزن يتلا

 عنصلا وأ ميلسلا قلخلا اهنم ولخت يتلا ةصيقنلا وأ ةءادرلا :بيعلاو رهظ ىنعم قايسلا اذه يف جرخ -1

 ِ .ءاهقفلا ةغل مجعم .ميلسلا
 اعزن ةرضملا عزن يف ثأ ىلإ ةرابعلا ىنعم لوؤي «...اًبيع ...اهعزن ييلا ةرضملا تناك نإ الإ» :هلوف -2

 .ملعأ هللاو .بيع ال ثيح بيعلاب اهرل يعاد الف ءةارزتشملا ضرألل حالص كلذ يفف بيعلل
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 ءيشلا كلذ ر هرضي الف هعزنب ذخاف هراج ىلع ةرضم ناكف هثدحأ ام اسو
 هل ثدحأ ام امأو .هدر بيصي الف ءيشلا كلذل ةرضم ")هيف تناك نإ الإ ،بيعلاب

 .هدر كردي الف تبث نإف ،هل تبثي مل اذإ هدر هل عنمي الف هراج

 ىأرف هب كسمتسي مل وأ اهثدحأ نمي كسمتساف ةرضم هل تثدح نإ امو

 ءابيع ىأر امدعب ةرضملا عزنب كسمتسا نإو . هدري ُهَنَف ‘ىرتشا يذلا يف اًبيع

 نأل .ةرصملا عزنب كسمتسي الو بيعلاب هَدر كردي الو .ةَّرَضَلا عزن كردي ُهَتإَق

 .بيعلاب اضر بيعلاب ملع امدعب ةرضملا عزنب هكاسمتسا

 نأ لبق تناك ةَرَضَم عزنب كسمتساف هنم ىفتناف بيعلا ىأر اذإ امأو
 كلذ نوكي الو ،هعزن كلذ ثدحأ نم ىلع كردي الف ،هنم ىفتنا امدعب وأ ،يفتني

 هكردي مل و ،بيعلاب ءيشلا كلذ در ىلع مصاخ نإو .هدر كرديو ،بيعلاب هنم اضر

 الو مكحلا يف اهعزن كردي ةنإف {ةّرَضَملا كلت عزنب كسمتساف مكحلا يف

 .هلل ١ نيبو هنيب اميف هب كسمتسي

 وأ ةرضملا هل تثدحف اهب َلَصَتتا امو اضرأ لفطلا هنبال ىرتشا نم كلذكو
 هارتشا اميف باوخجلاك اهيف باوخلاف ابيع اهيف ىأرف ةرضم هراج وه ثدحأ

 .هسفنل ىرتشا نم ةلزنمب وهف لفطلا كلذ غلب اذإ كلذكو .هسفنل

 5اًبيع اهيف ىأرف اهب َلَصَتتا امو اضرأ ميتيل ىرتشا نإ ميتيلا ةفيلخ كلذكو
 .هريغ مزل ام همزل ميتيلا غلب اذإ كلذكو .اهلبق قلا 8 باوحجلاك اهيف باوخجلاف

 .اضيأ ةَرَضَلا هل تبثت الو همزلي الف هريغ وأ ناك اميتي هتلوفط يف لفطلا لعف امأو

 ةرضم ةرضملا عزن يف ناك اذإ :يأ ؛عزنلا ىلع دوعي ريمضلا «ةّرضم هيف تناك نإ ًالإ» :هلوق -1
 .هدر دجي الف هراج ىلع

 ر يف هراج قح طقسي ال ةرضملا نم راجلا هثدحأ ام نإ :هانعم «...هراج هيلع ثدحأ ام امأو» :هلوق -2

 .ملعأ هللاو .هدر كردي مل و هلقح طقس تبث اذإف ثدحملا ررضلا كلذ تبي مل ام بيعلاب عيبملا
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 اميف بيعلا جرخف ،ةَرضم هل ثدحف ،بئاغلل ىرتشا نإ بئاغلا ةفيلخ امأو

 فلختسا نإ الإ ،ةَّرَضَملا عزن كردي الف ،ةَّرَضَلا هل ثدحأ نمي كسمتساف هارتشا

 َ .كلذ ىلع

 اهعزن كردي الف ،هراج ىلع ىرتشا يذلا كلذ يف تثدح نإ ةرضملا كلذكو

 نإ بئافلا رضي الو ،كلذ ىلع فلختسا نإ ًالإ ،بئاغلل ىرتشا يذلا ىلع
 ةفيلخلا ملع ام دعب نم هل هارتشا يذلا ىلع ثدح ام عزنب ةفيلخلا كسمتسا

 هنم اضر وهف ةرضملا عزنب كسمتسا نإف ؛هتوعد ىلع وهف بئاغلا مدق نإف .بيعلاب

 ةرَضَملا كلت عزن كرديو .ةّرَضملا عزن كردي الف بيعلا نم ىفتنا نإو ؛بيعلاب

 .بيعلاب ءيشلا هيلإ عجر نم

 هل تتبث ىَّتتَح ثكمف ٨ةّرَضَملا هل تثدحف لجر نم اضرأ ىرتشا نم امأو

 ابيع ةرضملا كلت تناك نإ هنإف ،بيعلا كلذب اهدري نأ دارأ نإف ،بيع اهيف جرخف

 الو اهدر كردي هنإف ابيع كلذ اهل نكي مل نإو ؛اهر بيصي الف ضرألا كلتل

 عئابلا نف } يرتشملل تبثي مل ام امو .يرتشملل تتبث تلا ةَرَضُملا عزن عئابلا كردي

 تثدح وا هدنع تتبشف ،عئابلا دنع ةرضملا كلت تثدحأ ءاوسو هعزن كردي

 بيصي الف هدنع تتبشف يرتشملا دنع تثدح وأ ،يرتشملا دنع تتبشف ؤهدنع

 اهلك هوجولا هذه يف اهعزن عئابلا

 بيصي الف بيع اهيف جرخف إاهل ةرضم ضرألا كلت يف ثدحأ نإ يرتشملا امأو

 كردي هَتإَف ،بيعلاب ملع ام دعب اهعزني مل وأ تلاز وأ ةرضملا تبثت مل نإو .هر

 امدعب الإ بيعلاب ملعي مل نإ امو ؛هَدر د كردي ال :لوقي نم مهنمو ؛بيعلاب هدر

 .لاح ك ىلع هدر كردي هنإف ،ةَّرَضَملا كلت تلاز

 اهدرب كسمتساف ©بيع اهيف جرخف ةرضم اهيف ثدحف اضرأ ىرتشا نم امو

 كلت دري نأ لبق اهب ملع دقو .ةرضملا كلت عزنب عئابلا هذخأف هل اهدرف عئابلل

 .اهثدحأ نمل ةرَضَملا نيع تناك نإ الإ اهعزن اهيلع كردي الف بيعلاب ضرألا
 نكلو ءاهعزنب ذخؤي الف داسفلا هيف ناك نإو ؛داسف هيف نكي مل اذإ اهعزنب ذخؤيلف
 ضرألا بحاص ىلع صقنلا كلذ ةميق كردي
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 ةلأسم

 هئارش يف جرخف ،ةّرضم هل تثدحف .اهب َلَصَتتا امو اضرأ ىرتشا نم امو

 خاسفنالاب ملعي مل نإ امأو ؛ضرألا بحاص هكرديو ،اهعزن كردي الف ،خاسفنا

 نإف .ائيش هيلع كردي الف كلذ دعب خاسفنالا نيبتو اهعزن نإو .اهعزن كردي هنإف

 بحاص ىلع كلذ ءانع كرديلف ضرألا بحاص لام نم جرخي اًمِم كلذ ناك

 بحاص ىلع اهعزن نم كردي الف هثدحأ نم لام نم جرخي اًمِم ناك نإو ؛ضرألا
 .ائيش ضرألا

 اهعزنب هراج هذخأف ،هراج ىلع ةرضملا اهيف ثدحأف اضرأ ىرتشا نم امأو
 ،ضرألا بحاص ىلع هءانع كردي الف ،خسفنا هءارش نأ كلذ دعب نيبتف اهعزنف

 بحاضل وهو اهيرتشي نأ لبق ضرألا كلت يف ناك دق هعزن يذلا كلذ ناك نإ لإ
 اميف ضرألا بحاص هيلع كردي الو ضرألا بحاص ىلع هءانع كردي هئإف ضرألا
 .ةرضملا عزن تقو يف اًميش هضرأ يف دسفأ

 هيف هل تبثت ام رادقم ثكمف ةرضملا هل تثدحف اضرأ ىرتشا نإ انمو

 ضرألا تعجرف اخسفنم هؤارش جرخف ،هكردي مل و اهعزنب يرتشملا كسمتساف
 خاسفنالا كلذ المع اَمَئِإ كلذ ناك نإ هتإف 5ةّرضملا عزنب عئابلا كسمتساف ،عئابلل

 لبق نم خاسفنالا كلذ ناك نإ كلذكو ؛ةَرضملا عزن كردي الف "امهنم دمعلاب

 ك يف نارذعي ال امهتأل ،هيف تبثت ام رادقم تثكم نإ اهعزن كردي الف امهلعيف

 مل امم هتفرعم ىلإ لصوي ال ام امو ؛هتفرعم ىلإ لصوي امم خاسفنالا نم المع ام
 ثسيح نم خاسفنا هيف جرخف هارشاب وأ ،امهسفنأب هارشابي مل و امهلعف لبق نم نكي

 يف جرخف هيف تبثت ام رادقم ثكمف .ةرضملا هل تثدحف هارتشاف إهب املعي مل

 .هل تبثت الو اهعزن كردي هنإف ،اهبحاص ىلإ ضرألا تعجرف ،خاسفنا هئارش

 ضرألا كلام ىلعو عئابلا ىلع دوعي هيف ريمضلا «خاسفنالا كلذ المع نإ» :هلوق - ا

 .قايسلا نم نيموهفملا
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 هل تعجرف ،مدقف ةرضملا هل تبثت ام رادقم ضرألا بحاص باغ نإ كلذكو

 نم هدعب نم كلذكو اهعزن كردي هنإف همودق لبق وأ عجر ام دعب خاسفنالاب

 عاب وأ ضرألا كلت عاب ةرضملا هل تثدح يذلا أ ولو ،اًضيأ كلذ لثم وهف ثراو

 وأ اهثدحأ نمل ةرضملا كلت تيطعأ نإ امأو .هل ىطعأ نمل اهعزن عنمي الف اهثدحأ نم

 .اهعزن هيلع كردي الف هيلع تثدح نم اهنم هرب وأ اهارتشا

 وأ ،اهثدحأ نمل ةرضملا كلت ىطعأف {ةّرضملا هل تئدحف اضرأ ىرتشا نم امو

 ًثإف ،اهبحاص ىلإ ضرألا تعجرف ،خاسفنا هئارش يف جرخف اهنم هرب وأ هل اهعاب
 .ةئربتلاو عيبلاو ةبهلا نم يرتشملا هيف لعف ام هرضي الو ،ةرضملا كلت عزن كردي عئابلا

 يذلا وه عئابلا ناك نإ امأو .هودكعتي مل وأ خاسفنالا اودّمعتأ كلذ يف ءاوسو

 ضخاسفنالاب هضرأ هيلإ تعجرف ،اهنم هارب وأ هل اهعاب وأ هريغل ةرضملا كلت ىطعأ

 .هب ملعي مل وأ خاسفنالاب ملع .ةرضملا كلت عزن كردي الف

 تعجرف ،خاسفنالا اهيف جرخف ضرألا كلت ىلع ةَّرَضَملا يرتشملا ثدحأ نإ امأو
 ناك نإو ؛هكردي هنإف ةَرَضَملا عزنب يرتشملاب كسمتساف ،لّوألا اهبحاص ىلإ ضرألا
 تناك ىرخأ ضرأ ىلع اهعاب يلا ضرألا يف ةرَضَملا ثدحأ يذلا وه عئابلا

 .اهعزن كردي هئف خاسفنا اهعيب يف جرخف يرتشملا هب كسمتساف ،يرتشملل

 هيلإ تعجرف خاسفنالا عيب اهعاب يلا هضرأ يف عئابلا اهثدحأ اَمَئِإ ناك نإ امأو

 .اهعزن يرتشملا هيلع كردي الف

 _ ةفيلخ مهيلع وهو _ ،بئاغل وأ نونجل وأ هلفطل وأ ميتيلل ىرتشا نم امو
 اهيف باوخجلاف ،اخسفنم اهؤارش جرخف ،ضرألا كلت يف ةّرَضَملا تثدحف ،اضرأ

 .اهلبق قلا يف باوحلاك

 نم ًإف ؛هراجل ةَّرَضَملا اهيف ثدحأف اضرأ ءالؤه نم دحاو ىرتشا نإ كلذكو
 كلذكو .اهعزن كردي الف هيف تبثت ام رادقم تثكم نإف ؛اهعزنب ذخؤي اهثدحأ

 نإ كلذكو .اهعزن كردي الف ةّرَضَملا كلت تتبث ام دعب خاسفنالا اهيف جرخ نإ
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 هيف تبثت ام رادقم تثكمف هراج ىلع ةرضم ضرألا كلت يف يرتشملا ثدحأ

 الإ ءاهعزن يرتشملا ىلع كردي الف اهبحاص ىلإ تعجرف خاسفنالا هئارش يف جرخف
 ولو ءاش نإ اهعزنب يرتشملا ذخأي هَتإف ضرألا بحاصل ةرضم كلذ يف ناك نإ
 مل اوناك وأ ،هقاقتتاب كلذ لعف اَمَئِإ ناك نإ الإ يرتشملا لامل داسف كلذ يف ناك

 ىلع دسفأ نإو ؛مهلعف ببس ريغب خاسفنالا كلذ ناك وأ ضرألا كلت عيب اورشابي

 كلذ ةميق يطعيو كلذ نم دسفأ ام عئابلا ىلعف ،يرتشملا لام يف هجولا كلذ

 .هناكم يف هكسعو

 ءخاسفنا اهضعب يف جرخف ،ةرَضَملا اه تثدحف اضرأ ىرتشا لجرف :تلق

 يذلا ضعبلا كلذ هيلإ عجر نم كلذكو .اهعزن كردي هنإف اهثدحأ نمي كسمتساف

 ام ضرألا كلت يف ثدحأ نإ يرتشملا اممو .اهب كسمتسا نإ اهعزن كردي خسفنا

 نود امهنم دحأ ىلع اهعزن كردي الف خاسفنا اهضعب يف جرخف هراج ىلع ةرضم نوكي

 ۔اهعزنب ذخؤي ذئنيح هنإف هلام يف كلذ ثدحأ يذلا وه يرتشملا ناك نإ الإ رخآلا

 .هعزنب ذخؤي هنإف ءيش هيف هكيرش يف سيلو هريغ لام نم اهثدحأ نإ كلذكو
 ءارش اهارتشا اهنأ ضرألا كلت تجرخف هراج ةَّرَضَملا ثدحأ نإ امأو

 ،هراخجل ةرضم هيف نوكت يذلا عضوملا يف اهسرغف سورغ ىرتشا نم لثم خاسفنا
 اهثدحأ نم رضحي مل نإو .اهعزن هيلع كردي هتإف ،اهعزن يف هراج هب كسمتساف
 ال هنإف اعيمج اورضح نإو ؛اهعاب يذلا سورغلا بحاص ىلع اهعزن كردي هتإف

 اهعزن كردي :لوقي نم مهنمو ؛سورغلا بحاص نود اهثدحأ نم لإ اهعزنب ذخؤي

 نم مهنمو ؛ءانعلاب هبحاص ىلع عجري الف امهنم ذخأ نمو ؛امهنم ءاش نم ىلع
 .هئانعب اهسرغ نم ىلع عجريلف اهعزنب سورغلا بحاص ذخأ نإ :لوقي

 ًثإف خاسفنا اهضعب يف جرخف ةرضم اهيف تثدحف اضرأ ىرتشا نم كلذكو
 كلت تجرخ نإف ؛اهعزن ناكردي خاسفنالاب ضعبلا هيلإ عجر يذلاو يرتشملا
 نم ىلع كردي امهنم دحاو لاك تف اهثدحأ نم دنع خاسفنا يه اَمَكِإ ضرألا

 :لوقي نم مهنمو ؛اهعاب يذلا اهبحاص ىلع اهعزن كرديلف رضحي مل نإف ءاهثدحأ
 .اهعاب نم وأ اهثدحأ نم ،اءاش امهيأ ناكردي
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 نم وأ لفط وأ بئاغ وأ نونجب وأ ميتي نم هرمأ يلو نمل ىرتشا نم كلذكو
 ةرضملا كلت تجرخف ،هراج ىلع ةرضملا ثدحأف رجألا هوجو نم هجول ىرتش

 رضحي مل نإو ؛اهثدحأ نم ىلع اهعزن كردي هنإف خاسفنا ءارش اهارتشا اَمَكِإ

 .اهلبق يتاللا لثم ،اضيأ اهعاب يذلا ىلع اهعزن ك رن كرديل
 نذإ ريغب وأ هدّيَس نذإب هراخجل ةرضم ثدحأ نإ ةراجتلا يف هل نوذأملا دبعلا امو

 .اضيأ هدّيَس ىلع كرديو ،اهعزنب ذخؤي دبعلا ف 6هدّتَس

 هراج ىلع ةرضملا اهيف ثدحأف .خاسفنا ءارش اضرأ ىرتشا نإ دبعلا امأو
 هارتشا اَمَنِإ دبعلا جرخ نإو .اضيأ هدّيَس اهب ذخؤيو ،اهعزنب ذخؤي دبعلا تف

 نإ هنإف .ةَضَملا اهيف ثدحأ ىتلا ضرألا كلت ىرتشا امدعب خاسفنا ءارش هديس

 هدّتيسو دبعلا هب ذخؤيلف هرمأي مل نإو ؛اعيمج هب اذخؤيلف كلذب هارتشا يذلا هرمأ

 هل نوذام ريغ ناك نإو ؛لوألا هدّيَس دنع ةراجتلا يف هل انوذأم دبعلا ناك اذإ لوألا

 ام امو ؛يدعتلا ريغب ةّرَضَملا نم ثدحأ ام ح يف هديس ذخؤي الو دبعلا ذخؤيلف

 .هتبقر نود اميف اعيمج هديسو دبعلا هب ذخؤي هنإف يدعتلاب ثدحأ

 ،اهعزن قحتساف اهثدحأ نمي كسمتساف ،ةّرَضَملا اهيف ثدحف اضرأ ىرتشا نمو

 تعجر نم اهعزن كردي اَمَئِإَو ،كلذ دعب اهعزن كردي الف خاسفنا اهعيب يف جرخف

 كلت اوعزن امدعب لإ إ خاسفنالا مه نيبتي مل نإ امأو جاسنلا ضرألا كلت هيلإ

 .ائيش هيلع كردي الف اهعزن ءانعب عزنلاب هذخأ نمب كسمتساف ،ةّرَضَحملا

 وأ هيلإ تعجر امدعب اهثدحأ نم ارب دق خاسفنالاب هيلإ تعجر يذلا أ ولو

 بستحا نم وأ نيملسملا ةعامج وأ يضاقلا اهعزن نإ ةرضملا كلذكو .هل اهاطعأ

 قيفي وأ لفطلا غلبي ىّتتَح ،نودجملا وأ ميتيلل تثدح نإ ةرَضَملا لثم اهعزنب اهيف
 كردي الف ،اهنم هوئربي وأ اهثدحا نمل ةَرَضَملا كلت اوطعيف بئاغلا مدقي وأ نونجلا

 ."نيش _ اهعزنب ذخأف _ ةرضملا ثدحأ يذلا

 ثدحأ يذلاف :هانعم.«ائيش _ اهعزنب ذخأف _ ةرضملا ثدحأ يذلا كردي الف» :هلوق - 1

 .ةرضملا عزن يف هئانع نم اميش كرديال اهعزنب ذيأو ةرضملا
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 )1 ق اقفحتسالا 2 ةل اسم

 هيف هل تبثت ام رادقم كلذ يف ثكمف هراج ةَّرَضَملا ثدحأ لجرف :تلق

 قحتسا نم ةّرَضَملا عزنب كسمتساف ،ةرَضَملا هل تتبث يذلا ءيشلا كلف قحتساف

 هيف تبثت ام رادقم اهَتقحتسا امدعب ثكمي مل و ،اهريغ وأ ناك اضرأ ءيشلا كلذ

 كلذ ءاوس ،خيراتلا ريغب وأ خيراتلاب اهتقحتسا اغلاب وأ ناك الفط باغ وأ كلذل رضح
 قحتسا نإ :لوقي نم مهنمو ؛اهعزن كردي الف ءاهدعب وأ ةَرَضَملا ثودح لبق خيراتلا

 كلت تثكم وأ ڵثتبشثت غ و تثدح امدعب وأ ةرضملا ثودح لبق خيرانلاب كلذ

 .اهعزن نوكردي ءالؤه ًإف ،ميتي وأ نونحم وأ بئاغ وهو هيف تبثت ام رادقم ةرضملا

 هل تثدحف ،هريغل فرعت مل و هدي ين اهب َلَصَتا ام وأ ضرألا تناك نم امأو
 تناك اَمَتنإ هأ َنَتيَبَتف اهبحاص ءاج مث اهيف تبثت ام رادقم تثكمف .ةرضملا

 ف تناك وأ ءاركلا و كاسمتسالا وأ نهرلا و ةنامألاب هدي يف تناك نم دي يق

 .اهعزن كردي الف رضح نإ امو ؛انونحموأ اميتي وأ

 ،اهعزن هيلع كردأف يضاقلا دنع هب كسمتساف لجرل ةّرَضَملا ثدحأ نم امأو

 ءاوس ،اهَتقَحَتسا نم ىلع لإ اهعزن كردي الف ةرضملا ضرألا كلت تّقحتساف

 هنإف ةرضم ناك امدعب وأ ةرضم ءيشلا كلذ نوكي نأ لبق خيراتلاب اهَتقَحتساأ

 تلخد وأ لوألا ىلع اهعزن كردأ امدعب اهارتشا نإ كلذكو .اهعزن هيلع كردي

 .هكلم تلخد نم ىلع اهعزن كردي هئف ،يناعملا نم ىنعمب هكلم

 يلا ضرألا قحتسا نم ءاجف اهثدحأ نمل اهنم اريت وأ لجرل تتبث ةرضم 7
 اهثدحا نمل اهطرتشا نإ الإ \اهعزن ةرم لوأ هل تتبث نم كردي الف اهيف تناك

 .هل اهارب وأ هريغ نود ةصاخ

 مجعم :رظنا .ريغلل هؤادأ ابحاو امتح ءيشلا نوك روهظ :ءاهقفلا حالطصا يف :قاقحتسالا - 1

 .59 ةحفص ءاهقفلا ةغل
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 كلت م قحتسا نم ءاجف ،هل تتبث ىّتَح لجرل ةرضملا ثدحأ نم امأو

 تبثت ال اَمُهََف ةرضملا اهيف تبشت نأ لبق خيراتلاب ة ةَرَضَملا اهل تتبث يلا ضرألا

 هبان ام ت هنإف دودحلاب امولعم امهس اهنم قحتس ا نإ الإ .ةرضملا كلت امهل

 نإ امو ؛كلذ هل تبث دق اًعيَش كردي الف خرؤي مل نإو ءاميش هبحاص كردي الو

 هنبا كردي الف ةّرَضَملا هل تتبث يذلا كلذ ًوحتساف لفطلا هنيا غلبف ة ةرضملا هل تتبث

 يذلا هيلع فلختسا دق ميتي كلذ قحتسا اَمَئِإ ناك نإ امأ ؛ةّرَضَملا كلت عزن

 نونجلا كلذكو .اهكردي هنإف ةرضملا كلت عزنب كسمتساف ،ميتيلا غلبف هل تتبث

 .لاحلا اذه ىلع بئاغلاو

 كلت أ نيبتف ،ةَّرَضَملا كلت عرت كسمتساف ٧ةَّرَضَملا هل تثدح نم امأو

 ؟ال مأ هسفنب كلذ عزني لهف لفطلا هنبال ةرضملا

 دق ميتيل ةرَضَملا كلت تأ َنيَبَت نإ امأو .كلذ هنبا لامب وأ هسفنب اهعزن ءاش نإ :لاق

 ةفيلخ هل نولعجيف ةريشغلا ذ ذخأي نكلو هسفنب كلذ عزني الف ،نونجمل وأ هيلع فلختسا

 هرمأ نإف ؛هيلع فلختسا يذلا نونجملا وأ ميتيلا لام نم ةَّرَضَملا كلت عزنب هب كسمتسيف

 كردي نأ ىلع هعزن نإو ؛هعزني هنإف اهسفنب كلذ عزني نأ نيملسملا ةعامج وأ يضاقلا

 اَمَنِإ ةّرَضَملا كلت أ نيت نإ امأو .نونجلا وأ ميتيلا لام نم هءانع كردي هنإف ،هءانع

 ءيمي نكلو هل اوفلختسي نأ ةريشعلا ىلع كردي الف &هيلع فلختسا دق بئاغل يه

 .هتجح ىلع نوكيف بئاغلا مدقي ىَّتَح هتَّجحب

 ةلأسم

 ؟هيف تبثت ام رادقم تلثكمن ] ةرضم اهيف تثدحف لجرل اضرأ نهر نمف : :تلق

 ولو ءاضيأ نهترملا هكردي الو اهعزن كردي الف كلذ (").رهارلا رضح نإ :لاق

 اهعزن ناكردي امهنإف نهارلا باغو نهترملا رضح نإ امو .ةدملا كلت يف باغ هأ

 . . . ٨ ۔

 عفد يذلا نيدملا :نهارلاو .ريغلا قحل انامض يلام ءيش سبح يأ :نيعب نيد قيثوت :نهرلا - 1

 .نيدملا نم نهرلا ضبقي يذلا نئادلا وه :نهترملاو .نهرلا
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 نهترملا باغ نإ : لوقي نم مهنمو ؛اعيمج اباغ نإ كلذكو .امهنم دحاو لك

 رادقم ثكم اذإ اذهو ؛نهارلا هكردي الو اهعزن كردي نهترملا تق كنهارلا رضحو ٠
 .هيف تبثت ام

 اهعزن نهترملا كردي الف هنهر من ،نهرلا لبق ةَّرَضَملا كلت تثدح نإ امو

 تبثت مل و ،نهرلا لاح يف امهل تثدح نإ امأو .هل تبثت مل ام نهارلا اهكرديو

 الف ةدملا تمت اذإف ؛تبشت مل ام اهعزن كردي هتإف نهارلا ىلإ كلذ عجر امدعب آلإ
 يناعملا نم ىنعم هكلم تلخد وأ ضرألا كلت ىرتشا نم كلذكو . اهعزن كردي

 .لاحلا اذه ىلع

 كلت عزنب هذخأي نهترملا الف نهرلا يف ةّرَضَملا ثدحأ نإ نهارلا امأو
 نهارلا ةإف 5هيف اهثدحأ وأ نهرلا يف ةرضملا ثدحأ نإ نهترملا كلذكو .ةرَضَحملا
 اهثدحأ وأ امهدحأ نذإب نهرلا يف ةَرَضَملا ثدحأ نم كلذكو .اهعزنب هذخأي
 هآربأ وأ اعيمج هل انذأ نإ امأو ،اهعزن كردي ال هل نذأي مل نإف ءامهدحأ اهنم هآربف

 ؛نهارلا نذإب خسفني الو «نهترملا نذإب نهرلا خسفنيو ،اهعزن ناكردي الف اهنم
 نكي مل نإو نهرلا خسفنا دقف نوذأملل وأ نهترملل اعفن ناك نإ :لوقي نم مهنمو
 .خسفني الف عفن هيف امهل

 ىلع نهارلا كرديو .هب خسفني الف ةَّرَضَملا كلت ثدحأ نمل نهترملا ةئربت اًمأو
 .ةرضم هيف ثدحأ يذلا كلذ يف نكي مل ولو ،نهرلا يف ثدحأ ام عزن نهترملا

 هيف نكت مل نأ ولو نهرلا ىلع ثدحأ ام عزن نهارلا ىلع كردي نهترملا كلذكو
 دحاو لك ىلع كردي الف نهرلا حالصل كلذ ثدحأ اَمَّئِإ ناك نإ الإ ،ةرضم
 .رخآلا ىلع هعَرن امهنم

 بف ؛هيف تثدح وأ ةرضملا هيف تثدحف } طلسملا دي يف نهرلا ناك نإ امو
 كلذكو .اهكردي هنإف نهارلا امأو .نالوق هيفف نهترملا امأو .اهعزن كردي طكسملا

 .اكيمج هناكردي امهنإف نيتفيلخ وأ نينيهر وأ نيطّتلسم وأ نينهترم اناك نإ
 .هرب وأ كلذ ثدحي نمل هبحاص نذأ ولو ءامهنم دحاو لك هكرديو
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 عزنب ذخوي اَمَتإَف هراج ىلع ةرضم هيف نوكت ام نهرلا كلذ يف ثدحأ نإ امأو

 هعزن نإ نهترملا لام نم داسفلا كلذ بهذي الو ،نهترملا هب ذخؤي الو ،نهارلا كلذ
 عزنب ذخوي اَمََِف نهرلا يف ةرَضَملا نم نهترملا وأ نهارلا ثدحأ ام امأو .نهارلا

 نهترملا لامعب ةرضملا كلت ثدحأ اَمَئإ نهارلا ناك نإ لإ ،امهنم هثدحأ نم كلذ

 .كلذ عزن هيلع كردي امهنم دحاو رك اف ؛نهارلا لامب نهترملا اهثدحأ وأ

> ٤ِ . ٠ 

 ةيصولا ي ىرخأ ةلأسم

 عزنب ذخؤي اَمَئَِف هراج ىلع ةَّرَضَملا هيف تثدحأ نإ ةيصولا هيف تلعج ام امأو

 ءيشلا كلذ ناكأ ءاوسو اوباغ وأ ةثرولا رضح ،ةّيصولا ةفيلخ نود ةثرولا كلذ
 عزن جرخي اَمَّتنإَف ،ةثرولا وأ هدي يف تيملا هلعجأ ءاوسو ،نكي مل وأ ةفيلخلا دي يف

 اميف هنم يقب ام ثلث نم ةيصولا جرختو .هنلك تيملا لام نم ةَّرَضَملا كلت

 .ببس هيف مهل نكي مل وأ مهسفنأب هنوثدحي
 مهلاومأ نم كلذ جرخي اَمَئِإَف ببس هيف مهل ناك وأ مهسفنأب هوثدحأ ام انماو

 اميف ةَرَضَملا نم هيلع ثدحأ ام امأو .هلك تيملا لام ثلث نم ةّيِصَولا جرختو

 كلذكو .كلذ عزن مهنم دحاو لك كردي ةثرولاو ةفيلخلا دزف هدي يف تيملا لعج
 ثدحأ ام كلذكو .اهعزن ةفيلخلا مهيلع كردي تاّرضملا نم ةثرولا هيلع ثدحأ ام

 ام وأ ،تبثي مل و تيملا ةايح يف ثدح ام كلذ يف ءاوس ،هعرن هيلع نوكردي ةفيلخلا

 تيملا ةايح يف ثدح ام اسو .هيف تبشت ام رادقم ثكمي مل و ،هتوم دعب ثدح

 ثكم اذإ هدعب ثدح ام كلذكو .هعزن نوكردي الف هيف تبثت ام رادقم ثكمف

 هب هلبق وأ تيملا توم دعب ثدح ام امأو .لاحلا اذه ىلع هيف تبشت ام رادقم

 دعب مهل ىصوأ وأ 5 "كلذ مهل ىطعأ اذإ نذإلا كلذو ،هعزن نوكردي الف هنذإب

 مهل ىطعأ اذإ ذفان نذإلا كلذو :ملعأ هلل او هدارم «كلذ مهل ىطعأ اذإ نذإلا كلذو» :هلوق - 1

 .هيف ةرضملا ثادحإ نذأ ام مهضبقأ يأ
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 ةثرولا ايف ،امئيش هيف لمعي مل و تامف ءاميش هل طعي مل و هل نذأ نم امأو .هتوم
 ةثرولا نذإب الإ اًميش هيف لمعي ال وه كلذكو ؛اودارأ نإ هنوعنمي

 هيلع تثدحف ارضاح وأ ابئاغ لجرل اهب َلَصَتا افو ضرألاب ىصوأ نم امأو

 نإ امأو ؛باغ نإ هتفيلخ هكرديو ،ارضاح ناك نإ اهعزن كردي هئف ةرضملا

 هل ىصوملا رضح نإ هنإف ،هريغ ىلع ةرَضَملا هب ىصوأ يذلا ءيشلا كلذ لعج
 ذخؤيو ،كلذ دجي الف ةَسيِصَّولا عفدف مدق نإو ؛هورظنيلف باغ نإو ؛هعزنب ذخؤي

 .اميش هيلع كردي الو هدجي :لوقي نم مهنمو ؛هعزنب

 ىرخا ةلأسم

 ؟ ةَرَضَملا اهيف تثدحف اهب َلَصَتا امو اضرأ هتأرمال قدصأ لجرف :تلق

 ةرضملا كلت تثدح نإ امو .سمي مل وأ جوزلا سم ،اهعزن كردت ةأرملا :لاق
 مهنم :نالوق كلذ يفف ،هيف تبثت ام رادقم ثكمي مل و ،كلذ اهل قدصي ثأ لبق

 قدص دصأ امدعب ثدحأ ام امأو .هكردت ال :لوقي نم مهنمو ؛اهعزن كردت :لوقي نم

 يذلا يف ةرَضَملا نم ثدح ام امأو .تبشي مل ام هعزن كردت اهنإف ‘كلذ اهل

 ؛َرسُمَي ل وأ جوزلا ًرسَم ةصاخ ةأرملا ىلع كلذ كردي اَمَتإَق ،هراج ىلع اهل قدصأ
 فصنلا كرديو ؤكلذ نم فصنلا هيلع كردي جوزلا ًرسُمَي مل نإ :لوقي نم مهنمو
 اَمّئنِإ :لوقي نم لوق ىلع اهًّسَمي ثأ لبق اهقلط نإ كلذكو .ةأرملا ىلع رخآلا

 كلذ فصن عزنب ذخؤي جوزلا إف ،اهسي نأ لبق اهقلط نإ ةأرملا هلك كلذب ذخؤي

 .لاح لُك ىلع
 ،كلذب اهعجار نإ كلذكو .هلك كلذ عزنب ذخؤي جوزلا لاف ،اهاداف نإ امأو

 يذلا وه ةَّرَضَملا كلت عزنب مهنم ذخؤي نمو .هلك كلذ عزنب ذخؤت ةأرملا نإف

 .ةَرَضَملا نم كلذ ىلع ثدحأ ام عزن كردي

 هيلع كردي الو ،هريغ عم هيف كرتشا ام ىلع ثدحأ ام عزن كردي كيرشلا .7

 .ةرضملا نم هراج ىلع هريغ عم هيف كرتشا يذلا يف ثدح ام عزن
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 قدصأ ام ىلع ةَّرَضَملا تثدحف ،دوهش ريغب مولعم قادصب اهَجَوَرَت نإ امأو

 ام عزن كرديو ،جوزلا هلك كلذب ذخوي اَمَتِإَم ،هريغ ىلع راضملا هيف ثدح وأ 5اهل

 ةأرملا ذخؤت :لوقي نم مهنمو ؛لاحلا اذه ىلع دحاو دهاشب اهَحَوَرَت نإ كلذكو

 نامك نم ةلزنمب لاح لك ىلع هكردت اهّئإف كلذ ىلع ثدح ام عزن امأو .هعزنب

 .ةنامألاب وأ ةفالخلاب هدي يف ءيشلا

 اَهْيَلَع تثدحف .اهب َلَصَتتا امو اضرأ اه قدصأف ةلفط َجوَرَت نإ غلابلا امأو

 نكي مل نإو ؛اهُثلوف نكي مل نإو ؛اهدلاو كلذ عزن كردي اَمّنَف ةرضملا

 ىلع ةّرَضَملا نم ءيشلا كلذ يف ثدح ام امأو .اهتريشعف نكي مل نإو ،اهتفيلخف

 نكي مل نإو ،اهتفيلخف نكي مل نإو اضيأ امهدلاو هعزنب ذخؤي اَمّنإَق ،هريغ
 عزنل ةفيلخ اهل فلختست نأ ذخؤت ةريشعلا كف 5ابئاغ اهوبأ ناك نإو ؛اهتريشعف

 ءةّرَضَملا نم ءيشلا كلذ ىلع ثدح ام عزني نم فلختست نأ اضيأ ذخؤتو ،كلذ

 ثإ كلذ يف ءاوسو ؛دحاو امهيف باوجلا ،اكيمج ةلفطلا وأ لفطلا كلذ يف ءاوس

 ءاذه ةريشعلا رضحت مل نإو ؛ةغلابلا لفطلا وأ ،ةلفطلا غلابلا وأ ،ةلفطلا لفطلا جورت

 .مكاحلا ناكم يف ةعامجلاو إمامإلا ناكم يف مكاحلاو ،اهناكم يف مامإلا اف

 ىلع ةَّرَضَملا اهيف تثدحف ،هتأرمال اهب َلَصَتا ام وأ اضرأ قدصأ نم امو

 الف ،اهجوز ىلإ كلذ تدر اهنأ تعداو هنم تفتناف ،كلذ ع زنب تذخأف اهريغ

 .اهعزنب ذخؤيلف كلذب جوزلا رقأ وأ .ةنّيبلاب تتأ نإ ًالإ اهب لغتشي
 لغتشي الف .هلوق ةأرملا تركنأو كلذ هيلإ عجرف 3اهاداف اهنأ جوزلا ىَعَدا نإو

 كردي اَمّكنإَم ءيسلا كلذ ىلع ثدحام كلذكو «ةأرملا رارقإب وأ ،ةنّيبلاب الإ هب

 ةلفطلا وأ لفطلا وبأ كلذكو .هكرديف ج وزلل هأ َسمَبَعَي ىتح اضيأ ةأرملا هعزن
 زوجي الف اغلب نإف ؛ةيلوفطلا يف اماد ام ج وزلا نيبو هنيب اميف امهيلع هرارقإ زوجي

 .هرارقإ امهيلع
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 كلت لجرلا كلذ اهل قدصأف لجر ضرأ ىلع ةّرَضَملا تثدحأ نإ ةأرملا امو
 وأ ءال اهقدصأف ةَّرَضَملا تناكأ كلذ يف ءاوس اهعزن اهيلع كردي الف .ةرضملا

 نكت مل نإو .تناك اذإ اهعزن كردي الف ،اهثدحت نأىلع ،نوكت نأ لبق اه اهقدصأ

 .لاحلا اذه ىلع ةبهاو عيبلا كلذكو . اهثادحإ نم اهعنمي الف

 ةرضملا عيب كيح ةلاسم ي ٨٥ .أ

 ؟ ةَّرَضَملا كلت ضرألا بحاص هل عابف لجر ضرأ ىلع ةّرَضَملا ثدحأ لجرف :تلق

 ؛كلذ دعب اهعزن كردي الو نمثلا ذخأ ضرألا بحاصل زوجيو زئاج هعيب :لاق

 ناك نإ اممو .ةئربتلا كلذ ينف زوجي اَمَنَِو ةرضملا عيب زوجي ال :لوقي نم مهنمو

 زئاج كلذ يف عيبلاف «سورغلاو ضقنلاو ءانبلا لثم ةمولعم نيع ةرضملا كلت يف
 .نمثلا ذخأ عئابلل هيف زوجيو

 كلت ضرألا بحاص هل عابف لجر ضرأ ىلع ةّرَضَملا ثدحي نأ دارأ نم امو

 :لوقي نم مهنمو ؛زئاج كلذ :لوقي نم مهنم :نالوق اهيفف اهثدحي نأ ىلع ةرضملا

 كلت نم ةمولعم ةيمست هل عاب نإ امأ و ٠ .ةئربتلاو ةبهلا كلذ ق زوحت اَمَكِإ ر زوجي ال

 ،كلذ لبق ةَّرَضَملا تناك نإ هتإف نكت مل وأ كلذ لبق ةرضملا تناك .ةرضملا

 عيبلا كلذ ف زوجي ال :لوقي نم مهنمو ؛ةَرَضَملا تبثتو زئاج اهنم ةيمستلا عيبف

 زوجي ال :لوقي نم مهنمو ؛ةئربتلا ةلزنمب كلذ نوكيو .ةتباث ةّرَضَملا نكلو ءيش
 اضيأ ةَّرَضَملا تبثت الو ةيمستلا عيب

 الو "عيبلا كلذ زوجي الف ،اهثدحي نأ ىلع ةرضحملا نم ةيمست هل عاب نإ امو

 نم مهنمو ؛اهثدحي نأ هل زوجيو ر كلذ زوجي ال :لوقي نم مهنمو ؛ائيش ثدحي
 ال تناك اذإ اهلك اهثدحي نأ هل زوجي الو ءةّرَضَملا نم ةيمستلا عيب زوجي :لوقي

 .ةرضملا نم ةيمست لإ ثدحي الف لصفني ام امأو ؛لصفنت

 نأ دارأ ةرضم هل تثدح نم هل اهعابف لجر ىلع ةرضملا ثدحأ نم امأو

 .زوجي ال :لوقي نم مهنمو ؛زئاجف هل اهثدحي
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 و
 ناذخآتي الف ڵ تدحت ةرضم وأ كلذ لبق تناك ةرضم هعزنب هبحاص امهنم دحاو

 نإ كلذكو .اهثودح نم هبحاص امهنم دحاو لك عنمي الو ؛اهعزنب كلذ دعب
 لك نم نيناجملا وأ ،امهيلع افلختسا دق ىماتي وأ امهلافطأ نم هرمأ ايلو نمل اهاعيابت

 هلإ رمألا عجر نإ كلذ عزن كردي الو زئاج كلذ اف ؛ضوعلا هيف نوكي ام

 ام امأو ؛مهب لغتشي الف كلذ عزنب اوكسمتساف ،نونجلا قافأ وأ لفطلا غلب نإ لثم

 كلذ زوجي الو ،غلب اذإ هعزن كردي الو هلفط ىلع زئاج وهف ضوعلا هيف نكي م
 تثدح وأ نونجلا قافأ وأ ميتيلا غلب اذإ هعزن نوكرديو ،نونجلا ىلع الو ميتيلا ىلع

 .كلذ كردي هّئإف ،ىلوألا ريغ ةفيلخ امهدحأل

  . ء  ء ء ِ ت

 لك ذخأي الأ ىلع اهامستقا وأ ،اهابهاوت وأ امهنيب اميف اضرأ اعيابت نإ ام

 ‘هل تبثي الف عفن هيف اميف هيلع فلختسا دق ميتي ىلَع وه ثدحأ ام كلذكو

 ام امأو .لاحلا اذه ىلع نونجلا كلذكو ؛اًضيأ هتفيلخ هكرديو ،غلب اذإ هكرديو

 الف عفن هيف بألل نوكي امم هنبال ةَّرَضَملا هيف نوكت اًمم لفطلا هنبال ثدحأ

 عفن هيف نكي مل ام امأو .ثكمي مل وأ هيف تبثي ام رادقم ثكم .غلب اذإ هنبا هكردي

 كردي نبالا ةيف هيف تبثت ام رادقم ثكمي مل و هريغل عفن هيف ناك دقو بألل

 :لوقي نم مهنمو ؛هغولب لبق نبالا كلم نم بألا هجرخأ نإ لإ .غلب اذإ كلذ عزن

 هيف تبني ام رادقم ثكم ،لاح ٌرإُك ىلع هعزن كردي الف {هنبا ببسب ثدح ام لك

 .ذخأي مل وأ اضوع هيف ذخأ نكي مل وأ بألل عفن هيف ناك ثكمي مل وأ

 كرديو ،اهعزن هيلع كردي هنإف ،ةَّرَضَملا هوبأ هل ثدحأ نإ غلابلا هنبا انمو
 كلذ يف ءاوسو هيف تبثت ام رادقم ثكم نإ الإ ،هوبأ هل نذأ نم ىلع اهعزن

 الإ هنبا نبا نم هعزنب لغتشي الف دجلا امأو .ةجاحلاب هنم هعزن نإ الإ ،هريغ وأ بألا
 .ضوعلا هيف هل ذخأ اميف
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 رضل اتاثإذي ةلأسم

 ام رادقم نوكي مك ،هراج ىلع ةرضم نوكي ام هضرأ يف سرغ نمو :تلق
 ؟ هيف هل تبثت

 ىستَح :لوقي نم مهنمو ؛لغتسي ىَتَح :لوقي نم مهنم ©ليواقأ كلذ يف :لاق
 تبن وآ "سرغ نم كلذ تبن {ةتباث يهف تبن امثيح :لوقي نم مهنمو ؛نغتسي

 .لغتسي ىَتَح :اذه يف هب ذوخأملاو ؛بحلا نم هريغ وأ ىونلا لثم «سرغ ريغ نم
 وأ كلذ لق ،كردت مل وأ تكردأ 5ةتباث يهف تدلو امثيحف دلت ىَتَح ةلغلا كلتو

 مهنمو ؛هريغ وأ اهبحاص اهلغتسا اذه يف ءاوس ،اهعم سرغ ةّلغب لغتشي الف رثك

 ؛نينس عبس :لوقي نم مهنمو ؛قوف ىلإ نينس ثالث در اميف :اذه يف لوقي نم

 لغتشي الو لغتسيو .هيف اهزوحي ام رادقم ثكمت ىتح تبشن ال :لوقي نم مهنمو
 امثيحف الصأ ةَرَضَملا هل تبثت ال :لوقي نم مهنمو ؛ةَملا هذه نم َلقأ يف ةلغب

 نم :لوقي نم مهنمو ؛هل تثدح نم تام نإ الإ اهعزن كردي هتاف هب كسمتسا

 .تتبث دقف امهنم تام

 يف تبن وأ سرغ نإ امأو عرذأ ةسمخ نم لقأ يف تبن وأ كلذ سرغ اذإ اذهو

 ةسمخ كرت نإو ؛هراجل ةرضم هيف تناك ولو هب لغتشي الف .ع رذأ ةسمخ نم رثكأ

 قيي مل ىَّتَح تظلغو اهنيع يف تدازف عرذأ ةسمخ يف تتبن وأ سرغف ،هراخل عرذأ
 ةسمح نم لقأ يف سرغ ثإ كلذكو .كلذ عزنب ذخؤي الف عرذأ ةسمح نم لقأ الإ
 هراج دجي الف اهنيع ي هيلع تناك ام ىلع تداز ىًتَح هراج ىّلَع تتبثو .عرذأ

 هنإف اهنيع يف هيلع تناك ام ىلع تداز امدعب ةسرغ اهتحت تماق نإ امأو .اهعزن

 اهنيع يف تدازف عرذأ ةسمخ نم رثكأ يف سرغ يولا كلذكو .كلذ عزن هيلع كردي .

 .ةلغ يطعت ىتَح سرورغلا ةرضم تبثت ال :يأ «لغتسي يئَح» :هلوق - 1

 .يقسلا لثم لثم ةياعرلا نع ينغتسي ىَتَح : :يأ «ينغتسي ىَتَح» :هلوقو - 2
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 ءاهعزنب ذخؤي هنإف ")ةئيِدَو اهتحت تماقف .عرذأ ةسمخ نم لقأ ًالإ قبي م ىتَح

 لثم اهرذج نم ماق ام امأو ؛ضرألا نم اهتحت نم ماق اميف هعزن كردي يذلا اذهو

 رثكأ لإ تلصو ىَّتَح اهدئارج نم داز ام امأو ؛هعزنب ذخؤي الف هريغو ناونصلا

 وأ قيرطلا لثم هيلع تداز يذلا ناك نإ الإ ؤكلذ ع زنب ذخؤي الف عرذأ ةسمخ نم

 نإ الإ ‘هعزنب ذخؤي هنإف زاوجلا تعنمف اهلك تازاججلا وأ لصمملا وأ ةيقاسلا

 نيرشع :لوقي نم مهنمو ؛نينس عبس :لوقي نم مهنمو ؛نينس ثالث رادقم ثكم
 اذهو .كلذ اهل تبثي الف ةماعلا امأو صاوخ اوناك اذإ اذهو .هل تتبث دقف ،ةنس

 تداز نإ هريغو نوتيزلاو نيتلا لثم راجشألا نم اهريغ امأو .ةصاخ لخنلا يف

 نم هيلإ زاج ام لك عزنب ذخؤي هنإف عرذأ ةسمح نم كرت يذلا ىلع اهنوصغ
 صاوخلا ىلع هيف تبثت ام رادقم كلذ ثكم نإ الإ ءرصاوخ وأ اوناك ةماع كلذ

 .اه تبشت الف ةَّماَعلا امأو .سانلا نم ت

 هراج ًةإف ،هراج ىلإ اهقورع تلصوف عرذأ ةسمخ نم رثكأ يف سرغ ام امأو

 يف سرغيو ،عرذأ ةسه هتيحان نم اضيأ وه كرتيو ،كلذ نم هيلإ زوجي اًمِم هعنمب
 مهضرأ اورمع وأ ةرم لوأ عنامتلا مهنيب اميف ناك اذإ اذهو ،دارأ نإ كلذ نم رثكأ

 مهيلإ زاج ام نوعنمي مهلك ءالؤهو ؛ةرامعلاب هبحاص قبس نم مهنم وأ {ةدحاو ةر
 ىلإ كرت اذإ هسفنب هعطق نمل كلذ يف ةعابتلا نوكت الو .عرذأ ةسه نود اميف

 قورع تزاجو امهدحأ سرغ نإ :لوقي نم مهنمو ؛ع رذأ ةسمخ هتيحان نم هبحاص

 اهعزن بيصي الف ضرألا كلت نم سورغلا كلت تشاع ىَّتَح هراج ىلإ هسورغ
 .هيف هل تبشت ام رادقم ثكم اذإ اذهو

 نإف .ةَّصاَخ هنيحان نم امهنم دحاو لك اهبسحي اَمَتِإ عرذألا ةسمخلا هذهو

 امهنم دحاو لك كرتيو 5هنوبسحي الف امهنيب اميف كرتشم وهو ،طئاح امهنيب ناك

 » ۔۔۔ د 1١" . .- . .ى ۔
 راغص :يينغك» يولا :سوماقلا يف لاق ءايلا ديدشتو لادلا رسكو واولا حتفب :ةيِدَو - 1

 .«يدر» :ةَكاَم .«ةًّينغك ءةدحاولا ءليسفلا

- 511 - 
33 



 امهدحأل طئاحلا ناك نإو .طئاحلا نم همهس اهيف بسحي نأ ريغ نم عرذأ ةسمخ

 دحاو لك كرتيلف اعيمج امهريغل ناك نإو .هتيحان ىلإ هبحاص هبسحيلف رخآلا نود

 رسجلا يف كلذكو .مهريغ طئاح ابسحي نأ ريغ نم عرذأ ةسمل هضرأ نم امهنم

 .طئاحلا يف باوحلاك كلذ يف باوجلاف "كلذ هبشأ امو قيرطلاو لصمملاو ةيقاسلاو

 هيف مِتَت مل ام رادقم همهس يف مهضعبل عقوف ،اهومستقاف ضرأ يف اوكرتشا موق امأو

 ميرحلا اوعنامتف مهضرأ اورمعي نأ اودارأف عرذأ ةسمح هيف تمت ام وأ عرذأ ةسمخ

 دقو لإ إ عرذأ ةسمخ مهدحأ مهس ي ي مل ولو ؛مهلك ميرحلا نوعنامتي مهنإف 3 مهلك

 اميف ةتباث ةرامع تناك ثإ امأو .ميرحلا مامت نم ًدْب الف هب نوُمِتي ام هريغ مهس نم داز

 اهارو ام الإ تارامعلا كلت زواجي الف ميرحلا رادقم ةرامعلا كلت يف مي مل و ،امهنيي
 يذلا ريغ نم سمللا نم هريغل وأ ضرألا بحاصل تناك نإ ةرامعلا هذه ميرح اهنم 7

 ٠ هزإف ميرحلا ىعدا يذلا عفنب تناك امإ ةرامعلا كلت تناك نإ امأ و .ميرحلا ىعدا

 نم هّمتيلف ءيش هل يقب نإف ؛ميرحلا كلذ يف ةرامعلا كلت بسحي نكلو ،هميرح كردي

 ىلإ وه هتّرضم تزاج وأ «يناثلا راجلا نم ةَّرَضَملا هيلإ تزاج نإ نكلو ؛هيلي يذلا دح

 نأ لبق هيلي نم ىلع تبثت الو 'مهل تبثتو ،هعزن نوكرادتي مهف ،يناثلا راجلا

 كلذو .اعيمج امه تبثتو ،لّوألل تبثت مل ولو يناثلل تبثتو ،يناثلا ىلع تبثت
 وأ ،ابئاغ لوألا ناك وأ .يناثلا ىلإ ةَّرَضَملا كلت لصت نأ لبق هتَّحح لوألا انيحأ اذإ

 اهعزنف اهعزن كردأف ،هتّجح لوألا ماقأ نإف ؛تبثت ىَّتَح هتجح يحي مل يناثلا ناك

 .يناثلا ىلع تلاز دقف

 ،ضرألا كلت هل عاب وأ هل تبثت مل نم ةرضملا هل تبشت نم ثرو نإف
 نإ كلذكو ؛هيف هل تبثت يذلا عضوملا نم اهعزني الو \ثرو اّمِم اهعزني هنإف

 تبث ام عزن كردي الو ،تبشت مل ييلا عزن كردي هنإف هل تبثت مل نم ثرو

 .لاحلا اذه ىلع ةبهلاو عيبلا يف كلذكو ،هنوروم نم ثرو ييلا ضرألا ىلع

 رادقم رسجلا ضرع يف مت دقو ،هل وهو امهدحأ ةيحان يف رسجلا ناك نإ امو

 ميرحلا كرتا :رخآلا هل لاقف كرسخلا نم هسورغ يندي نأ دارأف ،هنم رثكأ وأ ميرحلا

- 512 - 



 ،قيرطلاو ةيقاسلاو لصمملا يف كلذكو .رسخحلا يف ميرحلا ًمَت نإ كلذ هيلع كردي الف

 ناك اذإ رسحجلا كلذك و .قسنب اًقسن رسجلا لثم امهنيب اميف نوكت لا عناوملا عيمجو

 امهنم دحاو لك عنمي الف ،دحأل هافرعي مل و امهنم دحاو لك هعًدي مل و ،امهنيب اميف
 هبحاص هاعَدا سرغلا نم هبحاص عنمي الف امهدحأ هنم ابت نإ كلذكو .سرغلا نم

 ميرحلا رادقم رسجلا يف امهنم دحاو لك بيصنو اعيمج هايعدا نإ امأو ؛هعدي مل وأ

 رسجلا ىلإ "ميرحلا عزني ىتح سورغلا نم ناعنامتي امهنإف هنم رثكأ وأ
 لك عنمي الف ،ميرحلا رادقم امهنم دحاو لك مهس يف متف هامستقا نإف ،هنامستقيف
 .رخآلا امهنم دحاو

 اضيا ميرحلا يف باب
 ؟ ةس وأ عرذأ ةسمح ميرح ىلإ جاتحت لا ةرامعلا امف :تلق

 عيمجو نامرلاو نوتيزلاو نيتلاو لخنلا نم ،اهلك راجشألا ةرامع يه :لاق

 ،ميرح اهلام اهنمف :هوجو ىلع وهف اهلك تارامعلا نم كلذ ريغ امأو راجشألا

 .هلل ا ءاش نإ هركذنسف اذه لبق ركذن مل امو ميرح هل سيل امو

 ؟ اهميرحب ضرألا بحاصب كسمتساف ،هريغ ضرأ يف ةرجش هل لجرف :تلق

 اهميرح يف رمعي نأ ضرألا بحاص بيصي الو ،هترجشل ميرحلا هيلع كردي :لاق

 ؛اهريغ هيف ثدح الو ©ةرامعلا كلتب هرمعيلف ،كلذ لبق هرمعي ناك ثإ الإ اًعيش

 .هنم لقأ وأ كلذ لثمب اهرمعي :لوقي نم مهنمو

 ‘هميرح هل كرتي نأ راجشألا بحاصب كسمتسا نإ ضرألا بحاص كلذكو

 وأ ةريبك ةرجشلا تناكأ كلذ يف ءاوسو ؛كلذ هلف ميرحلا نود اميف هضرأ يف سرغيو

 سرغي نأ هل زئاجف ،هزحجت مل وأ ميرحلا تزاج ‘©ترصق وأ اهنوصغ تلاط !ةريغص

 .ميرحلا رادقم كرتي ىتَح :هانعم «ميرحلا عزني ىتَح» :هلوق - 1
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 الف هبحاص ةرجش فلت هيف نوكي ام ًالإ .ميرحلا كرت اذإ تارامعلا عيمج رمعيو
 دق ةرجشلا نوصغ نأ ولو .ةرجشلل لعج يذلا ميرحلا الإ ةرامعلا هذهب هيلع نوكي

 رمعيو . نوصفلا كلت عزن ضرألا بحاص كردي الو ،اهب لغتشي الف ميرحلا تزاج

 ام نوصغ نوكي الو .نوصغلاب رضي ال اًمِم هريغو ءانبلاو سرغلاب نوصفلا تحت

 نوصغ ضرألا بحاص عنمي الو ؛ىلوألا ةرجشلا نوصغ تفلب اذإ ةّرَضَم سرغ

 تداز اميف ةدايزلا نم اهعنمي هنإف هتزواج اذإف ،اهميرح زواحت مل ام ىلوألا ةرجشلا

 .تداز ام عزن كردي هنإف هعنم دعب

 ىتَح اهنوصغ تلاطف رخآ لجر ضرأ يف لجرل تناك اذإ ةرجشلا امأو

 مت دقو .رخآ لجر ضرأ تغلبو اهلك اهيف تناك ييلا ضرألا كلت تزواج

 نأ نوصفلا اهتغلب يلا ضرألا بحاصلف ،ميرحلا نم رثكأ وأ لوألا ضرأ يف ميرحلا

 كلذو هيف هل تبشي ام رادقم ثكمي مل ام اهعزن كرديو ،هيلإ ةدايزلا نم اهعنمي

 ؛ائيَح ةرجشلا بحاص ماد ام :لوقي نم مهنمو ؛اّيَح هتغلب نم ماد ام رادقملا
 . ث ٤ِ . ِ

 ام هل تبثت ال : لوقي نم مهنمو ؛ايح امهنم دحاو لك ماد ام : لوقي نم مهنمو

 .هل تثدح نم اهنم أربتي م

 اهضرأ تزواج ىَتَح اهنوصغ تلاطف اهضرأ يف ةرجش سرغ نم كلذكو

 هضرأ نم ميرحلا عرت اهعزن هيلع كرديو ،ةدايزلا نم هعنمي هنإف ،هريغ ضرأ تغلبو

 .اهعزن كرديو ‘نوصفلا نم هيلإ ديزي ام عنمي هنإف هبحاص ىلع تبثو هعزني مل وأ
 نم انركذ ام ًالإ اهدئارج عزن كردي الف ةلخنلا امو {ةلخنلا ريغ يق هلك اذهو
 ؛دئارخجلا كلت نوعزني ذئنيحف ‘كلذ هب لضأ اذإ هريغ وأ قيرطلا لثم اهلك تازاجا

 لاط اهدئارج تلاط نإ ،اهدئارج رادقم ةلخنلا ميرح إ :لوقي نم ءاملعلا نمو

 .رصق ترصق نإو ،اهميرح

 ؟ اهرصق دعب تلاط وأ اهلوط دعب اهدئارج ترصق نإ تيأرأ :تلق

 ؛صقتنا تصقتنا نإو ،اهميرح لاط تلاط نإ اهدئارج ىلإ كلذ عجري اَمَئِإ :لاق

 .صقتني الو دادزي الف 6هيلع اوقفّتا وأ اهميرحب مكاحلا مكح اذإ :لوقي نم مهنمو
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 نوكي مكف دحاو ناكم يف كلذ نم رثكآ وأ ثالث وأ نانرجش تناك نإ :تلق

 ؟ ميرحلا نم اهل

 اهنم ةدحاو لكلف اهلك هتلباق نإف ،اهراج تلباق لا ًالإ اه نوكي ال :لاق

 .مهدنع هب ذوخأملا ردق ىلع ةتس وأ عرذأ ةسمح وهو ةدح ىلع اهمبيرح

 بحاص هب كسمتساف ،سرغي نأ هل زوجي ثيح لجر ضرأ يف سرغ نم امأو
 ةسممح نم قأ لإ قبي مل ىَّتَح كلذ دعب تربكف 8‘هجرخأف ميرحلا يف ضرألا

 تربك ام دعب نم عرذأ ةسمخ هل جرخي نأ ضرألا بحاصب كسمتساف ،عرذأ

 ؟ اذه لبق كل اهتجرخأ دق :ضرألا بحاص لاقف تدادزاو هترجش

 امهنم دحاو لك هيف كسمتسا يذلا تقولا ىلإ كلذ يف رظني اَمَسنإ :لاق

 بحاص ىوعدب لغتشي الف }هيلع اَمَقَتا وأ كلذ لبق مكاحلا هل همكح نإ .ميرخلاب
 يف ةدايزلاب امهنم دحاو لك كسمتسا نإ ،ةرجشلا بحاص ىوعدب وأ ضرألا
 .هنم ناصقنلا وأ ميرحلا

 اهبحاص كسمتساف تتامف هريغ ضرأ يف لجرل ةرجشلا تناك نإ امأو

 مل وأ ةرامعلاب امهنم دحاو لك لغتشا ،اهميرح هل جرخي نأ ضرألا بحاصب
 ضرألا بحاص ةرجشلا بحاص عنميو ،اهميرح هل جرخي نأ هيلع كردي هنإف لغتشي

 هنيب اميف ضرألا بحاصل زوجيو ؛تتام وأ هترجش تشاع ،اهميرح رمعي نأ نم

 ةرجشلا ناكم امأو .اهبحاص هعنمي مل نإ ةرجشلا كلت ميرح رمعي نأ هلل ا نيبو

 لثمب ءاش ةرامع يأب اهناكم رمعي نأ ةرجشلا بحاصل زوجيو 3هرمعي الف هنيعب
 أ ضرألا بحاص ىعدا نإف .ةَرَضَم اهيف نكت مل اذإ ،اهنم لقأ وأ ىلوألا ةرامع

 لهأ ىلإ كلذ عجريلف ،‘}ىلوألا ةرامعلا نم لقأ يه تلا ةرامعلا يف تناك ةَّرَضَملا

 .هايإ هاطعأف :ىنعمب «هحرخأف» :هلوق - 1

 «ىلوألا ةرامعلا نم لقأ يه يلا ةرامعلا يف تناك ةّرَضَملا ا ضرألا بحاص ىعدا نإف» :هلوق - 2

 ةّرَضَملا تأ ضرألا بحاص ىعدا نإف» :اذكه نوكت نأ لصألاو 5اريخأتو اميدقت اهيف أ يل ودبي

 .ملعأ هلل اَو .«ىلوألا ةرامعلا نم لقأ يه ةرامعلا يف تناك يلا
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 بحاصو اهبحاص :اعيمج هترامع ناعنامتي امهنإف ةرجشلا ميرح امأو .رظنلا

 .كلذ لبق هنارمعي اناك نإ آلإ ‘ضرألا

 بحاص لبق نم هتءاج ةرجشلا كلتو 3 هريغ ضرأ ٣ ةرجش هل نمف :تلق

 نم دحاوب هريغ لبق نم هل تناك و ثكلذ ريغب وأ ءارشلاب وأ ةبهاب امإ ‘ضرألا

 هنإف ،يناعملا نم ىنعمب هكلم تلخد و 0 هثوروم لبق نم تناك وأ كهوجولا هذه

 ضرألا كلت هل تناك اذإ كلذكو . .ميرح اه سيل اهنأ نسب نإ لإ ،اهميرح كردي

 ضرألا كسمأو راجشألا عاب وأ راجشألا كسمأو ضرألا عابف راجشألا عم

 وأ ضرألا كلم جورخ لاح يف اوطرتشا نإ الإ }لاح لك ىلع ميرحلا اهل 7
 ميرح يف ةرامعلا تناك وأ ؛ءيش اهل نوكي ال ذئنيحف ،ميرح اهل نوكي الأ راجشألا

 ،قيرطلاب وأ لصملاب وأ ةيقاسلاب وأ ةراثإلاب وأ ناينبلاب وأ سورغلاب امإ ،ةرجشلا

 تفلتخاو اهل تتبث ث اذإ اهلك تارامعلا هذه عنمي نأ ةرجشلا بحاص بيصي الف

 عرارزلا ةرامعو ةيقاسلا وأ قيرطلا لثم اهنم ناك امف ،اهنيب اميف تارامعلا كلت

 ٠ هترجش ميرح كلذ نم عنمي نكلو ٦ اهعنمي نأ ةرجشلا بحاص بيصي الف اهلك

 ضرأ نم برق ام وأ ةرجشلا يلي ام رمعا ءاوس هضعب وأ هلك اهميرح رمعأ ءاوس

 تتبث نلا ةرامعلا كلت ريغ نم ضرألا بحاص ةرجشلا بحاص عنميو ؛هبحاص
 لصت ال ىَتَح ضرألا لصمملا عطق دقو ،ًالصمم ةرامعلا كلت تناك نإ انمو

 بحاص ةرجشلا بحاص عنمي الف ءلصمملا نم ىرخألا ةيحانلا ىلإ ةرجشلا قورع

 وأ لظلاب هل ًلتعا نإ الإ لصمملا نم رخآلا بناجلا يف هضرأ يف سرغلا نم ضرألا
 يذلا عضوملا وأ لصمملا ناك اذإ اذهو ،سرغلا نم هعنمي ذئنيحف ،هَرضت نأ نوصغلاب

 .ةرجشلا ميرح ف هيف سرغي نأ دارأ

 ايف ،ةرجشلا ميرح يف وهو ،طئاح يمه اَمّتنإ ةرامعلا كلت تناك نإ امأو

 رادقم هيلإ كرتي ىّمتَح ،اهلك سورغلا نم ضرألا بحاص عنمي ةرجشلا بحاص

 .«هثراو» :لصألا يف - 1
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 .رسجلاو طئاحلا كلذ يف لخديو ؛عرذأ ةسمح مامت ىلإ ةرجشلا تدر اًمِم هيرح

 .ةيقاسلاو قيرطلا لثم برزلاو

 .7 هلك كلذ نم هعنمي الف لوقبلاو ع رارزلا عيمح نم سرغلا ريغ امأو

 .ةرجشلا ةرضم اهيف تناك نإ الإ ،هل اهعنمي الف ،طئاحلا ءارو نم اهلك تازاجملا

 .دحاو امهيف باوجلاو لصمملا لثم امهف بجحلاو رئبلا امو

 ،ىلوألا ةرجشلا بنج يف ضرألا بحاصل تناك ةرجش ةرامعلا تناك نإ امأو

 الإ هريغ وأ سرغلا نم ،ءاش ةرامع يأب هترجش نود ام رمعي ضرألا بحاس ف

 نم ضرألا بحاص ةرجشلا بحاص عنميو ؛ةرجشلا بحاص ةرضم هيف ترهظ ام
 اضيأ اهترضم اهعزن يف ناكو ةعفنم اهيف هترجشل ناك اذإ اهلك ةرامعلا كلت عزن

 يف ترهظ نإ الإ ںدارأ نإ هملك كلذ عزني :لوقي نم مهنمو ؛اهعزن بيصي الف
 .اهنوصغ رسك وأ ءاهقورع عطق لثم ،اهتّرضم كلذ

 تلاطف ،اهريغ وأ ةنوتيزلا لثم لجر ضرأ يف ةرجش هل تناك لجرف :تلق

 عزنب ضرألا بحاص كسمتساف .اهلك هبحاص ضرأ تطغ ىّتَح اهنوصغ

 ىلإ تعجر ىّتتَح تتام وأ اهنوصغ ترسكنا كلذ دعب مث ،هكردي مل و اهنوصغ

 ؟ نوصغلا نم هيلإ دادزي ام عنمي نأ دارأف لوألا اهرذج

 .هعنمي الف ميرحلا زواجي مل ام امأو ،ميرحلا زواج ام لإ هنم هعنمي ال :لاق

 كردي الف تتامف ّ؟ض اهباصأف اهلك ضرألا كلت ةرجشلا تذخأ نإ كلذكو

 كلت يف نوصغلا نم تبني ام كلذكو ،اهنوصغ نم سبيت ام عزن ضرألا بحاص

 دعب داز امو ،ميرحلا زواج اميف اهتدايز نم هعنمي هنإف ،ىلوألا نوصفلا ريغ ةرجشلا

 يف تبنف ‘ضرألا غلب ىًتَح اهنم نصغ َج وعا نإ كلذكو .هعزن كردي هنإف كلذ

 ؛ةرجشلا ميرح ريغ ميرح هل نوكيف ةرجشلا عذج نع ىنغتسا نإ هتإف ضرألا

 نإ ةلخنلا كلذكو .عذجلا ميرح الإ ميرح هل نوكي الف عذجلا نع نغتسي مل نإو
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 ميرح اهف نوكي ناكملا كلذ يف تتبث نإ اهتإف ضرألا ىلإ تلصو ىَتتَح تّجوعا

 .")لوألا ميرحلا الإ اه سيلف ،ناكملا كلذ يف تبشت مل نإف لوألا اهميرح ريغ

 ؟اهقورع نم رهظ ام مأ اهرذج ىلإأ ةرجشلا ميرح يف هيلإ رظني يذلا امف :تلق

 كلذ يف ءاوس ‘كلذ ريغ ىلإ رظني الو ،اهعذج ىلإ الإ كلذ يف رظني ال :لاق

 .اهلك راجشألا

 نفدلا زواج ىّتتَح تنفدف |ةقزتفم اهلك اهنوصغ تناك اذإ ةرجشلا انمو

 عزني هنإف هعزن ىلإ لصوي امم نفدلا كلذ ناك نإف اهنوصغ ىلإ لصوو اهرذج
 تلاز نإف ؛نوصفلا نم ميرحلا لعجيلف هيلإ لصوي ال ناك نإو ؛ميرحلا اهل لعجيو
 .عذخجلا ميرح ىلإ اوعجريلف كلذ دعب نوصفلا

 ؟ راجشألا ميرح ريغ اهل نوكي له راجشألا قورع :تلق

 يف اهدسفي ام الإ رهظت مل وأ ضرألا هجو ىلع ترهظأ كلذ يف ءاوس ؤال :لاق

 تذثكم اذإ كلذو ‘كلذ نم اهدسفي اّمِم اوعنمي نأ قورعلا باحصأل ًإف اهتاذ

 .هيف تبثي ام رادقم

 كردي ضرألا بحاص ًإف ‘فقورعلا كلت نم ىرخأ ةرجش تماق نإ امأو

 هل تتبث ىَّتَح ةرجشلا تشكم نإ امأو .هل تتبث دق قورعلا تناك ولو ،اهعزن

 وأ تنغتسا اذإ ‘فورعلا كلت اهل يلا ةرجشلا ميرح ريغ ،ميرحلا اهل نوكي هف

 .كردت ىَّتتَح :لوقي نم مهنمو ؛كردت مل وأ اهتلغ تكردأ ءاوس }تّكغأ

 ىّنَح ةلخنلا تلام اذإ لوقعمب سيلف ،هقالطإ ىلع ذخوي ال _ وديي اميف ۔ مكحلا اذه - 1

 .ملعأ هلل او .راحلا ضرأ ىلع تطقس دقو ميرح اهل نوكي نأ اهيف تتبنو ضرألا تلصو
 . اهتَكغ تطعأ :ضرألا رأ ةرجشلا تّلغأ - 2

- 518 - 

  



  

 لاقف ،ةرجشلا اهنم تماق ييلا قورعلا بحاص عم ضرألا بحاص فلتخا نإو

 ئلع هيف تبثت ام رادقم ثكمت مل و انهه تثدح دق ةرجشلا نإ :ضرألا بحاص

 نإف ‘هل تثدح ةرجشلا كلت نأ ةنيبلا ضرألا بحاص ىلعف هتوعد رخآلا ركنأف
 بحاص ىلع اهتابثإ ىدا نإ الإ ةرجشلا عزنب قورعلا بحاص ذخويلف اهب ىتأ
 بحاص ىلع هترجش تتبث اهب ىتأ نإف ،ةنّيبلاب هيلعف كلذ ىَعَدا نإف ؛ضراألا

 تابثإلا بجوي ىنعمب تتأ وأ ،اذكه تابئإلاب تدهشف !ةنيبلا تتأأ ءاوس ضرألا

 امو اهلغتسا دق ةرجشلا بحاص أ اودهش وأ ،كلذ نم ضرألا بحاص ةئربت لثم
 بحاص ذخأو ضرألا بحاص فلح ةنيب هل نكت مل نإف) ؛اهتبشي امم كلذ هبشأ

 ضرألا بحاص ىعدا نإ امأو .‘"(هيلع تتبث نيميلا نع لكن نإو ؛اهعزنب ةرجشلا

 نإف ؛قورعلا بحاص ىلع نيميلا كردي هَئإف ،ةنّثب هل نكت مل و ةرجشلا ثودح

 ىناعملا نم ىنعم رقأ نإو ؛اهعزنب ذخأ نيميلا نع لكن نإف ؛ةرجشلا هل تتبث فلح

 لبق هل اهأربأ وأ اهبحاص اهلغتسا هنأ رقأ نإ لثم هيلع تتبث اهتابثإ بجوت لا

 أ طرشلا ىلع اهبحاصل ةرم لوأ ةرجش تناك اَمََّأ ضرألا بحاص ًرقأ وأ ،كلذ

 عيمجو تازاجلاو ناطيحلا يف باوخلا .هعزنب ذخؤي ال اهقورع نم تبن ام ك

 .لاحلا اذه ىلع اهتابثإو تاًرضملا ثودحو ىواعدلا

 هعنمف هضرأ رمعي نأ ضرألا بحاص دارأو ،هريغ ضرأ يف ةرجش هل نم امأو

 هعنمي هنإف هترجش ميرحلا هل ًةَر ام اكف ،هترجش قورع عطق نم ةرجشلا بحاص

 ةرامع هرمعي هنإف اهميرح زواج امو اهعطقي مل وأ قورعلا عطقأ ءاوس ،هترامع نم
 زواجت نإ قورعلا عنمي نأ ضرألا بحاصلو ؛فقورعلا عطق ريغب ةرجشلا اهب ُرُضَي ال

 هتثرو كلذكو .اهعطقيلف كلذ تزواج نإو .ميرحلا زواج اميف هتغلب يذلا عضوملا

 .ةعابت هيلع نوكت الو ؛هدعب نم

 .عورفلا يف باوجلا لثم قورعلا يف باوخلا ةلمجلابو

 .4 ص )م( ةخسنلا ي ةدوجوم ريغ ةفاضإ - 1
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 كهراج ضرأ ىلإ ةرجشلا كلت قورع تزاجف ،ةرجش هضرأ يف سرغ نإ امأو

 تزاج يقلا قورعلا عطق نم ةرجشلا بحاص هعنمف ‘هضرأ رمعي نأ هراج دارأو

 نم ضرألا بحاص هكرت يذلا ميرحلا هل ًةَر ام عطقي الأ هيلع كردي هئف 5هيلإ
 مل وأ قورعلا عطقأ كلذ يف ءاوس ،هترامع نم هعنمي الف كلذ ىوس امو ،هضرأ

 نإ :لوقي نم مهنمو ؛اهعطقي هنإف ميرحلا اهيلإ زواج اذإ عورفلا كلذكو .اهعطقي
 بحاص ىلإ اذه يف رظني الو ‘كلذ نم اميش مهنم رخآلا عطقي الف ةرامعلا تقباست

 .هكرتي مل وأ ميرحلا كرت ،ةرجشلا

 هجولا ًالإ }لاح لك ىلع ميرحلا هيلإ كرتي هنإف هراج ىلع هترجش تتبث نإو
 . ميرحلا هيلع نوكي الف .ميرحلا ًدَر اميف امهنيب ةرامعلا تناك اذإ الوأ هانركذ يذلا

 ،هعطقي ال ام اهنمو ،ميرحلا عطقي ام اهنم :هوجو ىلع يهو ةرامعلا زواج اميف

 هبشأ امو يقاوسلاو لصامملاو ناطيحلاو اهلك "راجشألا لثم ميرحلا عطقي يذلاف
 تابنلاب ةرامعلاو قرطلا نم اهلك تازاجلا لثم وهف ميرحلا عطقي ال ام امأو ؛اذه

 ةرضم رثكأ نوكت يلا ةرامعلا كلت ريغب رمعي نأ دارأ نإف .كلذ هبشأ امو هلك

 يف رمع يذلا كلذ بسحي ةنكلو «ميرحلا كرتي ىَّتَح كلذ دجي الف ،ىلوألا نم

 زواج ام ُلُكَف ميرحلا كرت نإ :لوقي نم مهنمو ؛ةرجشلا لصأ نم بسحيف ميرحلا
 يف ءاوس ةرامعلا تقبس وأ ةرامعلا ةرجشلا كلت تقبسأ ءاوس ،هعطقي هنإف هيلإ
 .تبثت مل وأ ةرجشلا كلت تتبثأ اضيأ كلذ

 يقاوسلاو ناطيحلا لعح هئف هنم اذه رظنا “خلإ ...راجشألا لثم” :هلوق» :خسانلا فاضأ - 1

 ميرحلا ناعطقي ال امهنأ يف حيرص وه ام بابلا اذه لبق هل دمت دقو ميرحلا عطقت

 يف ةرجش طبرل تناك اذإ اميف مدقن ام :لاقي نأ الإ مهللا ارخآو الوأ همالك ىفانتف

 ةلأسملا ضرف هنإف هلّمأتف .هراج ىلإ ةبسنلاب اَذَه امو كالمألا هوجو نم هجوب هريغ ضرأ
 .«انلق اميف

 .«لوقبلاو عرارزلاب يأ» :خسانلا فاضأ - د
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 لفسأ يف ميرحلا اه نوكي له ."فرج افش ىلع تناك اذإ ةرجشلاف :تلق

 يف يداولا لفسأ يف سرغلا وأ ناريغلا فرخلا كلذ يف رفحي نأ دارأ نم عنميو ،يداولا

 ؟ ةرجشلا ميرح

 ةرجشلا تناك نإ كلذكو ؛هعنمي هنإف كلذ يف ةرضملا هل نوكت ام لك :لاق

 ،فرخلا كلذ ىلع اميش ثدحي نأ دارأ نم عنميال هنإف ؤفرخلا تحت يداولا لفسأ

 كلذ ىلع ثدحي اميف ةرجشلا كلتل ةرضملا تناك نإ لإ ميرحلا اهيف نكي مل ولو

 .كلذ نم هعنميلف ميرحلا يف فرجلا

 ح
7 

 رفحو ©ضرألا قوف اهميرح اهل كرتو ،ةرجشلا برقب رثبلا رفحي نأ دارأ نم اًمآو

 كلذ نم هعنمي هنإف ©ضرألا هجو ىلع كلذ ناك وأ ؛ميرحلا زواج ىًتَح اهلفسأ نم

 بحلا كلذكو .كلذ دعب ولو اهلفسأ رفح ام ةرجشلا ىلإ لصت ةرضملا تماد ام

 .كلذ ريغو راغلاو

 تماقف ،ةرجش سرغف لصمملا وأ ةيقاسلا وأ قيرطلا زاح كرت نم امأو
 ١٠ . ؟ ع . . ء . ت ۔ 2 .

 وأ الهنم قيرطلا لصو ام لكف ‘لصمملا وأ ةيقاسلا وا قيرطلا تفلب ىتح تضلغو

 اهضعب وأ اهلك ةرجشلا كلذ يف ءاوسو ،عزني هنإف لصمملا وأ ةيقاسلا ميرح

 وأ ةلخنلا لثم عرف اه سيل اًمِم اهريغ وأ عورفلا اهل يلا راجشألا كلذ يف ءاوسو
 .صاخلا ىلع كلذ تبث نإ ًالإ ،َصاخلاو ماعلا زاحم ُرُضَي امم كلذ ريغ وأ طئاحلا ه ۔

 اهثلك ميرحلا ق تلخدو تماقف ،هنود سرغف ،ةرجشلا ميرح كرت نإ كلذكو

 هنكمي مل نإو ؛هعزني هنإف ميرحلا لخد يذلا ضعبلا عزن نكمي ام ُلَكَف ،اهضعب وأ

 رسع لثم فرشلاو فزرلا» :برعلا ناسل يف لاق ،اهّمض وأ ءارلا نوكسو ميجلا مضب فرجلا - 1

 قش لفسأ يف ليسلا لكأ ام :فرجلا» :لاقو .«ضرألا نم هتلكأو لويسلا هتفَرَحَت م :رُسغو

 نم هوحنو يداولا فرُحو» :لاق نأ لإ .«ةفرحو فورُحو فارحأ :عمجلاو ،رهنلاو يداولا
 بقنلا وهو] لُخًدلاك راصف هلصأ يف ءاملا جخغ اذإ [ضرألا نم عفترا ام يأ] لياسلا دانسأ

 :ر .«راه وهف هالعأ عدصنا اذإف مالعأ فرشأو [هيف ىشمي ىَّتَح هلفسأ عسي مث همف قيضلا
 .«لحد» ،«دنس» ،«“فرحج» ةدام برعلا ناسل :روظنم نبا
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 اودازو هوعزنف ضعبلا عزن مهنكمي ناك نإو ؛هوعزنيلف لكلا عزنب الل ضعبلا عزن
 .نونماض مهف ةرجشلا كلت نم

 نم هب اهحلصي ام عيمج اهميرح يف ثدحي نأ هل زوجي لهف ،ةرجش هل نم اسو
 تناك نإف ؟ اهعوقو فاخ نإ ناطيحلاو داوعألا نم هب اهعفري اًّمِم اهريغو ثرحلا
 كلذ يف رمعي نأ لإ ،هب اهحلصي ام عيمج اهيف ثدحي هنإف اهلصأ نم هل ميرحلا ةعقب

 كلت ميرح كرتي ينح كلذ نم هعنمب هراح لف !ميرحلا اه نوكي ةرامع عضولل
 اهحلصي ناك ولو ائيش هيف ثدحي الف هريغل هترجش ميرح ناك نإ امو .ةرامعلا

 ام ةح يف ةرجشلا تناك نإ امأو .هلعفي نأ هلف كلذ لبق هلعفي ناك ام الإ «هب

 امهنيب ام دح يف تناك ةرامع لك كلذكو .اهعزن ىلع ناذحآتي امهنإف امهني
 ؛ضرألا يف اكرتشا امك امهنيب تناك تتبث اذإف ؛تبثت مل ام اهعزن ىلع اذخآتيلف

 امهيلع ميرحلا اه نوكيف تتبث اذإف ،امهسوؤر ىلع امهنيب نوكت :لوقي نم مهنمو
 نم هيلي اًّمِم اهميرح يف امهنم دحاو لك ثدحي اميف ناعنامتيو ةيحان ٌلُك نم اعيمج
 اهيلإ كرتيلف ةرجشلا كلت ميرح نم هيلي اًمِم هضرأ يف رمعي نأ دارأ نمو .هضرأ
 .ةرامعلا كلت ميرح

 نأ دارأف امهدحأل ضرأ امهبناجبو امهنيب اميف ضرأ يف اكرتشا نإ كلذكو

 ارمعي نأ ادارأ نإ كلذكو .امهضرأ ىلإ ميرحلا كرتي ىَّتَح هكيرش هعنمف ،اهرمعي

 هل يلا هضرأ ىلإ ميرحلا كرتي ىَتَح هبحاص امهدحأ عنمف !اهيف اكرتشا ييلا ضرألا

 .كلذ امهنم دحاو لكلف هكيرش نود

 .اهبناجب يلا ضرألا ىلإ ميرحلا نوكرتي مهتإف ،اهترامع اودارأ اذإ رجألا ضرأو
 ميرحلا كرتي هنإف ،اهترامع دارأ اذإ رجألا ضرأ بناجب ييلا ضرألا بحاص كلذكو

 نوكرادتي مهنإف هبحاص ىلإ ميرحلا امهنم دحاو لك كرتي مل نإو ؛رجألا ضرأ ىلإ
 .هبحاص ضرأ ميرح يف امهنم دحاو لك ثدحأ ام عزن مهنيب اميف

 ‘هضرأ نم ةربقملا ميرح كرتي هنإف اةربقملا ضرأ هبناجبو اهضرأ رمعي نأ دارأ نمو

 ؛ع رذأ ةسمح وهو ضرألا ميرح كرتي اَمَئِ :لوقي نم مهنمو ؛اهرمعيو عرذأ ةعبس وهو

 .اميرح ةربقملا ضرأ نم ةربقملا راج كردي الو عرذأ ةثالث :لوقي نم مهنمو
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 .ميرحلا امهيلع هل نوكيو .ميرحلا هيلإ كرتي هنإف رجألا ضرأ وأ دجسملا ضرأ امأو

 هلف ،اهناكم يف ىرخأ ةرجش ًةري نأ دارأف ،تتامف لجر ضرأ يف ةرجش هل نمو

 وأ يناعملا نم ىنعمب هيلإ تلقتنا نمو ،هنم اهارتشا نملو &،هدعب نم هتئرولو "كلذ

 ءالؤه نم دحاو لك دريو ؛ءاوس هلك اذه يف باوجلاف رجألا هوجو هجول تلعج
 ناك اذإ اهتفلاخ وأ تتام يولا ةرجشلا كلت تقفاوأ ءاوس ىرخأ ةرجش اهناكم يف

 .اهناكم يف هلعجي نأ هل زئاج تابنلا كلذكو .ىلوألا نم ةرضم لقأ فالخلا

 نأ دارأ مث هنم مولعملا فنصلا لثم ‘رخآ لجر ىلع لجرل تبث اذإ تابنلا كلذكو

 .ةرضم هنم لقأ وأ هلثم ناك ام هيف ثدحي هنإف هريغ هيف ثدحي

 نيترجش اهناكم يف دري نأ دارأ مث تتامف لجر ضرأ يف ةرجش هل نمو

 .كلذ نم هعنمي ضرألا بحاص ًةإف ،اعيمج نيترجشلا عسي ناكملاو

 ري هنإف ،ناترجشلا تتامف دحاو ناكم يف هريغ ضرا يف ناترجش هل نم امأو ٤ 2

 امهناكم تذخأف ةدحاو هيف در نإف ،نيتننا ريو ةدحاو ةرجش . ف

 ديزي هنإف اعيمج امهناكم ذخأت مل نإو ؛كلذ دجي الف ةيناثلا دري نأ دارأف 5امكيمج

 .لوألا امهناكم زواجي الو ةيناثلا

 يف اهبحاص ًدرف تتامف رذجلا ةظيلغ يهو _ لجر ضرأ يف ةرجش هل نمو
 نم جرخت مل ام ،اهناكم نم ءاش ةيحان يأ يف اهدري هتإف ،اهنم قرأ ةرجش اهناكم

 نإف ،كلذ دجي الف اهنم ظلغأ ةرجش اهناكم يف ةري نأ دارأ نم امأو .لوألا اهناكم

 .هيلع هكردي هنإف اهميرب ضرألا بحاصب ةرجشلا بحاص كسمتسا

 ؟ اهميرح اه بسحي نيأ نمف :تلق

 نم اهميرح بسحي امنإف ةظيلغلا ناكم يف ةقيقرلا ةر نإ امأو رذجلا نم :لاق

 ،لوألااهرذج تزواج ىتَح ةريخألا تظلغ نإ امأو ؛تتام يلا ةرجشلا رذج

 بحاص هذخأي هئإف تبثت مل نإو ‘تتبث اذإ ةريخألا هذه رذج نم بسحي اَمَتإَق

 اَمََّق ،ىرخألا نم ظلغأ امهيأ اوملعي مل نإو ؛ءاش نإ اهلك اهعزنب ضرألا

- 523 -



 مكاحلا همكحي مل اذإ صقنيو دادزي ميرحلا أل ءةرضاحلا هذه رذج نم نوبسحي

 نم ضعبل مهضعب ابت نإ كلذكو .صقني الو دادزي الف مكاحلا همكح اذإ امأو

 ام ىلع صقني الو دادزي الف رثكأ وأ هنم لقأ وأ ميرحلا رادقم ىلع امهنيب ام ميرح
 .هيلع اوقفتا

 ةئربت كلذ نوكي الف سسدسلاو عبرلاو فصنلا لثم ميرحلا نم ةيمستلا ةئربت ام

 ةئربت نوكي الف ،ميرحلا نم هبيصن نم ءاكرشلا دحأ ةئربت كلذكو .لكلا نم

 هكيرش نود امهنيب ام ميرح نم امهراج هرب نإ ءاكرشلا دحأ كلذكو .عيمجلل

 نم مهنم :نالوق كلذ يفف هكيرش عم هل ابت يذلا مستقا نإو .لاحلا اذه ىلع

 .هعفنت ال :لوقي نم مهنمو ؛ةئربتلا كلت هعفنت :لوقي

 ءامهراج هرب وأ امهنيب ام ميرح نم امهراخل امهدحأ ابت نإ نادقاعتملاو

 .اذه يف دحاو لجر ةلزنمب امهو ،زئاجف

 وأ اومستقاأ ءاوس ،ةئربت كلذ يف سيلف هنيعب هّمسي مل و ءاكرشلا دحأ ارب نإ امو

 مل وأ هأرب نم هدصقأ ،ةزئاج ءاكرشلا دحأ ةئربت تإ :لوقي نم مهنمو ؛اومسنقي م

 ىلع عيمجلا ةئربت ميرحلا نم ةيمستلا ةئربت كلذكو .اومستقي مل وأ اومستقاأ \هدصقي

 .لوقلا اذه

 اهدصقي مل و اهادحإ نم هاّربف ،ةقزتفم ."تايرح لجر ىلع لجرل ناك اذإو
 .ةئربتلا كلت زوجت الف اهنيعب

 ،ىرخأ اهناكم يف دريو اهعزني نأ دارأف ،هريغ ضرأ يف ةرجش هل لجرف :تلق

 الإ ،ىرخأ اهناكم يف دريو اهعزنيو ،هعنم دجي الف ؟ كلذ نم ضرألا بحاص هعنمف

 ةلخنب تلصتا نأ لثم ؤهوجولا نم هجوب ضرألا بحاصل ةرضم كلذ يف ناك نإ
 يف ناك وأ اهّرض دقو لإ اهعزني الف اهنم برقلاب ىرخأ ةلخن تناك وأ ،ىرخأ

 .ميرح : عمج - 1
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.
و
.
 ام اهعزن دجي ال ذئنيحف ،تابنلا نم كلذ ريغ وأ ةيقاسلا وأ طئاحلل ةرضم اهعزن 

 .ءاش نإ اهعزنيلف تلاز اذإف 5ةَرَضَم هيف تماد

 هنم عيبي نأ ضرألا بحاص هبلطف ،هريغ ضرأ يف ةرجش هل الجر تيأرأ :تلق
 ؟ اضوع اهيف هل يطعي وأ ةرجشلا كلت ميرح

 اضوع هيف هل يطعي نأ امأو .كلذ زوجي ال :لوقي نم مهنمو ؛زئاج كلذ :لاق

 .كلذ زوجي الف ضرألا بحاص ريغ

 هيف هل يطعي وأ ،هريغل اهميرح عيبي نأ دارأف هضرأ يف ةرجش تناك نإ امو

 نم هجول هلعج وأ ،هتأرمال هقدصأ وأ 5اريجأ هب رجأتسا نإو .زئاج وهف اضوع

 هل ةرجشلا تناك نإ امأو ؛زئاج كلذف هل ضرألاو ةرجشلاو رجألا هوجو

 هتأرمال ضرألا تناك وأ ،هب هرجأتسا نإ ًالإ ،كلذ زوجي الف ،هريغل ضرألاو

 وأ ميرحلا اذه ىرتشا نمو .زوجي ال :لوقي نم مهنمو ؛زئاج كلذف اهل اهقدصأف

 نإ ًالإ هترامع هل زوحت الف كلذ زوحي ثيح ةراجإلا يف هذخأ نم وأ هل قدصأ

 َ .ةرجشلاو ضرألا بحاص ىلع كلذ طرتشا

 ةرجشلا بحاص فلتخاف ،سارمغ هبناجبو ،هريغ ضرأ يف ةرجش هل نم امأو
 .نم ميرخحلاب كل مكح امنإ :ضرألا بحاص لاقف !ميرحلا يف ضرألا بحاصو
 لصأ نم ميرحلاب يل مكح مإ :ةرجشلا بحاص لاقو ،ةريبكلا ةرجشلا لصأ

 اهب ىتأ نإف ،ىَعَدا ام ىلع ةنيبلا ضرألا بحاص ىلعف ةريبكلا ةرجشلا عم سارغلا

 تبثيو ،ةرجشلا بحاص فلح اهب تأي مل نإو اركذ ام ثيح نم ميرحلاب هل مكح

 .ىعدا ثيح نم ميرحلا هل

 نم اهجرخأ وأ اهب قدصت وأ اهبهو وأ راجشألا عابف اهضرأ يف راجشأ هل نمو
 ام بسح ىلع اهُنميرح راجشألا هيلإ تلقتنا يذللف .هوجولا نم هجوب هكلم

 كسسأ نإ كلذكو .ميرح اهل نوكي الأ ضرألا بحاص طرتشا نإ ًالإ ،هيلع تناك

 راجشألا ميرحف ،انركذ يلا هوجولا نم هجوب هكلم نم ضرألا جرخأو راجشألا
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 وأ كلذ لبق هلعفي ام لك راجشألا ميرح يف لعفي نأ ضرألا بحاصلو !هلاح ىلع

 يف لعفي نأ هل زاج ضرألا هيلإ تلقتنا نم كلذكو ؛هكلم نم اهجرخأ ولو هنود
 .الوأ ضرألا هل تناك نم هلعفي ام لك راجشألا كلت ميرح

 وأ ،اتيب ضرألا كلت يف يبي نأ يرتشملا ىلع طرتشاف اضرأ لجرل عاب نمو
 رمعي نأ ضرألا بحاص دارأف ،اًراجشأ اهيف سرغي وأ ،الصمم وأ ةيقاس اهيف ثدحي

 هلف هتيرحو هيلع طرتشا ام هل نيبي ىَّتَح ،هضرأ ةرامع نم عئابلا هعنمف ،هضرأ

 َكلَد هل نيبي نأ لبق يرتشملا تام نإو ؛رظنلا لهأ يأرب كلذ هل نيبي ىتتَح هعنم

 ال :لوقي نم مهنمو ؛زئاج وهف طرتشا يذلا كلذ عئابلا عاب نإو .هماقم هتنروف

 نإف ؛لاخحلا اذه ىلع هوجولا نم هجوب هكلم نم هجرخأ وآ هبهو نإ كلذكو .،زوجي
 يذلا ثدحي نأ دارأ نإو ؛زئاج وهف رجألا هوجو نم هجول طرشلا كلذ لعج

 .كلذ هلف رجألل طرتشا

 طرتشاف رجألا هوجو نم هجول وأ دجسملل وأ نيكاسملل هضرأ لعج نم امأو

 ؛كلذ هل سيلف سرفلاو ةيقاسلاو طئاحلا هبش انركذ يقلا هوجولا نم اميش اهيف
 ؛نيكاسملل اضرأ لعج نإ كلذكو .طرتشا ام ىلع كلذ هل زوجي نم مهنمو

 زئاج كلذف رجألا هوجو نم هريغل وأ دجسملل اراجشأ اهيف سرغي نأ طرتشاف

 .ميرحلا ال نوكيو

 ارجألا هوجو نم هجول ضرألا لعجف ضرأو راجشأ هل تناك نإ امأو

 ًالا طرتشاف رجألل راجشألا لعج نإ كلذكو .زئاج وهف ميرحلا اهيف طرتشاف
 .لاحلا اذه ىلع ميرح اهل نوكي

 رفحي وأ إةيقاس اهيف يرجيل وأ ،اهيف ينبي وأ اهضرأ يف سرغي نأ لجرل نذأ نمو
 .ةدملا كلت ىلإ هبيرحو كلذ هل نوذأمللف ،ةمولعم ةَدُم ىلإ الصمم

 هراجشأل نوكي الأ يرتشملا ىلع طرتشاف ضرألا عابف .راجشأو ضرأ هل نم امأو

 طرتشاو راجشألا عاب نإ كلذكو 5زئاج وهف ةرامعلا نم مولعم فنص يف لإ ميرح

 .لاخلا اذه ىلع ةرامعلا نم مولعم فنصل لإ ميرح اهل نوكي الآ عئابلا
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 ميرح اهل نوكي ًالأ طرتشاف ارخآل راجشألا عابو لجرل ضرألا عاب نإ كلذكو
 .زئاج وهف الصأ ميرح اهل نوكي الأ وأ مولعم فنص ين الإ

 وهف ميرح اهل نوكي ًالأ طرتشاف ضرألا كسمأو اراجشأ لجرل عاب نإ امأو
 كسمو ضرألا عاب نإ كلذكو .زئاج وهف كلذ دعب اهميرح ىطعأ نإو .زئاج

 .زئاج وهف اهبرح نم كلذ دعب هارف اهميرحو راجشألا

 راجشألا عاب كلذ دعب مث ءاهميرحو راجشألا ىنثتساو لجرل ضرألا عاب نإو

 ؟ال مأ ©كلذ هل لهنف اهميرح كسمأو رخآل

 الف دودحلا اهل نيبي مل نإو ،زئاج وهف ةرم لأ ادودح ميرحلل لعج نإ :لاق

 رمعي نأ ضرألا بحاصلف ،ميرخحلا اهل نوكي الأ طرتشاو راجشألا هل عاب نإو .زوجي
 طرتشا نإ ًالإ ،كلذ هل زوجي الف راجشألل ةرضم هيف تناك نإ الإ راجشألا تحت ام
 .هلعفي نأ ةرم لوأ

 نأ دارأ نإ ةفيلخلا وأ ميرح هيف لفطلا هنبال ام ميرح عزني نأ بألا دارأ نإو

 نأ دعب هذر كلذكو ؛زئاج كلذف مهل حلصأ كلذ ىأر نإ ميرح هيف ميتيلل ام عزني
 .لاحلا اذه ىلع هوعزن امدعب وأ نكي مل

 نأ نهترملا وأ نهارلا دارأف لجرل "مهنهرأف هريغ ضرأ يف راجشأ هل نمو

 نهرلا خسفنا دقف هعزن ىلع اقفتا نإو ؛كلذ دجي الف راجشألا كلت ميرح عزني

 .كلذ هلف ميرحلا هل نيبي نأ ضرألا بحاصب امهنم دحاو لك كسمتسا نإو
 ه

 كلذكو . هتابثإو هعزن امهنم دحاو رُكِل زئاجف لاملا بحاصو ضراقملا امأو

 .لاحلا اذه ىلع هعزنو ميرحلا تابثإ يف ةراجتلا يف هل نوذأملا هدبعو ديسلا

 نأ ضرألا بحاص دارأف ،ميرح افو لجر ضرأ يف ةرجش تناك نإ امأو

 كلذ ىلإ كرتي مل و 5ةيقاس هيف يرجي رأ ،الصمم هيف رفحي وأ ميرحلا فرط يف سرغي

 نبا :ر .“نهَر” يف ةغل َنهرأو .راجشألاو ضرألا وه ىشملا ريمضلا عحرم :«امهنهرأف» - 1

 .«نهر» ةَداَم ©برعلا ناسل :روظنم
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 كلت نيب ام كردي ىًّتَح هعنم هلف كلذ نم ةرجشلا بحاص هعنمف . اميش ميرحلا

 .رثكأ وأ كلذ لق "ميرحلا كلذ ىلإ ةرامعلا ةرضم هب لصت ال ام ميرحلاو ةرامعلا

 دجي الف عرارزلا هيف عرزي وأ ،اقيرط وأ اطئاح كلذ يف ثدحي نأ دارأ نإ امو

 .كلذ نم هعنم ةرجشلا بحاص

 ميرح هل نيبي نأ ضرأل ا بحاصب كًسمتف اهريغ ضرأ يف ةرجش هل نمو

 وأ ةدايزلاب طلغ هنأ ضرألا بحاص ىعدا كلذ دعب نم مث ،هل هنَّنيبف ،ةرجشلا

 ناصقنلاو ةدايزلا يف اوفلتخا نإو "لألا ميرحلا فرع ىلإ نوعجري مهتإف ناصقنلاب

 دعب اهتظلغ نم ناصقنلا وأ 6اهتظلغ دعب ةرجشلا عذج ةقر نم ةدايزلا اودجوف

 هنإف مكاحلا همكحي مل نإ امأو ؛مكاحلا همكح ام كلذ رمأ ول زواجي الف ،اهتَقر

 ام هري نأ ضرألا بحاصلو ،ةرجشلا ةظلغب اصقان ناك اذإ ميرحلا مامت هيلع كردي

 .ميرحلا نم هيلإ داز

 صقتنا ىَّتَح اقرخناف ءامهميرح امهل اجرخأ اذإ لصمملاو ةيقاسلا كلذكو

 .اهلبق قلا يف باوج لاك اهيف باوجلاف ،امهميرح دادزا ىَّضَح انفد وأ ،امهعيرح

 دعب مث هل هنَّتيبف 6ااهميرح هل نيبي نأ هذخأف { هريغ ضرأ ف ةرجش هل نمو

 بحاص ىَعَدا وأ ،نيعارذب ةرجشلا بحاص طلغ هنأ ضرألا بحاص ىَعَدا كلذ

 ادجو نإف ؛ةداعلا ىلإ ناعجري امهنإف ،هيرح نم هصقنأ ضرألا بحاص أأ ةرجشلا

 عرذألا هب لضافتت ال ام اودجو نإو ؛كلذب لغتشي الف عرذألا هب لضافتت ام

 .ايمح ناصقنلاو ةدايزلا يف اددارت

 ىلع اهنك تايرحلا عرذأ كلذكو ،سانلا طسوأ عرذأب كلذ نوربتخي اَمَتِو

 .لاحلا اذه

 ىلإ كلذ نم هل صقني نأ دارأ من ليوط عارذب هترجش ميرح ىطعأ نإ

 هولعف ام ُلَكَف ةدايزلا بلط مث ريصق عارذب ةرجشلا بحاص ذخأ وأ طسوألا

 اذه ىلع امهل مكاحلا همكح ام لك كلذكو ؛هريغ نادجي الف امهقاَقّتاب كلذ نم
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 ءلضافتلا نالطب امهنم دارأ نم ُلُكَف مكاحلا همكحي مل وأ اَقفَتَي مل نإو .لاحلا

 .هلوق لوقلاف

 ميرحلا ناكرادتي لهف ،زجاحلا لاز مث ميرحلا عنمي زجاح امهنيب ناك نإ

 !ميرح هل نوكي الف ،زجاحلا لاوز لبق راجشألا نم ناك ام لكف ؟ امهنيب اميف

 اناك اذإ ةيقاس وأ لصمم لثم كلذو ،ميرحلا هلف زجاحلا لاوز دعب ثدح ام لكو

 لبق ةرامعلا نم ناك ام ُلَكَق ،انفدف ضعب ىلإ امهضعب زاوج نم قورعلا ناعنمي
 طئاخلاو "الفصلا كلذكو .ميرحلا اهلف امهنفد دعب ناك امو ،اهل ميرح الف امهنفد

 .لاحلا اذه ىلع

 هيلإ كرتي ىَّتَح هراج هعنمف ‘هضرأ رمعي نأ دارأف لجر ضرأ بناجب ضرأ هل نمو

 .ميرحلا هيلع كردي الف الصأ هضرأب عفتني ال هعنم يذلاو ،اهدارأ يلا ةرامعلا ميرح

 ،اهامستقاف راغ رأ لجام وأ رعب وأ نيع اهيفو ،اضرأ نالجر كرتشا نإ امأو

 دحاو ك كردي هنإف ءامهنيب ام دح رئبلا وأ نيعلا وأ راغلا وأ لجاملا العجو

 وأ رئبلا تنفد نإف ؛راغلا وأ لجاملا وأ نيعلا وأ رئبلا كلت ميرح هبحاص ىلع امهنم

 كلذ ميرح يف رمعي نأ امهدحأ دارأف ،لجاملا مدهنا وأ راغلا راهنا وأ نيعلا تراغ

 هلاح ىلع هنوكو هربج ىجري امم كلذ ناك نإف ،هبحاص هعنمف اهضرأ يف هيلي اًمِم
 نإو .ةرامعلا ميرح نم آلإ هعنمي الف هعوجر ىجري ال ناك نإو ،كلذ هلف لوألا

 ولو ،ائيش لوألا امهميرح َ يف ناثدحي الف امل ضرألاو امهريغل يناعملا كلت تناك

 اكرزتيو ،اهملك امهضرأ ارمعي نأ امهل زوجي :لوقي نم مهنمو ؛هربج ىجري ال هنأ

 .بحلا وأ راغلا وأ نيعلا وأ رتبلا ةعقب ىلإ ةرامعلا كلت ميرح

 اهعمج ةناوفّصلاو .يفصو يفصو ءافصأ :عمجلا عمجو ،تاوفصو افص :(ج) :ةافصلا - 1
 اذإ اهميرح امّصللف اذه ءوض ىلعو .مخضلا دلصلا رجحلا :ءاوفصلاو .ناَوَفَصو ناوثفَص

 .فلولا دارم ملعأ هللاو .كلذ هبشأ امو ،نيتراَمع نيب ارجاح وأ ،ةرامعل ادح تناك
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 اورمعف ،مهنيب دودحلا اولعجو ،اهومستقاف موق نيب ضرأ تناك نإ امأو
 ١6٠ا ےس .نب . ,(ا)۔ ت . ,. ئ . . . . .

 اوناك نإف ؛"ةئيلوأ يهو امهنيب اميف راغ وآ رئب رأ نيع اهيف جرخ من ،مهضرأ

 مل نإ امأو ؛هيف تبثت ام رادقم تثكم اذإ ةرامعلا كلت مهيلع تتبث دقف صاوخ

 هذه نم مهنيب جرخ ام ميرح نوكرادتي مهتإف هيف تبثت ام رادقم هيف ثكمت

 تناك نإ امأو .الصأ ةرامعلا كلت مهيلع تبثت الف ةَّماَع اوناك نإ امأو ؛يناعملا

 .مهيلع تبثت اهنإف رصاخلل نيعلاو رتبلاو ]ةَماَعلِل ةرامعلا

 ام رادقم اوثكمو اورمعو دودحلا اوبصنو اومستقاف موق نيب ضرأ تناك نإو

 لاوزب الإ اهٹكم نكميالو .ةيلوأ نيع مهنيب اميف تجرخف .ةرامعلا هيف تبثت

 ؟ عرنلاب ىلوأ امهيأف ةرامعلا

 وأ .صاخلل نيعلاو ةرامعلا تناكأ كلذ يف ءاوس ،ةرامعلا عزنت اَمّئِإ :لاق

 ىلوأ ةرامعلاف ،ًرصاخلل وأ ةماعلل اعيمج اتناكوأ 5ةّماَعلِل نيعلاو ،ةَصاَحلل ةرامعلا

 نيعلاب اوملع اذإ امأو ؛ةرامعلا نيح يف نيعلاب اوملعي مل اذإ .هلك اذه يف لاوزلاب

 الف ةماعلل تناك اذإ امأو ؛ةَمصاَخلِل تناك اذإ اهيلع ةرامعلا تتبث دقف ،اورمعف

 تناكأ انركذ يلا هوجولا هذه يف ءاوسو ،اوملعي مل وأ اوملع ،اهيلع تبثت

 ناطيحلاو راجشألا ةرامعلا هذه يف ءاوسو ،مهريغل وأ نيعلا باحصأل ةرامعلا

 .تازاججلاو يقاسملاو

 يف اونفدو دجسملا اونبف .ةربقملل وأ دجسملل اهولعجف موقل ضرأ تناك نإ امأو

 وأ دجسملا لاوزب الإ نيعلا حلصت الو ةيلوأ نيع ضرألا كلت يف تجرخف ةربقملا

 امي ةربقملا تلاز وأ دجسملا مدهنا نإو .ةربقملا لوزت الو دجسلملا مدعني ال هتإف ،ةربقملا

 ،نالطبت الو اوؤاش نإ مهنيع اوربجي نأ موقللف ءاهلصأتسا ىتَح هلل ا لبق نم ءاج

 هللاو .رشبلا عنص نم ال هللا عنص نم ةيعيبط اهنأ اهنم موهفملاو ،ةظفللا هذه تمدقت - 1

 .ةثدحم نيعلا كلت تناك نإ امأو» :ةيلاتلا ةرابعلا ىَمغملا اده دكؤي يذلا َلَعَلو .ملعأ

 .«...اهنوعني مهئإف ،ةعيلقب تسيلو
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 اهيف اونبي نأ لبق ةيأ نيع ضرألا كلت ف تجرخ نإ َكِلَذَكَو .ميرحلا امهل نوكيو
 تناك نإ امأو .اودارأ امفيك مهنيعب نوعفتني مهنإف 5اناومأ اهيف اونفدي وأ ءادجسم

 ةرضملا اهيلع تبثت مل نيع لُكَف 6اهنوعنمي مهنإف ،ةميدقب تسيلو ةثدحم نيعلا كلت
 .لاحلا اذه ىلع راغلاو لجاملاو رتبلا كلذكو .ميرحلا اهل نوكيف

 نأ ضرألا بحاص دارأف ،اهميرح هل نيبو لجر ضرأ يف ةرجش هل تناك نمو

 وأ اًبشخ هيف عضي وأ ،ائصخ هيف نيبي نأ لثم إةرامعلا ريغب ميرحلا كلذب عفتني

 ام عيمج نم هعنم هلف كلذ نم ةرجشلا بحاص هعنمف ،كلذ ريغ وأ ابارت وأ ادامس

 ُرُضَي امي اضيأ هاهنيو هعنميو ،ةرجشلا ةرضم هيف هل نكت مل ولو ؤهيلع تبشي
 ،كلذ نم هعنمب الف ةرجشلا هب رضي الو هيلع تبشي ال ام امأو .ة ةرجشلا عضوم
 هكردي هنإف تقولا كلذ يف هعزنب ةرجشلا بحاص هذخأف اذه نم 7 لعف نإو

 كلذكو .لاحلا اذه ىلع هرمأ نم وأ هلافطأ وأ هديبع لعف ام كلذكو .هيلع

 هلف كلذ نم ضرألا بحاص هعنمف ،ميرحلا اذهب عفتني نأ َداَرَأ نإ ةرجشلا بحاص

 .سانلا هيف ىوتسا ام الإ 6هعنم

 ةرجشلل حلصي ام ةرجشلا كلت ميرح يف عضي نأ ضرألا بحاص دارأ نإو

 ؟ هبحاص هعنمف

 هب عفتني الو ،ضرألا بحاص ناطلس هيلع يرجي الو ،ةرجشلل حلصي ام :لاق

 امهاوس نَّم ةرجشلا بحاصو ضرألا بحاص عنميو ،هنم رحشلا بحاص هعنمي الف

 ًلإف ءائيش كلذ يف ثدحي نمل امهدحأ نذإ نإو .ائيش كلذ يف ثدحي نأ سانلا نم

 .هثدحأ نم كلذ عزنب ذخؤي اَمّتَق كاميش هل نوذأملا ثدحأ نإو .هعنمي رخآلا

 وأ نيعلا لثم ؛هلطبي ام لك اهميرح يف ثدحأف لجر ضرأ يف ةرجش هل نمو
 لطبأ ام ضوع يف هب كسمتساف هتقح هنم ذخأي نأ ردقي ال نمل هعاب وأ كاههبشأ ام

 هيلإ لصي ال ءيش يف هل هجرخي نأ مكاحلا هربجي الو كلذ ضوع هيلع كردي الف ،هل

 لطبي ام لعفي نأ هلل ا نيبو هنيب اميف ضرألا بحاصل سيل نكو ،يناعملا نم ىنعمب
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 ءللا لبق نم ءاج امب هلطبي ام ميرحلا كلذ ىلع ثدح نإو .هبحاص ةرجش ميرح

 هب كسمتساف لمرلا هيلإ عمتجا وأ ،هيف عقو رادج وأ ،هيف تتبن ةرجش لثم

 ال ام ًالإ هيلع هكردي :لوقي نم مهنمو ؛هكردي ال هنإف كلذ عزنب ةرجشلا بحاص
 .يناعملا نم ىنعمب هيلع ردقي

 ضرألا بحاص هل هجرخأف ءاهميرحب كسمتساف 6هريغ ضرأ يف ةرجش هل نمو

 دعاقلل تبث دقف ةزايحلاب وأ دوعقلاب هل تبث ىّتَح ميرحلا كلذ رمعف رخآ لجر ىتأف
 هعنم نم لكو ضرألا بحاص وآ ،ةرجشلا بحاص هيلع ريغي مل نإ اذهو ،هيف

 هيلع تبثي الف ،ابئاغ وأ انونجم وأ الفط امهدحأ ناك نإو .هل تبثت الف ،امهنم

 ىلع تبثي هنإف ضرألا بحاص هعنمي مل و ،ةرجشلا بحاص هعنم نإو .ءيش

 ضرألا بحاص هعنم نإو ؛هترجش عفانم ةرجشلا بحاص عنمي الو ضرألا بحاص

 .لاح ّلُك ىلع ءيش هل تبثي الف ةرجشلا بحاص هعنمي مل و

 وأ هعاب مث ،اهميرح ضرألا بحاص هل جرخأف هريغ ضرأ يف ةرجش هل نمو
 تإ :لوقي نم مهنمو ؛هلُك كلذ نم لعف ام هل زوجي الف نيكاسملل هاطعأ وأ هبهو
 .ءيش هعفانم نم ةرجشلا بحاصل صقتني ال نكلو زئاج هلك كلذ

 ،اهع :: اهبحاص دارأف ميرح اه سيل وأ ميرح اهل ،هريغ ضرأ يف ةرجش هل نمو
 امب ةرجشلا كلت تلاز نإو .كلذ هلف اهعزن نم هعنمف ضرألا بحاصل عفن اهيفو

 الف ،ىرخأ ةرجش اهناكم يف سرا :ضرألا بحاص هل لاقف ،هلل ا لبق نم ءاج

 ةرضم ةرجشلا لاوز ناك اذإ هيلع هكردي :لوقي نم مهنمو ؛كلذ هيلع كردي

 .ضرألا بحاصل

 هتكئربتف اهميرح نم ةرجشلا بحاص هارتف 86هريغ ضرأ ف ةرجش هل نمو

 ؛هتئربت زوجت الف ،هريفل يه اذإف ةرجشلا كلت هل ا ىلع هنم هرب نإو ؛ةزئاج

 وأ ميتي وأ بئاغ نيا هرمأ يلو نمل تناك نإو ؛ةزئاج هتئربتف هلفطل تناك نإو

 اذإف ©ثاريملاب هل اهًناىلع ةرجشلا كلت ميرح نم هرب نإو .هتئربت زوحت الف ،نونحج
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 تسيل ةرجشلا كلت نأ ىلع هنم هارب نإو ؛زوجي الف هنم هرب امدعب الإ اهثري مل يه

 ميرح نم ضرألا بحاص ةرجشلا بحاص ارب نإو .ةزئاج هتئربتف هل يه اذإف ،هل

 ؛هتئربت زوحت الف ،كيرش اهيف هل وأ هريغل يه اذإف ،هل ضرألا أ ىلع هترجش

 .همهس ةئربت زوجت كيرش اهيف هل جرخ نإ :لوقي نم مهنمو

 نم لوق ىلعف 5هارب ام دعب ةرجشلا كلت تّقحتساف ،هترجش ميرح نم هرب نإو
 أو .زوحت ال هتئربتف ،لؤوأ نم قاقحتسالا :لوقي

 .ةمات هتئربتف

 هئارش ي جرخف ،اهميرح نم ضرألا بحاص رف هريغ ضرأ ف ةرجش ىرتشا نمو

 بحاص بف اهضرأ ضرألا بحاص عاب نإ كلذكو .هتئربت زوجت الف ،خاسفنا

 .اضيأ هتئربت زوحت الف .خاسفنا هئارش يف جرخف ،اهميرح نم يرتشملا ةرجشلا

 قيرط :اهلؤأف .هتافص فالتخا ىلع ،ريغ ال هسفن قيرطلا وه قرطلا ميرحو

 مث .عرذأ ةسمخ وهو .‘»ةياتقسلا قيرط هيلي مث ٥ع رذأ ةنالث هيرح و &‘ةلاَج رلا

 مهنمو ؛عرذآ ةتس ةباَمطحلاو ةياَنقسلل :لوقي نم مهنمو ؛اهلثم ةسمح 5ةبائمطحلا

 ريمحلا لماحم قيرطو .عرذأ ةسمح ةياقسلاو ،عرذأ ةتس ةباطخلا :لوقي نم

 ريمحلا سيلالت كلذكو ،عرذأ ةعبس وهو ،ءاوس تايوارلاو رئارغلاو لبانزلاو

 ةلاحر :يأ لاَحر» :بيذهتلا نع القن برعلا ناسل يف لاق .لجرألا ىلع ةاشملا :ةلاحرلا - ]
 كلذ نم فا ره فوخ ناك ناف» :فوخلا ةالص ثيدح يفو هةلاًحَر 7 موقو

 .«سرافلا فالح :لحارلاو ,شام :يأ ءلحار عمج لاحرلا :«اتابكرو ًالاجر اولص
 .ىهتنا

 .يقاسلل عمج وهو .ةيماع :ةياقسلا - د
 .باطح عمج َوُهَو :ةيماع :ةبانطحلا - 3
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 ريمحلا قيرط كلذكو .لاحلا اذه ىلع اضيأ ريمحلا كابشو ©بطحلا لامأو لاغبلاو

 لثم رقبلاو ليخلاو لاغبلا كلذكو .عرذأ ةعبس :مهيلع لمحي ام فالتخا ىلع اهكك
 الخ ام ،اًغارذ رشع انثا :اهيلع لمحي ام فالتخا ىلع اهك لامجلا قيرطو .ريمحلا

 اهلك يشاوملا قيرط اَساو ءامعارذ نورشعو ةعبرأ اهلف ،“}لماحماو مزئاوجلا قيرط
 نوعبرأ جاجحلا لفاوق قيرط كلذكو .ىعرملا ىلإو ءاملا ىلإ اعارذ نوعبرأ وهف

 .اهنم رثكألاب نوذخأي مهنإف فانصألا هذه هيف طلتخت يذلا قيرطلاو .اعارذ

 نأ اودارأ اذإ هلك اذهو .هل تلعج ام زاوج ىلإ اهيف رظني اَمَئِإ اهلك قيرطلاو

 نم هوك ردأ ام امأو .هريغل هيلع اهوبجوأ نم ىلع اهومكحي نأ اودارأ وأ اهوثدح

 .نوصقني الو اهيف نوديزي الو ،هيلع تناك ام ىلع اهنوكزتي مهتإف قرطلا
 .هيلع تبث ام ىلع وهف تبث ىَّتتَح قرطلا نم ثدح ام كلذكو

 هثدحي هنإف ،كلذ لبق هيلع هل نكي مل و ،هريغل وأ اقيرط هسفنل ثدحي نأ دارأ نم اماو

 .هقامتاب الي صقني الو ديزي ال 6هيلع تبشي ،كلذ نم هل لعج ام ردق ىلع ءاش امك

 ةيقاسلا مرح فيس ةلأسم

 :لوقي نم مهنمو ؛بناج ٌلُك نم عرذأ ةثالث وهو ةيقاسلا ريغ ةيقاسلا ميرحو

 ةثالث نود ام يف اذهو ،اهيلع رمي نم زاحبو ،اهسنكل بارت نم اهيف عضوي ام رادقم
 عضوم رادقم دجي :لوقي نم مهنمو ؛هبيصي الف عرذأ ةثالث نم رثكأ امو ،عرذأ

 هيلإ جاتحي ام اعيمج اهميرح نإ :لوقي نم مهنمو ؛عرذأ ةثالث نم رثكأ ولو ،اهسنك
 .كلذ هبشأ امو اهزاحبو اهسنك نم ،اهعفانم عيمجل

 دارملا أ ريغ ،هلعاف نزو ىلع ناك ام ىلع عمجلا اذه بلغو .لعاوف نزو ىلع زئاوجلا - 1

 .ةريبكلا ةلفاقلا دصقي هلعلف ،رورملا انه زاوجلاب

 ةعتمأ لمحت يلا لفاوقلا انه اهب دصقلا لعلو .هيف لمحي ام َوُهَو لمحم :هدرفم :لماحملا - 2
 .ملعأ هلل او .موقلا
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 .دحاو اهيف باوجلاو ،ةيقاسلا ميرح لثم لصمملا ميرحو

 رمي نم زاوج آلإ ميرحلا ىلإ جاتحت الف ،سنكلا ىلإ جاتحت ال لا ةيقاسلا امأو

 اوكردي مل و ،اهوثدحي نأ اودارأ اذإ ةيقاسلا يف هلك اذهو ،اهيلإ هتجاح تقو اهيلع

 ةيقاسلا كلذكو .انركذ ام اهلف تتبث ام ثيحف ۔اميرح اهل اولعجي ١ و ،اهميرح

 .انركذ ام اضيأ اهلف مولعم ميرح اهل نكي مل و 5ةرامعلا اهيلع نكت مل اذإ ةميدقلا

 ةيقاسلا يف لجرلل نكي مل نإو .ائيش اهيلع اوثدحي الف ةرامعلا اهيلع تناك نإو

 .ميرحلا يف اهروسج بسحيو ءاملا زاح نم ًآلإ اهميرل بسحي الف ،ءاملا زاجم الإ

 ىلع لصمملا كلذكو .اهمبرح يف اهروسج بسحي الف ،اهزاجبو ةيقاسلا هل نم امأو

 .لاحلا اذه

 روسجلا اهل اوعفرف ،ضرألا هجو ىلع تناكو "موق ضرأ يف تزاج اذإ ةيقاسلاو

 ؟ ضرألا باحصأل وأ ةيقاسلل تبثت روسجلا لهف ©ضرألا كلت نم

 نإ هنإف كروسجلا اهيلعو لفسأ ةروفحم ةيقاسلا تناك نإو ،ةيقاسلل روسجلا :لاق

 اهب ليصّتتَت مل نإو ،ضرألا بحاص روسجلا يف دعاقلاف ،ةرامعلا اهيلإ تَلَصَئا

 . لاحلا اذه ىلع لصمملا كلتكو . ةيقاسلا بحاص روسجلا ف دعاقلاف ةرامع

 ةيقاسلا بحاصو ةرامعلا بحاص اهب عفتني ةيقاسلا روسج تناك نإو

 . مهنيب اميف روسجلاف

 دقف ،اهيلع زاوجلا هل تبث ىَتتَح }ةيقاسلا روسج ىلع زوجي هنأ فرع نم امأو

 . هذرب ةيقاسلا بحاص ذخأيلف يش روسجلا نم لاز نإف ؛كلذ هل تبث

 يف هل ناك نإ ملعي مل و ،هؤام اهيلع زوجيو ،اهيلع زوجي ةيقاسلا كردأ نم امأو

 لهف ،هسفن زاوجو ءاملا زاوج الإ ةيقاسلا يف هل سيل هأ ملع وأ ؟ال مأ ءيش ةيقاسلا

 ؟ يقيرطو يزاجبو يييقاس :لوقيو ،هسفن ىلإ اهبسني

 .معن : لاق
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 نويعلا ميرح يف :باب
 وأ ةميدق اهنأ فرعت ال يلاو ،ةثدحماو }ةَّيلوَأ نيع اهنم :هجوأ ةثالث ىلع نويعلاو

 نم مهنمو ؛عارذ ةئام اهمبرحو ،ميرح اهل ةميدقلاو ميرح اهل سيل اهنم ةثدحملاو .ةثدحم

 ةسمخ :لوقي نم مهنمو ؛اعارذ نوسمخ :لوقي نم مهنمو ؛اعارذ نوعبرأ:لوقي

 نوعبرأ اهميرحو ،ميرح اهل :ةثدحملا يف لوقي نم مهنمو .نورشع :ليقو ؛نورشعو
 :ليقو ؛اعارذ نورشع :لوقي نم مهنمو ؛نورشع و ةسمخ :لوقي نم مهنمو ؛اعارذ

 ةميدق اهنأ الاح فرعي ال يلا امأو .عرذأ ةسمح يهو !اهلك تارامعلا ميرح اهعيرح

 .ةميدقلا مكح اهمكح :لوقي نم مهنمو ؛ةثدحما ليبس اهليبسف ةثدحم مأ

 يف اهؤام هنم لوزي ال يذلا عضوملا نم بسحي اَمَئِإَو .نيعلا ريغ نيعلا ميرحو

 كلذ يف ءاوس اهيلع اهوكردأ ام ىلإ كلذ يف رظني امإو ؛ةرامعلا ىلإ اهيرج تقو
 ؛اهميرح لوزي الف اهؤام راغ نإ كلذكو ؛هنم تصقتنا وأ اهرادقم ىلع تدادزاأ

 اهبرح لوزي اهنإف اهرابحنا يف اوعمطي مل و اهنم اوسيآ نإ :لوقي نم مهنمو
 .ةرامعلا ميرحلا زواجي الف نيعلا ميرح نم لقأ يف اهيف تناك نإو .مهضرأ نورمعيو
 ميرحلا زواجي الف ميرحلا هل نوكي ام لك ميرح نم لقأ يف تتبث ةرامع لك كلذكو
 .ةرامعلا كلت

 .ةثدحم الو ةميدق اهأ فرعي ال امو ،ةئدحماو ،ةميدقلا :هجوأ ةثالث ىلع اضيأ رابآلاو

 اهعيرحف ةميدقلا - .اهل ميرح الف ةثدحم وأ ةميدق اهنأ فرعي ال امو ةثدحملاف

 ؛بناج لك نم اهل بسحي اَمّتِإَو ؛بناج لك نم اهريغ اهميرحو اعارذ نوعبرأ

 مهنمو ؛اهتسفن رئبلا نوبسحي الو ؤبناج لك نم اعارذ نورشع :لوقي نم مهنمو
 نيعبرأ اهميرح نوكي نأ هنم ىقست يشاوملا تناك اذإ :ةثدحملا رئبلا يف لوقي نم
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 اهيحاون نم نوقسي يشاوملا ناك نإو .يشاوملا اهنم نوقسي ييلا ةيحانلا نم اعارذ

 ؛اعارذ نورشع :لوقي نم مهنمو ؛ةيحان لُك نم اعارذ نوعبرأ اهميرحف ،اهلُك

 ىقست ييلا تقولا يف يشاوملا هيف فقت ام رادقم ميرحلا هل نوكي :لوقي نم مهنمو

 .رثك وأ كلذ لق 5هيف

 اهمبيرح نوكي ،اهيلع كلذ تبث ىّتَح يشاوملا اهنم نوقسي ييلا نيعلا كلذكو

 ءاهميرح نم رثكأ ناك ولو ،اهنوقسي يلا تقولا يف يشاوملا هيف فقت ام رادقم
 كلتل تبثت ةصاخلا يشاوملا كلذكو .ةماعلا يشاوملا ىلإ كلذ يف رظني اَمَإَو

 .مهريغل تبشت الو ةصاخلا

 يداولا ميرح يف :باب

 يداولا ميرح يف :لوقي نم مهنمو ؛اعارذ نوعبرأ :الحف ناك اذإ يداولا ميرحو

 ضرألا نوزح نم هيلإ عفدنا امو ،هعالتو هبوعش هيلإ مضت نأ "يارج الحف ناك اذإ

 كلذف هقوف اعارذ نوعبرأ هبص عيمجو .‘})هبكاسم ادتبم نم هل عيو ،هعافتراو

 .ءيش يداولا يف هل ناك نم ريغل ميرحلا اذه نوكي اَمَكِإَو .هيرح

 يداولا باحصأ امو .يداولا يف هل نم هب رضي ام يداولا ميرح يف ثدحي الو

 كلذ ناك اذإ بصملا كلذ يف هل ناك ام نارمع نم مهنم دحاو لك عنميبالف

 وأ ،هيف سرغي وأ ،راغلا هيف رفحي نأ لثم كلذو ،يداولا هب عطقي الو ،افيفخ نارمعلا

 .اسم وأ انمث وأ ارشع يداولا اذه نم عفريو .اذه لثم ناك ام وأ \ثرحي

 ءاقسلا يف امك ءارج :لاقي نأ سايقلا لعلو ،نايرجلا ريثك :ءارلا ديدشتب :«ايارج» :هلوق - 1

 .ملعأ هللاو .يقاسلا يف ةغلابم

 .هتاردحنمو هباصم يداولا بكاسم - 2
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 ميرحلا هلو ،ليسلا تقو يف هؤام غلبي ام ثيح نم يداولا ميرح بسحي ات

 .جرملا يف لخدي مل ام

 ناك نإ الإ ميرح ىرجلا كلذل سيلف ،لّوألا هارحب ريغ ىرحب ليسلا ثدحأ نإو

 يراجب ىلع ليسلا اذه ناك نإو .ميرحلا هلف كلذ لبق هيلع يرجي اميدق ىرجلا كلذ

 اذه نم اثدحم ناك ام امأو ؛ةميدق اهلك تناك اذإ ميرحلا اهنم دحاو لكلف ،ةقرتفم

 .نويعلا ءامو رطملا ءام اذه يف ءاوسو .ميرح هل سيلف

 وأ ءاقسإلا اودارأ اذإ مهيشاومو سانلا هيف فقي ام رادقم لجاوملاو ناردغلا ميرحو
 .ناردغلاو لجاوملاب رُضَي ام ةرامعلاو سرغلا نم مهيقاسم يف اوثدحي الو .اهنم عافتنالا و ۔

 رحبلا ميرح يف باب
 :لوقي نم مهنمو ؛عارذ اتئام :لوقي نم مهنمو ؛عارذ ةئامسمخ :رحبلا ميرحو

 .“ظلتما اذإ هؤام غلبي ثيح نم ميرحلا اذه هل بسحي اَمَئَِو ،اعارذ نوعبرأ

 وأ مهف ضرألا تناكأ ءاوس ،رحبلا باحصأ رحبلا ميرح نارمع نم عنمي اَمَّئَِو

 ام رادقم ةرامعلا تشكمف رمع ىمتَح ميرحلا ةرامع نم اوعنمي مل نإو .نكت مل

 تبشي الف !ةماعلل كلذ ناك نإ الإ اهعزن نوكردي الو ،تتبث هيف تبشت
 كلذ ريغب وأ ءانبلاب وأ ثرخلاب وأ سرغلاب ةرامعلا هذه تناكأ ءاوسو ؛كلذ مهيلع

 .ةرامعلا هوجو نم

 ،رحبلا باحصأل نوكي ام لثم ميرحلا نم مهل تبث اذإ يسارملا باحصألو
 ءاوس ،مهعفانم مهعنمتو مهقيرط عطقت الو مهاسرم ةرامع دارأ نم نوعنميو

 .مهل نكت مل وأ ضرألا مه تناكأ

 .رزجلا دعب دملا لاح يف رحبلا ناك اذإ هب دصقي :«لتما اذإ» :هلوق - ]
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 نم عنميو ،هماجآ لباقي امم ميرحلا هل نوكي هنإف رحبلا يف ماجآ هل نمو

 بصني نأ دارأ نَم اضيأ ماجآلا بحاص عنميو .ميرحلا كلذ ةرامع دارأ نم سانلا

 .كمسلا قيرط هنع عطقي وأ ،هماجآ بناجب

 ةنيدملا ميرح يف :باب
 :لوقي نم مهنمو ؛ناتئام :لوقي نم مهنمو ؛عارذ ةئامسمخ :ةنيدملا ميرحو

 ؛اعارذ نوعبرأ :ةماعلا رصق ميرحو .ميرح اهل سيل :لوقي نم مهنمو ؛نوعبرأ

 صاخلا رصق اماو .ميرح هل سيل :لوقي نم مهنمو ؛نورشع :لوقي نم مهنمو

 ميرح هل سيلف

 ىرخأ ةنيدم ثدحي نأ دارأ نم ةنيدملا باحصأ هنم عنمي اَمَكإ إ ميرحلا اذهو

 ارصق ثدحي نأ دارأ نم نوعنمي اَمَنإ رصقلا باحصأ كلذكو .مهتنيدم بناجب
 ةنيدملا باحصأب رضي مل اكِم ةرامعلا نم اذه ريغ امأو . .مهرصق بناجب رخآ ت . ِ

 ةنيدملا بناجب ةرضلا ثادحإ دارأ نم نوعنميو .هنم نوعنمي الف رصقلا باحصأ و

 .ماعلاو صاخلا ءاوس ،رصقلاو

 ماجآ عمجلاو نصحلا :مُح . :برعلا ناسل يف لاق _ ميجلاو ةزمهلا مضب _ :مُحَألا - ]

 نم دوصقملا لعلف اذه ءوض ىَلَعَو .حطسم عبرم تيب لك _ ميجلا نوكسب _ مألاو

 .ئطاوشلا نم برقلاب رحبلا طسو ةرخص وأ ةزراب ضرأ ىلع رحبلا طسو ىنبي ام ةظفللا
 .ملعأ هلل اَو

 رصتخم وهو ،ليمكتلا باتك ىلع هقيلاعت يف _ ينيمثلا حلاص نب دّمحم خيشلا لقنو

 يفو :ماحآلا» :(29ص /1!ج) يناتسبلل فراعملا ةرئاد نع _ نيضرألا لوصأ باتك

 نيط نم بكرم ،لحو يف عمتحب فقاو ءام اهيف ضرأ :نيّيعارزلاو نييجولويجلا حالطصا

 .«ةيح تانويح وأ تاتابن اهيفو ،اليلق وأ اريثك ةريغتم تالضفو

 انه فنصملا اهب ديري نأ دعبي الو» :يناتسبلا نع هلقن دعب نيمثلا دمح خيشلا لاق

 .«كمسلا دايطصال راحبلا عرطاوش ىلع ذَحََنت ةكرب
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 مهتازاجممُرُضَي ام ًالإ ،دارأ نم نوعنمي الو ،ميرح اهل سيلف لزانملاو ىرقلا امأو

 .اهلك مهترامع يف مهرضي ام وأ "كلذ ريغو ءاملاو ىعرملا ا

 دارأ نم عنمي هنإف ،اهُرُضَيام ثدحي نم الإ ميرح اهل سيل اهلك ثاطيحلاو

 ىلإ كرتي نكلو "كلذ نم عنمي الف رخآ بناجب اطئاح ينبي نأ دارأ نم امأو .كلذ

 ؛هحلصي نأ دارأ اذإ ديلا هيف ُُمَي ام رادقم :رخآ لوقو ؛‘)ةبصق رادقم هراج طئاح

 كلذ يف سيل :لوقي نم مهنمو ؛هحلصي نأ دارأ نم هيف ُرُمَي ام رادقم :رخآ لوقو

 ميرح يف لوقي نم مهنمو ؛هراج طئاح ىلإ هطئاح لصوي ال هنأ الإ إمولعم ةح
 .عرذأ ةسمح :لوقي نم مهنمو ؛عرذأ ةنالث :ناطيحلا

 ام ضرألا بحاص ىلع كردي هتإف ،هنذإب لجر ضرأ يف اتيب وأ اراد ىنب نمو

 ناك نأ لثم كلذو ،اهلك عفانملاو قرطلا نم ،تيبلا وأ رادلا كلت هنع ينغتست ال

 نم ناك نإو ؛هيشاوم هيلإ يوأت اعضوم هل نولعجي يشاوملا لهأ نم تيبلا بحاص

 كلذكو .منغلاو رقبلا كلذكو ؛هلامج هيلإ جاتحت ام هل اولعجيلف لامحلا باحصأ

 امو ،هلوخدو هجورخ تقو ين هلامحأ هيف عضي اعضوم هل اوعجيلف ارفاسم ناك نإ

 كلذكو .هبطح هيف عضي اعضوم هل نولعجي باطحلا كلذكو .هتلومح هيلإ جاتحت
 كلذكو .مهعئانص يف هيلإ نوجاتحي اعضوم مهل نولعجي مهك عئانصلا باحصأ

 نولعجيو ،يرتشيو هيف عيبي يذلا ناكدلا لثم هيلإ جاتحي ام هل نولعجي عايبلا

 .فمهتسانُكو مهدامر هيف نوفذقيو }هيف نوخبطي اعضوم مهلك ءالؤهل

 اهيف ثكمف !هنذإ ريغب مأ ىنب هنذإبأ فرعي مل و اهريغ ضرأ يف ىنب نإ كلذكو

 .اهلبق ييلا ةلأسملا يف ًباوجلاك اهيف باوجلاف {ةزايحلاب هل تبث ىَتتَح

 يف لاق .راتمأ ةنالث لداعي ام يأ ،ةطّسوتملا ةبصقلا لوط رادقم يأ «ةبصق رادقم» :هلوق - 1

 ,ك م3.696 = عرذأ ةتس هردق ،ةحاسملل سايقم :ةبصقلا» :ءاهقفلا ةغل مجعم باتك

 .«2ع13.6604 ٠

 .ةسانكلا رثأ نم ةمامقلا نم عمجي ام _ فاكلا مضب _ ةسانكلا - 2

- 540 - 



 نم هعنمي ضرألا كلت بحاص ف ،هريغ ضرأ طسو يف ضرأ هل تناك نمو
 ،سرغ وأ كلذ دعب ىنبف ،هيلع رجحو هعنم نإف ،تاّرضملا نم هب ثدحي امب اهترامع

 رمع ىتح هعنمي مل نإو ؛هب هرضي ام لكو تازاجملاو قرطلا نم اميش هيلع كردي الف
 اتيب ىنب نأ لثم هل تبثت يتلا ةرامعلا كلتو .هلك كلذ هيلع كردي هتاف .هضرا

 ،ةرومطم وأ اراغ رفح وأ ءاملا كردأ ىتَح ارئب اهيف رفح وأ ،ةبتعلا اه لعج ىتح

 :لوقي نم مهنمو ؛اذخأ ىتَح اسرغ اهيف سرغ وأ ،امهيف لخد نم ىراوت ىَّتَح

 جاتحي امو اهيلإ زاجلا هل تبثي هتإف نينس ثالث ىلإ اضيأ اهثرح نإو يغتست ىتَح
 .كلذ نم هيلإ

 كلذ نم هعنمي هراج نإف «اتوناح هَذحَسي نأ داراف رخآ لجر برقب تيب هل نمو

 هناكد نبي م ام هعنمي :لوقي نم مهنمو ؛ىرتشاو عابف هتادأ بصنيو هناكد نبي م ام

 دادحلاو ً.رتشي ملو عيي مل ولو هل تبث دقف هعنمي مل و اذه لعف نإف ؛هتاد بصنيو

 مهناريج ىلع اذه اوثدحي نأ اودارأ اذإ مههبشأ امو راصقلاو هفادنلاو “اؤنلاو

 يف اوذخأ اذإ مهناريج ىلع كلذ تبثي امو ؛كلذ مه اوتبشي مل ام مهنوعني مهنإف

 اوبصن اذإ كلذ مهل تبشي :لوقي نم مهنمو ؛اريشك وأ اليلق اهنم اولمعو مهعئانص

 تاَرضملا هنه نم مه تبشي ال :لوقي نم مهنمو ؛انيش اولمعي مل ولو مهلمعل مهتادأ

 يف اهتوبث :ةرجشلا ذخأب دارملا تأ مهفي ةملكلا تاقايس ءارقتسا نم ،«&ذحأ ىّتَح» :هلوق - ]
 تسرغ يتلا ضرألا يف اهرارقتساو .اهيلع ةايحلا تامالع روهظو اٌومنلا يف اهذخأو ضرألا

 .ملعأ هلل اَو .اهيف

 (دجنم) .رمتلا ىون عيبي نم :ءاونلا - 2
 (دجنملا) .فادنلا ةعنص :ةفادّنلاو .نطقلا فدني يذلا :فادنلا - 3

 رتولا اهب قرطي ييلا هتبشخ ةفدنملاو ؤفدنملاب هبرض :هفيني نطقلا فةن» :سوماقلا يفو

 .«نطقلا ةقريل

 بايثلا روحم :راصقلا .هضسيبو هئقد :بودلا رُصق» :دجنملا يف لاق :«راّصقلا» - 4

 .(ةَتيسراف) اهضّتيبمو
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 مهناريج مهب فرع اذإ تبثي اَمَئإ هك اذهو ؛نينس ثالث تثكم نإ الإ ءيش اهلك

 وأ 'كلذب مهناريج فرعي مل نإ امأو ؛مهناطيحل ةرضم اًضيأ هيف نكت مل :مهوعنم ملو
 .ءيش هلك اذه نم تبثي الف مهناطيح ةرضم هيف تناك

 كلت باحصأ اف "نيرخآ موق تويب "ةينفأب اقوس اوثدحي نأ موق دارأ اذإو

 اهوثدحي نأ اودارأ نيذلا ءالؤهل ضرألا تناكأ ءاوس ،‘كلذ نم مهنوعنمي تويبلا

 اوشكم ىتَح كلذ ىلإ مهوكرتو مهوعنم مل و تويبلا باحصأل تناك وأ 3اقوس
 نإو .اقوس اهوذختا نيذلل ضرألا كلت تناك اذإ ،كلذ مهل تبث دقف نينس ثالث

 مهنوعنميو .ةزايحلا ةَدُم هيف اوبصني ىَّتَح كلذ مهل تبثي الف تويبلا باحصأل تناك

 ةَدُم يف اوشكم ىّمتَح مهوعنمي مل نإو ؛هيف نوسلجي اعضوم اهوذيختتي نأ اضيأ

 .كلذ مهل تبث دقف ةزايحلا

 له ۔
 ذختي وأ \ةرصعملاو ىحرلا لثم ،هّرُضَي ام عيمج هل ثدحي نأ هراج راجلا عنميو

 هُرضيو سانلا هيلإ عمتجت ام لكو 3»زارخ وآ اطاطب دا اًراَن ناك وأ ،هبرقب انرف

 دقف نينس ثالث ثكم ىَّتَح هكرتو هعنمي مل نإو ؛هلُك اذه نم هعنمي هتاف ،كلذ

 وأ ،هتادأ ىحرلا بحاص بصن ىَّتَح مهعنمي مل نإ :لوقي نم مهنمو ؛كلذ هل تبث

 ةرصعملا وأ ىحرلا رودت ىَّتَح :لوقي نم مهنمو ؛َكلَد هل تبث دقف ةرصعملا بحاص

 .تيبلا مامأ ةحاسلا :ينفو ةينفأ هعمج :ءانفلا - ]
 ً , .١ ,. . . . & , ..ف .

 وه طاطبلا لعلف اذه ىلعو .(سوماقلا) .«عضبملا :ةطبملاو .هقش :ةلصلاو حرجلا طب» - 2

 .حارجلا يوادم فعسملا

 ثيدح ريو .ةروراقلاك ءانإ يه : :ليقو .ةكم .ةبكلا :ّطَبلاو» :برعلا ناسل ق لاقو

 اَهئأل ةكم ةغلب ةبدلا :طلا . جارسلا يف هبصف تيز اهيف ةطب ىتأ هنأ زيزعلا دبع نب رمع

 عناص :طاطبلا لعلف اذه ىَلَعَو .“ططب" :ةَداَم .«ناويحلا نم ةطبلا لكش ىّلَع لمعت

 .ةيراخفلا تاودألا

 قلطي اذهلو ،هتطايخو دلخلا بقث وهو ،زرخلا ىطاعتي يذلا يأ 5ةزارلا هتفرح نم :زارخلا - 3

 .اهانعم يف امو ةيذحألا عناص ىلع افرع
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 نم مهنمو ؛زرخيو هجئاوح زربي ىنتَح هعنمي مل نإ اضيأ زارخلا كلذكو ؛تاّرَم ثالث
 .كلذ تبث زرخي مل ولو ،هتادأ بصن اذإ :لوقي

 نخس اذإ :لوقي نم مهنمو ؛هيف لسغي مل ام هتًرضم تبثت ال اضيأ مامحلاو

 .تبث دقف هضوح ين هلعجو هؤام

 هعنمي مل نإف ،هيف هرضي دبرم وأ ""اردنأ هيلع ثدحي نأ اضيأ هراج راجلا عنمو
 ضرألا تناك اذإ كلذ هل تبث دقف دبارملا ىلإ رامثلا عمج وأ ،ردنألا يف سرد ىتَح

 .ةزايحلاب الإ كلذ هل تبثي الف ضرألا هل نكت مل نإو ؛دبرملا وأ ردنألا بحاصل

 الف !هكيرش نيبو هنيب ضرأ يف راضملا نم هانركذ يذلاب هلك اذه ثدحأ نمو

 .هعنمي مل وأ هكيرش هعنمأ ءاوس ،ءاش ام هرمع ولو كلذ هل تبثي

 لجاوملاو سابلاو ناريغلارفح ةي :ةلأسم
 ىلإ بسنت ال ضرأ وأ هضرأ يف الإ الجام لمعي وأ ارئب وأ اراغ لجرلا رفحي الو

 هريغو بارتلاب سانلا نم هريغ هب ر ثيح هضرأ يف هرفح الو سانلا نم دحأ

 همي وأ .لفسأ نم وأ قوف نم ميرحلا هيلإ كرتي مل وأ ،رفحلاب هيلإ لصي ثيح الو

 عيمج نع يغتسي ال ثيح هلمعي الو 4 )ةوادنلا هلبق نم هقحلت وأ ©قيرطلاب هيلع

 .رديبلا ةّصاَح حمقلا نم سدكلا :ردانأ :هعمج زدلألا» :دجنملا يف لاق :«اردنأ» :هلوق - 1

 رديبلاك وهو ،رمتلل دبرملاو .هب قفتري تويبلا ءارو ءاضف ،اهلكاش امو لبإلا سبحم :دبرملا - 2
 .(دجنم) .ةطنحلل

 ال امهنيب ةكرشلا نع ةيانك انه ةينيبلا نأ ودبي «هكيرش نيبو هنيب ضرأ يف» :هلوق - 3

 .ملعأ هللاو .امهنيب طسوتلا
 اهادنأو ضرألا كلذكو {ةئيدن يهف ىدن انتليل تيت دقو» :ناسللا يف لاق .للبلا :ةوادنلا - 4

 نم لدب هيف واولا ءةوادنلا :مهلوقو ...ةوتفلا باب نم وه :هيوبيس لاق ودلا : :ردصملاو ...رطملا
 عونا نم برضل ءاي تبلق واولا نيكو ©ىدْنلا يف ةلامإلا نم هانركذ ال ةياَدَن :هلصأو ٧ءاي

 :ديري رثن نم امهيف ناك ام امهنع فخي لازي نل لخنلا يتديرجو :ربقلا باذع ثيدح ِنَو
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 ال ام مكحلا يف هل زوجيو ؛هلل ا نيبو هنيب اميف هب اهُرُضَي وا ،هريغ ضرأ نم هعفانم

 . مكحلا يف هنم عنمي ام هلل ا نيبو هنيب ام يف هل زوجيو ؛ هلل ا نيبو هنيب اميف هل زوجي

 اراغ رفح نم :لثم هلل ا نيبو هنيب ام يف هل زوجي الو .مكحلا يف هل زوجي امو ت 7
 نإ هضرأ يف هراج ىلع هقيرط كردي هنإف ،هيف لجرلا ىراوت ىَّتَح هبحاص هعنم ملو

 زاج هل سيلو ٬هضرأ يف اهرفح نإ رئبلا كلذكو .هيف ُرُمَي قيرط هضرأ يف هل نكي ل

 هريغ ضرأ يف الإ زاجب هل سيلو ‘هضرأ يف لمع نإو ،لجاملا وأ هريغ ضرأ يف لإ

 هريغ ضرأ ين آل رئبلا كلت نم ىقست ثيح يشاوملا هيف فقت ام هل نكي مل و
 نيبو هنيب اميف ل زوجي الو ؛مكحلا يف هل تبث دقف ،‘كلذ تبثي ام رادقم تثكمف

 .اهلك تاميرحلا لثم وهف مكحلا يف هكردي الو 5" ا

 يبي وأ اميرح كلذل كرتي مل و رمعي وآ اهيف سرغي وأ هضرأ يف رفحي نأ دارأ نإو
 هريغ يقاوس نم هضرأ يف زاج ام وأ ،هراج ىلإ طئاحلا لظ لصي ثيح اطئاح

 هيلع تماق ىًّتتَح ،هريغ ضرأ يف هءام زوجي وأ كاهيلع سرغي نأ دارأ نإ ،هلصاممو

 هل زوجي ههابشأو اذهف ،هعفري نأ دارأف ،ءاملا اهيلع زاج يلا ضرألا بحاص راجشأ

 وأ اهنم هرب وأ كلذ هل نم هل نذأ نإ الإ إ مكحلا يب هكردي الو هلل ا نيبو هنيب اميف

 .يناعملا نم ىنعمب هيلإ عجر وأ ،هنم هارتش

 هقيرط هل تتبث ىّتتَح ارتب وأ اراغ رفح وأ ‘هضرأ يف الجام لمع نم امأو

 مكحلا يف هراج هعنميو ،كلذ هل زوجي الف ارئب وأ رخآ الجام ديزي نأ دارأف ،هراخج

 نم كلذ لبق هلمحي امم رثكأ عفريف ،اهعّسويل رئبلا وأ راغلا وأ لجاملا يف ديزي الو

 ام لك كلذكو .هيلع زاجلا ةرثك ين ةرضملا هراج ىلع داز كلذ أل .عفانملاو هايلل

 ءيشلا يدن :لاقي اَمَئِإ \بيرغ َوُهَو ،لبنح نب دمحأ دنسم يف ءاح اذك :ريثألا نيا لاق ؛ةوادن

 .«ودن» ام برعلا ناسل :روظنم نبا :ر .«ةوادن اهيفو ةيدن ضرأو ؤ وهف

 زوجي يذلا اَمَئَِو كلذ لصأ فرع نإ هيرتشي رأ هنم هثري نمل زوجت الو» :ةرابع طاقسإ هيف - 1

 .«هلل ا نيبو هنيب اميف هل
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 امأو .كلذ نم هراج هعنمي هئف ةرامعلا كلت عفانم ىلإ هراج ضرأ يف زاوخلا ديزي
 نم ناصقن هنأل ،هل زئاج كلذف انركذ يتلا يناعملا نم صقني نأ دارأ نإ ناصقنلا

 عفن هيف هل ناك نإ الإ ،هناريج وأ هبحاص دارأ نإ كلذ نم هراج هعنمي ال ةرضملا

 .زاجلا كلذ ريغ

 هعنمي هنإف ،لجاوم وأ اًرابآ وأ اناريغ وأ اتويب يناعملا كلت لعجي نأ دارأ نإ امو

 ىلإ اهلوحي نأ اهبحاص دارأف لجرل تتبث ةرامع لك كلذكو .كلذ نم هراج

 وأ ارئب وأ اتيب وأ اراغ لعجي نأ دارأ نأ :لثم كلذو هعنمي هنإف ىرخأ ةرامع

 كلت حالصإ امأو .كلذ نم هراج هعنمي هنإف ،افرغ هتيب ىلإ ديزي وأ لجاوم

 ،هعضوم نم لفسأ راغلا رفحي نأ دارأ نإ ،اهيف ةرامع ةدايز ريغ نم اهتاذ يف يناعملا

 كلذ لوحي نأ دارأ نإ امأو .كلذ هلف هراج ىلع زاجلا ديزي ال ام إكو رتبلا وأ

 يقاسم وأ اهعضوم ريغ نم اباب تيبلا كلذل لمعي نأ لثم ،ةرامعلا ليوحت زاجلا

 دزي م اليوحت هضرأ يف اهلوح نإ الإ ،كلذ دجي الف اهعضوم ريغ نم لجاملا كلذل

 الو رودلاو نيتاسبلاو ةرامعلا كلذكو .كلذ لبق هيف نكي مل ضرأ يف اهزاجب هب
 .هراج ىلع لإ زاجب هل نكي مل نإ كلذ لبق نكت مل نلا ةرامعلا اهيف ديزي نمل زوجي

 دارأ مث داسف وأ قاقشناب ءاملا نم هلخد ام كسمي ال لجاملا ناك نإ امأو

 لوأ يف ناك نإ امأو .كلذ يف هيلع سأب الف لوألا هلاح ىلإ هدريل هحالصإ هبحاص

 ال المع هلمعي نأ هبحاص دارأف هدسفأ الإ ءاملا نم هيف ناك ام كسمي ال هئادتبا

 .كلذ نم هراج هعنمي الف ،ءاملا نم هلخد ام هب دسفي

 نكي مل نإ كلذ دجي الف ںىرخأ يقاسم هل ديزي نأ دارأف 5هيقاسم تلق نإ امو

 كلذ نع لضف ام اهيف زوجي يلا وأ ءيش يقاسملا كلت اهيف تزاج يلا ضرألا ين

 ىلع زاوجلا ديزيف كلذ لبق هيف نكي مل امم لجاملا يف كلذ ديزيو ،ءاملا نم لجاملا

 ثكم ىَتَح هعنمي مل و هكرتف 5هلك اذه داز نإف ؛هتلق دعب نم هرثكيو ،هراج ضرأ
 .كلذ هل زوجي الف ،هعنمي نأ دارأف ،هيف تبثي ام رادقم
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 وأ كاذه لبق نكت مل يقاسم هيلإ ديزي نأ لجاملا بحاص ريغ دارأ نإ كلذكو

 رمعي نأ دارأ نإ كلذكو .كلذ نم لجاملا بحاص هعنمي هنإف هرسح ةانق هيلإ دري

 ضرألا بحاص عنميو .لاحلا اذه ىلع وهف ،ءاملا نم لجاملا كلذ نع لضف ام

 ضرألا بحاص هعنميو ءاملا نم هلجام لضف ام ىلع ةرامعلا نم لجاملا بحاص

 هراج ضرأ ىلإ هفرصي ناك نإ هلجام نع ءاملا كلذ فرصي نأ دارأ نإ اضيأ

 نم هيلإ زوجي اًمِم ةرضم هيلي تلخدو برخ نإ لجاملا كلذ حالصإب اضيأ هذخأيو
 .لبق ءاملا

 وأ اهصقنيو ءاملا هنع ري اًّمِم هيقاسم يف اميش ثدحي نم لجاملا بحاص عنميو

 كرحي ام لكو ،مدآ ينبو مئاهبلا نم نوكي امم هريغو دامسلا نم هب هريغي ام لك
 نم هيقاسم يف لعف ام رك عزنب ذخؤيو ؛هنفديف لجاملا كلذ ىلإ ءاملا هعفديل اهبارت

 ه ۔ ,ح
 .هرييغتو هعنم ف ءاملا رضي امم هريغو دامسلا

 ،بارتلا نم لجاملا كلذ نم سنكي ام هيف عضي عضوم لجاملا بحاصل نوكيو
 هحلصي ام عيمج نم امهريغو ةراجحلاو ريجلا نم هب هحلصي ام هيف عضي عضوم وأ

 .كلذ نم هعنمي الو لجاملا ىلإ هب لصي اعضوم هلك كلذ زامج نوكيو ؛هب

 ديزي نأ دارأ نإ ةدايزلا نم لإ هراج هعنمي الف هحلصيل همدهي نأ هبحاص دارأ نإو

 زوجت اًمِم كلذ ض نإ هعنمي هنم صقني نأ دارأ نإ كلذكو . لوألا هلاح نع هيف

 .لجاملا كلذ ءام نم هيلع

 فرصيل لوألا اهعضوم نع هلجام ةانق لوحي نأ لجاملا بحاص دارأ نإ كلذكو

 وأ ،هتعس دعب هقّيضي وأ ،هراج هنم هعنميف ،هراج نع ءاملا نم اهنم جرخي ام اهب
7 . . .,. . 7 

 .هلك اذه نم هعنمي هناف }هميض دعب هعس وي

 لبق اهنم يقسي نكي مل نإ اهلك يشاوملا يقس هيف ثدحي نأ دارأ نإ اضيأ هعنميو
 .كلذ نم هعنمي هنإف ،اهلك باودلا ىلع هنم يقتسي وأ كلذ

 هل نمضي الف ءيش هلخدي مل و هنع لجاملا كلذ يقاسم دحأ فرص نإ امو

 ؛نماض وهف ءاملا كلذ هدسفأ ىًتَح ءاملا هنم جرخي م و هتانق قلغأ نإ امأو . ائيش
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 ا 3

 اَمِل نماض وهف مهل هزرح دعب ءاملا نم هيف زوجي ال ىح اًعيش هيف دسفأ نإ كلذكو
 مل و هداسف دعب ناك ام امو ؛هداسف لبق ءاملا نم هيف ناك امو لجاملا ف دسفأ

 هريغي ام هيف لعج نإ امأو .ائيش مهنم نمضي الف هداسفب اميش هنم لجاملا كسمي

 هنيب اميف كلذ هيلع نوكيو ،اًميش مكحلا يف هيلع كردي الو ،نماض وهف ريغت ىّتَح
 .مثإلا هيلع نوكيو ءاميش هل نمضي ال :لوقي نم مهنمو ؛هلل ا نيبو
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 ام وأ ،ةوادنلا هقحلت امم لجاملا كلذب ُدضت ةرامع هضرأ ضرألا بحاص رمعي الو

 لبق نكي مل و اقيرط هيلع لعجي وأ 6هيلإ اهذافن نم فاخيو راجشألا نم هقورع هقحلت

 رثكأ ولو ،كلنب هرمعي ال هرضي ام لك :لوقي نم مهنمو ؛هميرح يف هلك اذهو ،كلذ

 .عرذأ ةسمح نوبسحي مف يف سيلو ،هلفسأ ةعس نم عرذأ ةسمخ وهو ،هميرح نم

 هب نوعفتنيو ،مهباود نوقسيو هنم نوقسي موق لزنم يف لجام ناك اذإو

 ،ناك لجر ضرأ يف كلذك هوكردأ دقو هريغ نود دحأل فرعي مل و 3مهبايث لسغل

 ،ضرألا بحاص هيف دعقي الف ،سانلا نم يه نمل اهيف ناك ييلا ضرألا فرعت مل وأ
 لعفي نم هب ىلوأ نوكيف ،هل نذأيو ،هداسفو هرض دارأ نم هنع عنمي هَتأ فرع نإ الإ

 نم وأ ناك لزنملا لهأ نم هريغ ضرأ يف وأ ناك هضرأ يف ،هانركذ ام عيمج هل

 .ءاوس هيلإ مهك لزنملا لهأف انركذ ام هنع هعنمي نم نكي مل نإو .هريغ
 ،رييغتلاو دامسلا نم انركذ ام دحأ هنع رذحي ال لجاملا كلذ يقاسم اوكردأ نإو

 مهنإف كلذ عنم ىلع مهتَماع هيلع تقفتا نإف ،كلذ نم هوعنمي نأ اودارأف

 اونغتسا اذإ اذهو يحلا هنم اوجرخأ رجحلا مهنم رسك نمف ؛هيلع نورجحيو هنوعنمي
 هلاح ىلع هنوكرتيو ‘كلذ اولعفي الف سانلا هنع نغتسي مل نإ امأو ،كلذ نع

 .اودارأ نإ كلذ نم مهلجام نوطوحيو لوألا

 بسحت امنإو ،يقتسي اهنم يولا هتحتف دجوت ثيح هالعأ :هدارم «همف يف سيلو» :هلوق - 1

 هالعأ نم عسرأ هتدعاق نوكت ام ابلاغ ُهَتزأل هالعأ نم ال هلفسأ نم عرذألا ةسمخ

 .ملعأ هلل او .ةيلفسلا هناردج دعب ميرحلا ةفاسم بسحتلف
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 لصي اَمَّئِإَف ،رجألل وأ ،نيصوصخم موقل وأ ؤفورعم لجرل لجاملا ناك نإ امو

 نأ كلذ دعب اودارأ مث ،هوكردأ كلذ ىلعو ©سانلا نم هريغ يقاسم نم ءاملا هيلإ

 ءاملا نم هتلضف هنع نوعنمي كلذ لبق اوناك نإ الإ ،كلذ نودجي الف ،ءاملا هنع اوعنمي

 ممه زوجي الف كلذ لبق ةلضفلا كلت نوعنمي اونوكي مل نإ امأو ؛اودار نإ اهوعنميلف
 وأ ةماعلل لجاوملا وأ صاوخلل وأ ةماعلل يقاسملا كلت تناكأ ءاوس ،اهوعنمي نأ

 .دحاو هيف باوخلا صاوخلل

 ءاش فيك هلمعي هنإف هضرأ هيف رضي عضوم يف لجاملا رمعي نأ هل نذأ نإ امو

 عيمج هل عنميالو ءاش امفيك كلذ ينف هلمعيو ،قيضلاو ةعسلاو رغصلاو ربكلا نم

 نع هب ييغتسيو كلذ ىلإ لصي ناك نإ لجاملا بحاص ضرأ يف هيقاسمو هتازاحب
 اهيف يلا ضرألا يف هيقاسمو هتازاحب نوكتف هنع اونغتسي مل نإ امأو ؛هراج ضرأ

 لبق هيلع هل طرتشا نإ الإ ،هكردي الف هنع ييغتسي ام امو ؛هنع يغتسي ال ام لكو

 ال ىّتتَح لجاملا كلذ برخ مث هيلع اهطزتشا نإو ،ننئنيح هيلع هل نوكيو ،كلذ

 هضرأ يف هل تتبث نيلا يقاسملا كلت فرصي نأ هبحاص دارأو ،هبحاص هنم عفتني

 ال ناك ولو هعنم مهلف كلذ نم لجاملا بحاص هعنمف كلجاملا بحاص اهطزتشاو

 بحاص لمعي مل ام ضرألا بحاص اهب عفتني :لوقي نم مهنمو ؛ءيش هب عفتني

 لمع ام ثيحف ،يش يقاسملا كلت عفانم يف هل سيل هت دهشتسيو ،هلجام لجاملا

 .هيقاسم هيلإ عجرتف لجاملا

 وأ هنم نوقسي ىرخأ ضرأ نم سانلا هيتأيف موق لزنم يف لجاملا ناك نإ امأو

 نم هريغو بايثلا لسغل هب عافتنالاو ءاقتسالاو يقسلا نم مهعنمي الف ،نوقتسي
 نم مهنمو ؛ريشكلاو ليلقلا هب اورمعي نأ مهنوعنمي مهنإف 5ةرامعلا الخ ام عفانملا

 مهنوعنمي :لوقي نم مهنمو ؛ءاقتسالاو يقسلا الخ ام كلذ عيمج نم مهنوعنمي :لوقي

 :لوقي نم مهنمو ؛هنم مهنوعنيالف ،هيلإ اورطضا نإ الإ مهيشاوم يقس نم
 .ةعس هنع اودجو ام لجاملا كلذ نم هب نوعفتني ام عيمج نم مهنوعنع
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 مهنإف ،ةيعوألا نم اهريغو "قاقزألاب سانلا اهنم يقتسي ييلا لجاوملا امأو
 .اهباحصأ نذإب ًالإ اهنم عفتني نأ دحأل زوجي الو «سانلا عيمج اهنم نوعنمي

 نم مهتنرول نوكيف اوتام نإو ؛اهك مهلاعفأ هيف زوحتو ،مهنوطعيو مهنوعيبيو

 نإ لجاملا يف ءاملا عيب زوجي :لوقي نم لوق ىلع اهنم مهئابصنأ ردق ىلع مهدعب
 .زوجي الف اولعف نإف ؛مهلجام ءامل مهعيب زوجي الف ةَّماَعلا امأو ،ةَصاَحلِل ناك

 ؟ هرادقم مك راغلا ميرحف :تلق

 هنع ييغتسي ال ام نولعجيو ،هقيرط هل نولعجي مهتأ الإ ؛مولعم ميرح هل سيل :لاق
 انزخم هنولعجي وأ «مهيشاوم اهيف نولخدي وأ مهسفنأب هيف مهانكس نم هل لمع امم

 هيلع سرغلاو ثرحلاو هيلع ءانبلا نم هُرُضَي ام لك عنم هبحاص كرديو .مهماعطو مهعاتم
 ا اقوس وأ ،اردنأ هيلع لعجي وأ .هيلع زوجي نم وأ {ةَرَضَملا هنم هقحلت اّمِم هبناوج وأ
 .ريثك وأ ليلق نم 5ةَّرَضَملا ىلإ يدَوُي ام لك وأ ،هيف نوسلجي اعضوم

 فاخيو هفعضي اكِم ةرومطملاو رتبلاو راغلا نم هبناوجب وأ هلفسأ ثدحي ام عنميو

 نم هريغل وأ هل هراغ اهيف يلا ضرألا تناكأ ءاوسو ؛كلذ لجأ نم همده هنم

 ام امأو .كلذ نم هراضم عيمج عنمي هنإف ،هدحو هل وه وأ هريغ . كرتشا ،سانلا

 بيصي الف كلذ هبشأ امو ءانبلاو سرفلا لثم راضملا نم راغلل هرفح لبق ناك

 نم ثدحي ام عنمي رافغلا بحاص ةف هلك كلذ نم لاز امو هعزن .راغلا بحاص
 .نكامألا كلت نم هلاوز دعب كلذ

. . , َ 

 ريثكلاو ،قاقزأ :ةللا عمجو ؛ءاقسلا :قرلار» :ناسللا يف لاق ،قز عمج «قاقزألا» :هلوقف - 1
 م . ٣. 1 ٤

 هغبد دعب لمعتسيو 6©فتني الو زجي يذلا دلجلا وهو 8«نابؤذو بئذ :لثم نامزو قامز

 .ءاملا لمحل
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 .هحالصإ ىلع ردقي ام لكب لوأ ناك امك هدري هتاف راغلا فقس مدهنا نإف

7 
. 

 وأ راغلا كلذ مدهنا مث ودعلا نم هيلإ نوئجلتي راغ يف موق كرتشا نإ امأو
 نصحلا حالصإ ىلع نوذخآتي امك هحالصإ ىلع نوذخآتي مهتاف يش هيف دسف

 .راغلا كلذ ين هنولعفي مهئإف مهنصح حالصإ يف نولعفيو هيلع نوذخآتي ام لكو

 هتمحرو هنمو هلضنو هنوعو لل ا دمحم [ لوصألا ب اتك نم عاسل ١ ءرزحل ١ لمك
 ح 4

 ."لسو هبحصو هلاو ءينلا ىلع ةالصلاو .ليكولا معنو انبسح وهو ،هناسحإو

:© 

 .ةيمسالا ةلمجلا ىلَع ةيلعفلا ةلمحلا فّطَع - ]
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 اميلست لسو هبحصو هلآو دئممحم انديس كلع هللا .حلص

    



 



 نم انل لزجيو هركشب اديلع رمع نأ هلأسنو همعنب انيلع معنأ يذلا هلل دمحلا

 نم لو هنإ ‘.كاسمإو ذحأ يف هتاضرم عابتال انيدهيو ،هليبسل انقفويو .هتيطع

 اهب ضرألا ةرامعو راجشألا سرغ نم باتكلا اذه يف نوركاذ نحن ام لواف

 .لعفي ال امو كلذ ي لعفي امو اهسرغي فيكو

 ضرألا لصأ ملعيو ،لالح هأ ملعي ام الإ إ سورفلا نم سرغي الأ هيلع بجاولاف

 .ةينلاو "هىونلاب الإ اًئيش اهيف لمعتسي ًل كلالح هزأ اهيف سرغي نأ دارأ يلا

 ،كهايند ف هب عفتنيو ةرخآلا يف ارخذ هل نوكي امو هلل ا دنع ام كلذ يف دصقيو

 . هريغ ىلع ةلاع نوكي ًالثل . لالحلا بلط ف بغريو دهتجيو هسفن ىلع هب رتسيو

 دعب ولو اهرجأ هل نوكي اسارغ سرغ نم هأ ءاهقفلا تورو ءاملعلا تلاق دقو

 ىّتَح ةسرغ نيعبرأ سرغ نم هتنأ اوركذو .ةمئاق سارغلا كلت تماد ام هتوم

 اًسرغ سرغ نم هتزأ ركذو .رانلا نم هكاكف يهف تنغساو ضرألا ف تذخأ

 .اهقورع ددع :اولاقو ؛اهقرو ددع رجألا نم هل نوكي اَمَئِ ياملا اهيلإ حتفف

 ترفغ اهاقس اذإ هَّتأ ركذو .ةنجلاو ةرفغملاب هل وعدت ءاملا اهيلإ حتف اذإ هتا 5

 ءاوس ثكلذ ريسغو هديبعو هلام ا لمعتسا وا هسفنب اهلمعأ اذه ف ءاوسو هبونذ

 .“جعلاو ىونلا نم تبني اًمِم اهريغو نوصفلاو سارغلا اذه يف

 نأ ىرأف اذه ىلعو .(دحنملا) «دعب وأ برق نم رفاسملا هيونيو هيف بهذي يذلا هجولا :ىونلا» -1

 .ريسفتلا فطع باب نم ىونلا ىلع ةينلا فطع
 .أطخ وهو «تيرر» لصألا ف -2

 .اهريغ وأ دس وأ ضوح نم اهيلإ ءاملا ءارحإ نع ةيانك «ءاملا اهيلإ حتفف» :هلوق -3
 :لاقي .بصتو ةبصن لشم ةَمَحَع :ةدحاولا ،قبثلاو رمتلا ىون ىونلا :كيرحتلاب مَّحَكلار» 4

 لاقو ...اضيأ ماملا َوُهَو نيكسنلاب ًمْحَع :هلوقت ةماعلاو :بوقعي لاق ؛مَحَع نامرلا اذهل سيل

 ناك ام لكو 5لوألا حيحصلاو :هدّيَس نبا لاق .تبنت ىَح بنعلا ةبح :ةمّحَعلا :ةفينح وبأ

 :ر .«ةاونلا نم تبنت ةلخنلا :كيرحتلاب }ةَّمَحَعلاو ...ٌمَحَع ههبشأ امو بيبزلاك لوكأم فوح ف

 : َ ۔«محع» ةداَم ،برعلا ناسل :روظنم نبا
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 ةلأسم

 عطقي نأ هل زوجيو ؛كلذ لبق نكت مل اسارغ ضرألا يف ثدحي نأ لجرلل زوجيو

 يف ءاوس ،كلذ يف داسفلا نكي مل ام ،رخآ ناكم يف اهدريو اهعضوم نم سارغلا
 اذإ ،هلام ين هل نذأي نمل اضيأ زوجيو ؛هل نذأ نإ هريغ لام نم وأ هلام نم هلمعأ اذه

 ولو اهريغل ةرضم هيف ام سارغلا نم عزني نأ اضيأ هل زوجيو ؛كلذ يف داسفلا نكي مل

 فيكو ءاش امب هضرأ يف لمعي نأ لجرلل زئاجو .اهعزن اذإ اهب عفتني ال ناك

 ،نهرلا يف تناك ييلا هضرأ رمعي نأ عنميو .هريغل ةرضم هترامع يف نكت مل ام ىاش

 .هريغل اهضّوع ييلا ضرألا سرغي ال كلذكو

 ةلأسم

 نأ دارأ ييلا سارغلا كلذكو ،اهساسأو اهلصأ فرعي مل اضرأ رمعي نأ زوجي الو

 هعنميو ،ضوعلاو نهرلا يف تناك ذإ الإ ،اهسرغي نأ زئاجف ،هل تناك اذإ اهسرغي
 ةيمست هل نهر وأ ،اهلك اهنهَرأ كلذ يف ءاوسو ؛ضوعلا بحاصو نهترملا كلذ نم
 اذي ضوملا اممو .هريغ هنهر وأ هسفنب ضعبلا كلذ نَهَرأ كلذ يف ءاوسو .اهنم
 نإ كلذكو ؛اهعزنو اهسرغ نم هعنمي نأ ضوعلا بحاصل زئاجف اهلك اهضوع
 هنانج يف ضوعلا هل لعج نإ اممو .اهعزنو اهسرغ نم هعنمي اهنم ةيمست ضوع
 رادقم نانجلا كلذ يف ماد ام ءاش ام نانجلا كلذ ين لعفي هئإف ادصق ريغ نم اذكه

 .هل عاب ام ضوع

 رخا باب
 اهرمعي ال ةكرتشملا ضرألا كلذكو ،هعزني الو سرغي الف سارغلا نم كرتشملاو ا

 رادقم اهنم سرغي نأ هل زئاج :رخآ لوقو ؛هكيرش نذإب ًالإ اميش اهيف لعفي الو
 .ضرألا بياطأ رتخي مل اذإ همهس
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 ،كلذ يف هاون هل لحي الف ،هل يه اذإف هريغل اهنأ ىلع اضرأ سرغ نإو

 ،هل يه اذإف هريغل سارغلا نأ ىلع هضرأ ين اًسارغ سرغ نإ كلذكو ؛هل سارغلاو

 .هل سارغلاو هاون هل زوجي الف

 ؟ هريغل يه اذإف هل اهنأ ىلع اسارغ سرغ نإو

 هسارغ ذخأي نأ ءاش نإ ،رايخلاب اهبحاصف اهسرغف اهعضوم نم اهعزن نإ :لاق

 .كلذ .هلف لوألا اهناكم ين اهتميق ذخأي نأ ءاش نإو ؛هذخأ ااهيف دسف ام ذخأيو

 ` . . .مهماقعي مهتنروو ءاش ام سارغلاب سرغلا عزن يذلا لعفيو

 ؟ هضرأ يف اهسرفف هل اهنأ ىلع اهذخأف ةعولقماسارغ دجو نإ امأو

 نإ اهيف دسف ام ذخأي وأ اهبحاص اهذخأ ضرألا يف سارغلا ذخأت مل نإف :لاق

 ةعولقم اسارغ دجو نإو ؛اهلك اهتميق ذخأي اهبحاصف ربجنت مل نإف ؛ربجنت تناك

 يف اهكسمي نأ ءابش نإ رايخلاب سارغلا بحاصف ،تتبثف هضرأ يف اهسرغف اهيف طلغف

 ءءاملا نم اهتايحو اهيلإ قيرطلا نم اهلك اهعفانم هل نوكيو 0هفلذ هلف ناكملا كلذ

 .اهذخأ اذإ دعب سارغلا كلت ةمدخ ضرألا بحاص ىلع سارغلا بحاص كردي الو

 ضرألا بحاص ىلعف !اهيلإ قيرطلاو اهلصممو سارغلا كلت ةيقاس حالصإ امو

 سارفلا بحاص ذخأي نأ لبق اهل كلذ لعج اذإ اذهو .اهبكسمو اهبرز كلذكو

 نيب ام راتخيو اهذخأ سارفلا ةميق ذخأي نأ ءاش نإو ،اهيلع تماق ىَّتَح هسارغ

 سارغلا تراص ةميقلا ذخأ نإو ؛ضرألا هذه يف اهتميقو الوأ اهناكم يف اهتميق

 .ضرألا بحاصل

 .ةلطاب هتين تأ امهب هدارم }«هاون زوجي الف» :هلوقو ،«هاون هل لع الف» :هلوق -1

 يتلا ال ،سارغلا هذه نم يئزج داسف هيف رهظ ام دصقلا نأ قايسلا نم ودبي «اهيف دسف ام» :هلوق -2

 .ملعأ هللاو .«ربجنت تناك نإ اهيف دسف ام ذخأي وأ» :هلوق ليلدب .ةيلكلاب تدسف

 اهذخأي لهو ؟ضرألا ذخأي له ثحبي «كلذ هلف ناكملا كلذ يف اهكسمي نأ ءاش نإ» :هلوق -3

 اهسرغ نأل ،اهتميق ذخأي وأ اهذخأي نأ الإ سارغلا بحاصل سيل هئأ باوصلاو ؟هريغب مأ ضوعب

 .ملعأ هللاو .طلغب امنإو ةيدعتب نكي مل
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 ؟ سارغلا كلت نم ضرألا بحاص ًلغتسا ام تيأرأ :تلق

 كلذ نوكيف "لوألا هناكم يف هتميق راتخا نإ الإ سارغلا بحاصل هيطعي :لاق

 بحاص ىلع كردي الو ،زئاجف اهعلق دارأ نإو ؛ضرالا بحاصل ةلغلا نم ةئربت

 ؛اهبحاص دنع كلذ دعب سارغلا تتام ولو ءيش اهيف دسفي مل اذإ كلذ ريغ ضرألا

 اذإ سارغلا بحاصل اهطعيلف ضرألا بحاص دنع هجولا اذه يف ةلغلا تثدح نإو

 يف تالغلا نم دسف امو .اهلبق يلا يف باوجلا كلذكو ؛ضرألا بحاص اهب عفتنا
 يطعي :لوقي نم مهنمو ؛ءيش ضرألا بحاص ىلع سيلف ،هللا لبق نم اذه

 .اهل هذخأ تقو ين اهيف طلغ لا سارغلا ةميق ضرألا بحاص

 ةلأسم

 بحاصف هل سارفلاو هريغل تجرخف هل اهنا ىلع اضرأ سرغ نإ امأو .

 ءاوس ،كلذ هلف اهعلقب سارغلا بحاص ذخأي نأ ءاش نإ رايخلاب اضيأ ضرألا
 ىلع هكرديلف ،كلذ ع زنب ضرألا يف دسف امو .نكي مل وأ سارغلا يف داسفلا ناكأ

 كهؤلذف هضرأ يف سارغلا كلت كسمي نأ ضرألا بحاص دارأ نإف .سارغلا بحاص

 امنإ :لوقي نم مهنمو ؛هيف اهذخأي يذلا تقولا يف سارغلا ةميق يطعيو زئاج

 :لوقي نم مهنمو ؛اهبحاص اهيف ىنعت امو هضرأ يف اهسرغ نيح نم اهتميق يطعي
 هلف هسارغ ةميق ذخأي نأ ءاش نإ سارغلا بحاصل رايخلاف ،اهيف طلغ هنأ نبت نإ

 هيلإ عجريلف ضرألا يف داسفلا ناك نإ لإ ءاهعزن هسارغ عزني نأ ءاش نإو ،كلذ
 هيف ناك ام ضوع ذخأي نأ ءاش نإو ،اهطعيلف سارغلا ةميق يطعي نأ ءاش نإ ںرايخلا .

 هضرأ ةرامع هل ميمت مل نإ لإ ؛كلذ هلف اهميرحب تعنم امو ‘هضرأ نم سارغلا

 نم سارغلا بحاص لغتسا امو .اهلك هضرأ ضوع ذخأيو 6سارغلا كلتب أ
 نم مهنمو ؛ءيش هيلع سيلف .اهتميق ضرألا بحاص هيطعي نأ لبق هسارغ .

 يف داسفلا ناك نإو ؛اهبحاص لوق لوقلاف كسارفلا يف داسفلا ناك نإ :لوقي

 .اهبحاص لوق لوقلاف ©ضراألا
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 ةلأسم

 وهو ءهريغل هلك كلذ جرخف ،اهيف سرغ امو هل اهأ ىلع اضرأ سرغ نإ امأو

 نم مهنمو ؛اهيف ىَئعت نإ هءانع كرديو ،ءيش اهسرغ نم ىلع سيلف \دحاو لجرل

 تحرخ نإ امأو ؛هئانع نم اميش سرغلاو ضرألا بحاص ىلع كردي ال :لوقي

 'كلت كسمب نأ ءاش نإ ،رايخلاب ضرألا بحاصف ،سارفغلا بحاص ريغل ضرألا

 نم ءيش هيلع سيلو ،اهبحاصل تقولا كلذ يف اهتميق يطعيو ©كلذ هلف سارغلا

 نأ ءاش نإو ؛هءانع هل يطعي :لوقي نم مهنمو ؛ضرألا كلت يف اهسرغ يذلا ءانع

 ؛اهبخاصو اهسرغ نم نيب رايخلاب وهو }ءاش نم هب هذخايلف اهيف سرغ ام علقي
 اهب ذخأي نأ ءاش نإو ؛اهبحاص ىلع هءانع كردي الف اهسرغ نم اهب ذخأ نإو

 ام ةميقو ضرألا كلت يف اهسرغ نم ىلع اهعزن يف ىنعت امم عجريو هذخأ اهبحاص

 دازأ نإ :لوقي نم مهنمو ؛اهسرغ نيح اهيف دسفأ امو ‘تقولا كلذ يف اهيف دسفأ

 اذه يف اهتميق وأ ءاهعزن نيح اهسرغ يذلا نم اهذخأيلف اهلك هسارغ ذخأي نأ

 كلت كلت ى د داسفلا ناك نإ :لوقي نم مهنمو ؛ىلوألا نم رثكأ تناك نإ تقولا

 لاني انسو اهبحاصل ةميقلا يطعيو ،ماق نإ هعزن ضرألا بحاص دجي الف «سارغلا
 الو ‘ضرألا بحاص .وأ اهبحاص نيب اهعزن دارأ نم لوق لوقلاف ،سارغلا كلت ذخأت

 ضرألا بحاص هيلع قفا ام لكف عضوملا كلذ يف اهسرغ نم لوقب لغتشي
 باص كردي الو ؛مهل زئاجف ناكملا كلذ يف تكرت ذم سارغلا بحاصو

 يف مهماتمب مهتنروو ؛اهيف دسفأ ام ًالإ اميش ضرألا كلت يف اهسرغ نم ىلَع سارغلا

 هذخايلف هضرأ ضوع ذخأي نا ضرألا بحاص دارأ نإ :لوقي نم مهنمو ؛هّلك اذه
 الو اهبحاص ديجي مل و "سارغلا كلت علقي نأ دارأ نإ امأو .سارفلا بحاص نم

 :رألا ن بحاص نيب قاّقتا لك :ملعا هللاو هانعم ،«مهل زئاحف ،ناكملا كلذ يف تكرت ذم» :هلوق -1

 نم اذهو 6ءاهعلت امهدحأ خي مل و ،اهناكم يف اهكرت ىلَع امهقاَمَا دعب زئاج سارغلا بحاصو

 .«مهطورش ىّلَع نوملسملا» :اق هلون
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 دسفأ اميف ءش هيلع سيلو ءاش نإ هسفنب اهعرزيلف اهسرغ نم الو سرغلا بحاص

 :لوقي نم مهنمو ؛هئانع نم اميش هيلع كردي الو ؤهنم دب ال امم اهعزن تقو ين
 نم مرغيو ،سارغلا بحاص ىلع اميش كردي الو ،هضرأ يف اهسرغ نم ىلع هكردي

 مهرمأ نإ هؤارجأ وأ هديبع كلذكو .اهبحاصل سارغلا كلت يف دسفأ ام لك اهسرغ

 .اهلبق يلا يف باوحجلاك اهيف باوجلاف ،كلنب

 داسفلا نكي مل نإ كلذ هل زئاجف هسارغ عزني نأ سارغلا بحاص دارأ نإ امأو

 لصي مل نإ ضرألا يف داسفلا ناك ولو هسارغ عزني :لوقي نم مهنمو ؛ضرألا يف
 يذلا ةاَرأ نإو ضرألا بحاصل اهسرغ يذلا "همرغيو "كلذب آلإ اهعزن ىلإ
 نم مهنمو ؛نكي مل وأ ضرألا يف داسفلا ناك كلذ هل زوجي الف اهعزني نأ اهسرغ

 مل وأ سارغلا يف داسفلا ناك إاهعزن هل زئاجف ضرألا يف داسفلا نكي م نإ :لوقي

 .اهعزني الف داسفلا اهيف ناك نإ :لوقي نم مهنمو ؛نكي

 ام هكيرش كسمب هنإف ‘كيرش اهيف هل سرغلا كلذ جرخف ،هسارغب هضرأ سرغ نإ امأو
 كلذ يف سارغلا نم همهسب هبان ام ضوع هيلع كرديو ضعضولل كلذ يف سارغلا نم هبان
 .سارغلا ةميق نم هبان ام ضرألا بحاص هيطعي :لوقي نم مهنمو ؛ناكللا

 نإ ،رايخلاب هكيرشف ،كيرش اهيف هل ضرألا تجرخف }هسارغب هضرأ سرغ نإو
 هيلع كرديو ،“كلذ هلف ءاكرش اهيف نانوكيو ،سارغلا نم هبان ام ةميق هيطعي نأ ءاش

 يذلا تقولا يف هسارغ ةميق هاطعأ نإو ؛اهسرغ تقو سارغلا ةميق هاطعأ نإ هءانع

 ام ضوع هيلع كردي اَمّئِإ :لوقي نم مهنمو ؛ءانعلا نم ءيش هيلع سيلف ،هيف فرع

 .سارغلا كلت عزنب هذخأي :لوقي نم مهنمو ؛ضرألا كلت نم كلذ نم هبان

 ايوتسا نإف ،كيرش سارغلاو ضرألا يف هل جرخف شهسارغب هضرأ سرغ نإ امأو

 يف ايوتساو ضرألا ين الضافت نإو ؛هءانع ًالإ هيلع كردي الف سارغلاو ضرألا يف

 .اهسرغ يذلا اهعزن ضرألا يف دسفأ ام مرغيو :ملعأ هللاو هانعم «همرغيز» :هلوت -1
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 ىلع ءانعلاو ةميقلا ناددارتي امهتإف سارغلا يف الضافتو ضرألا يف ايوتسا وأ سارغلا

 .ضرألا يف امهتكرش ردق

 ،كيرش اهيف هل سارغلاو ،هريغل ضرألا تجرخف ،هل اهنأ ىلع اضرأ سرغ نإو
 اهباحصأل اهتميق يطعيو سارغلا كلت كسمي نأ ءاش نإ ،رايخلاب ضرألا بحاصف

 هكيرش ذخأي الو هذخأ اهلك اهعلقب اهسرغ يذلا ذخأي نأ ءاش نإو ،هل زئاجف

 عجريو ،سارفلا يف امهل ام ردقب امهذخأيلف هكيرش رضح نإ الإ سارغلا كلت عزنب
 .هسارغ يف دسفأ ام ةميقو هئانعب هكيرش ىلع

 دارأ نإف رخآ لجرل اهيف سرغ امو ،هكيرش نيبو هنيب ضرألا كلت تجرخ نإو
 نوكتو ،ضرألا يف اهسرغ يذلا نم اهذخأ هسارغ ةميق ذخأي نأ سارغلا بحاص

 بحاص دارأ نإو ؛ضرألا يف مهتكرش ردق ىلع ضرألا باحصأ نيب سارغلا

 يف داسفلا ناك ،اهيف دسفأ ام اهسرغ يذلا نمضيو اهعلق هسارغ عزني نأ سارغلا

 كرديو ءاهعزني الف ضرألا يف داسفلا ناك نإ :لوقي نم مهنمو ؛نكي مل وأ ضرألا

 .ضرألا كلت يف اهسرغ يذلا ىلع اهتميق

 نيب يهو ءيش اهيف هل سيل ضرألا تجرخف هل اهنأ ىلع اضرأ سرغ نإو
 باحصأ ًةإف نيرخآ ءاكرشل َوُهَو ءيش هيف هل سيل اضيأ اهيف سرغ امو ءاكرشلا
 اوؤاش نإو ؛اهعزنب سارغلا باحصأ اوذخأي نأ اوؤاش نإ ،رايخلاب كلذ يف ضرألا

 الف سرفلا يف نيكيرشلا دحأ رضحي مل نإو ،اهعزنب امهضرأ ين اَهَسَرَغ نَم اوذخأ
 .دحاو لك ف ضرألا باحصأ امأو ءاهسرغ نم نوذخأي نكلو اهبحاص اوذخأي

 نإف سارغلا باحصأ رضحي مل نإو .اهسرغ نم ذخأيو ،سارغلا باحصأ ذخأي مهنم

 نم ىلع هئانعب عجريو هسفنب سارغلا كلت عزني ضرألا باحصأ نم دحاو لك
 دارأ نإو ؛سارفغلا باحصأ ىلع ءانعلا كلذب اهسرغ نم عجري الو ااهسرغ

 كلذ مهلف ضرألا باحصأ ىلع سارغلا عزنب مهئانعب اوعجري نأ ضرألا باحصأ

 .اهسرغ نم ىلع سارغلا باحصأ هب عجريو
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 ةلأسم
 "ضرالا كلت تقحتساف كهسارغ تماق ىّتتَح ثكمف هضرأ سرغ نمو

 نم سارغلا كسميو ،اًعيش هيلع كردي الف ضرألا كلت قحتسا نم هب كسمتساف

 كردي الف سارغلا تقحتسا نإ كلذكو .هضرأ ضرألا بحاص ذخأيو اهسرغ

 اًميش هبحاص ىلع دحاو ُإك كردي الو .اهعلق نم قحتسا نم ىلع ضرألا بحاص

 نم مهنمو ؛خّروي مل وأ اهنم قحتسا نم "خًّروأ ءاوسو ؛ءانعلا يف الو ةميقلا يف
 كردي هتإف سارغ سرغلا بحاص سرغي نأ لبق ضرألا قحتسا نم خو نإ :لوقي

 سارفلا قحتسا نم كلذكو .اهسرغف هريغ ضرأ يف طلغ نم كردي ام هيلع
 ءاوسو ‘هضرأ يف اهسرغف هريغ سارغ يف طلغ نميف باوخجلاك هيف باوخلا ،خيراتلاب
 .امهريغ نم وأ ،هثراو نم وأ خيراتلاب هنم اهمقحتساأ كلذ يف

 ةلأسم

 كسمأو سارغلا عاب وأ سارغلا كسسأو ضرألا عابف هضرأ سرغ نم امأو
 نانوكيو ائيش هيلع اضيأ وه كردي الو ءاميش يرتشملا هيلع كردي الف ضرألا

 سارغلا بحاصل نوكيو ،ةذخأت مل ر ! سارغلا تذخأأ ءاوس ،لّوألا املاح ىلع
 الإ ،اهنود وأ اهلثم ناك ام اهنكامأ يف ريف \تعلق وأ تتام نإ سارغلا كلت نكامأ

 وأ تتام نإ اهنكامأ يف دري الأ سارغلا هل نم ىلع ضرألا بحاص طرتشا نإ

 ام وأ قادصلا وأ ةراجإلا وأ ةّيصولا نم كلملا عاونأ عيمج يف باوجلا اذكهف .تعلق

 .لاحلا اذه ىلع كلذ هبشأ

 :(خرأ ةدام يف) لاقو .«هتخرأ :باتكلا خّرَو» : (خرو ةدام يف) سوماقلا يف لاق :«غرَو» -1

 .«هتمو :هخرآو هَخّرأو باتكلا غَرأ»

 نأ لبف هضرأل هقاقحتسا تبثت ةنّيبب ضرألا بحاص رهظتسا نإ :ةرابعلا ىنعمف اذه ىلعو

 .ملعأ هللاو .اهسرغف هريغ ضرأ يف طلغ نم ىلع كردي ام اهسرغ نم ىلع كردي هئإف سرغت
 .ذخأت مل وأ تمت مل و ضرألا يف اهقورع تتبث :هدارم «ذخأت مل وأ سارغلا تذَحأ ءاوس» :هلوق -2
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 ،هكلم نم سارغلا ضعب جرخأ وأ هكلم نم اهضعب جرخأف ،هضرأ سرغ نمو

 .اهلبق يلاك اهيف باوجلاف

 ("خحاسفنالا يف باب

 مل سارغلا تناك نإ هئإف ،خاسفنا هئارش يف جرخف ،اهسرغف اضرأ ىرتشا نمو
 ةميق ضرألا بحاص طعيلف تذخأ نإو ؛ اهعزن ىَعَدا نم لوق لوقلاف }ذخأت

 ذخأ نإ :لوقي نم مهنمو ؛اغيش ءانعلا نم اهسرغ نَم كردي الو ءاهكسميو سارغلا

 اهتميقو _ تقولا اذه يف اهتميق ذخأ نإو {ةميقلا عم ءانعلا هلف اهسرغ نيح اهتميق
 ؛كلذ ريغ هيلع كردي الف _ اعيمج ءانعلاو اهسرغ تقو اهيتميق رادقم تقولا اذه يف

 .ءانعلا عم اهسرغ نيح اهتميق ذخأيلف هلك كلذ رادقم اهتميق يف نكي مل نإو

 نإ هنإف خاسفنا اهئارش يف جرخف اهضرأ يف اهسرغف اسارغ ىرتشا نم امأو
 ةميق طعيلف ضرألا يف اسفلا كلذ يف ناك ولو لعف اهعزن سارغلا بحاص دارأ

 بيصي الف ضرألا يف داسفلا ناك اذإ :لوقي نم مهنمو ؛اهسرغ نم داسفلا كلذ

 اهكسميو اهتميق هل طعيلف هل نذأي مل نإو ؛ضرألا بحاص نذإب الإ اهعزن اهبحاص

 ،كلذ نم ىبأف ،كسارغ عزنأ :سارغلا بحاصل ضرألا بحاص لاق نإف ؛هضرأ يف
 .داسف اهعزن يف ناك نإو ؛اهداسف اهعزن يف ناك اذإ سارغلا بحاص لوق لوقلاف

 اهبحاص اهعزن نإو .عزنلا امهنم ىبأ نم لوق لوقلاف .اعيمج سارغلاو ضرألا
 هقافّستاب وأ هرمأب هريغ اهعزن نإ كلذكو .ءيش ضرألا بحاص ىلع سيلف تتامف

 هقاقَّتتاب ضرألا بحاص اهعزن وأ ،سانلا نم مهريغ وأ هيدخ وأ هدبع وأ هنبا لثم
 .سارغلا بحاص لام نم هلك كلذ نوكيو لاحلا اذه ىلع

 .خسفلا نم رتشم خاسفنالا -1

 :ج دقعلا ض كهضقن :رمألا خسف ردصم :نوكسن متفب خسفلا» :ءاهقفلا ةغل مجعم ق لاق

 دوقعلا طابترا لح :خوسفلاو .هراثآ عيمج ةلازإو ؤعفدلا قح هل نم ةداراب دقعلا عفد :خوسف

 .قاتعلاو قالطلاك

 .اهعزن ل اعد وأ ،اهزن بوجو ىعدا نم لوق لوقلاف :هدارم «اهعزن ىعدا نم لوق لوقلاف» :هلوق -2
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 ههلا لبق نم ءاج ام لك وأ حيرلا وأ ليسلا اهعلق وأ ضرألا بحاص اهعزن نإ امأو
 نإف ،امهنذإ ريغب سانلا نم امهريغ اهعزن نإ امأو .ضرألا بحاص لام نم هلك كلذف

 بحاص مرغ نإو ‘ضرألا بحاص وأ اهعزن نم نيب ءاش امهيأ مرغي سارغلا بحاص

 ارب دقف اهعزن نم مرغ نإو مرغ امب اهعزن نم ىلع ضرألا بحاص عجريلف ضرألا

 وأ لفطلا هنبا وأ سارغلا بحاص دبع سارغلا كلت عزن نإ اماو .ضرألا بحاص
 .هلك كلذ نم ضرألا بحاص أرب دقف ،هلام نم جرخي ام لك وأ هيشاوم

 بويعلا يف باب

 زئاج كلذف ‘هيضرف بيع اهيف جرخف هضرأ يف اهسرغف اسارغ ىرتشا نمو
 بيعلا يضر اذإو ،اهلغتسي مل وأ اهلغتسا وأ ذخأت مل وأ تذحأأ كلذ يف ءاوسو

 .مهل يهف بيعلا اوضرف ةئرولا اهنروف تام نإ كلذكو .هل يهف

 ،لّوألا عئابلا دنع ناك بيع اهيف جرخف هريغل اهعابف اهسرغ نم كلذكو
 .زئاج كلذف اهارتشا نم اهيضرف

 كلذف ‘هضري مل و بيع اهيف رهظف اهضرأ يف اهسرغف اسارغ ىرتشا نم امو
 اهعزنيلف ضرألا يف ذخأت مل و اهسرغ نإف لوألا اهبحاص ىلع اهذريو 5زئاج

 ءاهتابثإو اهعزن يف اعزانت نإو .اهُرُضَي ام كلذ يف نكي مل نإ اهبحاص ىلع اهريو
 اهيف رهظف ضرألا يف تذخأ نإ امأو ؛ذخأت مل ام اهعزن ىلإ اعد نم لوق لوقلاف

 اهعزنيلف اهعزن ىلع اقفتا نإف ،بيعلا كلذب اهدري هنإف .عئابلا دنع ناك بيع
 ناكأ ءاوسو ،كلذ هلف اهعلق ىلإ اهبحاص اعدو اهعلق ىلع اقفَسَي مل نإو ؛اهبحاص
 ضرألا داسف اهعلق يف ناك اذإ :لوقي نم مهنمو ؛نكي مل وأ ضرألا داسف كلذ يف

 اهعلق ىلإ ضرألا بحاص اعد نإ امو .اهتميق طعيلو ضرألا بحاص اهكسميلف
 نإو ؛اهعلق اهبحاص ىلع كردي هنإف ،اهداسف كلذ يف نكي مل نإف ،اهبحاص ىبأو

 اهتميق ضرألا بحاص ىلع كرديو اهعلقي نأ هيلع كردي الف ،اهداسف كلذ يف ناك
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 كل عفدن :سارغلا بحاصل ضرألا بحاص لاقف افلتخا نإف ؛ذئنيح تناك امك

 لوقلاف ااهضوع وأ كضرأ ةميق كيطعن :سارغلا بحاص هل لاقو ‘كسارغغ ةميق

 ىلإ رظني :لوقي نم مهنمو ؛اهبحاصل سارغلا ةميق يطعيو ضرألا بحاص لوق

 نيب اميف هل ام ةميق لقألا بحاص ىلع رثكألا بحاص ًةريلف ،كلذ نم ةميق امهلقأ

 .ضرألاو سارغلا

 الف &‘"هبيع ضرألا يف رهظف ،هل اًسارغ اهيف سرغف اضرأ لجر ىرتشا نإ امأو
 لهأ دنع اًبيع كلذ اهل نكي مل نإ :لوقي نم مهنمو ؛اهسرغ ام دعب اهدر كردي

 لاق نم لوق لوقلاو ،اهبحاص اهعزنيلف سارغلا ذخأت مل نإف ؛اهَدر كردي هنإف رظنلا
 ضرألا يف تذخأ نإ امأو .سارغألا بحاص وأ ضرألا بحاص نيب اميف اهعزنب

 امك تقولا كلذ يف اهتميق ضرألا بحاص يطعيو ،اهتابث ىلإ اعد نم لوق لوقلاف
 نم ءانع عم الوأ اهتميق نم رثكأ لاحلا اذه ىلع اهتميق تناك نإ ذئنيح تناك

 نإف ؛اهسرغ نم ءانع عم ًالَؤأ اهتميق طعيلف كلذ نم لقأ اهتميق تناك نإو ؛اهسرغ

 لبق نم وأ ؛هللا لبق نم وأ ،اهل هعييضت لبق نم تدسفف اهبحاصل اهتميق ىطعأ
 كلذكو ،اًعيش كلذ دعب اهبحاص ىلع كردي الف ضرألا يف ذخأت مل وأ ءاهفعض
 .لاحلا اذه ىلع اهاطعأف اهتميق اهيف يطعي ييلا اهلك هوجولا يف

 الف ،اهتميق اهبحاص ىلع ضرألا بحاص ًةري نأ لبق سارغلا تتام نإ امأو

 وأ هلام ةميق مهنم دحاو ثك بلط نإو كلذ دعب اًتيش ضرألا بحاص ىلع كردي

 ضرألا بحاص ًةري نأ لاق نم لوق لوقلاف ،هلام ةميق هبحاص ىلع دري نأ بلط

 مهنمو ؛ضرألا بحاصل ضرألاو سارغلا نوكتو ،هسارغ ةميق سارغلا بحاص ىلع

 :لوقي نم مهنمو ؛ةميق لقألا بحاص ىلَع ةميق رثكألا بحاص ري :لوقي نم
 ىلع اداسف رثكألا بحاص ريف ،داسف نم كلذ يف نوكي ام ىلإ كلذ يف رظني اَمّئِإ

 .ةفصاعلا حايرلا وأ ،ةفراحلا لويسلا ىرح ف رأ ةخبس تناك ول امك -ا
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 ال ثيح وأ هيلع كردي ثيح اهبحاص اهعلقي نأ اوقفتا نإو ."داسف لقأ وه نم

 ىنعمب تلطب وأ تتام وأ تدسفف اهبحاص اهعلقف كلذ ىلع اوقفتاف ،هيلع كردي

 . اًيش كلذ دعب ضرألا بحاص ىلع كردي الف ،يناعملا نم

 رهظف ،اهعزنف اهعزني نأ ىلع ضرألا يف اسارغ ىرتشا نميف :لوقي نم مهنمو
 يف تذخأ ىّتتَح اهسرفغف اهرتشا نإ كلذكو .كلذ دعب اهدَر كردي الف ؤبيع اهيف

 امدعب تسييف اهارتشا نإ كلذكو .اهَر كردي الف ،©بيع اهيف رهظف ضرألا

 لاحلا اذه ىلع تريغت وأ ةاتدّود نإ كلذكو .اهََر كردي الف ،تالولبم تناك

 .اهَدَر كردي الف هيلع ىرتشا يذلا

 ء

 ةلأسم

 كلت يف سارغلا كلت سرفف \دحاو لجر نم اضرأ وأ اسارغ ىرتشا نمو
 ©كلذ امهليبسف اهيضر نإ هنإف \بيع اعيمج سارغلاو ضرألا يف جرخف ضرألا

 ذخات مل وأ سارغلا تذخأ ،هبحاص ىلإ هك كلذ عجريلف ،بيعلا كلذ عفد نإو

 عفدو ،سارفلا يف جرخ يذلا بيعلا يضر نإ :لوقي نم مهنمو ؛هءانع كردي الو

 :اهنأك هوحولا هذه يف لوقلا ةصالخ- 1

 هضرأ يف دعاق وهف داسفلا ناك امهمف لصألا وه ضرألا بحاص نأ وه لوألا لوقلا -

 .اهتميق وأ هسارغ سارغلا بحاصل ضوعيو

 قحتسا ةميق رثكألا بحاص ناك نمف ،سارغلا ةميقو ضرألا ةميق ىلإ رظني :يناثلا لوقلا -
 .هبحاص نم ذخأ ام ةميق عفدو سارغلاو ضرألا

 ؛سارفلا علق ببسب سارغلا وأ ضرألا يف داسف نم ثدحي ام ةميق ىلإ رظني :ثلاثلا لوقلا -

 سارغلا قحتسي يذلا وهو (تعلق ول رثكأ ررضلا هقحلي يذلا يأ) اداسف رثكألا بحاص نوكيف
 .هسارغ وأ هضرأ يف داسف نم ثدحي ام ةميق (تعلق ول اداسف ٌلقألا) رخآلا ىلع ريو ضرألاو

 .ملعأ هللاو .نيررضلا فخأ باكترا ةدعاق ىلَع اذهو

 .ها .«ذوُئلا هيف راص :يدو ةوَدو ةاتأو اود دادَي ماعطلا ةات» :سوماقلا يف لاق .«تدؤد» -2
 .دودلا هيف رهظ :ضرألا تدد ةرابعف ىنعملا اذه ىلَعَو
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 مل سارغلا تناك نإف ءاهبحاصل ضرألا نوكت هتإف ضرألا يف جرخ يذلا بيعلا

 يف لوقلاو ،اّضيأ اهعزنيلف اهعزن يف داسفلا نكي مل و تذخأ نإو ؛اهعزنيلف ذخأت

 داسفلا اهيف ناك ولو اهعزنيلف اهعزن اهبحاص دارأ نإو .اهعزنب لاق نم لوق كلذ

 اهبحاص بيصي الف ضرألا يف داسفلا ناك نإو ؛ضرألا يف داسفلا نكي مل اذإ

 ءاهيطعي ثيح اهتميق ضرألا بحاص يطعيو ،داسفلا اهيف نكي مل ولو اهعزن

 جرخ يذلا بيعلا يضر نإو ؛هذخأي ثيح 6أضوعلا وأ سارغلا بحاص اهذخأيو

 داسف اهعزن يف نكي مل نإ هنف سارغلا يف جرخ يذلا ضري مل و ،ضرألا يف
 لوق لوقلاف ضرألا يف وأ ،داسف اهعزن يف ناك نإو ،اهعزنب لاق نم لوق لوقلاف

 ءيش يف داسفلا نكي مل و ،هئيش يف داسفلا ناك يذلا يضر نإ ًالإ اهعزن ىبأ نم
 ؛هنم قافتاب الإ عزنلا بيصي الف هبحاص ءيش يف داسفلا ناك نإ امو ؛هبحاص

 داسفلا نم ماق امل نماض وهف هكيرش قافتا ريغب كلذ نم ائيش امهدحأ عزن نإو

 .ضرألا بحاص وأ سارغلا بحاص كلذ يف ءاوس ،هعزن ىلع

٠ 

 ةلأسم

 يف بيعلا جرخف ،رخآ لجر نم اضرأ ىرتشاو لجر نم اسارغ لجر ىرتشا نإو

 ءاهعاب نمل سارغلا تراص ،اهسرغ امدعب بيعلا عفدف اعيمج ضرألا يفو سارملا
 يف داسفلا نكي مل اذإف .اهلبق يلا يف باوحجلاك اهيف باوخجلاف ،اًضيأ هل اهعاب نل ضرألاو

 الو ؛ثّضيأ ءانعلا هيلع كردي الو ،اهسرغ نم ىلع كردي الو ،اهبحاص اهعزنيلف اهعزن
 علق نم داسفلا ناك نإو .ضرألا يف حلصأ امو اهسارغ يف ىنعت اميف اضيأ وه كردي

 .نوكي ثيح ضوعلا وأ ةميقلا در يف اهلبق يلاك اهيف باوخلاف سارغلا

 اهذخأيو» ،نتملا يف َوُهَو .هانتبثأ ام وهو «ضوعلا وأ سارغلا بحاص اهذخأيو» :خسانلا فاضأ -1

 . «ضوعلاو سارغلا بحاص نم

 .كلذ دعب سرغلا ءانع ركذ ليلدب ،عزنلا ءانع ديري «...ءانعلا هيلع كردي الو» :هلوف -2
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 ،بيعلا اهيف جرخف ‘هضرأ يف اهسرغف ،سارغلا نم هكيرش مهس ىرتشا "نإو

 ام سارغلا يف هكيرش هيلع ًدريلف ،بيعلا عفد نإو ،اهكسمأ بيعلا يضر نإ هنإف

 هكيرش ضرألا بحاص يطعي :لوقي نم مهنمو ؛ضرألا نم سرغلا يف همهس بان

 .تقولا كلذ يف سرغلا ي هبان ام ةميق سارغلا يف

 هيف سرغف ،اهنم هكيرش بيصن ىرتشاف ضرأ يف لجر عم لجر كرتشا نإ انمو

 هكيرش هيلع ًدريلف هعفد نإو ؛كلذ هليبسف ،هيضرف ضرألا يف بيعلا جرخف ،هسارغ

 :لوقي نم مهنمو ؛ضرألا يف هل ام ردق ىلع سارغلا نم هبوني ام ةميق ضرألا يف
 .ضرألا نم تلطبأ امو هسارغ هيف تناك ام ضوع هكيرشل سارغلا بحاص نمضي

 ةلأسم

 ؤ‘بيع سارملا يف جرخف ‘هضرأ يف اهسرغف ،نيلجر نم اسارغ ىرتشا نإو

 ًدَر بيصي الف ةدحاو ةقفص ين اهارتشا نإف ؛رخآلا مهس عفدو امهدحأ مهس يضرف

 اونَيب نإ :لوقي نم مهنمو ؛كلذب هعفد يذلا مهسلا بحاص يضر نإ الإ اهضعب

 كلذ ينف ءاوس ضعب نود اهضعب ُدَر هل زئاجف سارغلا نم امهنم دحاو لكل ام نه
 .تاقفص يف وأ ةقفص يف ىزتشاأ

 اهيف نكمت }ةقرتفم اًّسارغ وأ ةدحاو ةسرغ ىتش لاجر نم ىزتشا نإ امأو

 وأ _ ةدحاو يف جرخف ،هضرأ يف اهسرغف ةدحاو ةقفص يف كنكمت ال وأ ةمسقلا

 لكلاب هنم اًضر كلذف رخآلا مهس يضرو مهدحأ مهس عفدف \بيع _ اهلك اهيف

 ضرألا بحاص مهيلع دري نأ اهلبق يلاك اهيف باوجلاف بيعلاب اهلك اهدر نإف

 ال ىّمتَح ضرألا سارغلا تلطبأ نإ :لوقي نم مهنمو ؛اهكسميف مهسارغ ةميق

 بحاصل نونمضيو ‘ضرألا عم مهسارغ سارغلا باحصأ كسمي اهب عفتني

 . «خسانلا نم تطقسف ةمجرت “ةلأسم” انه رَعَل» :خسانلا فاضأ -1
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: 

 ةلزنمب وهف ‘ضعبلاب يضرو بيعلاب سارغلا ضعب ةر نإو .هضرأ ضوع ضرألا اا

 كلذ يف ىنعت ام الإ "هريغ عم اهيف كرتشا اسارغ هضرأ ف سرغي يذلا كيرشلا

 .هكردي هتإف بيعلا عفد امدعب ىّشعت امو ؛هكردي الف بيعلا عفدي نأ لبق

 امهدحأ درف ،بيع ضرألا يف جرخف ،اًسارغ اهيف اسرغف ءاضرأ نالجر ىرتشا نإو
 ل .. 7 . . . . . ح

 دري هنإف ،هريغ عم اهيف كرتشا ضرأ يف اهسرغف هسارغ ذخأ نم لثم وه ،رخآلا يضرو

 .سرغلا ةميق نم ضرألا ين هبان ام رادقم بيعلاب همهس هيلإ عجر يذلا هل

 جرخف ،هثروف امهدحأ تامف }هضرأ يف اهسرغف اسارغ نيلجر نم ىرتشا نإو

 نم اضرأ ىرتشا نإ كلذكو .كلذ دجي الف ،يرتشملا هعفدف ،سارغلا يف بيعلا

 دجي الف ضرألا يف بيعلا جرخف ،هثروف امهدحأ تامف ،اسارغ اهيف سرغف ،نيلجر
7. . . . . 
 نإو ؛اعيمج سارفلاو ضرألا يف هثري مل نم مهس دري :لوقي نم مهنمو ؛اًضيأ كلذ
 در يذلا هبان ام ضوع طعيلف هعفدف اهفصن ثرو امدعب ضرألا ف بيعلا جرخ

 كلذكو .سارغلا نم بيعلاب ضرألا نم ةر ام بان ام ةميق ذخأي وأ بيعلاب

 .لاحلا اذه ىلع سارغلا يف باوجلا

 ،امهس هنم ثروف عئابلا تامف اهضرأ يف اهسرغف لجر نم اسارغ ىرتشا نإو

 نم هريغ بان ام ري :لوقي نم مهنمو ؛اهر دجي الف ںسارغلا يف بيعلا جرخف

 .اهلبق يلاك اهيف باوجلا نوكيف .ةثرولا

 }اضعب هنم هئروف عئابلا تامف اهيف سرغف لجر نم اهارتشا نإ ضرألا كلذكو

 .اهلبق يلاك اهيف باوجلاف \بيعلا اهيف جرخف

 .«...“ألإ كردي الن” طقس انه َلَعَله :خسانلا فاضأ -1

 .«هكردي ال هباوص» :خسانلا فاضأ -2
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 ةلأسم

 جرخف ،يرتشملا نبا هثروف عئابلا تامف ،اهسرغف لجر نم اضرأ ىرتشا نإو
 ناك نإو ؛سانلا نم هريغك وهف اَملاب نبالا ناك نإ هئإف 8‘هعفدف ضرألا يف بيعلا
 ةفيلخ عم همكح نوكيف ضرألا هل ريلف هب كسمتسيف ةفيلخ هل لعجي هنإف الفط

 عيمجو .علقلا وأ ضوعلا وأ \نوكت ثيح ةميقلا ةر يف سانلا رئاس عم همكحك هنبا

 ريغ امأو ؛ةفيلخ هل جاتحي الف ضوبقملا عيمج نم لفطلا هنبا لام نم ذخؤي ام

 كلذف ،هنبا ىلع هل مكحي امم هضبق هل نكميال ام لكو ‘ضوعلا هبش ضوبقملا
 .ةفيلخلا ىلإ جاتحي

 يف اهسرغف اسارغ ىرتشا وأ ،اهيف سرغف !اضرأ لجر نم ىرتشا نم كلذكو
 فلختساف هعفدف سارغلا يف وأ ضرألا يف بيعلا جرخف ،عئابلا تامف اهضرأ

 ةفيلخ نبالل اولعجي نأ ةريشعلا ذخأي هنإف لفطلا عئابلا نبا ىلع يرتشملا

 هيلع كرديو ةريشعلا ةفيلخ ىلإ سرغلا وأ ضرألا دريو يرتشملا هب كسمتسيف
 يف علقلاو ،هيف بجي عضوم ين ءانعلاو كردي ثيح ضوعلا وأ اهعضوم ينا ةميقلا
 هيلع بجي ام عيمج ميتيلا ةفيلخ ىلع كردي ةريشعلا ةفيلخ كلذكو .اضيأ هعضوم

 .لوألا ميتيلا ةفيلخ دي يف كلذ عيمج عجر امهنيب ام لصفنا نإف ؛ميتيلل

 ةلأسم

 عئابلا فلختساف اهضرأ يف اسارغ وأ ءاهسرغف اضرأ لجر نم ىرتشا نمو
 دارأ نإ بيعلا عفدي هنإف ،سارغلا يف وأ ضرألا يف بيعلا جرخف ،باغ مث يرتشملا
 .كلذ هليبسف هيضر نإف ‘كلذ

 .هب ضري مل و هدرف ضرألا يف بيع رهظف :هانعم «...هعفدف ضرألا يف بيعلا جرخف» :هلوف -]

 : .ةريشعلا هتنيع يذلا ةفيلخلا هب ديري «ةريشعلا ةفيلخ ىلإ» :هلوق -2

- 568 -  



  

 ةفيلخ هل اوفلختسي نأ بئاغلا ةريشع ىلع كردي لهف بيعلا عفد نإ :تلق

 فلختسي وأ ،دارأ ام ىلع هب كسمتسيو ،مدقي ىَّتَح بئاغلا رظنيو ؤال :لاق
 نم ههابشأو اذه ىلع هبايغ لبق ةفيلخ هل تناك وأ ،هماقم موقت ةفيلخ بئاغلا

 ىلعو .همصاخيف يرتشملا هيلإ لصو وأ ،هماقمب هتثروف بئاغلا تام وأ .تاموصخلا

 هنع نغتسي مل اميف هيلإ لصت ةرضم ّلُك نم هدي يف ام ظفح بيعلا عفد نإ يرتشملا
 ىلع ءانعلا كرديف سارغلا در نإف ؛مصاخيف هتنرو وأ هتفيلخ وأ بئاغلا مدقي ىتَح

 سارغلا تفلت نإو .بيعلا عفد دعب قفنأ ام عيمج كلذكو سارغلا هل تبجو نم

 اميف امأو مكحلا ي اميش هيلع كردي الو ،امهنيب ةموصخ الف بئاغلا مودق لبق

 هتدهاشمب يرتشملا نم عفدلا ملعو ،عيبلا لبق ابيع هئيش يف ملع اذإ هلل ا نييو هنيب

 هيلع نوكي ال :لوقي نم مهنمو ؛يرتشملا ىلع نمثلا دريف {ءانمألا ةدهاشمب وأ كلذل

 اَمَئنَِو .يرتشملا ىلع هر يش ةميقلا ىلع نمثلا نم لضف نإف ؛ءيش هئيش ةميق يف

 ناك ولو بيعلا شرأ در هيلع :لوقي نم مهنمو ؛هفلت نيح يف . يشلا ر يق يف ظ

 .هنم رثكأ وأ لثم ءيشلا ةميق

 ةلأسم
 هنإف "بيع ضرألا يف جرخف هل اهسرغف &("ضرأ لفطلا هنبا نم عاب لجرف :تلق

 مهنمو ؛هيلإ ضرألا غوجر وه هعفدو ؛ةفيلخ ريغ نم ضرألا هيل عجرتو ©بيعلا عفدي
 عم لفطلا هنبال حلصت ضرألا كلت نأ ىأر نإو {ةفيلخب الإ كلذ بيصي ال :لوقي نم
 الإ اضرلا هل زوجي ال :لوقي نم مهنمو ؛بيعلا شرأ هيطعيو ،هل اهضريلف بيعلا دوجو
 هللا نيبو هنيب اميف ءيش شرألا نم هيلع نوكي لا صري نم مهنمو ؛ ؛عفدلا لثم ةفيلخب

 .ءاوس اذه ين ةلاكولاو ةفالخلا .لفطلا هنبال حلصت ضرألا كلت أ ىأر نإ

 ؟ هنبال اهسرغ امدعب عئابلا ىلإ ضرألا تعجر اذإف :تلق

 .لفطلا هنبال هل كلم يه اضرأ بألا عاب :ىنعمب وه «اضرأ لفطلا هنبا نم عاب» :هلوق -1
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 حيصت الف إةميقلا هدلوو وه اددارتي نأ دارأ نإف ،هل ضرألاو ،هدلول سرغلا :لاق
 وأ ؛هل سارغلا نوكتو ،ةميقلا هل عفدي ةفيلخ لفطلا هنبال ذخأيف 5ةفيلخب لإ كلذ

 نوكتف امهلاح ىلع اميقي نأ دارأ نإو .نبالل سارغلا نوكيف ةميقلا هنم ذخأي
 ،لفطلا هنبا غلبي ىَتَح ةموكحلا رخأ نإو ؛زئاج كلذف هدلول سارغلاو هل ضرألا

 نم هريغك نوكيف عفد نإو ؛كلذ هليبسف بيعلاب يضر نإف ،نبالل رايخلا نوكيف
 علقلاو اهعفدو ةميقلا ذخأو بيعلا در يف باوحلا نم هركذ مدقت ام ىلع سانلا

 .سانلا نم هريغك هنم عاب اذإ غلابلا هدلو كلذكو .ضوعلاو

 ؟ اهدرف بيع اهيف جرخف اهسرغف اضرأ هنبال ىرتشا لجرف :تلق

 ىلع وه كرديو \هسفنل ىرتشا اذإ هيلع كردي ام اذه يف هيلع كردي هنإ :لاق

 لام نم هيطعي اَمَتَِ عئابلا ىلع هكردي امو .هسفنل ىرتشا اذإ هيلع كردي ام عئابلا

 هنبا ىلع هب عجري مث هلام نم هطعيلف لام هل نكي مل نإف ،لام هل ناك نإ لفطلا هنبا

 عجري ًالأ ىلع ىطعأ نإف ،هيلإ عجري نأ ىلع ىطعأ اذإ كلذكو .لاملا دافتسا اذإ
 عجري ال امو هب عجري اميف هماقم هتثروف بألا تام نإو ؛ءيش هيلإ عجري الف ،هيلإ

 ؛ةميقلا وأ ضوعلا نم هل هذخأي اميف هدلاو ماقم يف نبالا ةفيلخف بألا تام نإو ؛هب

 ةميقلاو ضوعلا نم نبالا هكردي امم اميش هدلاو هل ذخأي مل و غلب اذإ نبالا كلذكو
 .هماقم ين رهف

 ةميقلا ذخأو ،هاضر وأ بيعلاب درلا نم هدلو لام يف دلاولا هلعف ام لك امأو

 هري الو ،هيلع زئاج كلذف لفطلا غلبف ءامهتيطع وأ ضوعلا وأ ،هيف اهذخأي اميف
 ‘هب اضرلاو بيعلاب درلا نم هلك اذه لعف نإ ةفيلخلا كلذكو .اميش هوبأ هلعف اًمِم
 .زئاج كلذف هتيطع وأ ضوعلا ذخأو ،اهتّنيطع وأ ةميقلا ذخأو

 ءاوس ،هلك كلذ در نوبيصي الف بئاغلا مدق وأ نونجلا قافأ وأ ميتيلا غلب نإو
 نإ هللا نيبو هنيب اميف امأو مكحلا يف زئاج وهف ،حلصي ال وأ مهل كلذ حلصيا
 .هل نماض وهف "هل زوجي ال امك اميش فلتأ

 .هل زوجي ال هجو ىلع اميش فلتأ نإ :هانعم «هل زوجي ال امك اميش فلتأ نإ» :هلوق -1
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 اهيف جرخف ،اهسرغف ةفيلخلاب اضيأ لفطلا هنبال لفطلا هنبا ضرأ عاب نإ امأو

 هنبال لفطلا هنبا نم اسارغ ىرتشا نإ كلذكو .هعفدو هاضر هل زوجي هنإف ؤ©بيع

 ذخأيو ،بيعلاب هدرو هاضر هل زوجي هئِإف ؤبيع اهيف جرخف ،اهسرفف ةفيلخلاب رخآلا
 الإ رخآلا لام نم اضوع ذخأي الو ةفيلخ ريغ نم رخآلل امهدحأ لام نم ةميقلا
 )لقي مل نإو ،هيف علقي عضوم ين ضرألا كلت يف سرغ ام اضيأ علقيو ؛ةفيلخلاب

 امهنيب اميف امهل زوجي هئف ،لافطألا غلب ىَّتَح هلك اذه نم انركذ اًّمِم اميش بألا

 .يرتشملاو عئابلا نيب اميف زوجي اًمِم

 ةلأسم

 وأ هضرأ يف اهسرغف رخآ ةفيلخب هيلع فلختسا نمم اسارغ ةفيلخلا ىرتشا نإ امأو

 كلت ذخأت مل نإ هنإف ،بيع اهيف جرخف ،ذخأت مل وأ سارغلا كلت تذخأ ،اهسرغي مل

 تفلختسا نإ الإ ءاهَتَر بيصي الف سارغلا كلت تذخأ نإو ؛اهبحاص اهذخأيف سارغلا

 .ضوعلا هنم ذخأي وأ هل اهيطعي وأ ‘ةميقلا هنم ذخأي ةفيلخ ةريشعلا هل

 الو دحاو اهيف باوجلا ابيع اهيف جرخف ،اهسرغف ضرألا هنم ىرتشا نإ كلنكو
 ىرتشا نإ نونجلا كلذكو .ىرخأ ةفيلخب الإ بيعلا هيف جرخ يذلا يف ةموصخلا هل حيصت

 ةفيلخب الإ هيف ةمرصخلا هل م حيصت ة الف ©بيع كلذ يف جرخف ،اضرأ وأ اسارغ هتفيلخ هنم

 مهريغ ىلع كردي ام ك مهيلع كرديف مهمصاخيف ،نونجلا قافأ وأ ميتيلا غلب وأ ىرخأ

 .هيف علقي ناكم ين علقلا وأ هعضوم يف ضوعلا وأ ةميقلا ذخأ نم

 يف اهسرغف ،نونجلا أ ميتيلا نم هيلع فلختسا نمل اسارغ ةفيلخلا عاب نإ انمو

 هيلع هري ةيناث ةفيلخب لإ هاضري الو بيعلا كلذ عفدي الف ؤبيع اهيف جرخف امهضرأ

 أ ىأر نإ بيعلا كلذ ىضري نأ هل زئاجو ؛هاضري وأ بيعلا هيف جرخ يذلا كلذ

 .«لعفي :هباوص» :خسانلا فاضأ -ا
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 بيعلا عفد امأو .هل هاضري نأ هل زوجي الف احالص هل كلذ ري مل نإف ؛حلصأ كلذ

 ضرألاو سارغلا اذه يف ءاوس ،هري مل وأ احالص كلذ ىأر هعفدي نأ هل زوجي هتإف

 .هعفد اذإ اميش هل نمضي الف بيعلا هيف جرخ اذإ ةفيلخلا هل هارتشا اًمِم امهريغو

 ةلأسم

 هارتشا ام وأ .ةفيلخ هل اوفلختساف تامف لفطلا هنبال بألا هارتشا ام امأو

 ،©ىرخأ ةفيلخ تثدحف ،ةفالخلا نم لازف ،نونجب وأ هيلع فلختسا دق ميتيل ةفيلخلا

 ملع ىلع ىرتشا وأ ؛بيعلاب اضرلا نم هلبق ناك نم عنص ام ةفيلخلا اذه ردي مل و

 مهلبق ناك نم لعف ام اوردي مل و ،نونجلا قافأ وأ لفطلا غلب وأ \بيعلا ةيؤرب هنم

 ام :بألا لاق نإ الإ هللا نيبو مهنيب اميف بعلا عفد نوبيصي الف انركذ نمم

 وأ ؛ءارشلا دعب اضيأ هب تيضر ام وأ ،بيعلاب يسم ملع ىلع يناعملا هذه تيرتشا

 نومصاخي مهنإف ،هيلع اوفلختسا نمل اضيأ كلذ نم نونجلا وأ ميتيلا ةفيلخ هلاق

 رارقإلا ةلزنمب ةنيبلا كلذكو .ءارشلا نم مهسفنأب هولو ام ةلزنمب اذه يف نونوكير

 .انركذ نمم

 كنونجلا قافأ وأ لفطلا غلبف إمهل اهسرغف اسارغ هرمأ يلو نمل ةفيلخلا ىرتشا نإو

 لإ سارفلا علق ىلإ اولصي مل و هوعفدف مهتفيلخ مه هارتشا اميف بيعلا جرخف
 .ةميقلا هيف نوُدرَي يذلا تقولا يف اهتميق سارغلا باحصأل نوطعي مهنإف 5ءاهداسفب

 ءانعلا نم مهيلع كردي الو ،هب مهبساح ءاش نإو ،مهل ىطعأ يذلا نمثلا مهنم ام د
 الو ،ائيش ىطعأ اًمِم سارفلا هذه هل ىرتشا يذلا ةفيلخلا ىلع كردي الو ؛اًمئيش

 سارفلا نم بئافلا ةفيلخ هارتشا ام كلذكو ؛اًميش هنبا لام يف اًضيأ نبالا كردي

 الإ اهعلق ىلإ لصي الو .هعفدف بيع اهيف جرخف بئاغلا مدقف هضرأ يف اهسرغف
 امم ءيشب هتفيلخ ىلع عجري الف 5عئابلل سارغلا هذه ةميق بئاغلا عفدف 3اهداسفب

 مل وأ بيعلا هيف ناك ام ءارش هتفيلخ دّمعتأ اذه ين ءاوسو ،سارغلا ةميق نم ىطعأ

 .هنم ملع ىلع هل هارتشا يذلا بيعلا عفد دجي الف ةضوفم ةفيلخ ناك نإ الإ ،هدمعتي
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 ةلأسم

 .سارغب مهل اهوسرغف ،اضرأ مهل اورتشا نإ لفطلا وبأو نونجلاو ميتيلا ةفيلخ امأو

 مل نإف ،هوعفدف ضرألا يف بيعلا جرخف مهتفيلخ تتام وأ بألا تامف مهلام نم

 بيصي الف داسفلا اهعزن يف ناك نإو ءاهباحصأ اهعزنيلف سارغلا يف داسفلا نكي
 ةميق يطعي نأ ءاش نإ ،رايخلاب ضرألا بحاص نكلو .اهعزن ضرألا بحاص
 ،كلذ هلف ضوعلا ذخأي نأ دارأ نإو ؛ايمج هل سارغلاو ضرألا نوكتف ،سارغلا

 .اميش مهتفيلخ ىلع نوكردي الو
 .يف وأ ضرألا يف جرخف ميتيلل اضرأ وأ اسارغ ميتيلا ةفيلخ ىرتشا نإو :تلق

 ءاضرأ وأ اسارغ عئابلا ىلع ةفيلخلا ةرف عئابلل نمثلا ىطعأ امدعب بيع سارغلا

 ؟ نمثلا كلذ ةفيلخلا نمضي له ،نمثلا عئابلا دحجو

 ؛لاحلا اذه ىلع ءالكولا كلذكو نيميلا وأ ةنّيبلاب هيلإ لصي مل اذإ ال :لاق

 .نماض :لوقي نم مهنمو

 يف بيعلا جرخف ،هضرأ يف اهاسرفف ميتيلل سارغ ايرتشا نإ ميتيلل ناتفيلخلا امأو

 رُكِل ناك اذإ اذهو ضعفدي وأ بيعلاب ىضري نأ امهنم دحاو ّلُكِل زئاجف سارغلا
 يف رظني اَمنَف ،رخآلا يضرو امهدحأ عفد اذإف ،هبحاص نود ءارشلا امهنم دحاو

 الف إاًعم امهفلختسا نإ امأو .اهلك عويبلا يف اذه كلذكو .امهنم لوألا ىلإ كلذ
 زوجي الف ،رخآلا نود امهدحأ عفد نإو ؛ةَّرم.اعفدي وأ ةرمعب ايضري نأ الإ امهل زوجي

 .هعم عفدي وأ هبحاص هل زوجي ىتح

 جرخف ،ميتيلا ضرأ يف اهاسرفف هيلع افلختسا يذلا ميتيلل اسارغ ايرتشا نإو

 ؟ هاعفدف بيعلا

 ةرابعلا نوكتف “عزن" ةملك طقس ةرابعلا يف أ يل ودبي «سارغلا يف داسفلا نكي مل نإف» :هلوق -1
 .«اهباحصأ اهعزنيلف سارغلا عزن يف داسف نكي مل نإف» :اذكه

 .هضرأ ضوع ذخأي نأ :هانعم «.. .ضوعلا ذخأي نأ دارأ نإو» :هلوق -2
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 دحاو لك مصاخي نأ هل زئاجف امهنم دحاو رك لعف زوجي ثيح ناك نإ :لاق

 ثيح ضوعلاو علقلا ناكردي ثيح علقلاب ذخأيو ،عئابلا نم نمثلا دريو ،امهنم

 امهتفالخ تناك نإو ."هلي مل نم وأ امهنم هسفنب ءارشلا يلو نم ءاوس ،هناكردي

 رمأ وأ ،اعم الي ضوملاو نمثلاو علقلاب عئابلا امهنم دحاو لك ذخأي الف اعم

 كلذل اسارغ اهيف اسرغف ميتيلل اضرأ ايرتشا نإ كلذكو .كلذب هبحاص امهدحأ

 نميف سارغلا يف باوحجلاك اهيف باوجلا ،هاعفدف ضرألا يف بيعلا جرخف .ميتيلا

 كردي الف اعم افلختسا اذإو .هبحاص عم الإ هيلع كردي ال نمو ،هدحو هيلع كردي

 نيقرتفم افلختسا نإو .هنذإ وأ هبحاص عم الإ نمثلاو سارغلا عزن امهنم دحاو لك
 ضوعلا كلذكو ،ةميقلا وأ سرفلا عزن ضرألا بحاص ىلع دحاو لك كرديلف

 .هانرمسف ام ىلع ضرألا بحاص مهيلع هكردي ثيح .

٠ 

 ةلأسم

 اضرأ هل ايرتشاف اعم وأ نيقرتفم هيلع افلختسا ناتفيلخ هل ميتيف :تلق

 ،سارفلا يف وأ ضرألا يف بيعلا جرخف ،هضرأ يف اهاسرغف اسارغ وأ ءاهاسرغف

 دحأ علقف ©‘ضوعلا وأ هعضوم يق علقلا وأ بجحت ثيح ةميقلاب اذحأف ©بيعلا اعفدف

 ؟ هيلع فلختسا يذلا ميتيلا لام يف هلك كلذ كردي له .ةميقلا عفد وأ نيتفيلخلا

 .هتفيلخ ىلع كلذ كرديلف لام هل نكي مل نإو "معن :لاق

 ؟لام ميتيلل نكي ل نإ كلذ نم هبوني ام هبحاص ىلع نيتفيلخلا دحأ كردي لهف :تلق

 .هبحاصب ًالإ متي ال نيتفيلخلا نم دحاو لك لعف ناك اذإ كلذو ؤمعن :لاق
 اَمَتنِإَو ،امم الإ مهلعف م ال اوناك اذإ كلذ نم رثكأ وأ ةثالث اوناك اذإ كلذكو
 اوذخأيلف هيلع اوفلختسا يذلا ميتيلا لام اودجي ىَّتَح سوؤرلا ىلع كلذ نوطعي

 .أطخ َوُهَو ،«هلوي مل » :لصألا يف -1
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 عفدلا ىلع مهنم دحاو ذخأف {ةدح ىلع مهنم دحاو لك فلختسا اذإ امأو .هنم

 دجي مل نإو ‘هيلع فلختسا نم ىلع ًالإ كلذ كردي الف ضوعلا وأ علقلا وأ ةميقلل
 ائيش فكالخلا نم هريغ ىلع كردي الو هسفن نم كلذ مرغ هيلع فلختسا نم لام

 .مهنم كلذ ي هلعج نم لإ

 فلختسا نم لام نم هل عفدي نأ ضعب ىلع فئالخلا ءالؤه ضعب كردي لهف :تلق

 ؟ © هيلع بحو امم مرغي مل و هسفن نم كلذ نم مرغ اًّمِم هيلع بحو ام هيلع

 اوناك نإو ضعب ىلع مهضعب كرديف مهتفالخ يف نيقرتفم اوناك نإ :لاق

 .هلاعفأ متتو لفطلا غلبي ىتح هوكرتي وأ (مهريغ ةفالخب ًالإ زوجي الف نيعمتجم

 ةلأسم

 رخآلا نم نيتفيلخلا دحأ هل ىرتشاف اميتي ىلع افلختسا نالجرف :تلق

 ؟ اًسارغ وأ اضرأ

 .زئاجف نيقرتفم اناك نإو زوجي الف ةفالخلا يف نيعمتجب اناك نإ :اولاق

 يف بيعلا جرخف .اًسرغ وأ اضرأ هبحاص نم نيتفيلخلا دحأ هل ىرتشا نإف :تلق

 رأ اهعفد وأ ةميقلا ذخأ وأ بيعلاب ةرلاب هبحاصب كسمي نأ دارأف سرغلا وأ ضرألا

 ؟ هعفد وأ ضوعلا ذخأ

 يف هيلع كرديو ‘كلذ عيمج يف هبحاصب كسمتسي هنإف نيقرتفم اناك نإ :لاق

 اًسارغ رخآلا نم نيتفيلخلا دحأ يرتشي نأ لثم كلذو ،هريغ ىلع كردي ام عيمج

 تناك نإ :لاق ،بيعلا عفدف ؤ©بيع سارفلا يف جرخف ،ميتيلا ضرأ يف اهسرغف

 وأ عئابلا اهسرغ كلذ يف ءاوسو ،علقلاب ةفيلخلا عئابلا ذخأيف ،ذخأت مل سارغلا

 بحو امم فئالخلا نم هريغ بانمو هبانم هلام نم عفدف فكئالخلا دحأ عربت اذإ :ةرابعلا ىنعم -1

 .ملعأ هللاو .كلذ هيلع كردي هئإف (رخآلا ةفيلخلا يأ) هيلع
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 هنم هذخأيف ميتيلا لام نم هل هيطعيو ،عئابلا ىلع كلذ يف هءانع كرديف "يرتشملا

 عزن يف ءانع نكي مل نإو ؛اهعضوم ىلإ سارغلا ًةَر يرتشملا ىلع عئابلا كردي الو

 .سارغلا علق يرتشملا ىلع عئابلا كردي الف سارغلا

 ؟ يرتشملا هب ذخأي مل و هسفنب عئابلا كلذ علق نإو

 ؛ميتيلا لام نم هل هيطعيف يرتشملا ىلع هكردي هنإف ءانع كلذ يف ناك نإ :لاق

 .هسفن نم همرغيلف ميتيلا لام دجي مل نإو

 ميتيلل اسارغ اهيف سرغف ميتيلل اضرأ رخآلا نم نيتفيلخلا دحأ ىرتشا نإف :تلق

 ؟ بيع ضرألا ين جرخف

 تذخأ نإو عنص كلذ يف عئابلل سيلو ،يرتشملل كلذ يف اضرلاو عفدلا :لاق

 نإ ًالإ .علقلاب ذخؤي الف ضرألا داسفب وأ اهداسفب ًالإ اهعلق ىلإ لصوي الو سارغلا
 داسف كلذ يف نكي مل اذإ ءاهداسفب ولو هسارغ علقب سارغلا بحاص يضر وأ اقفتا

 ؛سارفلا ةميق "ةيقابلا ةفيلخلا هل عفديلف علقلاب سارغلا بحاص ضري مل نإو ضرألا

 نم لقألا بحاصل امهنم رثكألا بحاص ةميقلا عفدي اَمَئإ :لوقي نم مهنمو

 .ضرألاو سارغلا

 ،رخآلا نم اسارغ نيميتيلا دحأل ايرتشي نأ دارأف ،نيميتي ىلع افلختسا نإ امأو

 نم دارأ نمل نيتفيلخلا دحأ يرتشي نأ امهل زئاجف إاعم امهيلع افلختسي مل نإ هتإف

 رتشي الف اعم امهيلع افلختسا نإ امأ ؛هبحاص نم رخآلا ميتيلا لام نم ىماتيلا

 هنم اعيبيف ءامهدحأل ةفيلخ ةريشعلا لعجتلف كلذ دارأ نإو ؛رخآلا نم امهدحأ

 .هنم ايرتشيو

 ىرخألا ةفيلخلا نم نيميتيلا دحأل امهدحأ ىرتشاف نيدرفنم افلختسا نإ امأو

 بيع اهيف جرخف ،هل ىرتشا يذلا ضرأ يف اهسرغف ،رخآلا ميتيلا لام نم اسارغ

 ةفيلخلا ظفل ربتعي انايحأ هئأ مدقت دقو .رخآلا ةفيلخلا :هانعم «ةيقابلا ةفيلخلا هل عفديلف» :هلوق -1

 .ركذم وهو ةفيلخلا ىنعم انايحأو ثنؤملا
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 :دن كرت
 :ب

 هيلع كرديو ذخأت مل نإ سارغلا كلت علقب هل عاب يذلا ةفيلخلا هذخأيلف ،هعفدف

 ناك نإ امأو ؛هدي يف ناك اذإ "ىماتيلا نم ضرألا بحاص لام نم هيطعيو ،هءانع

 هئانعب ةيقابلا ةفيلخلاب كسمتسيلف سارفلا علقب هذخأ يذلا يرتشملا دي يف لاملا

 ۔هءانع هنم هيطعي نأ ىلع اضيأ وه هب كسمتسيو

٠ 

 ةلاسم

 ،©بيع ضرألا يف جرخف ميتيلا سارغب اهسرغف ،ميتيلا كلذ نم اضرأ ىرتشا نإو

 ةيقابلا ةفيلخلا ذخأيلف سارغلا يف داسفلا نكي مل نإ هنإف ،ةيرتشملا ةفيلخلا هعقدع

 ملو سارغلا تذخأ نإ كلذكو .الوأ انلق امك ،سارغلا كلت عزنب ةيرتشملا ةفيلخلا

 .لاحلا اذه ىلع ضرألا يف وأ اهعزن يف داسفلا نكي

 ةيقابلا ةفيلخلا يطعيو ،اهعزن ناكرادتي الف ءامهدحأ يف داسفلا ناك نإ امو

 نم ضرألا بحاص لام نم سارغلا كلت ةميق بيعلاب ضرألا هيلإ تعجر ثيح

 .هنم اهذخأيو ةيرتشملا ةفيلخلل ىماتيلا

1 

 ةلاسم

 كلذف ،ضراقملا هعفدف ‘بيع اهيف جرخف ،اهسرغف اضرأ ىرتشا اذإ ضراقملاو

 نإو .زئاجف امهدحأ اضيأ هيضر نإو ؛اًضيأ زئاجف لاملا بحاص هعفد نإو ؛زئاج

 ةرلاو اضرلا يف امهنم لألا ىلإ كلذ يف رظني اَمَتِإَف رخآلا عفدو امهدحأ يضر

 ءيشلا كلد لطعيلف رخآلا نم امهنم لوألا ملعي مل نإو ؛امهنم رخآلاب لغتشي الو
 لوق يف الإ امهنم يضر نم لوق لوقلا :لوقي نم مهنمو ؛امهنم لوألا ملعي ىّتَح

 بحاص ميتيلا لام نم هيطعيو» :لاق ول «ىماتيلا نم ضرألا بحاص لام نم هيطعيو» :هلوق -1

 لاملا ىَّلَع دئاع هيف ريمضلا ،«هدي يف» :هلوقو .حضوأ ةرابعلا تناكل «هدي يف ناك اذإ ضرألا

 .(ميتيلا لام)
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 اذه ينف ءاوس ،امهنم بيعلا عفد نم لوق لوقلا نوكيف .خاسفنا بيعلا تإ لوقي نم

 دقو ،اعيمج هاعفد وأ بيعلا امهدحأ عفد نإو ،نكي مل وأ لاملا يف حبرلا ناكأ هلك

 هنم هاضبقأ ءاوس نمثلا هنم ضبقيو ،امهنم دحاو لك هكردي هنإف عئابلل نمثلا اعفد

 ضبقي ال رنئنيحف ،ءامستقا نإ الإ رخآلا نود امهدحأ هذخأ وأ ،نيعمتجب وأ نيقرتفم

 هاهن نإ الإ هيف هلماع ام عيمج :7 هل زئاجف ضراقملا امأو .همهس الإ لاملا بحاص

 سارغلا امأو .همهس ًالي ضراقملل عفدي ال ذتنيحف ضراقملل عفدي الأ لاملا بحاص

 امهنم دحاو لك اهعزنب ذخؤي امهنإف ،لاملا بحاص وأ ضراقملا اهيف اهسرغ يقلا
 امهءانع ضرألا بحاص ىلع ناكردي الو ،نيقرتفم وأ اعيمج داسف اهيف نكي مل اذإ

 .امهيلإ تعجرو امهسفنأل اسرغ امهنأل عزنلا يف

 الف ،ضرألا داسفب وأ اهداسفب الإ سارغلا عزن ىلإ نالصي ال اناك اذإ امأو

 ةميق ضرألا بحاص يطعي نكلو .اضيأ ضرألا بحاص هعلقي الو علقلاب ذخؤي
 نم مهنمو ؛اهسرغ نم ءانع اضيأ يطعيو ضرألاو سارغلا هل نوكتو ،سارغلا
 .هلام يف ىّسعت امإ اهسرغ نم تل ،ءانع هيلع سيل :لوقي

 يف جرخف ،ءاهسرغف ،ضارقلل اضرأ لاملا بحاص نم ضراقملا ىرتشا نإ امأو
 عفد نإ امأو .بيعلل اضر كلذكو .زئاج كلذف ضراقملا هعفدف ؤبيع ضرألا

 نإَو .كلذك هاضرو ،‘هب لغتشي الف ضراقملا هنم هارتشا اميف بيعلا لاملا بحاص

 اهيف سرغ دقو ،لاملا بحاص نم هارتشا اميف جرخ يذلا بيعلا ضراقملا عفد
 سارفغلاو ضرألا تراصو ،اًعْيَش سارغلا يف كردي الف ،ذخأت مل وأ تذخأ 5اسارغ

 مل نإو ؛ضراقملا هضبق حبرلا نم ءيش سارغلا يف ناك نإف ؛لاملا بحاصل اهيف يتلا

 نإف اتسرغ يلا سارغلا علقا :لاملا بحاص لاق نإ الإ .ءيش هل سيلف حبر نكي

 يف ناك نإ الإ هيلع كلذ كردي الف دري مل نإو ؛كلذ هلف اهعلق ضراقملا دارأ

 َ .لاملا بحاص ىلع كرديو .حبر سارغلا

 ،ضارقلا ضرأ يف اهسرغف ،اسارغ لاملا بحاص نم ضراقملا ىرتشا نإ امأو
 امأو .بيعلاب هاضر كلذكو ؛زئاج كلذف ضراقملا هعفدف ،سارغلا يف بيعلا جرخف
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 نوكتف بيعلا ضراقملا عفد نإو .هب لغتشي الف هؤاضرو بيعلل لاملا بحاص ر

 سارغلاو ضرألا نوكتو ،علقلا ضراقملا هيلع كردي الو ،لاملا بحاصل سارغلا

 حبر نكي مل نإو ،همهس ضراقملا ذخأ حبر ضرألا يف ناك نإو ؛لاملا بحاصل

 لاملا بحاص ضبق دعب سارغلا يف بيعلا جرخف سارغلاو ضرألا ىرتشا نإو

 ةميقلا ضبقو علقلا يف سانلا نم هريغك ضرألا نم هبان اميف نوكيف ،عفدف هلام سأر
 ضراقملا ءارش يف هركذ مدقت يذلا كلذكو بجي ثيح ضوعلاو ،اهعضوم ين
 .امستقا اذإ سارغلا ةلأسم ينف هانلق ام ىلع لاملا بحاص نم ضرألا

 يف سارفلا سرغف ،اسارغو اضرأ لاملا بحاص نم ضراقملا ىرتشا نإ امأو

 نإف ،لاملا بحاصل سارغلاو ضرألا نإف ،هعفدف سارغلا يف بيعلا جرخف ضرألا

 .هليبسل ىضم حبرلا نكي مل نإو همهس ضبق حبر ناك

 الف ‘ضراقملا هعفدف }امستقا امدعب بيعلا جرخف اًسارغو اضرأ يرتشا نإو

 ذخأيو ،زئاج ضراقملا عفد :لوقي نم مهنمو ؛لاملا بحاص عفد الو ،هعفد زوجي

 اذه يف سارغلا ذخأت مل نإ امأو ؛لاملا بحاصل ضرألاو سارغلا نوكتو ،هلام سأر

 .اهبحاصل ضرألا نوكتو اهبحاص اهذخأيف هلك

 سارغ نم اهسرغف ‘ضارقلل اضرأ ضراقملا نم لاملا بحاص ىرتشا نإو
 كلذكو ؛زئاج هعفدف لاملا بحاص هعفدف ضرألا يف بيعلا جرخف ضارقلا

 نوكتو ،هدنع نم ىرتشا يذلا يف هب لغتشي الف هاضرو ضراقملا عفد اًمأو .هاضر

 .ضارقلل سارغلا نوكتو ،بيعلل لاملا بحاص عفد دعب ضراقملل ضرألا

 يف ناك نإف ،هل سارغلاو ضرألا نوكتف سارغلا ةميق عفدي نأ ضراقملا دارأ نإو

 ىلع علقلا كردي الو حبرلا نم هبان ام ردقب ةميقلا نم هنع طح حبر سارغلا
 ناك وأ ضرألا يف داسفلا ناك اذإ لاملا بحاص هيلع هكردي الو ،لاملا بحاص

 سارفلا يف هل سيل وأ داسف ضرألا يف نكي مل نإ امأو ؛مهس سارغلا يف ضراقملل
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 هلف سارغلا لبق نم داسف ضرألا يف ناك نإ امأو .كلذ دارأ نإ علقي نأ هلف مهس

 بحاص ةميقلا ذخأي اَمَئِإ :لوقي نم مهنمو ؛سارغلا بحاص نم ضوعلا ذخأي نأ

 .لاملا بحاصو ضراقملا نم لقألا

 ًنهيِف جرخف ،ضارقلا ضرأ يف اًسارغ ضراقملا نم لاملا بحاص ىرتشا نإ امأو
 ءيش يف ضراقملا ىلإ تفتلي الو ،زئاج كلذ يف هؤاضرو لاملا بحاص عفدف بيع
 عئابلا ىلع كردي هنإف سارغلا يف يذلا بيعلا لاملا بحاص عفد اذإف ،كلذ نم

 الف علقلا يف داسفلا ناك نإف ؛اهداسف كلذ يف نكي مل اذإ هسارغ علق ضراقملا

 لام نم هل اهعفد اذإف هسارغ ةميق لاملا بحاص ىلع ضراقملا كرديو هيلع هكردي

 ضرألاو سارغلا تناك هلام نم هعفد نإو ؛امهنيب اًضارق سارغلا نوكتف ضارقلا

 بحاص دريو ،اهلبق يلا يف باوخجلاك اهيف باوجلا :لوقي نم مهنمو ؛ضارقلل
 .امهنم لقألا بحاص ىلع ةميقلا رثكألا

 لاملا بحاصلف }هسارغ اهيف سرغف ضارقلا لام نم اضرأ ضراقملا ىرتشا نإو

 علقلاب سارغلا دسفتأ كلذ يف ءاوس ،ذخأت مل وأ تذخأ سارغلا كلت عزنب هذخأي نآ

 ضرألا يف ناك اذإ :لوقي نم مهنمو ؛نكي مل وأ حبر ضرألا يف ناكأ دسفت ال وأ

 يف امهل ام ردق ىلع سارفلا يف ةميقلا ناددارتي نكلو ،علقلا هيلع كردي الف حبر

 نوكيو ،هيلع هكردي الف سارغلا علق يف داسفلا ناك اذإ :لوقي نم مهنمو ؛ضرألا

 دارأ نإو ؛ضرألا عفن هل نوكيف سارغلا ةميق هيطعي نأ دارأ نإ ،رايخلاب لاملا بحاص

 .ضرألا ف ضوعلا هنم ذخأ
 ح
 سارغلا تراص هضرأ يف اهسرغف ضارقلا لام نم اسارغ ىرتشا نإ امأو 7

 نإف ؛اهعيبو اهتلاح ىلع ضارق يهو ،اهعزن لاملا بحاص ىلع كردي الو ضارقلل
 .همهس ذخأ حبر اهيف ناك

 اهلاح ىلع سارغلاف ،ضارقلل اسارغ هضرأ يف لاملا بحاص سرغ نإ امأو
 ناك نإو .لاملا بحاص كلذكو ؛ذخأت مل وأ تذخأ ااهعيبي ضراقملاو ،ضارقلل

 .هليبسل ىضم نكي مل نإو ؛همهس ضراقملا ذخأ حبر اهيف

  
 



  

 ضراقملا هيلع كردي الف ،هسارغ ضارقلا ضرأ يف لاملا بحاص سرغ نإ امأو

 نإو ؛همهس ضراقملا ذخأ حبر ضرألا يف ناك نإف ؛ذخأت مل وأ تذخأ 5اهعلق

 .لاملا بحاص هب بساح اميش ضرألا يف سارغلا تدسفأ

 هذخأي هنإف ضراقملا ضرأ يف ضارقلا سارغ لاملل بحاص سرغ نإ امأو
 نكي مل وأ لاملا يف حبرلا ناك دسفت مل وأ تدسف ،اهعزنب ضرألا بحاص

 نإف ،اهعلقي نأ لاملا بحاص َداَرأ نإف .اهيف دسفأ اًمِم حبرلا نم هبان ام هل نمضيو

 ضرألا بحاص هل يطعيو اهعزن دجي الف اهعلق لجأ نم داسف ضرألا يف ناك
 يف داسفلا نكي مل نإ امأو ؛اهيف ناك اذإ حبرلا نم هبان ام هنع طحيو ،اهتميق

 ؛اهعزن دجي الف ،لاملا يف حبرلا ناك نإ ًالإ ،كلذب دسفت اهنأ ولو اهعلقيلف ضرألا

 .لاملا بحاص هنمضيو ،اهيف داسفلا ناك ولو ،اهعرني :لوقي نم مهنمو

 بحاصف ،لاملا بحاص ضرأ يف ضارقلا لام نم اسارغ ضراقملا لعج نإو

 يف دسف ام ضراقملا نمضيو ‘كلذ هلف اهعلقب هذخأي نأ ءاش نإ :رايخلاب ضرألا

 يطعيو ‘كلذ هلف هضرأ يف سارغلا كسمي نأ لاملا بحاص دارأ نإو ؛سارفلا

 .حبرلا نم هبيصن ضراقملل

 ةلأسم

 بحاص ضرأ يف اهسرغف ضارقلا لام نم اسارغ ضراقملا ىرتشا نإ امأو
 اهعزنب ذخؤيو ،اهبحاصل سارغلا نوكيف ضراقملا هعفدف بيع اهيف جرخف "لاملا

 اَمَئنإَف ءانع اهعزن يف ناك نإو ؛نمثلا اهنم ضراقملا ضبقيو ،داسف اهيف نكي مل نإ
 نإو ؛ضرألا بحاص وه يذلا لاملا بحاص هب ذخؤي الو ،ضراقملا اهعزنب ذخؤي
 اهعزن نإ امأو .اهعزن ين ءانعلا ناك اذإ ضراقملا ىلع هءانع كرديف اهبحاص اهعزن

 ءلاملا بحاص نذإ ريغب اهسرغ ناك اذإ امب مالكلا اذه ديقي «...لامللا بحاص ضرأ يف اهسرغف» :هلوق -1

 عزن ضراقملا لمح نأ حص اَمَل اذه الولو ،يتأيس امم مهفي امك ةسراغملل لعجي مل ضارقلا لام نأل

 بجي يذلا نأ قحلاو .بيع اهيف رهظو اهعاب يذلا وهو ،اهبحاص اهعزن نإ اهعزن ءانع عفد وأ كسارغلا
 .ملعأ هللاو .لاملا بحاص الو ضراقملا سيلو اهعئاب وه داسف اهعزن يف نكي مل نإ اهعزنب ذخؤي نأ
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 اضيأ ضرألا يف دسفأف ضراقملا اهعزن وأ ءاهعزنب ضرألا يف دسفأو اهبحاص
 سارغلا بحاصو لاملا بحاصل هنامرغي ضرألا يف ادسفأ امل نانماض امهنإف

 ىلع ءانع كردي هنإف هضرأ نم لاملا بحاص اهعزن نإو ؛'اعيمج ضراقملاو
 كرديف هداسفب الإ اهعلق ىلإ لصي ال ام ُلُكَم ضرألا يف دسفأ ام امأو ؛ضراقلل

 داسف ريغب اهعلق ىلإ لصي ام امأو ؛هنذإ ريغب هضرأ يف اهسرغ يذلا ضراقملا ىلع
 .ائيش هيف كردي الف

 كلاملا بحاصل اسارغ اهيف سرغف ضارقلا لام نم اضرأ ضراقملا ىرتشا نإ امأو
 ضرألا بحاص ًاإف ،لاملا بحاص هعفد وأ ضراقملا هعفدف ضرألا يف بيعلا جرخف

 هلو ،اهسرغ يذلا ضراقملا ذخأي نأ هلو ؛داسف اهيف نكي مل اذإ ،اهسارغ علقب امهذخأي

 عجري هنإف ،علقلاب لاملل بحاص ذخأ نإف ؛لاملا بحاص وه يذلا اهبحاص ذخأي نأ

 نذإ ريغب اهسرغ نإو ،سارفلا يف دسفأ ام اًضيأ ضراقملا نمضيو ؛هئانعب ضراقملا ىلع
 دعب اهلمح امأو ؛داسفلاو ءانعلا يف اًميش هيلع كردي الف هنذإب ناك نإ امأو ءاهبحاص

 .ءيش هنم ضراقملا ىلع سيلف اهبحاص ءاش ثيح ىلإ اهلوصوو اهعلق

 كلذف امهنيب ةميقلا اددارتي نأ ىلع ضرألا بحاصو سارغلا بحاص قفتا نإو

 كردي الف ضرألا يف داسفلا ناك نإ امأو عيش كلذ نم ضراقملا ىلع سيلو 6زئاج

 يف سارغلا ةميق ضرألا بحاص مهف يطعيو ،لاملا بحاص كلذكو ،اهعزن ضراقملا

 .ائيش ءانعلا نم هيلع ناكردي الو ،ضرألاو هل سارغلا نوكيو ،تقولا كلذ

 يف جرخف وه اهيف سرفف }ضارقلا لام نم اضرأ ضراقملا ىرتشا نإف :تلق

 بحاص هذخأيو ضرألا بحاص ىلع نمثلا كردي هنإف ،هعفدف بيع ضرألا
 اهسرغ هل زوجي ال هنأل كنكي مل وأ داسف اهعلق يف ناكأ ءاوس ،هسارغ علقب ضرألا

 :لوقي نم مهنمو ؛نكي مل وأ ضارقلا يف حبرلا ناكأ ءاوس ضارقلا ضرأ ين اءدب
 الو ،سارفلا يف داسفلا ناك نإ يدعتملاب ضراقملا نوكي الف ،لاملا يف حبرلا ناك نإ

 دارملاف ثيغاربلا ينولكأ ةغل ىلع «اعيمج ضراقملاو سارغلا بحاص لاملا بحاصل هنامرغي» :هلو -1

 .اًعيمج ضراغملاو سارغلا بحاص لاملا بحاصل همرغي :ةرابعلاب
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 نوكيف اهعزنب ذخؤي مل نإف "كلذب ذخؤيلف داسف نكي مل نإف ؛اهعزنب ذخؤي

 نإو "ضرألاو سارغلا هل نوكتف ةميقلا هيطعي نأ داَرأ نإ :رايخلاب ضرألا بحاص

 .اهتميق وأ هضرأ ضوع ضراقملا نم َذَحَأ دارأ

 ةلأسم

 اهيف جرخف ،هضرأ ق اهسرغف ضارقلا لام نم اسارغ ضراقملا ىرتشا نإ امأو

 عفد نإف ؛هضرأ يف "ضراقملل سارغلا نوكتو زئاج كلذف هب يضر نإف ،بيع

 يف نكي مل نإ الإ اهعلق اهبحاص ىلع كردي الو اهبحاصل سارغلا نوكتف بيعلا

 اَمّئنإَق ءانع اهعلق يف ناك نإو ،علقلاب سارغلا بحاص ذخؤي ذئنيحف داسف اهعلق

 نإو ،اهسرغ نم ىلع ءانعلاب عجريف اهبحاص اهعزن نإو ؛اهسرغ نم كلذب ذخؤي

 نم اهتميق بلطو اهعزن ىبأ نإو ،كلذ دارأ نإ الإ اهعزنب ذخؤي الف داسف اهيف ناك

 سارغلا بحاص كردي الف ضرألا داسف اهعزن يف ناك نإو ؛كلذ هلف ضراقملا

 نأ دارأ نإو ؛ضراقملا وه يذلا ضرألا بحاص نم اهذخأ اهتميق دارأ نإف ؛َرهعزن

 ةميقلا هيطعي اَمَنِإ :لوقي نم مهنمو ؛كلذ هلف ضرألا ضوع ضراقملل يطعي

 عزنلاو ةميقلا ةر يف ةموصخلا نوكت اَمّنَِو .سارفلا بحاصل ضرألا نوكتو

 كلذ نم هيلع سيلف لاملا بحاص امأو ،ضراقملاو سرغلا بحاص نيب ضوعلاو

 «ضراقملا اهارتشا يلا سارغلا نم لاملا بحاصو ضراقملا هلغتسا ام لكو ءيش

 ،ضارقلا لامل وهف بيعلاب كلذ اًدري نأ لبق اضيأ ضارقلل اهارتشا لا ضرألا نمو

 ةمئاق تناك وأ ،ةَّلفلا كلت تبهذ ولو ‘بيعلاب كلذ هيلع عجر نمل هنادري الو

 نم مهنمو ؛اهعم دودرم هتاف راجشألا ىلع ةلغلا نم ىقبي ام امأو ،تتاف اذإ اهنيعب

 اهثري هنإف ضرألا ةلغ امأو و "عجرت ضيأ تناب ولو ةمئاق ةلغلا تناك اذإ :لوقي

 .لاح لك ىلع نيت مل ولو

 .أطخ وهو «ضارقلل» :لصألا يف -1

 .«در» باوصلاو «دادرإ» :لصألا ف -د

 .ملعأ هللاو .عطقلا :ىنعمب وه «تناب» :هلوق -3
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 ةلأسم

 لهف ،خاسفنا ءارش ءايشألا نم اهريغ وأ اًراجشأ وأ اضرأ ىرتشا لجرف :تلق

 ؟ ال مأ اهنم ءيشب عفتني نأ هللا نيبو هنيب اميف زوجي

 كلا نيبو هنيب اميف هب عفتني نأ هل زوجي الف هسفنب هءارش رشاب خاسفنا لك :لاق
 هل زوجيف هريغ هءارش يلو امم هسفنب هرشابي مل ام لك امو .هلهج وأ كلذ ملع
 فلت هيف نوكي اًّمِم هب عفتنا ام عيمج مرغ هيلعف هملع نإف ؛ملعي مل ام هب عافتنالا
 ال هيلعف هسفنب هءارش يلو ام امأو ؛كلذ يف مثإلا هيلع سيلو سنكي مل وأ ءيشلا
 رتشاأ خاسفنالا اذه يف ءاوس ،كلذ ريغ مثإلا يف ليقو ؛هب عفتنا ام عيمج مرغو
 لف همقل رداشلا نم هريغ هارتشا وأ .هليكو هل هارتشا وأ ،هريغل هارتشا وأ هسفنل
 ىلع هب عفتنا نإو ءءْيَسلا كلذ بحاص نذإب ًالإ سانلا نم دحأل عافتنالا هب زوجي
 ءانمألا هربخأ وأ هسفنب هءارش يلو اميف اذهو ؛مرغلاو مثالا هيلعف خاسفنالاب هنم ملع

 ف كلذب هرب ناو ؛هريغ وأ ليكو نم هسفنب كلذ ءارش يلو نم هل ر وأ .كلذ
 الف ضخاسفنا هَنإ :كلذ دعب هل لاق مث ث كرم لوأ ءارشلاب هربخأ نإ امأو ؛ةرم لوأ
 هيف نكي مل اذإ اذهو هللا نيبو هنيب اميف ةّحح هيلع هلوقف هقص نإ الإ هب لغتشي
 نم ىلع سيلف خاسفنالا روص نم ءاملعلا هيف فلتخا ام امأو ؛ءاملعلا فالتخا
 كلذ لبق هب عافتنالا هل زوجي اًمِم هب عفتنا ام امأو .مرغلا هيلعو مثإلا هب عفتنا
 ثرحو !ةنوكسم ريغ يه ييلا تويبلا يف لوخدلاو كورتملا نم هبحاص نذإ ريغب
 ءاهتلك عاقبلاو ناطيحلاو راجشألاو هايملاب عافتنالاو ،اهبحاص نذإ ريغب ضرألا
 نإو ؛كلذ نم ءيشب عافتنالا هل زوجي ال :لوقي نم مهنمو ؛همرغ هيلع سيلف
 .همرغ هيلعف هب عفتنا

 مث هبحاص نذإب ًالإ هب عفتني ال ثيح كلذب عافتنالا ي هل نذأ نإ امأو

 لعف نإف ؛ءارشلا كلذ دعب هب عفتني نأ هل زوجي الف خاسفنا ءارش كلذ دعب هارتشا

 هيلع سيلو {مرغلا هيلعف
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 اهيف باوخجلا خاسفنا اهيف ناك اذإ ،ةراجإلاو قادصلاو ةيطعلاو ةلدابملا كلذكو

 .مثإلاو مرغلا يف دحاو

 امو راجشألاو ناطيحلا نم اهب َلَصَتا امو ضرألا نم هللا لبق نم فلت ام لكو

 نم راجشألا ىلع ناك ام امأو ؛هنم ءيش مرغ هيلع سيلف تلغلا نم اهيلع ناك

 .ءيش هيلع سيل :لوقي نم مهنمو ؛همرغ هيلعف ءارشلا تقو يف تلغلا

 لبق نم ءاج امب فلتف ،خاسفنا ءارش ءايشألا نم هلك ضوبقملا ىرتشا نإ اماو

 &،هتنوؤمو هتقفنو كلذ نم ىرتشا ام عيمج ظفح هيلعو ،هل نماض وهف ،هللا

 ىلإ هلصوي نأ هيلعو ،هدعبو خاسفنالاب هتفرعم لبق هب ىّتعت امو هعيمجب عجريو

 امو ضرألا امأو ؛هبحاص ىلع هب عجريو ،هريغو ءانعلا هل نوكي ام ءاوس هبحاص

 مهريغو مهتنرول فرعيو ،هنم اًربتيو كلذ ىلع دهشتسي نأ همزلي اَمَتَِ اهب َلَصَا

 نإ تاّرضملا كلت نم كلذ لعف ام فرص هيلع كردي الو ،هببسب كلذ يف دعقي نمم

 عجريلف هعزن نإف ؛هنم ثدحأ ام عزن هيلع كرديلف ملعي مل نإ امأو ؛خاسفنالاب ملع

 الإ هعزن ىلإ لصوي ال ناك نإ ءيش هعزن يف دسف امم هيلع سيلو ،عئابلا ىلع هئانعب

 ىلعف ،تام ىّتتَح هلصوي مل و هيلع دهشتسي مل و هارتشا يذلا اذه كرت نإو .كلذب

 هنم مهيلع سيلف هللا لبق نم ءاج امب فلت امو ؛هبحاص ىلإ لصي ىتَح هظفح هتثرو

 كرتي مل نإ مهلاومأ نم مزلي اَمنإَو ؛همرغ هيلعف الام مهثوروم كرت نإ الإ عيش
 ىلع هب عجريو ،هتنوؤمو هتقفنو هبحاص ىلإ هب لصي ام عيمج اميش مهثوروم

 ةثرولا يقاب ىلع سيلف ،مهريغ وأ ةثرولا نم ادحاو هب ىصوأ نإ امأو ؛هبحاص

 مهاهنف ،هتكرت ظفح همزلي نم وأ ءيش هنم مكيلع سيل :هتنرول لاق نإو .ءيش

 مهيلعف ءالام فَحخ نإ لإ إ يش هنم مهيلع سيلف فلت ىتح هوكزتف هظفح نع

 الام كرت ،هنع مهاهن ولو }هظفح مهيلع :لوقي نم مهنمو ؛لاح ٌلُك ىلع هلباقي ام
 اوناك نإ مهثاريم ردق ىلع هل نونماض مهف فلت ىّنتَح هوعّيض نإف ؛هكرتي مل وأ

 فلختسا نم الو ،بائيغلاو مهنم لافطألا نمضي الو .روضح مهو مهلك اغلب

 .ةلمج هكرت ىلع اوفلختسا وأ ‘كلذ ظفح ىلع اوفلختسا نإ لإ ءاميش مهيلع
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 ؛هريغو خاسفنالا نم هلك نومضملاو تانامألا نم فلت ام ظفح مزلي ذئنيحف

 .مهسرؤر ىلع كلذ نونمضي :ةثرولا يف لوقي نم مهنمو

 نونماض مهف ،فلت ىَتَح هوعّيضف ضعب نود خاسفنالاب ةثرولا ضعب ملع نإو
 هعميض اذإ اميش خاسفنالاب مهنم ملعي ال نم نمضي ال :لوقي نم مهنمو ؛مهك هل
 ."هنم ثرو ام لباقي ام هيلعف ںالام مهثوروم كرت نإ الوأ

 كردي هنإف ،تام من هفلتأ ىح هلمعتساف خاسفنا ءارش اميش ىرتشا نإ امأو

 مل نإو ،الام كرت نإ عفتنا ام عيمج نم هثوروم فلتأ ام يرتشملا ثراو ىلع هبحاص

 هلمعتسا امو هب عفتنا ام عيمج هفلتي مل نإ اضيأ هيلع كرديو ايش هيلع كردي الف هكرتي
 ثراولا ًرقي ملو ةنيب هل نكت مل نإو ؛ةنّيب عئابلل تناك وأ ،كلذب ثراولا ًرقأ نإ

 هتقفنو كلذ يف ءانعلاب عئابلا ىلع ثراولا عجريو ،هملع ىلع نيميلا هيلع كرديلف

 كردي ام عئابلا ثراو ىلع كرديو ،ءْيَشلا كلذ نمث نم هثوروم نم ذخأ امو هتنوؤمو
 تالغ يرتشملا نمضي الو ،يرتشملا ثراو مزلي ام ردق ىلع اميش هنم ثرو نإ هيلع
 نم مهنمو ؛هتلزنمب هتثروو }هنم عييضتب وأ هسفنب هفلتأ نإ الإ ءاَمَن ام الو هارتشا ام عيمج

 .لاحلا اذه ىلع هثراو كلذكو .هئامنو هتالغو هعيمحل نماض وه :لوقي

 عيمحل نماض وهف ،بئاغ وأ ميتي نم هيلع فلختسا نمل ةفيلخلا هارتشا ام امأو
 هل همرغيف هيف فلتف هدي لخد نم وأ ،هل هازتشا نم عفانم يف هكلهتسا نإ الإ كلذ

 .هتفيلخ هنمضيو نامض هيلع سيلف هعييضت ريغب فلت نإ :لوقي نم مهنمو ؛ةفيلخلا
 :لوقي نم مهنم :ليواقأ هيفف هتم ذخأو هعاب وأ ءيشلا كلذ يرتشملا لدبأ نإو

 ناك نإ هئيش ذخأي نأ ءاش نإو ،هئيش يف ذخأ ام ذخأيكنأ ءاش نإ :رايخلاب هبحاص

 لك ىلع هئيش كردي اَمَّسنِإ :لوقي نم مهنمو ؛رايخلاب عئابلاف ،هتميق وأ هيلإ لصي

 ال :لوقي نم مهنمو ؛لثملا هيف نوكي اميف هلثم وأ هتميق كرديلف هدجي مل نإ لإ ،لاح

 ىَلَع عاض ام نامض خاسفنالاب مهنم ملع نم ىّلَع :هانعم «هنم ثرو ام لباقي ام هيلعف» :هلوق -1
 .ملعأ هللاَو .ثاريملا نم مهبان ام ردق
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 نم ىلع عجري الو ،يرتشملل كلذ نوكيو هنم اهذخأيف يرتشملا ىلع هتميق كردي

 .ءيشب هنم ىزتشا

 ،عئابلل حبرلاف ،اريشك احبر هيف حبرف ،نمثلا نم هذخأ امب عئابلا رجتا نإ امو

 مهنمو ؛ءارقفلا ىلع حبرلا كلذ قفني :لوقي نم مهنمو ؛يرتشملا ىلع نمثلا ريو

 فلت نإو .اهباحصأ ىلع حابرألا رت :لوقي نم مهنمو ؛يرتشملل وه :لوقي نم

 ي ايراست "يرتشملاو عئابلا نيب "يضاقت كلذ نوكي الف ،اعيمج ءيشلاو نملا
 امهضعب ربأ وأ ءامهنيب اميف اللاحت نإ الإ ،كلذ امهيزجي الو اهيف الضافت وأ ةميقلا

 نم مهنمو ؛هبحاص دجي مل نإ هئيش ةميق يف كلذ يضقي :لوقي نم مهنمو ؛اضعب

 ناك نإ ،هنم ذخأ اميف هيضقي ام هبحاص دجي مل و !امئاق ءيشلا ناك نإ صتخي

 نإ امأو ؛مكحلاب هبحاص ىلع هلام كردي مل نإ كلذكو .هنم ًزقأوأ هتميق كلذ

 نإف ،همادق هعضيلف \هذخأي نأ ىبأف ،هبحاص ىلع هلام امهدحأ درف اعيمج ارضح

 .هلام وه هيلع كرديو ءيش ِهيَلَع سيلف لاحلا كلذ ىلع فلت

 فلتأ ءاوس ،نملا نم هيف ىطعأ امو ،خاسفنا ءارش هارتشا ام ليكولا نمضيو

 ذخأ ام امهل مرغيو ،هلام امهنم دحاو ًزإك مرغيو يرتشملا وأ عئابلا دنع وأ هدي ينف

 .نمثلاو ءيشلا نم هدي يف لخدي ملام مهنم دحاو لك نمضي الو ،هنم

 ةلأسم

 ،فلت ىمتَح ىرتشا ام هنم ضبقي مل و ،ادساف ءارش لجر نم لجر ىرتشا نإو

 كلذ ريغ وأ نهرلاب وأ {ةنامألا هيلإ ًةَر مث هنم هذخأ نإ كلذكو ءيش هيلع سيلف

 .نمضي الف .هدي ف فلتو هدنع اهب عجرت يقلا هوجولا نم

 الف اعيمج ءيشلاو نمثلا فلت نإ :هانعم «يرتشلملاو عئابلا نيب ايضاقت كلذ نوكي الف» :هلوق - 1

 رك َللاحي نأ امهيلع بجي امئإز }هيلع هل ام هبحاصل امهنم رُك ءاضق ةباثمب فلتلا كلذ نوكي

 .ملعأ هللاو .َرَخآلا امهنم

 ۔(يزنشملاو عئابلا) «امهنم دحاو ُلك» :باوصلا َلَعَل «مهنم دحاو لك نمضي الو» :هلوق - 2
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 كلذ ىلع هعابف كعيبي فيك هفرعو هلام عيبي نأ ليكولا لكوملا رمأ نإ امو

 اًملع ،نّيعي مل وأ يرتشملا هل نئي ءاميش هل نمضي الف ،ادساف هعيب جرخ مث ،لاحلا

 كلذ ملع ،ذخأ اَمل نماض يرتشملاف لكوملا و ليكولا هلهج وأ دساف عيبلا كلذ نأ
 .هضبق نإ نمثلا ليكولا نمضيو ؛هسفنب هرشاب نإ هلهج وأ

 نم ءيشلا ذخأي نم يرتشملا رمأ دأ ،يرتشملا نم نملا ذخأي نم عئابلا رمآ نإو

 ذشنيحف 8‘"امهلعف رشاب نإ لإ ءاميش نمضي الف ،امهدحأ نم رومأملا هذخأف ،عئابلا

 .كلذب هرمأ نم نمضي الو ضبق نم نمضي
 ُ . .. . . ه

 امهرمأ يلو نم هارتشا امم امهلعن زوجي لاح ف نونجلاو لفطلا هلمع ام لكو

 لخدام عيمجل نانماض امهف ‘كلذب امهنم ملع ىلع هب اعفتناف ادساف ءارش

 يلو نم لوق نم الإ كلذب املعي ل نإو ؛هبحاصل هاَذُرَي نأ امهيلعو اامهيدي

 لخد امدعب الإ كلذب امهربخي ل نإو امهيلع ة ةمح هلوقف هدي 8 وهو امهرمأ

 امكل تيرتشا يتنإ :امهل لاق نإو ؛هاقَتص نإ الإ هب الغتشي الف امهيدي يف ءيشلا

 ىلع ليكولاو ضراقملا كلذكو .هب الغتشي الف هنيعب هفرعأ مل و ،ادساف ءارش ائيش
 ءادساف ءارش ائيش كل تيرشا :ءارشلا ىلع هلكو نمل ليكولا لاق نإو ؛لاخحلا اذه
 امأو .هب لغتشي هنإف هقدص نإ : لوقي نم مهنمو ؛هب لغتشي الف كلذ نع عجر مث

 .ءيشلل نماض وهف ادساف اعيب رمآلا ليكول رومأملا هعابف اًعيش هل عيبي نأ هرمأ نإ

 ةلاسم

 ءادساف ءارش اهضعب \تاقرتفم تاقفص يف ةفلتخم ءايشأ لجر ىرتشا نإو

 ؛ادساف ءارش ىرتشا امل نماض وهف ،اهزرفي ال ىّتَح اهطلخف !امات ءارش اهضعبو

 نإو .ءاش عون يأ نم هنزو وأ هليك هطعيلف نزوي وأ لاكي امم كلذ ناك نإف

7 

 أو نمضي ءارشلاو عيبلا رشاب نإ :هب هدارم «امهلعف رشاب نإ ًالإ» :هلوق - 1 ٠ اتمئَِو رشابي مل نإ

 .ملعأ هلاو .نمضي الف نمثلا ضبقب طقف 1

  

  



 :لاق نمو ؛يرتشملا لوق لوقلاف ،هريغو ىرتشا اًّمِم هنم هيطعي يذلا يف افلتخا

 الإ ءاكرش نانوكي ال : لوقي نم مهنمو ؛عئابلا لوق لوقلاف ؛ثكلذ ف ءاكرش امهنإ

 الف اناويح وأ اضورع امهل طلتخا يذلا كلذ ناك نإو .ضعبب هضعب جزتمي اميف

 ىلع ردقي مل نإو ؛هيلإ لصي ناك نإ هلام هيطعي نأ ذخؤيو ،اكرش هيف نانوكي

 ةميق هيلع كردي ال :لوقي نم مهنمو ؛ءيشلا بحاص اهدارأ نإ هتميق هطعيلف هزرف

 .هيلع اَقِفَتَي ىَتَح امهنيب نوكيو ،كلذ

 ءارش هضعبو ،ادساف ءارش هضعب ىرتشاف ")اميش هل يرتشي نأ ليكولا رمأ نإ امو

 نمل نمضيو هل ىرتشا ام احيحص ءارش هل ىرتشا نمل نماض وهف هل اطلتخاف احيحص

 .طلتخملا كلذ نم امهيطعي نأ هيلع ناكردي الو ،اضيأ هلام ادساف ءارش ىرتشا

 ةلاسم

 فانصأ نم هريغب وأ سوفغلاب ضرأل ١ لمعتسي نأ لجرلل زوجي لهف :تلق

 ؟ اهلك ةرامعلا

 .معن :لاق

 ؟ هل زوجي فيك :تلق

 الإ اهلمعتسي نأ هل زوجي ال :مهضعب لاقف "كلذ يف ءاملعلا فلتخا :لاق

 لاقو ؛نزوي وأ لاكي امم ضورعلاو ناويحلاو لوصألاو يضارألا نم اهريغب

 زوجي : نورخآ لاقو ؛ةَّيقبلا لمعل اهنم ةمولعم ةيمستب اهلمعتسي نأ زوجي : نورخآ

 .«لمأت .هدعب ام ليلدب ...ىرتشاف هلثم هل يرتشي نأ رخآ هرمأو :ُهَلَعَل» :خسانلا فاضأ - 1

 لمعي نأ زوجي ال :ةرابعلاب هدارم «...اهريغب ًالإ اهلمعتسي نأ هل زوجي ال :مهضعب لاقف» :هلوت - 2

 ضعب وأ ناويح وأ ،اهريغ يه ضرأ ةعطقك اهريغ نم ةرحأب الإ اهرمثتسي نأ :يأ ،اهيف

 ةرجأ فصن وأ عبر وأ ثلثك اهنم زج ةيمستب اهرمعي نأ زوجي :رخآ لوقو ،لوق اذه .ضورعلا

 .ملعأ هللاو .اهرمعي نمل
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 نأ ىلع اضيأ اهلامعتسا زوجيو .اهنم ةيمست هل نوكي نأ ىلع اهلك اهلمعتسي نأ
 ىلع سارغلا يف باوجلا كلذكو ؛'"مولعملا نم هيف ىئنعتي ام عيمج اهبحاص هل لمعي

 نيعملا ريغ لامعتسا زوجي الو ،اهلمعتسي نأ دارأ نل ضرألا لمع يف مهفالتخا ردق

 .اهعيب اهب زوجي يلا دودحلا اه لعجيلف اهلمعتسي نأ دارأ نإو ؛سارغلاو ضرألا يف
 زوجي الو ؛ّ)عيبلا لثم اهنايعأ هل دصق نإ آلإ اهلمعتسي نأ زوجي ال سارغلا كلذكو

 ضرألا نم ةيمستلا كلت دصق نإ الإ ؛سارغلاو ضرألا نم ةيمستب هلمعتسي نأ
 عم اهيف كرتشا وأ ،اهلك هريغل وأ هل سارفلاو لوصألا تناكأ ءاوس سارغلاو

 ةلزنم ريجألا نوكيف ،هريغ عم هيف كرتشا اَمِل هلمعتسا نإ كلذ زوجي نم مهنمو ؛هريغ
 .هبحاص بوني ام لمعيف نامستقي وأ ،هئاكرش عم هلمع يف هبحاص

 ايواست ،سرغلاو ضرألا نم هعم هيف كرتشا ام لمعل كيرشلا لامعتسا زوجي الو
 هعم كرتشي مل يذلا لمعل كرتشملا كلذب هلمعتسي نأ زوجيو ،هيف الضافت وأ كلذ ين

 نم مهنمو ؛اكرتشا ام ريغب هعم هيف كرتشا امل هلامعتسا زوجي :لوقي نم مهنمو ؛هيف
 مل نإ هريغ وأ اعبر وأ اثلث هنم ةيمستب كرتشملا كلذ نم همهس لامعتسا زوجي :لوقي

 نويعلاو ءانبلاو سارغلاو ضرألا نم لمعي ام عيمج يف باوجلا .هكيرش مهس ركذي

 .ءاوس هنم ةيمستب لمعي اًّمِم هريغو

 مهضرأ نولمعتسي ةعامجلا كلذكو .ةعامجللو دحاولل هضرأ لجرلا لمعتسيو

 هنبال هريغ ضرأ لمعتسيو ؛هريغل لفطلا هنبا ضرأ لمعتسيو .ةعامجللو دحاولل
 امهل لمعتسيو ؛امهريغل نونجلا وأ ميتيلا ضرأ ةفيلخلا لمعتسي الو .اهنم ةيمستب

 هضرأ لثم اهنم ةيمستب امهضرأ لمعتسي :لوقي نم مهنمو ؛سانلا نم امهروغ ضرأ

 .امهل حلصأ كلذ أ ىأر نإ ٠

 نأ ضرألا بحاصل زوجي ملعأ هللاو هب هدارم «.. .مولعملا نم هيف ىئعتي ام عيمج» :هلوق - 1

 .نيَعُم ءانع لباقم اهغتسي' نمل اهيطعي
 .عيبلا يف لاحلا وه امك :هدارم «...عيبلا لثم» :هلوق - 2
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 ةلاسم

 كلت تقفتا ،اهنم ةيمستب لجرل هءامو هسارغو هضرأ لجرلا لمعتسي نأ زوجيو

 اهنم دحاوب رأ اهريغ نم وأ اهنم دحاو نم ةيمستب وأ 97 وأ ةيمستلا

 دحاو نم وأ ،اهنم ةيمستب ءاملاو سرغلاو ضرألا لمعي نأ لجرلل زوجيو .هلك
 نوذخأي اميف اووتسا ،ىتتَش لاجرل وأ دحاو لجرل تناك ،هّلك دحاو وأ 5اهنم

 .اوفلتخا وأ مهل لمعي اًمِم

 ىلع ضب ءام وأ ضعب سرغب مهضعب ضرأ اولمعتسي نأ ىتش لاجرل زوجيو

 .كلذ زوجي ال :لوقي نم مهنمو ؛هيف اولضافتي وأ إةئيوسلاب مهنيب كلذ نوكي نأ
 يف اهولعجي مل وأ ةدملا اولعج اهنم لمعتسي امب راجشألاو ضرألا لمع زوجي الو

 ةدم تويبلا ىف نكسي نأ ىلع اهلمعتسا نإ تويبلاو نويعلا كلذكو ،كلذ

 نيصلاو تويبلا يف ْصّنحَرُي نم مهنمو ؛ةمولعم ةدم نيعلا كلت ءامب عفتني وأ ،ةمولعم
 َ .كلذل ةدملا اولعج نإ

 نإ :هل رايخلا نوكي نأ ىلع نيعلاو سارغلاو ضرألا لجرلا لمعتسي نأ زوجي الو

 مكح ىف هانرسَق ام ىلع راجشألا كلذكو .ةفلتخم تايمست وأ ءانعلا ىطعأ نأ ءاش

 وأ ،ةمولعم ةيمستب لمعلا نم ةمولعم ةفصل هلمعتسا نإ امأو .ضرألا بحاص

 ىلع ذخأيو زئاج :لوقي نم مهنمو ؛كلذ زوجي الف \ىرخأ ةيمستب ىرخأ ةفصل

 .تايمستلا كلت نم هب هرجأتسا امم لمع ام ردق

 .ملعأ هللاو .الثم ءاملا نم ةيمستلا رادقم ريغ ضرألا نم ةيمستلا رادقم نوكي نأ هانعم ةيمستلا فالتخا - 1

 ءزجب رخآ الجر هضرأ رامثتسا يف لجرلا رجأتسي نأ زوجي :هدارم «هلك اهنم دحاوب وأ» :هلوق - 2

 َ .هلك اهنم دحاوب وأ هئام نم وأ هسارغ نم وأ اهنم

 ال يأ .اهنم لغتسي اع دارملا لعل «...اهنم لمعتسي امب راجشألاو ضرألا لمع زوم الو» :هلوق - 3
 ةمل اهرامثتسا لباقم راجشألا يف لمعلا الو ءاهعرزب اهرامثتسا لباقم ضرألا يف لمعي نأ زوجي

 .ديدحتلا مدعو ررغلا لحأ نم عنملا لعلو .ملعأ هللاو .ةَّيَعُم ريغ وأ ةنيعم
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 ةلأسم

 لمعلا نم ةمولعم ةفص ىلإ وأ "ةمولعم ةَدُم ىلإ سرغلاو ضرألا لامعتسا زوجيو
 راهنألاو نويعلا ءارجإ وأ ،اهيف روسجلا عفرو ضرألا ةيوست لثم ،كلذف اهمأ نإ
 ممأ نإو .سرفلا دعب اهمايق وأ ،ةةاوادملا نع اهئانغتسا وأ راجشألا لالغتسا وأ
 راجشألا تتام ولو ءاهب هلمعتسا ييلا ةيمستلا هل تبجو .اهيلإ هلمعتسا يلا ةفصلا
 ذخأ دعب ضرألا يف حلصأ ام عيمج رتغت وأ ،هايملا نم اهريغ وأ نويعلا تراغ وأ

 .اهنم همهس

 ةَدُم ىلإ كلذ نم عبرب راجشألاو ضرألا نم انركذام لمعل هرجأتسا نإو
 هل لعج نإ كلذكو ؛زوجي الف هنم نمثبف كلذ نم رثكأ ىلإ هلمعي مل نإف ؛ةمولعم
 ذخايلف لمعلا متي مل و ةدملا تمت نإو ؛لاحلا هذه ىلع ىرخألا ةدملا نم رثكألا

 ذخأيو 5ةدملا يف لمع ام ردقب ذخأيلف ةدملا دعب ًلإ لمعلا م متي مل نإو ؛لمع ام ردقب
 لمعلا متأ نإ هلك هب هرجأتسا يذلا ذخأي :لوقي نم موسر ؛ةدملا دعب اميف ءانعلا
 :لوقي نم مهنمو ؛ ؛اهتك هترجأ ذخأيلف ةدملا لبق لمعلا متأ نإف ؛اهدعب وأ ةدملا دنع
 .ةدملا نم يقب ام ردقب هل 7

 زوجي الف ةمولعم ةَدُم يف لغتست ىَّئتَح اضرأ لمعي نأ هيلع طرتشا نإ امو
 نإف ؛زئاج كلذ :لوقي نم مهنمو ؛هءانع ذخأيلف ،لاحلا كلذ لع لمع نإو ؛كلذ
 رظني اَمَئِإ :لوقي نم مهنمو ؛هيلع اقفتا ام ذخأيلف ةدملا دنع و أ ةدملا لبق تلغتسا

 دعب لإ سرغ ام لغتسي م نإ :لوقي نم مهنمر ؛ ؛لغتست م و أ تّكغتسا ةدملا مامت ىلإ

 .اًعيش هل 7 الو اهلك هترجأ ذخأيلف ةلا

 اميف هريغو ءانبلا و سرفلا لعجيف اهلمعي نأ هضرأ لجرل ىطعأ لجرف :تلق
 ؟ )دنع نم هب ريجألا اهرمعي نأ دارأ

 .«يتأيس اًمل ةمولعم ة ةيمستب ينعي» : :خسانلا فاضأ - 1

 .هيلإ جاتحت ام لكب راجشألا ةحلاعم نع ةيانك انه ةاوادملا - 2

 .ريجألا ىلع دوعي «هدنع نم» ةظفل يف ريمضلا «...هدنع نم هب ريجألا اهرمعي نأ دارأ اًمي» :هلوق - 3
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 وأ سرغو ءانب نم اهيف لمع امو ضرألاف هلاح ىلع لمع نإو كزوج ال :لاق
 هءانع ذخأيو ضرألا يف الو ءيش هيف ريجألل سيلو ضرألا بحاصل امهريغ
 كلذ نكي مل و هعزني نأ هبحاص دارأ نإو .ناينبلاو سرغلا نم اهيف لمع ام ةميقو

 اهعزنب سارغلا تومت تناك ولو ،ضرألا بحاص هدري مل نإو هعزنيلف ضرألل ةرضم
 اهعزني نأ ضرألا بحاص دارأو سارغلا فلت هيف ناك نإو .اهبحاص دارأ ثيح

 نم م"»ضقنلا نم اهريغ وأ سارغلا كلت تناكأ ءاوس ،هعزن هيلع كردي الف رجأتسملا

 هل نيع نإ لإ سانلا نم هريغ لبق نم وأ ضرألا بحاص لبق نم وأ ،ريجألا لبق

 سرغ نم وأ كامهريغ وأ ضقن وأ ،هريغ وأ سرغلا نم ريجألا اهيف لعجي ام اهبحاص
 اهيف لعجي نأىلع اهنم ةيمستب هل اهلمعتسا نإ :لوقي نم مهنمو ؛ضرألا بحاص
 اهيف لعجي نأ امو ؛زئاج وهف بوبحلا عيمج وأ ىونلا لثم همجع نم تبني ام عيمج

 ةيمست اهيف هل نوكي نأ ىلع ،ضقنلا لثم هريغو سرغلا نم يف نبغلا نوكي ام
 نوكيو ؤضقنلاو سرغلا نم هاطرتشا ام ىلع كلذ زوجي نم مهنمو ؛زوجي الف كلذب
 .هيلع اقفتا ام ىلع امهنيب

 “عاشملا لئاسم يف باب
 ام ملع ىلإ نولصي الو ،هاعدا نم مهسأ يف ةلكاشملاو طالتخالا هلصأ عاشملاو

 هملع دجوي ام عيمجو .سانلا نم دحأ دنع كلذ ملع نودجي الو 6مهنم دحاو ُرُكِل

 هذهو .عاشملا مكح كلذ قحتسي الو عاشم كلذ سيلف سانلا نم دحأ دنع

 . لاومألا عيمج ف نوكت ةلكاشملاو ةطلخلا

 .مده اذإ ضوقنملا ءانبلا مسا :ضوقنو ضاقنأ :اهعمج (نونلا رسكب) ضقنلا - 1
 .تقبس دئو (دجنم) .ناينبلا نم ضقتنا ام :ضوقئو ضاقنأ :اهعمج (نونلا ٌمضب) ضقثلا
 .ملعأ هللاو .ءانبلا داوم نم هب ىنبي ام :ضقنلا نم دوصقملا أ باتكلا ةرابع نم ودبيو

 ،نبغلل لامتحا نم ةلماعم ولخت الف ًالإو ،انه نبغلا هجو مهفأ مل «...هيف نبغلا نوكي ام» :هلوق - 2
 .ملعأ هللاو ررحيل .مهطورش ىلع نونمؤملاو ،نافرطلا هيلع قيفي ام هللقي وأ هعفدي اَمئِإَو

 .«عاشملا ةمسق ق ةلأسم» :باتكلا لوأ يف هفيرعت مت -3

- 593 - 



 .لقتنمو لصأ :نيهجو ىلع كلذو

 لوصألا عيمجو هايملاو ناطيحلاو راجشألا نم اهب َلَصَتا امو ضرألا :لصألاف -

 .دحاو همكح ،ناريغلاو )رجاوملاو رابآلاو

 عيمج نم كلذ ريغو ،نزويو لاكي ام عيمجو علسلاو ناويحلا :لقتنملا امأو -

 ريغ يه قلا لاومألا يف مكحلاف .دحاو همكح لوصألا ريغ يه ييلا لاومألا
 .مهماهس نم هاعذا نمم دحاو لكل ام نيبتي ىّتَح )لقعلاو ليطعتلا لوصألا , . ت ۔ (3)¡١۔

 .نوكرشملاو نودُخوملاو ،ءاسنلاو لاجرلاو ،لافطألاو غلبلا كلذ يف ءاوس

 اَمَئنِإ عاشملاو .دحاو هيف مكحلاو ،اهنلك لوصألا يف نوكي اَمَئنإ عاشملاو
 .ىش لئابق وأ .ةفورعم ةليبقل عاشم هأب ةلاعلا ةنيلاب عاشم هنأب مه نيبتي
 نيب الصأ اوملع اذإ كلذكو كلذل مهتدهاشمب وأ اذكه عاشم هأ هيلع دهش وأ
 ،هيف اوكرتشا فيك "مهل فلت مث }هيف كرتشا نمم دحاو لك مهس افورعم ،موق

 ملع نودجي الو ،اوئرو امو ةثرولا ةرثكب ءابصنألاو مهسألا نم مهنم دحاو ًلُكِل امو
 نوكيو مهلئاوأ دنع عاشم هتنأ افورعم هودجو ام وأ ؛سانلا نم دحأ دنع كلذ

 كلذو ؛اعاشم ناك امدعب هلصأ افورعم نوكيو هلصأ افورعم ناك ذإ دعب اعاشم

 نم رثكأ امأو ؛ةئالث :لوقي نم مهنمو ؛نالجر آلإ عاشملا باحصأ نم قبي ملاذإ

 لحر وأ ،ىتش لئابق وأ ةدحاو ةليبق اذه يف ءاوس ،هلاح ىلع عاشم وهف كلذ

 .ةقرتفم تاجرد وأ ةدحاو ةجرد يف هعم ناك نم كلذ يف ءاوسو .هدالوأو

 .أطخ وهو «نحاوملا» لصألا يف - 1
 .لصألا ىلع دئاع هيف ريمضلا :«دحاو همكح» :هلوق - 2

 .لطع دقف اعئاش كرش ام كو :دجنملا يف لاق .هعويشو هعنمو ءيشلا كاسمإ نع ةيانك لقعلاو ليطعتلا - 3
 .عاشم ىلإ لوحتي لاحلا هذه يفف .ءاكرشلا مهسأ اوسن مث :هانعم «مهف فلت مت» :هلوق - 4

  



  

 عاشملا مكح ثي ةلأسم

 ل .

 بجوي ام لكو ضوعلاو نهرلاو ةلدابملاو ةبهلاو عيبلا هيف زوجي ال عاشملاو
 هيف نكي مل ام عيمج يف هب عفتني نمل نذإلاو ،هب عافتنالا مهل زوجيو ؛كلملا جورخ

 ،ىثنأ وأ ناك اركذ ،ادبع وأ ناك ارح ،مهنذإب عفتني نمل زوجيو .نيعلا باهذ

 .عاشملا رمأ هيلإ عجر نم مه نذأ اذإ ءالفط وأ ناك اغلاب ،اكرشم وأ ناك ادحوم

 ةئالث ""لوقمعلا غلبلا لاجرلا :عاشملا لهأ نم رظنلا لهأ ىلإ عاشملا رمأ عجري اَمَو

 رظني نمم ناك اذإ ادحاو لجر وأ نالجر نذأ نإ رصتخي نم مهنمو ؛ةثالثلا قوف امو

 كلذ يف هل نكي مل ام امأو .مكحو بيصن كلذ يف هل نوكي نمم هلك اذهو ،هيلإ

 .كلذ ف مهنذإ زوجي الف ديبعلاو نيناجملاو لافطألاو ءاسنلا لثم .مكحو بيصن

 ةلاسم

 اهثرحب اورظتني نأ :هب لومعملاو اهوثرحي نأ اودارأ اذإ عاشملا ضرأ يف ةريسلاو

 ت اذإف ارضاح نكي م نم ءيجن ىًّتَح مايأ ةعبس : لوقي نم مهنمو ؛مائيأ ةئالث

 ىلإ نوجاتحي الف مهلك اورضح نإو ؛رضحي مل نمب نولغتشي الف ةعبس وأ مايأ ةثالث

 نأ اودارأ نإو .كلذ اولعفيلف انركذ اًمِم رثكأ لجألا يف اوديزي نأ اودارأ نإو .لَجأ

 لهأ نم مهريغ نود رارحألا غّلبلا اجرلا مهسوؤر ىلع اهمستقيلف مهضرأ اوثرحي
 ةا وخضري نأ اودارأ نإ الإ مهنم هيف مه سيلو نيناجملاو لافطألاو ءاسنلا نم عاشملا

ّ 

 .اًعيش مهل

 ءالقعلا غّلبلا لاجرلا رظنلا لهأ لل عجري عاشملا رمأ ن :هدارم ،«لوقملا غبلا لاجرلا» :هلوق -1

 .قوف امف ةثالث اوناك اذإ

 لمتخيو .هئرح ىلع مهمزع عاشملا اذه باحصأ نالعإ دعب نوكي نأ هيف ُرْوَصتُي راظتنالا اذها - 2

 .ثيغلا لوزن دعب نوكي نأ راظتنالا
 “.ريثك نم اليلق هاطعأ :ًةَخْضَر 6هلام نم هل عضري خَضَر - 3
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 ردق ىلع مهعاشم يف امهس هل نولعجي "عاشملا لهأ ةيلو نبا يف اوركذو

 .رثك وأ لق مهرظن

 ىلع ملسأ نمو ،هوطقل نمو مهيلاوم عاشملا ةمسق يف عاشملا لهأ عم لخديو
 :لوقي نم مهنمو؛حيباصملا ىلع عاشملا ضرأ ةمسق يف لوقي نم مهنمو ؛مهيدي .

 اوبلط اذإ مهريغل وأ مهل تناكأ ءاوس ،‘ثرحلل اهورضحأ لا مهثرح باود ىلع

 .مهسفنأل عافتنالا اهب

 لهأ نم مهتمسقل رضحي مل نم مهءاجف ثرحلل عاشملا ضرأ اومستقا نإو
 مهنإف ‘كرشملا دخو وأ ،دبعلا قتع وأ ،نودجملا قافأ وأ ،لفطلا غلب وأ .عاشملا

 نوديعي ْمُهَتنإَف رضحي مل نم مهءاجف مهماهس ضع اوثرح نإو .ةمسقلا نوديعي

 وأ اوثرح ام قفَّتأ 6ءاوس هيف ريخألاو لوألاو ؛مهسوؤر ىلع اوثرحي مل ام ةمسقلا
 مهنإف ،ائيش نورخآلا ثري مل و اهلك مهماهس مهنم ضعب ثرح وأ فلتخا
 لبق اوثرح ام ىلإ نورظني الو «مهسوؤر ىّلَع ثرحي مل ام عيمجل ةمسقلا نوديعي

 .رضحي مل نم ءيحجب

 ؛عاشملا لهأ نم همهس ثرحي مل نم ىلإ لخدي الف هلك همهس مهنم ثرح نمو

 ام ردق ىلع مهسوؤر ىلع ثري مل نمو ثرح نم صصاحتي :لوقي نم مهنمو
 ام لثم ضرألا يف رذبلا نم اورذب امو .اهنم ثرحئي مل امو ضرألا نم ثرح

 هومقن امو ضرألا نم ثرحلل أيهت ام امأو ؛ةمسقلا يف لخدي ال اهيف اوثرح

 .بشعلا اهنم عزنو اهامتن نم هءانع كرديو ءةمسقلا يف لخدي هنإف ااهنم هوؤسو

 :ليق امك وهو ،ةبصعلا نم سيل يأ }موقلا ةبيرق نبا وه ةلولا نبا - 1
 دعابألا لاحرلا ءانبأ هونب انثانبو ،انئانبأ ونب انوب

 .ملعأ هللاو .عاشملا لهأ رظن بسح مهس ءالؤه لثمل لعجي هأ دارملا لعلف اذه ىلعو

 ال \تويبلا ددعىلع عاشملا ضرأ مسقتف ،تويبلا :هب دارملا نأ ودبيو ريبعتلا اذه لثم مئَقَت - 2

 : .ملعأ هللاو .سوؤرلا ددع ىلع

  

  

 



 رذب ناك نإ هنإف عاشملا لهأ نم وهو ،ةمسقلا لبق عاشملا ضرأ يف رذب نم امو

 .مهضرأ نومستقيو ،'همهس ىلع رذب ام رثكأ هيلع نودري مهتإف همهس نم رثكأ اهيف
 اومستقا نإ كلذكو .مهس هل سيلف ةمسقلا لبق عاشملا لهأ نم تام نمو

 ثرح نإو .همهس نومستقي مهتاف ‘ثرحي نأ لبق مهنم دحاو تامف عاشملا ضرأ

 هضعب رذب وأ همهس ضعب ثرح نإ كلذكو .هماقم هتثروف همهس رذب وأ همهس
 لهأف هرذبي مل و هثرحي نأ لبق تامف هاَنقنو همهس ذخأ نإ اماو .هماقم يف هتنروف

 ىلع هءانع نوُدُرَي مهتإف تيلا مهس اوذخأي نأ اودارأ نإ :رايخلاب كلذ يف عاشملا

 .هوكرت نإ ءانعلا مهيلع سيلف ،كلذ مهلف هتثرول هوكرتي نأ اودارأ نإو ،هتثرو

 ؟ثرحي مل وأ ثرح قحتسا وأ مهنم دحاو مهس فلتف عاشملا ضرأ اومسنقا نإو

 ؛مهعم مستيف مميل عجري هتإف قحتسا وأ فلت يذلا همهس ثرحي مل نإ :لاق
 هثرح امدعب ًةوحتسا نإ امأو ؛ ؛مهيلإ عجري ال هنإف ،فلتف همهس ثرح نإ امو

 .مهيلإ عج جري هنإف

 ؟ مهدحأ مهس ي نبغلا جرخف عاشملا ضرأ اومستقا نإ امو

 عجري ال هئزإف ،نوبغملا مهسلا ذخأ يذلا ثرح وأ .مهضرأ اوثرح نإ :لاق

 ملو ضعب ثَرَح نإو .هب نبغ امب مهيلع عجري هتإف امهك اوئرحي مل نإو ،مهيلع
 يف ثرحي مل اميف نوصصاحتي مهنإف مهدحأ مهس يف نبغلا جرخف "ضعب ثرح
 َرَذَب ناك نإو .ثرحي مل نم ةلزنمب مهتإف \تبني ال يذلا رذبلا اورذب نإو .نبغلا 7
 حالص هنرح يف ناك نإو ؛هب هونبغ امب مهيلع عجري هنإف ؤتُبني مل و هَكرَحو ًرذبلا
 ءيش مهيلع سيلف ةمسقلا ين همهس اوُدْرَي مل نإف ؛هئانعب مهيلع عجري هنإف ضرألا
 .هئانع نم

 ىلع رذبلا نم ادئاز ناك ام ضرألا يف همهس نم رثكأ رذب نم ىلَع نوثري مهأ ةرابعلاب ديري -1
 .ضرألا نم هتصح
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 نإو ،اهنوثرحيف ىلوألا ةنسلا اهنومستقي مهتإف عاشملا ضرأ اوثرحي نأ اودارأ نإو

 ريغ ىلع ةمسقلا اهل نوديعيو ،ىرخأ ةرم اهنومسقي مُهَتِإَف ،كلذ دعب اهوثرحي نأ اودارأ

 نوديعي مهنإف اهوثرحي نأ اودارأ ةنس لك كلذكو .الأ هيلع اهومستقا يذلا هجولا

 ماع مهيلع ىتأ نإو ؛مهرذب تبني مل و اهورذبف ىلوألا ةنسلا اهوثرح نإ امأو .ةمسقلا
 امو ثرح ام مهنم دحاو لك كسمب هنإف ،هلك مهرذب تبنف ؛مهرذب ريغتي مل و ،لبقم

 ىلع هكسمي هرذب تبن نم لف ،لبقملا ماعلا ف ضعب تبني مل و ضعب تبن نإ امأو ؛رذب
 مل وأ هلك تبني مل نإو ؛ضرألا نم تبني مل و يقب ام هرذب تبني مل نم مسنقيو ،هلاح

 .مهضرأ نومستقي مهئإف ريسي ءيش الإ هيف تبني

 ةلأسم

 همهس دحاو ك رذبف همهس مهنم دحاو ك ذخأف .عاشملا ضرأ اومستقا نإو

 كلذكو .”هرذب ضرألا بحاص هيلع ريلف رخآ اًرذب هيلع رذب نم ءاج مث ،هرذبب
 ثه۔ ته

 بحاص ىلع رذب نإ امأو ؛ هرذب هيلع دري هنإف الوأ ضرألا بحاص ريغ رذب نإ

 .ريخألا رذبلا دسفأ ام نمضي هتاف ©كلذب هرذب دسفأف اهضرأ رذب امدعب ضرألا

 ءاومستقي نأ لبق عاشملا ضرأ عاشملا لهأ نم دحاو ثرح وأ رذب نإ امو

 .رذب نإ كمأو .كلذ دعب مهضرأ نومستقي مث 5هبان ام لإ ،هرذب هيلع نودري مهتاف
 مهنإف رخآ لجر رذبلا كلذ ىلع رذب مث ةمسقلا لبق ضرألا كلت مهنم دحاو

 امهثرح نوبلقي مهتإف ،امهرذب يف داسفلا ناك نإ ًالإ ءاضيا امهرذب امهيلع نور
 . ائيش نوري الو امهرذبو

 ريغ نم دحاو لجرل همهس مهنم دحاو بهوف ،عاشملا ضرأ اومستقا نإ امأو

 اهوذخأ اودارأ نإو ،كلذ هل اوزوج اودارأ نإ :رايخلاب عاشملا لهأ ةف :عاشملا لهأ

 ريخألا رذبلا يف ناك اذإ امب يرظن يف ديقم مالك اذه ،«هرذب ضرألا بحاص هيلع ًدريلف» :هلوق -1

 .ملعأ هللاو .لوصحم ةدايزك ضرألا بحاصل ةعفنم
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 ر وأ ناسحإ ةأفاكمب هل اهبهو يذلل عفن هلو ًالإ هل اهبهي مل نإ لإ مهسفنأل

 .عفانملا نم كلذ لثم وأ باوث

 ىتَح هثرحي مل و هكرتف ،همهس مهنم دحاو ذخأف عاشملا ضرأ اومستقا نإ امأو

 اهمهس مهنم دحاو ذخأ نإ س .ائيش مهيلع كردي الف ،هعييضتب ثرحلا هل تاف

 هنع باغو هثرحب لغتشي مل هنأ مهل نتيبت نإف ،هثرحب لغتشي مل و هكرتو هنع باغف

 .كلذ اودارأ نإ هنومستقيو مهسفنأل هنوثرحي مهتإف ،هثرح هتافو

 .ءاتشلاو فيصلا ثرح كلذ يف ءاوس هلك ثرحلل عاشملا ضرأ نومستقيو

 .هكاوفلاو "ُ»يناطقلاو بوبحلا نم عرارزلا نم دارأ ام اهيف ثرحيو

 نم مهنمو ؛ةمسقلا اهل اوديعي ىتتَح ةدحاو ةمسقب ةنسلا يف نيترم اهوري الو

 اويحأ اذإ ْصّسخَري نم مهنمو ؛ةمسقلا اهل اوديعي ال نأ ةدحاو ةنس ثرح يف ُصّخَري

 .ىلوألا ةمسقلا ىلع ةمسق ريغب ةئالث وأ نيتنس وأ ةنس اهوثرحي نأ عاشملا ةوعد

 الو ،ناطيحلا اهيف اونبي نأ ىلع الو راجشألا:اهيف اوسرغي نأ ىلع اهنومسقي الو

 اًعاشم نوكيف كلذ اولعف نإف مهسفنأل زجاوملاو رابآلاو رماطملا اهيف اورفحي نأ ىلع

 عاشملا لها نم عاشملا يف كلذ لعج نم هيف ءاوس ‘كلذ نم عاشملا يف هولعج ام عيمج

 لعج ام الإ ،اًمعاشم ريصيو ،عاشملا ىلإ عاشملا يف لعج ام عيمج عجري ،مهريغ نم وأ

 عاشملا ينف كلذ لعج نم ًاإف .داسف الو ةرضم ريغب هعزن نكميو كلذ نم عاشملا يف

 هلعجو سانلا نم دحأ هعزن نإ عاشملل ناك ام عيمج كلذكو ؛دارأ امنيأ هدريو هعزني

 ©)نوصفلا امأو ؛سارغلاو راجشألا يف كلذو ،هلاح ىلع اعاشم كلذ ريصيف اهضرأ ٢

 كلذب تيمس ،لوفلاو صمحلاو سدعلاك خبطت ييلا بوبحلا :يناطق :اهعمج ءةئينطيتلاو ةينطقلا - ]

 .(دجنم) .ناكملاب نطق نم لكل اهنم دب ال أل وأ ،انامز ميقتو تيبلا يف رخدت اهل

 .أطخ وهو «نحاوملا» لصألا يف - د

 ةبرتلا يف سرغيو راجشألا نوصغ ضعب نم عطتقي امع ةرابع _ قايسلا بسح _ انه نوصفلا - 3
 .قورعلا تاوذ تاريجشلاو ليسفلا ىوس امم
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 يطعي :لوقي نم مهنمو ؛سارمغلا لشم اعاشم نوكي لوقي نم مهنم :فالتخا اهيفف
 ارجح هنم ذخأ وأ عاشملا يف مجعلا وأ ىونلا ثرح نم لثم عاشملا باحصأل ةميقلا
 .ةميقلا هلك كلذ يف نمضي اَمَتِإ ةبشخ وأ

 كلذ لبق ةتّتيَلا بشخلاو ةراجحلاو نوصفلا ذخأي نمل عاشملا لهأ نذإ زوجي الو

 هل نكي مل نمم سانلا نم مهريغل وأ ضعبل مهضعب نذأآ كلذ يف ءاوس سانلا نم دحأل
 ؛سانلا نم مهريغل وأ ضعبل مهضعب نذإ يف صخري نم مهنمو ؛بيصن عاشملا يف
 هب عفتني امم ضرألاب لصتا ام عيمج امأو ضرألا نع لصفنا ام عيمج يف كلذو

 .ضرألا نم هعزني نأ ىلع كلذ زوجي نم مهنمو ؛مهنذإ زوجي الف هلاح ىلع

 لهأل اهعيب زوجي اضيأ اهنم عزني امو ؛رظنلا لهأل اهنم لصفنا ام عيب زوجيو
 يذلا نمثلاو ،عاشملا لهأل حالص وه امو .عاشملاو ضرألل حالص وه اميف رظنلا
 داسف يف اوذخأ ام كلذكو .راجشألا ةلغ ليبس هليبس اوعاب يذلا عيب يف اوذخأ
 داسفإ وأ عاشملا لهأ داسفإ كلذ يف ءاوس ،عاشملا ةلغ ليبس هليبسف 3"هتك عاشملا
 ةئمذ آربتف رظنلا لهأ ىلإ لصو اذإف ،رظنلا لهأ ىلإ كلذ عفدي اَمَئِإ .عاشملا لهأ ريغ
 .مهل هعفد نم

 عاشملا لهأ هارب نإ الإ 6هيزجي الف هيف دسفأ نمل عاشملا لهأ ضعب ةئربت امأو

 زوجي عاشملا لهأ ضعب هرب نإ :لوقي نم مهنمو ؛كلذ هيزجيف ،هوللحو .مهكك
 .عاشملا لهأل نونمضيو ‘كلذ مهل

 كلذ نم دسفأ ام عيمج همزلي هنإف عاشملا يف عاشللا لهأ نم دحاو دسفأ نإو

 اودسفأ نإ عاشملا لهأ كلذكو .هبان ام هنع 7 :لوقي نم مهنمو :عاشملا لهأل

 .مهنم دحاو يف باوحلاك مهعيمج يف باوجلا مهلك عاشملا يف

 .ملعأ هللاو .عاشملا باصأ داسف نع اضوع اوذخأ ام :هانعم «عاشملا داسف يف اوذخأ ام» :هلوق - 1
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 عاشمل اءام دي :ةلأسم

 ضرألل مهتمسق ىلع عاشملا ءام نومسقي اًمإ ،عاشملا ضرأ لثم عاشملا ءامو

 .مهقافتا ىلع اوعفتنيلف اوقفتاو هيلع اوححاشتي مل نإو ؛هيلع اوححاشت اذإ
 ءامب عافتنالا ءاوس قسنب قسن ضرألا يف نذإلاك عاشملا لهأ ريغل نذإلا كلذكو

 ،ضرألا نود ائعاشم ءاملا نوكيو عاشملا ضرأ ريغ وأ عاشملا ضرأ يف عاشملا

 .اًعيمج اًعاشم نانوكيو ءاملا نود اعاشم ضرألا نوكتو

 ال راجشألاو رابآلاو نويعلا نم اًعاشم تناك امدعب ضرألا يف ثدح ام عيمجو

 .ائعاشم الإ نوكي

 ال مهنإف \ثرحلاو راجشألل عاشملا ضرأ هب ىقست هوكردأ نإ عاشملا ءامو

 نإ الإ ااهيف ثدحأ امو انئاك هوكردأ ام اذه يف ءاوسو ،راجشألا كلت نم هنوعنم
 َ .اودارأ ثيح ءاملا كلذ اوعفري نأ مهلك عاشملا لهأ قفتا

 كلذ نوعنامتي مهنإف عاشملا ءام ىلع مهضرأ يف مهراجشأ اوسرغ نإ امأو

 ىلع اهوثرح نإ راجشألا ريغ امأو ؛اودارأ نإ راجشألا كلت نع هنوعفريو ءاملا
 كلذب يقسلا نوعنامتي ال مهنإف عنملا ىلع اهوثرحي مل و عرارزلا عيمج نم ءاملا كلذ

 .هيلع كردت ىّتَح عرارزلا كلتل ءاملا

 مهنإف .مهتَنجأو مهضرأل هب نوعفتني عاشملا ءام مهلئاوأ دنع اوكردأ نإو

 عاشملا كلذ ناكأ ءاوس ‘كلذ نم هوكردأ اًمَع نوعنامتي الو ۔هوكردأ امك هنوكزتي

 .مهريغل وأ مه
 ميرح نم ءاملا كلذ جرخف ،عاشملا لهأ هنع ىنغتساو عاشملا ءام نم لضف امو

 نم هب نوعفتني ناك نإ مهريغ يضارأ لخدر مهتجاح هنم اوضقو ،عاشملا ضرأ
 نوعفتني اوثكم ولو ،كلذ يف نودعقي الو هب نوعفتني مهنإف مهضرأ لوخد
 ال :لوقي نم مهنمو ؛كلذ ريغ :ليقو ؛تلاط وأ مهتم ترصق ،اوؤاش ام هب

 .هلك عاشملا نم مهريغ لثم عاشملا باحصأ نذإب ًالإ هب نوعفتني
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 ىلإ مهضرأ اورمعي نأ عاشملا لهأ دارأف موقل يقاسم تناك اذإ عاشملا ضرأو

 ‘كلذ نودجي :لوقي نم مهنمو ؛كلذ نودجي ال لوقي نم مهنمف ءاملا كلذ

 يقاسم موق ضرأ تناك اذإ كلذكو .مهئام نم لضف ام نوفرصي ال مُهَسِكَلَو

 نورمعي مهنإف .مهضرأ اورمعي نأ ضرألا باحصأ دارأ اذإ عاشملا لهأل ضرأل
 نع مهئام نم لضف ام نوفرصي الو ‘كلذ نودجي ال :لوقي نم مهنمو ؛مهضرأ

 .عاشملا ضرأ

 ىلع ةمسقلا نوكردي له ،ءاملاو ضرألا يف عاشملا لهأ عم اوكرتشا موق نعو
 ذخأيو مهبيصن نوذخأيف ،ةمسقلا مهيلع نوكردي لوقي نم مهنم ؟ عاشملا لهأ

 ،عاشملا لهأ ىلع ةمسقلا نوكردي ال :لوقي نم مهنمو ؛مهبيصن عاشملا لهأ

 .مهنيب اعاشم كلذ نوكيو

 لئابقلا هيف نباغتو هوكرتشاف ،ىئتَش لئابقل اذعاشم ءاملاو ضرألا تناك اذإو

 اهنومستقي مهنإف \ثرحلل اهتمسق اودارأف ،ناثلث اهف ىرحأ ةليبقو ،ثلث اهل ةليبقف

 ةليبق نم قبي مل نإو .هيف اهنوثرحي تقو لك يف مهسوؤر ىلع :لوقي نم مهنمو ؛اًنالثأ

 لهأ سوؤر ىلع همهس الإ ذخأي ال مأ هلك هتليبقل ام ذخأي لهف دحاو لجر الإ ةدحاو
 هل ءاككلم كلذ ريصيو لك هتليبق بيصن ذخأي :لوقي نم مهنم ؟ عاشملا كلذ

 هلك كلذ :لوقي نم مهنمو ؛دحاولا ين انلق املثم نالجرلا كلذكو .عاشملا نم جرخيو

 .سوؤرلا ىلع مهنيب همهس الإ بيصي الو ،هلاح ىلع عاشم

 ى .

 عاشملاةلغ ي ةلأسم

 َكلَذ يف مهل سيلو ،عاشملا لهأ ءارقف اهلغتسي اَمَئِإ هراجشأو عاشملا ضرأ ةلغوا

 مهنمو ؛ رثك و ا لق هل رهف 7 مهنم ذخأ نمو . .مهسفنأب اهنوذخأيو مولعم ح

  
 



  

 لمأ ءارقف :لوقي نم مهنمو ؛هنم رظنب مهنيب اهمسقي اميق اهل نولعجي :لوقي نم

 .رثك وأ َكلَذ لق ،اوعاش فيك اهنوذحأي .كلذ يف ءاوس ءارقفلا نم مهريغو عاضمل

 هرظنب مه اهمسقي اميق اَهنَلَع نولعجي :لوقي نم مهنمو ؛ ؛هل وهف ايش ذخأ نمف

 َكلَذ ف ءاوس ،مهعاشم ةلغ عاشملا باحصأ ث لغتسي :لوقي نم مهنمو ! 1 هداهتجاو

 ؛مهلي بسني نم عيمجو مهاثنأ و مهركذ .مهنونحمبر مهلفطو مهينغر مهريقف

 لوقعلا وحيحص غّنلبلا لاجرلا عاشملا باحصأ لإ اهلغتسي ال :لوقي نم مهنمو

 .مهسوؤر ىّلَع عاشملا ضرأ ثرحب مهعافتناك ،ساّتلا نم مهريغ نود

 اهيف باوخجلاف عاشملا عيمجو اهراجشأو عاشملا ضرأ ف دسفأ نم كلذكو

 .قسنب اًقسن ،اهلبق يقلا يف باوحجلاك

 ةلأسم

 الإ اهثرحل رضحي مل و ،هثرح تقو رضحف ،ىّنتَش لئابق عاشملا يف كرتشا نإو

 ؟ لئابقلا كلت نم ةدحاو ةليبق

 اوكرتشا نيذلا لئابقلا بوني ام نود مهبوني ام ىلإ اودصقي نأ كلذ ىف باوجلا

 ثرحلا تقول مهريغ رضحي مل نإ :لوقي نم مهنمو ؛مهسوؤر ىلع هوثرحيف مهعم

 .مهسوؤر ىلع اهلك اهومستتقيلف

 نأ اودارأف ،ىّتتَش لئابق وأ ةدحاو ةليبق ،عاشملا ضرأ يف اوكرتشا ةوق نعو

 كلذ ىلع اوقفتا وأ ،ىرخأ ةنس نورخآلا ثرخيو }ةنس مهضعب ثرخي نأ اوقفتي

 ؟ ءاتشلا نورخآ ثرحيو ؤ©فيصلا مهضعب ثرحي نأ ىلع ةدحاو ةنس يف

 لهأ ءارقف ىَلَع ةلفلا مسقي ميق اهل لعجي :ليمو ؛عاشلل لهأ ءارقف اهلغتسي :لألا لوقلا ىلَع دارملا - 1

 ام اهنم نرذخأي مهريغ ءارقفو عاشملا لهأ ءارقفل عاشملا ةلغ نوكت :ينال لوقلا ىلَعَو .عاشملا

 .ملعأ هللاو .هداهتجاو هرظنب ءارقفلا ةئاك ىلع عاشملا ةلغ مسقي ميق :اهل لعجب :َليَِو ؛اوعاش

 ..موم نع تلأس اذإو :ريدقتلا «موق نعو» :هلوق - 2
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 .كلذ ىلع مهقافتا مهل زوجي هنأ كلذ يف باوجلا

 نم امولعم اسنج اهيف اوثرحي نأ ىلع عاشملا ضرأ عاشملا باحصأ مستقا نإو
 . لاحلا اذه ىلع سانلا نم مهريغل مهنذإ كلذكو ؛زئاج كلذ ي مهطرشف ،ع رارزلا

 سنجلا كلذ ريغ ق نورخآ نذأو ؛مولعم سنج يف عاشملا باحصأ ضعب نذأ نإو

 اذإف "عنامت مهل نكي مل اذإ ءاكعيمج اهيف مه اونذأ يلا سانجألا نوثرحي مهل نوذأملا اف
 .عنملاو نذإلا نيب مهنم ريخألا ىلإ اذه يف رظني اَمَئَِف نذإلا ناكو عنامتلا ناك

 نإ كلذكو .ائيش هتثرو ثرحي الف تام نإ عاشملا ضرأ ثرح ىلإ هل نوذأملاو
 يف هنذإ زوجي الف ثرحي نمل هل نوذأملا نذأ نإو .ائيش ثرحي الف هل نذأ ن نم تام
 .زئاج كلذف هل اهثرحي نأ هل نذأ اَمَئِإ ناك نإ الإ كلذ

 ضرأ ثرحي نأ دوصقم لجرل _ مهنم دحاو وأ _ عاشملا باحصأ نذأ نإو
 نم لك ةليبقلا ف لخديو .ةمولعم ةليبقل اونذأ نإ كلذكو ؛زئاج كلذف عاشملا
 ًلإف لزنملا لهأل اونذأ نإ كلذكو .لافطألاو غلبلاو ءاسنلاو لاجرلا نم اهب ىمسي
 ثدح وأ نذإلا تقو يف ناك نم مهيف ءاوسو مهلك نذإلا يف نولخدي لزنملا لهأ
 دعب مهنم ثدح نمو نذإلا تقو يف ناك نم ءاوس ةليبقلا كلذكو .كلذ دعب مهنم

 .هل نذؤي مل نمم مهريغ ثرحي الف ،نيفورعم اموق نذإلاب اودصق نإ الإ كلذ

 كلت ىلإ اوثرحيلف ةَدُم تناك نإف ؛ةَدُم ريغ ىلإو ةمولعم ةم ىلإ نذإلا زوجو
 .كلذ نم مهوعنم مل ام اوثرحيلف ةَدُم نكت مل نإو ؛ةَئل

 كلذ نوثرحي هتنرو ف \ثرحي نأ لبق تامف ،هتعيرز رذبف ثرحي نمل اونذأ نإو
 ضعب تام نإو ؛لاحلا اذه ىلع رذبلا رذب امدعب هل نذأ نم تام نإ كلذكو .رذبلا

 ىلع نوثري مهل نوذأملا لإف مهعاشم ضرأ ثرحي نمل اونذأ امدعب عاشملا باحصأ

 ثرحيو ءاميش مهتئرو ثري الف مهل نينوذأملا ضعب تام نإ امأو .لوألا مهلاح
 اوثرحف رذبلا نم مولعم سنج يق مهل اونذأ نإو .لوألا نذإلا ىلع مهنم يقب نم
 .هوبلقي نأ مهلف هريغ
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 اولعج اذإ مولعم مهس ىلع عاشملا ضرأ اوطعي نأ عاشملا باحصأل زئاجو

 .مهضرأ يف مهل زوجي ام اهيف مهل زوجي ،رذبلا نم مهبيصن

 اهيف اوسرغي نأ الو عاشملا ضرأ يف انبي نأ عاشملا باحصأل زوجي الو

 نمل اونذأي نأ اضيأ مهل زوجي الو .زئاجف عاشملل اذه نم ائيش اولعف نإف مهسفنأل

 زوجي :لوقي نم مهنمو ؛اعاشم هلك كلذ راص اولعف نإف ،سرغي نملو اهيف يبي
 امأو ؛فوحخلل هيلإ نووأي رصق لثم مهسفنأل اهيف اونبي نأ عاشملا باحصأل

 .كلذ ريغ اهيف ليقو ؛الف سرفلا

 هوجو نم اذه ريغ كلذكو .هينيب نمل نونذأي الو ،ادجسم اهيف نونبي الو

 .ةربقملاو دجسملا يف كلذ ريغ ليقو ؛رجألا هوجو نم اهريغو ةربقملا لثم رجألا

 ةلأسم

 لشم كلذو ،عاشلملا نم جرخيو انكلم ريصيف اعاشم ناك امدعب عجري عاشملاو

 ‘نالجر الإ اهنم قيي مل ىًتَح اهنك ةليبقلا تلازف عاشم ضرأ مهل تناك ةليبق

 اذه يف ءاوس ،ائعاشم كلذ دعب ىمس الو ،مهل انكلم عاشملا ريصيف ،ةئالث :ليقو

 .نيتليبق نم وأ نالجرلا ناذه ةدحاو ةليبق نم ناكأ

 مهنإف ،نيناجماو لافطألاو ءاسنلا الإ مهنم قبي مل و مهكك عاشملا لهأ لاز نإف
 اهب عفتني نم نذإلاو 6اهلك اهب عفانملاو ،ثرحلا ةمسق يف عاشملا باحصأ ةلزنم

 لافطألاو ًرهكلك ءاسنلا تتام نإ كلذكو .عاشملا باحصأ ةلزنمب كلذ يف مه

 نمي يقب نمل اكلم ريصيو عاشملا نم جرخي هنإف ،نانثا لإ مهنم قبي ملف ،نيناجلاو
 ناك فيك مهنع فلت ىّئَح نيناجملا وأ ءاسنلل ضرألا تناك نإ كلذكو .انركذ

 يف انلق ام لثم هيف نولمعيف ،انركذ نمل اعاشم ضرألا هذه تعجر دق مهّإف ،‘مهل

 ةافوب وأ ديعلا مداقتب ةيكلملا بسن نايسن اهب دارملاو :ابيرق ةرابعلا هذه لثم ىلع قيلعتلا مدقت - 1

 .كلذ ظفحي ناك نم
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 عفتني نمل نذإلاو ،عفانملا نم كلذ ريغو ‘ثرحلل ةمسقلا نم ىلوألا ةلأسملا

 .كلملا ىلإ عوجرلاو

 اذه ليبسف ،دحأل اكلم ريصي نأ لبق دحأ مهنم قبي ملف عاشملا لهأ تام نإو
 هب عافتنالا مه زوجي امبألإ دحا هب عفتني ال :لوقي نم مهنمو 8"ةنكسملا ليبس
 ةليبقلا هذه اهيلت يلا ةليبقلا ىلإ عجري :لوقي نم مهنمو ؛هباحصأ ةايح يف
 لقعي هبحاص فرعي ال لام ليبس عاشملا اذه ليبس :لوقي نم مهنمو ؛بسنلاب

 .نيملسملا لام تيب ىلإ هتالغ عجرتو

 هل نكي مل و ،هيلإ عجر نم تام مث ءائكلم راصو عاشملا نم جرخ اذإ عاشملاو
 الو فقوي هنأ اهيف باوجلاف ،اًثراو كرتي مل و تام نم لثم ريصي هنإف ،ثراو
 نكي مل نإف يصو دعب ايصو هيف ناك نم دي يف لاملا اذه نوكيو دحأ هب عفتني
 ناويحلاو ديبعلا لثم هعييضت مهل زوجي ال ام لإ إ يش هنم مهيلع سيلف دحأ دي يف

 ؛يصو دعب ايصو هب مايقلاو ،هظفح مهيلعو هعييضت هل رضح نم بيصي الف 3هلك
 نم :لوقي نم مهنمو ؛نيملسملا لام تيب ىلإ عجري :لاملا اذه يف لوقي نم مهنمو
 نإف ؛مهريغ نم هب ىلوأ مهف نيكرشملا عاشمو ىلوملا لام لثم ،هل وهف هيلإ قبس

 هب ىلوأ نودحوملا :لوقي نم مهنمو ؛لّوألا مهلاح ىلع مهنيب وهف مهنم ضعب دحو
 .نيكرشملا نم

 غّلبلا لاجرلا نم مهريغ مهيف ثدحأ اذإ ءاسنلا رأ نيناجملا وأ لافطألا عاشمو

 :لوقي نم مهنمو ؛ءاسنلاو نيناجملاو لافطألا نم هب ىلوأ لاجرلاف لوقعلا يحيحصلا

 لافطألا نم مهريغ لخدي الو .ةرم لوأ مكحلا هيف مه بجو ثيح ءاوس هيف مه
 .همهس طقس مهنم تام نمو .كلذ دعب ثدح نمي ءاسنلاو نيناجملاو

 ءارقفلا هليبسف هبحاص لهج لام لك» :ةدعاق ىلع ايرج .نيكاسملا :ةظفللاب دصقي هلعل - 1

 .ملعأ هللاو .«نيكاسملاو
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 ؛عاشملاب ىلوأ مهّئإف نيناجملاو لافطألاو ءاسنلا لإ قبي مل و عاشملا لهأ تام اذإف

 مهنمو ؛ءاسنلا نم ىلوأ روكذلا :لوقي نم مهنمو ؛ءاوس هيف مه :لوقي نم مهنمو

 نم نأل ىلوأ ءاسنلا :لوقي نم مهنمو ؛لافطألا نم ىلوأ نيناجملا نم غّلبلا :لوقي نم
 .ملعأ هللاو لعف هل سيل نمم ىلوأ لعف هل

٠ 

 ةلاسم

 بورزلاو ناطيحلاو رودلا نم مهضرأ هتوح ام لك يف عاشملا لهأ دعقيو
 يقاسمو راجشألاو فراصملاو روسجلاو رابآلاو لجاوملاو راهنألاو ناريغلاو

 مهضرأ عفانم يف نودعقيو ؛اهيلإ يرحت ةيدوأ لكو ،تدعب وأ تبرق "مهضرأ
 ام لإ ،لاحلا اذه ىلع اهوكردأ وأ مهيديأ يف تناك امدعب اهيف تثدح اهلك

 .هيف اودعقي مل و مهريغل هنأ هوفرع

 ين اهتيدرأو اهراهنأو اهنويعو اهقرطو اهيقاسمو عاشملا لصامم اوزّوج نإ
 امدعب اهعزن دجي الف ‘كلذ يف هيلع تبثي ام رادقم تثكمف ،سانلا نم مهريغ ضرأ

 يقاوسلا نم انركذ امم هعفني ام لك عاشملا كلذل اضيأ نوزّوجو .هيلع تتبث
 ملو ةنس نورشع متت ىّتَتَح ،اهب نوعفتني اوناك نإ ةيدألاو رابآلاو لصامملاو
 كلذ عفانم يف عاشللا لهأ دعقيو ،هنودجي الف مهعنم اودارأ مث ،اهباحصأ مهعنمي

 مهسفنأل هنوزوجي اَمَإ :لوقي نم مهنمو ؛عاشملل اهب نوعفتني اوناك نإ اهلك

 لإ إ .عاشملا لهأ الو .اهيف نودعقي ال :لوقي نم مهنمو ؛عاشملا لهأ اهيف دعقي الو
 .عاشملا نود .7 مهسفنأل اهب نوعفتني اوناك نإ

 ثكم ىتح عاشملل اهب نوعفتني اوناك نإ يناعملا هينه نم مهل ناك ام امو
 نم مهنمو ؛كلذ يف عاشملا لهأ مهل دعقي الف .ةزايحلا ةَدُم مهيلع هيف تبثت ام رادقم

 .هتوبث دعب كلذ عنم نودجي الف .مهيلع تتبث ىَّتَح اهب نوعفتني اوناك نإ :لوقي

 قرطلاو لصامملاو يقاوسلاو نويعلاو ناريغلاو راهنألا نم عاشملل ناك ام امأو
 ام رادقم ثكمي ىّتَح عاشملا نود مهريغل وأ مهسفنأل هب نوعفتني اوناك نإ يقاسملاو
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 ام كلذكو ،سانلا نم مهريغل الو عاشملل هيف نودعقي الف 6هتزايح ةَدُم وأ هيف تبشي

 .هيف نودعقي الف رجألا هوجو نم دحاو ىلإ بسني ام وأ عاشم ىلإ بسني

 تازاجلاو قرطلاو نويعلا نم سانلا نم صاوخلا هب عفتني هوكردأ ام امأو

 ام لك اممو .هثودح اوفرعي مل نإ هلاح ىلع هنوكزتي مهنإف عاشملا نم اهلك

 .مهلبق ناك نم دنع ثدح ولو مهيلع تبثي الف هثودح اوفرع

 مهريغ اهرمع دقو لإ اوعجري مل و اهنع اوباغف عاشم اهنأ اضرأ اوفرع نإ امو

 هبسني ال وأ عاشملا كلذ هيلإ بُسنَي اهرمع يذلاو ،اهفانصأب ناطيحلاو راجشألاب

 اهيف لماعي الف ةرامعلا كلت نم هل ناك ام عيبي نأ مهنم دحاو دارأ نإف هيلإ

 نم ىلع سلب الف راجشألا تلغو لوقبلاو عرارزلا نم اهلك تآلغلا لكآ امأو
 ام لك يف نولماعي ال :لوقي نم مهنمو ؛تلغلا كلت لكأ هل زوجيو ؛اهيف هلماعي
 مل مهنأ اوفرع نإ الإ .اهيف مهترامع نم ه هوثلغتسا اًمِم ضرألا كلت نم ناك

 مهولماعي الف عاشملا لهأ ريغ امأو .هللا نيبو مهنيب اميف مهل زوجي امك لإ اوكغتسي

 ناك ام ًآلإ ءاهسفنب ةرامعلا وأ ةرامعلا كلت نم هنوُلغتسي اًمِم ريثك الو ليلق ي

 مهتإف "ضرألا كلت نم هوغتسا نإ تابنلا نم اهريغو لوقبلاو عرارزلا تالغ نم
 ..عاشملا لهأ نذإب هولغتسا نإ اذهو ،هيف مهلماعي نمل زوجي

1 

 ةلأسم

 رجحلاو عنملا ىلع هورمعف ،سانلا نم مهريغ هلخدف موقل عاشملا ناك نإ امأو

 ام ضعبل مهلك وأ عاشملا لهأ ضعب نذأ مث راجشأ هيف تماق ىتَح "هباحصأ نم
 ءاهنايعأب راجشألا يف هل اونذأ وأ &راجشألا كلت تلغ لكأ يف مهعاشم يف رمع
 مهترامع تناك ثيح ريثك الو ليلقب هنم نوعفتني الو كلذ ين مهنذإ زوجي الف

 لكأ يف مه اونذأ مث ؤتركذ امباهورمع ىَّتَح مهوعنمي مل نإو .رجحلاو عنملا يلع
 نإ ةصخرلا ىلع كلذ يف مهيلع سأب الف ،اهنايعأب راجشألا يف وأ راجشألا تالغ
 .عاشملا لهأل هلك كلذ ىلع اودهشتسا
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 ىلع اوتأ نإ الإ ائيش هنم اولغتسي الف هيف مهنم ةوعد ىلع هورمع نإ امو

 نأ مهيلعف رجحلاو عنملا ىلع اهورمع نإ :لوقي نم مهنمو ؛ةنّيبب مهتوعد

 هتالغ لكأ يف عاشملا باحصأ مهل نذأ نإف ؛عاشملل هلك كلذ تأ اودهشتسي

 نإ ةصخرلاب ليقو ؛عاشملا باحصأ هيف مهل نذآ ام هيف اولعفي نأ سأب الف هراجشأو

 مهناطيحو مهراجشأ اوكسمي نأ عاشملا باحصأ ناطيحلاو راجشألا ين مهل نذأ ا

 ،كلذ كلم هيلإ ىهتنا نتمم هريغو ثراو نم مهدعب نمل نوكتف ،اهورمع امك

 راجشألا كلت نم تام ام لكو ؛كلذ لبق تناك امك اًعاشم ضرألا ةعقب نوكتو

 ،ىرخأ ةرم عاشملا لهأ نذإب لإ اًعيش هعضوم يف اودري الف ،ناطيخلا نم مدهنا رآ

 نإو :لوقي نم مهنمو ؛مهُلك عاشللا لهأ مهل نذأ نإ انركذ ييلا ةصخرلا هذهو

 نذأ نإو :لوقي نم مهنمو ؛مهيلإ رظني نمي اوناك نإ عاشملا لهأ ضعب مهف نذأ

 عاشملا لهأ ىلإ كلذ دعب لخديو ،مهمهس رادقم كلذ ناك نإ هيلإ رظني ال نم مهل

 مهمهس نم ًلقأ هيف اونذأ يذلا ناك نإ لخدي ال :لوقي نم مهنمو ؛هنم يقب اميف

 مل ام كلذ يف مهضعب نذإ زوجي : لوقي نم مهنمو ؛مه يقب ام رادقمب مهيلإ اولخديلف

 لقأ وأ مهمهس ءاوس ،كلذ نم يش زوجي الف مهوعنم نإو ؛عاشملا باحصأ هعنمي

 .رثكأ وأ هنم
 ھ و رم

 ىلع هومستقا نإ راجشألاب مهعاشم اورمعي نأ عاشملا لهأل صخري نم مهنمو

 ةرامع يأب كلذ ىلع اوقفتا نإ ةمسقلا نبح يف دحأ مهنم بغي مل و مهسوؤر

 ةبهلاو عيبلا نم مهلاومأ يف زوجي ام هيف مهل زوجيو ؛كلذ دعب مهل نوكيو .اودارأ

 نم لاز ام لكو .كلل جورخ يناعم نم كلذ ريغو ةراجالاو قادصلاو نهرلاو

 نم مهنمو ؛اومسنقا نيح كلذ ىلع اوقفتا نإ هعضوم يف هريغ اودريلف ةرامعلا كلت

 كلت ىنع نودهشتسيو ،اهيلع اوقفتي مل ولو ىرخأ ةرامع هيف نوُرَي :لوقي

 غلب نتمي مهيلي ثدح نم ُلُكَو ،عاشملل اهناو ايش اهيف مهل سيل اهنأ ضرألا

 ،اتيش راحشألاو ناضيخا كلت يف نوكردي الف ،مهديبع نم قتع وأ مهلافطأ نم

 كلذ ريغ ةعقيلق يف ليقو ؛ءاوس ءاكرش اهتعقب يف نونوكيو !اضيأ مهعنم بيصي الو

 .هيلإ مهزوجي ام ٌلُك يف عاشملا لهأ نم كلذ ببس ناك نإ عاشملا لهأ ريغل ولو
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 ضرأ لك وأ ئخابسأ وأ لاتصايعأ وأ 0راعَس عاشملا كلذ ناك نإ 7

 مهتمسق ردق ىلع ثراو دعب اثراو مهل نوكت اهئإف مهيلإ تبسن نم اهرمعف ةتيم

 اهورمعف اهترثكو اهتلق نم اوؤاش امفيك اهومستقا ولو :لوقي نم مهنمو ؛ىلوألا
 اًعاشم تناك ثيح :لوقي نم مهنمو ؛اهتعقبو اهترامعب مهل يهف 5لاخحلا َفكِلَذ ىلع

 مهنمو ؛صايعأو راعشب سيل يذلا مهعاشم يف مهل زوجي ام الإ اهيف مهل زوجي الف مهل

 كلذف ،ةرامعلاب مهريغ اهلخدف ،اًخابسو اًراعش ضرألا كلت تناك نإ :لوقي نم
 :لوقي نم مهنمو ؛اًميش كلذ دعب اوثدحي الف مهوعنم نإو ؛مهوعنمي م ام مهل زئاج

 ،ةرامعلا راثآ كلذ لبق اهيف نكي مل و ،ةرامعلاب اهايحأ ثيح مهعنم نولغتشي ال

 .قيفوتلا هللابو .دحاو اهيف باوجلا ،اهريغو راهنألاو اريغلاو ضرألا اذه يف ءاوسو .

٤ 

 ةلاسم

 اهبرقب ناك نم ًةإف ،اهباحصأ اهيلإ لصي ال ثيح عاشملا ضرأ تناك نإ امأو

 الإ اورذحي الو ءاوؤاش امفيك اهنوثرحيو ؛نذالا ىلإ اهيف جاتحي الو ثرحي سانلا نم نم
 نإو ؛قباستلاب.ءيش كلذ يف مهل نوكي الو عاشملا لهأ ًرش وأ .مهنيب ام رش

 وأ مهنم ةماعلا عنم ءاوس .اميش اهيف اوثرحي الف اهباحصأ نم رجخلاو عنملا اوفرع
 نولصي ال وأ اهثرح ىلإ نولصي اوناكأ ءاوس ،كلذ دعب مهريغ اهثرحي الو ،صاخلا
 .عناوملا نم كلذ هبشأ امو فوخلاو دعبلاب هيلإ

 الف ذه لبق اهانركذ ييلا ةدملا نود اهثرح نم مهنيب اميف اوعنامت نإ امأو

 اهيلإ لصي ثيح تناك نإ امأو .اودارأ نإ نونرحيو "مهعنمي نم اولغتشي

 ءاتشلا يف هب نوئفدتسي ،سسانلا هكح ضرألا نم زطر يف فتلملا رجشلا رجش وذ ناكم :راعشلا - 1
 .أطخ وهو «يراعشب» لصألا يف درو دقو .(دجنم) .اقلطم رجشلا .ظيقلا يف هب نوُظتسيو

 .(دجنم) .رجشلا رايخ تبنم .فتلملا ريثكلا رجشلا :ناصيعو صايعأ هعمج :صيعلا - 2

 :يدابآزوريفلا .«خابيس :ج .حلمو ,2 تاذ ضرأ :ةنئكّسمو ةكرحم» ةَحَبُسلاو ةخبسلا -3

 .«خبس» :ةُداَم سوماقلا

 .خلإ ... مايأ ةئالث اهئرحب اورظتني نأ هب لومعملا نإ :اقباس هلوق لإ ريشي -4
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 زوجيو ؛مهنتَتصاخو مهتّساع نذإ اهيف زوجيو ؛مهنذإب الإ دحأ اهثرحي الف ،اهباحصأ
 اًضيأ اهعنميو اهيف نذأي نم دسي ين اهنولعجيو .امهس اهيف ذخأي نم ٌلُك نذإ اهيف
 .ءاوس باغ وأ اهيلإ رضح نم نذإو ؛مهسلا ىلع اهيطعيو لاهثرحي نم

 عرز مث اهب فرعي مل و هريغ هيلع رجحف ،عاشملا لهأ نم دحأ هل نذآ نإ امأو

 ثرح نمك نوكي الف "كلذ دعب فرع مث ،رجحلاب ةفرعم ريغ نم رجحلا دعب اهيف
 كلذف دصق ريغب اهيف ثرحي نم اوعنمف دصقلاب هل اونذأ نإ امأو .رجحلاو عنملا ىلع

 ءاهثرحي هنإف نذإلاب ادحاو اودصق مث ،اهيف ثرحي نم اوعنم نإ كلذكو ،هل عنم
 .ماعلاو صاخلا نذإ اذه يف ءاوس

 ؟نذإلا كلذب عاشملا كلذ ثرحي لهف ،اهثرحي نأ "هضرأ يف هل نذأ نإ امأو
 نذأ نإ اممو .نذإب عاشملا ثرح دصق نإ الإ ،رثكأ وأ دحاولا اذه يف ءاوس ،الف
 ىلإ الو ءاهنرح يف مهئاوتسا ىلإ نوجاتحي الف دصق ريغ نم اذكه اهثرحي نمل

 اهثرحيو نوقرتفم مه وأ ،اعم اهنوثرحيف نيقرتفم مهل نذأ نإ كلذكو .اهتمسق
 اهيلع اوطرتشا نإ الإ ،اوؤاش نإ اهئرح يف نوكرتشيو ضعب نود مهضعب اهلك

 ام ىلع نونوكيو ،ضعب نود مهضعب ثرح وأ ءام اهثرح نم امولعم ىنعم
 مهل نذأ وأ دحاو ناكم يف مهلك عاشملا لهأ مهل نذأ ءاوس ؛مهيلع اوطرتشا
 .هب اوفرعي مل وأ مهباحصأ نذإب اوفرع ضعب نود مهضعب

 ىنعمب بهذتف هيلع هثرحف ،امولعم اعرز عاشملا ءام ىلع ثرحي نمل اونذأ نإ امو
 هب ثرحي نأ هل اوتذأ نإ ألإ كلذ بيصي الف ةيناث ةرم هيلع ثرحي نأ دارأف ،يناعملا نم
 .متت مل ةنسلا كلت تماد ام هب ثرحي هنإف \ثرح ام بهذف ثرحف ةنسلا هذه

 هوعنم نأ عاشملا لهأ دارأ مث :عاشملا لهأ نم دحاو هيلع ثرح نإ امأو
 ءاوس ؛هريغ بيصي الو .همهس ذخأيلف ءاملا كلذ مهمساقي نأ دارأ نإ لإ مهل كلذف

 ةنس يف هل لحي يذه ءزجلا :انه اهب دوصققفو عاشملا كلذ نم هضرأ يف يأ .«هضرأ يف» :هلوق - 1
 .اشم دعت ه الإو ،كالتمالل ال ثرحلل تاونسلا نم

- 611 - 

  
  



 نوكيو رابآلاو رطملاو نويعلا ءام اذه يف ءاوسو .هنغي م وأ هريغ نم همهس هانغأأ

 ۔ضعب نود اًغاشم ضرألا ضعب نوكي امك اعاشم كلذ ضعب

 نأ اممو ؛امهس اهيف ذخأيل ءاملا نم اهريغو راهنألاو نويعلا اهيف رفحي نمل اونذأي الو

 .مهنم حالصلا لهأ قافتاب هلك اذهو "كلذ هل زئاجف ،ةمولعم ةَدُم كلذب عفتني

 نم جرخ ام ُلكو ،كلذ زوجي الف ،هنم جرخي اًمِم مهس ىلع ءاملا اهيف رفح نإو
 ضرألا كلت فرع نإ :لوقي نم مهنمو ؛هءانع هيلع كرديو عاشملا لهأل وهف ءاملا

 ؛هئانع نم ائيش مهيلع كردي الف لاحلا كلذ ىلع ائيش اهيف ثدحأو عاشم اهأ

 .مولعم مهس ىلع نيعلاو رئبلا اهيف رفحي نأ كلذ ريغ ليقو

 ةلاسم

 ام ىلع اهومستقيلف \ثرحلا ىلع مهضرأ اومستقي نأ عاشملا لهأ دارأ نإو

 نأ لبق هب تاف ام امأو ؛اهب ثرحي ييلا باودلا نم ضرألا كلت ىلإ هب اوؤاج

 مل ام ثرحلل ضرألا كلت هب ءاج اميف هلوق لوقلا نوكيو ،هب ذخأي الف ،اهومستقي
 الو ،اهب ثرحي يلا باودلا ًالإ اضيأ ذخأي الو .هب لغتشي الف مها نإف ؛مهّتني
 نم هب ثرح ام عيمجب ذخأيو ؛هعاتم هيلع عفر ام وأ باودلا نم بكر امب ذخأي

 ذخأ نإف .نكي مل وأ اهب ثرحي نم ناك ،ثيراحم اهل سيل وأ ثيراحم اه باودلا

 كلذكو .اميش اهب كردي الف ،ثرحلل ىرحأ باود اهيلإ ثدحأ مث ،همهس اباودب

 وأ اعم اهب ثرحأ ءاوس اهب ذخأ امم اميش ُدْرَي الف ،اهب ذخأ امدعب تصقن نإ

 هسفنل اهب ثرحي ،هريغل وأ هل اهب ثرحي لا باودلا تناكأ ءاوس ، ")امهنيب قباستب

 .سانلا نم مهريغ وأ هرمأ يلو نم عيمج نم هريغل وأ

 الف ،يناعملا نم ىنعمب اهب ثرحي نأ هل زوجي ال باودب ضرألا كلت لإ ءاج نإ امأو
 .هريغ نود هل وهف هب ذخأ ام ُلُكَم ،هدي ف تقحساف هّباودب ذخأ نإو .اميش ذخأي

 .ةدحاو ةعفد ثرحلل رضحت مل اهأ يعأ 5عباتتلاو قحالتلا :امهنيب قباستلاب دوصقملا - !
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 ةلأسم

 ،ناصغألا نم اهنم نوعزني اًمِم مهراجشأ ةيقنتب مهعاشم عاشملا لهأ حلصيو
 مهتّماعب كلذ نولعفيو راجشألاو ةلغلا عفني اًمِم ] لقث نم نوعزني ام وأ

 اوعزن نإو ،راجشألا نم اهريغل ةرضم تناك اذإ سارغلا اضيأ نوعزنيو إمهتَّصاخو
 ه . .. . . . ,6 :
 هضعب رضي ام عيمج لوعزنيو ؛مهرظن هب هوعاب اميف اولعفيو هوعيبيلف هلك كلذ

 مهنإف 6©&ضعب ىلع هناطيحو عاشملا راجشا نم أ --م لام امو .مهراجشأ نم اضعب

 يذلا اذه عزن ىلع نوذخآتي الو ؛سانلا نم مهريغ هعزنيو .مه كلذ نوعزني

 ءمهتعامجوأ مهيضاق وأ نيملسملا مامإ هعزنيو ؛مهريغ هيلع هكردي الو ،هَلك انركذ

 .هلك كلذ عزن نم ءانع عاشملا ةلغ نم نوطعيو

٤ 

 ةلاسم

 مهعم هيف كرتشا ةليبق ٌلُك عاشم نم ذخأي هنإف موق نيب ")لاجرلا نم كرتشملاو

 ناذخأي امهنإف موق نيب ناطيلخلا كلذكو .مهنم هثاريم يف مهفالتخا ردق ىلع

 نم رخآلاو ةليبقلا هذه نم مهنم دحاو ناك اذإ ةليبق لك نم دحاو لجر مهس
 اذه ىلعف ،لئابق عبرأ نم وأ لئابق ثالث نم ةثالث ناك نإو . ىرخألا ةليبقلا

 .مهنيب اميف هنومسقي مث دحاو لجرب ةليبق ّلُك نم نوذخأي باسحلا

 نوذخأي مهنإف "ىرخأ ةليبق نم رخآو ،نالجر ةدحاو ةليبق نم ناك نإ امو

 ةليبقلا نم دحاو لجر باسحبو ،نالجرلا كلذ اهنم يتلا ةليبقلا نم نيلجر باسحب

 ام ىلع مهيف باسحلا ةدحاو ةليبق نم كلذ نم رثكأ اوناك اذإ كلذكو ،ىرخألا

 نم ذخأي الو لجرلا ذخأي ام فصن ذخأي هتإف ىثنخلا امأو .اذه لبق انركذ

 .اميش ةأرملا بيصن

 هذهو بسنلاب هذه ،رثكأ وأ نيتليبق ىلإ بستني يذلا وه :مدقت امبسح لاجرلا نم كرتشملا - ]

 .ملعأ هللاو .كلذ ريغ ىلإ ...فلحلا وأ ءالولاب
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 عاشملا ث ةلأسم

 عاشملا يف ىوعدلا باب
 امو }مهعاشمل عفنلا هيف نورجي اميف هلك مهعاشمل عاشملا لهأل ىوعدلا زوجيو

 ناك نمو مهتَصاخ وأ عاشملا لهأ ةماع كلذ يف ءاوس راضملا هنع نوعفدي

 وأ نيملسملا مامإل اضيأ زوجيو .‘كاسمتسالاب وأ ةلاكولاب وأ ةفالخلاب مهماقم

 .مهاوعدو مهتموصخ زوحتو إةماَعلا رومأب موقي نم عيمجو مهتعامج وأ مهيضاق
 هيف زوحت اَمَسنإَو .هيف نيميلا ريو ةداهشلا هيلع زوحتو ،هّلك كلذ يف باوجلا رو
 :لوقي نم مهنمو ؛هيف زوحت الف عاشملا لهأ ةداهش امأ .عاشملا لهأ ريغ ةداهش

 .مهريغ ىلع وأ عاشملا لهأ ىلع كلذ يف ءاوس ،ةزئاج

 يلو نمل ىعدا وأ .ةليبقل عاشم هنأ هاعدا وأ 5هل هنأ موق عاشم نم ىعدا نمو

 مل نإو ؛هتنّيبب ذخأ ةنيب هل تناك نإف ؛هلك كلذ يف باوجلا هل دري هنإف ،هرمأ

 .عاشملا لهأ ةّماَع ىلع نيميلا كردي الف ةنيب هل نكت

 مهيلع ىعدا كلذ يف ءاوس نيميلا مهيلع ري هتإف سانلا نم صاوخلا انمو
 ةماعلا كلذكو . هرمأ يلو نم لام وأ هلام هأ مهيلع ىعدا وأ اعيمج عاشم هأ

 كردي الف ةنيب مهف نكت مل نإو ؛مهتتّيب زوجتف ةنيبلا مه تناك نإ ةماعلل
 .نيميلا هيف نوكردي مهتإف عاشملا ريغ امأو .ةصاخ عاشملا يف نيميلا مهيلع

 مهيلع ثدحأ نميفو ،مهعاشم يف دسفأ نميف عاشملا لهأ ةداهش زوحتو

 اميف ةيدعتلا نوكتو ،نيميلا مهيلع نوكردي مهنإف ةنيب مهل نكت مل نإف ؛ةَرَضَملا

 .عاشملا لهأ ريغ نم عاشملا يف دسفأ

 .أطخ وهو «كسمتساب» :لصألا يف - 1

 .هللا ءاش نإ باوصلا وهو «كردي ُهلَعَل» :خسانلا فاضأ - د
 نم ثدحأ ام ربتعي :هدارم «عاشملا لهأ ريغ نم عاشملا يف دسفأ اميف ةيدعتلا نوكتو» :هلوف - 3

 .ملعأ هللاو يضاقلا مامأ اهب ىضاقتي ةيدعت عاشملا لهأ ريغ لبق نم عاشملا ضرأ يف داسف
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 يف دعقي الو إمهنم هيف دسفأ نم ىلع ةيدعتلا يف نوكت الف عاشملا لهأ امأو

 .""فانملاب الإ عاشملا هيف دعقي ال عاشملا ريغ كلذكو ااهلك تارامعلاب عاشملا

 .كلذ ريغو ناطيحلاو يضارألاو راجشألا لثم هب دعقي الف عفانملا ريغ امأو

 مهضعب ىعداو ،رثىكألا مهضعب ىَعَدا نإ عاشملا يف لئابقلا ىوعد كلذكو

 الو {ةنّيبلا هيف زوحت ،لاومألا نم هريغ يف ىوعدلاك هلُك كلذ يف ىوعدلاف قألا

 ؛تايمستلا اوركذي مل وأ ةمولعم تايمستب ىوعدلا كلذ ىف ءاوس ،نيميلا هيف كردي

 .ةمولعم تايمست اوعدا نإ ًالإ مهتوعد زوحت ال :لوقي نم مهنمو

 لاز :مهضعب لاقف ،كلذ دعب اوفلتخا مث عاشملا اذه ىلع اوقفتا نإ كلذكو

 ضعاشم هنإ :لاق نم لوق لوقلاف عاشملا يف تباث :مهضعب لاقو عاشملا نم

 اذه أ تبثي مل نإ كلذكو .عاشملا نم لاز هنأ ىعدا نم ىلع ةنيبلا نوكتو

 :لاق نم لوق لوقلاف عاشم سيل :مهضعب لاقو عاشم :مهضعب لاقو .عاشم

 .عاشم هنأ ىعدا نم ىلع ةنيبلا نوكتو عاشمب سيل هنإ

 اوتأف عاشملا نود مهل هئِإ :نورخآ لاقو عاشم اذه تأ موق ىَعَدا نإ كلذكو

 نكت م نإو . مهتنتيب زوحتو .مهسفنأل هوعدلا نم لوق لوقلاف 5ةنيبلاب كلذ ىلع

 .نيميلا مهيلع نوكيو ،مهسفنأل هوعدا نم لوق لوقلا نوكيف اعيمج ةنيب مه

 اهنأ نيتليبقلا نم دحاو لك اهاعداف ضرأ يف ناتليبق تمصاخت نإ كلذكو

 مهنيب اًعاشم نوكتف اعيمج ةنيبلا مه تناك نإف مهباحصأ نود مهل عاشم

 مه تناك نمل اعاشم نوكتف ضعب نود مهضعبل ةنيبلا تناك نإو ؛نيعمجأ

 نود مهضعب هيف دعقي الو ،اعاشم نوكي الف ،اعيمج ةنّتب مه نكت مل نإو ؛ةنّيبلا

 .سانلا نم مهريغ الو ضعب

 يف عفانم نم اهل امب كسمتلا قح اه عاشملا ضرأ :هانعم «...عفانملاب الإ عاشملا هيف دعقي ال» :هلوق - 1

 .الف عفانملا ريغ امأو ،اهريغ ضرأ
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 لإ اعاشم نوكت الف ةبير وأ بصغ اهضعب وأ ؤبصغلاو ةبيرلا ضرأ امأو
 وا رجألا ضرأ وأ .ةربقملا ضر ؟ وأ دجسملا ضرأ كلذكو .اوفرع نإ اهباحصأل
 اهلك هوجولا هذه يف اعاشم نوكت الف ،نيكاسملا ضرأ

 ؛ضرألا نود اعاشم راجشألا نوكت وأ راجشألا نود اعاشم ضرألا نوكتو
 اعاشم راجشألا نوكتو موقل امعاشم ضرألا نوكت وأ ،اعيمج اغاشم نانوكي وأ
 ضرألا نوكت وأ راجشألاو ضرألا نود اعاشم ءاملا نوكي كلذكو .نيرخآ موقل
 .ىتش لئابقل اعاشم امهنم دحاو لك نوكي وآ ءءاملا نود اغاشم راجشالاو
 ضرألا نيب اميف لاحلا اذه ىلع اهلك رجألا هوجو عيمجو عاشملا كلذكو
 هوجو نم هجول ناطيحلاو راجشألاو ،امعاشم ضرألا نوكت ،ناطيحلاو راجشألاو
 .عاشم ءاملاو ناطيحلاو راجشألاو رجألا هوجو نم هجول ضرألا نوكت وأ ،رجألا

 هوجو نم دحاو سارغ وأ ،ةربقملاو دجسملا سارغب عاشملا ضرأ سرغ نمو
 نإو .هل تسرغ نمل سارغلا كلت نوكتف :عاشملا لهأ نذا هلك كلذ ناك .رجألا
 نَم اوذخأي نأ اوؤاش نإ رايخلاب عاشملا لهأ نوكيف ،عاشملا لهأ نذإ ريغب ناك

 اولعف عاشملا ضرأ يف اهوكزتي نأ اوؤاش نإو ؛اولعف اهعزنب سارغلا كلت َسَرَغ
 اهلك هوجولا هذه نم دحاو وأ دجسملا ميقل سارغلا ةميق اوطعيو

 كلت سرغ نم الف ،عاشملا سارغب رجألا هوجو نم وجو ضرأ يف سرغ نمو
 هذه نم حاو سارغ سرغ نم كلذكو .اهتميق عاشملا باحصأل نماض سارغلا
 سرغلا ةميقل نماض هنإف مهضعب ضرأ ينا انركذ ييلا هوجولا

 ةلأسم

 ؟ مهعاشم عفانم تابثإو راضملا عفد ىلع نوذخآتي له عاشملا لهأو تلق

 نإ نيعلا وأ تمدهنا ناطيح لثم كلذو هلك كلذ ىلع نوذخآتي ال :لاق
 نويعلا سنك كلذ يف ءاوس سنكلا ىلع الو ناينبلا ىلع نوذخآتي الف \تنفد
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 نم ءيش ىلع نوذخآتي الف ‘كلذ لثمو بورزلا لمعو ،يقاوسلاو لصامملاو
 مل ام اوثدحي نأ اضيأ نوذخآتي الو .ىتش لئابق وأ ةدحاو ةليبق كلذ يف ءاوس كلذ

 .انركذ يلا هوجولا هذه نم كلذ لبق نكي

 ؟سنكلاو ءانبلا ىلع نوذخآتي لهف ،نيصوصخم موق عم عاشملا لهأ كرتشا نإو :تلق

 عفانملا عيمج نوكردي مهنإف نيصوصخم موقب عاشملا لهأ كسمتسا نإ :لاق

 لهأب نوصوصخ موق كسمتسا نإ امأو . مهيلع تبثي اَكِم راضملا عيمج عفدو

 لمهأ مهيلع كردي ال :لوقي نم مهنمو ؛كلذ نم ائيش مهيلع نوكردي الف عاشملا

 .كلذ نم اًعيش عاشملا

 يف ءاوس ،مهعاشم حالصإ ىلع مهعاشم ةلغ نم ةرجألا عاشملا لهأ يطعيو

 .عاشملا كلذ ىلع ميقلا وأ ،مهنم هيلإ رظني نم وأ مهتّتماع كلذ

 ٤ تمدهنا ناطيح ضقن وأ 7 راجشأ بشخ عيب وأ ةلغلا عيب اوأر نإو

 اميف وأ ٠ عاشملل حلصي اميف هك كلذ ن نولعجنو هَكك َكلَد نوعيبي مهنإف

 نإو .عاشملا نومستقي امك هنومستقي 5 أ ؛مهئارقفل هنوطعي وأ همدخي نم عفني

 مه نوعفتنيو ،كلذ اولعف انركذ تلا هوجولا هذهب عفتني نمل اوذخأي نأ اودارأ

 .مهلك مه زئاج كلذف مهشك هب نوعفتنيو ©‘ضعبل مهضعب نذإب

 نمنلا نوطعيو مهعاشم هب نوحلصي امو 8كئام زاحو هقرط زاجم مهعاشمل نورتشيو

 .عاشملل هورتشا ام عيمج اعاشم نوكيف ،عاشملل مهلاومأب نورتشيو مهعاشم ةلغ نم

 ةلأسم

 هيف نوكت يذلا حلا تفلب دق اهنأ مهضعب ىعًداف موق نيب ضرألا تناك اذإو

 تغلب :مهل اولاق نإف ]ةفرعملا لهأ ىلإ كلذ نوعفري مهنإف نورخآ كلذ دحجو ،اعاشم

 هيف نوكت يذلا دحلا غلبت مل :مهل اولاق نإو ؛اعاشم نوكتف ،اغاشم هيف نوكت يذلا دحلا

 يذلا دحلا تفلب اَهَتنأ ىَلَع مهريغ نم ةئيبلا تناك نإو ؛اغاشم نوكت الف ،اغاشم

 .كلذ يف مهضعب ةداهش زوحت :لوقي نم مهنمو ؛اعاشم نوكتف ،اعاشم هيف نوكت
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 نورخآ لاقو عاشملا نم لاز مهضعب لاقف مهعاشم ين اوفلتخا نإ كلذكو

 نم ايعدم نوكيو ،عاشملا نم جرخي مل هنإ :لاق نم لوق لوقلاف عاشملا ف تباث
 هنأ مهتداهشب اونيب نإ كلذو !هتنيب ةنيبلا نوكتف عاشملا نم لاز هنإ :لاق

 .كلذ زوجي الف اونُيَبُي مل نإو ؛سانلا نم دحأ كلم لخد

 ثوروم كلم لخد وأ اهكلم لخد هنأ مهنم دحاو لك هاعدا نإ كلذكو
 هل نكت مل نإو ؛اكلم هل ريصيف {ةنّيب هل تناك نإ يعدملا وه كلذ ىعدا نم نوكيف

 تناك ام ىلع اهومستقيلف نيعمجأ ةنيب مهل تناك نإو ؛اًعيش كردي الف ةنيب

 تناك نمف "يه نمل نيبتت ملو عاشملا نم تجرخ اهنأ مهل َنيَبَت نإو ؛مهنيب
 لكن نمف ،اهومسقيو اوفلحيلف اعيمج ةنيب مهل نكت مل نإو ،اهوذحايلف ةنيب هل
 .ءيش هل سيلف نيميلا نع مهنم

 لاقو ،انل عاشم يه :مهضعب لاقو ضرأ ىلع اومصتخا موق نع تلأسو

 تسيلو ،مه اهنأ اهوعا نيذلل مكاحلا مكحف .عاشم تسيلو انل يه :مهضعب

 نم كلذ ريغ وأ ،ثاريمب عاشم اهأ ىعدا نم كلم يف تعجر كلذ دعب مث عاشم

 ضعب نود مهضعب كلم يف وأ .مهلك مهكلم يف تعجرو ،كلملا لوخد هوجو
 .هل عاشم اَهَئِإ :اولاق نمل اعاشم تراص دق اهاف

 تعجر من .مهتداهش مكاحلا زوج م و .عاشم اهتأ اهيلع دهش نم كلذكو

 يلإ .اعاشم تراص دق اهنإف \هوجولا نم هجوب

 ؛هكلم تلخد ث ٥}ىوعد الو ةداهش ريغ نم عاشم اَهَكِإ : لاق نم لك كلذكو

 ناك اًدّخوم ،ةأرما وأ ناك الجر كسانلا نم هلوق زوجي نم لك يف اعاشم ريصت اَهَتنأ
 زوجي هئنإف اهركنأ وأ هرارقإ ىلع ىدامتف قتعأ اذإ ءادبع وأ ناك ارح ءاكرشم وأ
 .ةرم لا لاق امم جورخلا دجي الو ،لّوألا هلوق هيلع
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 ©كلذ دعب مهكلم كلذ لخد ولو ،زوجي الف اذه ين نونجلاو لفطلا رارقإ امو

 .مهلوق زاج امدعب مهرارقإ ىلع اودامت نإ ًالإ

 نإ لإ ،اعاشم ريصت ال اهف ،اهب رقأ نم ريغ ىلإ ضرألا كلت تلقتنا نإ امأو ا
 ريصت اهنإف ءاهب رقأ نم كلم ىلع تزاج امدعب نم اهب رقأ نم ةثرو ىلإ تعجر

 اهنأ اهب رقأ نم ىلع تزاج دق اهنأ اهيف اوفلتخا نإو .لوألا هجولا لثم اعاشم

 .ةلداعلا ةنيبلا الإ كلذ يف زوجي الف ،هيلع زحت مل وأ عاشم
 ح
.- 

 نم وأ ،هرمأ يلو نتمم هريغل اهارتشا مث عاشم اهنأ ضرألا هذهب رقأ نم لكو

 هنيب اميف كلذ هل زوجي ال نكلو .مهلك ءالؤه هرارقإ رضي الف هلئكو وآ ،هَرَم
 .ملع اذإ هللا نيبو

 نكي مل وأ لاملا يف حبرلا ناك ،لاملا بحاص هرارقإ ُرُضَي ال ضراقملا كلذكو
 هبان ام ريصي لاملا يف حبرلا ناك نإ :لوقي نم مهنمو ؛همهس يف كلذ ذخأ نإ ًالإ
 اهضعب راص ثيح :لوقي نم مهنمو ؛لاملا بحاصل وهف يقب امو ،اًعاشم حبرلا نم

 اهارتشا نإ امأو .همهس لاملا بحاصل نمضيو ،اهُلك اعاشم ريصت اهنإف ،اًعاشم

 هبان ام ضراقملل نمضيو ،اعاشم ريصت اهنإف عاشم اهنأ ًرقأ امدعب لاملا بحاص

 .لاملا يف ناك نإ حبرلا نم

 الو اهعيب يلي نأ هل زوجي الف .عاشم اهنأ ضرألا نم لجرلا هملع امو

 كلذكو ؛هللا نيبو هديب اميف ،هلَتكو وأ هرمأ يلو نتمم هريغل الو هسفنل ،اهعارش

 كلذ لعف نإف ؛اهك لاومألا كلذكو ؛هيلإ بسنت نم ريغل اهب مكحي ال مكاحلا

 .مثإلا هيلعو هللا نيبو هنيب اميف نماض وهف هببسب اذه نم ءيش فلتو

 كلذ دعب ث مكاح مكحب وآ ةنّيبب امإ !موق ببسب تعاش اذإ ضرألاو

 دق اهنإف ءيش اهيف اوعدا نيذلل سيلو ًءنيرخآ موقل اهأ ةّنثَب اَهيَلَع تءاج

 .ىرخأ ةنيب اهيلع ىتأ نم ىلإ تعجرو عاشملا نم تجرخ
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 دبعلا دب ىلَع هديأتو هقيفوتو هنوعو هللا دمج نماثلا ءرنجلا لمك

 نب دواد نب فسوب نب دك : :هم وفع يجارلا لبلذلا ريقحلا ريقفلا

 يضابإلا ۔انكسسو ابسن ينجزيلا .حلاص نب ىسوم نب ديعس

 ع اانآ نم حلص نلو انل هللا رفغ .اداقتعا زولا ! ابهذم

 ىلَع هللا ىلصو .نيلاملا ب بم هلل دمحلاو .نيمآ .تاملسملاو نيملسملا
 ةخسن نم عرفلا عق و دقو . اميلست ملسو هبحصو هلآو دسح اديس

 موي د ي 4 رصعلاو رهظلا نيب اميف ةعمجلا موي ٥ :« باكلا هك

 . 71 192 ةنس ،نابعش :كرمابملا هللا رهش نم تلخ رشع عساتلا

 ،لوصألا باتك نم نماثلا ءزجلا لمك» :يلي ام (ت) ةخسنلا يف ءاجو .(م) ةخسنلا يف اذك - 1

 يارلا هيّمتمو هخسان دي ىلع ،نيملاعلا بر هلل دمحلاو 6هدييأتو هقيفوتو هنوع نسحو هللا دمحب

 دمحأ نب بويأ نب ناميلسا ني اباب نب ناميلسا نب اباب :هبويع نم ناش ام رتسو هبنذ نارفغ
 اموي نورشعو ةنالث تلخ امدعب مصألا بحر هللا رهش يف ،ابهذم يضابإلا ،انكسم يروادرغلا

 ؛هيلع هللا ىلص "نيرخآلاو نيلوألا ديس ةرجه نم فلأو نيتئامو نيعستو ةسمح 1295 ماع

 .«باتكلا مت هبو .ىفكو ملسو هبحصو هلآ ىلعو

- 620 - 

س

س

 



  

 هدقن غن عشملا لسلا
 ركب نب دَّمَحم هلل 1١ دبع وبأ مامإلا : ىسيع نب ميهاربإ ناظقيلا وبأ

 ،لصألا قبط ةروص ،ناظقيلا يبأ مجارت ةلسلس ،يسوفنلا يئاطسرفلا

 .ق69 ؛م1986/_ه1406 ،ةرارقلا

 .مات . 1 ٠ . ٠. ٤
 .ةَمنألا رابخأو ةريسلا باتك : ينالجراولا ركب يبا نب ىيحي ءايركز وبأ

 .م1986 سنوت ،رشنلل ةيسنوتلا رادلا ؤبوُيأ نمحرلا دبع قيقحت

 م3 /ه 3 ،ةعبارلا ةعبطلا توريب ىمالسإلا بتكملا كنمملا :لبنح نب دمحأ

 دمحم :دادعإ ةلأسم يبآ باتك :سابعلا وبأ ركب نب دمحم نب دمحأ

 .م1984 / ه1404 ،رئازجلا ،ةنيطنسق ‘ثعبلا ةعبطم .عبسا ميهاربإو يقدص

 راد ةيناثلا ةعبطلا ننسلا :نيوزقلا ديزي نب دمح هلل ا دبع وبأ ©‘هجام نبا

 هللا دبع نب دمحم نسحلا يبأ يدنسلا ةيشاح :هشماهبو .توريب ركفلا

 .يفنحلا يداهلا دبع نبا

 ،يليالعلا هللا دبع خيشلا ةمالعلا هل مَدَق طيحملا برعلا ناسل :روظنم نبا

 ،ليجلا راد رشن ،طاميخ فسوي :ةملكلا نم لوألا فرحلا ىلَع ءانب داعأ

 .م1988/_ه8 ،تؤوريب ©،برعلا ناسل رادو

 .توريب ةفرعملا راد ؛فراعملا ةرئاد :يناتسبلا

 :هرشنو هحًسص ،لينلا باتك هب لخأ ام ضعبل ليمكتلا :زيزعلا دبع نيمثلا

 .م1944 ،سنوت برعلا ةعبطم ،ييمثلا حلاص نب دمحم : فلولا ديفح
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 قيلعت .ماكحألا ضاير يف ماسبلا درولا :ميهاربإ نب زيزعلا دبع ،ينيمللا

 .نيمثلا حلاص نب دّمَحم خيشلا

 لآ ::ج :سراهف ،(نوقرم) بازيم يداو تاطوطخم ليلد :ثارتلا ةيعمج

 .. .لضفا لآ :5ج ©ناوريإ :4ج ،يركبلا :3ج ثديعس يمع:2ج .ركي

 ةخسنلا آ برغملا ءزج .ةئيضابإلا مالعأ مجعم : ثارتلا ةيعمج

 .(نوقرم) ،ةيبيرجتلا

 :قيقحت ‘ برغملاب خياشملا تاقبط : ديعس نب درأ سابعلا وبأ ©نيجردلا

 .ةنيطنسق ‘ثعبلا ةعبطم ،يًالط دًّمَحم نب ميهاربإ

 ةيادرغ ةيبرعلا ةعبطملا .حيحصلا عماجلا :ورمع وبأ بيبح نب عيبرلا

 .م1984 / ه4

 ىلع ةيشاح :يفنحلا يداحلا دبع نبا هلل ا دبع نب دّمَع نسحلا وبأ ،يدنسلا
 .توريب ركفلا راد ،ةيناثلا ةعبطلا \هجام نبا ننس شماهب عبط ،هجام نبا ننس

 .ه 1 .ةيرجح .ط .خياشملا ريس :دعس نب دمحأ سابعلا وبأ يخاًّمشلا

 ةعبطلا ،تؤوريب ،ميركلا نآرقلا راد .ريسافتلا ةوفص :يلع دمحم ينوباصلا

 .م 1 / ھهھ1 ضايرلا ةعابطلا ةكرش ىلوألا

 :قيثوتو طبض طيحملا سوماقلا :بوقعي نب دمحم نيدلا دحب ،يدابآزوريفلا

 راد تاساردلاو ثوحبلا بتكم فارشإ ،يعاقبلا دمحم خيشلا فسوي

 .م1995 / ه1415 "عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل ركفلا

 يبرع ءاهقفلا ةغل مجعم :يبينق قداص دماحو ،يج هعلق ساور دمحم

 .م1985 / ه1405 ىلوألا ةعبطلا توريب ،سئافنلا راد ،يريلحنإ
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 (رياني) ىناشلا نوناك ءنبيالملل ملعلا رادو ،توريب بادآلا راد ةسماخلا

 ۔م79

 .م 6 نورشعلاو ةنماثلا ةعبطلا ،توريب قرشملا راد .مالعألاو ةغللا ف دجنملا 2
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 نآلا ىتح خسنلا مدقأ ربتعت يلا (م) ةخسنلا نم ةروصم ةحفص

 ۔ تذ يعاح.ازوم ت هادهحنابدو ...دن ؛يحبكاب ۔بء.۔د > - . .. . 77 نيتمت دجبيعترزخ ل يصت» :نسنواةليتل
 ٨ . . ٢ .۔ ب _ - "٠

 ٠ ع يجا ہندم)ا مشلازح تتا يمام»ااود١ اك رثز مدعنا ہحرمت۔س »
 ٠ -ه - ۔ ٠ . . ٩٩

 ه ىامتننإق ہبز.تدزواصتهم:ت هنااب م. يق د ون هملاح" > >
 م . - .

 هدبعننسنوتبالإرح دمخ ستيجريي ج هلمنالوستجاتحو جل كيرشال نز ديلا
 :يررحاوالزتاواهتاا» ةمصعلا بحرن همالوهذبجوتلا هلحن هباوتعلهلع

 ١۔وةكرتاللجحمحانيلإختل٢ شم ديز زخو ككالعنحانيمحومو هالا لمل
 هيجزععتنةىشلواعنإميو ةكرتل١ ع ساب ىبهوتلثالبوامشنح ز يغن ننم هحجمالع جخن ةمل كلتو ؤجترع])هدتلا۔حوبللو لخلاو ةكنهيزكخم ةكشلا صني ضمح .ة ياوزطملل عاو و)وامجي """

 كيلتلزوعججانمالجةيرتخوكنرفملنلاب ةيقلا هيج نوكتل )هنم ةزول
 لامسانيتزالغهانباتك هانشمغواخهجمغواوالو بسنل تحمة سالا » . ني هكاجتجتجااتمزطماليخ.جنوكن تلاجرلوماإرخدزلحسالا,مخا نيكتو

 ن)حلمااحيجوم هكلوزخءياءزخيزطم0ا نبالا عفتنا هيزوج اسيحلضجنيزا ككواحبحىطمجب ةكرشنااموىكتيكاامحرتاواحبحمهطبوخب نمعتجضعبر ءايشال جعيحمبد١بج:1عشلال»جنتكرتلا كلظاهينزوع :
 ٨؟دميسنلكتعواملك حلم الاج ن زرذغلاواجمغح تخصملاماهلك خوخلاو
 ههومنخجامم نخست حي زىكجال محملا جنم فعتابييخامل
 ر,اةحلو ينيكمعنىكجناقورواطخجتااخ)] عب زدكيضعب نغو ادبمجيهنيب
 ولو كنع حبحج ج. ےجيرتخات»حلكحلير كاج رجتاو بسكلل ججال كح نسب نوعنسجرحمرةمرشلاميم نكتجقلا .نولاو مجم خ وسو

 اج .يي اضجاكيمتمدنكب نيل هبيصن جم كيش يشدلهنحجهبخممزاك _
 اال حيم ذيو ىلعجلا مداع 33
 لساسدلئددتحالزفإو .,جر×جبو)طحيجرتااخاجيتاللچيبكفكح 7

 بمعملوكرفزلزولطجالخض>هلففخمشلتالذ<يخوازلتاويح ظنخالم يجح جايتمالا يجنكيبال تف هضور ويت لكيام تيجحيحتلميجويلامش آ

 ي

     

   

  

   .وتنإو يشلا بخنلملكاتعبسجلمرخ من حامأكدتب آ
 



 اقباس هيلإ راشملا طوطخملا نم ةريخألا ةحفصلا

 .ه1192 وهو خسنلا نم ءاهتنالا خيرات اهيف ظحليو

 سبدنزتانيي لايللا نلاا يفاتيخ ءاقتنا
 .دجمب احم

 لين ليتعزخبامناةفانوزحتر١جحاملايامتخإب
 ممحعتم نهل خجينغائولكوتطلالح .
 |نيوسنيابم هلزنمل ىلاوحل الم :.
 تاس لهو هرانالا هلمم اناما راملا لمانلشا

 ..جہججججحنججم همهسمتالللا

 حاضماحناجيالاص)جإا طاو ورتلا زاجعا بلنا>خمالخلل نضحبو
 اةلبومنيايم :ال: يتلاوم جلاعو امعمي لل يوالم
 .حولتجهةطعجزاج]ملئرارمالا 9 كو ہبالبتنم لامجلل غئالاه هميد
 يخببستعلشضاغلجر الاومنالا ہيلعونللنبوتيجامباتيياظممتسباخهنم

 زونكملح يخ موفلاهناةنبدامبلعت فخ عب خىادتموتجراهإببومإل ١
 هض ةنبيداهبلم زاجلا تعجرو كتملا تحنب «هليلحيجاوعخا
 هك يبإن» هخم دولاوهنو دو ہملا دض ن .نس ١ض۔ا. ناروح

 {. ا !ليذكلارجلارمملا دسلا يلع
 . ميةدلكو)جسوجزب دص هير وعع

  

  
 



 باتلا نم ةملرمنسم ةيقف امعأوق
 ىرحب يرجت هنم ")ةص لختسم تارابع باتكلاب قحلن نأ انيأر ةدئافلل اميمتت

 .تايلكلاو دعاوقلا

 .اهريغ نيبو اهنيب ةكرشلا نوكت ال (لاومألا نم هتل ا هجول لعُج ام يأ) اهلك رجألا هوجو
 (71 ص) .(نئيَعُم يأ) مولعم كلام نيبو رجألا هوجو نيب اميف عقت ةكرشلا نإ :َليِقَو

 (73 صر .هريغ نم ىلوأ عاشملا نإ قباسلا ة
 ىَلَع مهضعب اهكرديو ،ةمسقلا اهيف نكمت يتلا لاومألا عيمج يف ءاكرشلا نيب ةزئاج ةمسقلا هل

 " . (74 صر .ربجلاب ضعب
 (74 صر .ءاكرشلا عم امهلام ةمسق ف امهماقمب نونجملاو لفطلا ةفيلخ ه

 هكرت ام ةمسق رَوَتَي نم هل اوفلختسي نأ هتريشع ىلَع مهدحأ باغ نإ ءاكرشلا كردي ال ةق

 ىلع كردي هكيرش نق ةيصولاو ثاريملا لثم هلعف ريغب هكلم لخدي ام امأو .لاومألا نم

 زاوجب َليقَو .هئاكرش عم ةمسقلا دوت نم هل اوفلختسي نأ (بئاغلا ةريشع) هتريشع

 (75 صر .هبايغ لبق هكرت ام ةمسق ىلَع فالختسالا

 سنج اهفانصأب لخنلاو .اعم ةفلتخم سانجأ يف ال دحاو سنج يف ةمسقلا نوكرادتي ءاكرشلا !ن

 يأ) لوصألا :ليقو .. سنج منغلاو .سنج نوضرألاو ٠ َكِلَدَك موركلاو 5©سنج اهسانجأب نوتيزلاو

 ..كلذك بايثلاو . َكلَذَك يناوألاو ‘ دحاو سنج هلك ناويحلاو دحاو سنج اهلك (تالقتنملا ريغ

 (75-76 ص)

 (76ص) .عيبلا وأ عفانملا ةمسق وأ نيعلا ةمسقب امإ مهنيب لصفي ام ىلَع ءاكرشلا ربجي

 :ليِقَو .عارتقالا يأ .مهسألا ءاقلإ ةّنيِلَمَع يهتنت ىّتَح هكلم ءاكرشلا دحأ بيصن لخدي ال هف

 (79-80 صر .ةمسقلا م متت مل ولو هل وهف مولعم مهس ىْلَع هتعرق تعقو نم

 نم دحأ ديب كرتشملا ناك اذإو .هئاكرش نذإب ًالإ اًثْيَش كرتشملا نم ذخأي نأ ءاكرشلا دحأل زوجي ال

 (80-81 صر .ءاكرشلا عيمج رضحي ىّتَح ايش كرتشملا كيذ نم كيرشلا كردي الف ةعيدو سانلا
 (82 صر .ءاكرشلا نيب لصفلا اهب نكمي يتلا دودحلاب الإ لوصألا ةمسق حصت الل

 ىلإ مهنم اعد نم لوق لوقلاف ةقرفتم نكامأ يف دجوي ام ةمسق ةيفيك يف ءاكرشلا فلتخا نإ ه

 َ (84 ص) .دارفنالا ىّلَع دحاو ناكم يف ناك ام ةمسق

 اهانبَّسترو .راصتخالل ةاعارم اهانعم اهاندروأ ام اهنمو ،اهّصنب اهاندروأ ام تارابعلا نم -1

 .باتكلا يف اهدورو بسح
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 ةميقلا ريغب حت :ليقو ؛(ميوقتلاب يأر ةميقلاب ألإ هتمسق حصت ال (لقتنما ريغ يأر لصألا هل
 (85 صر .ءاكرشلا ٌمْمسأ تلدتعا اذإ .

 (86 صر .كردت مل اذإ راجشألا ىلَع ةلغلا ةمسق زوجت ال

 (87 ص) .عيبلا لاح ربتعملا نبغلا وه ءاكرشلا نيب ةمسقلا يف ربتعملا نبغلا ؤ

 وأ ةدايزلاب هبايغ لاح يف ريغتي ال امم اضيأ هتمسق زوجت بئاغلا نم هعيب زوجي ام لك
 (102 ص) .ناصقنلا

 (102 صر) .ةعرقلاو مهسألا لادتعاو ةميقلا عم موسقملا كلذ روضحب الإ مسقي اميف ةمسقلا زوجت ال :َليقَو ةؤ

 ملو ؤضرألا بحاص هعنمي ملو .قيرطلا تابثإ هب يعدي : (ضرأ يف رورم يأ) زاوج نك هف
 (129 صر .اهيف زاوجلا هل زئاجف ة ةّرَضَم اهيف هكولس ف نكي

 (202 ص) .هعزنب ذخؤيلف ةماعلل ة ةرضم وه ام (هكلم يف يأر هلام ف ثدحأ نم هق

 ةئربتلا يف دحاو اهريغو لصامماو يقاوسلاو ناطيحلاو راجشألا نم اهّنلُك تارامعلا يف مكحلا ه

 (221 ص) .عافتنالاو ةلغلا لكأو ،عزنلا وأ تابثإلاو

 (234 صر) .يلبقلا طئاحلا لظ وه عرازملاو ةنجألا يف هراج ىلَع هثدحي نأ زاجلا عنمي يذلا لظلا ةؤ

 ةرامع نم ناك نإ الإ .هبرقت الف مدآ ينب ةمالع هيف تناك امو .مدآ ينب تامالع تارامعلا ة
 (242 صر .(نامورلاك نيمدقألا راثآ يأ) نيللا

 (248 ص) .زوجي الف غلابلا هنبا ىلَع هرارقإ امأ ،زئاج (غلابلا ريغ) لفطلا هنبا ىلَع بألا رارقإ ةل
 (249 صر .هيَلَع ادهاشو هل ادهاش نوكي لجرلا ةفيلخ

 نم امهسفنأ عازتنا امهل زوجي - امهنم دحاو كيرش هب كسمتسا نإ- نونجملا وأ ميتيلا ةفيلخ
 يأ) رفسلا دجي مل يذلا بئاغلا ةفيلخ كلذكو .لفطلا هنبا ىلع ةفيلخلا بألا الإ . امهييلَع ةفالخلا

 (249 صر .ةفالخلا نم هسفن عزن هل زوجي ال هنإف هنيعب لجرلا كلذل هفالختساب ًالإ (هعطتسي مل

 (اهريغو 255 ص) .عورشم ببسل الإ رييغت الو ناك ام ءاقبإ ءايشألا ف لصألا ق

 257 ص) .هرضي الو هب ثدح ام عزن ىلَع نوذخآتي الو ‘كرتشملا ف ةّرَضَم َلُك عزن ىلَع ءاكرشلا ذخآتي هل

 هنإف هْێَلَع نوذخآتي امم راضملا عفدو حالصلاو ةرامعلا نم كرتشملا يف كيرشلا لمع ام ك هف

 27 ص) .مهكارتشا ردق ىلع هئاكرش ىَلَع هءانع كردي

 الف هعفد إ نولصي ال امو .هيلَع نورباجتي راضملا نم هعنم إ ءاكرشلا لصي ام لك

 (27ا! ص) .هييَلَع نورباجتي

 .(همادعناب عرزلا صقني ام ىَلَع يأ) عرزلا هب صقني ال ام ىلَع عورزلا يف ءاكرشلا ذخآتي ؤ

 271 ص) .هينَلَع نوذخآتي ال نإف رثكأ هحلصي ام امأو

 (272 ص) .حالصو ةدايز هكرت يف ناك نإ لإ هينج ىلَع ءاكرشلا ذخآتي تألغلا نم كردأ ام لك هق
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 (...307 .272 صر .(ةمّكحم ةداعلا يأ) ةداعلا هْيََع تناك ام ىلإ اعد نم لوق لوقلا ة
 (...312 }311) .نامضلا ليزي ال لاومألا ف أطخلا ةؤ
 (328 صر .هنع راضملا عفد نم هلام ف عنصي ام هيف عنصي هريغ لام نم لجر دي يف ناك ام لك ة
 (331 صر .هرضحمب كلد اولعف نإ وه هلعف ةلزنمب هلفطو لجرلا دبع لعف
 زوجي ال 6هرمأ يلو نم لام يف ةفيلخلا هلعف ام َكيَذَكَو ،لفطلا هنبا لام يف بألا هلعف ام ةق

 (5-386 ص) .دشرلاو غولبلا دعب لعفلا كلذ ضقن هّيفسلل الو لفطلل

 .فلح نإ هعفنت الو ،نيمي اهدقف دنع هل سيلو - 21 ىلع ةنيبلا ة
 .ميتيلاو بئاغلا ةفيلخ مهو (ماصخلا دنع هفلح هعفني ال يأ) فلحي ال نم سانلا نم ة

 (480 صر .نونجملاو لفطلاو
 (524 ص) .صقني الو دادزي الف هب مكح اذإ امأو .مكاحلا هب مكحي مل اذإ صقني الو دادزي ميرحلا :
 يف طرفل إ رظني ال) سانلا طسوأ غرذأ (...قمعلاو ضرعلاو لوطلا) داعبألا ديدحت يف ربتعملا ةق

 (528 ص) .(رصقلا وأ لوطلا

 (534 ص) .زاوجلا ضارغأ نم) هل تلعج ام ىلإ اهيف رظني امنإ (اهتعس ثيح نم) اهلك قرطلا ةؤ
 ،مثإ (يرتشما يأر هب عفتنا نم ىَّلَع سيل خاسفنالا عيب روص نم ءاملعلا هيف فلتخا ام ةق

 (584 ص) .مرغلا هْيَلَعَو

 (619 صر .(تابثإلا ةلأ ىلع دمتعي نأ هْيَلَع يأر .ناكمإلاب مكحي ال مكاحلا ه

 :باتكلا لئاسم امهبلع رودت دعاوق
 .زوجت ال ةدايزلاو زئاج ةرَضَملا نرم صاقنالا _ .لاز ررضلا _
 ردقت ةرورضلا - .ةعفنملا بلج ىع مدقم ةرضلا عفد۔
 م اكحألا قيلعت .مهطورش ىىَلَع نوملسملا - .اهرادقب

 تاك ام ءاقبإ لصألا _ .ريدقتلا دنع طسوألا رابتعا - .طبضنملاب

 ناكام ىت
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 557 ........... هريغل هلك كلذ جرخف ءاهيف سرغ امو هل اهنأ ىلع اضرأ سرغ نإ :ةلأسم

 560.........ضرألا كلت تّقحتساف ،هسارغ تماق ىتح ثكمف هضرأ سرغ نم :ةلأسم

 560.............. .. .سارغلا عاب وأ سارغلا كسمأو ضرألا عابف هضرأ سرغ نم :ةلأسم

 561 ................... خاسفنا هئارش يف جرخف ،اهسرغف اضرأ ىزنشا نم :خاسفنالا يف باب

 562.................. بيع اهيف جرخف }هضرأ يف اهسرغف اسارغ ىرتشا نم :بويعلا يف باب

 564 ............ .. .سارغلا كلت سرغف دحاو لجر نم اضرأ وأ اسارغ ىرتشا نم :ةلأسم

 565................ .. .رخآ لجر نم اضرأ ىرتشاو لجر نم اسارغ لجر ىرتشا نإ :ةلأسم

 566.....بيع سارغلا يف جرخف هضرأ يف اهسرغف ،نيلجر نم اسارغ ىرتشا نإ :ةلأسم
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 568 ..................................... عئابلا تامف ،اهسرغف لحر نم اضرأ ىرتشا نإ :ةلأسم

 568 ............................ هضرأ يف اسارغ وأ ،اهسرغف اضرأ لجر نم ىرتشا نم :ةلأسم

 569............... بيع ضرألا يف جرخف ،هل اهسرغف .انضرا لفطلا هنبا نم عاب لجر :ةلأسم

 571..... هضرأ يف اهسرغف رخآ ةفيلخب هيلع فلختسا نمم اسارغ ةفيلخلا ىرتشا نإ :ةلأسم

 572.......................... ةفيلخ هل اوفلختساف ڵتامف لفطلا هنبال بألا هارتشا ام :ةلأسم

 573........... محل اهوسرغف اضرأ مهل اورتشا نإ لفطلا وبأو نونجلاو ميتيلا ةفيلخ :ةلأسم

 574................ اضرأ هل ايرتشاف اعم وأ نيقرتفم ،هيلع افلختسا ناتفيلخ هل ميتي :ةلأسم

 575........ اضرأ رخآلا نم نيتفيلخلا دحأ هل ىرتشاف ،ميتي ىلع افلختسا نالحر :ةلأسم

 577 ............................. مي ةيلا سارغب اهسرغف ميتيلا كلذ نم اضرأ ىرتشا نإ :ةلأسم
 577 ............................... بيع اهيف جرخف ،اهسرغف اضرأ ىرتشا اذإ ضراقملا :ةلأسم

 581 ................. لاملا بحاص ضرأ يف اهسرغف ضارقلا لام نم اسارغ ضراقملا ىرتشا نإ :ةلأسم

 583 .................... هضرأ يف اهسرغف ضارقلا لام نم اسارغ ضراقملا ىرتشا نإ :ةلأسم
 584 .............. خاسفنا ءارش ءايشألا نم اهريغ وأ اًراجشأ وأ اضرأ ىرتشا لجر :ةلأسم
 587.............. ىلت ىَّح ىرتشا ام هنم ضبقي مل و ءادساف ءارش لجر نم لجر ىرتشا نإ :ةلأسم

 588......ادساف ءارش اهضعب تاقرتفم تاقفص يف ةفلتخم ءايشأ لجر ىرتشا نإ :ةلاسم

 589.......... ةرامعلا فانصأ نم هريغب رأ سرغلاب ضرألا لمعتسي نأ لجرلل زوجي له :ةلأسم

 591............... اهنم ةيمستب لجرل هءامو هسارغو هضرأ لجرلا لمعتسي نأ زوجي :ةلأسم
 592....................................... ةمولعم ةدم ىلإ سرغلاو ضرألا لامعتسا زوجي :ةلأسم

 593 ...................................................................................... عاشملا لئاسم يف باب

 595 ................................................................................ عاشملا مكح يف :ةلأسم

 595 .....................................................................! عاشملا ضرأ يف ةريسلا :ةلأسم

 598 .................................................................... عاشملا ضرأ اوَمستقا نإ :ةلأسم

 601 ................................................................................... عاشملا ءام يف :ةلأسم
 602.......... مهضرأ اورمعي نأ عاشملا لهأ دارأف موقل يقاسم تناك اذإ عاشملا ضرأ :ةلأسم

 602.................................................................................. عاشملا ةلغ يف :ةلأسم
 603 .............................. هثرح تقو رضحف ىتش لئابق عاشملا يف كرتشا نإ :ةلأسم
 605........................................ اكلم ريصيف اًَعاشم ناك امدعب عجري عاشملا :ةلأسم

 607 ............................................ مهضرأ هتوح ام لك يف عاشملا لهأ دعقي :ةلأسم
 608..................................................... مهريغ هلخدف ،موقل عاشملا ناك نإ :ةلأسم
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 610.............................. اهباحصأ اهيلإ لصي ال ثيح عاشملا ضرأ تناك نإ :ةلأسم :

 612............................... ثرحلا ىلع مهضرأ اومستقي نأ عاشملا لهأ دارأ نإ :ةلأسم

 613 ...................................... مهراجشأ ةيقنتب مهعاشم عاشملا لهأ حلصي :ةلأسم

 613.................... ةليبق ّلُك عاشم نم ذخأي هنإف موق نيب لاجرلا نم كرتشملا :ةلأسم

 614.................................................................................... عاشملا يف ىوعدلا باب

 616........ ؟مهعاشم عفانم تابنإو راضملا عفد ىلع نوذختي له عاشملا لهأو :ةلأسم

 617.اعاشم هيف نوكت يذلا دخلا تغلب دق اهتأ مهضعب ىعّداف موق نيب ضرألا تناك اذإ :ةلأسم

 621 ............................................................. قيقحتلا وف ةصمتعملا عجارملا

 625 ...................................................... مألا ةحسنلا نم ةريخألاو ىلوألا نيتحفصلل ةروص

 627 ............................................. باتكلا رم ةجرتتسم ةَيمتقق دصعاوق
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 ريخل ةراضح ةآرم ُهْنِكلو .بسحف ةيمالسإلا ةرامعلا هقف ف افلؤم سيل باتكلا اذهو

 .امندلا نم اهبيصن سن ملو . .ةرخآلا رادلا هلل ا اهاتآ اميف تغتبا .سانلل تجرخأ ةمأ
 نأو .المع نسحأ مهيأ مهولبيل اهيف مهرمعتساو ضرألا نم رشبلا أشنأ هنل ا نأ تنقيأ

 اوماقأو .تاحلاصلا اولمعو .تابيطلا نم اولكأف .نوحلاصلا هنل ا دابع اهثري ضرألا

 .باصتغاو ابهن ضرألا تاريخ نكت ملف . هتعيرش دودحو هنل ا جهن ىع اهلك مهتايح
 دارخأ يف ناسنإلل سيل نأو 7 ,هللا لحأ ثيح نم ذخؤت اهشِكو

 .هنلا مسق ام ألإ هيعس دعب هايند يفو .ىعس ام ألإ

 اوماقأ اك هنل ا لوُسر يدمو هنل ا باتيب رينتسملا قيقدلا رؤصتلا اذه ءوض ىلو
 .مهلاوحأ تناك امهم مهماكحأو مهتاقالعو مهكولسو مههقف

 .نوكرتشي ميفو .سانلا نيب ةكرشلا نوكت فيك باتكلا اذه يف هللا نوعب ارقتسو

 .رثك وأ اهنم لق اميف ةهازنلا ىهتنمب تابجاولاو قوقحلا نومستقي فيكو

 ئدابم ربتعي ام- الثم قرطلا ثحبم لالخ أرقت نأ اباجعإ كؤلمي اميل هنإو
 رهن نم تناك ولو هايلا مقت فيكو ؛تارائيسلا عارتخا لبق هتائيولوأو رورملا نوناقل

 دنع ءاملا كلذب عنصي نأ يفبني امو .اهنم زوجي مكو .هنم ذخؤت فيك .نايرجلا مئاد
 .ةئيقسملا ضرألا نع هفرص دنع وأ هب يقسلا ا

 ناصغألا ميرح :تالاجملا فلتخم يف ميرحلا نع الوصفو اباوبأ باتكلا يف دجتسو

 راوسألاو رودلاو راحبلاو راهنألاو رابآلاو نويعلاو لصامماو يقاوسلا ميرح .ةورعلاو
 .رباقملاو دجاسلاو
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