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 ر ) صس ك ر ل ١ 1 - س هم )

 ةدح ۔٧٢١١ ت.ص

 ةيدوعسلا ةيهلا ةكلمم كلملا

 :زنك عال ے رخ
 م٢٧٩١ ۔ ھ٢٩٣١ ةيناتنلا ةعبطلا
م٥٨٩١ ۔ ه١ا٥٠٤ ةثلاَشلاةَعيطلا



 لتيلملارافشرليتللشاتك
 فيلات

 هننارمع .ينيمنيبزملابع بزلا دايضيتب
 .ه٣٢٢١تتت ىرملا

  
 ةمزتَملاماَمرنافيلأت

 شيفطل_زيسول نزت
 هتلاهحمَت

 رشاتلا ءال

 ر ) 27 2 ل ا 2 4 س ١ ٠.

 ةدح ۔ ١١٢٧ َت.ص

ةيدوعسلا ةيهعلا ةكلملا



مازمتلا ةلطب



 ع ىلات ١ تان ١

 اهعم امو تاراجالا ىف

 اهمم امو تاراجالا يف رشع يناتلا باتكلا

 هلوقلهزاوج ىلع ليلدلاو «ةمسقلاو ةراجإلاو ةزايحلا و اهعاونأب ةك رسثلا وهو

 ىلعو : للاطتو . كرلبت .هلوقو 4 "نهروحجأ نزنهوت آف كل نعضرأ نإف < : ىلاصت

 رتأ اي » : ةياكح ىلامت هلوقو ") « فورعملاب نهتوسك و ةنهقزر هل دولوملا
 ىدحإكحكنأ نأ ديرأ ينإ :لاق نيمألا يوقلا َترجاأتسانم ريخ "نإهرجاتسا
 لوقن ام ىلع هللاو ف : هلوق ىلإ ي ججح ينامث ينر جلت 'نأ ىلع نيتاه “يتنبا

 قادصلا لمج زاوج يف ةمآلا تفلتخا ولو ى ةرجألا لصأ هيفف ‘ ") ليك و
 .اود] ١«هقرع فح نأ لمق هتقح ريجألا اوطعأ »: لل هلوقو انعرش يف.ءانع

 : قلع هلوقو “[فعض هيلإ دنسلا يفو ى ةريره وبأو .هللا دبع نب رباجو رمع نبا

 ( ١ ) ةيآلا قالطلا هروس ٦ ٠

 . ؟٢٠:ء ةيآلا .ةرقنلا ةووس ) ٢(

 . ٢٨ ةيآلا صصقلا ةروس ()

 . ةعرز وبأ هاور ) ٤)

  



 عطقنم وهف ديعس يبأنع قازرلا دبعهاور ] «هترجأ هلمتيلف ربجأ رجأتسا نم »

 نأ و هيخأ موس ىلع لجرلا مواسي نأرقلل هيهنو ] ةفينح يبأ قيرط نم لصوو

 ءىفكتل اهتخأ قالط ةأرملا بلطتَ نأو « هيخأ ةبطخ ىلع ةأرملا بطخي

 : قلع هلوقو [دبعس وبأءاور]« هترجأ هطعبلف اريجأ رجأتسا نمو » ى اهتفحص
 رعجألا عنم وأ اميتي وأ ايمذ مَلظَ} نم » : ةمايقلا موي مهجيجح انأ ةثالث »

 لجر ى ةمايقلا موي مهمصخ انأ ةثالث : تلجو زع هلا لاق : للع هلوقو « هترجأ

 ىفوتساف ًاريجأ رجأتسا لجرو ى هنمث لك أف "رح عاب لجرو « َردغمثيب ىطعأ

 متذخأ ام “قحأ "نإ » : للم هلوقو ى [ةريره وبأ هاور ] « هرجأ هطعي ملو هنم

 ةرشع يتنثال مجتحا » :للع هنوك و [سابع نيا هاور] « للا باتك ارجأ هيلع

 هدازو هلهاطعأفسانلا نمهذخأي امع هلأسف ةبيط وبأ هل مجح ناضمر رهش نم ةليل

 ص مالسلاو ةالصلا هيلع مجتحا » سنأ ةياورو 40 [سابع نبا هاور ] « كلذ ىلع

 عفان همساو هحارخ نم هنع اوعضوف هلهأ ملكو نيعاصب هل رمأف ةبمط وبأ همحح

 مالسلاو ةالصلا هبلع مجحأ « : اضيأ سنأ ةياورو . « ةثراح ينب دبع وهو

 نيعدخألا يف يقلم مجتحا »:سابع نبا ةياورو « هرجأ ماجحلا تيطعأف ينرهأو
 ىلع ةناعإ هنأل يأ هطمي مل امارح ناك ولو “ هرجأ ماتجحلا ىطعأ و نيفتكلا نيب

 ةياورو « ثيبخ ماجلا بسك » : للع هنع جيدخ نب عفار ىورو « « ةيصعم

 ةلنالث : لاقف ؟ كجارخ 1 : هلأسو همجحف اماحح اعد ل هنأ رمع نبا

 رجأ هنأ لد۔قع يبأ نع هوركذ امو & هرجأ هاطعأ و اعاص هنع عضوف ‘ عوصأ

 كسمأو اعاص هاطعأف قلع هللا لوسر ىتأف رمت نم نيعاصب هلك ليللا هسفن

 لدي هنإف "اه قح ملاظ قرمل سيل» :للم هلوقو “ةكربلاب هل اعدف هفنل اعاص

 ى قالطإ ىلع كلذو اقح ملاظ ريغ قرمل نأ ةفلاخم موهفم ى ةفصلا موهفم قيرطب

 )١() دمحأ هارر .



 ام ( ماكحألا ) باتك نم رشع يناثلا بابلا يف يتايو ‘ لوصألاب ضعب هصخو
 هنأ يور امو لوصألاب ( ملاظ قرمل ءانع ال ) مالسلا هبلع هلوق صخ و : هصن
 ةنيدملاىلإ ةكم نم هرهظ رباج طرتشاو ريعب هللا دبع نب رباج نم ىرتشا يللع
 رجؤملاف « ةزجألابهراجئتساوهؤانثتسا زاج عيبلا يف طرشلاب هؤانثتسا زاج امو
 اذك لمع -3الإ يفنل انأو يل اهلك همفانم و هلك ءيشلا لاق هنأك ( مجلا حتفب )

 اذإ اذك ةدم ”الإ كل اهلك هعفانمو هلك ءيشلا : الثم عئابلا لوقي امك اذك ةدم

 ةرحألا ذخأ نم » : للع هلوقو « كلذ لوقي هنأك ينعأ عيبملا يف ةعفنم طرتشا

 اعوفرم ناويدلا باحصأهاور ] « بلغ اذإ يعارلا الخ ام نماض هل وهف ءيش ىلع

 . ملعأ هللاو [عوفرم ريغ تاناضلا يف هاورو « تاراجإلا باتك يف

 نم اهنم جرخي ام رطشب ربيخ لهأ لماع يللع هللا لوسر نأ» رمع نبا نعو
 فصن مهلو اهلمع اوفكي نأ ىلع اهب مس رقي" نأ هولأسف ةياور يفو « عرز وأ رمت

 ىقح اهب اورقف ؛«انئش ام كلذ ىلع اهب كرقن»: لع هللا لوسر مهل لاقف رمثلا

 ربيخ لخت ربيخ دوه ىلإ عفد يلع هللا لوسر نأ» ةياور يفو « رمع مهالجأ

 تلاس سيقننبةلظنح نعو .«اهرمت رطش مهلو مهلاومأ نم اهولمتعي نأ ىلع اهضرأ و
 سانلا ناك امنإ هب سأب ال :لاق ةضفلاو بهذلاب ضرآلا ءارك نع جيدخ نب عفار

 نم ءاشأو لوادجلا لانفأ و تانايداصلا ىلع للع هللا لوسر دهع ىلع نورجاؤي

 “الإ ءارك سانلل نكمب ملو “ اذه كلهي و اذهملسيو“اذه ملسيو اذه كلهيف عرزلا

 نملمجأ امل نايب هيفو “ساأب الف مولعم نومضم "ءيش امأف هنع رجز كلذلفاذه

 رمأو ةعرازملا نع ىهن للع هللا لوسر نأ» كاحضلا نب تباث ةياور يف يهنلا

 . ملعأ هللاو ةرجاؤملا

 ةيلع نباو مصألا عنم نالطب ىلع ليلد ةروكذملا تايآلاو ثيداحألا يفو
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 لاحلاك نيسلا ملستب نمثلا ملست اهيف قحتسي امنإ تاضوامملا نأ ايهتهبش و ةراجإلا

 نمو < آررغ كلذ ناكف “ ةمودعم دقعلا تقو يف عفانملاو ةسوسحملا نايعألا يف

 الف لوصكلا يف ناعدتبم اهنإ : انموق ضعب لاق . لطلب ايلوقو تلخ مل ام عيب
 . افالخ فالخ دمي

 ءالملا نيغلابلا رارحألا مهلك مدآ ينب نيب ةزئاج ةراجإلاو :ناويدلا يفو

 يف ةزئاجو ةحيحص مهلوقع تماد ام 0 مهك رشمو مهدّحوم « مهثانإ و مهروك ذ
 كلن نم رثكأ وأ نينثإلا دحاولا رجأتسي نأ زئاجو اهلك نكامآلا و تاقوألا
 مهلك مدآ ينب ةراجإ زوجت و «َةعاخجلا ةعامجلا رجأتستو ادحاو ةعامجلا رجأتستو

 نم هركب امالإ مهديبعو مهرارحأ > مهاثنأو مهركذ مهريبك و مهريغص

 . كرشملل دحوملا عضخي ام لجأ نم كرشملا دحوملا ةراجإ

 نإ و همئاق نذإب رجاأتسيف ريغصلا امأو “ دجسملاو ةعجلا ءادن تقو ىنثتسيو

 . لدعو قفرب رجؤتسا جاتحاو هل نكمي م



 باب

 ةراج الا

 باب

 اهذخا درو هيف زوجت ال ام نايب و ةراجالا فيرعت يف
 اهيطعم قافناو زوجت ال اك

 ه( اهمضو اهرسك و ةزمهلا حتفب ) وهو ى لمملا ىلع ءازجلا : ةغل ( ةراجالا )
 حتفب ) هرجأ يضاملا لمفلاو ىنعمب ( ميجلا ناكسإو ةزمهلا حتفب ) رجألاو يهو

 لاقيو ( اهمضو ميجلا رسكب ) هرجاأي عراضملاو ( اهلبق ةزمهلا رصقو ميجلا
 باب نم فلألا ديزم ضام لعف وهو ( ميجلا حتفو ةزمهلا دمب ) هرجآ اضيأ
 هءاطعإ لكلا يف ىنعملاو « ميجلا رسك و ءايلا مضب ) رجؤي" عراضملاو ةلعافملا

 وأ كولمملا وأ ناسنإلا ترجأ : اضرأ لاقيو ؟ ةرجاؤم اذه ردصمو ى هلمع ءازج

 رجألاو ؛لمملا ىلع هب ىزاجي ام ةرجالاو ؛ ةرجألاب ىل لمعي نأهل تدقع ةبادلا

 دملا ظفل طبضو دملاب رجآ كلذ يف اضيأ لاقيو اردصم آضيألمعتسيو“كلذك
 اهسفن تحابأ دملاب "ةأرملا ترجآو ى ةرم ام لثم عراضملاو يضاملا يف رصقلاو

_ ٩ 



 ءانعب لام لدب

 ةوركلاو“يريجأ راص ينرجآف دملاب هترجآو رصقلابهترجأ و هترجأتساو “ رجأب

 ءارك و ةاراكم هاراك : لاقيو « رجأتسملا رجأ اهيف فاكلا رسكب) ءاركلاو

 ( اهفاك حتفب ) ةوركلاو « وركلا مسالاو ى اهتيرتكاف هتباد ينارك أو هارتكا و

 . اضيأ يناثلا فاك مضتو

 يف ةراجإلاك هماكحأو ى ةراجإ ءاركلا ىمسي دق : نييسلدنألا ضعب لاق
 ءاركلا صتخيو يمدآلا راجئتساب ةراجإلا مسإ صتخي دقو “ هطورشو هناكرأ

 : نيمسلدنآلا نم يطانرغلا لاق اذك و ؟ ضورملاو نيضرألا و عابرلا و با ودلاب

 لاق . لقعي ال نم عفانم ىلع ةيركألاو لقعي نم عفانم ىلع قلطت" ةراجإلا
 ةراجإلا ف"رعتو .رخآلا ىلع امهدحأ قلطي دقو احالطصا ينعي : ىلزربلا

 الإ ةراجإلا زوجت ال : ليقو ص ناك لام يأ لالح ( لام لدب ) اهنأب احالطصإ

 امأو ى اعرش اهتابثإو اهئاضمإ بسحب اهفيرعت اذهو < لالح ( ءانعب ) دوقنلا
 . لاح ديق الب فنصملا هركذ ام يهف ًامنمو اتابثإ اهيلع ملكتلا قلطم بسحب

 لالحلاديق ديرب نأ لمتحيو . خلا مرحم ءيش نم امإ يهو : لاق ذإ هدارم يهو

 يوغللا اهانعمب اهيلإ دئاعلا ءيش نم امإ يهو هلوق يف اذه ىلع ريمضلا نوكيف

 وها ام ةراجإلا نم نأل عماج ريغ فيرعت هنأ يدنع يذلاو قلطملا اهانعمب وأ

 نأب باتك خسن ىلع اناسنإ ركب رجأتسي نأ لثم 0 مانعب مانع لدب

 = نأهل رذعلاو © ءانعب ءانع وأ لام لدب : لوقن نأ ىلوألاف ؛ ؛ 7 ناسنإلل

 باحصأ هوزوحي مل كلذك و ص هئانعا ىلإ “لك عجر العف نإف زوجي ال هدنع

 رودلا ىنكس لثم هب عفنتسي ام لك عافنتساب ةراجإلا زوجت الو : اولاق“ناويدلا

 حيحصلاو . ه أ يناوآلاو بايثلاب عافنتسالاو باودلاو ديبعلا ةمدخو تويبلاو

 ولخت ال تاراحإلا تناك ام هنإ عملا هلعل و “ عويبلا يف نمثب نمثمك زاوجلا يدنع

 ۔ ٠ ١ _



 لدب هنآل عيبلا جرخو امم نيبناجلا يف نوكي ال نأ اودارأ لهجلا ضعب نم

 لاب لام لدب هدنع عيبلا نإف عفانملا عيب زاجأ نم دنع"الإ « لامب لام
 الب دحأل دحأ هلعف ايف « ةدقاعم نع وهو لعافلا لعف لدبلاو ع ءانع وأ

 لمح نإو : هيف اولاق ناويدلا رهاظ اذهو “ هيف ءانملاب هيلع هل مكحي الف هرمأ

 كلذك و “ءاركلا هل سيل و لمحلل نماض وهف هملع اقفتا يذلا لمحلا ريغةبادلا ىلع

 سيلو لمحلل نماض وهف اهيلع اقفتا يتلا ةبادلا ريغ ىلع ةبادلا بحاص هلح نإ
 هيلعفعضوملا ىلإ ةبادلا كلت ىلع لمحلا كلذ لمح نإ مهريغ كلذك و « ءاركلا هل
 لمع نم كلذك و « ءيش لمحلا بحاص ىلع سيلو “ لمحلاو ةبادلا نامض و ءاركلا

 يذلا عضوملاىلإ ةبادلا بحاص لمح اهيلع لمحف هتباد ذخاف لجر لام يف هيأرب

 فلت نإ لمحلا نامض و ةبادلا ءانع هيلعف هنم هذخأف لاملا بحاص هك ردأف هدارأ

 . ه ١ طلغلاو بصغلا اذك و ‘ هبحاص هذخأي نأ لبق

 عرز ىلع اوطلغفف هعرز ىلإ مهلس رأف نيداصحلا عم قفتا نإ و : اضيأ همفو

 ال هنأ هنيمضت رهاظف ، ءيش ةرجألا يف مل سيلو نونماض مهف هودصحف هربغ

 . ١ مهرجاتسم ىلع مه ءانع ال امك عذزلا بحاص ىلع مهل ءانع

 هلف لاملا بحاص ههني ملو مهغم لمعف نولمعي ادحأ وأ اسان ىأر اذإ : ليقو

 ريغب المع دحأل لمع نم : انموق ضعب ةرابعو ، ةرجأب لمعي نمم ناك نإ هرجأ
 ناك نإ هبان ام وأ هترجأ عفد همزل هريغ وأ لام نم اعفن هلإ لصوأ وأ هرمأ

 نم هل"دي ال يذلا لاملا نمو اهيلع راجئتسالا نم هل دب ال يتلا لامعألا نم
 . ھ ا هقافنإ



 ةحيانو نهاك ةرجأك مرحم يف وأ ريزنخ وأ رمخ نمثك مرحم عيش نم امإ يهو

 ةيغابو ةباعلو

 لمملا كلذ لمعي هنا فرعي مل نإ اذك و « هرمأب لمع ولو « هل ةرجأ الف ةرجأب

 رجأ هلف رجأب هلثم لمعي هنأ نسب نإو “لمملل هبلط ولو هنذإب لمع ولو ةرجأب
 ىتح هلثم ءارك هيلعف اهنودب وأ اهب لمعي نمم هفرعأ ال لاق نإ : ليقو ى هلثم
 اهب لمعي ال رخآلا لاقو اهب لممي هنأ فرع نمو ى اهنودب لمعي نمم هنأ حصي

 اهب لممب هنأ تبث نإف“هاوعدنابب “زك فلك ‘ةرحألا ىعد اف هرمأب هل لمع دقو

 لمحك دالب يف رجأ الب لمع فرومعت اذإو “ هؤانع هلف اذكبلمعتسا هنأ نيبي ملو

 : ليقو ى اهطرش حال نإ هل ةرجأ الف سانلا عم لمع نم ةرجألا بلطف ةلخت
 يتأيس اك نيدلاب نيدلا عيبب ةهيبش نوكت الئل ةرجألا دقنب "الإ ةراجإلا تفعض
 لبق هقح ريجألا اوطعأ » هدربو لمعلا لحم ىلع ءىراوطلا ماكحأ باب يف خيشلل

 عفر : رثؤملا وبأ لاق . فعضلا ىلع هيف للد ال ريرقت هنإف "اه هقرع فجي نأ

 فجي نأ لبق اهاطمي"و ةرجألا هل عطقت ىقح ريجألا لمعتسي ال ثيدحلا يف آلإ

 “صنةرجأ هل عطقت ىتح : هلوقو . هلمع نم غرفي ىتح اهاطملي ال : ليقو“هقرع
 ىلع وأ مرحم ءيش ىلع ( مرح ءيش نم امإ يهو ) ةرجالا نييعت بوجو يف
 وأ ريزنخ سفن وأ ( ريزنخ ) نمث ( ك وأ ) رمخك و ( رمخ نمشك ) للح ءيش
 ناك اهدلجو اهتابن ريغ ةتيمو ى هنمو مطعم ريغ بلكو ى هئزج نمث وأ هئزج
 يف ) لالح نم ( وأ ) ةيحان وأ ةناهك وأ ةميغن وأ ةبيغ وأ ىنز يف كلذ يطعي

 تاذو ( ةباعلو ةحيانو ) ( ميجلا ناكسإو ةزمهلا مضب ) ( نهاك ةرجاك مرح
 فتك يفرظانلاورحاسلاو ةنيفدلاو ةقرسلا عضوم يعدم وةينغمو (ةيغابو) رامزم

 ةميمن ىلع وأ ةبيغ ىلع ذخأك مارح ىلع ذخأي ام لكو هب ءيشلا ملع .يعدي ةاش

 فدلاب بعللا وأ رحسلا وأ ءانفلا ميلعت وأ مهسفنأ وأ موق لام ىلع ةلالد ىلع وأ

 )١( هركذ مدقت .



 . . . .اهقافنإبف الإو ،ملع نإ اهبرل درلاب اهذخآ ةب وت حصتو

 اهلمحو رخلا رصمك اهملعت وأاهميلعت وأ ةيصعم لك لعف ىلعو « كلذ ملعت وأ

 نع للع هللا لوسر ىهنو . اهنبل يقسو اهنابلأ بلحو ريزانخلا ةياعرو اهعيبو
 مهتالص هيف نوممجيباتكلا لهأل تيبءارك و.بدألا هيلعف كلذ لعف نمو كلذ
 ءارك و ةذبنألا اهيف اولعجيل مهل يناوألاو يباوخلا ءارك و مهبتك هبف نوأرقيو

 تسيل ًآلالح مهارد هتناهك ىلع نهاكل يطعي نأك سوقانلا هب نوبرضي كارش

 ململل اهفذح و ى اعرش ةزئاجلا يهو لالح يف لالح نم امأو . هنمث وأ مارح ةميق

 ميدقت نيفنصملا ةداع نمو ىاهيلع مالكلا لوطل اهرخأ و يه بابلاب دوصقملا و اهب

 اهلقن نأل ساجنآلا رئاسو ةرذملا لقن ىلع ةرجألا اهنمو .رثكألل اوغرفتيل لقألا

 اهلقن اذك و “ بجو اهلقنب الإ ةراهطلا دجي مل نإ لب .لالح اهنع اهزنت اهئاقلإل
 اذك و . زئاج اهلقن نإف٤؛كلذ زيجأ اذإ لخنلا وأ رجشلا وأ ثرحلل اهب عفتني نمل

 ىإخلا امإ يهو:هلوق يف ريمضلا دوع زوجيو هيلع ةرجألا زوجت ارهيل رخلا لقن
 ىنعملاب ةراجإلا ىلإ دئاعريمضلاو “مرحمءيش نم امإ : هلوق ليلدب ةمرحملا ةراجإلا

 هب ىزاجي يذلا ءيشلا ىنعمب وأ ءيش نم اما ةرجألا ءاطعإ يأ يردصملا
 ةرجألا ذخآ ص يأ ( اهذخآ ةبوت حصتو ) مرحملا ءيشلا سنج نم يأ لماعلا
 هاطعأ "ءاوس هاطعأ نم دي ىلإ يأ ( ماعنإ اهبرل درلاب) لحي ام ىلع وأ لحي ال ام
 ص كلذ وحن وأباستحا وأ ةلاكو وأ ةفالخب هدي يف يذلاهريغ لامنم وأ هلام نم

 كهلقعوهغولبل هضبق "حصي نمم ناك نإ زاج هاطعأ نم. نود اهكلام ديب اهدرنإو

 ثيحب هرجحدجي مل نإ همادق وأ هرجح يف اهاقلأ اهذخأي نأ امهدحأ ىبأ نإو

 ملعي ( الإو ) هيلعءيش ال:ليقو ىاهب هل يصوب: ليقو“اهنم هل عنام الو ى اهلصي

 ءارقفلا ىلع دجوت مل نإ اهتميق وأ اهلثم وأ ( اهقافناب ) حصت هتبوت نإ ( ف )
 ىلوألا نكل ى هاطعأ نم دلب ريغ نم وأ هيف وه يذلا دلبلا ريغ نم نيلوتم ريغ ولو

 انأل اهقفني امنإو ، اهبحاص قفاوي هلعل هاطعأ نم دلب نم وه نم اهيطعي نأ



 اهذخآنيب ومنيب ةللاحمالوءاهلثمف الإو هبلإ تّدؤ نإاهيطعم اهقفنيوءاهلثمو

 ينعيو ط اهايإ هيطعيف اهبحاص ملمي ملو اهك اسمإ هل زجي ملف اهبحاص ملعي ال مارح

 هعافتنانع هسفنلةراتفك اهتميق وأ اضيأ ( اهلثم ) قافنإ ( و ) اهبحاص قافنإلا
 . وأ هدوجول اهبحاص ديب اهضوع وأ اهلصوأ ءاوس ؤ هكلمتو هضبق وأ مارح

 قافنإ همزلي ال : ليقو “نيترم قفني لاح لك ىلع وهف هيلع ةردقلا مدمل اهلضوي
 ص تفلت نإ اهتميق وأ اهلثم وأ تسقب نإ اهقفند نأ وهو ةدحاو ةرم لب نيترم

 نيترم وأ ةرم قافنإلا دعب هثراو وأ اهبحاص دج و نإو ى اهبحاص يونيو

 اريفكت ( هيلإ تدر نا اهيطعم اهقفنيو ) هل نامضلاو رجألا نيب هرئيخيلف
 نإ » ةئيسلا عضوم يف ةنسحلا لمعيف زوجي ال ثيح قافنإلا يه يتلا هتيصعمل

 اهتميق نم هيلإ ر ام , ن اهتميق هيلإ ةدر نإو )١' تائيسلا نبهذي تانسحلا

 وأ ( اهلثم ) قفنيل ( ف ) هيلإ درت ( الإو ) هيلع قافنإ ال : ليقو « لثملا اذك و

 اهقفنيلف اهسفنب : كلت هيلإ تد"ر مث ةمبقلا وأ لثملا قفنأ نإو . اهتميق
 قباسلا هقافنإ لطب اهدجو املو“اهدجي مل ذإ ةميقلا وأ لثملا قفنأ امنإ هنأل اضيأ

 اهتميق هيلإ تدر وأ هيلإتّدر مث هريغ لام نم اهاطعأ نإو “هدر كردي الو

 هتيصعمل اريفكت هلام نم اهتميق وأ اهلثم قفني لب هيلإ در ام قفني الف اهلثم وأ
 لام نم اهاطعأ نإ هيلع قافنإ ال : ليقو ى اهبحاصل اهلثم وأ اهتميق وأ اهدريو
 نم اهاطعأ نإو طقف اهبحاصل اهدجي مل نإ اهتميق وأ اهلثم وأ اهدرب لب هربغ
 7 در امقافنإ اهبحاص مزلي :لبقف ةميقلا وأ لثملا وأ يهتدر مث هنذإب هريغ لام

 : لسىقو ى اهتمىق وأ اهلثم قافنإ اهبطعم اضيأ مزليو ى هتميق وأ هلثم وأ هلام

 عجر نإو ادحاو قافنإلا مزلي ال:ليقو “ اهكاسمإ و اهضبق هل لب اهيطعم مزلي

 نبب يأ ( هنيب ةللاحم و اوصعي م مهأل مهيلع قافنإ الف ةثرولا ىلإ كلذ

 ىف ةللاع ال اك . هللا َ رح امل ةحابإ كلذ يف ةللاحملا نأل ( اهذخآ نيبو ) اهبطعم

 )١(هود:١١٤ .



 “ اهلثم مرغ تفلت نإ و٤اهسفنب اهدرب هللا قوقح نم هضىقو كلذ درف اب رلا

 هنأ يوني ذخآلا كلذ لب المف ام غيوست ةين ىلع ال اللاحتي نأ زوجي : ليقو
 ةيصممىلعال نآلا هتنبةو ةيصعم ىلع هتذخأ ينأل ىل لحي الو “هةدر ينمزل لام
 جرخي مل لام هنأ يوني هبحاصو نآلا يل هكرت ذإ يل هتبهوأ هقدصت مسر ىلع لب

 همزل دقهذخآ "نإ و“ةيصعم يف هنأل هجرخأ ولو ى هكلم ىلع قاب هنأ و هكلم نم

 امو“ةبهلا وأ ةقدصلادرج ىلع لب ةيصعملا ىلع ال نآلا هل هتك رت دق ينكل ىل درلا

 لالح قافنإ يف وه امنإ ( اهيطمم اهقفنيو ) : هلوق يف قافنإلا نم فنصملا هرك ذ
 نم ,لام ك هبر ىلإ هدربلف مارحوم ام هيلإ ةدر اذإف مارحقافنإ امأو «مارح ىلع

 اقيقحت اهكلام اهبرب هيف دارأ اهبر ىلإ اهدرب هنأ نم هركذ امو « ةناهك وأ ىنز

 هدريلف ةناهك وأ ىنز نم ناك امف كلذ ريغ هيفو امارح هدي نم تجرخ نم ال

 ع هيطمم ال هنم بوصغملا هرف هوحنو بصغ نم ناك امو « هبر وهف هيطعمل
 نإ هقفني هنأ لحي ال ايف ىطعأ نميف ليقو ى هلك كلذ لمشي ام هبرب دارملاف

 :ليقو «هلاثمأ ةعبس قفني مث للثم وأ ةميق نم هيلإ "در ام قفني وأ هيلإ عجر
 ضبقلاو ةبوتلا الإ ىطعأ نم مزلي الو ى ةبوتلاو درلا الإ ذخأ نم مزلي ال رم اك
 يصاعملاو « ةنتف مايق الب اهدرتسي نأ قاطأ وأ اهلثم وأاهتميق وأهيلإ تدر نإ
 اهضعب صيصختو “ ذخأ يذلاو يطعملا قح يف ءاوس اهلك ةلأسملا لاوقأ يف اهلك

 ى صيصخت ال ليثمت ةرجألا طرشب ملعلا ميلعتو ةحاينلاو ىنزلاك راثآلا ضعب يف

 تابثإ ةينب يطعي يذلاو ملمتلاىلع ذخاي يذلا قح يف يه امنإ ميلعتلا ةلأسم نكل

 نمل ةرحأب الإ هريفل وأ هسفنل ميلعتلا دجي مل نم امأو = طرشب ميلعتلا ةعدب

 يذلا مزلو مظملا باوثلا هل لب هيلع سأب الف ململا ءايحإ ةينب ىطعأف مهممي
 هدرب الإ لحي ال ام ذخأ نم ةبوت حصي الو « ةرم اك قافنإلاو درلا وأ درلا مهملعي

 : ةثالثلا ءالؤه يف درلاب الإ ةبوتلا ةحص رصح مهدارم سيل و ع قافنإلابو هب وأ

 ريغ هنكل “ام اهوت رصحلا مهوتي دق ناك ولو . ميلعتلاو “ ةحاينلاو < ىنزلا
 درلا اوون اذإ قافنإلا وأ درلا :ليق ولو « هتبوت حصت مهريغ : لاقي دقو « دارم

١٥ 



 ةلفان ولو هثناةعاط ىلع زوحت الو

 ىلع ةرجألا زوجت و .قرفلا ىلع ليلد ال نكلو « قافنإلا وأ درلاب الإ حصت ال مو

 ىلع ) ةراجإلا ( زوجت الو ) هنع يهنلا درو ام الإ ةيصعم ربغ هنأل هوركملا
 نأ هلامع ضعب وأ هباحصأ ضعب رمأ لع هنأ يور امل ( ةلفان ونو هللا ةعاط

 وه له :ناذألا يف فالخلا "رم دقوأ ي ارجأ هناذأ ىلع ذخأي ال انتذؤم اوذختي
 هللا همحر ةتس يبأ نب ورمع نب دمحم هللا دع وبأ لاق . مارح نيدلاب لك آلاو ضرف

 باب ين ناضوملا عرشلا يف عمتجي ال ةدعاق : ةيكلاملا نم ةريخذلا بحاص لاق

 مم امل وصحل اهوحنو ةالصلا ىلع ةراحإلا انعنم كلذلو > دحاو صخشل ةضوامملا

 . ھ ا اهلعافل اهضوع

 الف ىلص نإف ع هتالص ىلع ةرجألا ذخاي نم فلخ ىلصي ال : ناويدلا يفو

 الإ و«مامإلا ةالصب ةطبترم ريغ مومأملا ةالص نأ ىلع ينبم اذه لمل و“هيلع ةداعإ

 . صاع هنكلو ةلطاب ريغ اهنأ لمتحيو ى ةلطاب مامإلا ةالص نأ اذه ىلع رهاظلاف

 هسفن يف اضيأ هتالصو ؤ هدحو ىلص نمك هل ةيالو ال نم فلخ ىلص نمو

 . ررحىلف ملعأ هللاو ةحسحص

 يفو : لاق ثيح حيحص هجو ىلع ةرجألا زاوج ىلع لدي ام رطانقلا يفو
 نموأ ةمامإب موقي نم ىلع فقأو دقو دجسملا نم اقزر ذخأ نإف : يلازغلا باتك
 يف ةهاركلاو ص هوركم هنكلو هميرحتب مكحي الف سانلا نم دحأ نم وأ ناطلسلا

 روضح ىلع هتموادم ىلع ةرجأ هل نوكتو « حيوارتلا يف اهنم دشأ ضئارفلا
 . ه ا ةالصلا سفن ىلع ال ةعامجلا ةماقإ يف دجسملا حلاصم هتبقارمو عضوملا

 نإو ص اندنع ةرجأ هنأ ىلع هذخأ هل زوجي الف ةرجأ كلذ لعج نإ : تلق
 : لسقف > ةقدص اهنأ ةىنب هذخأيو ةرحأ هنوك ىفغليو هذخأي ناكو ةرجأ لمح



 لملج نإو « حاولألا » :باتك يف مالك هيلع لدي اك « ال : ليقو ى هل زوجي
 دجي ناك نإ ةهارك الب هل زاج ةرجألا ةين الب هذخأو ةبه وأ مامإلا ىلع ةقدص
 ىلع وأ تاعاطلا رئاس ىلع اذك و « كلذ نكي مل ولو امامإ يتلصي هنأ هسفن يف

 . يصاعملا كرت

 ةحابم ةعفنملا نوكت نأ طرتشي هنأ هلصاح ام ةيعرشلا ماكحألا نيناوق ينو
 ةالصلاك بجاولا امأو ث عامجإ زوحي الف مرحلا امأ ى ةبجاو الو ةمرحم ال

 مايقلاو ناذآلا عم ةمامإلا ىلع ةراجإلا زوجتو ى هيلع ةراجإلا زوجت الف مايصلاو

 اهزاجأ و ى قرتفمو اعمتجم بيبح نيا اهعنمو ى اهدارفناب ةالصلا ىلع ال دجسملاب
 . ھ ا ًاقرتفمو ًاممتجم كحلا دبع

 اذإ اذه : شوطرطلا نسحلا وبأ لاق ى قافتاب ءاضقلا ىلع ةرجألا زوحت الو
 لأسف ى قافتاب تزاج لاا تيب نم تناك نإ و " سانلا يديأ نم ةرجألا تناك

 دلبلا يفهريغ مدعل باوجلا هيلع نيعت نإف ىوتفلا ىلع ةرجألا امأو : يواشوشلا

 . ةهاركلاو ى عنملاو زاوجلا :لاوقأف نيمتي مل نإ و “ قافتاب مارح وهف

 يديأ ىلع ةرجأ يه امنإف اهيف فلتخا ةرجأ لك : شوطرطلا نسحلا وبأ لاق
 ىلع ةراجإلا زوجتو « اهزاوج يف فالخ الف لاملا تيب نم تناك نإ و ى سانلا

 يف زوجت و ضرفلا يفمنمت :ليقو « هركت ليقو ى لوق يف عنمت"و “لوق يف ةمامإلا
 رهشو “ناذآلاك اهريغ عم اهيلع زوجت و اهدحو ةالصلا ىلع عنمت : ليقو “ لفنلا

 ىلع اذك و “هركت" : لسقو ى زوجت : ليقو « ناذآلا ىلع زوجت الو : لوقلا اذه

 . ايندب ,ةرخآ لمع هنآل جحلا

 ناذألاو ةالصلاو ءوضولاو لسفلا ميلعت ىلع ةرجألا ذخأي الو : ناويدلا يفو

 - ( ؟ - لمنلا ٠ ج ) ۔- - ١٧

 



 عئانصلا ميلعت ىلع ةزئاجو “ تحشسلا نم اهنإف مكحلا ىلع الو « تحسلا نم اهنإف
 ناك ولو ةمولعم ةرجأب ةمولعم ةعنص هملعي نأ لجر عم لجر قفتا نإ و . اهلك
 ملف لجألا كلذىلإغلبنإفكلذ هبشأ اموةزارخلاو ةطايخلاو ةغابصلا لثم الوهجم كلذ
 لكو ص ةدملانم غلب ام ةرجألا نم هلف ةدملا لبق ملعت نإ و « اهلك هترجأ هلف ملعتي

 ملعملل سيل و « ةرجألا كلت ملمتمالف سانلا نم هريغ وأ عناصللةدملا كلت يف لمع ام

 ةسارفلا ميلعت ىلع ةرجألا ذخأي نأ هل زوجيو « كلذ ريغ ليقو ى ءيش اهيف
 ةراجإلا زوجت و كلذ ريغو لامجلاو لاغبلاو لبخلا نم با ودلا لالذإ و ةحابسلاو

 اهنييزتو اهديلجت و اهلكش و فحاصملا طقنو فحاصملاو بتكلاو قرلا عطق ىلع
 اهحيحصت و اهليل و بتكلا طخ ىلع ةرجألا ذخأينأهل يفبني الو « اهطخ ىلع ال

 عزنو سأرلا رعش قرفو قلحلاو ةنيزلاو رفظلاو طشملا ىلع ةطشاملل زوجتو

 .ها رافظألا ميلقتو براشلا صقو سأرلا قلح ىلعو « كلذ هبشأ امو لمقلا
 وأ هجوزل اهقلح وأ ةناعلا فتنو براشلا قلح وأ هقلح وأ طبإلا فتنو يأ
 طرتشت نإ الإ ةلابقلاال عطقلاو يكلاو ةناتخلاو : اضيأ اولاق٤هل اهنم وأ هتيرس

 ناويحلانم روك ذلاطابر ىلع زوجتو ى زئاج : ليقونانسألا عزنىلع الو ةرجألا
 ذخأي نأ بيبطلل زاجو « زئاجف طرش ريغب هاطعأ نإ الإ ' الف يصخلا امأو
 ذخأي ال راطيبلا اذك و ى عطقلا ىلع ذخأي الف عطق نإ و ‘ عطقي مل ام ةرجألا

 يناجلا لتق ىلع ةلالدلا ىلع زوجتو « كلذ يف امف صخري نم مهنمو “ عطقلا ىلع
 هملع هل نم وأ هميرغ ىلع هتلالد ىلع زوجتو « هلتق ىلع هتناعإ وأ هلتق ىلع وأ
 وأ دترملا وأ نيدلا يف نعاطلا لتق ىلع اهؤاطعإ زوجيو « هل هميرغ مي رغت وأ قحلا
 وأ ملظلا هنع فرصي نمل اهؤاطعإ زوجيو “ اهذخأي نمل زوجي الو « قحلا عنام

 نمل زوجي الو « اهيطعي نمل زوجي ةرافخلا اذك و “اهذخأي نمل زوجي الو « هربغ نع
 اهذخأي نمل زوجي الو“ هل فلت ام ىلع هلدي نمل ةرجألا يطعي نمل زوجيو ،اهذخاأي
 ةفارعلا قيرط ريغب نونعي .ه ا ءيشلا كلذ هيف ناك يذلا عضوملا ملع ادإ



 هلابعل نإو ًافلت فاخ نإ هدنع ةداهش ءادأل يعد دهاشل اهذخأ ز وجو

 الو « هذخأ نم ىلع ةلالدلا ىلع اهذخأي نأ زوجي الو : اولاق اهنع ىهنملا ةروكذملا

 ةرجألا ذخأي الو «سانلا نه هريغل اهدر ىلع الو ةعفشلا زي وجت ىلع ةرجألا ذخأي

 هيف زوجت ىنعم لكل ةفيلخ نوكي نأ وأ امكاح نوكي نأ ىلع
 نأ ةصخرلاب ةيصولا ذافنإ ىلع ةفالخلا يف ليقو : اولاق ةلاكولا اهلثم ها ةفيلخلا

 ذخأي الو“هارتشاوأ هعاب اهف ةلاقإلا در ىلع ةرجألا ذخأي الو ةرجألا اهيلع ذخأي

 ص هتيلو زيوجت ىلع ةرجألا ذخايو « ةزئاج:ليقو « بيعلاب ىضرلا ىلع ةرجألا
 ىلإ ةأرملا وأ يلولا هز ةوج نإ الإ نمتي مل نإ هل زوجي الف هتيلو ريغ ىلع امأ و
 ذخأي الو«ىنعت اذإهريغل بطخ نأ ىلع ةرجألا ذخأي هنإف ةبطخلا امأو ى كلذ

 نأ ىقحلاهيلع بجو نمل زوجي الو ى قحلا جارخإىلعالو دودحلا ةماقإ ىلع ةرجألا
 لصفي نأ هل زوجيو « مامإلا ىلإ هولصوي الو هوك رتي نأ ةطرشلل ةرجألا يطعي

 ةرجألا ذخأي نأ مامإلل زوجي الو٬اهوذخأي نأ زوجي الو ى هيلع بجي م ايف كلذ

 نود هتعافش تلاح نم ه : لع هللا لوسر نع ليق هنأل قوقحلا ليطمت ىلع
 لجرلل زوجي الو _ هدناع يأ )١'_ « هكلم يف هللا ةداض دقف هللا دودح نم "دح

 ذخأي نأ هل زوحي الو ى اهتليل ريغ يف اهدنع تيبيل هتأرما ىلع ةرجألا ذخأي نأ

 ص ءادف يهف اهلك هوجولا هذه يف اهذخأ نإ وءاهسمي ال اهك قي نأ ىلع ةرجألا

 زئاج : ليقو « اهلام اه ةدربلف اهك رت نإ و ‘ ءادفب كلذ سيل : لوقي نم مهنمو
 الو ص اهسني ال اهكرتي نأ جوزلا ىلع ةرجألا ذخأت ال يه كلذك و ى اهكاسمإ هل
 الو ى اہمتلبل اهف كرتت نأ ىلع اهتةراض ىلع ةرجألا ذخأت نأ اضيأ ةأرملل زوجي

 ذخؤت الو .آاضيأكلذ جوزلل زوجي الوءاهتراض ىلع جوزلل ةرجألا يطعتنأامل زوجي

 ( ةداهش ءادأل ىعد دهاشل اهذخأ زوج و) اهئادأ ىلعالو ةداهشلا لمحتىلعة رجألا
 ةرضم وأ ةساح ةعفنم وأ وضع وأ تاذ فلت ( افلت فاخ نإ هدنع ) يه

 ( هلايعل اناو ) تارضملا نم ةرضم وأ ءارع وأ شطع وأ ,عوج نم ةميظع

 )١() يقهيبلاو نايح نبا هاور .

_- ١٩١ 

 



 اذب هلاغتشاو مبتوقو هتوق بلط نع اهئادأب هلاغتشال

 هيلع ضوع ذخأ زاجو هنع ضرفلا طقس ةرم ابتماقإبو 2 بجوأ

 وأ مهدحأ توق وأ ( مهتوقو هتوق بلط نع اهناداب هلاغتشال ) هسفنل ايس الو
 مهبقي ام وأ يستكي وأ نوستكي ام بلط نع وأ برشي وأ معطي امم هتوق

 نم كلذف ( بج وآ )توقلا بلطب يأ ( اذهب هلافتشاو ) ةرضملا نع هسفن وأ هب

 ام هريغ وأ هل دوهشملا هاطعأ نأ الإ دك وألاب لفتشيف ضرف ىلع ضرف لوخد

 ع ابوجو ذئنيح ءادألل غرفتيف دلبلا يف يدؤي ناك ولو هذخايف كلذ نع مهيقي
 اهئادأل بلوط نإ ةالإ اهذخأ هل زجي مل ةميظملا ةرضملا الو فلتلا فخي مل نإف
 نإ و٬اينغ ناك ولو ةرجألا ذخأ هلف قيرطلا يف فاخي ثبح وأ نيخسرفلا جراخ
 يف ائادأ ىلإ هاعد نإ اهذخأ هلف اذك عضوم وأ دلبلا يف اهيدؤي نأ ىلع اهلمحت

 ال : لاق ءاش نإو ى ايواسم وأ برقأ ولو : ليقو “دعبأ ناك نإ كلذ ريغ

 نيخس رفلا لخاد اهؤادأ همزل عضوم طرش الب اهلمحت اذإ و “تطرش امع جرخأ

 ذخألا زاوج لوق ىلع لديو “ ةرجأب وأ ءاش نإ الإ اهجراخ ال عنام هعنمي مل نإ

 هريغ نم وأهيبأنمةياصولابميتيلا مئاقل زوجيهنأافلت فاخ نإ فنصملا هركذ يذلا

 : ىلاصت هلوق ين انيبم هتركذ اك اريقف ناك نإ ميتيلا لام نم فورعملاب لكآلا

 ىطعأ نإو 6١4 فورعملاب لك يلف اريقف ناك نمو ففّصتسيلف اينغ ناك نمف
 ةرجألل دهاشلا نم ةين الو امهدحأ نم طرش الب ةداهشلا هدنع نم ائيش هل دوهشملا

 اومركأ » تلع لاق دقو ى ةيده وأ ةبه وأ ةقدص قلطم كلذ نآل هذخأ هلف

 دنع ( ةرم )اهبحاص رمأب ( اهتماقاب و )'؟ قحلا مهب جرختسي كلا نإف دوهشلا
 طقس) بتاكدنع وأ رثكأ وأ نينثإو دحاو دنع وأ نينثا دنع وأ مكاح وأ ضاق

 امس اهئادأ ىلع يأ ( هيلع ضوع ذخأ ) افلت فخي مل ولو ( زاجو هنع ضرفلا
 اهنأل اهريمض ركذو اهتماقإ ىلع وأ دحاو امهانعم نإف ى اهتماقإ ظفل هملع لد

 ٠ هحام نبا هاور ) ٦٢ ( آ ةيآلا ءاسنلا ةروس ) ( ١

 ۔ . ٢



 هرح اؤم عف و هعفنل دؤ ه لمعو نآرقلا ميلعتو > ربغ نع جحك ةين ام

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ىلوأ اهلمحتل وع دملتزاجو

 دنع اهطوةس زاوجل ءاتب روكذملا ناكولو ( مات الب ) اهماقإ ىلع وأ ءادالا ىنعمب

 نع ىنعمب ىلع وأ « لعفتساو ص لعفأ : ردصم نم ضعب دنع اسايق ةفاضإلا
 الوأ هجايتحال ىلوألا ةرملا هذخأ دعب ( ةيناث ) ةرم هل دوهشملل ريمضلاو

 امدعب اهتماقإ هل دوهشملا اهيف دارأ ىتلا ةيناثلا ةرملا دنع يأ توقلا ىإ
 يزجي امك آلوأ اهادأ اذإ ةدح الب ادعاصف ةعبارلاو ةثلاثلا ةرملا اذك و 2 اهماقأ

 ةفآ وأ توملا وأ لزملاب هباهذل وأ هريغ وأ يضاقلا نايسنل اهتداعإل بلطف

 عايضل وأ هدنع تعدوأ نم دادترا وأ هدادترال وأ الثم ميرغلا هيلع موقيف

 نم رمأ الب وأ يزجي ال امك اهادأ نإ و ‘كلذ ريغل وأ هيف تبتك يذلا باتكلا

 نإو ع يزجي هجو ىلع اهئادأ دعب اهديعي ىتح اهتداعإ ىلع هل رجأ الف اهبحاص
 مصأ وه نم دنع اهيدؤي نأ هبلطي نأ لثم اهبحاص نم ريصقتب يزجي ال اك اهادأ

 رجأ الب كلذ دمب اهديميو هرجأ هلف ادهاش وأ ابتاك وأ اضاق نوكي ال نم وأ

 الف هنم ملع ىلع يزجي ال امك اهئادأ ىلع هقفاو نإ و « هدنع اهؤادأ يزجي نم دنع

 رومألا رئاس نم تراص ذئنيح اهنأل ةيناثلا ةرملا يف ذخألا هل زاج امنإو هل ةرجأ
 ىلع اهذخأ زوجي اي ( ك ) اهذخأ هل زاجف ريغلا نع اهلمف بجي ال يتلا تاحابملا

 ص ضمب دنع ( نآرقلا ميلعتو ) نلع هنع هربق ةرايزو راتعاو ( ريغ نع جح )

 : لمق و“صوصخع نآرقلا نم رادقلصوصخم رادقمب يمرضحلا قاحسإ وبأ اهزاجأ و

 فلتخا :باب كلذ دمب لاق دقو٤بهذملا روهشم وهو هميلعت ىلع ةرجألا ذخأيال

 عفن يأ ( هعفنل دؤم لمع ) ىلع اهذخأ زوجي امك ( و ) نآرقلا ميلعت ةرجأ ف

 ةرجألاب عفتني هنأل ريجألل ةرجألا دقع يذلا يأ ( هرجاؤم عفنو ) ربجأ

 نع هلغشتل هنانجي موقي نأ ىلع ,ديزل ةرجألا يطعت نأ لثم اهنع بان نمايهلثمو
 كترضم نع هب لفتشيف كنانج موقي نأىلع وأ.اكلصي وأ هلصي وأ كلصي داسف

 لوق ىلع زاج اذإ هنأ ينمي ( ىلواب اهلمحتل وعدمل تزاجو ) كريغ ةرضم وأ
 . _ ٢١



 و

 . . . . ...... .... ةقباسمو ءارم لع تمرحو

 اهلمحت نآل اهلمحتي نأ ىلعهل زوجت نأ ىل وألابف اهلمح دعباهئادأ ىلعرجألا ذخأي نأ

 هبوجو ىلع قفتم اهلمحت دعي اهؤادأ و«ةيافك ضرف هنالو ى هبوجو ىلع قفتم ريغ
 يعد دهاشل اهذخأ ز"وجو : هلوقب لصتم مالكلا اذهف « نيع ٢ضرف هنألو

 هبلإ رظنلاب وه ةيولوآلا نم هركذ ام نأ ىنعأ « افلت فاخ نإ هدنع ةداهش ءادآل

 اهذخأ نوكي الف “ديقي مل انه امو « فلتلا فوخب دتقم كلانه ام نأب ثحبيو
 باجيو “فلتلا فوخ عم ءادآلل اهذخأ نم زاوجلاب ىلوأ فلت فوخ الب لمحتلل

 بوجو يف مبہفالتخال اهلمحت نم بجوأ اهلمحت دعب اهءادأ نأل كلذ مازتلاب

 وأ فلتلا فاخ نإ لمحتلل اهذخأ زاجأ نم لوق ىلع ينب هنأب باجي وأ اهلمحت

 : عضوم نع هجورخ وأ نيخسرفلا هجورخ بلط وأ لمحتلا ىلإ باهذلا يف هوحن
 :هلوقب الصتمخلا وعدمب تزاجو :هلوقنوكي نأزوجيو ،هنم جرخيال نأ طرتشا

 دمب اهئادأ ىلع ةرجألا ذخأ هل زاج اذإ هنإف “هنع ضرفلا طقس ة"رم اهتماقإبو
 لادج يأ ( ءارم ىلع تمرح و ) لمحتلا ىلع اهذخأ زوجي نأ ىلوأف اهتماقإ

 .ةفرعملاب قلعتي ايف ةرخآلاو ايندلا رمأ يفو امهريغ وأ نآرقلاو ملعلا رمأ يف

 عنملاب انلقل نهرلاب قباستلا زاوجب ثيدحلا دورو الولف « حرا وجلاب وأ ناسللاب وأ

 لبق “ نآرقلاب آضيأ زاوجلا دروو « ماهسلا وحنب يم رلاب اضيأ زاوجلا دروو

 . . ملعلاب و

 كلذ ريغو فويسب عطقو ةقباسم نم فنصملا هركذ ام عيمج نأ ملعاو

 ديري نأ زوجيو“ماع ىلع صاخ فطع ءارملا ىلع كلذ فطعف ى ءارملا يف لخاد

 ردابتملا نآل ةرابعلا نم ردابتملا وهو رباغم فطع نوكيف ناسللاب ءارملا ‘ ءارملاب

 زوجت ال اهنأ ىلع ءانب ( ةقباسمو ) هيف ةقيقحلا وهو ناسللاب هنوك ءارملا نم
 امزاوج ثيدح هلصي مل هنأك ليخلاب ولو ءاساعلا ضعب لوق وهو اهيلع ةرجألا

 ةقباسملاب ديري نأ لمتحيو 2 للع لوسر نع هدنع حصي م وأ الثم ليخلاب



 لكا ىلعو ء رخآل عضوم نم ليقث عفر ىلع وأ { يمروفويسب عطقو

 ٠ م اعط نم نعم

 لجرألاب ةقباسكو رامحلاك هب لتاقي ال امب ةقباسمك ةرجالاب عرشت مل يتلا ةقباسملا
 ملو كلتب هذه : لاقف ڵاهقبسف اهقباس مث هتقبسف اههلجرأب ةشئاع قباس يللع هنإف
 هيف رهاظ الو اهعنم يف اصن سيل اهلعج مدع درج نأ الإ اهنيب ةرجأ العجي

 . ىلامتشلا ءاشنإ يتأي اكلاغبلاوريمحلابونيلجر لاب قبسلاىلع ةنهارملا زوجت : لبقو

 لاتحالا ديؤيو“ىقبسننملانهرمهنموأايمنم لكلعج عم رثكأ وأنينثانيب ةقباسمك و
 : ديز نب رباجل ليق مامض لاق ى ةقباسم تزوجو : دعب هلوقب كلذ ةلباقم لوألا

 ينعي “كلذ نم “فعأ اوناك:لاقاسأب ليخدلاب نوري ال قلع لوسر باحصأ "نإ

 ريعب اوحمذي نأ لثم ( فويسب عطقو ) هنع اوعروتل ييلا هزيوجت الول هنأ
 وأ“ هل وهف ةدحاو ةبرضب هعطق نم : نولوقيو كلذ ريغ وأ ةرقب وأ هورحني وأ

 اذك هل نأ ىلعايح كلذهب نولعفي وأ هنم اذك عضوم هتبرضب لصونم وأ ىاذك هل

 قدانب وأ ماهسب (يمرو) اهريغ وأ ةبشخل كلذ نولعفي وأ ةيصعم ةدايز وهو
 ( ليقث ) ءيش ( عفر ىلع وأ )يمرلا ىلع ةرجالا زاوجي : ليقو“ ايهوحن وأ
 وأ هطسو ىلإ وأ هيتبكر ىلا هعفر وأ ( رخآل عضوم نم ) ةبشخو ةرخصك
 نيدبلا وأ ديلا "دم وأ ضرآلا نع هلصف وأ كلذ وحن وأ هسأر قوف وأ هفتك ىلإ

 تبث دقو ى هعفر يف رجأتسملل ةدئاف ال ناك اذإ تاهجلا نم ةهج وأ مامأ ىلإ هب

 مهيلع ظلغي ملو هعفري مهيأ اميظع ارجح نوعزانتي ةباحصلا ضمب دجو يليإ هنأ
 : لاق . ىلب : !ولاق ؟ ديدشلاب كثبنأ الأ : مهل لاق هنكلو بنذ ىلإ مهبسن الو
 كلذ سيلو “ ةميظعلا ةرخصلا عفرب نم ال 'ا) ص بضغلا دنع هاوه كلمي يذلا

 (ماعط نم نيعم) رادقم ( لكأ ىلعو )كلذ ىلع ةرجألا ذخأ مارحلا امنإو امارح

 )١( يئاسنلار دمحأ هارر .



 . . . . .. .. ... ...... راق يلعو

 اذك كلفهتبرش وأ هتلكأ نإ : هل لوقي “هوحن وأ ءام نم نيمم رادقم برش وأ
 هلك أ هنأل برش وأ لكأ ام ةميق وأ لثم اضيأ هل دريو “ ةرجألا هذههل لحت الف

 هب ىوقتي نأ ىلع ابارش برش وأ اماعط لك أ نمك وهو زوجي ال قيرطب هبرش وأ
 : لاق نإ اذك و « هدرب هنإف يصاعملا نم كلذ وحن وأ رامزمب وأ فدب لمع ىلع

 وأ هلثم هطميهنإف ع هتميقب كبلاطأ ال كل وهف رادقملا كلذ تبرش وأ تاك أ نإ
 تغوسل ةغوسم ةحسم تناك ولو هل ةغوسم هل ةحسم هكلامةحابإ تسيلو هتمسق

 وأ هبوث وأ هديب يخم نأ لثم درف جوز ىلع زوجت الو ى اهلك رامقلا عاونأ تحابأ و
 وأ هتيمك ةباصإىلع ةرجألا نالعجيو درف وأ جوز وه:رخآلا هل لوقيف ائيش امهريغ

 ىتعم نم هلك كلذو“كلذ وحن وأ درف وأجوزهنإ : لوقيف ءيش عومجم ىلإ رظني

 وهو رايقلاعاونأ نم ام( رافق ىلع) زوجتال ( و ) لطابلاب سانلا لام لك أو رامقلا
 : لاقي ( فلأ دمب مملا حتفب ) رماق ردصم وهو ( ميملا فيفختو فاقلا رسكب )
 . هبلغف هنمكار ىنعمب هرصني هرصنك هرمقي هومقف ارامت و ةرماقم هرمتاق

 مهترخافم يهو ( بارعألا ةرقامم نع ىهن ) يلع يبنلا نأ دواد وبآ ىور

 رثك أ هرقع ناك مهيأف هلبإ نم-ًآددع مهنم دحاو لك رقعي نأب نورخافتي مهنأكف

 ىورو“ىلاعت هلا ربغل هب لهأ ام نوكي الئل اهم قلع يبنلا هركف ؛ ابلاغ ناك
 تباصأو 0 نيبلاغتملا يأ ( نيرابتملا مامط نع ىهن ) نالل هنأ اضرأ دواد وبأ

 اهنم عنصو هلهأل ةقان قدزرفلا وبأ بلاغ نب مامه رقمف “ ةعاجم ةفوكلا لهأ

 نب محس ىلإ اهنم ةنفج هتجوو ديرث نم آنافج ميمت ينب نم موق ىلإ ىدهأو اماعط
 : لئاقلا هموق سيئر ليثو

 تسمىلا .... ايانثلا عالطو الح "نبا أ

 رحن اذإ بلاغ مامط ىلإ رقتفم انأ : لاقو اهب ىتأ يذلا برضو ميحس اهبلقف
 محس رقمف > نيتقان دغلا نم بل اغ رقعف > ىرخأ ةقان نأ ُترحن « ةقآت وه



 : هب ر هل لوقيو > رثكأ : لوقيف 1 اذك يماعط ف : رخآل لئاقك ريزحت و

 لخب ةقباسم تزوجو ؛هذخأ هل لحب الف اذك ىلع داز ام كل تطعأ

 يف بلاغ رقمف ؛ اثالث محس رقعف ؛ اثالث بلاغ ثلاثلا مويلا يف رةعف ؟ نيتقا
 املف “ هسفن يف اهآرسأو < رقعي ملف ددعلا اذه ميحس دنع نكي ملو ى ةئام عبارلا

 تررح : محس موق مو حاير ونب لاق ةفركلا سانلا لخدو ةعاجملا تضقنا

 ةقان لك ناكم كيطعن انك و بلاغ رحن ام لثم ترحن "اله“رهدلا راع انيلع

 كلذ ناكو ص لكلاو كناش : سانلل لاقو ةبئاغ تناك هلبإ نأي رذتعاف ؟ نيتقان
 تحي"ذ هذه : لاقو اهتمرحب ىضقف اهنم لك آلا لح يف يتفئتساف يلع ةفالخ يف

 ةلبزم ىلع اهموحل تيقلف ى ةاهابملاو ةرخافملا الإ اهب دصقي ملو « ةلك م ريغل
 . مخرلاو نابقملاو بالكلا اهلك أف « ةفوكلا

 يف : رخآل لئاق ) لوق ( ك) صرخلاو ربدقتلا وهو ( ريزحت ) ىلع ال ( و )
 عاص وأ دم وه : لوقي وأ « كلذ وحن وأ اعاص وأ ًاةدم اذك و ( اذك يماعط

 سبلو» "دح ىلع تردق يذلا لوقلا ىلع افطع بصنلاب ( لوقيف ) كلذ وحن وأ

 كلذ مامطلا بحاص لوقي يأ فنأتسم ىلع افطع عفرلاب وأ « ينيع "رقتو ةءابع

 ىلع داز ام كل تيطعأ:هبر هل لوقيو ) تركذ امم ( رثكأ ) وه رخآلا لوقيف
 يأ (هل لحي الف) تلق اك ناك نإ اذك كل وأ ،انأ هترك ذ يذلا ددملا يأ ( اذك

 هذخأي نهر ىلع ( ليخ ةقباسم تزّوجو') ؛داز ام ذخأ ىأ ( هذخأ ) رخآلل

 مضي ) ةقبلسلاو ( ءابلاو نيسلا حتفب ) « قبسلا : نهرلا كلذل لاقيو قباسلا
 كلذرلبق هلوقل لباقم لوق وهف كلذ مهضعب زاجأ يأ «( ءابلا ناكسإو نيسلا
 لاق. هللا ليبس يف داهجلا ىلع ابيردت زيجأ نكلو زاوجلا مدع هلصأو ى ةقباسمو
 بيذعتلاو ى راهقلا : دعاوق ةثالث نم تينثتسا ةلأسملا هذه :« ةريخذلا » بحاص

 يف فالخ ىلع دحاو صخشل ضوعملاو ضوعلا لوصحو ى ةدئاف ريغل ناويحلل



 هيف ريخ الفهةبس نمأنإف ءنيسرف نيب سرف لاخدإب رسفو ،كلذ يورو

 عضيو ںرامقف هذخأ قبس امهيأ نهر هبحاصل "لك لعج نإف ء زاج الإو

 كلاثلا ال نينهر نال وألا

 يور)هنأ لوقلا اذهلملد ( و ) داهجلا ةحلصمل دعاوقلا هذه نم تينثثشساو“اذه
 هنأ كلذو للع يبنلا نع انهر ىمستو ةرجألاب ةقباسملا زاوج نم روكذملا ( كلذ

 نيب سرف لاخداب ) زاوجلا كلذ ( رسفو ) ليخلا نيب قباس للع هنأ يور
 يأ ( هقبس نمأ ناف ) هبحاص اذك و ( ماللا رسكب ) ئلع ىمسيو ( نيسرف
 مع وأ ايهقبسي ال هنأ املع يأ اهقبسي نأ امهدحأ وأ نيسرفلا بحاص نمأ
 ىلع مزلي ام مثإ نم هلاخدإ يف ةاجن ال يأ ( هيف ريخ الف ) اهقبسي ال هنأ امهدحأ

 نمؤي ( الإو ) رامقلا ىنعم نم ذئنيح هلاخدإب جرخي ال ذإ < ايهنم قبس نم ذخأ
 وأ اهدحأ كش وأ نظ وأ لع وأ انكش وأ قبسي هنأ انظ وأ الع لب هقبس

 ةلع يبنلا نأ اثيدح ديز نب رباج هاور ريسفتلا كلذو ( زاج ) اهقبسي هنأ املع

 ناك نإو هيف ريخ الف ىقسي نأ نمؤي ناك نإف اسرف لخدأ نم ه : لاق

 ناكو ادحاو الخدي مل نإو : ليق « هب سأب الف قّسسي نأ نمؤي ال

 قبس اهيأ انهر هبحاصل لك لعج ناف ) زاج طقف امهدحأ نم نهرلا
 الخدأ وأ اثلاث هالخدلي ملءاوس زوجي الف (رامق )كلذ ( ف ) ثلاثلا ال وه ( هذخأ
 امضي وأ هالخدلي م مأ اثلاث الخدأ ءاوس انهر طقف امهدحأ عضي نأ زئاجلا امنإو

 الب اهنم لك عضو نينثاك اوناك عضو نإ هنأل ثلاثلا عضي الو اثلاث الخديو اعم

 دارملا نآل ( ثلاثلا ال نينهر نالوألا عضيو ) : لاق اك اذهو « ثلاث لاخدإ
 ةروصلا يهو رخآلا نود نهرلا امهدحأ جرخأ؛نينثاك ثلاثلا عم اريصي نأ

 جرخأ نينثا ةروصك ةروصلا تناك انهر عضي ملو اثلاث الخدأ اذإ و ةزئاجلا

 اعم نهرلا اعضو نإ ناهرلا زوجي ال : كلام لاقو . ةزئاج يهو طقف امهدحأ

_- ٢٦ - 



 امهقبس نإ لخدملا اذكو « ابيط اهذخأنيلوألا دحأ قبس نإف «نولسريف
 اداوج ناكنأب قبسي نأ نمؤي ال: هلوق ىنعمو ى قبش نإ هيلع الو

 ناكو عضو ام هيلإ داع اقباس ناك نإ نهرلا جرخأ يذلانآل«اثلاث الخدأ ولو
 الف قبسلا وهو داهجل ىلإ ببستلا رجأ هل لصح دقو اضيأ هريغ عضو ام هل
 نهرو هريغل هقمس نالا امهو ناضوملا عرشلا ف هل عمتجي الئل هريغ عضو ام ذخأي

 نهرلاذخأ رخآلا هقبس نإ هنإف طقف امهدحأ عضو اذإ ام فالخب“هنهر عم هريغ

 يه اينإ ةضوامملا ةكحو ى نهرلا عضي مل هنأل امات اببست داهجلا ىلإ ببستي مل ذإ
 (نولسريف )داهجلا ىلإ ببستلا رجأهلقباسلاوهل لذب اب نيض وامتملانمردحا ولكعافتنا

 اذخأ يأ (ابيط امهذخا) لخدملاو رخآلا (ننيلوألا دحأ قيس ناف ) مهسارفأ

 ( امهقبس نإ لخدملا اذكو ) اهناكسإب ابيط ذخأ وأ ( ءايلا ديدشتب ) ابيط
 هيواسم ذخأ رخآلا ىواسو امهدحأ لخدملا قبس نإو نينهرلا ذخأي هنإف

 وأ هاقبس يأ ( قبلم نإ هيلع) ءاطع ( الو ) قوبسملا نهر امسقو هسفن نهر
 عجرأال ينإ : لاقو“المأ اثلاث الخدأ ءاوس طقف“امهدحأ عضو نإ و“امهدحأ هقمس

 وأ رضح نمل وهف هتقبس وأ ث انيوتسا لب ينقبسي مل نإو ‘ هذخأ ينقبس نإ هيف
 لعاج الإ نكي مل نإ : كلام لاقو . زاج يبحاصل وأ قبسلا يف ينالت نمل

 هنالمهمم لك ن الو“ايهتقباسمرضح نم هلك أ ًاقباسهلعاح ناكو هعم رخآلاو قبسلا

 ةدنع يذلا و“اميجج مهاضرب الإ قوبسملا لك اي الومهعم لك أي : ليقو ةقدصلا ةلزنمب
 هلوقب هبلع لولدملا رسفملا لوق يأ ( هلوق ىنعمو ) هسفن نهر ذخأي قباسلا نأ

 ريمضلاعجر زوجيو ى رباج نعمدقتملا ثيدحلا يف هرسف ذإ نلع يبنلا وهو رسفو

 هتندرق كلذو ) حاضيإلا ( مالك وهو > لصألا ةملاطمع كلذ ملعي و“ قلع يبنلا ىلإ

 فنصملا مالك يفو؛هسفنب ثيدحلا يف روكذم قبسي نأ نمؤيالظفل نأل “لوأ وهو

 يأ ( واولا فيفختب ) (اداوج ناك ناب قبسي نأ نمؤي ال) الإ و:لاق ذإ هانعم

_ ٢٧٢ - 

 



 دقف ائيطب ًاديلب ناكنإو ،لالح اذهف اهب بهذيف هقبس نانمأي ال
 رافمت وهف هالخدي ل امنأك هانمأ

 هلوق وه يذلا ًأدتمملا ربخ فوذحم ةقلعتم ءابلاو < يوق طشن وهف ارك انسح

 هلعلو هنأ ( ةزمه حتفب ) اداوج ناك هنأ : لوقيو اهطاقسإ ىلوآلاو « ىنعم

 ناانماي ال ) نسحي ال اذه نكلو “توثملا درجملا أدتبملا ربخ يف ءابلا ةدايز دارأ

 يأ ( اديلب ناك نإو لالح اذهف ) نينهرلاب يأ ( ايهب بهذيف ) امهايإ ( هقبس
 دلبلا هنمو هعضوم مزل ءيشلا دلب : لاقي هعضوم نع حربي ال هنأك ازجاع

 امزج لب ىال هقبس فوخ اهنع لاز يأ ( هانمأ دقف انيطب ) الثم ةيرقلا ىنعمب
 ابنأك و اهنيب؟ ( هالخدي م امهنأك ) قح ءاقبسي نأ ايوق احيجرت احجر وأ
 دقعلا كلذ ( ف ) لاتقلا يف داتعي الو اقباس نوكي ال امم هوحن وأ رامح الخدأ

 ريسفت ىهتنا انه ىلإ ( رامق وه ) ناهرلا كلذ وأ نهرلاب ةقباسملاب اهنيب عقاولا

 اهنيب قرف ال .قبسي نأ نمؤي : هلوق ريسفت اذك و ى قبسي نأ نمؤي ال : هلوق
 بهذيف :هلوق ىلإ اداوج ناك نأب :هلوق وه ريسفتلا طحمو تابثإلاو يفنلاب الإ
 ذئنيح الالح هنوك نايبل دعب هركذ ام داز هنكلو زاجل هيلع رصتقا ولو ايهب
 قبسي ظفلو ايهب بهذيف : هلوق وه ريسفتلا ىهتنم : لاقي دقو كلاذ دض نايبو

 ىنعمف “ يفنلا عضومو تابثإلا عضوم ثيدحلا يف نيعضوملا يف لومفملل ينبم
 يأ ع لعافلل ينبم وأ اقوبسم نوكي هنأب قثوتسا بلقلا نأ قبسي نأ نمؤي

 ىنعم وهو “ قباس نوكر ال هنأب قاثىتسالل اقباس نوكم نأ نم فوخلا لاز

 ١6فوخ نم مهنمآو » : ىلاعت هلوقك يفنلا فرحل ريدقت الب ظفللا نم موهفم

 هقبس مدع نمؤي وأ هريغ بسي ال نأ نمؤي اذكه يفنلا ةادا ريدقت مزلي الف
 قبسلا ققحتي ال نوكي نأ للحملا يف ضعب طرش و : رجح نبا ةرابعو ى هريغ

 )١( ؛ ةيآلا شيرق ةروس .

_- ٢٨ 



 ىلع ذخؤي ام ةسمستو“اقباسنوكي نأ ققحتي ال هنأ دارملا نأ اهنم ردابتملاو

 :لاقي نأ نم ىلوأ وهو هربغو حاحصلا نم رهظي ام ىلع ةيوغل ةقيقح نهر قبسلا
 ٠ لمتحم وهو « كنم جرخ امع هب ةقث ال ام كذخأ وه يذلا نهرلا نم ةرامتسا

 هيف فرصتلا بترتي ةمذلا يف ال جراخلا يف ءيش عضو ايهنم لك يف ذإ هب ههبشل
 ؛لبإلا نيب ةزئاجو ليخلا نيب ةزئاج ةقباسملاو. ةصوصخلا طورشلاىلعهل عضو نمل

 لتاقي ال هنأل هريغو ليف نيب الو نيليف نيب زوجت الو « لبإلاو ليخلا نيب ةزئاجو
 . لمفلا ىلع

 فيس يأ'١؛لصنوأ رفاح وأفخيفالإقبسال» :ةريره ىبأ نعثيدحلا يفو
 هنأو . مهسلا وه لصنلا نأ روهشملاو . لبق اذك . مهسلا يمر يف اضيأ زوحتو

 ةقياسملا حمرلا وأ فيسلا وأ مهسلاب ةقباسملا ىنعمو . حمرلاو فيسلا نود زئاجلا
 يف اتممتجا ثيح ناويحلاب ةقباسملا هيلع لمحتف هبحاص بلغي نأ ىهو ةيونعملا
 ال زاجملا مومع نم نوكيف ى ةبلغلا ةقباسم ناويحلا ةقباسم نم ربتعيف دحاو مالك

 يف لغبلاو رامحلا الو فخلا يذ يف ليفلا لخدي الو “زاجملاو ةقيقحلا نيب عمجلا نم

 يذمرتلاو دواد وبأو يمفاشلا هاور ثيدحلاو . اهيلع لتاقي ال هنآل رفاحلا يذ

 ىسلا ق ءابلا حتف هتياور يفحيحصلاو . هححصو نابحننباوهجام نباو يئاسنلاو

 ىلع ىنعملاو “ةيردصملا ىلع اهناكسإبضعب هاورو هقبس ىلع قباسلل لعجي ام وهو
 رومألا هذه نأل یلاصنلاو لبإلاو ليخلا قباس يف الإ قحتسي ال ءاطعلا نأ حتفلا
 يمفاشلا ركذي ملو ء داهجلا يف بيغرت اهيلع لعجلا لدب يفو ودملا لاتق يف تدع"

 ى ودملا هملع ىقلي هنأل هلع ةقباسملا زوجت : انموق نم قاحسإ وبأ لاقو . ليفلا
 حصألاىلع مومملا ىلغ لخدت ةردانلا ةروصلاو فخ وذ هنألو ليخلا ىلع ىقلي ايك

 ال هنأل هيلع ةقباسملا حصت ال : ايهريغو ةفينح وبأو دمحأ لاقو . نييلوصألا دنع

 )١( هححصو نابح نباو يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأو يعفاشلا هاور .



 لبإلاف : لئاق لاق نإف ؛ هيلع ةقباسملل ىنمم الف ‘ هيلع رفلاو ركلا لصحي
 كلذو لاتقلا دشأ لبإلا ىلع لتاقت برملا نأ : باوجلاف ى ىنعملا اذه يف ليفلاك

 يف ليخلا قبسي هنإ : لاق لوألاب لاق نمو . كلذك سيل ليفلاو ةبلاغ ةداع مهل

 ص نهرلاب هيلع ةقباسملا زوجتف هيلعو . لغبلا ىلع لتاقي : اضيأ ليقو دنهلا دالب
 يف فالخ الو ؟ هلجرب لتاق نمم رثكأ هيلع لتاق نمل مهسي له : فلتخا دقو
 يمارتلاو مادقألا ىلعو باودلا نم اهريغو ليخلا ىلع رجأ الب ةقباسملا زاوج

 اهرصق نكل ص برحلا ىلع بيردتلا نم كلذ يف امل ةحاسألا لايعتساو ماهسلاب
 “ضمب اهصخ و لصنلاو رفاحلاو فخلا ىلع ةرجألاب تناك اذإ ىعفاشلاو كلام
 اذإ اهضومب اهزاوج ىلع اوقفتا : ليق ‘ ءيش لك يف ءاطع اهزاجأو « ليخلا
 نإ اهزاوج ىلع روهمجلاو « سرف مهعم نكي م اذإ مامإلاك نيقباستملا ريغ نم ناك
 ثلاث نم وأ امهريغ نم رخآ عم هنم وأ طقف نيقباستملا دحأ نم ضوملا ناك

 مل رخآ اولخدأ نإ ادعاصف ةثالث ولو نهرلل نيعضاولا ددعت زوجيو “ لتلحم

 نكي مل نإ نيعضاولا ددعت زوجي الو « لخدملا عضي ملو رثكأ اولخدأ وأ عضي

 ضعب لاق( ءاخلا حتفب ) نولخدملا رثك ولو ى زاج دحاو عضو نإ و رثكأ مأ رخآ

 ماهسلابو لبإلابو ليخلاب قبسلاب سأب الو : هلوق دنع ديز يبأ ةلاسر ىلع بتك نم
 ىور دقو ص لطإ وهللاو ى وهللا نم ىنثتسم هنأل سأب ال : لاق اينإ : هصن ام
 ليخلا نيب قباس هقلع لوسر “نأ رمع نب هللا دبع نع عفان نع أطوملا يف كلام

 يلا ليخلا نيب قباسو « عادولا ةينث اهدمأ ناك و ى ءافلا نم ترمضأ يذلا

 ىتباس نمم ناك رمع نب هللا دبع نأو قيرز ينب دجسم ىلإ ةينثلا نم رمضت مل
 نيب قباس هيملع هللا لوسر نأ يذمرتلا هاورو عيبرلا دنسم يف هلثمو «اهيلع

 ىنعمب لبإلاو « دنسملاو أطوملا ثيدح يف سيلو ناهرلا رك ذهيفو«نهارو ليخلا

 لضف كلذ ملعت ينو“ داهجلل بيردت هيف ماهسلاب يمرلاو “ قبسلا اذه يف ليخلا
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 ريغبو ةقباسملاب اهيلع نهرلا زاوجب ثيدح ةثالثلا يفو ى داهجلا دصقب ريبك

 اندنع زوجت الو«مادقألابو لاغلابو ريمحلابو ماهسلابو ليإلابو ليخلاب زوجت نمرلا
 ىلع نسحلا نب دمحم نهرلا زاجأو « ماهسلاب يمرلاو لبإلاو ليخلا يف الإ نهرلاب
 زاوجي انلق اذإف ى لاغبلاو ريمحلا ىلع نهرلا ةيعفاشلا تزاجأو « مادقألا ةقباسم

 نيسرفلا ةقياسمب ةفرمملا لعجو نيسرفلا نييعت طرتشيف ةثالثلا ةقباسم يف نهرلا
 الالح هنوك و الوهجم نوكي الف نهرلا نيصتو ى اهاهتنمو ةيافلا أدتبم ايمسي نأو

 : لوألا : هلجأوأ ةسمخ نم ولخي الو عابي ال امو ةتيم وحنب زوجي الف هعيب حصي
 اذهف هذخأ قبس نم : لوقيف نيقباسملا ريغ نم العج هريغ وأ مامإلا جرخي نأ

 نإ هيلإ عجرب ال نأ ىلع انهر نيقباستملا دحأ جرخي نأ : يناثلاو « قافتاب زوجي

 ملو اقبس ايهنم دحاو لك جرخي نأ : ثلاثلاو ى قافتاب اضيأ زئاج اذهف ى قبس
 راهقلا نم هنأل قافتاب زوجي ال اذهف عيمجلا ذخأ ىبس نإ هنأ ىلع الحم اهنيب العجي
 املك و نينثا وأ ادحاو للحم انيب المحيوالمج ايهنم دحاو لكجرخي نأ : عبارلاو

 الو عيمجلا ذخأ قبسلا ىلعاج ىبس نإ هنأ ىلعكزاوجلا يف غلبأ ناك نوللحملا رثك
 يذلا وه اذهف عيمجلا ذخأ اهنم اقباس ناك نمو اقوبسم ناك نإ هيلع ءيش
 هصنمو هريغو زاوملا نيا مهنم كلام باحصأ ضعبو بيسملا نب ديعس زاجأ
 اهنيب للحملاو طقف اهنم دحاو نهرلا جرخم نأ : سماخلاو . روهشملا يف كلام
 هزاجأةرمن«كلاملوق هيففلتخا اذهفهذخأنهرلاجرخأ يذلا قبس نإ هنأ ىلع

 يف زوجي ليخلا يف زوجي امف « يمرلا يفو لبخلا يف هجوأ ةسمخ هذهف ى هعنم ةرمو

 هيلع لاق دقو « نيذه يف عنتمي ليخلا يف عنتمي امو لبإلا يفو ماهسلاب يمرل
 ص لبإلا فخلاف ى '١هىلصن وأ رفاح وأ ةفخ يف الإ قبس ال» : مالسلاو ةالصلا
 ص ةثالثلاب رطخلا روج ىلع كلام ليلد اذهف ى مهسلا لصنلاو ‘ ليخلا رفاحلاو

 يف الإ كل زوجي الو ص حامرلا يمر يف الو راجحلا يمر يف هقباسملا نوكت الو

 ٠ يئاسنلاو دراد وبأ هاور ) ( ١
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 ةفداصملا يف ةراشإلا ىلإ امإو “ةقباسملا يف ةياغلا ىلإ امإ :نيهجوىلع كلذ و“ماهسلا

 نم انيعم ةباصإلا نم اعون وأ امولعم اقشر هنؤك يمرلا يف طرتشي : ضعب لاق

 نييعت طرتشيو ى هلهأ دنع مولعم وه امم كلذ وحن وأ قرخ الب ةباصإ وأ قرخ
 . ملعأ هللاو مظعألا نك رلا وه ذإ بك رملا

 ةلضافملا ىلع زوجي ال:ليقو“يواستلا ال نييعتلا هيف طرتشا ءيش جرحأ اذإو
 نأ للحلا طرش نمو“ةعبس وأ ةرشع كاذو ةسمخ اذه جرخي الف :يواستلا ىلع لب

 للحلا قبس اذإ و ى رامق وهف قوسم هنأ ملع نإو يرجلا لوهجم هسرف نوكي

 ءيش الو هبحاص نهرو هنهر ذخأ اقباست نيذللا دحأ قبس نإ و“ةرجألا ذخأ

 للحملا عم ايهدحأ ىبس نإو ى هنهر“لك ذخأ اعم ناقباستملا قبس نإ و للحملل

 هنهر نمزلا وذ ذخأ اعم اولصو نإو “للحملا عم هبحاص نهر مسقو هنهر.ذخأ

 نيقباس اوناك نإ مهف تبثي ام نوللحملا مسق للحملا ددعت اذإ و < للحملل ءيش الو

 ءانع وه امب قابسلا يف ةرجألا زوجت الو مهنم رخات نمل ءيش الو دحاو عم وأ

 ليقو ى نذآلا قبس قبسلا يف ىعاريو . زوجت :ليقو بوث ةطايخو رئب رفحك

 سأر ةرخؤم دنع نوكي ىتح هلك الثم ص سرفلا قبس ليقو ى ردصلا قبس

 ؛ نالوق ؟ اقبس دسي لهف اقباس ناكف هسرف ىرجف بكارلا عقو نإو ىرخآلا
 اهدحأ رثعأ نإو ؛نالوق ؟هنهر ذخؤي الف رذمي له عوقولاب ايهدحأ رثعت نإو
 ناك ىبسو رخآلا هدرف بكرو دحاو عقو نإو ىرثع نم رذع رخآلا سرف

 ريغ الو جرس الو ريغص الو ريبك بوك رلا يف ىعاري الو«سرفلا بحاصل لعجلا

 زيماهملاب ليخلا بوك ر زوجيو :كلام لاق . اهيلع يبصلابك ري نأ هركيو“جرس
 . هنع يهنملا ناويحلا بيذعت نم سيلو اهيذؤي كلذ ناك نإو

 النأ هزاوجطرشف نيقباستملا دحأ تبسلا جرخ ناك نإ : ةيكلاملا ضعب لاق
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 نإو ص قباسلا رخآلا كلذ هذخأ اقباس رخآلا ناك نإ لب 0 هيلإ دوعي

 لمج ريغ نم ةقباسملا امأو . رضح نم هذخأ اقباس هجرحم ناك
 ةراجحلاب يمرلاو مادقألاو ريطلاو نفسلا نيب زوجتف ‘ ءيش هيف طرتشي الف
 دنرلاو مالاب بعللا اماو . اعرش ايل حيحص ضرغ كلذ يف ناك نإ عرصلاو

 وحنو دوعلا يف وا ضرألا يف ةموسرملا تويبلاو داوعألا و بامكلاو جنرطشلاو

 لمجىلع نكت مل نإ ةريبك ريغ : ليقو“ةريبك وهو“لمج الب ولو زوجي الف كلذ

 سمغ هنأك : ةياور يفو . هلوسرو هللا ىصع دقف دنرلاب بصل نم » : نلع هنعو
 تلسرأف “دنر ةشئاع راد نم تيب لها دنع ناك و'١ريزنخلا محلو مدلا يف هدي

 برضيو هرسكي رمع نبا ناك و . يراد نم كنجرخال هوجرخت مل نئل : مهيلإ
 ىمسيو “ كلام أطوم يف هلك اذهو . نيشدنرلا : لاقيو “ هب بعاللا

 هريغ وا جاملا نم نوكت عطق : دنرلاو . ( نونلا ميدقتب ) اضيا دزنلا
 فالخم بامكلاب بمللاك اهب ىمري لب سيك اهيف سيل اهب بعلي ةنولم
 الإ اهنسح ال سبك و بيردت اهيف اهب بعلي نادبع هنإف “ جنرطشلا

 تنإ : ةيكلاملا ضعب لاقو . اهريغب الو ةرماقملاب زوجي الو بلقلا يكذ

 نا نامدإلا دحو . هتداهش تدر هملع ؛نمدي ناك نإف ةرماقم الب ناك

 :ليقو هتداهش تزاج ماملا يف ةرم هب بعل نإو . ماعلا يف نيترم هب بملي
 يف اذهو . رامت ريغب هب بعللا زوجي : يمفاشلا لاقو . اقلطم كلذ زوجي ال

 ام اهريغو بامكلاك لطابلا عاونا نم هريغ عنمي كلذك و ى جنرطشلا

 مهيلع ملسي الو ، نامدإلا ةرثك ىلإ يدؤيو ةالصلا نعو هللا ركذ نع لفشي

 اهب بملي نم ىلإ سولجلا مرحيو لاحلا ريغ يف ملسيو ى اهب بعللا لاح

 سيلج نا تبثو « مهيلإ ليمي وا هرطاخ لغتشي الئل مهيلإ رظنلا هركيو

 موق داوس رثك نمو ى مهعم كيرش وهف موق لمعب يضر نمو مهنم موقلا
 . ملعا هللا و رحم عبطلاو مهنم وهف

 . ملسم هاور )١(
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 باب

 ضرألا ةمسقو فحمملا ةباتكو نآرقلا ميلعت ةرجأ يف فلتخا

 موف نسب باسحو

 باب

 اهيف فلتخملا تاراجالا صعب ف

 ملعت ةرجأو هضرع ةرجأو ( نآرقلا ميلعت ةرجا . فلتخا )
 ةباتكو ) ءارقلا تاءارق وأ هبارعإ وأ هديوحت ملعت ةرجأو ءادألا ةمفىك

 ( ضرألا ةمسقو ) كلذ ريغ يف وأ حوللا وأ قرولا يف هضعب وأ هلك ( فحصملا

 لوصألا نم كلذ ريغو راهنألاو رابآلاو تويبلاو رودلاو راجشألاو لخنلاو

 ضورملا نم كلذ ريغو مهاردلاو ربناندلاو ةعلسلاو بحلاو باودلا ةمسقو

 . كلذ ريغب وأ ةبهلاب وأ ءارشلاب وأ ثرإلا يف ءاكرش ( موق نيب باسح و )
 ذخأي نأ فالخلا كلذ يف ءاوسو “اسأب ماسقلا ةرجأب ىرب ال نيريس نبا ناكو

 مكاحلا وأ مامإلا لمج اذإ لاملا تيب نم وأ موسقملا لاملا باحصأ نم ةرجألا
 ةمسقلا باحصأ نم ذخأي ال اذهو ةرجأ لاملا تيب نم هل ضرفو اماسق سانلل

 نأ يفبنيو “ هبصني مل وأ مامإلا هبصن متيلا لام نم ولو ماسقلل ةرجألا لحتو



 . . . . . . . . . . ايقرلاوةماجحلاو

 ادودحم الو اتاكم الو ادبع الوهربغ ال الداع نوكبو مه مسقي نم سانلل بصن

 مهماعط وأ مهل هعنص اذإ ءاكرشلا دحأ مامطماسقلا لك أزاجو ىايمذ الو فذق يف

 لمألا ىلإ عوجرلا نع لغش ةمسقلا يف نأل هبلإ فيحيل ةوشر نكي م ذإ
 باسح نوكي دق ذإ ماهسلا ىلع ال سوؤرلا ىلع ةرجألا نوكتو ث لواطتلاو

 يف سوؤرلا ىلع ماهسلا لدمي نمو ماسقلا ةرجأ : انموق رثأ يفو . دشأ ليلقلا . . ٤

 هل نمف“ماهسلا ىلع : لبقو . ةمسقلل بتاكلا ةرجأ اذك و لمملا هيلع يذلا لوقلا
 : يمصاعلا لاق ى اذكهو اهمبر هيلعف عبر هل نمو « ةرجألا فصن هيلعف فصن

 لمملا هيلعو سوؤرلا ىلع لدعي وأ مسقي نم رجأو

 هقيرط يفتقم نيمساقلل ةقيثولل باتكلا كلذك

 لاق . عياب نم ذخؤت ريسكتلا عرزلا لمل لاقيو ‘ع رزلا لياك ةرحأو

 : يمصاملا

 روهملا ف ذخؤت عياب نم ريسكتلا ق لاكلا ةرحأو

 ليصفت ام ريغنم اذمكملا ليحكملاو نوزوملا يف كاذك

 تال آب مدلا جارختسا يهو ( ميجلا فيفختو ءاحلا رسكب ) ( ةماجحلاو )

 . ركذ مالكب وأ نآرقلاب نونج وأ ضرم ةلازإ يف ماصتعالا يه ( ايقرلاو )

 اهيلع رجآلا زوجي امهاتلك وثفن البو ثفنب ايقرلا نوكتو كرش هبف امب زوجت الو
 نم يح : يأ ءامب اورم ةباحصلا نم ارفن نإ : ايهنع هللا يضر سابع نبا لاق
 ؟قار نم كيف له : ءاملا لهأ نم لجر لاقف “ ميلس وأ غيدل هيف برملا ءايحأ
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 هايمو نبضرأو ةكم تويب ىلع

 ءىربف“هيف لفتيو هقازب عمجيو باتكلا ةحتاف أرقي لمجف مهنم لجر قلطناف
 ى كحضف“هولأسف ىرقلل هللا لوسر لأسن ىتح اهوذخاأت ال : اولاقف ةاشلاب اوتأف

 ام قحأ نإ“امهس ىل اوبرضاو اهوذخ « متبصأ ؟ ةيقر اهنأ كاردأ ام : لاقف

 دعس يبأ نعو ] رطانقلا ف هاورو لجو زع هلا باتك ارجأ هىلع متذخأ

 ءايحأ نم يحي اورف رفس ىف اوناك للع للا لوسر باحصأ نم اسان نأ يردخلا

 موقلا ديس نإف قار نم كيف له : مهل اولاقف < مهوفيضي ملو مهوفاضتساف برملا
 ءىربف باتكلا ةحتافب هاقرف هاتأف ى معن : مهنم لجر لاقف « باصم وأ غيدل

 للا لوسرل كلذ ركذأ ىتح : لاقف « اهلبقي ملف ى منغلا نم اعيطق يطعاأف لجرلا

 باتكلا ةحتافب الإ تيقر ام هللا لوسر اب : لاقف هل ركذف رقللع ينلا ىتاف للع

 مہنم اوذخ : لاق مث ؟ ةيقر اهنأ كاردأ اه : لاقف لع للا لوسر مسبتف

 قح لمفن ال انوفضت ملف ك انفضتسا دق : ةياور يفو . مهسب كعم يل اوبرضا و

 رقار كيف لهف انايقرب فشي ملف هرمأ انايعأ دق : اولاق مهنأو المج انل اولمجت

 لاقف . مفلا نم عيطقلا كلذ هوطعأ ةياور يفو . خلا مك انفضتسا : اولاقف
 نبا ثيدح نمو ى ك هللا لوسر لأسن ىتح ال : لاقف . همسقن : هباحصأ

 متذخأ ام قحأ نإ»:لاقف؟أارجأ هللا باتك ىلع ذخآ هللا لوسر اي : لاقف سابع

 ىلع ةرجألا زاوج ىلع ثيذحلا رهاظب نولدتسي انموقف « هللا باتك ارجأ هيلع
 هيلع متذخأ ام قحأ نإ ىنعملا نوكي نأ لمتحي: لوقأ و« هميلعتو نآرقلا ةءارق
 ص ثفنلاو ديلاب حسملا للا باتكل قفاوملا كلذ نمو.هللا باتك قفاو“لمع ارجأ

 ىلع تءاج نإ "الإ كرش هيف نوكي نأ ةفاخم هانعم ملعي ال امب ايقرلا زوجت الو

 ؟ بطلا لصأ يف بحلا ةفحت ه يف كلذب قلعتي امم افرط تركذو . ةقث دي

 اهنم (هايمو) اهريغو ةكم نم(نيضرأو)اهئانبو اهرودو ( ةكم تويب ىلعو )
 ءارش يف فلتخا اذك و“ةكمربغاذك و اهئاموةكمضرأسنج دارملا و؛اهربغ نمو
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 طرتشت مل نإ لالح :ليقو.تحس نآرقلا ىلع :ليقف

 ( تنحس' )هميلعت وحن و ( نآرقلا ) ميلعت ( ىلع ) ةرجألا :(ليقف ) هعيبو كلذ
 اهنآل اتحس" هبلع ةرجألا ىمس « "مارح يأ ( اهمضبو ءاحلا ناكسإو نيسلا مضب )
 الإ ملعتي نا دجي مل نمو “اهَدر بجيف ى اهلصا نم اهعطقت : يأ ةكربلا تحست"

 تاعاطلا رئاسو بابلا يف ركذ ام اذك و « اهذخأ مرح و اهؤاطعإ هل "لح اهب

 نيدلاب لك ألاو ى زوجي ال نيدلا عيبو « للا نيد نآرقلا نأل ى هيلإ جاتحي امو

 همخر بيبح نب عيبرلا حيحص ثيدحل « تطرقشا ولو ى لالح : ليقو . مارح

 لجرل اهجوزف كاهلبقي ملو يبنلل اهسفن تبهو ةارما نا : حاحصلا نم هريغو هللا
 امل اقادص روسلا كلت اهايإ همىلعت لعجف “ نآرقلا نم روسب اهقدصب ام دحم ال

 متاخ ولو ائيش دجي ال وه اضيأو “ كريغل كلذ لحي ال : لاق ةياور يف نكل
 هليوأت مدقتنكل 6١ هللا باتك ارجا هيلع متذخا ام قحا ه ثيدحب و “ ديدح
 نسحلا ىطعأو ى هللا باتك ىقفاو“لمع ارجأ هيلع متذخأ ام قحأ ىنعملا نأب

 نب دم لوق وهو ( طرتشت مل نإ لالح ليقو ) ملعتلا ىلع مهارد ةرسع
 طارتشا ىلع نآرقلا ملعت ىلع ةرجألا زوجت :قاحسإ وبا لاقو . هللا همحر بوبحم
 ىلع ميتيلا لام نم هيلإ يدهأ ول : لاق « نآرقلا نم مولعم رادقتهو ةمولعم ةرجأ

 .ىهتنا “هطرتشي مل ام هيلع سأب الف نآرقلا ملعت

 ص ىلوأ باب نمف هسفنب هئادهإو هرمأب لقاملا غلابلا لام نم ءادهإلا امأ و

 نوك هجوو ع هل ةحلصملا لمع همئاقلف آدشر سنؤي ملو غلب نم لفطلاب قحتليو
 ءادهإلانوك يف ةلأسملا ضرفهنأ نآرقلا ىلع ةرجألا ةزاجإبآلوق بوبحم نبا مالك
 . ملعتلا ىلع ءادهإلا نأب ملاع ملعملاو نآرقلا ميلعت ىلع

 )٠( هبلع قفتم .

  



 ‘تممتحا دقو : لاق نيردوس نب هللا دع يبأ بقانم ف « ريسلا » يفو

 دمعو « ركب نب دمحم هللا دبع وبأ : خياشملا نم ةعامج ريبكلا دجملا يف نالجروب

 نع لجر مهاف « مهريغو نترزوز نب هللا دبعو ى نيردوس نبدمحم و ينويدملا هللا

 نب هللا دبع وبأ لاقف ؟ نآرقلا ملعت ىلع ذخؤت له : ةرجألا يهو ةلأسم

 ىلع آ ذإ نخؤت نم ىلعف “ هيلع ذخؤتلنإ معن : لاقف ى بحأ : ينويدملا ركب

 ةرجألا زاوجل باوجلا يف نسحي مل نإو ى هل ًاربقوت ءاملعلا تكسف ؟ رقبلا يعر

 :سابملاوبأ لاق .بدألاو فورحلا ملعت ىلع ديرب هلمل و « عامجإلاب رقبلا يعر ىلع
 ى لهجلا مامت ىلإ يضفيف ميلعتلا كرت ىلإ ةعيرذ كلذ ناك اهمنم ول هنأ هل رذملا

 . ه ا نيبمأ سانلا ريصتو

 ص هفورح ميلعت ىلع ال نآرقلا ميلعت ةرجأ ىلع لأس هنأ لجرلا لاؤس رهاظو

 نآرقلا ميلعت : لاق لئاسلا نأل ى زاوجلاب هميلعت ةرجأ ىلع ينويدملا باوج ناكف
 يف ةمألا فالتخال هربقوت مهل غاس امنإو ، هبدأ و نآرقلا فورح ميلعت لقي ملو

 لصألا فالخ هبدأ ونآرقلا فورح ريدقتب همالك ههيجوتو هداهتجا هنآل وأ كلذ
 رحت بهذملا نأل هب همالك هحو نم همكترا نكل و فذحلا مدع لصألا نأل

 ردابتملا نكل فذحلاىلع ةنيرقلاك كلذ ناكف “ هميرحت روهظ و هميلعت ىلع ةرجألا
 اذه دارأ ول لب ى ردابتي ايف هركذل لئاسلا دارم فوذحملا اذه ناك ول نأ

 اقلطم فورلا ةباتك ملعت ديرب امنإ ةباتكلل ملعتلا ديرم نأل ادج همالك فمضل

 ام رابتعاب هفورح صوصخ دارملا نأ ىوعدو ‘ اصوصخ نآرقلا فورح ال

 تاقفوذحلا نم داوسلا فالخم بتكي امو « لامع ريغ بتكي امو الام بتكب

 ىلإ يضفي ةرجألا كرت نأب رذملا امأ و . فلكت كلذ وحنو دعلاب بتكي امو

 ةرحألا ذخأ حيبي الف نيىمأ سانلا ةروريص ىلإ يضفي هك رتو { ملعتلا كرت

 



 ؟ رقبلا يعر ىلع زوجتأ : ينويدملا لوق ىنعمو ى ملمتملا اهيطعي نأ حيبي لب ملعمل
 همعر ىلع ةرحألا نأب لكشتسب الف {( نآرقلا ملعت ن ود هدحو هعر ىلع زوجتأ

 . ملعأ كلاو اهزاوج ىلع عمج"

 ةثالث ءاملعلا نيب هيفف ةرجألاب نآرقلا ميلعت مكح امأ : هريغو يواشوشلا لاق

 ثلاثلا . ةفينح وبأ هلاق اقلطم عنملاو ى كلام هلاق ى اقلطم زاوجلا : بهاذم

 هسف لصألا امأ و « ءاملعلا ضمب هلاق « ةراجإلا نود ةباثإلا هجو ىلع زوج هنأ
 : ىلامت هلوق نآرقلاف ى ثيدحلاو نآرقلا اقلطم عنملاب لئاقلا ةفينح يبأ ليلدف

 ولو ينع اوغب » : للع هلوق ثيدحلاو ) ارجأ هبلع مكلأسأ ال لق ط

 هللا يضر تماصلا نب ةدابع` نع يور ةراجإلا نود غيلبتلاب رماف'") « ةيآ

 لوسر تفعأف 0 هب دهاحأ اسوق يناطعأف لحرل نآرقلا تملع : لاق هنأ هنع

 . ؟ « ةمايقلا موي رانلا نم قوطب قوطت نأ ديرتأ » : لاقف « نج ها

 اسوق هيطعي نأ ىلع نآرقلا نم ةروسلا الجر لجر ملع : ناويدلا يفو

 نم اموق هب هللا كدكقل هتذخأ ول » : هل لاقف كلذ نع للم هللا لوسر لأسو

 يف نآرقلا ةلقل مالسإلا لوأ ىلع هلك اذه كلام لمحو « ةمايقلا موي را

 .اهميرحت اهيف تسيلو ةرجألا لاؤس تفن ةيآلا اضيأو : تلق . مالسإلا لوأ
 : للع هلوق ةراجإلا هجو ىلع زوجي الو ةباثإلا هجو ىلع زوجي : لاق نم ليلدو
 نأ نم مظعأو ُلجأ نآرقلا نإو « للا باتك لجرلا هبلع مركأ ام قحأ »

 . ةراجإ ال ةباثإ هنأ هميلعت ىلع ىطعي ايف دقتمي نكل و ةرجألا هيلع ذخؤت

 . ٩٠ : ماعنألا ) ( ١

 . دمحأو يذمرتلاو يراخبلا هاور ( 7 )

  



 ثيدحلاو نآرقلا : حيحصلالوقلا وهو : لاق اقلطم زاوجلاب لئاقلا كلام ليلدو

 '١'ه ىوقتلاو ربلا ىلع اونواعتو » : ىلاعت هلوق نآرقلا ليلدف “ رظنلاو لمملاو
 قحأ » : ةلل هلوق ثدحلا ليلدو “ لجو زع هلا باتك نم مظعأ رب يأو

 . [ ملسمو يراخبلا هاور ] « لجو زع للا باتك ارجأ هيلع متذخأ ام

 يسفن كل تبهو ينإ : تلاقف للع هللا لوسر ىلإ تتأ ةأرما نأ يورو

 نكت مل نإ ه : سلجملا لهأ نم لجر هل لاقف « ةيناث تداعأف اهنع ضرعاف
 : لاقف ؟ . ءيش كعم له » : لاقف « هللا لوسر اي اهبنج"وزف ةجاح اهب كل

 : هل لاقف « رازإ الب "تيقب اهيلإ هتعفد نإ اذه يرازإ الإ ءيش يعم سيل

 ءيش كمم له » : لاقف ى دجأ مل : لاقف « ديدح نم امتاخ ولو ائيش سمتلإ ه

 نأ ىلع لع يبنلا هجةوزف .اذك و اذك هنم يعم معن : لاق « ؟ نآرقلا نم

 ،ةراجإلاب نآرقلا ميلعتزاوج ىلع لدي ثيدحلا اذهف.'"«نآرقلا نمهعم ام اهملمي
 حاكنلا يف كلام هب ذخأي مل نكل و اقادص نآرقلا ميلعتب حاكنلا زاوج ىلع لديو

 لمملا ليلدو “ قادصلا يف هزاوجب ذاش لوق بهذملا يفو “ هبهذم روهشم ىلع

 دقو“هبنب ملعت ىلع رجألا صاتقو يبأ نب دعس ىطعأ و هوز"وج ةنيدملا ءاملع نأ

 ملعت هرك ادحأ نأ انفلبيمل:كلام لاق هريغ اذك و “ةرجأبهرمأ ادبميفءاطع ملع

 رجألا هجو ىلع ةراجإلا زوجت يذلا هجولا امأو . ةرجأب ةباتكلا وأ نآرقلا

 ةلاسرلا يف دم يبأ مالك رهاظو عنملاو « زاوجلا : نيلوق ىلع لجلا ىلع وأ

 ليلدو ص ةنودملا رهاظ وهو قادحلا ىلع ملعملا ملعتب سأب الو ه : هلوقل زاوجلا

 ىردي ال لوهجم هنأ عنملا ليلدو “ بابلا اذه ريغ يف لعجلا ىلع سايقلا هزاوج

 )١( ةدئاملا : ٢ .
 ) ٦ ( ررا٠ دمحأر دراد وبأو يراخبلا ٠

_ ٤ . 



 : مهضعب لاق قدحتي ىتم قدحتلا ريدقت ىلعو قدحتي ال وأ يصلا قدحتي له

 الب ةرجألاو لجألا هيف نيع يذلا وهو ى قافتاب زئاج هجو كلذ يف ةراجإلا
 ىلع اندالوأ ميلعت ىلع َكثلعاجن" : ملعملل لوقي نأ لثم ةرجألا ءاطعإ يف ددرت
 الو “ اذكب رهش لك وأ ى اذكب ةنس لك وأ « اذك و اذكب الثم رهشأ ةتتس

 هباحصأل سيل و لجألامامت لبق جورخلا ملعملل سيل و يبصلا لقع رابتخا ىلإ جاتحي
 دارأ نإف « ةقيقح ةراجإ هنأل لجآلا لبق مهدالوأ اوجرخي وأ هوجرخي نأ
 اودارأ نإو“لعجلا هبشأ هجولا اذه نمو ى هل ءيش الف لجألا لبق جورخلا ملعملا

 اولاق اذإ الإ ةراجإلا هبشأ هجولا اذه نمو ع ةراجإلا عيمج مهيلعف هجارخإ

 كءاش ىتم كرتلا دحا و لكلف ى اذكب رهش لك وأ اذكب ةنس لك كرجاؤن : ملعملل

 هيف نيع يذلا وهو قافتاب زوجي ال هجو امأو . ملع ام باسحب ةرجألا ملعملل و
 اندالوأ ملعت ىلع كرجاؤن : لاقي نأ لثم ةرجألا يف ددرتلا عم ةرجألاو لجألا
 هلو كل ءيش الف اوقدحي مل نإف ى اوقدحي نأ اذك و اذكب الثم ارهش وأ ةنس

 يصلاناك اذإ ايف فلئتخا معن “ ىمسملا نم رثكأ ةرجألا نكت مل ام هلثم ةرجأ
 اذه ملعت ىلع كرجاؤن : لاقي نأ لثم عنملاو زا وجلاب لجألا كلذ يف قدحتي

 الف زاوجلاب انلق اذإف « ةلقلا نم كلذ هبش وأ نيبزح وأ ادحاو ابزح ةنس يبصلا

 . ىمسملا نم رثكأ ةرجألا نكت مل ام هلثم ةرجأ ملممللف عنملاب انلق اذإو ى مالك
 لشم ضحملا لعجلا وهو لجألا هيف ركذي مل يذلا وهو هيف فلتخمُ“هجو امأو

 ىقح : لاقي وأ هلك نآرقلا اوقدحتي ىتح اندالوأ ملمت ىلع كلعاجن : لاقي نأ

 ةرجألا كانيطعأ اوقدحت نإف ى ةياتكلا اوقدحتي ىتح : لاقي وأ هضعب اوقدحتي
 هك رت ول ءيش يق نوكي نأ لعجلا طرش نم نأل عنملاب ليقف . كل ءيش الف الإ و

 ىتمو نوقدحتي له ىردي ال ذإ لهجلل اضيأ عنمو لعاجلا هبعفتني مل هل لومجملا
 لبقو“هلثم رجأليقو ى هل ءيش الف الإ و هلثم رجاف لمملا "متأ نإف « نوقدحتي



 وأ هيبن وه له يبصلا رابتخا طرشب هيلع لمملا دجو ولو “ ةرورضلل زاوجلا
 : ةراجإلا و لعجلا نيب ةددرتم لئاسم سمخ :« رهاوجلا ه يف شاش نبا لاق ؟ ديلب

 ءاملا جارختساو ى هربلا ىلع بيبطلا ةطراشم وأ « قادحلا ىلع ملعملا ةطراشم

 ءامبرألا وءاثالثلاو نينثإلاو دحألاو تسلا ملعتلا مايأ و. ةنيفسلاءارك و«ةسرافملا و

 مزالينأ يعازخلا هللا دع نب رماع رمأ هنع هلللا يضر باطخلا نب رمع نأ كلذو

 رصعلا ةالص ىل ! رهظلا نم مث “ ىحضلا ىلإ حبصلا ةالص دعب ملعتلل نايبصلا

 وبا لاق ٠ ةداع وا طرشب الإ لدللاب مهميلمت همزلي الو راهنلا ةمقب ق نوححريو

 هتمزالم تقو ضيرملا ةدايع الو ةزانجلا روضح هل زوجي ال :يسافلا نارمع

 ءادغلل رهظلا لبقو راطفإلل'١)وحلادعبمهقلطي و: «لملحلا ه بحاص لاق “.نايبصلا

 ملعتلا تقوو . هرصقو راهنلا لوط بسحب ةيشملا يف ةحارلا ضعبو « ريبكلا

 حاولالا مهبتك دعب ةعمجلا مويو سيفلا موي حيرستلا تقوو ليللا نود راهنلا

 تبسلاموي ةحيبص الإ بتكملا ىلإ نوعجري الو سيخلا موي اهديوجت و اهحيحصت و
 هنأ كلذو ص يعازخلا هللا دبع نب رماع هنع هللا يضر باطخلا نب رمع رمأ اذهب

 دقو ةنيدملا ىلإ عجر هنإ مث ى اروهش اهنع باغف « اهحتف ماع ماشلا ىلإ جرخ
 مهتعرسل نايبصلا هيلإ قبس نم لوأف هئاقل ىلإ اوجرخف ى هنم سانلا شحوتسا

 قيرطلا ىق , ي مهعم تايو سدحلا م كلذ ناكو 0 مب ةريسم ىلع هوّقلتف مهطاشنو

 متبعت متنأ : دالوألل لاقف { :لا لبق ةعجلا موب ةنيدملا مهعم لخدو ةعجلا ةلسل

 تقو ةمجلا مويو سدحلا مب كل تلعح دقو لوخدلا ق امويو جورخلا ق اموت

 ىنفلابو هتنس تامأ نمل رقفلاب اعدف“ةمابقلا موي ىلإ مكدعب نملو مكل ةحارو حيرست
 . اهايحأ نمل

 رئاس يف فرعلاو ى زئاج فرملا ىلع نايبصلا ةلاطب : ةلاسرلا حرش يفو

 )١( رجفلا : اهباوص لعلو 0 لصالا يف اذك .

  

 



 زوجي : ليقو ى اضيأ سيفلا موي فصن رصم يفو « دايعألاو عمجلا مايأ دالبلا
 «نونحس» هلاقو . يسنتلا قاحسإ وبأ هلاق . نيمو وأ ًاموب نايبصلا حيورت ملعمل

 نيموي يف وأ موي يف رطفلا موي دعب زوجي : نارمع وبأ لاقو . نييورقلا ةبوجأ يف
 اموي ةيرق ىلإ بيغي نأ ملعملل زوجي الو ى ةسمخ ىلإ ىحضألا دبع يفو ةثالث وأ
 ريجأ يضاقلاو يضاقلل زوجي ال هنأل ، ةعيض حلصيل ةثالث وأ نينثا نيموي وأ

 تنزنذإب الإ مايأ ةثالث نم رثكاب مهل نذؤي الو هنم بيرق وهو مهلك نيملسملل
 ثدحم ةقدحلل حيرستلا مكحو « نذإ الب مهل نذؤيف ى دايعألا مايأ فالخب مهئابآ

 مكح امأو « للحلا ه بحاص هلاق ءابآلا ىلع هطرتشي نأ ملعملل زوجي ال ليطعتو
 ةداع وأ ةطرش ةمزال ةقدحلا نأ يرزجلا قئاثو يفف « ملعملا اهذخأي يتلا ةقدحلا
 امأو ى ةداع وأ طرشب تناك اذإ نجسلاو برضلاب اهب يضقي : سنوي نبا لاق

 ذخأو ةباتكلا يبصلا فرع اذإ :يسباقلا ةبوجأ يفف “ نآرقلا يف ةقدحلا عضوم

 غلب اذإو « ابهذ ريناتد ةعبرأ هلف كلملا ةروس غلب اذإو ى مهارد ةينامث ملممللف هتيآ

 ارانيد رشع ينثا هلف ممرم ةروس غلب اذإو ى ابهذ ريناند ةينامث هلف حتفلا ةروس

 بتك الب نيقلتي ةءارقلا تناك اذإ مكحلا اذكه : للحلا بحاص لاق . ابهذ

 يبصلا تتأ اذإ ةمتخلا ةقدح ملعملل : « نييورقلا ةبوجأ » يفو . حول الو

 بتكي ليقو ع نرآرقلا يثلث متأ اذإ : ليقو “ نترآرقلا عابرأ ةثالث

 يف سيل ليقو “ ةرقبلا ةروس متي ليقو ص ةرقبلا ةروس نم ةيآ لوأ

 ةبوجأ » يف اك نآرقلا متخ ينعأ « متخلا ةقدح الإ ةقدح ال ليقو ةقدح لصفملا
 عابرأ ةثالث متأ اذإ متخلا قدح : ملحلل انلق امنإو : نونحس نع « نييورقلا
 ريدملا ةلزنمب هنآل ء مدقت ام ىلع ةرقبلا نم ةيآ لوأ بتكي وأ هشلنلث" وأ نآرقلا

 نأ يبهولا يضابإلا بهذملاو ‘ ضرمي مل ام امل ام عازتنا ديسلل ذإ دلولا م أ وأ

 اهدلو اهضمب وأ اهثرب نأك قتعلا هوجو نم هحوب تقتع نإ "الإ ةمأ دللا م ١

 فرعلل اهيف رمألا عجرب نكلو ى «ةتملا» يف اك ةدودحم ريغ ةقدحلا نأ رويشملاو



 هتلقب لقتو ظفحلا ةرثكب رثكتف هتتلقو ظفحلا ةرثك و ةيلاملاو ةءورملاو ةداملاو

 الإ هديوجتو يبصلا ظفحو بألا لام ردق ىلع ةقدحلاب ىضقي : بيبح نبا لاق

 لحس نع يقب نإف ى ملعملا دنع نم هوبأ هجرخأ نإو ى اهك رت بآلا طرتشي نأ
 اهطرتشانإ الإ ءيش همزلي مل هوحنو سدس يقب نإو ى هل ةمزال يهف ريسي ةقدحلا

 رذع" ةلعل وأ هلعف حبق حش نم هدلو ميلعت بآلا كرت اذإو « لوآلا يف ملمملا

 ل إاإو © هميلعت يف هيلو َعسينلف لام يبصلل ناك نإف « بآ هل نكي مل نإو
 نكي مل نإو ص نيملسملا ةعاجف نحي مل نإو “ يضاقلاف نكي
 ام ملسأ نم ميلعت ةيافكلا ضورف نمو . برقألاف برقألا هبراقأو هماف
 فرعي مل اذإو ى نسحأ رعشلاو لئاسرلاو “ىثنألل طخلا ميلعت كرتو هب ينلصي
 ةبوجأ يف نونحس لاق ى هل ةقدح الف « كلذ ريغ الو ءاجه الو افورح ال ائيش

 اذإو ث نآرقلا فورح مهفي الو وجه ال يبص يف ملعملل ءيش ال : نييورقلا
 ظافحلا الإ هنم ملسي ال امم اليلق ناك نإف ى هباشتم ريغ نم لقتناو يبصلا أطخأ
 ةقدحلاف ايبص اولوادت اذإ وقدح الف رثك نإو ى ةقدحلاب كلذ رضي مل نودودعملا

 رثكألا هدنع ملعت نمل ليقو . نييورقلا ةبوجأ يف نونحس هلاق هدنع متخ يذلل

 ءابهغلب اذإ ةقدحلا ملعملا قحتسيو ى هدنع ملعت ام ردقب دحاو لكل ليقو

 ثلث : ليقو عبر اهعضومل يقب اذإ ليقو عبرلا نم لقأ اهمضومل يقب اذإ ليقو
 . « نييورقلا ةبوجأ ه يف نونحس هلاق اضيأ ةقدحلا ملممللف نآرقلا داعأ اذإو

 وبأو يمافلا نارمع وبأ لاق . داعأ اذإ ةقدح ال : « للحلا ه بحاص لاقو

 ائراط وأ الصأ عضوملا كلذ نكس نم ىلع ملعلا طرش بجي : يجرجرلا نارمع

 ص لكلا ىلإ دئاع عفنلا نأ لوآلا هجوو « دلو هل نم ىلع بجي : يسنوتلا لاقو

 اذلو “ مزال طرشلاف رهشأ ةثالث غلب نؤف جورخلا دارأو ملعملا عم دقعي مل اذإو

 لجألا نآل هكاردتسا ال ضرملا تقوب بسوح ةدملا مامت لبق ملعلا ضرم
 نيد يف نيد حخسف اضيأ هنألو هتوفب توفي هب تقوملاف هضعب تاف دقو نعم
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 ضبقك لئاوألا ضبق نآل داصحلا يف اهخسف مث لجأ ىلإ مهارد هيلع نم ةلزنم
 ةعامج وأ يضاقلا وأ ناطلسلا عضوملا لهأ نم ')راضحلا لقعي يذلاو “رخاوألا ا

 ملست نمعنتما نم لكنيو عضوملا لهأل مزال طرلاف هودقع اذإف « نيملسملا نم
 نإ يفنو درط ىبأ نمو« ملعملاةرجأ نم هبوني ام ىلع ربجيو بتكملا ىلإ هدلو
 . اعيجو ابدأ بدؤيو هتداهش زوجت الو نيدلا ناكرأ نم انك ر همده هيلع ردق

 بآلا مزلي ال : لاطب نبا لاقو . هدلو راضحإ ىلع لجرلا هركي" : دمحم وبأ لاق
 ءافولا ملعملا ىلع بجيو ةصاخ دئاقعلا هملعي نأ بجي امنإو « نآرقلا هدلو ملعي نأ

 زوجي الو ى نيتقفص وأ ةقفص يف كلذ ناك دحاو الإ قبي مل ولو لجألا متي ىقح

 باتكو « ةبتعلا ه باتك يف مساقلا نبا لاق ‘ لجألا مامت لبق جورخلا ملعملل
 ةبوجأ , ق ديز يبأ نبا زاوجلاب لاقو “ زاوجلاب الاق : ليقو 9- بامبتسالا ,

 ولو سلج ام ردقب ةرجألا نم هلو « اوؤاش ىتم هجارخإ هباحصألو « نييورقلا

 ! ةبوجألاو ةلئسألا ه باتك يف يدوادلا سابعلا وبأ لاق اذك و « ادحاو اموب

 : يفصلا نسحلا وبأ لاقف ى جرخأ اذإو ى لمعلا ماتب الإ هل ءيش ال : ليقو
 وأ اولحترا اذإ ملعملا همبتي يذلا امأو « هجورخ نيح ال لجأ مامت دعب اهقحتسي

 رثكألا ىلع ةلماكلا ةرجألا هل نوكتو رثكألا عبتي : يسباقلا ةزح يفف اوقرفت

 نآل يعارلا فالخب رارطضا وأ رايتخاب اوقرفت ءاوس رثكألا عبتي لقألا نال
 حاَرشضعبلاقو.مهل ىعر ام باسحبةلماكلاةرجألا ذخأ هنع اوقرفت اذإ يعارلا

 نأ ملعملا يف طرتشيو ى هضعب وأ نآرقلا عيمج ظفح قادحلاب دارملا : ةلاسرلا

 حمسي ل نإف « هلاح نع لئس بزعأ ناك نإف « اجوزتم لاحلا روتسم نوكي

 نم اسوبع ابهم نوكي ن ] يفبنيو 0 الف الإو ملعتلل هصن حيبأ فافعلا الإ هنم

 نآرقلل ميلعتلا نم دوصقملا : ةلاسرلا حا"ةرش ضعب لاق « حازم ريغ رفنع ريغ
 جراخ ميلعتو امهوحنو راهظإو ءافخإ نم هنيناوقل اناقتإو اظفح نوكي نأ

 )١( لصالا يف اذك .
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 ىلع زاوجلا راتخملاو ، تعنم و 4 ًاطخ ولو تاعانصلا ميلعت ىلع تزّوجو

 نع ىهنيو فحاصملا مسر ىلع ةياتكلاو كلذ يف يبصلا ةضايرو “ فورحلا

 اهماكحأو موجنلا ملع ين لوخدلا ىلإ ةليسو وه امم هوحن و داج ابأ مهميلعت
 فحصملا يف هأرقي نأ يه ارظنو ‘هردص يف نآرقلا ظفح يه ارهاظ ةقدحلاو
 : ليقو ى موي يف بوث ةطابخك زوجي ال : ليقف الثم ةنس يف ةقدحلا طرش نإف

 ملعملاطرف نإو ى هلثم رجأ هلف قدحتي ملف لجألا مت نإف ى كلذ نود اذه زوج
 ردقب ةرجألا نم هلف لاق ام "حص نإف ى ربتخا يبصلا ةدالبب رذتعا نإو بدأ

 ىلع ) ةراجإلا يأ ( تزوج و ) يناثلا بيذهتو لوألا بعت ىلإ رظنيو ملع ام
 ناسللا قطن نم ميلعتلا نأل ( اطخ ولو ) ةعورلاو ةحابملا ( تاعانصلا ميلعت

 ابسك ىمسيو بقاميو هيلع باثي يذلا لمملا يف لخادو لامعألا نم قطنلاو
 يأ ( تعنمو ) شمي ملو ناسللاب عاب اذإ ةرجأ فا"وطلل نأ مهضعب نع "رم دقو
 نآل اهزاوج حيحصلاو ث ناسللا ريغ حراوجلا لمع اهيف سيل هنآل مهضعب اهمنمو

 لزهي و رفصيو يع ملكتلا ناسنإلا رثكأ اذإهنأىتح ندبلايف رثؤم وهف لمع قطنلا
 وأ هديب ريشي وأ يشمي هميلعت يف ناك نإف ى عادصلا هنم نوكيو حايصلا ةرثكب

 هلف ملعتملا ةجاحل ميلعتلا عضوم ىلإ يشم وأ ةرجالاب ملعتيف هاريل لمحي وأ هلجر
 امم يهو لام ةادألا نأل كلذو نالوقلا ملكتملا ةرجأ يفو“ امزج ى هلمع ةرجأ
 هديب لمع هنآل اهبحاصل ال هل هرجألاف ةرجأب دحأل ملعتملا اهب لمع نإو « صقني
 اهبترج وأ هلام يف هسفنل اهب لمع نإ اذك و « ةرجأاهب هل تناك دق اهبحاص نألو
 هنأل هبلع اهف طرشلا ناك نإ : ليق كلذ ىلع طرشلا ناك ولو ى اهب عنصلاب الام

 زرح ىلع )ةرجالا زاوج يأ (زاوجلا راتخفاو ) الالح مرحي ملو امارح للحي م
 مهيلع قلغي ناك اذإ لمع زرحلا نأل غللبلا نم لفطلا ةلزنم لزني نمو ( لافطألا

 فياشلاك وهف مهبقاريو هعضوم نم لاقتنالاب مهنم جرخ نم دري وأ بابلا
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 الو ك ةع ونم هيلع يهو ك ميلعتلا ىلع ال مهحا ولأ ريطست و مالقألا يرب و

 كلذ دنع هل لعحب ام رقس نم مودقو ةدالوو ةمتخ ىلع ملعم ذخأ

 ريغ لمع وه امم كلذ وحنو ( مهحاولا ريطتو مالقألا يربو ) يعارلاو

 ربتعي نأ كلذ نم ىلوأ لب اجوعم وه رطس هل رطسي مل نإ هنأل ناسللا لمع
 بتكي ام ظفح ةبوعصو “ همدعو ظفح نم هلاوحأ ددجت بسحب هل ًاريطست

 هسوسيو هربتخمنوكيف كلذ بسحب رثكيو لقي روطسلا ددع نوكف هتلوهسو

 باسجيال كلذ باسحب ةرجألا هلف كلذ لعفيو مهملعي ناك اذإف( ميلعتلاىلع ال )

 رم املكو بهذملاوهو (ةعونمم) ملعتلا ىلع يأ (هيلع يه) ) ةرجألا ( و ملعتل

 نمل زئاجفمتملا لام نم ولو ءادهإلا امأو « انموق لاوقأ نم وهف ةقدحلا رمأ نم

 موي نايبصلا ةلاطب اندنع تبثو ى نيدلاب لك آلا نم "دمي ال ام لك اذك و هلمفي
 ( ةمتخ ىلع ملعم ذخاي الو ) يواشوشلا نع رم ام ةدح ىلع ةعجلا مويو سيلا

 الوق ركذ فنصملا نأل كل هتقس امنإو “ ةرم دقو ةقدحلا ىلع انموق هلعفن اك

 ةدالو وأ ملعملا ةدالو ( ةدالوو ) هايإ للا همحر ينويدملا مالك لاتحالو زاوجلاب

 همئاق وأ هيبأ مودق ( رفس نم مودقو ) هلهأ نم ناك نم وأ همئاق وأ يبصلا يبأ

 هبلق نأمطا نإو ى ةارادم هنأل ( كلذ دنع هل لعجي ام ) هلهأ نم ناك نم وأ
 . هسيدأت ىلع ال الو هكلمو هلك أ هلف ةهارك الب كلذب مهاضرب ملعو كلذ ىإ

 دايعألا لثم يف ةيطعلاب ىضقي الو : ةلاسرلا حارش ضعبو يواشوشلا لاقو

 مهمس رىلع اهيفء ءادهإلا زوجي الف دوهيلاو ىراصنلا دابعأ امأو بحتستو مساوملاو

 مهنمكلذ لبقي سانلا نم ريثك و ى كرسلا مظعت كلذ نآل اهيف مهاياده لوبق الو
 بآلا تاف ةقدحلاب ىضقي انلق اذإ : خويشلا ضمي لاق يدوهيلا دنع رطفلا ديعك

 ة الف الف ملعملا تام اذإ كلذك و « ةثرولا ىلع ملعملل ءيش الف اهب ءاضقلاو اهذخأ لبق

 امب موقيو ملعلاب لفتشي هنبا كرت نع نونحس لئسو « بآلا ب تنرول ءيع ءيش

 جحلا نم مظعأ كلذ يف هرجأ : لاقف ؟ رجأ كلذ يف هلا : لمملا نم



 الو نمل الو متش ريغ نم هرق "هدنعو يبصلا لذاخت اذإو « طابرلاو داهجلاو

 ث ريثات ريغ نم ةعبرألاو ةثالثلا وحن نبل طوسب هبرض دفي مل نإف ع رجه
 هنل وملعملا نذاتسا ةالابملا مدعب وأ ب و رهاب يبصلا فرع نإف“ةرشع ىلإ يهتنيو

 برض نايبصلا نم ادحأ ىلوي ال نأ « نونحس ه بحتساو ى هبرض يف دازو

 نارمع وبأ لاق . ثانإلاو روكذلا نيب ةقرفتلا رظنلا نسح نمو : لاق يبص
 : لاق عجاضملا يف ةقرفتلا غلب نمب « ةفرع نبا » هدّيقو “مهممج هركي : يسافلا

 مهنم قدصلاب فرعي نم لوقب مكحي : ليقو “ ضعب ىلع مهضعب ةداهش لبقت الو
 ىلع ملعتلا ناكمو طوسلاو : لاق هريغو ماعطلا يف ابرلاب لماعتلا نع مهاهنيو

 اريغص ناك نإو ى دجسملا يف ملعي نأ زاج بدألا غلبم يبصلا غلب نإؤ ى ملعملا
 دلو نمل مهلسريو مهممجي نأ زوجي الو«كلذ بحأ ال :مساقلا نبا ىورف “ ثبمي

 هل ءامدخ مهلمح نأ زوجي الو ص هل هب نوتأي ام اوذخأيو ائيش اولوقىل جوزتي وأ

 ص ةداعإ وأ طرشب الإ : يلوزجلا لاق . يقسلاو باطتحالاك هجئاوح ءاضق يف

 فخسلاوءارزولا نم ةوشرلاو ءارمآلا يف قسفلا رهظ اذإ». للع للا لوسر لاق
 نم ريخ ضرألا نطابف ةماعلا نم ليلحتلاو ةصاخلا نم ةنهادملاو ءارقلا نم
 . قيفوتلا كلابو هتداهش يف حدقي هنإف « هلطبف يبصلا هاشرأ اذإو « اهرهاظ

 ح زئاج مساوملاو دايعألا يف ملعملا هذخأي ام نأ : « نييورقلا ةبوجأ » يفو
 كلمي ال ريغصلا نأل ريغصلا هاطعأ نإ الإ طرش وأ فرع" هب ىرج اذإ هب يضقي

 هتداهش يف ةحرج وهف هذخأ نإف ى هيلع روجحس هنأل اضيأ زجي مل كلم نإ و
 ةلضف ناك وأ ليق .همئاق وأ هبأ نم ةلاسر كلذ نا هبلق نأمطا نإ الإ هتمامإو

 ىلع ذخأ ولو اهف ةحرجف ى رافكلا دايعأ يف ذخأ نإو « عابضلا اهيلع فاخي

 نأ طرشب سورملاو ةسيفنلا نم ملعملا ذخأ ام زوجي : ضعب لاق ى كلام غلاب



 دنع .امإ مهءابآ نذأتسي ىتح مهجرحي ال نأو م ةيذأ مهجورخ يف نوكي ال

 ال نرأو يطعملا سفن بيطب كلذ نوكي نأو ى ةطراشملا دنع امإ و عوقولا

 م رض ال تقو ف مهجرخي ن أو ءاسفنلاو س ورملا هيلإ ثعبي ىتح مهشعبي ال

 مرح طرش مرخنا نإو .بتكملا يف هدنع نونوكي ال يذلا تقولاو “ سيخخلاك

 ةحرجف مهنم هيلإ نسحأ نم لضف نأب مهنيب "وسي مل نإو هلعاف جرحو كلذ
 متيلل ةمحر مهتلقأ مكنايبص يملعم رارش ه : وقلي هنعو ى هتمامإو هتداهش يف

 عضوملا برق نإضمب ىلإ نايبصلا ضعب لاسرإ زوجيو )١١' « نيكسملل مهظلغأ و
 نإو آردت كلذ ناك نإ هل ضرعي امل جرخ اذإ مهنم اضعب فلختسي نأ هلو

 داقعنا دعب ءيشب عوطتلاك هنأل زوجي : لبقف هترجأ ىلع ةدايز ملعملل ءيشب عوطت
 ةرجأ تسيل هترجأ نآل ةدايزلاب هنوبساحي الو « ال ليقو « فرصلا وأ عيبلا

 اذه لجألو ع دلو هل سيل نم ىلع ةبجاو اهنأل فورعملاب تج زم لب ةحيحص

 :'ضمبلاقو “روهشملا ىلع هضبق لبقدلو هل سيل نممهذخأييذلاماعطلاعيب هل زاج

 ةدايزلا قحلت له :نيلوقلا ببس و “ هترجأ ىلع اعوطت اوداز امب هوبساحي نأ مهف
 لقملا فالتخال نآرقلا نم ملعتي ابف دح ال هنأ ملعا و ؟ ال مأ دقعلاب دقعلا دعب

 هنع هللا يضر باطخلا نب رمع لوقل “ تايآ سمخم دودحم "لقو لاوحألاو

 للع دمع ىلع لزنأ ندهتتنت ليربج نإف ‘ تايآ سمخ تايآ سمخ نآرقلا اوملعت »

 . كلذ نمفتايعرلا يف تافولأم تاسمهلا رومألا نألو ع تايآ سمخ تايآ سمخ

 يف رقبلاو لبإلا ةاكز تلعجو ةسمخ مئانغلا تلعجو “ سمخ ىلع مالسإلا يني"
 عباصألا تلعجو “نيسمخ ةماسقلا تلمجو ى اسمخ ناعللا ةداهش تلعجو ةسمخ
 لمج و“نيرسشعو ةسمخ ءايبنألا ددع نم نآرقلا يف ركذو « اسمخ اسمخ نانبلاو

 . ةعونصملا ءىلآللاف ك عوضوم ) ( ١
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 نآرقلا يف ىلاعتهؤامسأ و ى نيرشعو اسمخ نآرقلا مأ تايلكو “ ةسمخ مزعلا ولوأ

 قلفلا ةروس تايآ ددعو ى ةرشع سمخ صالخإلا ةروس تاملك و « ةسمخ

 . سانلا ةروس اذك و اسمخ

 دبع ونأ هسح و : يسافلا نارمع وبأ ههرك و « ةراهطلا نابصلا دادم مكحو

 . سجنلا نع نوظفحتي ال نميف فالخلاو “ يجارجرلا نيساي نب دمحم هللا

 نأ حيحصلاو ، فيفخ الو ديدش ال طسوتملا برضلا يبصلا بيدأت ةفصو

 متشلابضعب و فيفخلاب ضعب و “ ديدشلا برضلاب الإ لثتمي ال ضعبف “ هبسحب كلذ

 ضيرعنّسل بطر طوسب برضلا و“ برضي ال ومتشيالف متش الب ضعبو“ برضي الف

 برضيو « ةالصلا كرت ىلع يصلا برض يف هلاق نكل . « للحلا ه بحاص هلاق

 عارذلا وأ دضملا وأ ردصلا وأ فتكلا وأ ةدعقملا وأ بوثلا ىلع رهظلا قوف

 نيدرجم نيمدقلا نطاب ىلع وأ : ةيكلاملا نم « للحلا ه بحاص لاق . نسل طوسب

 متشلاو ١)حوللاو ةالصلا ىلع برضيو ةالصلا كرت ىلع وه امنإ اذه : لاق نكل

 ريغو ءوسلا نارقأ ةطلاخم و نيدلاولا قوقعو بتكملا نم بورهلاو بذكلاو

 : بهشأ لاقو ص نينس رشع برضلا نامز : مساقلا نبا لاق . ملاظملا نم كلذ
 ص نينس عبسل ةالصلا ريغ ىلع برضي اندنعو ى ةالصلا ىلع اذه “ نينس عبس

 ةعبس متشلا ىلعو ى ةسمخب حوللا ىلعو ى طاوسأ ةثالث ةالصلا ىلع برضي : ليق

 ةرشع ةلاطبلا ىلع زوجي : ديز يبأ نبا لاقو ى ةرشع بتكملا نم بورهلا ىلعو.
 برض جوزللو : ليق « باصأ ام ةيد هيلعف زواج نإو ى ةثالث ةءارقلا ىلعو
 "بسلا ىلع : بهشأ لاقو ص هنم هب صتقت داز امو “ ةرشع هتصع اذإ هجوز

 الو :انموق لاق ث ةثالث ظفحلا ىلعو “ ةرشع بتكملا نم بورهلا ىلعو “ ةعبس

 رهاظ ىلع ةثالث زواج نإ : بهشأ لاق « نيمدقلا لفسأ الإ برضلا نوكي

 )٠( موصلا : اهباوص لعلو لصألا يف اذك .
 ۔__»ه ٠٩ ٥ ۔ے'۔»



 لع ال > هعنص و لمع ىلع هف تز وجو . فحصم ةباتك ىلع تعنمو

 . .... ...... .... ... نآرقلا ببس

 : انموق ضعب لاق . نطبلا ىلع برضي الو « ىدعت هنأل هنم "صتقا نيمدقلا

 ىلع نابضلا مزلو ى زئاجلا برضلا نم دلوت ام ىلع نامض الو “ رهظلا ىلع الو
 الو ملمتلا ىلع يبصلا برضي : ليق “ هنم دلوت ام ىلعو عونمملا برضلا سفن

 ىشري ال : ليقو “ برضي الو ىشري ليقو ‘ بهشأ و مساقلا نبا هلاق ىشرب

 مدمب لسكي دق هنآل “ فيعض ىشرب هنأب لوقلاو برضي لب برضي الو
 دلو مهضعبل ناكو « ةالصلا يف كلذ : اولاقو صلاخ ريغ هلمع نوكيو ءاطعإلا

 بألا عنتماف هاضاقت لجألا "لح الف مولعم ءيشب هوبأ هرجآف ةالصلا نم عنتماف
 ناك اذإ دلولا هل لاقف ! اذامل يلامو كسفنل كتالص : لاقف ةرجألا ءاطعإ نم
 ص دجسملا سابحأ نم ملعملا ذخأيو ى ةراهطب كل اهتبتلص ام للاوف اذه كدصق

 مهيفنيذلا ءايلعلا اذك و“اينغ ناك ولو ةاكزلا ذخأيو امامإ وأ انذؤمناك نإ لبقو

 لاق . يلازغلا هلاق ةمئألاو نينذؤملاو نيسردملاو نيتفملاو ةاضقلاك مالسإلا عفن

 اذك و ص ءاينغأ اوناك ولو ءاملعلل ىلوأف ءاينغأ اوناك ولو نيلماملل زاج : يمخللا

 نيدلا عيبك نوكي الئل ( فحصملا ةباتك ىلع تعنمو ) . نونحس اهزاجأ

 هراشعأ و هنامتأو هبازحأ و هعابرأ نيبتو هطقنو هلكش ىلع تزاج و « هب لك لاو

 ببس ىلع ال ةعنصو لمع ىلع هيف تزوجو ) فوقولاو تايآلاك كلذ وحن و
 اهميب زاوج ىلع ةيكلاملا تقفتاو ى فحصملا عيب يف فلخلا اذك و ( نآرقلا

 ص بيبح نبا اهعنمو ص مساقلا نا اهزاجأف ع فحاصملا ةراجإ يف اوفلتخاو

 نمل بتكلا الو فحاصملا ءارك زوجي ال : « ناويدلا » يف هلاق عنملا : انبهذمو

 . ه ا كلذ نع ع هللا لوسر ىهنو ملعلا نمث كلذو ى اهيف أرقي

 ةزئاج لىقو 0 ةهوركم لسق 7 ارقي نمل فحصملا ةرحأ : « جاتلا » يفو
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 اضيأ هيلع ايقر ىلعو س ميلعت ىلعال ، لمع ىلع باسحو ةمسق ىلعو

 ءانعلا ىلعو

 يف دعقي نأ هسفن رجاؤي الو « فالخ ىلحلا ءارك ىفو « قرولاو ى نيتفدلا ىلع
 هنآل تام نإ ةيد الو « ةصمم هنأل لعف نإ هل ةرجأ الو هريغ لدب سمجلا

 ع كرشلا نم ةملاسلا زورحلا ةباتك ىلع ةرجألا زوجتو ص هسفنب ملظلا عقاو

 ةرجألا هركت" : ةنودملا يف لاق : يواشوشلا لاق . اهعيبو ملعلا بتك ةباتك و
 ةغللاو وحنلاو لوصألا وضئارفلاك نونفلا نم هريغ اذك و هتباتك و هقفلا ملعت ىلع

 زوجي : يمخللاو سنوي نباو بيبح نياو نويسلدنألا لاقو . بدألاو رعشلاو

 . ھ ا ةهارك الب كلذ

 نبا بتك تعيبو : لاق 0 كلذ ملمت ىلع ةرحألا ن ود 77 زاوح بهذملا و

 . ه ا حالصلاو هقفلا لهأ كلذل رضحو ابهذ رانيد ةئامالثب بهو

 رجز" رافكلل ةباتكلا وأ ملعلا وأ نآرقلا ملعت ىلع ةرجألا ذخأ نإو
 هسفن رجأتسا نإ اذك و ى هل كرتت : ليقو ى هل ةبوقع اهب قدصتو هنم تعزن"و

 ةمسق ( ةمسق ىلع ) تزوج ( و ) هنع رجزو هدقع خسف ملعي مل نإو مهل

 [بلاغ ايهب دوصقملا سبل و ( ميلعت ىلع ال لمع ىلع باسح و ) اقلطم كرتشملا
 زوجت : ليقو « ميلعتلا ىلع ال امهيلع ةرجألا ذخأ ملعتلا يهب دصق اذإف < ميلعتلا

 ال هنأ ىلع ءانب ملعتلا ةلزنمب اهنأل ميلعت الب ولو زوجت ال : ليقو « ملعتلا ىلع اضيأ
 (و) ضئارفلا ميلعت ىلع ال ضئارفلا باسح ىلع زوجت : اولاقو « ميلعتلا ىلع زوجت

 ثفنو ديب إزمغو ديب حسمك (اضيأ ) لمملا ىلع يأ ( هيلع ايقر ىلع ) تز وج
 ءالمتسالل ةيناثلا ىلعويف ىنعمب تز"وج ب ةقلعتم ىلوألا ىلعو يشمو ةباتك و مفب

 فوذحمب ىرخألاو هب امهادحإ قيلعت زوجيو سكملا زوجيو “ اضيأ هب ةقلعتم

 لمملا ىلع مزاللا بعتلا يأ ( ءانعلا ىلعو ) ءالعتسالا ىلع اعم اتيقبأ ولو « لاح
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 ءارك فبخو « ًاضنأ كلذ ىلع تزّوجو ‘ هتايآو ىلاعت هثنا ءاسأ ىلع ال

 ءاركف افلتخا نإو .ةعطاقمالب زوجو 4 ميرحتب ال \ سسخو ماجحلا

 هلثم

 (هتايآ و) ايقرلا يف ( ىلاعت ها ءاسأ ىلع ال ) ىلوأ ناكل امهدحأ ىلع رصتقا ولف

 للا ءامسأ ىلع ةرجألا مهضعب زاجأو يأ ( اضيأ كلذ ىلع تز"وج و ) اهيف
 اك بطلا ىلع ةراجإلا زوجت و ى باسحلا و ةمسقلا يف ميلعتلا ىلعو ايقرلا يف هتايآو

 نم يمه لمه ءربلا ىلع بيبطلا ةطراشم يف اوفلتخاو ى ايقرلا ثيداحأ هيلإ ريشت

 بهذملا رهاظو : مالسلا دبع نبا لاق.ةلامجلا باب نم وأ غالبلا ىلع ةراجإلا باب

 ةلامجللةيواسم غالبلا ىلعةراجإلا نإ : لاقي الو “ غالبلا ىلعةراجإلا باب نم اهنأ
 هجولا اذه يف ايهئاوتسانم مزلي ال هنأل لمملا ماب الإ بجت ال اهيف ةراجإلا نأ يف
 الو « ةلامجلا فالخب دقعلاب ةمزال غالبلا ىلع ةراجإلا نإف ى هريغ يف امهؤاوتسا

 ك كلذب عوطت اذإ فلتخاو “ لعجلا هجو ىلع لخد اذإ دقنلا طارتشا زوحي

 . ملعأ هلاو هريغ هزاجأو « هيف ريخ ال : لاقو بهشأ هعنمف

 فورخ وأ لجعنمهريغ ىلع اهدلو تام اذإ ةميهبلا م"وري نمل ةرجألا زوجتو
 نمؤملا ةيجنت اهيف نألو ى مدلا جارخإ ةماجحلا نآل ( ماجحلا ءارك ثبخو )
 ق اهنودب وأ ةعطاقمب هتسحح كح يأ > ديدشتلاو لوعقملل ءانبلاب ) سّسسخ و (

 ال ( : ليق اذك > ةبه وأ ةقدصب هنم هذخأي وأ > همف هلماع نمو مجاحلا ىح

 ىلع ( ةعطاقم الب ) مهضعب هزاجأ يأ « ةتسخو ثبخ نود ( زآوجو ميرحتب
 عضوم وأ اذك عضوم ف ام كل نأىلع يل مجحلا : لوقب نأ لثم > ةلوهجم ةرحأ

 عضوملا يف ام ناملعيال امهدحأ وأ امهو كلذ وحن وأ نالف ذخأ ام لثم وأ « اذك

 ٠ ع هل مجحي لب ى لوقلا اذه ىلع ةعطاقم هنأل مارح كلذف وه مك نالف ذخأ ام وأ

 ( هلثم ءارك ) هل ( ف افلتخا ) و ضر مل ( نإو ) هب ايضرو رسيت ام هيطعيو



 . بشخك ىلع تزّوجو س ةكم تويب ىلع تهركو

 ى ءانع هل ردق نكي مل نإو “ ةمطاقم الب مجح اذإ ى ةداع هلثمل ىطعي ام وهو

 لنق هل دقعت يتلا ةرجألا يأ ؤ١) ( ماجحلا ءارك نع يهن ) : لع هنأ يورو
 هؤاطعإ زئاجف ث ةمطاقم الب هيطعي ام امأو « تحسلا نم ىهو ى ةماجحلا

 يورو ى ةمطاقم الب ةماجحلا ةنسلاف ةعطاقم الب همجح نمىطعأ هنأ اك هذخأو
 ىرتشاو « مجحي نأ لبق ةرجأ هل دقع نث ىلع لمحيف مدلا نث نع ىهن هنأ
 ءارك ) : لاق للع هنأ يور امل « همجاحم رسكف ى اماجح ًادبع ةباحصلا ضعب

 ناثيدحلا لمحيو » :) ( ثيبخ ماجلا ءارك ) يورو «( سيسخ ماجحلا

 اهكرتيو هتماجح يف هدبع عطاقي الئل مجاحملا يباحصلا رسك و ى ةعطاقملا ىلع

 اهنودبو “ تحس ةعطاقمب يهف « ةعطاقم الب ولو ى الصأ ةهوركم اهنألو « الصأ
 ةفينح يبألا افالخ ةزئاج ماجحلا ةرجأ : انموق ضعب رثأ يفو . ةهوركم

 ةهارك رافلاو ةرومطملا كلذب قحتليو “ اهرودو ( ةكم تويب ىلع تهركو )
 ص مرحلا نم امهلوح امو ةكم : ةكمب دارملاو ، هوحنو بشخلا ىلع ولو ى ميرحت

 الو اهتويب رجؤت ال خانم ةكم : لإ هنعو ى اهتويب كح يف اهضرأ قلطمو
 ذخأ زوجيف ص ةكم ذخأ دعب ناينبلا نم ثدح ام امأو . ") « اهعابر عابت"
 تزاجو ، ضرآلا سفن ىلع كلذ زوجي الو « ثدحأ امل هعيبو هيلع ةرجألا

 ينبم ريغ رخآ ىلإ عضوم يف دوقعم لبحو شارفك تيبلا نم سيل ام ىلع عامجإ
 ( بشخ ك ىلع تزوجو ) ضرألا يف وأ طئاحلا يف ةينبم ريغ ةيباخو هيلع

 ٠ بسك : ظفلب يمرادلاو دمحأو يئاسنلا هاور ) ( ١

 ٠ يذمرتلاو ملسمو دمحأ هارر ) ( ٦

 ٠ يقهيبلاو مكاحلل همسنو رغصلا عماجلا ق هدررأ ) ( ٣
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 . ..... ...... .هوحنو

 ريمض دوع زاوجل هوحنو هلوق يف دحاولا ريمض هيلإ داعأو « ةبشخ ةدحاولا

 . هنأل ادرفم نوكي نأ زوجيو « ءاتلاب هدرفم امم لخنلاو ملكلا لثم ىلإ دحاولا

 ىلإ ريمضلا عجري نأ كلذ نم ىلوأو « دحاو ظفلب عمجلاو دحاولا ىلع قلطي

 ىلوآلا ( هوحنو ) ىن امم امهريغو نيطلاو ةراجحلا ةيشخلا لثمو ص فاكلا

 رضخذإ نم هب فقسي ام عاونأ فاكلاب ديرب نأ زوجيو “ فاكلاب ءانغتسالا

 طقللا يفو عنملا روهشملا و ى سكملاب وأ امهريغو نيطلاو ةراجحلا وحنلاب هريغو

 ءارك و ص مكحلا يف ةوشرلا : ةثالث الإ اهلك تحسلا هوجوب هسفن رطضملا يجني

 اهنأ ةمألا روهمجو هللا مهمحر انباحصأ دنع دمتعملاو « يغبلا رهمو « ةكم تويب
 ى ةونع تحتف اهنأ هباحصأ و كلام نع فالخ ال:و « رهقلاو ةونعلاب احتف تحتف

 وأ اهتمرح نم هللا مظع امل مسقت" ملف ى اهب اهلهأ ىلع "نم له : اوفلتخا مهنأ الإ
 يورف “ اهتويب ءارك زاوج يف فالتخالا ءاج اذه ىلعو ى نيملسملل ت"رقأ له

 يفو ص ةصاخ مسوملا مايأ يف اهئارك ةهارك و « ةحابإلاو ى معنملا : تاياور ثالث

 ميهاربإ نب فسوي بوقعي وبأ لاق ى مسوملا مايأ يف امهؤارك زوجي ال : « ناويدلا »

 ةونع اهلخد : لاق نم لوق ىلع مهتويب يف ةكم لهأ هكرت كلذك و : هللا همحر

 رفغملا هسأر ىلعو ى اهلخد هنأل انباحصأ داتعا هبلع يذلا وهو ى احتفو رهقو

 اهلخدل امارح تناك ولو ( راهنلا نم ةعاس يل تلحأ ) : للع هلوق ىنعم وهو
 للنئاقلا يأ . ه ا امالسو احلص" اهلخد امنإ : انريغ لاقو هسأر افشاك ام رحم

 مهروهمج لب كلذب اولاق مهلك انريغ نأ دري ملو انريغ نم مالسو احلص" اهف وخدب
 يبأ نع يأ“يئاسنلاو ملسمو دمحأ ىورو : « بهاوملا ه يف لاق . انلق اك اولاق

 ديلولا نب دلاخ نيتبنجملا ىدحإ ىلع ثمب دقو : قلع هللا لوسر لبقأ : لاق ةريره

 ديدشتو ةلمهملا مضب ) رسلا ىلع ةديبع وبأ ثعبو “ ىرخآلا ىلع ريبزلا ثعبو
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 راصناألاب يل فتها ةريره ابأ اي : يل لاقف . حالس ربخب نيذلا يأ ( ةلمهملا نيسلا

 نورتا : مهل لاقف ى هب اوفاطاف « اوؤاجف مهب 'تفتهف ى عفترم توصب مهدات يا

 ادصح مهودصحا : ىرخالا ىلع هيدي ىدحإب لاق مث مهعابتاو شيرق شاب وا
 مهن ادحأ لتقن نأ ءاشن ايف ى انقلطناف : ةريره وبأ لاق “ افصلاب ينوفاوت ىتح

 شىرقال شيرق ءارضخ تحيبأ هللا لوسر اب : لاقف ناىفس وبأ ءاحف > هانلتق الإ

 . )١' ( نمآ وهف هباب قلغأ نم » : يللع لاقف ى مويلا دمب

 تحتف ةكم نإ لاق نم ةصقلا هذهب كسمت دقو : «» يرابلا حتف , ف لاق

 تحتف" اهنأ : دمحأ نع ةياور وهو ى يعفاشلا نعو ى رثكألا لوق وهو س ةونع

 نألو مسقت مل اهنأل اهلهأ ىلإ رودلا ةفاضإلو نيمأتلا اذه نم عقو امل “ احلص

 نيلوألا ةجحو ى اهنم رودلا لهأ جارخإ زاجل الإو « اهرود اومسقي مل يمناغلا

 هحيرصتبو « ديلولا نب دلاخ نم هعوقوو لاتقلاب رمألا نم هب حيرصتلا عقو ام
 اوباجأو كلذ يف هب يساتلا نع هيهنو « راهنلا نم ةعاس هل تلحأ اهنب زدنتعنت
 اهلهأ ىلع"نميو ةونع دلبلا حتفي دقف ةونعلا مدع مزلتست ال اهنأب ةمسقلا كرت نع

 ةروهشملا ثيداحألاب يعفاشلا جتحاو يوونلا لوق امأو : لاق مهرود مهل كرتتو

 راشأيذلا نآل ى رظن هيفف ةكم هلوخد لبق نارهظلا "رمب مهحلاص للع يبنلا نأب
 نإف قاحسإ نبا دنع اك دجسملا لخد نم ه للع هلوق نم هب هدارم ناك نإ هبلإ
 يذلا و لاتقلا نع فكلا كلذب هيلإ ريشأ نم مزتلا اذإ الإ احلص" ىمسلي ال كلذ
 اودعتسا مهأل كلذ اومزتلي مل اشيرق "نأ يف رهاظ ةحيحصلا ثيداحألا ىف درو

 الإ ىنع هنظأ الو لقني مل اذهف “ هدقع عوقو حلصلاب هدارم ناك نإو ى برحلل

 )١( ملسم ءادر .
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 نم زح الإ ةعرازم زوجت ال : لقو > هايملا و نوضرألا امأ و

 . . . . . . . . . اهنمجراخ

 هتلع هنآل « دلاخ لاتق يف ليلد ال : تلق . ه ا هتركذ ام هيفو “ لوألا لاتحإلا
 ضرألاف هركذ اك اهئارك يف اوفلتخا دقف ( نوضرألاو هايملا امأو ) هبلع هبتاع
 ءارك ىنعمو ںهلحم يف هيلع مالكلا رم دقف هعيب امأ « دمب ءاملا ركذي ملو “ دمب

 عفتنيف “هلحم ءارك ىنعمب ىنعملا ءارك كلذو ى اءزج وأ انيع وأ ارئب يرتكي نأ
 ص هيلع ءاركلا قالطإ حصي الف اذكم ءاملا سفن ىرتشا ول امأ و ى ءاملا جورخب

 ءارك نع ىهن : « ناويدلا » ينو ى ءاملا عيب يف فالخلا رم دقو ى هكلهتسي هنأل

 . ھ ا كلذ ريغ هيف ليقو ى ءاملا

 يذلا فالخلا وه هئارتكا يف يذلا فالخلاف ه ءاوس همببو ءاملا ءارتكا كحو
 يف يذلا فالخلا ركذو ى هلحم يف "رم امب ءانفتسا هرك ذي مل كلذلو « هعيب يف
 اهئاركل عبات وهف اهنم عرزتو ضرألا عبتي يذلا ءالا ءارك امأو . ضرألا

 : ليقو ) :لاقف اهدحو ضرألا ركذو ى هركذي م اذلو ‘ هؤارك وه اهؤاركف

 الو ص ةعرازملا كلت يف ( اهنم جراخ نم ءزجب الا ) ضرأ ( ةعرازم زوجت ال

 الو هسنج ريغي الو اهريغ نم جراخلا هسنجي الو ى دعب وأ لبق اهنم جراخب زوجي
 نم هلامع ىلإ بتك هنأ هنعشلا يضرباطخلا ني رمع نع يور امل مهاردلا و ريناندلإب

 رذبلا عفدي مل نمو فصنلا هلف رذبلا مد نم :نيملسملا لام ةعرازم يف نارج

 مزل ول هنأبو رصح همالك يف سيل هنأب لالدتسالا اذه يف هجبيو “ ثلثلا هلف

 ثلثلابو رذبلا عفد نمل فصنلاب الإ ةعرازملا زوجت ال هنأ مزلي ناكل هيف ام عابتا
 ضرألا نأ نيملسملا لامب ريبعتلا نمو هلماع ىلإ هبتك نم ردابتملاو«هعفدي مل نم
 نيملسملا داحآ لاومأ يف انايب كلذ نوكي نأ لمتحا ولو « نيملسملا لام تيبل
 الإو ى هيلع مئاقلا وه ايف نوكي نأ بساني مايقلاو ءانتعالا اذه نأل ى دمب ىلع



 اقلطم تعنمو ي نيع ةرجأ : لىقو

 هترك ذ يذلا كلذو فصنلاو ثلثلاب مهلاومأ يف سانلا ىلع مكحتلا نم ابيرق ناك

 عفدب ريبعتلا وهو ى هيفاني هنأ لاقي دق ام هيلإ لوؤيف لاملا تيب ةدارإ يف يوق

 ههجوو اهيف هاقلأ يأ ضرآلا يف رذبلا عفد ثراحلا نأل عفد لاق هناب رذبلا

 لدب يأ اهنع عفد هنألو لاملا تيبو لماملل عفد هءاقلإ نألو ى اهيلإ
 ضرأ عفد ليع هنأ يور امب اضيأ فنصملا هرك ذ يذلا لوقلا باحصأ جتحاو

 مزل ول هنأبو « رصح ل هنأب هجتيو اهرامث نم فصنلاب ربيخ دوهي ىلإ ربيخ

 ساقي : تلق نإو ى فصنلاب الإ ةعرازم ال نأ اضيأ مزل ثيدحلا يف ام صوصخ
 لصألا فلاخ ام ىلع سايق كلذ : .تلق « لخنلا يف ةاقاسملاو ةبراضملا ىلع كلذ

 اهيفو ص ءاوس وه لب ث ةعرازملا بسانت ةاقاسملا نأل ى اهيف لهجلل ةبراضملا وهو

 ةضف وأ بهذ نم ( نيع ةرجأب ) الإ زوجت ال ( ليقو ) ةزئاج يهو امم لهجلا
 « ةضف وأ بهذ نم رجأب وأ ةحنمب وأ كلم : ةنالث عارزلا , نلع هلوقل

 باتك باتكلا لوأ "رم اك ءزجب ةعارزلا نع يهنللو اهنم جراخلا يف لهجللو

 ةضفلاو بهذلاب يأ ةرجاؤملاب هرمأو ءزجب يأ ى ةعرازملا نع هيهنلو ى ةراجإلا

 اذهب لدو ى ءزجي زاوجلا ىلع لدف “ ءزجي ربيخ لهأ عراز دق هنأب هجتيو

 ةلماعملا ف لصآلا ىلع ايرج ةضفلاو بهذلا ركذو ى ءزجلا ريغب زاوجلا ىلع ثيدحلا

 ص ءزجلاب ربيخ لهأ هترجاؤم ليلدب اهيف رصحلا دري ملو ذئموي بلاغلا ىلع وأ

 نأ ملسن الو ى ةرجاؤملا نم ىلوألا وه ام ىلع مهل المح ةعرازملا نع هيهن نوكيف

 بهذلاب اقلطم ةرجاؤملاب لب ع طقف ةضفلاو بهذلاب ةرجاؤملاب رمأ ةرجاؤملاب هرمأ
 همطعي نأ هل زاج ددعب هرجأتسا اذإ هنأ ىتح هريغو سنجلا نم امهريغ وأ ةضفلاو

 هزجي ( اقلطم تعنمو ) اهنم طرتشي مل ذإ ةعرازملا كلت يف ضرألا تجرخأ ام

 : للع هنع يور امل اهثرحي نم اهبطعي وأ اهبحاص اهثرحي لب ى هريغي الو اهنم



 هيزنت يهن اذهنأب '""ثحبيو 0١١٢ هاخأ اهحنمي وأ اهعرزيلف ضرأ هل تناك نم »
 ٠ اهكلام كلم ضرألا نأو هلعف هنأ ةنيرقب

 سبلو ةمارك ضرألا ءارك نع يأ هنع ىهن اممإ لسىقو : » ناويدلا , يفو

 يف اذه نأبو . ها كلذ ريغ هيف : ليقو ى ءاملا ءارك نع اضيأ ىهنو ى مارح
 اهعدي ال نأ اهثرحي مل نإ ضرالا كلامل نسحيف « اليلق لاملا ناك ذإ مالسإلا لوأ
 فطعلاو قفرلل ةيعادلا ةوخالاب ريبعتلا اذمل لديو “ هاخأ اهيطعي لب “ ةعئاض

 اهتعرازم ديرم دجي ذإ اهيلع ةرجألا ذخأ زاج لاملا رثك املو . هللا يف خآلا ىلع

 اهحنمب ديري نأ لمتحيو ى اهنم جرخي امم ءزج جارخإ هرضي الو ى اهيف يطعي ام
 هامسو « كلذ ريغب وأ ى اهنم ءزج وأ “ ةضف وأ بهذ رجأب اهثرحي نم اهءاطعإ

 اذكب اذه كتيطعأ :عئاب لاق ولو “ رجأب ولو اهثرحي نمل اعفن نمضتي هنأل احنم
 لام ضرآلا نأ اذه يوقيو ى ةرم ىلع ميب ناكو « زاجل اذكب هكتحنم وأ

 هسفن هب تحمسو ى هب يضر ام الإ دحأل اهيف "قح ال نأ لصألاف ڵ كولم
 يأ ةعرازملا يهو '"( ةلقاحملا نع قلع هيهنب ) اضيأ لوقلا اذه بحاص جتحاو

 اذه نأب باحو > روهملا وهو كلام اهرسف كلذبو اهنم جرخم ام رح يأ

 هلبنس يف عرزلا عيب ةلقاحملا : يرهوجلا لاق دقف « اليلد متي الف « نيعتم ريغ

 خيشلا لاق اذك و ى ربلاب هلبنس يف ماعطلا عيب وه : ديبع وبأ لاق اذك و « ربلاب

 ىلوآلا نكل “ لجأ ىلإ هليك مولعم "بحب هعرز لبنس لجرلا عيب : رماع
 نم بعشت اذإ عرزلا وهو لقحلا نم ذوخأم ظفل وهو “ لجأ ىلإ هلوق طاقسإ

 : ليقو ى هكاردإ لبق عرزلا عيب هنع يهنملا : ليقو غ هقوس ظثفي نأ لمق

 ٠ يئاسنلاو دمحأو ملسم هاور ) ( ١

 )٢( هجتيو : اهباوص لعلو لصالا يف اذك .
 )٣( هجام نباو يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأو ملسمو يراخبلا هاور .



» 

 بحص تزوجو

 ى رمتلاب لخنلا سوؤر يف ام عيب : ليقو ى اهحالص "ودب لبق ةرمثلا عيب

 رمع نع يور امب ثرحلا يف اقلطم ضرألا ءارك عنمب لوقلا باحصأ اضيأ "جتحاو
 اهنع ىهن نلع هللا لوسر نأ انغلب ىتح اسأب اهب رن ملو رباخن انك : لاق هنأ

 ةرباخلا نأب هجتيو ( ضرألا ءارك نع ىهن ) : لع هنأ يور امو ى اهانك رتف

 ىلع باوجلا "رم دقو ى اهنم ءزج ربغب زاوجلا يقب اهعنم حص اذإف ءزجي ةعرازملا
 هرتف امك اهنم مزجي اهئارك نع يهنلا ضرألا ءارك نع يهنلا ىنعم نأو ى عمملا
 بنرأ رم دق هنأ عم « هريغب زاوجلا ىقبيف “ باتكلا لوأ رم اكةباحصلا ضعب

 . لاملا لق نيح كلذ نأ وأ « هلعف هنأل هيزنت يهنلا

 لمملا نكل ى هب اولمعو بيصنب ةعارزلا يف اوفلتخا : شيورد خيشلا لاقو

 وأ ملمم ليكب لمملا ىلع بيصنلاب لمعلا راتخأ و “ لضفأ هيف فالخ ال ام

 . مها رد

 زوحمنو “ نبي وأ اهىف ثرحبل ضرألا "ءارك زوجي الو : « ناويدلا » يفو

 وأ ، هطاطسف وأ هصخ اهيف ينبي نأ لثم « هلام وأ هنفنل اهب عفنتسيل اهؤارك

 ص هعرز وأ ، هرامث وأ ى هناويحل الحم اهلعجي وأ ى هتباود اهيف طبرب وأ كلذ وحن

 قدانفلاو رودلاو تويبلا ءارك زوجيو « ءام اهيف يرجي وأ اقيرط اهيف ذختي وأ

 امهوحنو طاطسفلاو ءابخلاو “ كلذ وحن و « رافلاو ىحرلا و مامحلاو ةرصعملا و

 قلعبل راجشألاو اهيلإ قلعي وأ اهيلع رشنيل ةبشخلاو ةيراسلاو طئاحلاو ةيقاسلاو

 زاوج كل لصحت ةروكذملا :ثاحبألاو ةبوجألا كلت تمهف اذإو ى رشني وأ اهيلع

 نم وأ اهنم ( بحي تزوجو ) : لاق اك ضعب لوق وهو “ ءيش لكب ةعرازملا
 نم اهثرحي ىرخأ ضرأ جرخت امم .زجي وأ ليك نم ددعب هريغو سنجي اهريغ



 صقنو « اهبر نذإ الب اهثراح نم ضرألا صقن ذخأو { هريغب و

 . .... . نفإ الب هب براض نم ءاركب ال ، لحف

 ذخأ ) زاج ( و ) اهريغو مهاردلاو ريناندلاك بحلا ريغب يأ ( هريغبو ) اهثرحي
 نامض نم هنآل كلذ يف يهنلا دري مل هنآل ( اهبر نذإ الب اهثراح نم ضرألا صقن
 ريناندلاف < افلتخا نإو كلذ ريغ وأ اهريغ نم وأ هنم ابح هذخأ "ءاوس لاومألا

 ثرحت هنأ كلذو ى اهكلام هاطعبف ع ثرحلاب ضرآلا صقنت ام رظني مها ردلا و

 ثرح الب رثكأ وأ ةنس تكرت اذإو « "لقأ اهتتلغ ء ءيجتف « تامباتتم نينس

 وحن وأ شبك وأ روث وأ لمج ( لحف صقن ) شرأ ذخأ زاج ( و ) رثكأ تءاج

 ذخآلاب قلعتم (ءارلا رسكب) ( براض نم ءاركب ال ) ًآرامح وأ اسرف ولو كلذ

 لك كلذ ريغ وأ ڵ هجامن وأ هتارقب وأ هقون ىلع هلمح يأ ( هب ) برض نمم يأ
 يف لحفلا لمع نإ اذك و سرف ىلع رايحك « هاثنأ ريغ ىلع اذك و « هاثنأو لحف

 شرأ ذخأ زاجو ى براضب قلعتم ( نذا الب ) لماح لمح الب هدحو ىثنألا
 ذإ لحفلا ءارك نع يهنلا هلمشي سيلو لاومآلا ةمارغ نم كلذ نأل ى صقنلا
 ءارك و نهاكلا ناولحو يبلا رهمو بلكلا نث نع ىهن ) : ةلع هنأ يور

 نم شيوردخخيشلا لوقو . قلطأ هنآل هسنج ريغ وأ هسنج ىثنأل ينعي 'ا‘؛(لحفلا

 ص هؤارك بلكلا نمثب لخدو ى بلاغلا ىلع يرج لب « اديق تسيل ““نهسنج

 قاش هلعلو : لىق اذك . قاش لمع الب هذخأي هنآل 2 ىطع ام نهاكلا ناولحو

 ربش نع نل ينلا ىهنو ) هؤارش و هعيبو ملعم بلك ء ارك زاجو « فلتخس وأ

 حتفب ) وهو ى هبارض ىلع ةرجألا ذخأ لمجلا ربش : ةديبع وبأ لاق . ""( لهجلا
 ناضب ناك ام امأو « ةدقاممب ناك امع وه كلذ يف يهنلاو ( ءابلا ناكسإو نيشلا
 ةدقاعم الب هيحاصنذإب هب برض نمآ هاطعأ ام وأ « بارضلا يقنذإ الب هلايعتسا

 . يمرادلاو هجام نب نباو يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وب أر ملسمو يراخبلا هاور ) ١ ٦)

 بارض ظفلب يئاسنلاو ملسم ءاود )٢(
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 ‘ اهنذاب نإو > تئطو نإ هذخأ ةمأ برلو ‘ اهبلاغ نم ةب ولغم رههو

 ةلباقل تزوجو

 بسع نع ىهن ) هنأ يورو ؤ بارضلا ىلع هنأ امولعم ناك ولو ى لالحف

 هئام ىلع قلطيو ‘ باريضلا وهو ( نيسلا ناكسإو نيعلا حتفب ) )١' لحفلا

 يآ فاضم ردقىف دحاو'١٢قدص املاو“ هئام وأ هبارض ءارك نع وه امنإ يهنلاو

 وأ هءام نإف « بسحلا دارأ و ى ببسلاب رّسع : لاقي وأ « لحفلا بسع ءارك
 الب بارضلل هلحف يطعيل ةيده هل يدهي نأ زوجيو ص ءاركلا ببس هبارض

 لدأ وأ كلذل ةيطع اذه يطعيو ى هلحف اذه هيطعي اذك و ى كلذ ىلع ةدقامم
 ءارك و ص اهذخأو كلذ يف ةيطملا "لحت هنإف « هاطعأ و هلحفب برضف « هيلع
 دقعنإ و ى هانعنم اكدمحأ و كلام هعنمو ى ةفينح يبأو يمفاشلا دنع زئاج لحفلا

 زوجي الام عيمج يف اذهو ى هل ردقي ام ذخأو ابات اهدقع زوجي ال ثيح ةرجألا
 وأ ةرما مم كلذ وحنو نازيملاو لحفلاك « لصألا يف لالح وهو هيف اهدقع

 . يتاي
 حص "نإ يه هذخات ىنز ىلع ( اهبلاغ نم ةبولغم رهم ) ذخأ زاج ( و )

 وأ ةلفط تناك نإ نكل ى ةنونجم و ةلفطك حصي مل نإ اهمئاق وأ اهوبأ وأ ذخأت نأ
 وأ ةمئان اهاتأ نمم ذخألا امهل اذك و ؟ تضر نأب ةبلغالب ولو كلذ اهلف ى ةنونجم
 ىلع ذخألا نم كلذ :لاقي الو « هريغ هنأ نيبتو اهجوز هنأب اهكرغ وأ ةناركس

 اهتّيد رشع فصن كلذ يف اهرهمو اهميرغتو نيمضت اذه نأل « مارح وهو ىنزلا

 ( هذخأ ةمأ برل ) زاج ( و ) آرنكب تناك نإ اهتّيد رشعو ى بيث تناك نإ
 تناك نإ اهتميق رشعفصن وهو اهل نذإ ال ذإ ( اهنذاب نإو تئطو" نإ) كلذك

 دلولا لبقت يتلا يهو ( ةلباقل تز وجو ).اركب تناك نإ اهتميق رشعو ابث

 )١( يراخبلاو يذمرتلاو دمحأ ءاور .

 )٢( لصالا يف اذك .

٠ 
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 ىلع ةميق اهل ةعفنم ىلع حصت و [{ طرش الب ةحان ال > ةك ابو ةنتاخو

 لايكمك لمعاهصقني ةادأ يف تزّوجو اقلطم ملع ميلعت ىلع تعنمو .دارفنا

 نازيمو

 لبق نإو اهدقعو هتَرس عطق دمب الثم هسملتو هنهدتو هحسهتف ى دلوي ةعاس

 ذخأ هنأل ىأر نإ اذك و ى هلف « هتيؤر لجرلل لحي ال ام ةيؤر الب لجرلا
 نإ لجرلل وأ ءاسنلل ( ةنتاخو ) ةرورضل الإ كلذ ىلوتي الو ةلابقلا ىلع ةرجألا
 الب ةحنان ال ) ةرورض وأ ابسك ( ةيكابو ) لفطال نتخلا اهلو « انتاخ دجي م

 نهل وأ مهل طرش وأ ‘ لاجرلا نم كلذ لعف نم طرش وأ نطرش نإو ( طرش
 ص هذخأ زاج مهنم وأ نهنم نذإ الب مهل وأ نهل طرش اذإ : ليقو “ مارح وهف
 ةميق الو ص هل يكلب نم ىلإ دوعي ءاكبل عفن الو طرش الب هيف زاج ام لك اذك و

 ةميق اهل ةعفنم ) لك ( ىلع ) ةرجألا ( حصتو ) ةطراشمب هيلع ةيطعلا زجت ملف
 دري ملو اهربغل اعبت نكت مل ولو : يأ ى اهسفن يف ةميق امل يأ ( دارفنا ىلع
 عيبملا لمحك ةميق اهسفنب اهل نأ دارأ لب “ اهريغ اهتنراقم مدع دارفنالاب
 ةرجأب كلذ نم اضعب صخي نأ هلف ى ديرب نميف هبلع ءادنلاو ى هب لقنتلاو

 كلذ ريغو ةغللاو وحنلاوهقفلا ملعك ى ( اقلطم ماع ملعت ىلع تعنمو ) ةصوصخ

 يناعملاو ءايشألا ملع رئاسو ڵ هريغو ديحوتلا؟ضرفلاو لفنلاو مالسإلا مولع نم
 . "رم اك هلك كلذ ىلع ةرجألا زاوج : انريغ لاقو

 لام اہأل اهعاونأب ( نازيمو لايكمك لمع اهصقني ةادأ يف تزوج و )
 يهنلا دورول اهيلع "ضمب اهعنمو ى طرتشي الو « لمملا اهصقني هنألو « هكلام
 كلذو > بلح ام وأ جرحم ام وأ > ءيشلا رادقمب ةفرمللل اهنألو > اهترجأ نع
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 ولو ايش الح نإ زوجت وأ ًاقلطم ريبخو لوسرل حابت لهو

 .نالوق؟ اباتك

 ةيفيك نأل ص كلذ ربتعي ال هنأب هجتيو « ميلعتلا ىلع ةرجألا ذخاي الو « لع

 ق عضوي ام ىلع امطق تزاج و ى هنازيمو هلايكم نودب ةمولعم ليكلاو نزولا

 ذخألا هلف « ةعطاقم الب لاىكملاو نازيملا ىلع هاطعأ نإ و “ هب نزوي امم تافكللا

 . نذإ الب اهلمعتسا نإ همرغي ال اذك و

 ايهنآل ص رايملاو نازيملا ءارك نع يللم هللا لوسر ىهن ) : « ناويدلا ه يفو

 نوعنميو ف : ىلاعت هلوق يف روكذملا نوعاملا امه يأ . ها ( سانلا نيب "قح

 هل ردقيف « هسفنب لمع نإ نزولاو ليكلا لمع ىلع تزاج و « 0١١ ي نوعاملا
 لوسرل حابت لهو ) هنازيذمو هلايكم ةرجأ هل ربتعي الو ى هلمع ردقب رجأ

 زوجت وا ) ائيش المحي مل ولو ( اقلطم ) يشم عم ءام وأ قيرط ىلع ( ريبخو
 يشملا ىلع مل زوجت ذئنيحف ربختسملل وأ لسرملل ( اباتك ولو انيش المح نإ
 يشملا نوكي دق مظعألا دصقملا نأل « رهش ولو لكشم وهو « لمحلاو غيلبتلاو

 حصيءيش بر هنأ ىوعدو“ءيش لمح اهحبي مل اهب ةرجألا زجت مل اذإف ى غيلبتلاو

 يدنع حصألاو ( نالوق ) انه اهتبثي ليلد ىلإ جاتحي هدحو حصي الو ى اعبت
 جرخ لب“ةلالدلهب اجرخ ل ريبخل زوجت الو ى امهئانعل ائيش المحن مل ولو ى اهزاوج
 اولاقو هأوَقال نإ و « قيرطلاب انربخأ : هل اولاقف ى قيرطلا يف هوقال وأ هتجاحل

 نيب قرفلاو « ةرجألا هلف عضوم ىلإ مهعم هيشم الإ هرابخإ دفي ملف ى انربخأ : هل

 ( ١ ) نوعاملا ةروس : ٧ .
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 افالخ زئاج وهو امهلوصح نمضي ةعفنم ىلع ةراجإ لعجلا نأ ص لعجلا و ةراجإلا

 دراشلاو قبآلا ةدرك لمملا مامت دعب الإ لعاجلل ةعفنملا لصحت الو ى ةفينح يبال
 لمع اذإ كلذلو ص هل لمع ام رادقم ةعفنملا نم هل لصحم هنإف “ ةرجالا فالخ

 لمعلا متي ىقح لمجلا يف هل ءيش الو ‘ رجآلا نم لمع ام رادقم هل لصح ريجألا
 يف لمعلاو ى عفان نبال افالخ ى غالبلاب“الإ ةرجأ الف « لعجلا نم نفسلا ءارك و

 نم "دب ال ةراجإلاو ى ءاملا جرخي ىتح رئب رفحك الوهجم و امولعم نوكي لعجلا
 لعجلا نيب ةددرتم ءربلا ىلع بيبطلا ةطراشمو ى عرذألاب رفحلاك اهيف ملعلا

 يف ةرجألا ميدقت زوجي الو ص زاوجلا لوق ىلع ملعملا اذكو ث ةراجإلاو

 ةمولعم الإ هريغك لعجلا يف ةرجألا نوكت الو ص ةراجإلا فالخب لعجلا

 افالخ ريس ىلع لعجلا نوكي نأ طرتشي الو “ لجأ لمجلل برضي الو
 يضابإلا باهولا دبع هيلإ بهذ ام حيحصلاو ‘ يكلاملا بهاولا دبمل

 يف ةكراشملا يف "رم اك ةعرازملاو هريغو ريسلا يف هزاوج نم يمهولا

 . عرزلا

 نم ةمالسلا : مساقلا نبا دنع نيطرشب زوحت : انموق ضعب لاق

 امهزاجأو > ناحرخم ايف نيكيرشلا ؤفاكتو > تبنت ام ضرألا ءارك

 ص سلدنألب لمعلا ىرج هيلعو ث آفاكتي مل نإو رانيد نب ىسيع
 تناك نإف ث تبنت امب ضرألا ءارك اهيف عقو نإو ڵ موق اهزاجأو

 نم هظح ضرألا بر لمح نأ دب الف .{ رخآل لمملاو امهدحأل ضرألا

 ءارك وأ كلمي ال تناك نإف ى تبنت اب ضرألا ءارك الىكل نوكي ى ةميرزلا
 ةسرافملاو ى رخآلا نم لمع اهتلباقم يف ناك اذإ امهدحأ نم وأ ايهنم ةميرزلاف
 لجرلا مفدي نأ ةاقاسملاو ‘ ؟رجش اهيف سرغي نمل هضرأ عفدي نأ
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 نم ةانثتسم ةزئاج يهو “ اهنيب اهتتلغ نوكتو ى اهمدخي نمل هرجش
 اهمنم كلذلو ص قلخي مل ام عيبو ةلوهجملا ةراجإلا : نيمولعم نيلوصأ

 ص لخنلا يف ربيخ دوه عم يقلي لوسر لعفل هريغ هزاجأ امنإو < ةفينح وبأ
 بانعألاو لخنلا ىلع يمفاشلاو « ةصاخ لخنلا ىلع اهزاوج ةيرهاظلا رصقف

 انلق هبو ‘ لوقبلا "الإ لخنلاو راجشألا عيمج يف اهزاوج حيحصلاو

 . ملعأ هللاو . كلامو نحن
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 باب

 نمث نيعب ; ةزئاجلا زاوج طرش نم

 باب

 ا تفلاخ طرتشيالو ( نمت نييعت ةزئاجلا ) ةراجإلا ( زاوج طرش نم )
 بهذلا يلح يأ “ فالخ يلحلا ءارك يفو : رثآلا يفف ى ضعبل افالخ هب عفتنملل

 هب المع يلحلاب يلحتلا رابتعا مدعل عنملا نأ لمتحيو ى هسنجي امهوحن وأ « ةضفلا وأ

 سيلف « هب هل عفوب مل مث « ماعطلا نم هعبشي امب ًاريجأ رجأتسا نمو ى هب عافتنا و

 يبأ نعو . بوبحم نبا هلاق « هنذإب "الإ هعبشي ام ردق همامط نم ذخأي نأ هل

 اذهف ع « ةرجأ هل عطقت ىتح ريجألا لمعتسي ال ه : ثيدحلا "يلإ عفر : رثؤملا
 . نييعتلا بوجو يف "صن

 ايح هف ذخأف > مهردب هرحات اتسي نأ لشم !© اهف ةرجألا ريغ ءاضق زوححمو

 ءيش الو { سكملا ال اهيف ريناندلاو مهاردلا ريغ ذخأ زوجي : لبقو ى هريغ وأ

 



 ًارحت هنع هني ملام ةعفنم ردقو

 ىلإ عجرب ةرورضلا يف هنإ :لام نمل افالخ ةرورضلا مدع طرقشب الو 0 ءيش ق

 الإ لمفأ ال : لاقف . اهةذجو ةلخنلا هذه علطا : لاق نمف “ ىلاغ نإ لثملا ءانع

 فصنلاب هل : ليقف “ لثملا رجأ كل : لاق اهتذج املف « علطإ : لاقف « فصنلاب

 الإو ، هيلع عطوق ام ريجأللف ى هريغ "ذجي ناك نإ : ليقو ى ءانعلا : ليقو
 عطاق ام هلف ى ريثكب هلمح ىلع لجر مطاقف ‘ فوخ عقو نإ و ى هلثم زرحأف

 يذلا دلبلا ءارك ردق هيلعف ى اكاله هسفن ىلع فاخ دمق نإ ناك نإ الإ « هيلع

 كلذ يف "لخادف ى اذه لثم ناك امو « هيلع مطاق ام : ليقو ى هيلإ هلمح

 تناك نإف 0 مم رحت يهن هنع هنب ل امم يأ ) اميرحت هنع هني مل ام ةعفنم ردقو )

 ةيرهاظلا تزاجأ و « هلثم رجأ هلف « لمملا ناك نإف ى دقعلا لطم نييعت الب
 وأ كلذك نمثملا ناك وأ « اميرحت هنع يهن امم نمثلا ناك نإو ى ةلوهجملا ةرجألا
 ص دقعلل ةزاجإ ال انيمضتو اميرفت ءانعلا يف لثملا رجاف لمعلا ناكو « كلذك اناك
 ص ءاعولا اذه لسَحك لهجلاب رذمي ثيح ةمرحلاب ريجألا ملعي مل نإ هخاسفنال

 ص ةبوصغم يه اذإف « مهاردلا هذهب لملاكو ‘ بوصغم وأ رمخ وأ ةتيم هيف اذإف

 مملا مدعب رذمي ال ثيح ملعي مل وأ ملع نإ و هدنع لحي نم اهب هعاب ريزنخ ن وأ
 ديدجتلا الإ زجي ملو ى دقعلا خسفنا لمعلا نكي مل نإو ءانع الو هل ةرجأ الف
 ع اهبلك وأ نمثملا وأ نمثلا بناج يف اهنزنت يهنلا ناك نإ و ى الصأ كرتلا وأ

 . ةتباث ةرجألاو حيحص دقملاف

 : لاق نرإف “"رم امك راهقلا مارحلا نمو “ ةرجألا هيلع ام نمثملاب يدارمو
 هلف الإو “ اقفتا ام هلف كلذل جاتحا نإف ى رانيد ةئام كلو تيبلا اذه علطإ

 نإ : لاق نمو . هل ءانع الف ملع نإ و « ةرطاخم هلاق كلذ نأب ملعي مل نإ هؤانع

 ةلمق هيف تسيل نأ ةرطاخلا ىلع ناك نإف ى رانيد كلف ةلمت يسأر نم تجرخأ
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 رئب رفحو ةنيعم ثرحو نيعمدصحو باب لمعوأ بوث ةطايخك اهتياغب امإ

 عرذأب ضرعو لوط نييعتب

 ىلصف تدز امو اذكب اذك لمعإ : لاق نإو ‘ كلذ هبشأ ام اذكهو كلذكف
 نم جسنإ : لوقي نأ لثم هؤانع دئازلا يف هل: لبقو ‘ كلذ ىلع ايهف كلذ باسح

 ه هلوقو هباسح ىلع كيطعأ داز نإو « ةرجألا.نم اذك كلو ابوث لزغلا اذه

 ( اهتياغ امإ ) سكملاب وأ نمثل هلثم ردقيو ى ةعفنم : هلوق ىلإ دئاع هني مل ام
 ىلع ةرجألا ( ك ) اهمامتو “ اهرخآ لوصوب يأ ةعفنملا ةياغب يأ نييعتب قلعتم
 نم بكرم ضرملاو لوطلا مولعم ( باب لمع وأ ) مولعم ( بوث ةطايخ )
 مولعم ڵ“ اهنم لخدي يتلا ةحسفلا ىنعمب باب وأ ، امهريغ وأ ديدح وأ بشخ

 ضرأ ( ثرحو ) نيعم رمت ذاذجو ( نيعم ) عرز ( دصح و ) هضرعو هلوط
 لوطنييعتب رنب رفحو ) اهيف رذبلا ءاقلإ عم اهبلقو اهتقش ىنعمب ( ةنيعم )
 لممل ةرجأ هلك كلذ نوكي نأ زوجيو « امهوحن وأ لبحب وأ ( عرذاب ضرعو

 ةراجإ وأ رئب رفحب ضرأ ثرح ىلع ةراجإك « هسنج ريغأ وأ هسنج نم ءيش

 . رخآ تقو ىف اهثرحي وأ ىرخأ ثرحب ضرأ ثرح ىلع

 ام لكب ءاركلا زاوجب : اولاق ةمفن ةراجإلا « ناويدلا ه باحصأ عنمو
 . ها كلذ همشأ امو بوبحلاو ةضفلاو بهذلا نم نزوي وأ لاكي امم امولعم ناك

 . ه ا الوهجم ولو رضح امب زوجتو : اولاق ةمذلا يف حسملابو ددملاب زوجيو : تلق

 ملعلا عم هتحاسم وأ هددع وأ هنزو وأ هليك ثبح نم هلهج ناك نإ يأ : تلق

 طحي مل وأ وه ام ىردي ال رضاح ءيشب ءارك زوجي الف ى زجي مل الإو ‘ هعونب
 ام فالخ ىلع جرخو ى عفترم وأ ضفخنم هعضوم ىردي الفازحك هب رزحتلا

 ةراجإلا زوحتو ةرجألا هب زوجت عيبلا هب زوجي ام لكو : اولاق ضافخنا نم نظ



 فعضت : ليقو ى ريخأتلاو دقنلاو فالخلاو قافولاب زوجت و « ريخأتلاو دقنلاب
 ص نيدلاب نيدلا عيبب ةهيبش تناكل ترخأ ول ذإ دقن الب ةراجإلا
 الو “ لمملا لحم نع ءىراوطلا باب يف رثألا نع خيشلا مالك يف كلذ يتأيو

 : لاق وأ رددم ىلع اهلعج نإ الإ لمعلا نم غرفي ىتح اهريخأت زيجم دنع كردت"

 اذكب كلذ نم ددعتم وأ « اذكب ةنس لك وأ « اذكب رهش لك وأ اذكب موي لك
 بجوم ىلع دريو اهترجأ ذخأ ىرخألا تتأ اذإو « اهترجأ ذخأ ةدم تمت نإف
 : ىلامت هلوقو )١' ج هقرع فجي نأ لبق هقح ريجألا اوطعأ ه : ثيدح دقنلا

 نإ فلكتو .دمب ىلع لاقي.دقو . ') ي نهروجأ ؟نهوتآف كل نعضرأ نإف ط

 زوجيف “ عوضوملا يفنب قدصت ةيبلسلا ةيضقلاو ىنعملا يف يفن « فجي » : هلوق
 رجأتسملاو ريجألاو ص هفوفج نع الضف قرع هل دجوب نأ لبق ىنعملا نوكي نأ

 يفف ‘ هريغ عم لمعف « هسفنب لمعي نأ ريجألا ىلع طرش نإف ى هطرش ىلع
 ةرجألا ال هلثم ءانع هل نأ يدنع يذلا : تلق . ه ا هل ةرجأ ال هنإ : « جاتلا ه
 لوهجملاب زوحت الو : « جاتلا » مالك هلمتحي و « هتفلاخمب اهخاسفنال اهادقع يلا

 ةراجإلا زوجت الو “ كلذ هبشأ امو ى يناوألاو بايثلا لثم رضحي مل يذلا

 با ودلا و ديبعلا ةمدخو تويبلاو رودلا ىنكس لثم هب عفنتسي املك عافنتسالاب

 نم ارضاح نكي مل ام لكب ةراجإلا زوجت الو ى يناوألاو بايثلاب عافنتسالا و

 دنع ناك « اهلك تانامألاو نويدلا نم امولعم ناك ام لكب زوجت و « ءانلاو ت الفلا

 سفنألاو لاومألا يف داسفلاو تايدلا نم نكي مل ام امأو ى هريغ دنع وأ ريجلا

 امو ضرألاب زوجتو « ةراجإلا هب زوجت الف ‘ تامتملا نم ضرفب ملام كلذ ريغو

 . طسوألا ف اربطلا و ةجام نا هاور ) ( ١

 . ٦١ : قالطلا . ( ٢)
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 لج أ نم برضب وأ

 لثم ضرألا تابنب زوجت الو « اهميب زوجي اك « راجشألا و ناطيحلا نم اهب لصتا

 ناومحلاب زوجت و « تقولا كلذ يف هعلق طرتشا نإ الإ ى ةنجألا لوقلبو « لمصقلا

 .ىلع ةراجإلا هب زوجت ام عيمج كلذك و « فالخلا و قافولاب اهعيب زوجي اك « اهلك
 ةيمستلا عيب يف ترم ام دح ىلع ةيمستبو لكب زوجت : تلق . ه ا لاحلا اذه

 ام وأ هكلم يف ناك ام رجأتسي نأ لجرلل زوجي امنإو : اولاق . ةيمستلاب ءارثلاو

 نيناجملاو ىماتيلا نم هرمأ يلو نمو نونجملا :وأ لفطلا هنبا لام ك ؛ هيلع طلس
 ىماتيلاو هيلاومو نيناجملاو لافطألا هينب رجأتسي نأ هل زوجيو “ىلاوملاو بايغلاو

 رجأتسي نيديقملا دحأ ةراجإ زوحتو ى حلصأ كلذ ىأر نإ مهيلع فلختسا نيذلا

 اذه ىلع لاملا برو ضراقملا كلذك و « هبحاص نذإ ريغب ايلام رجأتسي وأ اهلام

 ماق امو دولجلاو دئاسولاو ةيطغألا وأ بايثلاو باودلا ةراجإ زوجتو « لاحلا

 عردلاكحالسلاو“كلذ ريغو دوعلاوةضفلاو بهذلا و ديدحلا ونيطلا نم ةين آلا و اهنع

 عيمج ءارك زوجي الو ى امهريغو ةضفلاو بهذلا يلحو لبنلاو فيسلاو قردلاو
 اذه هل يركي نأ لثم هباهذ هب عافنتسالا نوكي ام لك الو نزوي وأ لاكشي ام

 امو هب خبطيل بطحلا هل ىركأ وأ ماعطلا هب خبطي وأ نيحملا هب نجميل ءاملا

 كلذ وحنو نهرلاو دراشلاو قبآلاو بصافلا ديب ام ءارك زوجي الو كلذ هبشأ

 برضب وأ ) زاوجلاب لوق هلك هدعب هركذ امو بصافلا ديب ام ءارك يفو . ه ا

 ةضففنملا ين وأ ناكملا يف وأ لجألا يف ململا اوطرتشا امنإ و « مولعم ( لجأ نم

 عيبلا يف ل ملاو “عيبلا نم عون اهنآل وأ عيبلاك ةراجإلا نأل عيبلا ىلع اسايق
 ىلإ يدؤي لهجلاو “نيماضملاو حيقالملاك ررغلا عيب نع يهنلا ثيداحأل طورشم

 عزانتلاو ةنتفلا ىلإ هئادأل زاوجلا دعب وهزلا لبق راثلا عيب عنم اك ةنتفو عزانت

 ىتح تبثي الف « رمت بارجك مساب فورمعم هنيع يف لوهجم ىلع دقع اذإ اوفلتخا و

 هيف ليق ناب نزو وأ ليكب نّسع نإ تبثي : ليقو « تبثي : ليقو ى هايرب



 نم اه وحن و ةمشام يعرو ) تيب وأ راد ىنكسو ربجأ ةمدخك

 مولعم نم ةلماح ةنيفس وأ ةباد يشمك ناكم وأ { اهدوجو لصتا ةعفنم

 مويك ، هديدحت لجأل طورش نمو س ةيحانو ميلقإك ال ص مولعم

 ةمدخل هرجأتسي ( رمجأ ةمدخك ) كلذو ، كلذ وحن وأ ، ادم وأ الطر اذك

 ةمدخب دارملا انلق نإو ى خبطو يقسو لسغك هجاتحي ام لك يف اهوحنو رادلا

 امأو ى "ماع ىلع صاخ فطع يعرلا فطع ناك اصوصخ المع هتمدخ ريجألا

 ( تيب وأ راد ىنكسو ) لاح لك ىلع صاخ ىلع َماع فطعف « اهوحن و : هلوق

 حلصت نأ لثم تيبلا وأ رادلا بحاصل ةحلصم ىنكسلا نوكت نأب امهربغ وأ

 قراس اهنم هراج ىلإ لخدي ال نأو ى ىنكلا اهيف ام ظفحي" نأو ىنكسلا
 وحن يأ ( اهوحنو ةيشام يعرو ) ةرجأب اهنكسي نأب وأ تنكس اذإ الثم

 . رجآو بوط لممك ( اهدوجو لصتا ةعفنم ) لك ( نم ) رجألا ةمدخ
 الإ يهتني ال ام كلذ وحنو رجشلا عطقو ةيربلا ةرجش نم دومعلا بلجو دومرقو
 لبق هلاح رابتعاب عطقني ام كلذف لخد و اهدوجو لصتا لاقاك رجأتسملا ةدح نإ

 ةطايخ و « ةرشعلاب متت الو ى مايأ ةرشع رئبلا يف ةمدخلا ىلع ةراجإلاك “عاطقنالا

 برض ىلع فطع ( ناكم وأ ) موي فصن يف هتطامخ متي ال بوث يف موي فصن

 ناكم () مولعم ) ناكم ( نم ةلماح ةنيفس وأ ) ةلماح ( ةباد يشمك )

 بعصم ينب ىلإ لاقي نأ لثم صاخ ىلع ماع فطع ( ةيحانو ميلقاك ال مولعم )

 وأ ةقرب ةيرق سفن ال اهل امعأ دارأو ى ةقرب ىلإ وأ ةيقيرفإ ىلإ وأ زاجحلا ىلإ وأ

 ص اهلامعأ دارأو ةبطرقو رصم ىلإ وأ اهتيرق سفن ال اهلامعأ دارأو سلبارط ىلإ
 خسفلا دجي الف اهركذ ذإ ةيرقلاب كح ارجاشت نإو ى زاج ةيرقلا سفن دارأ نإو
 رثكأو لقأو هفصنو ( مويك هديدحت لجأل طورش نمو ) اهلامعأ ةدارإ يعدم



 ةنس فلأ دبع ةمدخك غلبي ال لجأ ىلإ ال .ةنسو رهشو .ةعمجو

 _لجأ ىلإ ال>كلذ وحنو رثكأو هنم لقأو كلذ فصنو ( ةنسو رهشو ةعمجو )
 رثكأو لقأو ةنس فالآ ةرشع وأ ( ةنس فلا دبع ةمدخك ) ةداع(غلبيال

 شامي امم وأ ى ةداع هيلإ شامي ال امم اذه نم لقأو “ نيرشعو ةئامو ةنس يتئامو

 هركذ ام لصاحو « اهيلإ شاع نم ةمدخلا كلت قيطي ال نأ ةداعلا نكل هيلإ

 . ناكملاو نامزلاو “ ةعفنملا ةياغ تسقاوم ةثالث فنصملا

 ص ةمولعم ةرجأب : هجوأ هثالثب ةراجإلا زوجت امنإو : « ناويدلا يف » اولاق

 ارضاح ناك ام لكو « ةراجإلا هيف زوجت امم « مولعم لجأ ىلإ ٠ مولعم فنصل

 رذبي نأ هرجأتسا نإ : لثم « لجالا ىلإ هيف جاتحي الف « هل هلمعي نم رجأتساف

 وأ هعنحطي وأ ربمشلا اذه هل لاتكي وأ عرزلا اذه هل دصحي وأ رذبلا اذه هل

 ام امأو ى هديب هلمعي امم كلذ ريغ وأ هركذي وأ رمتلا اذه هل عطقي وأ هزبخي

 ةرجأو عرزلاو ةئنجألا ةسارحو ناويحلا ةياعر لثم وهف لجألا ىلإ جاتحي
 امنإو ی لجألا ىلإ هيف جاتحي الف هسفنب لقني ام وأ لمحي ام امأو “ عاضرلا
 رييختلا وأ لوهجملا لجألا هطارتشا زوجي الو « مولعم عضوم ىلإ هغيلبت طرتشي
 هرجأتسا نإ امأو . اهلك تاراجإلا يف ةقرتفم نكامأ وأ ةقرتفم لاجآ نيب

 ةرجاب هنم لقأ وأ كلذ نم رثكأ لجأ ىلإ وأ مولعم لجأ ىلإ ةمولعم ةرجاب
 ىلع نكامألا كلذك و « زوجي الف تقفتا وأ تفلتخا « ترثك وأ تلق ةمولعم
 ىلع وأ تقولا اذه يف لمعلاو مولعم لجأ ىلإ ةرجألا اودقع نإو ى لاحلا اذه
 ةرجألا اودقني نأ ىلع اودقع وأ ملمم لجأ ىلإ ةرجألاو لمملا نوكي نأ

 هيلع اقفتا ام ىلع زئاج كلذف ث مولعم لجأ ىلإ لمعلا نوكيف
 . فرصتب ها



 ولو ص هيلات لالهتساب جرخ هلوأ نم لخدف ى رهشب رجؤتما نمو

 عولطلا لبق لخدف 4 مايأب نإو ص نيثالث يف الإو نيرشعو عست نم
 . ٠ ك

 كل دب رح ؤتس ( نإ هتنس نم و ١ هرهش نم و ١ هم ون اهنم بسح

 لمملاةياغوةرهاشملا وةموايملاب نامزلاب دييقتلا زوجي الو:انموق ضعب رثأ يفو

 ( رج ؤتسانمو) هدعبو لجألا لبق لمملامتي دق هنألامهدحأبلببوثلاةطايخك اعم
 لمملل فورمعملاهتقو لوأ نم دارملاو لمملا يف ( هلوأ نم لخدف رهشب ) لمع ىلع
 اقافتا وألبل نم اقفتا نإ و“نالوق ايهلبقرسمشلا ؤأ رجفلاعولطب ةلصتملا ةطخلل وهو

 (ني رشعو عست نم ولو هيلات) رهش لاله (لالهتساب جرخ ) اقافتا ىلمف « ام
 دق العو "لج هللا نأل٬نبرسشثعلاو عستلا نم هلالهتساب هرجأ نم هل صقني الو « ةليل

 مهليجأت ىلع مهرقأ كلذ عمو نيثالثلا نمو نيرشعلاو عستلا نم لهتسي هنأ ملع

 رثكأو 6١ « سانلل تيقاوم يه لقأ » : لاقف انمض هب مهرمأو رهشلاب
 هنأ ىلع ةلالد كلذ يفو > ايهلهح وأ رجأتسملاو ريجألا لهح نم ولخم ال تاراجإلا

 ةعستف الإ و ةرشع هرجأف نيثالث ىفو نإ طرش نإو “ ةراجإلا يف لهجلا نوكم

 ص ةيفوتلا ةرجأ ذخأو نوثالث تلمك أ مغف اذه طرش نإو « لوق يف زاج الثم

 ولو اموي ( نيثالث يفو ) هلوأب لخدي ( الإو ) اضيأ تلمك أ مغف طرتشي مل نإو
 رهشلا نم مويب الإ هلوأ ىلع مدقتي مل وأ ادحاو اموي الإ هلوأ نم تئافلا نكي م

 بسح ) سمشلا عولط ( عولطلا لبق لخدف مايأب ) رجؤتسا ( نإو ) هلبق
 عولط لبق لخد نإ الإ هبسحي ال : ليقو ( هموي ) مايالا كلت نم يآ ( اهنم
 هتنس نم وأ هرهش نم ) هبسح ( وأ ) اهلثم ىلإ هتعاس نم دعي : ليقو ى رجفلا
 وأ ادعاصف نارهشلا اهلثمو ى ةنسلا وأ رهشلا نم روكذملا ( كلذب رجؤتسا نإ

 )١( ةرقبلا : ١٨٩.

 



 . . . . ديتعا فرع نكي مل نإ دغلا نف الإو

 هرجأتسانإ لصفلابو «عوبسالابهرجأتسانإعوبسألانمهبسح وأ“ًادعاصفناتنسلا

 نمءيش يف هبسحي ال :ليقو .ادعاصف نالصفو ادعاصف ناعوبسأ اذك و٬ لصفلاب

 رجفلاعولط لبق وأسمشلاعولط لبق انلقامنإ وع رجفلا عولط لبق لخدنإ الإ كلذ
 هقبسيملو عولطلاب لوخدلا نرتقا ولف ةظحلب ولوعولطلا ىتبسيف راهنلا لاك ققحتلا
 لاصتا سمشلا عولطبو < قداصلا رجفلا رجفلاب دارملاو ى هبسح و زاجل عولطلا

 . لبجلا وأ ضرألا نييو هنيب داوسلا يقب ولو “ برغملا ةهج نم ءايسلاب اهعامش
 لوآلا ىلعف « داوسلا ءاقب مدع عم برغملا ةهج نم ءامسلاب اهعامش لاصتا : ليقو

 داوسلا ءانف لبق لخدنإ بسحي يناثلا ىلعو ى هلاصتا لبق لخد نإ الإ بسحي ال

 لىق لخد دنإ مويلا كلذ بسحسم : لسقو “ نيلوقلا ىلع لبق لوخدلاك ةعملاو

 ء لاوزلا دمب ام وأ سمشلا عولط دعب ام ىغلي « لاق نم لوق ىلعو « لاوزلا

 ميوقتب ىفلأ ام رجأ هلو دغلا نم لمعلاب هبلع مكحي هنإف “الثم دغلا نم فنأتسيف

 . اضر نإ الإ لوآلا دقملاب ال لودملا

 عولط نم اهلممتسي هنإف دحاو مويل ةبادلا ىركأ نإ : « ناويدلا » يفو

 راهنلا ضعب ىضم دقو الإ لمملا يف ذخأي مل نإو « سمشلا بورغ ىلإ رجفلا
 زواج نإو ى مايألاو رهشألا اذك و راهنلا يف ىنع ام ردقب ءاركلا نم هيلعف

 ةروكذملا لاوقألا ىلع لاوزلا وأ عولطلا لبق لخدي ( الإو ) اهلمعتسي الف ةدملا
 فرع نكي م نإ دفلا نم ) تقولا بسحيل ( ف ) هاقبسي نأ نودب اهعم الو

 هلمع ىفغليو لاوزلا دمب وأ عولطلا دعب لخد ولو طرش وأ هباسح يف ( ديتعا
 هيلع ىطعي الو هنودب ةدملا لمكيف هدغ نم بسحي يذلا مويلا كلذ يف هلمع يذلا

 دقع هنأل مكحلا لهج ولو ى اقلطم مكحلا يف هب عربتم دعيف « ءانع الو ةرجأ
 ص ليل لع ول اك مويلا متي مل ذإ كلذ ىغلي نأ هدقع بجوأف مويلا ظفلب هناسلب
 ص هدشرب ملو هكرتو مكحلا ملع نإ هرجأ رجأتسملا ىلع نإف هللا نيبو هنيب.ايف امأ و

 س - ٧٨



 ، هتقو مون هلو هتقاطب بورغل عولط نم آراهن حصتنلا ريجألا ىلعو

 دنع هنم رمأ الب دحأل لمع نم لك يف "رم اك اقلطم مكحلا يف هرجأ هل : لبقو

 ريغ تقو يف لخد اذإ : لبقو “ موي ضعب ةمدخ هرمأي مل اذه نآل ع ضعب دنع
 لجألا يف نوكت اهلك لاوقألا كلتو “ رخآ موي نم همتأ و هبسح ءدبلا تقو

 ١9) فيضلامايأ و رذنلاو ةدملا يفو ىلاعت هلا ءاش نإ اهنايب يتأيو ى ديقملا و قلطملا

 . كلذ وحنو ( نامألاو ضمحلا باب ) يف "رم اك رهطلاو سافنلاو ضمحلا و

 يف تارافكلاو لتقلاو راهظلا موص هلثمو ناضمر ءاضق يف مالكلا مدقتو
 مامت عم ىرج هلوأ نم أدب نإو « رهشلا لوأ نم ادبي مل نإ اموي نيثالث "دمي هنأ
 ىلعو ) هب لمعيلف طرش وأ ديتعا“فرع ناك نإ و « هافك و هريصقت وأ رهشلا

 نيلوقلا ىلع سمشلا وأ رجفلا ( عولط نم اراهن ) هلمع يف ( حصنلا ريجألا
 بورفلا لبق لخديلف "طرش الو “فرعنكي ملو ليلب رجؤتسا نإو ( بورفل )
 ‘برغملاةالص بقعو كرشمو ضئاح و لفطك يلصي ال ناك نإهعم وأ ةظحلب ولو

 :لبق و«قداصلا رجفلا ع ولطبف ىهتنملا امأ و«اهبقع لخديفبرغملا ةتنسيلصي:ليقو

 ،مونلاتقويفمون يأ(همون تقو هلو هتقاطب )كلذ لك يف دهتجيل و«سمشلاعولط
 ص لاوزلا ىلإ ريبكلا ىحضلا نم مونلا تقو مون يأ . تقول مون ةفاضإ زوجتو

 عيبرلا نم هب قحتلي امو فيصلا يف ةلئاقلا هتقوو ى ةزئاج ةلاهج كلذ يفو

 ال نيطايشلا نإف اولبق : قلع لاق ى اهنم هب قحتلي امو ءاتشلا يف ال فيرخلاو

 تقولا هترجأ نم صقن هريغ يف مانو مونلا تقو مونلا كرت نإو . "") « ليقت
 امنإو ةدئاز ةرجاأب هل كحي مل هيف لمع لب مونلا تقو يف مني مل نإو « هيف مان يذلا

 مني الف طرش وأ ماني ال هنأ فرعناك ولف“ ةمكحم ةداعلاو “داتعمهنألمونلا ناك

 . لصألا يف اذك )١(
 يوانملا حرش رظنا . فيعض هدانسإو بطلا يف ميعن وبأو طسوألا يف يناربطلا ءاور ( 7 )

 . ريغصلا عماجلا لع
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 ٠ . ٠ ٠ ٠ ٠ لفن نم هل حيب ١ ام رم لفو و

 دبعلا مالك مدقتو ةالصلا باتك ةمتاخ يف ( "رم دقو ) هترجأ نم صقن مان نإف

 ظفح ا همزل باب هلوق يف مالك مدقتو « قوقحلا باتك نم ديسلا قح : باب يف
 (لفن نم هلحيبأ ام) ةالصلا باب يف آرم ام ىلإ ريشي حاكنلا باتك نم خلا اهجوز

 اذك و « نورخآ اهحبي ملو امهريغو رجفلا ةتنسو برغملا ةتنس وهو “ ضعب دنع

 نع خيشلا ربعو « ال : ليقو ى اهيلصي : لبقو ؤ هملع نّمتت ل اذإ تدملا ةالص

 دنع وهف ةدحاولا وهو رتولا امأو « ةصخرلاب ةروكذملا ثالثلا ننسلا ةحابإ لوق

 ص ةرجأ صقن الب اهيتلصي ‘ ضورفلا رئاسك لاكشإ الب هيلصيف ٢ضرف مهضعب
 اذإو ، هيلصي : ليقو “هترجأ تصقن هالص نإو هيتلصي الف ضرف ريغ : ليقو
 ص اهيلصي ال : لاق اهبجوي مل نمو هترجأ نم هل صقنو اهالص تيملا ةالص تنمت
 يف موصلا امأو ص موصلا هفعضي هنأل الفن موصي الو هترجأ تصقن اهالص نإف
 وأ ةرافك وأ رذن موص نم همزتلا ام رئاسو ءاضقلا امأو « موصيف ناضمر

 هلف لمي مل نإو “ لاكشإ الف كلذ عم هرجأتساو هرجأتسم ملع نإف ‘ ةبصو
 نع فعضي موصلاف « مئاص ريغ ينإ : لوقيو ه"رغي مل نإ هءانع هيطعيو صقنلا

 ةمألاو دبعلاو ةأرملاو ع ترثك نإ هفعضت دقو هنع لغشت لفنلا ةالصو “ لمملا
 ةالصلاب نولفني : ليقو “ قباسلا فالخلا يف ريجالاك لفنلا ةالصو لفنلا موص يف
 لمملانع ةمآلا و دبعلا لغشي مل امو “ ةهاركلا هنم اوملعي وأ مههني مل ام موصلاو
 اهفعضي وا اهلغشي مل ام امهديس نذإ الب لفنلا نايلصي : ليقو“موصلا امفعضي وا

 . زاج ءالؤهل لفنلا يف نذأ نإو ى هناموصي الو

 ضراقمو ربجأو ةجوز ىلصت : (ةالصلا باتك ) ةمتاخ يف « فنصملا ه لاق

 مايقو ةلزلزلا و نيفوسخلاو ةزانجلا و ةدجسلاو برغملاو رجفلا يتمك ر نذإ الب
 ةزانجلا و نيديملاو نيتعكرلا دبعلاو ‘ننس يهو ى ماقا فلخو نبديعلاو ناضمر

_- ٢٧ - 

 



 . . . . . قلطأ نإو لجأ نم دودحم زاجو

 نتنذإ الب اوؤاش امب اولفنتي نأ ةجوزلاو ضراقملاو ريجآلل صخرو « ةدجسلاو

 ينمي ۔ هل مدقت ام ريغب لتفنتي الو : « قوقحلا ه باتك يف لاقو .اوعنمي مل نإ
 الإ ةأرملا ينعيلمفتالو « حاكنلا » يف لاقو _ ديسلا ينمي _ هنذإب الإ _ دبملا

 . ھ ا هنذ د

 2ناويدلا»ه يفف “ ةراجإلا نم "عون ضارقلا نإف « ريجاألاك كلذ يف ضراقملاو
 . تقو يف هريغ لمع يف الو هلمع يف لغتشي نأ - ضراقملل يأ _ هل زوجي الو

 لامب رضي ابعت ةدابعلا ىف هسفن بعتي نأ هل زوجي الو « ضارقلا لامب هبف رجتتي
 طايتحالا و ى هيلعبج وام الإ ربلا لامعأ نمكلذ ربغ مايصلا وةالصلا لثم ضارقلا
 نيتعك رو رجفلاةالص لبق نيتمك ر لفاونلا نم يلصي نأهل زوجي امنإ وهيلعبجو ام
 مهاربإماقمةالصو ةدجسلاو تيملا ةالصو ناضمز مايقونيديعلاوب رغملا ةالص دعب

 لفاونلانم يلصيو موصي نأ هل زئاجو“ةلزلزلاو فوسكلاو فوسخلا ةالص وندت
 ليللاب رهسي نأ هل زوجي الو « ةراجتلاب رضي ال امو هبف رجتتي ال تقو يف ءاش ام

 .ها باتكلا يف رظنيو “راهنلاو ليللاب ركذلا سلجم روضح نم افيفخ ناك ام الإ

 : تلق ؟ رجفلاو برغملا ةتنسك ننسلا لفنلا ظفل لمش فيك : تلق نإو

 برغملا ةتنس نوكت فيك : تلق نإو « ةبجاو ربغ ننس اهنأ ثيح نم اهلمش
 برغملا ةتنس امأ : تلق ؟ راهنلا يف هضرف دق لمملا نأعم 'لمملا تقو رحفلاو

 راهنلا يف ركذتف برغملا عم وأ اهَسنَ وأ اهنع مان وأ ليللاب هرجأتسا ايف اهنإف

 لوأ هنأ انلق اذإ راهنلا لمع يفف رجفلا ةتنس امأو ى هبف اهتالص دارأف هبتنا وأ 3

 هذه( قلطأ نإو لجأ نم دودحم ) ةراجإلا يف ( زاجو ) رجفلا عولط نم موبلا
 دودحم لجأ زاج : لاق هنأكف ديق وأ كلذ دعب هلوقل هربغل ال لاحلل واولا



 اذكب رهش لك ةياعرو ةمذب عيبك ناكو ، ةنيعم ال ، ةنس ةنيعم يعرك
 . . . .. ... اذكبابنم عاص "لك ةمرع عيبك

 سنج عم وأ طقف ددعب ( ةنيعم ) منغ ( يعرك ) ديق وأ قلطأ هنأ لاحلاو
 وأ نمثلا هب بترت ( عيبك ) قالطإلا ( ناكو ةنيعم ال ) ةنيعم ريغ ( ةنس )

 مامإلاو هيفلوخدلا هيلع كردأ لمعلاب هبلط قمف ،الجآ ال الجاع ( ةمذب ) نمثلا
 وأ ةرجألا دقن “ءاوس هملط ق 1 هك رهب ياع .غ ةدي ام بلط ن رأ

 دوقملا رئاسو عيبلاك مزال ةراجإلا دقع نأ ىلع ءانب الجآ وأ الجاع ةمذ يف تناك

 عوبسأ وأ ( رهش لك ) أدتبم ( ةياعرو ) هؤادتبا حص هنم نذإ الب أدتبا اذإو

 ةمرمعلا نم يأ ى اهنم ريظنلا يف هلوق هيلع لد اك ةنس نم كلذ وحنو ى موي وأ
 لك ) نزوي وأ لاكثي امم ( ةمرع ) ربخ ( عيبك اذكب ) نمثب ةنسلا مع دقو
 (اذكب اهنم ) كلذ ريغ وأ راطنق وأ لطر وأ ةبيو وأ زيفق وأ ةدم" وأ ( عاص

 كرتلا ايهنم لكلو ى هيلع ةرجألا كردي همف ىعر هركذ امم هوحن وأ رهش ُلكف
 وحن وأ عوبسألا نم وأ اهنم موي لك وأ ةنسلا نم رهش لك : الاق ولو ‘ ءاش ىتم
 هلف &ى ريجألا همتي ملو هارك ذ امم امهو وأ موب وأ رهش يف لخد نإو 0 كلذ

 همامتإ ىلع ربح : لبقو هأ نإ الإ هل ةرجأ ال :لقو هيف لمع ام ب باسح هترجأ

 امم هوحن وأ ارهش متأ و لمع ام دعب وأ الوأ كلذ ناك ءاوس ةلماك هترحأ ذخأيف

 انازيم لاك وأ هل نزو ول هنأ اك ع قبس ام لمع دمب رخآ ناك وأ رثكأ وأ هركذ

 وأ لاك ام نمث هلف ى همامت لىق كرتو رخآ يف عرش مث « رثكأ وأ آالايكم وأ

 ام مامتإ مامتإلا ىلع ربجيف مزلو عيبلا حص : ليقو « متي مل ام ىلع ربجي الو « نزو

 . هيف عرشي مل امو هيف عرش

 لمملا يف لخدف ص اذك و اذكب رهش لكل هارتكا اذإ : « جاتلا ه يفو

 : ليقو “ موي وأ ةنس لك اذك و « ءاركلا ماتب رهشلا يفوتسي ىتح امهيلع تبث



 رهشلا اذه ةباع رك هنع خارتب وأ { دقع بقعب هلوأ ديدحتك دق وأ

 . اذك رهش وأ

 امهدحأ ضقن نإ و ‘ةرجألا هلف اهمتأ اذإف ى ةدملا ريجألا متي مل ام اذه يف ضقنلاب

 رئاس يف راتخملاو “ ضقنلا لوق ربتخاو ص لمع ام ردق ريجأللف ماتلا لبق

 ريجألا هك رت ايف “ ضقنلا امهدحأ بيصي ال هنأ لمملا ىف لخد اذإ تاراجإلا
 ريجأللف ضقنلا ايهنم لكل : ليقو ع ةلماك اهاطعأ رجأتسملا كرت وأهل رجأ الف
 بقعب هلوأ ديدحتك ) قلطأ ىلع فطع ( ديق وأ ) . فرصتب ه ا لمعلا ردقن

 لثم هرخآ وأ هطسو وأ دقعلا لوأ نوكي دقعلا بقعب ديدحتلا نأ ينمي ( دقع

 وحن وأ ةنسلا هذه وأ رهشلا اذه : لوقي وأ نآلا لمعلا ىف لخدت : لوقي نأ

 ةنسلا وأ رهشلا بسح الإو « كاذف ءدبلا قفاو نإف ى هنح نم لخديف كلذ

 تافام ربجيو & تباث حبحص دقملاف هنيح يف لخدي مل نإ اذكهو ى مايألاب

 ةنسلاهذه وأ رهشلا اذه : هلوق نأ نم هتركذ امو “ ةرجألا نم صقني وأ لمعلاب
 يخارتلا نم هنأ خيشلل امبت فنصملا هركذ امم ىلوأ بقملاب ديدحت كلذ وحن وأ

 كلذ نم باسحلا نأ مهفلا ردابت الثم ةنسلا هذه وأ رهشلا اذه : لاق اذإ هنأل
 ةردابممدع فرعلا ناك نإ و « مويلا ىلع مالكلا رم دقو “ناكمإلا بسح نيحلا

 مل يذلا فرعلا ىلع خيشلاك فنصملا مالك لمح زوجيو “ يخارتملا نم وهف ى كلذ

 لوخد دعب ادقع اذإ هذهيلتقلا ةنسلا وأ اذه ىلييذلا رهشلا دارملانأ هبف ردابتي
 يأ(هنع ,خارقب وأ) : لاق ذإ هىف لمعي يذلاتقولا ضمبىضموةنسلا وأ رهشلا

 رهشوأ ) كلذ وحن وأةنسلا هذه وأعوبسألا اذه وأ( رهشلا اذهةياعرك)دقملانع

 ىلوألا ىدامج ىلإ ريشي نأ لثم كلذ وحن وأ اذك ةنس وأ اذك عوبسأ وأ ( اذك
 ى كلذ هبشأ امو ثلاثلا رهشلا لوقي وأ يناثلا رهشلا لوقي وأ اهريغ يف وهو

 داتعملا تقولا يضم لبق هعم وأ هبف وهو هوحن وأ رهشلا اذه : لاق نإ امأو

 : لوقي نأ لثم هبسحب بيقعت وهف « [يخارتم سيلف ، هريغ ال رضاحلا وهف لمعلل
 س ٠ ٨ _



 ءاركك عايش ف وأ ذاذح وأ ذصح وأ ثرح ىلإ ال وح هاب رض نإو

 هضعب وأ ءانعلا لهجن وأ 7 ادلا وأ > رادلا هذه فصن

 ( هابرض نإو ) راهنلا يف وه امنإ لمعلاو ماعلا نم وأ رهشلا نم ىلوألا ةليللا يف

 رسكب ( ذاذج وأ دصح وأ ثرح ىلإ ) املوقك ( ألوهجب ) لجألا يأ
 هايهفو ءادصق ام بسحب هريغ وأ رمتلا راثلا عطق وهو همض وأ هحتف وأ ميجلا

 وهو ( عايش ) يذ ءيش ( يف ) نكل امولعم هابرض ( وأ ) رمتلا هيف ردابتملاو
 فصن ءاركك ) رخآلا نم لك بيصن زيمتي مل ةرشتنم يأ ةعئاش ةك رش كرتشملا

 ص ( ةبادلا وأ ) كلذ ريغ وأ اموي وأ ةنس وأ ارهش رثكأ وأ لقأ وأ ( رادلا هذه
 الإ هل نكي مل وأ اهيرككم اهلك ةبادلا وأ رادلا تناك ءاوس ةبادلا فصن يأ

 عويشلا عم هدحو الثم فصنلاب عافتنالا مدعل كلذو ى الثم هاركأ يذلا فصنلا

 نيبو كلملاب هنيب وأ هريغو يركملا نيب كرتشم وهف "قد نإ و ءزج لك نإف
 ةروك ذملاةلعلل «\فنصملا» و « خيشلاك » ةفينح وبأ كلذ عنم ى ءارتكإلاب يرتكملا

 رادلا امستقي نرأ ىلع كلذ العف ول اك عافتنالا ناكمإل يمفاشلاو كلام هزاجأ و

 اهومستقي وأ اهعضاوم وأ اهتويب فصنب يرتكملا اهب عفتني عضاوم وأ اتويب

 اهب عفتني نأ لثم كلذب ةبادلا اومستقي وأ ‘ كلذ ريغب وأ روهشلاب وأ ى مايالاب

 رخآلا فصنلاكلامو“اموب هيركموآمو اهي رتكم وأ“اموياهبحاصو اموي اهيبرتكم

 اموي رخآلا فصنلا كلامو اموي اهيرتكم وأ اهعبر اهفصن كلام ىركأ نإ نيموب

 فصنهمطعي نأ امإ و “اعم ةيوسلاب اوعفتني وأ فصنلا لك اهفصن كلام هاركأ نإ

 زئاجف هل اكلم فصنلا نوكيف « اذك لمع ىلع كلذ وحن وأ ةبادلا وأ رادلا

 يأ ( ءانعلا لهج وأ ) مالكلا اذه يف فنصملاو خيشلا دارم سيلو ى اعطق

 فالخ وهو“هل مزالو بعتلا يأ ءانعلا نع ببسم هنأل ءانع ءاركلا يمس ءاركلا

 وأ يركلا ءانعلا لهج ءاوسو “ بصعتلا هيف هنإف ءانعب لام لدب : هلوق يف ءانعلا

 اذك ةده ىعرلاك هلك هلهجف كلذك ( هضعب ) لهج ( وأ ) امهالك وأ يرتكلملا

 اذهف امب وأ ‘لماحلاةبادلا هذه دلت امب ةدم يعرلاو امهادحإ وأ ةوسكلاو ةقفنلا

 - ٨١ - ) ج ١٠ - لينلا - ٦ (



 نوج رعب نع ول و لخنحيقلتل وأ .ة وسكو ةقفن و مها رد ةرشعب ةنس يعرلاك

 ىلع نيند أ قافت ا وأ٨عب ركب رمت ةيانج وأ ءعرز دصحل وأ > لك نم رامخ

 ؛ هديب رخآلا ثرحيو امهدحأ نم ةبادلاو رذبلا هيف نوكي ثرح

 كلذ لك زجي مل قفتا ام ىلع وأ ًافاصنأ عرزلا نامسقيف

 ل وأ ث رخآلا ردي مل وأ وه "ك رادي ملو نالف نم تثرو امب وأ هروتسم وهو ءاعولا

 ةنس يعر لاك ) هضعب لهجو ريناند وأ مهارد ناك ءاوس ءاعولا يف امب و“هايردي

 ةقفنلا لوهجملاو “ مهاردلا ةرشع مولمملاف “ ( ةوسكو ةقفنو مهارد ةرشعب

 كلامو هللا همحر عيبرلا زاجأو ى زيزملا دبع نباو يعفاشلا دنع ةوسكلاو

 ( حيقلتل وأ ) طسوألا ذخأيف « امهريغ عم وأ ةوسك و ةقفنب ةراجتسالا دمحأو

 خيرامش نم هب لصتا امو نوجرعلا ينعي ( نوجرمعب نيع ولو لخن ) ريك ذت يأ
 وهو كلذل لصألا وه نوحرملا نألو « ةرواجملل انوجرع لكلا يمسم « رام و

 وأ طسوأ نروجرمب وأ لضفأ يأ ( رايخ ) خيرامشلا هب لصتت يذلا مسجلا
 وأ يمه الإ نكي مل ولو ةدحا و ةلخن نم وأ ةلخن ( لك نم ) ىدرأ نوجرعب

 كلذك نوجرع نم ةيمستب وأ ةدحاو يف وأ ةدحاو لك يف رثكأ وأ نينوجرمب
 رصع وأ ه"رب نحط وأ هذاذج وأ ( رمت ةيانج وأ عرز دصحل وأ ) فصنك

 ةبادلاورذبلا هيف نوكي ثرح ىلع ) رثكأو ( نينثا قافتا وأ عبركب ) هنوتيز

 هبلع ( اقفتا ام ىلع وأ افاصنأ عرزلا نامسقيف هديب رخآلا ثريو امهدحأ نم
 لماع لثمب قلعتي ملو هب رج ام لثمب لوصوملا رجي مل هنأ عم دئاعلا فذحو

 ملسيف اهقافتا ىلع يأ ةيردصم ( ام ) نوك زوجيو “ ليلقلا ىلع ايرج لوصوملا
 وأ سكملاب وأ نارخآلا ثرحيو مهدحأ نم ةبادلاو رذبلا نوكي وأ كلذ نم

 ىلع وأ افاصنأ عرزلا نايسقيو ثلاثلا نم لمعلاو رخآ نم رذبلاو دحاو نم ةبادلا

 ددعتم نم وأ مهدحأ نم وأ امهدحأ نم ناك نإ ءاملا اذك و « كلذ وحنو ى اقفتا ام

 اذهو ى الوهجم هابرض نإ و : هلوقل باوج ( كلذ لكزجي ) ةباد وأ رذب عم وأ



 ام ىلع تزّوجوءهؤانع ثراحللو رذبلا برل عرزلاو هلثم ءا رك لماعللف

 ةاقاسمو ةب راضمك ةمماتمب لهج عم نإو ث اقفتا

 لاتخم لك بحي ال : ىلاعت هلوق لثم لك ىلع يفنلا مدقت ولو بلسلا مومعل يفنلا
 عقو نإو ى راثلا نم لصحي ك ىرديال وأ ةلوهجم ثراحلا ةرجأو 0١ روخف
 وهو زاج « احاشتي ملو لمعلا عقوو ءاركلا تالوهجم نم هوحنو اذه نم ءيش

 امأو ؤ ثرحلا ريغ روص ىف ( هلثم ءارك لماعللف ) احاشت نإو “ هوركم

 ربعو “اضيأ هلثم ءارك يأ هؤانع ثراحلل و :دعب اهيف لاق دقف ثرحلا ةروص

 ثراحللو)ثرحلا ةروص .ين (رذبلا برل عرزلاو ) دحاو ظفل رركتي الئل هب
 للع : لاق دقو “ بصاغب سيل هنأل هؤانع ثراحلا وأ لماملل ناك امنإ و (هؤانع

 يف املاظ سيل هنآل اقح اذه قرعل نأ هنم مهفيف '") « قح ملاظ قرعل سيل »

 ىلع ) ةراجإلا يأ ( تزوجو ) اعفن هلمع يف هل لومعملل نألو ى هترح وأ هلمع

 .زاج اذإ : رثؤملا وبأ لاق هبو ى ةمماتم الب ولو ةرجألل ( لهج عم نإو اقفتا ام
 دقو “ اذك و اذكب زاج اك .زجي دجسملا نيدو اميتي ولو ناسنإلا نيد يضاقت

 ةلودلا زعل لاجمب ىصوأ دنهلا نم الجر نأ يورو ى كلذ لك خايشألا لعف
 ءانعلا هل نأ معز نم معزف هفصنب هيتأي نم ديمح نب كلملا دبع مامإلا ر حأتساف

 دمب ( ةمماتمب ) زوجي : ليقو “ فصنلا هل اوأرف مهرواشف ءاهقفلا مامإلا عمجف
 نأنسحو “هؤانع لف ى هملع ضقن نإو ى ةيرهاظلا بهذم وهو ا 7

 زوجتف ةأرملا قح وأ نيدلا ىضاقت ولو.لالح لمع لك ىف كلذو هناسل قدصي
 ةاقاسمو ةبراضملا ىلع اسايق .ةرجألا لهج روص نم اهوحنو اهلك روصلا كلت

 ال ذإ؛ةلوهجعاهمفةرجألانإف“اهيف ةمماتم الي( ةاقاسمو ةبراضمك ): لاق اك لخنلا

 )١( نامقل : ١٨ .
 )٢( كلامو دمحأو يذمرتلاو دواد وبأو يراخبلا هاور .



 ام ىلع سايق كلذو لخنلا رمثت كالو ةبراضملا يف ةدئافلا نوكت مك ىردي

 ةبراضملا امأ ص لبق اذك ى هيلع عامجإلل هبلع اوساق نكل و “ لصألا فلاخ

 . هضعب مدقت فالخ اهيفف ى رجشلاو لخنلا امأو « ةزئاجف

 مهنمو “ زوجت ال : مهضعب لاق ةاقاسملا يف ءاملعلا فلتخا : « ناويدلا ه يفو

 ركذو ع راجشألاو تابنلا نم اهب لصتا امو ى اهلك ضرألا يف ةزئاج : لوقي نم
 جرخي امم ةمولعم ةيمستب اهيف نولمعي ربيخ دوهمل ىطعأ هنأ للع هللا لوسر نع

 رمع اهرقأو مهيديأب ركب وبأ اهرقأ و كلذ ىلع للع هللا لوسر تاف اهتالغ نم

 اهاطعأف « مهيديأ نم رمع اهعزن اورثك نيملسملا ىأر املف ى هتفالخ نم اردص
 ربيخ لمهأ نأ ةاقاسملا زآوجي مل نم ةئجحو ى مهجئاوح ىلع اهب نونيعتسي نيملسمل

 ى هلام لك كلذ نآل دارأ ام هديبع يف لعفي « قلع للا لوسرل ديبع مهلك

 ةرطاخلاو ةربالا نع ىهن ) ثبح لع هللا لوسر نع اوركذ ام مهتجحو

 . ها اهب لصتا امو ضرألا يف تناك ةياورلا هذه نآل 'ا) ( ةلقاحملاو ةنبازملاو

 خسفت'و ةلوهجملا ةراجإلا عنمتف “ لصأ ريغ اهنأل اهيلع ساقي ال نأ ىلوألاو
 طرش ذإ ى نايضلا هيف همزل يذلا خسفنملا عيبلا ىلع اسايق لثملا ءارك ىلإ عجرتو

 نع هب لودعم ريغ رخآ لصأل عرف ربغ اعرش اتباث نوكي نأ هيلع سيقملا

 ديص ةلآ ءاطعإ ىتح هنم ءزجب ءيش لمع لك يف فالخلا كلذو « سابقلا قيرط

 . اهريغ وأ ناوبح يه يتلا هتلآ ءاوس ديصلا نم مزجي

 الو : لاق « دصلا نم مهسب ديصل ةحراج ءاطعإ زوحي : ;_ جاهنملا ( يفو

 ٠ ءاوس : تلق ائيش بلكلاو رقصلا ق فرعت

 )١( هركذ رم .

_ ٨٤) 



 املف “ قحلا بلط يف دحأ مازتلا ىلع تلك و وأ لك و نإ : « رثألا » يو
 هروهظ لبق عزن نإو ى ءانعلاف الإ و “ تنع نإ هترحأ هلف هتعزن وأ هعزن رهظ

 عرزلا اذه فصن كل : لوقي نأ لبق زاج لمملا لبق مهسلا هكلم نإو “هؤانعف

 كلذ يف شلا مهمحر ركب نب دمحم نب دمحأ حيشلا هرك ذو “ هدصحت نأ ىلع نآلا

 اوقفتا اك نوك رتشي مهنإف اثرح اوك رتشي نأ موق قفتا نإو : لاق ثيح امالك

 كرتشا نم ءاوس ى اوواست وأ مهتكرش يف اولضافت « اورثك وأ اولق ى هيلع

 ام ىلع ةزئاج اهيف مهنيب ةكرشلاف ى اغلاب وأ ناك الفط اك رشم وأ ادحوم هعم

 الف هوكرتشي مل اذإو ةعيرزلا اوك رتشي نأ مهتك رش حصت امنإو ى هيلع اوقفتا
 عم اهطلخيف ةميرزلا نم هبان ام مهنم دحاو لك ذخأي نأ نولعفي امنإو “ حصت

 ةميرزلانوكتفهتعيرز نم امهس هبحاصل مهنم دحاو لك يطعي وأ هبحاص ةميرز
 ةعيرزلا كلتنم امولهم اليك هبحاصل دحاو لك عيبي وأ“هيلع اقفتا ام ىلع اهنيب

 هتفيلخ نونجملا وأ هيبأ نذإب لفطلا عم كرتشي نأ دارأ نإ كلذك و “ اهوطلخيو

 نم هبان ام هبحاص هيلع دريف مهدحأ ثرحي نأ ىلع اوك رتشي نأ اوقفتا نإ امأو

 نم هبات ام هيلع دريو زئاج : لوقي نم مهنمو “ كلذ زوجي الف “ رذبلا نم

 باودلا وأ ضرآلا رخآلا لعجيو رذبلا مهدحأ لمجي نأ ىلع اوقفتا وأ ةعيرزلا

 بحاص ذخأيو “ رذبلا بحاصل عرزلا نوكيو “ ةكرشلا كلت زوجت الف ءاملا وأ

 باودلا بحاص ذخأيو ص هئام ةميق ءاملا بحاص ذخأيو هضرأ ناصقن ضرألا

 كلت ثرح نإو ى ةعيرزلا بحاصل ءاملاو باودلا تناك نإ الإ « هباود ءانع

 . هءانع ذخأىلف اهبحاص ريغ ةميرزلا

 كلذننم امهس باودلا بحاصل ةعيرزلا بحاص لمج نإ : لوقي نم مهنمو
 كلذ زوجمالف امهس ءاملا وؤضرألا بحاصل لعج نإ امأو “ زئاج كلذف ثرحلا
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 اهيف لجرل لعجو باودلاو ةعيرزلا لمج نإ كلذك و زئاج : لوقي نم مهنمو
 ' دحاو لجرل ءاملاو باودلاو ضرألاو ةعيرزلا تناك وأ « اهثرحم نأ ىلع امهس

 رخآلا لمجو ةميرزلاو ضرألا امهدحأ لعج وأ ى امهس اهيف رخآلل لعجو
 ةميرزلا رخآلا لعجو ءاملاو ضرألا امهدحأ لعج وأ “هسفنب ثرحلاو باودلا

 . اذه نم ءيش زوجي الف ثرحي نمو “ باودلاو

 تبن وأ عرزلا تبني مل نإ امأ و « هبلع اوقفتا ام زئاج : لوقي نم مهنمو

 ال نم لوق ىلع ‘ هبف نكمي امم ةميقلاو ءانعلا نوذخاوتي مهنإف ى ةفآ هتباصأو

 ص ائيش رخآلا ىلع مهنم دحاو لك كردي الف اهزوج نم امأ و ، ةكرسثلا كلت زيح

 مهنم دحاولا رذبف هلك اذه ىلع اوقفتا نإ امأو ث هماقمب هتثروف مهنم تام نمو

 نم هبحاص مهنم دحاولك أربأ نإ الإ كلذ دجي الف ةميقلاو ءانعلا ذخأي نأ دارأف

 وأ اهثرحي نأ ىلع اضرأ هل ىرتكا نإو زئاج وهف هل رذبف ةميقلا وأ ءانعلا
 اهثرح نإو « تحسلا نم وهو “ اذه زوجي الف هب ثرحي نأ ىلع ءام هل ىركأ
 زوجي الو . ءاملا كلذ ةميق وأ ضرألا كلت ناصقن يطعي هنإف « لاحلا كلذ ىلع

 ىرتكا نمو ى نزوي الو لاكي ال ام كلذ ريغ وأ نزوي وأ لاكلي امب ولو اهؤارك
 ىلع اوقفتا نإو « زئاج كلذف ى هل ثرح الجر ىركأ وأ اهيلع ثرحيلآبا ود

 اطلخي ملو كلذ لثم هبحاص ثرح مث ى هرذب امهدحأ ثرحف “ ثرحلا ةطرش

 هيحاص هف كردي الو “هرذب نم عرز ام اهنم دحاو لكل نوكي هنإف ايهتعيرز

 . هنم نوكي اهف ناصقنلاو ةمسقلاو ءانعلا ناكرادتيو ى ائيش

 ىلع كردي الف مهنم هتعيرز تبنت مل نمو « زئاج كلذ : لوقي نم مهنمو

 . عرزلا نم همهس هيلع كردي : لوقي نم مهنمو ك ائيش هبحاص



 هتب اد ىلع هتمدخ وأ > رخآ ضرأ نم صخش راطتحا كلذ نمو

 ضارقلانف يف خيشلاو فنصملا هرك ذي ام لهجلا هبف يذلا عونلا (كلذ نمو )

 باطتحا ) كلذ نمو “ مهسب ةكبشب ديص ةزاجإ ىلع رثكألا نأ هرخا وأ يف
 ءنانج ريغ وأ انانج ( رخآ ضرأ نم ) ششحلا وأ كوشلا هذخأ وأ ( صخش
 رك مل وأ اهيف ام عم ضرألا ىأر دق هنأل زاج امنإو « الثم اهنيب بطحلا نأ ىلع
 ءانع وأ اا رجزب تبن ايف كلذوبطح املكف الثم فصنلا هل نأ دقع دق هنكل
 هسفنل ذخأي لب ى راجئتسالا ىلإ ريجألا جاتحي الف “ هعنم هل لحي الف رطملاب امأو
 هجوب وأ هناسلب لوخدلا نع هبجاص زجعل لوخدلا نع اعونمم عضوملا ناك نإ الإ

 عيبرلا امزاجأ اهانركذ يتلا راجئتسالا ةلأسمو “ راجئتسالا ىلإ جاتحيف
 يعرز دصحإ : كلوقك اهنإف « لهجلا نم اهيف امل مهربغ اهعنمو ى ةيرهاظلاو

 ام لك : كلوقك و « الثم فصنلاب يضرأ بطح بطحإ : لاق نإ الثم فصنلاب
 ‘هفصنكلف يضرأ نم تبطح ام لك : لاق نإ هفصن كلف يعرز نم تدصح

 لمع ىلع هرجأتسيو هنم ةيمست وأ ءيشلا فصن هيطعي نأ كلذ يف كلسملاو

 بستكي امم مولعم بيصنب (هتياد ىلعهتمدخ وأ ) ضعب رك ذ اذك ص هب ءيشلا
 هنم اهذخأ يذلاو « ةبادلا بحاص : نانثا الإ كانه سيلف “ هسفنب وه اهب

 . اهيلع مدخيل
 : لجرل لاق نميف عيبرلا لوق هي فطلو هللا همحر فنصملا لمح ام اذه

 نم هرحاؤأو هبلع عببأو بطحلا هبلع لقنأ ىقح كلغد وأ كرامح ينطعأ

 . هب سأب ال هنأ نافصن كنيبو ينيب وهف ءيش نم لضف امو سانلا

 اهيلع لمعإ : لوقيف لجر ىلإ ةبادلا عفدي لجر يف ةفينح يبأ لوقو
 كلذ زوجي ال هنأ نافصن اننيب وهف ءيش نم تبسك امو سانلا نم اهرجآو

 )١( لصالا يف اذك .



 رخآ اهب موقيو امهدحأ اهنمث يطعي ةيشام ةكراشمو

 ص هلثم رجأ اهيلع لمعي يذللو اهبحاصل وهو ةبادلا بسك بسكلا نأل

 ةنالث اهيف ةفينح يبأو عيبرلا ةلأسم نأل رهظي ام ىلع كلذك سيل لاقي دقو

 اهذخأ يذلا هيلع اهرجآ نمو ى هنم اهذخأ نمو ى ةبادلا بحاص : لاجر

 ليلدبو “ كنيبو ينيب وهف ءيش نم لضف امو : عيبرلا لئاس لوق ليلدب
 . ( ميجلا حتفب ) رجَاؤملا وهو رخآ نع لضفلا نإف ‘ سانلل هترجاؤم

 :«رثآلاهلوق هيلع ةلدي اك ةدحاو ةلأسم ىلعدراوتم ةفنح يبأوعيبرلا مالكو

 نأب باجي'و ص نيلوقلا ىوقأ عيبرلا لوقو “ قحلا نم دعبأ ةفينح يبأ لوق نإ
 لمعي ه_نأ اهيلع سانلا هترجاؤمو هلمع ىنعم نأو ، « فنصملا » لاق اك رمألا

 ةراجحلا وأ ةيربلا نم مهل بطحلا اهيلع لمحي نأ لثم ةرجأب سانلل هسفنب اهيلع
 ى مهعاتم وأ مهل كلم يه يتلا ةراجحلا وأ بطحلا اهبلع لمحي وأ لبجلا نم

 ىرخأ ةلأسم ضرف اذهل لديو ‘ قلطملا يف ديقمل آاليعتسا لصح لضف ىنعمف
 :لاق نإف : ةفينح يبأل يأ هل لبق : لاق اك ةفينح وبأ اهنع لئس اضيأ نينثا نيب
 اذه ىرتأ « نافصن اننيبف عيش نم تحير امو كماعط و كعاتم اهيلع عيب

 . ه ا هلثم رجأ ةبادلا بحاصل و اهبحاصل بايثلا حبر نآل « ال : لاق ؟ زئاج

 ىذلا وهو “هنم اهذخأ نمو ةّبادلا بحاص طقف نينثا نيب ةلأسملا هذه نإف

 هعنمف ةرجألاب سانلل اهيلع مدخ اذإ عنملاب هلأس امل هماعط وأهسفن عاتم اهيلع لمح
 روأ ءارشب ( امهدحأ اهنمث يطعي ةيشام ةكراشمو ) هسفنل اهيلع مدخ اذإ هلأس

 ةدارإ دنع ءاوسامةعابت وأ شرأ وأ نيد نم هربغىلع هلامل ةاضاقمب وأ ةلاق وأ ةىلوت

 اهكلمي وأ اهتدارإ لبق وأ هرمأ نودب وأ هعم ةكرشلا دارأ يذلا رمأب ةكراشملا

 جاتحت ام لك لعفيو اهظفحيو اهيقسيو اهاعرب ( رخآ اهب موقيو ) نمت ءاطعإ الب



 تق و نم انيب ةيشاملا نوكت لهف ، لكلا يف فصانت ىلع ةنس اذكو اذك

 . . . . ققحتس ال وأ ةمذلا يف مايقلاو ء دقعلا

 وأ رجش وأ عرز ةكراشمو اهقافتا بسحب طقف جاتحت ام ضعبب موقي وأ هيلإ

 ت ضورملا نم اهريغ وأ بايث وأ لوصألا نم كلذ ريغ وأ مانب وأ ضرأ وأ لخت
 يقسك هيلإ جاتحت ام ضعبب وأ رخآ اهب موقيو كلذك ع امهدحأ اهنمث يطعي

 ول ثلاثت وأ ( فصانت ىلع ) لقأ وأ ( ةنس انكو اذك ) ةطايخو صصجتو
 لولدملا بطحلا نم ( لكلا يف ) رثكألاو لقألا نم كلذ ريع وأ سماخت وأ عبارت

 يفف اهريغ اذك و ةشاملا نمو ةبادلا ىلع ةمدخلا ةرجأ نمو “ باطتحالاب هيلع

 كمامطو كعاتم اهيلع ‘عب: ةبادلا بحاص لوقيف اذك و“نالوق هلك كلذ زاوج

 لخنلا ةاقلسمو ةبراضملا ىلع هساق كلذ زاجأ نمف « نافصنف ءيش نم تحير امو

 مل ولج ةفينح يبأ لوق وهو لصحتي ابب لهجللف هعنم نمو ى عيبرلا لوق وهو
 امهايإ الإ ةفينح يبألو ةبادلا ىلع ةمدخلاو باطتحالا ةلأسم الإ عيبرلل ركذي
 لهجلا اهيغ ناك ةلأسم لك اذك و .. خلا كعاتم اهيلع "عب : ةبادلا بحاص لوقو

 تنأو ى ىوقأ عيبرلا لوق نوك هجوو ؛ةاقاسملاو ةبراضملاب ةهباشملا ثيح نم
 اك نزجيف ى ايهب نههبش يوق لئاسملا هذهو ى اعطق ناتتباث ةاقاسملاو ةبراضملا

 يف لصحتيف “ عنملا يف ةفينح يبأ لوق فطض هبشلا ةوقلف نيعرف اتناك ولو اتزاج
 اقلطم عنملاو ، ةيرهاظلا لوق وهو “ ىضرلا ىلع اقلطم زاوجلا ةرجألا تالوهج
 ةاقاسملاو ةبراضملاب هبشلا ثيح نم لهجلا ناك نإ زاوجلاو « ةفينح يبأ لوق وهو

 ةمذ يف وأ قودنصلا يف وأ تببلا يف امب راجئتسالا لثم كلذ ريغ ناك نإ عنملاو

 لثملا ةرجاف ارجاشت نإف « امهدحأ يردي ال وأ وه مك وأ وه ام نايرديالو نالف
 ءاطعإب اهربغ وأ ةشاملا يف ةكراشملا تناك اذإ و « زاج هامتأف ى هيلع املطا اذإو
 نمثلا ءاطعإب هيف اكرتشا امم اهزيغ وأ ( ةيشاملا نوكت لهف ) رخآلا مايقو نمثلا

 قحتسي الوا ةمنلا يف ايها ) نوكي ( و دقملا تقو نم اهنيب ) هلاو مايقلاو
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 ديرمل بوصألاو « ددرتهيف ؟ منغلابرل ةلغلا نوكتفةدملا ماب الإ فصنلا

 .ضرأ وأ ةباد يف ةكراشملا

 اهريغ وأ ( ؟ متغلا برل ةلغلا نوكتف ةدملا ماتب الإ ) هبلع اقفتا ام وأ ( فصنلا
 ددرت ماقم ماقملا سيل ( ددرت هيف ) اهدعب ايلو ةدملا لبق ةيشاملا ريغو ةيشاملا نم
 : امهدحأ لوقي نأ لثم رخآلا نم مايقلاو امهدحأ نم نمثلا نأ اقلطأ نإ هنإف
 اهب تنأ موقتف : لاقو اننيب اهنأ ىلع اذك و اذك تنأ اهب مقو ى انأ منغلا يرتشأ

 اهنيب يهف مايقلاو ءارشلا رك ذ ىلع انيب اهنوك امدق وأ اننيب اهنأ ىلع اذك و اذك
 اذه اننيح نم وأ دةعلا نبح نم اننيب اهنإ :الاق اذإ امك ةلغلا اذك و دقعلا ثيح نم
 اهنأب اديق نإو ث اهنيب هنيح نم اهنأب ديسقتلا اهيف ىلا ظافلألا نم كلذ وحن وأ
 هل ةل فلاو امهدببقت ىلع ايهف يرتشملل اهمامت لبقو ةدملا متت ىتح اهنيب نوكت ال

 مئاقلل اهلبق ةلغلا العج ول اذك و ى اهلصال اعبت اهدعب مئاقلا نيبو هنيبو < اهلبق
 اهفةدملا لبق طقف امهدحأل ةلقلاو نيحلا نم اهنيب اهنأ وأ هل اهضعب وأ اهلصأ نود
 . امهدىسىقت ىلع

 يضمي نأ باودلاو متغلا ةكراشم ىلع اقفتا نإ كلذك و : خيشلا لوق امأو

 امل ليثمت وهف نيفصن اهنيب نوكتف ةنس اذك و اذك رخآلا اهب موقيو نمثلا امهدحأ

 هنإف “ نيفصن ايهنيب نوكتف : هلوقل ةدملا دعب اهنيب ةشاملا نأ ىلع هيف اقفتا

 ال هيلع اقفتا يذلا اهمالك نم وهف “ موقي وأ يطعي ىلع افطع «نوكت» بصني

 دقع نأ ررقت دق هنإ مث “ مهوتي" اك اهنيب اهنأ مكحلا ناب خيشلا نم رابخإ ال
 ىلع ربجيو « لمملا لبق هكلم ةرجألا تلخدو لمعلا ريجلا ىلعو مزال ةراجإلا

 لخدي ال : ليقو لمع ام ردقب اهنم هكلم لخدي : ليقو لوق هلك اذه “ لمعلا
 ةكراشملا ديرمل بوصألاو ) ددرت الب كلذك انه ام نكيلف لمملا متي قح هكلم

 مايقو نمثلا ايهدحأ ءاطعإب لوصألاو ضورعلا نم ايهربغ وأ ( ضرا وأ ةباد ف
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 > طرشلاو عيبلا زبحح نم دنع يقابلا ذخأيو > هن زح وأ نمللا كلذب

 ةعيب يف نبتعبب وأ

 اإموبغ وأ ضرألا وأ ةبادلا كلام ( عيبي نأ ) ضرفلا ىلإ الصوتي نأ رخآلا

 نيثلثلا كسميو ثلثلا عيبي وأ ( رخآلا فصنلا ) ريجألل كلملا هوجو نم هجوب
 هذهو بايثلا هذهك ضرألا نم وأ ناويحلا نم انيعم هل عيبي وأ كلذ وحن وأ

 وأ ( رخآلا فصنلا ةمدخل هرجاتسي مث نمث نم مولعمب ) ضرألا نم ةمقبلا

 وأ اهبارت لقنب روصتي ضرألا ةمدخ و .هيلع اقفتا امم كلذ وحن وأ يقابلا ثلثلا

 اهىلع رئاد طئاحلاءانب وأ هل اهسرغ وأ اهبحاصل اهثرح وأ اهتيوست وأ اهتراجح

 ةبادلا كلام (ذخايو هئزج وا ) هل هب عاب يذلا ( نمثلا كلذب ) اهضعب ىلع وأ
 زيجي نم دنع ) نمثلا كلذ نم ءزجي راجئتسالا ناك اذإ نمثلا نم ( يقابلا )

 اثيش وأ امهس هل عاب هنأ انه هنايبو طرشلا باب يف "رم دقو ( طرشلاو عيبلا

 كلذ يف ةيلوتلاو ةلاقإلاو « كلذ ةمدخ هنمث يف هل يضقي نأ ىلع كلذ نم ادودحم

 وأ اذك لجأ ىلإ اذكب اذه هل عيبي نأ يهو ( ةعيب يف نيتعيب وأ ) عيبلاك

 . ترم لاوقأ اهيفو هركذي رخآ لجأ ىلإ اذكب

 ص عساو ( ةعيب يف نيتعيب ) ىنعم ةنأ فنصملا مالك نم لصحتيو
 اذك عيبب هلشم مبنأ ىرت الأ « دييقت ال ليثمت نوركذي امو

 وأ لجأ ىلإ اذكب اذك عيب هلثم نأ كش الو « لجأ ىلإ اذكب وأ ادقن اذكب

 عيبو لجأ ىلإ اذكب وأ لجاع اذكي اذك عيبو هقوف وأ هنود لجأ ىلإ اذكب

 ىف نيتميبب هذه ةرجألا ةلأسم ىمس هنأ تيأرو“الجاع اذكب وأ دقن اذكب اذك
 نمثب ةبادلا ميب ىلع تلمتشا ذإ ةعيب يف نيتعيب ةهيبش اهنأ دارأ هلعلو « ةعيب

- ٩١ 



3 ّ ّ . 

 ‘ هلئم ءاركل لماعلا دربم .عنمو‘عيبوقرجا هف ولو حجرو4 انيعم الجا

 . هيلات يف نإو مهارد ةعبرأبف 9 هموي يف هلمع نإ نيعم رجؤتسا نمو

 . ٭ ةئالثبف

 وأ هلوق ىلإ دئاع نيتعيب وأ : هلوقف ضعب يف ءانعلا ءاضقو نمثلا ضعب ضبقو
 كلذ زاوج ( حجرو ) رجأتسيب قلعتم ( انيعم الجا ) يقابلا ذخايو هئزج
 هرجاتسي مث الثم هل عيبي نأ ايون نإ ةينلاب ( عيبو ةرجأ هيف ) تناك ( ولو )
 مايقلاباعئاش هايشلا هذهفصن كل تمب : هل لاق نإو “ كلذ ىلع اقفتا وأ نمثلاب

 همنم اك يعفاشلا هعنمو كلام هزاجأ ءارك و عيبب حيرصت كلذف ، فصنلاب

 زنراسنإل هريغ وأ فصن عاب مث ايهريع وأ اضرأ وأ باود كلم نإو « انروهمج

 نمثلايف يل ضقا : هل لاق مث « اهل ةين الو ةرجالاب ملع الو قافتا الب اذك و اذكب

 نيتعمب الو عيبو طرش عاتجا هيف نكي ملو ؤ زاج يقابلاب مايقلا كيلع يل يذلا

 هنأ ركذ ام العف ولو هلك هزاوج « فنصملا ه ركذ يذلا كلذ ( عتمو ) ةعيب يف

 لمعل ( رجؤتسا نمو هلثم ءاركل ) عنملاب لوقلا ىلع ( لماعلا دريو ) بوصألا
 هلمع ( نإو مهارد ةعبراب ) هلمع ( ف هموب يف هلمع نإ ) هنأ ىلع ( نيعم ) ءيش
 : لاقف داز وأ كلذ ىلع رصتقا "ءاوس ( ةثالثبف ) يناثلا موبلا وهو ( هيلات يف )

 ريغو ؤ كلذ قوف اهف ديزي وأ رصتقي اذكهو نيمهردبف ثلاثلا مويلا يف نإو

 نإ و ةمرعلا هذه لثم فازجلاو نوزوملاو لمكملا و ربناندلاك مها ردلا لثم مها ردلا

 تلمع نإ لثم لوصألاكو ضورعلا رئاسك و رفصأ ىرخألا ريشم هذهف هلات يف

 وأ مايألا تلصتا اذك و«اهنود ىرخأآلا'١)ريشم هذهف هيلات يف وأ ةلخنلا هذهف مويلا

 : لوقي نأ لثمو ى ةثالثب ثلاثلا يفو ةعبرأب مويلا اذه يف :كلوق لثم تلصفنا
 يلاق يلات يفلاق وأ ى اذكف عبارلا يف وأ اذكف ى انمويل يلاتلا مويلا يف تلمع نإ
 عوبسألاو « كلذك ةلصفنملاو ةلصتملا روهشلاو مهردب عباسلا يفو “ اذكف انموي

 . لصالا ف اذك ) ( ١
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 3 نيرشعبف رخآ ىلإ نإو ةرشعب نيعم ىلإ بوكرل ةباد رجأتسا نإو

 . . . لاقف : نيحل رجؤتسا نإو ؟ هلثع ادري وأ زوجت لهف

 ضارغألا نم ضرفل دملا بسحب ةرجألا ديزي نأ كلذ نمو ى كلذك نونسلاو
 ةعبسبف هيلات يلات ق وأ ةسمخبف ى هيلات يف وأ ةعبرأبف ف موسلا يف هلمع نإ : لوقيف

 نمعم) عضوم ( ىلإ بوكرل ةباد رجأتسا نإو ) اوس اضرأ كلذ ق دادعألا و

 ةقباسلا تايوستلاو ( نيرشعبف ) هنم دمبأ ( رخآ ىلإ ) بك ر ( نإو ةرشعب
 اذه لثم نأ ىلع ءانب اهلك تاراجإلا هذه ( زوجت لهف ) انه اهب لاقي افن آ اهلك

 عيبلا يف لبةراجإلا يف هنع يهنلا دري مل هنكل ةعيب يف نيتيبلا نم سيل عويبلا يف
 ثيح نم ال ليصفتلاو رييختلاثيحنم وه امإ هنأل٬لهج الك هيف يذلا لهجلا نإو
 ال يهنلا نأ ىلع وأ نامولعم ريبختلاو ليصفتلا ىلع ايهنأل هبلع ىنعملاو ى ءانعلا

 ام اهب ايضر اذإ ةرجألا يف لهجلا مهضعب زيوجت مدقتو © انه داسفلا يضتقي

 ضرأ لثمو عاتملا اذه يراد ىلإ يل لمحا : لوقي نأ لثم هدح ىلع فقوتي

 ال وهو ر هل لمع ام لثم وأ نالفل كريغ لمعي ام لثمب ىل لمعا :

 ةرجأ ( ادري وأ ) ميوقتلل عجر الإو ملعلا نم دب ال هنأ حيحصلاو ى وه . يردي
 لمجلل ةيناثلا يف هتباد ثيح نم وأ ىلوآلا ةلأسملا يف هسفن ثيح نم ( هلثم )

 ليصافتلا وأ نيليصفتلا دحاب مزجي مل هنآل هيلع روجأملا نيع وأ ةرجألا نيع سفنب

 يه لب عيبلاك ةراجإلا و لهجلا ناك زجي مل املو « زاجل رخآلا قفاوو مزج ولو
 مدقتو ةعيب يقنيتميب كلذ هبشل و لهجلا نع هيف يهنلا دروعيبلاو هانعم نم عون

 يف نيتيب نعو عيب يف طرش نع يهنلا باب : لاق ثيح عنملا ايهيف راتخا نأ
 ىلع النيميابتمنم ىضرب ىمسمل ةئيسن نيرانيدب وأ ادقن رانيدب ةعلس عيبك ةعيب
 نوكي نأ يفبنيو ى ددرت كلذو هعنم راتخاف « دقن وأ لجأو ى نيعم نمث عطق
 لصفت فطع ( لاقف نممل رجؤتسا ناو ) نالوق وهو عويبلا يف ام لثم انه

- ٩٣ 



 ملو لمعف > رشع ةسمخ لب ال : لاق و ‘ ةرشعب هلمعإ : لمعلا بر هل

 اذكب لب ال : لمعلا بر هل لاقو ،اذكب هلمعا :هل لاق وأ ،هيلع ركني

 ةيناثلا يفو ء ةرشع ةسمخ ىلوألا يف هل لبف ، راكنإ الب ، لمعف « لقأ وهو

 نالوق ؟هلثمءاركل درب وأ > ةرشع وحت

 الثم ( ةرشعب هلمعإ ) هريغ نم لمعلا بلاط وهو (: لمعلا بر هل ) لامجإ دمب
 وحنو الثم ( ريشع ةسمحب ) هلمعأ ( لب ) ةرشعلاب لمعأ ( ال ) ريجآلا ( لاقو )
 هلمصعإ : لمملا بر هل لاق وأ لمملا بر هركذ ام ىلع ريجألا هيف داز امم كلذ
 هيف صقن امم كلذ وحنو ص ةرشعب هلمعأ لب ال : ريجألا هل لاقف رشع ةسمخب

 دقو ريجألا ( لمعف ) اهريغو ةقفشلاك ضرفل لمعلا بر هرك ذ ام ىلع ريجألا

 ركني ملو ) تكس لب هرك ذ ام فلاخي مالكب لمعلا بر هبقعي ملو همالكب متخ
 مضو بتكلاو قطنلا يف ةتبثم ةزمهلا حتفب ( هلمعأ: هل ) ريجألا ( لاق وأ هيلع
 لصولا ةزمهب اذكب هلمعا لب يأ(اذكب لب ال : لمعلا بر هل لاقو ىاذكب ) ماللا
 لب : لمملا بر لاقو “ اذكب ريجألا هركذ امم ( لقأ وهو ) ماللا ناكسإو
 موتخم دقعلاو ريجآلا ( لمعف ) ةقفشلاك ضرغل ريجألا ركذ ايم رثكأ وهو اذكب

 مالك فلاخي مالكب بيقعت الو هيلع ريجألا نم ( راكنإ الب ) لمملا برل ركذ امب
 مالكلا ريجألا متخ ذإ ( رشع ةسمخ ىلوألا ) ةلأسملا ( يف هل لهف ) لمعلا بر

 بر هب مالكلا متخ ايم ( ةرشع وحن ةيناثلا يفو ) آلثم اهب همتخ نإ ةرشعو اهب
 لهف هلوق يف لوآلا لوقلا هبلع ينب ام ىلع ينبم لوقلا اذهو “ رثكأو لقأ لمملا

 هيلع ني ام ىلع ينبم لوقلا اذه (؟هلثم ءاركل درب وأ ) رم دقو هلثمل درب وأ زوجت
 ربجألا لاق اذإ اذك و “رم دقو ؟ هلثمل درب" وأ زوجت لهف : هلوق يف يناثلا لوقلا
 باتك يف مدقت دق ( نالوق ) ارخأتم وأ امدقتم لمعلا بحاص لاق ايم لقأب

 لب : تلاقف ريناند ةرشع كقادص لاق نإو : قادصلا باب يف لاق ذإ حاكنلا



 . . رثكاف لودع ةثالث اهيف رظن لثمل داسفب اهيف ةر ةرجأ لكو

 « نورشع : تلاق نإو ى اهباسنآل درت : ليقو “ نورشعلا اهلف اهمف نورشع

 يف اذك و كلذك درت : ليقو ى ةرشعلا اهلف هتنكمأ و اهسمف “ ةرشع لب : لاقف
 . ھا تاراجإلا

 مدعو عيبلا ىلع سايقلا فالخلا ببس نإ :. هانعم ام انه خيشلا ركذو

 مل نمو ص مولعم ىلع اقفتي مل ذإ عنملاب لاق ةعيب ين نيتعيبلا ىلع ساق نمف “ سايقلا
 يف انه ردصو 6 ابيرق "رم اك عيبلا يف هدنع نالطبلا راتخاو « زاوجلاب لاق سقي
 لوق ركذ هنكلو هراتخم هنأ اهنم ردابتي ةرابعب زاوجلا لوقب لئاسملا

 . هللعو ممملا

 نإ : هل لوقيف بوث لمع ىلع ةمواسم جاسن نيبو هنيب عقو نم : رثألا يفو

 ىلإ بوثلا بر هبجي ملف « ةثالثب هلمعأ : جاسنلاو ى هلمعاف نيمه ردب هلمعت نأ تئش

 عابيلع هلمع نإ هلثم ءارك هل : ليقف ةفصلا هذه ىلع هلمع مث كلذ

 ( در ةرجأ لكو ) كلذ هشأ ام اذكف ى ضقتنا لمملا لبق هيف اضقانت نإف

 اهيفرظن) لثملا ةرجأ ىلإ يأ ( لثمل ) دقعلا داسف ببسب ( داسف اهيف ) ربجالا
 ةنايخلا مدعب لاومألا يف مهتلادع لب مهتيالو طرتشت الو (رثكأفلودع ةثالث

 عم ةيالولا يف اوناك نإو ى ءانعلاو تانمثملاو نامثألا رعسب مهتفرعم طرتشتو اهيف

 حلصلاو ديصلا ءازج يف اك نينئالاب فتكي ملو ةثالث طرتشا امنإ و لضفأف كلذ

 نم امكحو هلهأ نم امكح اوثعباف ف : لجو زع هلا لاق اك اهجوزو ةأرملا نيب
 ى بولطمو بلاط نْئَحاشتم نيب تناك ذإ امهل طاتحي لاومألا نأل 0١ اهلهأ نم

 )١( ءاسنلا : ٣٤ .
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 مالعأ وأ مهاندأل اعوجر اوأر نإو ث اوفلتخا نإ مهطسوأل اوعجرو

 هلمع برل ريجأ در نإو ى امهلو امهيلع قحلا وهف هيلع اوقفتا ايف ء اولعف
 ذخأ هملع اقفتا ام ىلع هل وه دازو 4 اتيش

 ىمسي ام اهيف متيل و ةثالثلا نمىلوأ ةعبرألاو نينثالا لوقع نم ىلوأ ةثالثلا لوقعو

 لدعلجر نم دب الو « نينثا ناكم عبرأ و لدع ناكم ناتلدعو « عازن الب ةعامج
 ادعاصف ةوسن تتسفلاجرلا هفرعي ال ايم ناك نإ و ،رثكأ وأ ةتس نك ولو نهعم

 لوآلا لوقلا يف نينثا وأ اقلطم دحاو ىلع اوقفتا نإو ى نيلدع مهضعب زاجأو

 وأمهاندأل اعوجر اوأر نإو اوفلتخا نإ ) ايوقت ( مهطسوأل اوعجرو ) زاج
 مهدحأ عجرب الو “طوحأو"قحأ عوجرلا نأ رهظ نإ ( اولعف ) اميوقت ( مالعأ
 رهظي ملو اوقفتي مل اذإف ، انوك ر وأ يهشت وأ ديلقت هريغ ىلإ ادعاصف نينثا وأ

 ياف ص ادعاصف نانثا وأ رخآ لدع مهعم رضحللف طوحأو "حأ عوجرلا نأ

 بنج يف ىلوتم ناك نإو ص اووتسا نإ مهلوق لوقلا ناك ؟ رثكأ ناك بناج
 بنج يف ناك وأ ى نيلوتملا نم رخآلا يف ايم رثكأ بنج يف وأ رخآلا يف سيلو

 لوق لوقلاف رثكأ ايهدحأ ىف ناك وأ ى رخآلا بنجلا نود كلذب فرعأ وه نم

 لمملا برو ريجأآلا ىلع يأ ( اهيلع قحلا وهف هيلع اوقفتا امف ) حجرألا
 رثكأ يعدي ريجألاو ع اولاق يم لقأ يعدي لمملا بر ناك نإ

 هرك ذإ ايهدحأ ىلع وأ هل ًآراتخ هيلع اوقفتا امل ابحم ايهنم لك ناك نإ ( ايلو )

 اضعب لودملا موق نإ وةروصلا يق عيزوتلا ىلعكلذف“راتخاو بحأ ذإ رخآللو
 در نإو ) زاج ةحماسملا وأ هنم صالخلا وأ اهيلع قابلا لاكشإل ضعب ن ود

 لودع الب هاطعأ ايم وأ لودعلاب لمعلا بر هاطعأ ايم ( اثيش هلمع برل ريجا

 ام ىلع وأ ( هيلع اقفتا ام ىلع ) ائيش ( هل ) لمملا بر يأ ( وه داز وأ )
 دودرملا لمعلا بر وهوهاطعم هذخأ يأ لوعفملل ءانبلاب (ذخأ) لودملا هب هرمأ



 هيلع ايضارت ام زاجو هعضوم يف لمعلا موي ةميقلا يف رظنلاو ةللاحم دعب
 نإو ، عبتي مل ةميق نم رثك أ هريجأل رجأتسه ىطعأ نإو ء لودع الب

 ٠ لودعل د مدرم لك اذكو ك عنقي ل

 دئازلا و ةد رلاب "دارلا ىضر دعب يأ ( ةللاحم دعب ) هبلع ديزملا ريجألا وأ ءيش هبلإ

 لمملابر داز وأ ائيش ريجآلا در اذإ امع زرتحا و؛لحج يف هبحاص هلعجو ةدايزلاب

 دقحي وأ هربغ وأ هناسل نم ءوسب هلاني وأ سانلل رخآلا هوكشي نأ ةفاخم ائيش

 لب ى ةللاحملا ظفل طرتشي الو“كلذ وحن وأ ةوادعب هقرافي وأ هعم نتتقي وأهملع

 ةميقلا يف رظنلاو ) زاج هبلق نم ىضرب داز وأ "در هنأ ىلإ بلقلا نكس اذإ

 هريغ يف ال لمعلا عضوم يأ ( هعضوم يف ) لودملا ةبلاطم موب ال ( لمعلا موب

 نإو “لودع لب هيلع ايضارتام زاجو ) عضوملابو نامزلاب فلتخي رمسلا نآل
 ءانبلاب ( عبتي مل )ءاوس وأ ءانملا ةميق ( ةميق نم رثكأ هريجأل رجاتسم ىطعأ

 مل نإو ) للا نيبو هنيب اهبف الو مكحلا يف ميشب ريجألا هعبتي مل يأ لومفملل

 . لعأ للاو ( لودعمل دودرم لك اذكو عنقي

 - ٩٧ _ ) ج ١٠ لسنلا ٧ (



 لصف

 ن ض ةمذب عفانمو ، سوسحم نيعم يف عفانم : ناهجو تاراجإلا

 > ضرأ ث رحو عرذ دصح وأ ‘ منغ يعرك > ةيؤرل ١ نيعملا ف ام طرش

 امهيف عيبلاكةفصلا ةمذلاب امو ، هيلإ دصقي امم هوحن وأ

 لصف

 سوسحم نيعم يف عفانم ) ناهجو هيلع روجأملا يأ ( ناهج و تاراجالا )
 فصوب ولو مل ملا اهنع يفكيو ( ةيؤرلا نيعملا يف ام طرش نمف “ةمذب عفانمو
 اهارب ( منغ يعرك ) ريغتي ال ثيحب ةمدقتملا ةيؤرلا ءىزجتو ددعلاب ولو فصا ولا

 يف دوجوم ( عرز دصح وأ ) هكلم يف جراخلا يف هدوجوم يهو اهملعي وأ
 اهتقش وأ اهقش يأكلذك (ضرأ ثرحو ) اهربغ وأ ةيؤرب كلذك مولعم هكلم

 مولعم بوت وأ بوثلا اذه ةطابخك ( هيلإ دصقي امي هوحن وأ ) اهبقسو اهعرزو
 ءاوس ةبادلا هقبطت ام لمح و“افورعم اذك باتك وأ باتكلا اذه خسنو صخشم

 فصولا (ةفصلاةمذلاب ام )طرش نم(و) هوزاجأ لهج هيفو“ال مأ قيطت مك املعت
 ةمذلا يف امو نيعملا يف يأ (امهيف عيبلاك) جراخلا يف نيمتي نأ نودب ةيهاملاركذب

 يف امو ى هيف فالخ ىلع هتفصب يرقشملا هفرغي فوصوم بناغ وأ رضاح نيعملاف
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 ف اضيأ يه ش ‘ ةنيعم ةفصب امهوحن و ثرحو يعر لثم

 د رو لحم ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

 يف مالكلا ةبسنب ةقلعتم اهقيلعتب لوقلا ىلع فاكلاو ملسلاو دقنلا عيبك ةمذلا

 ةبؤرلا وأ ةفصلا ةراجإلا يف طرتشي يأ فوذحم وأ ى ناهجو تاراجإلا : هلوق
 الب امه وحن وأ لبإلا وأ منغلا يعر يأ ( يعر لثم ) اهيف عيبلاك يه وأ عيبلاك

 ءاوس هدي يف هلمحي مث ددملاو سنجلا هل رك ذي لب جراخلا يف ةصخشم دارفأ نييعت

 ىلع هنآل دقملا دعب هكلم تلخد وأ “كلذ لبق لمعلا بر وه ىذلا كلم يف ناك

 "مث هريغ وأ ارشب اهكلميلف نكت م اذإف « ال مأ جراخلا يف هدنع تذاك ةقىقحلا

 يقسلاو رذبلا ءاقلإو ضرألا "قش ثرحلاب دبرا نإ ( ثرح و ) اهايإ هبعرتسي

 ةفصبامهوحن و ) طقف ضرآلا "قش ثرحلا ديرأ نإ طقف ضرأ فصو نايبب وأ

 ام نايبو مغ وأ رقب وأ لبإ لوقي نأب ىعري ام سنجو ةدملا نايبك ( ةنيعم

 ىلإ دئاع ريمضلا اذه ( اضيا يه ) ةراجإلا ( مث ) ايهربغو ريمش و "رب نم ثرحي
 هيلع روجأملا ءيشلا ىنعم وه يذلا مدقتملا اهانممب ال يردصملا اهانعمب ةراجإلا
 دودحملا نأل مدقتملا ىنعملا ىلع هءاقبإ زوجي وأ مادختسا كلذف “ةعفنملا وهو
 لاقي نأ نع الضف هبلع روجأملا سقن اسيل دودحملا ريغو دودعملاو هيلإ دوصقم

 هلباقم ( دودحم يف ) اهيف لمملا وه هبلع روجأملا لب هسفنل ءيشلا ةيفرظ موزلب
 ىف نانوكي دودحلا ايه ناذللا نامسقلا ناذهو ص دودحملا ريغو كلذ دعب هلوق وه
 ريغ هددع الوىعر ام دارفأنيصت الب اذكه رهش يعرلاف“ ةمذلا يفورسوسحم نيعم

 رظنلاب ةمذلا يف ادودح آ رهش الثم ةاش ةئام ةقيقح يعرو ةمذلا يف وهو دودحم

 مل ه هريغو فنصملاو . دارفألا ناعأ ىلإ رظنلاب دودحم ريغو “ددعب هنوك ىلإ

 نيعت ل اب دودحملا ريغ اولثم و دودحلا ف هولخدأ و ريخألا رظنلا اذه اوربتعي

 لاق اك دودحلل ريخألا رظنلاب اولئثمو اهددمب الو اهسفنب دارفألا هيف
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 ‘ لمع نم دا ز ام رجأ ريحأللف ‘ ةمذلا ف ولو د مدعم وأ ‘ هلإ د وصقمك

 لمعلا بر ةرضم الب اهوحن و تصقن وأ تداز منغك كلذك صقنيو

 ريجألاو

 منغلا هذه عأرإ وأ اهددع ركذي ملو منغلا هذه ىل عأرإ : لثم ( هيلإ دوصقم )

 منغلا نم اذك و اذك ىل عرإ وأ اذك و اذك وهو يمذغ عرإ وأ اذك و اذك وهو

 ةرحألا دقنل ءافو اهب يتأي نأ هىلع نآل ( ةمذلا يف ولو دودعم وا ) يدنع يم

 هدنعتناك ءاوس اهاعربف « اهب هئبجي اذكمه منغلا نم ةئامك هيلع ريجألل قح يهو

 لثم هجو يأب اهكلمي نأ ديرب هنكل هدنع نكت مل مأ«هدنع اهنأ ركذينأ نودب
 ناك هجو يأب هكلمتو تقولا ءاج اذإ ريعشلا يطعي نأ ىلع ملسلا مهارد ذخأي نم

 حسملا وأ نزولا وأ لكلاب وأ هسفنب دمي ام دودعملا ف لخدو ثدح وأ هدنع

 ةطايخلا نم اذك ةفصب اذك اهلوطو اذك لك ضرع تابج ثالث ىل طبخي نأ لثم

 ةقفصب ولو زاج « لكل مك نيبو نيفلتخم نيئيش ىلع ةدحاو ةرجأ دقع نإ و
 رم اك زاوجلاب ليقو « عيبلا ىلع ةراجإلا تسيق نإ زجي مل نيبي مل نإ و “ ةدحاو

 نم داز ام رجأ ريجأللف ) امطق كلذ زاج هيلع سقت مل نإو “ عيبلا يف نالوقلا

 دودعملا وهملإ دوصقملا ىلع داز ايف وأ ةمذلا يف دودعملا وأهبلإ دوصقملا كلذ يف(لمع

 ىلع دقعي نأو ص اهطاخف ةدحاو ةبحي هطلاغيو تابج ثالث ىلع دقعي نأ لثم
 رجألا كلذو رثكأ امنهالك وأ لوطلا وأ ضرملا جرخف “ اذك لوطو اذك ضرع

 كلذك صقنيو ) ةدوقعملا ةرجألا باسحب ال لودعلا مموقتب وه امنإ هل دازي يذلا

 نم لاخدإلاب وأ ةدالوب ( تداز ) ةمذلا يف ةدودعم وأ ةنيعم ةدودعم ( مغك

 باهذلا هوجوو رافنك كلذ ريغ وأ بيذ لك أ وأ تومب ( تصقن وا ) جراخ

 ناويحلا ريغ لاخدإل عقو ناويحلا رئاس لاخدإل فاكلا ( اهوحنو ) بصغك
 ةرضم الب )هلك كلذ نوكي نأ هب ءافولاو لمعلا لوخدو ةرجألا دقع يف بحيو

 ريجألل لمعلا بر ة"رضم الب يأ لعافلل ةفاضإلا لمتحي ( ريجألاو لمعلا بر
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 هبف هل ىعر نإ آرهش يعرلاكهبلإ دوصقم ىلع ال راجئتساكدودحما ريغو

 داز ام رجأ رجأتسمالف > لفن و دصحو { ث رح نم هوحن و هريغلو

 هريغل هتدم يف ريجألا

 برل ري_۔جألا ةرضم الب يأ لومفملل ةفاضإلاو ‘ لمملا برل ريجألا ةرضم الو
 صقن هلمع صقنف هريغ وأ هسفن لمعب لغتشا ولف « ريجألل لمعلا بر الو لمملا

 نأ بجيو هبحاص هنم اوعنم امهدحأ ىلع ةرضم لودعلا هآر امو هترحأ نم

 ريغو ) كلذ وحن وأ ضع وأ برضب سانلا :رضت وأ برهت يتلا ةبادلا هل نيعي

 الو رضاح ( هيلإ دوصقم ىلع ال ) هيلإ دوصقم ريغ ىلع ( راجنتساك دودحملا

 يف ( هيف هل ىعر نإ ) ف اذكب ( ارهش ) اذك عونل ( يعرلاك ) نيمتم بئاغ
 ىلع فطعلاو يعرلا وحن ( هوحن ) ك ( و ) هل ىلع فطع ( هريغلو ) رهشلا
 ةدمل ًادوقعم لقنلا ناك“ءاوس كلذ ريغو ( لقنو دصح و ثرح نم ) يعرلا
 فلاخت ءاوس و “كتباد قيطت ام وأ كرهظ ىلع قيطت ام : لاق وأ اذكه ةمولعم
 "لق ( هربغل هتدم يف ريجألا داز ام رجأ رجاتسمالف )قفاوت مأ لوألا هل دقع ام
 اذم « دئازلا هنم ذخأيو ى هل دقع ام هيطعيو ى هدبعك هنآل « رثك وأ رجألا

 نإ : لاق ذإ هيلع ينبم طرشلا نأل طقف يعرلا ىلإ دئاع وهو طرشلا باوج

 كح نم لقنلاو دصحلاو ثرحلاك يعرلا ريغ مكح مهفيو ى هربغل و هيف هل ىعر

 اطرش لوعملا يعرلا نأ ايس الو « رجأتسملل ةدايزلا رجأ نوك وهو ى يعرلا
 هباوحو طرذلا ةلمج و ى هيبشتلا فاك هيلع تلخد يذلا يعرلا نم ذوخام هنأل

 ىعر نإ يأف وذحم وحن بصن زوجيو « واولا وأ ءافلاب اهنرق ىلوألاو ىةفنأتسم

 زيح نم نوكيف لقنو دصحو ثرح نم يعرلا وحن لعف وأ “هربغلو هيف هل

 فناتسم طرشلاف نيهجولا ىلعو « لكلل مكحلاو لكلا ىلإ دئاعبا وجلاو؛ طرشلا
 لمع نم صقن هسفن وأ هربغل هلمع نأل صقنلل لب “دودحملا ريغ يف ةدايزلل ليثمتلل
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 نإ هليلحتب وأ ، رجأتسملل ةرجألا عفدب اهيف ريجألا هل لمع نم لحتو
 ةدملا يف هتوق رتشم هنإف ريجألل اهعفد

 هلوق نوكي نأ زوحمو 0 هُمتي ل وأ لوآلا "متأ لوألا لمع ىلع ةدايز وهو لوألا

 هلوقل هلثم ردقيف ارهش يعرلاك:هلوقهنع ىنغأ نإ باوجو ى افنأاتسم رجأتسملف

 لمع نإ لقنو دصحو ثرح نم هوحنك و :يأ يعرلا ىلع افطع رجلاب هوحنو

 كلذف اذه ىلعو ينمرك أ نإ ,ورمع مارك إك كماركإ:كلوقك ى هريغلو هل كلذ

 لثم ذإ ث راصتخا همالك يفو هنم صقنلل ليثمتلاب بوحصم د ودلا ريغل ليثم

 صقنلاو ةدايزلا ركذي ملو ى ةدايزلل ليثمتلاب حيولت هيفو ى دودحملا ريغ يف صنلل
 اذه عم ابس الو ص دودحملا ريغ يف اضيأ ناعت هنأل دودحملا يف الإ كلذ لبق
 رجأتسملل يمه رخآ رجاأتسمل لمعلا نم داز ام ةرجأ ناب مكح هنإ مث « ليثمتلا

 ح هترجأ نم صقنل ةرهاقلا عناوملا نم هوحنو ضرم الب اغراف يقب ولف « لوألا
 هرك ذ امىضتقمىلعلمعامةرجألثمهرجاتسمافة رجأالبه ريغل لمع وأ هسفنل لمع نإ و

 يأ( اهيف ريجألا هل لمع نم)صلختيوكنفني نأماللا ديدشتب (؟لحنيو)فنصللا
 (وأ ) ريجألل اهعفدب ال لوألا ( رجاتسمال ةرجألا عفدب ) لوألا رجأتسملا ةدم
 لمج يأ ( هليلحتب ) وأ يناثلا رجأتسملل ينعأ هل لوآلا رجاتسملا كرتب لحني
 يناثلا كلذ ( اهعفد نإ ) ريجألل اهعفد نم لح يف يناثلا رجأتسملا لوألا رجاتسملا
 رجأتسملا لحني ايأ « لحني:هلوقل ليلعت ( ةدملا يف هتوق رتشم هناف ريجألل )
 ةدملا كلت يف ريجألا ةوق ىرتشا دق لوألا رجأتسملا نأل « هريغب ال كلذب يناثلا
 هيلع الف ريجألل ىطعاف ى لوألاب يناثلا رجاتسملا ملعي مل نإو ى اهيلع هرجأتسا ذإ
 يناثلا هرجأتسم "لحني الو هسفنل اهيف ريجألا لمع ةرجأ نأ : يدنع حيحصلاو
 هرجأتسمل ةرجألا كلت يف سيلو هيضر وأ ريجألا هب هرمأ امب وأ هل اهعفدب الإ

 يناثلا رجأتسملل لمملاب هلاغتشاب صقن امو هريجأ ةرجأ نم صقني لب“ءيش لوألا
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 وأ دوصقم يف تناك نإف لمعلا يف اولضافتف س ءارجألا ددعت نإو

 فرحل نيريجأك ‘ اضيأ ةرجألا ف ا ولضافت ةمذلا يف ولو > فوص وم

 مولعمل مولعم لقنل نيلَمجت وأ ، نيعم دصح وأ

 وأ رح وه لب“لوألل اك ولمع سيل ريجآلا نأل ؛ماقملا قيقحت اذه ؟ءيش صقن نإ
 لوآلالمع ريغب هلاغتشا امنإ و٤هرجأتسمل ال هسفنل هتوقو عابيال رحلا و“هريغلاك ولم
 ال ءيش يف لوألل هتوق هكلام عاب امناو كولمملاو ى اهب صقن ام نمضي ةنايخ

 « ءيشلا ربغ يفهل اهدقعي مل اذإ هكلامل يهف ءيشلا ريغ يف اهلمعتسا اذإف ى اقلطم

 ام هترجأ نم صقني هنأ حيحصلا“ ةدملا ف ضرم نم اذك و « ناصقنلاب ذخؤيو
 هتوق هذهف “ هتوق ىرتشا هنأل اهنم هل صقني ال : لبقو “ هضرمب لمعلا نم صقن
 ركذ امنإو ى ةتس يبأ نب ورمع نب دمح هللا دبع وبأ هيلإ راشأ ى ماقملا قيقحت اذه

 هرجاتسملة رجألا نأ وه ادحاو آالوق اهيف ةلأسملا نوكل ال اراصتخا ادحاو آلوق

 هلمع ىلع ةرجألا تعقو هلوق نأ خيشلا مالك ىلع ليق ام ىلإ جاتحن الف “ لوآلا

 الو عابي ال رحلا : لوقي نم لوق ىلع ريجألا ةرجأ رجاتسملا كاردإل ليلعت اقلطم

 كلذ كاردإل ليلمت ص هتوق ىرتشا نمك وه : هلوقو “ عيبلا ىنعم هيلع يرجي
 كردي هنأ دارملاو « ريجآلا ةوق ىرتشا نمك رجأتسملا نإ : لوقي نم لوق ىلع
 . ه ا نيلوقلا الك ىلع كلذ

 يف ) ةرجألا يأ ( تناك ناف ، لمملا يف اولضافتف ءارجالا ددعت نإو )

 افصو ( فوصوم وأ ) رضاح وأ مولعم بئاغ جراخلا يف صخشتم ( دوصقم

 ةمذلا نع جراخ فوصوم ابس الو ةقيقحلاو ةيهاملا ىلع ( ةمذلا يف ونو ) هب ملعي
 ( ثرحل نيريجاك ) لمملا يف اولضافت ا يأ ( اضيأ ةرجألا يف اولضافت )

 وأ) ةمذلا يف ةيهامب رادقم ثرح وأ جراخلا يف ةفوصوم وأ ةمولعم ضرأ ثرح

 ىلإ يأ ( مولعمل مولعم ) ءيش ( لقنل نيلمج ) ك ( وأ نيعم ) عرز ( دصح
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 يف ال ناكنإو ص هلمع ردق لكلف س اثلث رخآلاو نيثلث امهدحأ رشاب

 لقنل نيلج وأءآرهش اذكه عرز دصحل نيريجأك هنم بيرق الو دوصقم

 ؟آافاصنأ لمعلا ردق ىلع امهل يه لهف ء ًاثالثأ هيف الضافتف اذك ىلإ مولعم

 عفرل نيريجأك هريغ امأو ، لمعلا يف لضافت هيف رهظ ايف اذه : نالوق
 نافصتف اذكلل اذك نم هوحنو ةرجح

 اثلث رخآلا ) رشاب ( و ) كلثم ( نيئاث ) هلمعب ( امهدحا رشاب ) مولعم عضوم
 اهيطعي يأ اهثلث هلف هثلث لمع نمو اهاثلث هلف هيثلث لمع نم ( هلمع ردق لكلف
 (دوصقم يف ال ) دوصقم ريغ يف ( ناك نإو ) ايضر نأ الإ هيلع مسق الو نايسقي
 ( هنم بيرق الو ) هب ملعي افصو فوصوم وأ رضاح وا مولعم بئاغ يجراخ
 دصحل نيريجاأك ) نامزب "دح ام الإ قبي ملو ةيهاملاب ةمذلا يف بترتي ام وهو

 ةيهامب ) الو جراخلا يف نييعتب ادح ركذي نأ نود قالطإب يأ ( اذكه عرز

 ف الو جراخلا ف ةمكب دودحم ريغ ( مولعم ) سنجس ( لقنل نيلمج وأ ارهش )

 لمع الثم ( اثالثأ هيف الضافتف ) اذك لجأ يف ( اذك ) عضوم ( ىلإ ) ةمذلا

 (افاصنأ) ايل يه وأ ( لمعلا ردق ىلع اممف يه لهف ) نيثلث رخآلا و اثلث امهدحأ
 .كلذ لبقامف اذك و “نانثا ناك اذإ اك ادعاصف ةثالث اوناك نإ اضيأ سوؤرلا ىلعو

 نم ةصحب لك لقتسي نأب ( لمعلا يف لضافت هيف رهظ ايف اذه :نالوق ) ناذه

 ةبشخك ( هوحنو) ةميظع ةدحاو ( ةرجح عفرل نيريجاك هريغ امأو ) لمملا
 عضوملا وأ ليقثلا وأ ظيلغلا عضوملا ةهج نم امهدحأ عفر ( اذكل اذك نم )
 سوؤرلا ىلعف ادعاصف ةثالث ناك نإو ى اهنيب ( ناقصن ) ةرجألا ( ف ) بمصلا
 عضوملا امهدحأ يلي نأ لثم ةرجح وأ ةبشخ لمح يف لضافتلا نيبتي دقو « اضيأ
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 ولونيعملا يف هل ام ردق"لك ىلع هلف ،نتعم يعرل نانثا هرجأتسا نم اذكو

 ىلعف > اهيف الضافت و اذكه امهدنع منغ يعر ىلع رج ؤتسا نإو > اكرتشم
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 وأ ( نانثا هرجأتسا نم اذكو ) ا +ت وافت ىلع رجآلا نوكسف ى لسقثلا ظبلفلا
 ةطايخ وأ ةمذلا يف وأ ابلاغ هددعب وأ هسفنب ( نيعم ) ناويح ( يعرل ) رثكأ

 نيعملا يف هلام ردق) مهنم وأ ايهنم ( لك ىلع هلف ) كلذ وحنو كلذك ةنيعم بايث
 يف اولضافتف لمملا اذه مهل رجأتسا نإ امأو ( َاكرقشم ) نيعملا كلذ ناك ( ولو

 . دمحأ خيشلا هلاق « ال مأ ردحاو لك لمع نيبت ءاوسو “ ءاوس ةرجألا يف مهف هلمع

 كلد وحغ وأ باىث ةطامخ وأ اهريغ وأ ) مغ يعر ىلع رجؤتسا نإو )

 بايثلاو ناويحلا يف رصح الب ( اذكهو ) ةمولعم ةدم مهدنع وأ ( امهدنع )

 يذلا اهلمعو اهددع يف يأ ( اهيف ) اولضافت وأ ( الضافتو ) ددع يف اهوحن و

 هجو؟لاومألا ىلع وأ سوؤرلا ىلع هرجألا له ( فلخلا ىلعف ) اهل هناقحتسب
 هف لومعملا نم دحاو لكل نع ل ةدحاو ةرجألاو ةدحاو ةدقعلا نأ سوؤرلا

 . انكمأ ام فاصنإلاو لدعلا يطاعت لاومألا هجوو “صوصخ ردق

 يف اهلبق امو بابلا ىلإ اهدعب ام ام اذك و نيرجأتسملا ددعت يف ةلأسملا هذهو

 ام رصح مدع عم رجاتسملا ددعت نم روكذملا عونلا ( كلذ نمو ) ريجألا ددمت
 فوذحم أدتبم ءارتكاف نزخ وأ نكسل راد ءارتكا ى نامزب الإ ةرجألا هبلع

 وأ أدتمملا هبلع لد اهباوج ةيط رش رسكلاب كلذ دعب نإو كلذ نم هلوق هربخ

 باسح ىلع ةرجألاف يأ .. خلا باسح ىلعف : هلوقو اهتركذ ناذللا ربخلا

 زوجيو“ليشثمتللنافناتسم باوجلاو طرشلاو باوجلا وه وأ هيلع عرفتم فنأتسم

 باسح ىلعف :هلوقو كلذ نم :هلوقل أدتبم ردصملاو ةيردصم حتفلاب نأ نوكت نأ
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 رثكتو هتن ؤملقتام امهدحأ اهيفنزخوءنيزخ وأىنكسل راد ايرتك ا نإ

 امحلا ومأ ںاسح ىلعف ‘ كلذ سكع رخآلا وارهوجو توقايىك ‘ هتميق

 امل زرح اهنأل

 ىلعف كلذ المف اذإ وأ ، كلذ العف نإ يأ فوذحنل باوج وأ عيرفت .. خلا

 (نيزخ وأ ىنكسل) اهوحن وأ ( أراد ) اورتكا وأ ( ايرتكا نإ ) .. خلا باسح

 تنأ هنأش نم ام ظفحل وأ يأ نوزحم نيزخلاو اهسفن يف نيدودحم ربغ نيقلطم

 امهدحأ اهيف نكس ( و ) نزخي نأ هناش نم ام نزخ يأ نيزخ نزخل وأ « نزخم

 اهيف نزخ) وأ لوآلا ىلإ ةبسنلاب رثك اب رخآلاو ليلق لايعب وأ هسفنب مهدحأ وأ

 هتميق رثكتو ) جاتحي ام لقي ام يأ ( هتنؤم لقت ام ) مدحأ وأ ( امهدحأ
 ص مهاردلا و ريناندلاك هعفنو هرطخ رثك و هتنؤم تلق وأ ( رهوجو توقايك

 هلوق ىف اهلاخدإ نكمي دقو ى ةمسق اهسفن ىف اهنأل اهل ةميق ال نامثأ اذه تلق امنإو

 اهبحاص هذخأي اك اهب ذخؤي هنأ ثبح نم اهل ةميق نمثملا ىمسي نأب هتميق رثكتو
 كلذف هريغ نع اضوع ذخؤي ام قلطم ين ةميقلا ظفل لايعتسا قيرطب كلذو اهب

 ام نزخ يأ ( كلذ سكع رخآلا ) لمف ( و ) ةقيقحلا نيبو هنيب عمج ال زاج
 ةميقلا ىلعف ةميق افلتخاو ةنؤم ايواست نإو حمقك هتميق "لقتو هتنؤم رثكت
 (امف زرح اهنأل ) مهلاومأ وأ ( ايملاومأ باسح ىلعف ) رخآل ريمش و دحأل ربك

 كلذو ةراجإلا لصاحف : هلوق هيلع لد اك سوؤرلا ىلع : ليقو 0 لاومألا يأ

 نزخنإف ريدقتلاو ىايرتكا نإ : هلوقل باوج هباوجو فوذحملاو فوذحمل باوج
 : هلوق ءاف عم هؤاف تقتلاف ى انزخ نإ ةلمج تفذحف « الاومأ باسح ىلع اهنف

 املوخدم فذحل اعبت ىلؤآلا امأ ى ايلاوتت الئل امهادحإ تفذحف “ باسح ىلعف
 ىلع اتزخ نإ اذكم ءاف الب ردقي نأ زوجيو ى اهب ريركتلا لوصحل ةيناثلا امأو

 تردق امنإو “لوآلل باوجلاو باوجلا نع نفتسم لاحلاب دييقتلاك لوألل ديق هنأ
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 حيحصلاو ،لايعلا ردق ىلعف « هلايعب رخآلاو هسأرب امهدحأ اهانكسن نإو

 رادلاك ةنيفسلا : ليقو ، لقثلا لع ةبادلا و ةنيفسلا يف

 ايرتكا نإ : هلوقل اباوج حصي ال مهلاومأ باسح ىلعف : هلوق نأل ، طرنتلا اذه
 ايهدحأ اهيف نكس يلوقب همالك يف تلخد امنإو نوكسل اراد هلوق ىلإ رظنلاب

 سكملابو ص نكسي الف نيزخل ىرتكا نإو نكسل اراد : هلوقل اميمتت .. خلا

 هلف ةدمل اذكه اراد ىرتكا نإ امأو « ميوقتلاب لعف ام ءارك ىطعأ لعف نإ و

 : هلوقب قئاللا ردقملا طرشلا لباقمو “ نزخو ىنكس نم نكمي ام لك اهيف

 اهنع رَبعو اهدحو هتاذب يأ ( هسأرب ايهدحاأ اهانكس نإو ) : هلوق وه ىنكس

 رخآلا و) عفانملاو ساوحلل اهممجأو ةرهاظلا ءاضعألا مظعم سأرلا نآل ى سأ رلا

 (لايعلاو ) سأرلا ( ردق ىلعف ) رثكأ ايهدحأ لايعو هلايعب ايهالك يأ ( هلايعب
 ..خلا ةراجإلا لصاحف هلوق هبلع لدي اك افاصنأ : ليقو © هتلق و لايعلا ةرثك و
 . ادعاصف اثالث اذك و .. خلا نيزخل راد ايرتكا ناو : لاق اكو

 لقثلا نأل ( لقثلا ىلع ) ةرجألا نوك ( ةبادلاو ةنيفسلا يف حيحصلاو )

 طرفب قرفت اهنأل ةنيفسلا يفو « ملأتي ناويح اهنأل ةبادلا يف هريثأتل امهيف ربتعم
 اهوحن و رادلا يفآاضيأ ليصفتلا يدنع يذلا و“اهوحنو رادلا فالخمبءىطبتو لقثلا

 وحنو هبلع نروكسلا وأ هيلع لاقثألا لمح فقسلا بيصي لقثلا ناك اذإ هنإف
 ةهج نم اضيأ نوكي نأ مزلي ال ةنوكسلا ررضو ى ةرضملا ىلع رادملاو ى كلذ
 ةفرغ ىرتكا نميف فلتخاو : هصنو « جاتلا ه يف ام كلذل لديو “ طقف لقثلا

 ( ةنيفسلا ليقو ) ال : لبقو ى هنذإب اهيف هيلع لوخدلا زوجي : ليقف « اهنكسي
 ىلع ايمهالك : ليقو رادلا رمأ يف لوق يف ( رادلاك ) لاملا ىلع امهالك ةبادلاو
 ىلع رادلاك هدارمف ص رادلا رمأ ىف رخآ لوق يف رادلاك ى فاصنأ سوؤرلا

 . اهيف نيلوقلا
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 ًافاصنأ : ليقف { اذكه لمحل ةنيفس وأ ةباد وأ نيزخل راد ايرتك ا ناو

 لاملا ىلع نيعم يف ةراجإلا لصاحف يعرلا يف قباسلا فلخلاىلع هنأ راتخاو

 .نالوق ةمذب ايفو اقافتا

 ةنيفس وأ ةباد وأ ) قلطم ( نيزخل اراد ايرتكا نإ ) : رثألا يف ( و )
 وأ ةيكب نيدودحم ريغ يأ ( اذكه ) هلوقب نيقالطإلا ىلإ راشأ قلطم ( لمحم
 رثكأ اوناك نإ سوؤرلا ىلع اذك و ( افاصنأ ) ةرجألا نابطمي ( ليقف ) نتيمم
 ( يعرلا يف قباسلا فلخلا ىلع ) ةرجألا ذخأ يأ ( هنأ راتففاو ) “ نينثا نم

 :لوقيف“نيزخل اراد هلوق طاقسإ ىلأوألاو ‘ لاومألا ىلع وأ سوؤرلا ىلع ةرجألا
 لوق ىلع هلاتشال رثألا يف اهركذل ةعباتم اهركذ مدقتل .. خلا ةباد ايرتكا نإو
 اراد ايرتكا نإو : هلوق لب ى انه هطاقسإو كلانه هرثكذ ىلوألاو ى مدقتي م
 ةقيقحلا يف .. حخلاىنكسل اراد ايرتكا نإو : هلوق سفن وه .. خلا ةباد وأ نيزخل

 .. لوألا ىلع ديزي ام ىلع هيف رصتقي ملو رثألا مالك رصتخا للا همحر هنأل

 ( ةراجالا لصاح ) هنأ كل رهظي دمت ( ف ) اهماكحأو ةلثمألا :تلمأت اذإو
 : هلوق وأ ددعب دودحم ( نيعم يف ) اهنوك ربجألا ددمت وأ رجأتسملا ددمت دنع

 لمع اف : نع دق هنآل ( اقافتا لاملا ىلع ) كلذ وحن وأ الثم نآلا يدنع ام

 ريجألا لمع امو ، هبحاص ىلع هب ففخو ايهرجأتسا يذلا هب عفن دقف مهدحأ

 ربخ لاملا ىلع يه : هلوقو ‘ هبحاص هب حارأو هب هعفن دقف نيرجأتسملا دحال
 ددعب "ةدح الب ( ةمذب اهف ) اهنوك ( و ) هانعمب أدتبملا ةداعإ طبارلاو “ لصاح
 لاملا ىلع اهنوك هجوو “ سوؤرلا ىلع ليقو ى لمعلاو لاملا ىلع ليق ( نالوق )
 ىلع اهنوك هجوو « لاملا يف لمملا ىلع ةرجألاو لاملا ىلإ دئاع لمعلا نأ لمملاو
 صقن هيف سيل حصت ةدايزو لاملا بحاص ىلع عربت لمعلا ىف دجلا نأ سوؤرلا
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 ىنكسلاو نزخلا ليلقت اذك و «لومعملل ةدح ال هنآل “هل ةحارإ و هيحاص نع لمع

 ماحزب كلذ ناك ولف ‘ ماحزب هبحاص نم عنم الب رادلا بحاص ىلع عربت الثم

 نإ ”ءاوس هبحاصك ةرجألا ذخأيف ى قبس وأ ماحزب عونممل رذعلا ناكل « قبسو

 امنإ ةبساحملا هذهو « رجأتسم ناك نإ طقف لان ام ردق ىلع اهمطعي وأ ًاريجأ ناك
 . ملعأ هللاو ءاوسلا ىلع لكلا ذخاؤيف “ ةرجألا دقاع امأو ى امهنيب اهف يه

 نإف » : العو لج هلا لاق نآرقلا يف ةدراو ةعضرملا ةرجأ ىلوألا:تداليمكت

 ؛ مالسإلاو ةيلهاجلا يف ترج ةنس يهو ) 4 “نهروجأ “نهؤت اف كل نْعَضأرأ

 لاقو ى ةيدمسلا بيؤذ تنب ةميلح هتعضرأ ى دعس ينب يف للع عضرتسا دقو

 : ةيفحجلاو « نيح دعب ولو دسفي نبللا نإف « ةيفجحلا مكل عضرت ال » : قلت
 ال هظفحت و هرهطت ةفيفع ةنومأم ةأرما هدلول ريختي نأ نمؤملل يغبنيو ى ةنونجملا

 هدلو عضرت ةأرما رجأتسا نإو ى ةكرشم الو ةموذجم الو ءاصرب الو ةنونجم

 الو ع هقورخ لسغو هبقسو همامطإ و هفيظنتو هظفح اهيلعو “ زاج نيتنس

 ىلع الإ هعضرتل ءاسنلا نم اهريغل هيطعت الو هدلاو نذإب الإ لزغلا لجال هب جرخت

 ةدملا لبق همعطت الو ص هيبأ ىلع هجئاوح ميمجو هتوسك و هتقفنو “ رارطضالا

 نإو ص هعاضرإ يه كرتتو ماعنألا نبل ىلإ هدرت الو « نبللا نع ىنغتسا نإ الإ

 ردقب تذخأ اهنبل بهذ وأ نبللا نع ىنغتسا وأ يه تتام وأ ةدملا نود تام

 عضرتست نأ امل زوجي الو ى اهجوز عم تيبت نأ لفطلا وبأ اهمنمي الو تعضرأ ام

 الو اهل ةرجألاف “ هنذإ ريغب وأ اهجوز نذإب تعضرأ نإو ى اهجوز نذإب الإ

 لمحت الئل اهسيسم نم عنمي جوزلا "نأ باتكلا يف ركذو . اهسيسم نم جوزلا عنمي

 ٦١ : قالطلا )١(
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 . كلذب امل نذأ نإو ى دلولاب كلذ رضسف ةأرملا

 مورلاو سراف نأ تركذتو ةليفلا نع ىهنأ نأ تممه دق ه : ثيدح هدريو

 « لوآلا يبأ نذإب الإ رخآ اميضر ذخأت الو "اس مهدالواب كلذ رضي الو هلمفت
 اهل ناك نإو “ عيضي الئل هيلو هتّدر عض رملاب "رض نإف ى اهدلو عاضرإ امل و

 ةدحا و ةرجأب نيعيضر تذخأ نإ و“هابأ ربخت ىتح اعيضر ذخأت الف ى عضرم دلو

 تفتإو « ةرجألا نم هبان ام الإ يقابلا يلو نم ذخأت الف ىنغتسا وأ دحاو تايف
 نم ايهنم دحاو لك بان ام نّسبت دقو ةرجألاب الضافت دق نيميضر تعضرتسا
 يهف ى نيعيضر تذخأ نإو ‘ زوجي الف نيبتي مل نإو ى زئاج كلذف ى ةرجألا

 مهنيب اف ديبعلاو ى دبعلاو رحلاو « ىثنألاو ركذلا كلذ يف ءاوس « افاصنأ اهنيب

 تقو نم "الإ عضري ال اضيرم امهنم دحاو ناك وأ امهنيب ايف الضافت ولو

 . تقو ىلإ

 نامسقتو ى زئاج كلذف ةدحاو ةرجأب دحاو دلول نيتعضرم ذخأ نإو

 تننجت وأ ةدحاو تتام نإو ى ةمأو ةرح تناك ولو ى افاصنأ امهنيب ةرجألا

 تبأ نإو ى اهبان ام "الإ ةرجألا نم ةيقابلا ذخأت الف اهنبل بهذ وأ تدترا وأ

 ءاعوجر ايهنمكلذ نوكي الف ةدحاو ةدقع يف هاتنخأ ام دعب هعضرت" نأ ةيقابلا

 نإو ى اعوجر اهنم كلذ نوكي الف ‘ ةرخآلا يه ةيقابلا تناكو نقباست نإو

 تناك ولو « ةرجأب اهدلو عضرت نأ مأللو ‘ عوجر اهنم كلذف ىلوآلا يه تناك

 هتعفدف اعضرم ةأرما تذخأ نإو ى ةرجأب هنعضري نأ دلولا مراح وءهيبأ تحت

 . دواد وبأو هجام نباو يذمرتلاو ملسمو يراخبلا هاور ( ١(
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 هب ماق وآ" مئاهبلا نبل هتطعأ وأ اهنودب وأ ةرجأب اهربغ وأ اهتنب وأ اهمداخ

 نمتفرص ام املو « تمدخ ام ءانع اهلو ى اهل ةرخأ الف ةدملا تمت ىتح ماعطلا

 نم اهيلإ زاج ام "درتو اهءانع ذخأت اهنإف ةلوهجم ةرجأب هتذخأ نإ اذك و « ةقفن

 نذإب هريغ ةمأ عضرتسي نأ هل زئاجو ى ةلوهجملا ةرجألا يف دلولا بحاص لبق
 بئاغلا وأ نونجملا وأ متيلا ةفيلخ اذك و « كلذب اهل انوذأم تناك وأ اهدّبس

 . ملعأ هللاو ةرجالاب ءالؤه مداخ عضرتسي

 نأ لجر لجر رجأتسا نإ هنأ « ناويدلا » يف اوركذ مهأ ملعإ : ةيناثلا

 < باغ وأ هناويح رضح ى زئاجف ةمولعم ةرجأب ةمولعم ةدم هناويح هل ىعرب

 طلتخم ال امو زمعملاو نأضلا لثم سانلا ةداع ردق ىلع هطالتخا نكمي ام طلخم و

 لسلقلا هل ىعريو “ كلذ هل نّسبت نإ الإ زوجي الف “ بحطصي الو كلذ نم

 هنإف ضعب يقيو ضعب هنم فلتف اناويح هل ىعر نإو ص هيلع ردقي امم ريثكلاو

 نأ هيلع كردي الف ثالث نع صقن نإو ‘ ثالث نع صقتني مل ام يقب ام ىعري
 هاعرب هنإف هيف امن ام وأ « ناويحلا بحاص هيلع داز ام لكو ع هاعرب
 ىعر نأ ناويلا بحاص هبلع كرديالو 0 هبلع ردقي ماد ام

 دصق نإو ص ةلقلاب صقنت الو ةرثكلاب دادزت ال هترجأو ى هناويح ربغ هل
 ةدم ىنإ هاعري نأ ناويحلا نم مولعم ددع ىلإ وأ ةمولعم صاخشأ ىلإ هل

 نأ يعارلل زوج الو ص هناصقنب صقنتو « هتدايزب هل دادزت ةرجألا نإف ى ةمولعم
 كلذو ص نماض وهف فلتو كلذ لعف نإو “ هريغ ناويح وأ هناويح عم اهطلخي

 صعفلا يف يعارلا ناك نإو ى هريغ ىلإ اهلكي الو هريغو منغلا نم طلتخي اميف
 فلت ام بلطي وأ كلذ رثأ يف رمي نأ داراف منغلا ضعب فلت وأ دازلا هل غرفف
 ةعيضلل كلذك منغلا كرتي الف هدحو ناك نإو « هريغ ىلإ اهلكي نأ هل زاج اهنمهل

 هل قرفت نإو ص لك أ ام مرغ هيلعو لك أي : ليقو « ةجاحلاب ائيش اهنم لك أي الو
 نإو ى اهعمجيلف اهممجي نأ ردق "نإ كلذ يف رظانلا وهف ثالث وأ نيتقرف ىلع منغلا
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 نم منغلا بحاصل حلصي ام كلذ يف لعفيو ةعيضلا نم رثكألا ظفحيلف ردقي مل -

 ‘ةفىج توت اهكرتي الو توملا هملع فاخب ام حبذيو“اهنبل برشي الو اهتالغ عمج

 هاطعأ نإ الإ ائيش نمضي ال : لوقي نم مهنمو « نماض وهف ةعيضلاب تتام نإف
 امل نماض وهف كلذب هرمأ وأ توملا هيلع فاخي ام حبذيل نيكسلا منغلا بحاص

 اهتميقب اهذخايلف دجي مل نإو ى اهعبيلف اهلك اهتالغ يرتشي نم باصأ نإف ه عيض
 ىلإ اهلسريو اهفوص "زجي نأ هل زوجيو « لاحلا اذه ىلع اهنم تام ام كلذك و
 ءاهدالوأ ريغ ىلع اهربجي الو اهريغو اهتاهمأآل اهدالوأ مورب وأ اهعيبي وأ اهبحاص

 نامضلا هيلع سيل و « اهيقسيو ةعيضلل اهكرتي الو « راهنلاو ليللاب اهسرح هيلعو
 ارضاح منغلا بحاص ناك نإو « ليقملاو تيبملاو ءاملا دنع اهريغ عم اهطالخ يف
 لزنملا لهأل ناك نإو “ ليقملاو تيبملا يف هيلإ اهلصو اذإ ناضلا هيلع سيلف هعم
 قاسف ةمولعم ةدم ىلإ سأر لكل ةمولعم ةرجأ ىلع مهنم "ضعب هعم قفتاف منغ
 قفتانم "نإف لكلا ىعرف « سانلا نم هعم قفتي مل نمو هعم قفتتا نم منغلا هيلإ
 ىلإ اهب عجر اذإف ى هءانع هعم قفتي ةي مل نمم ذخأيو هملع قفتا ام هنم ذخأي هعم

 اوعرنإ و « ءيش يعارلا ىلع سيلف ى هبحاص لزنم ىلإ سأر لك قلطناف ع لزنملا
 نإو ص كلذ ىلع اوماد ام زئاجف اذه دنع امويو اذه دنع اموي لودلاب مهناويح
 . هبحاص نم هءانع مهنم دحاو لك ذخأيلف ى اورجاشت

 ء ةمولعم ةدم اذهل اذه لمعي نأ اوقفتا اذإ مهنيب ايف مدآ ونب كلذك و

 ىلع كلذب اوماد نإف ى كلذ ريغو جسنلاو داصحلا نم كلذ لثم رخآلا هل لمميو

 نم هءانع مهنم دحا و لك ذخأيلف ك اورحاشت نإ و “ زئاحف « قالخألا ةحماسم

 وأ اهيلع اوسرديل وأ اهيلع اولمحيل مهنيب مهّباود اولوادت نإ كلذك و « هبحاص

 ةرجأب هناويحل ابعار رجأتسا نإو ى لاحلا اذه ىلع كلذ ريغ وأ اهب اوثرحيل
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 اهاعرب و اهظفحي هنإف "ودعلاب مهنيب ام عطقنا وأ ناويحلا بحاص باغف ى ةمولعم

 مهنمو ع ةدملا دعب ىعر امبف ءانعلا ذخأيف هترجأ هنم ذخأيف ى اهبحاص يتأي ىقح

 نإو ص آلوأ هيلع اقفتا ام باسح ىلع ةدملا دعب ايف ةرجألا ذخاي : لوقي نم
 داز وأ ةدملا تمت ىتح .هتوم دعب ىعرف يعارلا . ملمي ملو ى منغلا بحاص تام تام

 ملو هكلم هكلم" نم اهبحاص اهجرخأ نإ و ى اهلك هترجأ هلو هماقمب هتثرو نإف ى

 تقحتسا نإ كلذكو “ هترحأ هلع كردي هنإف ةدملا تمت ىتح يعارلا هب س

 تلخد يذلا دجوف اهعرب مل نإو ى هترجأ هيلع كردي هنإف « مارح اهنأ نيبت وأ
 ىلعف يعارلا تام نإو ى هكلم تلخد نيح نم هءانع هملع رد هنإف « هكلم

 ‘ را و ةرجأو مهءانع هملع نوك رديو ص اهبحاص ىلإ لصت ىتح اهزأرح هتثرو
 وأ رطملا هعنم وأ ضرملاب اهتياعر نم عنمف ةمولعم ةدم اهاعرب نأ هعم قفتا نإو

 امح اسع "طحي هنإف ةدملا تمت ىتح اهيلع ردقي ملو تفلت وأ « ودملا وأ دربلا

 . اهتياعر نم عنم ام ردقب ةرجألا نم

 ةمولعم ةدم هل ىتسو هيلإ عجرب ىتح هناويح ىلع الجر "لجر لك و نإ و

 ىتح هريغل اهاعرتسا وأ هسفنب كلذ دعب اهاعرف « عجري ملو ةدملا كلت تزاجف

 دمب امل هرجأتسا نم ةرجأو ى اهاعر نإ هءانع هملع كردي هنإف ‘ اهبحاص ءاج

 نعمي الو هلوق لوقلاف 0 مويلا حرست م اهنإ : يعارلا لاقف ةباد تفلت نإو “ هتوم

 تضرإ ال : ليقو نمض هريفل هتيعر يعارلا كرت نإو ى نايبلا اهبر ىلعو هيلع

 يف هل نذأ نإ ال : ليقو ى هبرضب رسك ام نمضيو هنمأي هلثم "يوق ىلإ اهكرت
 اهضمب رسكف تمحدزاف “ هتوصب اهرجز نإو ى دحلا "دعتي ملو هبرضو هقوس

 . ملعأ هللاو “ هملع نامض الف “ اضعب

 ء ةرجألا نم قتعملا جرخ ةدملا لبق هقتع هقتعأف « هدبع لجرل رجأتسا نإ :ةثلاثلا
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 دعب لمع امم هئانع قتعملل يطعي هنإف هرجأتسا نم الو كلذب قتعملا ملعي مل نإ و
 رجأتسي الو .قتعي نأ لبق لمع ام ةرجأ هل هرجأتسا يذلل يطعيو“ىقتع ام

 ء نيك رشم اوناك نإ زوجي : لبقو . نيك رشم هديبع ناك ولو ى نيك رشنلل هدبع
 هركليو ةعاضرلا نم هتوخإو هدالوأ تاهمأو نيربدملا هديبع رجأتسي نأ زوجيو
 . هريغل نيك ولمم اناك نإ همأو هابأ مدختسي نأ لجرلل

 مهمدختسانإ وءآرارحأ دالوألا تاهمأو نوربدملا جرخ رجأتسملا تام نإ و
 تإو ى اهلبق يلاك باوجلاف ‘ ىلمي ملو ارارحأ اوجرخ ام دعب

 يطعي الف لوأ نم رارحأ وأ مارح ديبعلا كئلوأ نأ هلمعل مهرجأتسا يذلل نيبت
 نإو ص هدبع ءانع دبعلا بحاصلو هءانع "رحلل يطعيو ائيش هل مهرجأتسا يذلل
 رجأتسا نإو ث هنم ذخأ ام هيلع درب هنإف ى مهرجأتسا نمل الوأ ةرجألا ىطعأ
 دقف ةدملا لبق هكلم نم هجرخأ وأ هعابف ى ةمولعم ةدم ىلإ لجرل هدبع لجر

 متي ىتح هترحأ هل لطسي الو هدبع لمع ام ردقب ةرجألا نم ذخأيو ى كلذ زاح

 هريغ "دبع هدي يفناك نإ و“ةزئاج اهنإف ةيرحلا الإ داضرب الإ هرجأتسا يذلا لمع

 دبع رجأتسي نأ زئاجو ، لدعلا لهأ ةروشمب هتقفنب هرجأتسي نأ هلف ى ةنامألا
 نإ بئافلا وأ نونجملا وأ هيلع فلختسا يذلا متيلا وأ نونجملا وأ لفطلا هنبا

 ةعامج قافتاب ةرجألاب هسفنل مهمدختسي نأ دارأ نإو ى مهل حلصأ كلذ ىأر
 ءالؤه لامل هدبع وأ هسفن رجأتسي نأهل زوجي الو ى ةفالخلاب كلذ هلف “ نيملسملا

 مل ولو هريغل مهرجاأتسي دبعلا يف كيرسثلا كلذك و « زئاج : ليقو ى ةفالخلاب ولو

 زوجي لاملا بحاصو ضراقملا كلذك و ‘ حلصأ كلذ ىأر نإ هبحاص رضحي

 ىلع نادسقعلا كلذك و ى سانلا نم هريغل ةراجتلا ديبع رجأتسي نأ دحاو لكل
 هدي يف نيذلا ديبعلا رجأتسي ةراجتلا يف هل نوذأملا دبعلا كلذك و “ لاحلا اذه

 نم هل عنتما نإ هبرضب الف ‘ هالوم نم ادبع رجأتسا نإو ؤ هنم نورجأتسيو

-٤ ١١- 



 هراعأ نإو ص لمملا كلذ عييضت ىلع هبرضي نأ هالوملو « هالوم نذإب الإ لمملا

 . ملعأ هللاو لمعلا كلذ ىلع هربجي الف هريغل

 امولعم ارادقم وأ ةمولعم ةدم هل اودصح نأ ءارجأ رجأتسا نإ : ةعبارلا
 ال نأ وأ اوملقي وأ قوف نم وأ لفسأ نم دصحلا نم دلبلا ةداع ردق ىلع اولمعىلف
 اودّممتي الو “ اقيفر امضو هنوعضي نكلو ‘ هودصح ام اومرب الو ث اوعلقي

 لبنسلا اوكرتي الو هرمأب الإ هنم اولك أي الو مهلجرأب هوأطي الو عرزلا رسك

 سيلف “ دمعت ريغ نم اودسفأ ام وأ دمعت ريغ نم لجنملا هأطخأ امو افقاو
 عرزلا لقن مهيلع سيلو دمعت ريغ نم عقو ام طةل مهيلع سيلو “ءيش هنم مهيلع

 ام نوطبرب دلبلا ةريس تناك نإو ى نودصحي ام طبر الو « اهريغ وأ رادنآلا ىلإ

 نأو اوطبرب نأ عرزلا بحاص مهيلع طرتشا نإو « اوطبربلف ديلا هيلع ضبق
 اذه اودصحي نأ مهرجأتسا نإو كلذ مهيلعف « دحاو ناكم يف عرزلا اوعمجي
 تمت نإو “ اهلك ةرجألا مهلف ، ةدملا مامت لبق هودصحف « ةمولعم ةدم عرزلا
 اوطرتشا نإو ص لامعألا رئاس اذك و « هودصحي ىتحف « هودصحي نأ لبق ةدملا

 لثم مهلك ءارجألا كلذك و ‘ كلذ زوجي الف ةمولعم ةرجأ عم مهتقفن هيلع
 نإو ى هلك كلذ زوج دقف عيبرلا امأو ى زيزعلا دبع نبا لوق يف هريغو يعارلا

 تفإو ؤ زاج مولعم سنج نم امولعم انزو وأ امولعم اليك ةقفنلا يف اوطرش
 ضرم نإو' ى مهسوؤر ددع ىلع ةرجألا مهلف ةمولعم ةرجأب ءارجألا رجأتسا

 ذخأي مهنم لمع نم نإف ى "ضعب لممي ملو "ضعب لمع وأ نورخآلا لمعف "ضعب
 مل نم عم سوؤرلا ىلع مهءابصنأ الإ مهل سيل : لوقي نم مهنمو . اهلك ةرجالا
 مهباحصأ عم مهسوؤربات ام ردق ىلع ةرجألا نوذخأي : لوقينم مهنمو . لمعي
 نوذخأيال :لوقي نم مهنمو ى لمعي مل نم بان اهف ءانعلا نوذخأيو اولمعي مل نيذلا



 نوقابلا لمعف ى ننجت وأ مهضعب ضرمف مهلك لمملا اولخد نإ و لكلا ىلع ءانعلا

 متي مل نمل سيل :لوقينم مهنمو مهسوؤر ددع ىلعمهلكمهنيب ةرجألا نإف « هلكلمملا
 هدصح نإو « ةرجألا مهلف مهريغ مهل هدصح نإ و لمع ام ردقب الإ مهنم لمملا
 تدصح : لاق نإ هدصح نم لوق لوقلاو « ءيش ةرجألا يف مهل سيلف هبحاصل
 نم فرعأ ال : لاق نإو ى هلوق زوحي نمم ناك اذإ ءارجألل وأ لاملا بحاصل

 ءارحألل سيلف ى طلغلاب وأ ةيدمتلاب هتدصح وأ امسج مل هتدصح وأ ل تدصح

 هريغ عرز ىلع اوطلغف هعرز ىلإ مهلسرأف نيداتصحلا عم قفتا نإو ى ءيش
 مهعم لسرأ نإ كلذك و « ءيش ةرجألا يف مهل سيلو نونماض مهف ‘ هودصحف

 ءارجألاف « هودصحف هريغ عرز مهورأف ءالؤه اطخاف هنونجم وأ هدبع وأ هلفط

 وهف هعرز ريغ مهارأو وه طلغ نإو « ءيش ةرجألا يف مهل سيلو “ نونماض
 لكو ث قسنلا اذه ىلع لامعألاو تالغلا عيمج كلذك و ى مهترجأ مهيطعيو نماض
 اهلك تانامألاب وأ هيلع طيلستلاب وأ هيلع مايقلا وأ ةفالخلاب هدي يف عرزلا ناك نم
 ءارجألا رجأتسا نإو ص ءارجآلاو باودلا ةرجأ هنم يطعيو هدصحتسي هنإف

 ايف مهئانع ردق ىلع ةرجألا نوذخأي مهنإف ى ائيش مهل مسي مل وأ ةلوهجم ةرجأب
 رخآ رجأتساو رانيدب عرزلا اذه هل دصحي نأ آريجأ رجأتسا نإو ى اولمع
 ء هل ىمس ام ذخأيلف ‘ هدح و اهنم هدصح نمف لقأ وأ رثكأ وأ اضرأ رانيدب

 ةراجإلا تقفتا“هل يمس امفصن مهنم دحا ولك ذخأيلف ةيوسلاب اميمجهادصح نإ و

 لك ذخأيهنإف“ لقألا ايهنمدحاو دصحو رثكألااهنم دحاو دصحنإ و تفلتخا وأ
 مهرديموي لك هل دصحي نأ هرجأتسا نإو ى هترجأ نم دصح ام ردقب ايهنم دحاو
 اذه ىلع اهلك لامعألاو تّالغلا اذك و « زئاجف ةمولعم ةدم تّقوي ملو رانيدب وأ
 هل دصح نإف ص زاج عرزلا اذهب عرزلا اذه هل دصحي نأ هرجأتسا نإ و ى لاحلا

 دصحي هنإف ةرجألا تفلت نإو “ هب هرجأتسا يذلا عرزلا قحتسا دقف عرزلا اذه
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 هل سيلف هدصحي نأ لبق تفلت نإو « هداصح ىلع هب هرجأتسا يذلا عرزلا كلذ

 . لاحلا اذه ىلع تاراجإلا عيمج كلذك و « ءيش ةرجألا يف

 وأ نويعلا ءامب هيقسي وأ شيشحلا نم عرزلا اذه هل يقني نأ هرجأتسا نإو

 هباودب هسردي وأ هسرهب نأ هرجأتسا نإ كلذك و ى زئاجف كلذ ريغ وأ يقاوسلا

 لاتكي نأ هرجأتسا نإو ى زئاجف هلبرغي وأ هيرذي وأ عرزلا بحاص باود وأ
 ةرجأب نيرضاح ليكملاو نوزوملا ناكو ى ةمولعم ةدم نزوي ام هل نزب وأ هل

 ىتح وأ ص ةمولعم ةدم عرزلا اذه هل يقسي نأ هرجأتسا نإو ى زئاجف ةمولعم

 ةدم اذكه هيقسي وأ ى ةمولعم ةدم وأ كردي ىتح ءاملا هل كسمي وأ كردي
 وأ كلذ دمب رطملا هاقس مث ةدملا ضعب هاقس نإو « زاج ةمولعم ةرجأب ةمولعم

 هرجاتسانإو ‘ لمع ام ردقب الإ ةرجألانم بيصي الف كردي ىتح رطملا هاقس
 ةمولعم ةدم هل رذبي وأ ضرألا هذه هل ثرحي وأ ةمولعم ةدم هل ثرحي نأ

 ناك نإو ى رذبلاو باودلل نماض هنإف رذبلا وأ ثرحلا يف زواج نإو ى زئاجف

 زواج نيح ههني ملو با ودلا وأ رذبلا بحاص رضح نإو رجأتسملا ضرأ يف كلذ

 زواج ام ءانع هل سيلو ةبادلا يف نمضي ال : ليقو “ باودلاو رذبلل نماض هنإف

 هرجأتسا نإو « قسنب اقسن ضرألا تابنو راجشألا عيمج يقس كلذك و ى هيف

 وأ ثرحلا ةادأ لثم اههابشأو زئاكرلا لثم داوعألا هل علقي وأ هل بطحي نأ
 راجشأ راغب وأ ةأمكلاب يل يتأي نأ هرجأتسا نإو ى زوجي الف بصقلا هل دصحي
 جرخي وأ رحبلا وأ ربلا نم هل داطصي وأ يراربلا راجشأ بحيو قبنلاك صحفلا

 هل نيب “ ابلمجي م وأ ةمولعم ةدم هل لعج ص رهوجلا وأ رحبلا نم ؤلؤللا هل

 هرجأتسا نإ كلذك و“هب ءاج نمل ءيشلاو « هلك اذه زجي مل ى اهنّيبي مل وأ ةرجألا

 نإ و ى بشلاو ديدحلاو ساحنلاو ةضفلاو بهذلا نم نداعملا نم جرخي امب هيتأي نأ
 وأ بهذلا وأ “ اهغبديل دولجلا هل عفد وأ ابوث اهلمميل اناتك وأ افوص هل عفد
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 ص زئاج :لبقو هلثم ةرجأهل زجي مل اهنم ةيمستب يلح اهفيصيل كلذ ريغ وأ ةضفلا

 ولو ةمات هتفاوش هلف ى ائيش الإ ةفآ وأ ءادب بهذف عرز ىلع افاوش ذختا نمو

 بلغ نإو “ فاش ام ردق هلف “ كاردإلا لبق تبهذ نإ و اهردق الإ قبي مل

 وأ رجأتسي نأ همزلي الو ى هيلع نامض الف عرز ىلع ريطك هبلع فيش ام افياش
 ىلع عطاق نإ امأو “ مهل فوشي نأ ىلع عطاق نإ : ليقو ى ادحأ نيمتسي
 ةفاوش الف ةفاوشلا السرأ اذإو “ بلغ نإ نيمتسي وأ رجأتسي نأ هيلعف ةفاوشلا

 يتلا ةفاوشاا هعفنت ثيح ناك وأ سانلا لام طسو يف هلام نمو “ ليللا يف هيلع
 ملع نإ اذك و ى هترجأ نم هبانم همزل مهعم فياشلا ذاختا نم ىباف هريغ اهذختا
 ءاركلا نم هلف فياشلا تام نإ و ى هبانم هلف فياش ذختا هكيرش نأب كيرش

 : هل لاقف فياشلا ىلإ هريغ وأ ةقث ءاج نإ و ى هلثم رجأ ليقو « فاش ام ردقب

 امأ و “ هيلع نامض الف ذخأي هك رتف ى اذك هلام نم ذخآ نأ ينلسرأ لاملا بر نإ

 لوسرلا ناك ولو هيلإ لاسرإلا ىعدا ام عاض ولو ى هيلع نامض الف ى هعنم نإ

 دسف ايف هيلع نامض الو نمضي هنإف مهتي ال ةقث ناك نإ : ليقو مهتي" ال ةقث

 . ملعأ هللاو سانلا ةداعك ىمر نإ هتيمرب

 ىلع قفتيو رظنيو لخديلف اتيب وأ اراد يركي نأ دارأ اذإ : ةسماخلا
 اذإ نكل ث تاراجإلا اذك و « لوبقلا ىلإ جاتحي الو ى ةمولعم ةدمل مولعم ءارك

 هتيرتكا : رخآلا لاقف اذك و اذكب ءيشلا اذه كل تيرك أ : ءيشلا بحاص لاق

 فرفلاوتويبلا نم اهيف امب عفنتسي نأ هلف لجر نم اراد ىرك اذإو ى زاج كنم
 يتلاةين الا نم كلذ ريغو حارتسملاو بشخلاو داتوألاو ءارهألا و رابآلا و ناريغلا و

 كلذ ريغ اهيف لعفي الف مولعم ىنعمل اهوحن وأ رادلا رحأتسا نإو “ كلذل تلعح

 هلابعب اهنكس ىنكلل اهارك نإو « كلذ هبشأ امو مناهبلاو لالا ىنكس نم
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 نكسي الف ى مولعم ءيش ىنكس طرتشي نأ الإ هفايضأ اهيف لخديو ىهناويحر
 سيلو يراكتملا ىلإ اهرمأف احاتفم رادلا بحاص هل عفد اذإو ى هريغ اهيف

 نكاسلاىلع لخدي نأ رادلا بحاص عنميو “ عافنتسا نم مكح اهيف رادلا بحاصل
 نكاسلل زوجي الو “ كلذ هبشأ امو بابلا عوزن لثم ‘ هرضي ام عيمج اهيف

 ةرضملا نم لمج ام لكو ص اهرضي ام رادلا كلت يف لخدي نأ اضيأ

 كردي الو اهعوزن رادلا بحاص كرديو اهعوزن كردي نكاسلا نإف رادلا كلتل

 كردي هناف ص هسفنب اهبف نكاسلا ثدحأ ام الإ نكاسلا ىلع رادلا ةرضم نم

 هيلعف ةدملا تمت ىتح اضعب رمعي ملو رادلا كلت نم اضعب رمع نإو ى اهعوزن هبلع
 وأ رادلا بحاص وأ ‘ بصاغلا لثم كلذ نم عنام هعنم نإ نإ هلك ءاركلا

 اهرخآيف وأ ةدملا لوأ يف رادلا رمع نإ و « هب عافنتسالا ىلإ لصي ملو كلذ مدهنا

 . ءيش ءاركلا يف هيلع سيلف هل حاتفملا عنم نإ و « هلك ءاركلا هيلعف

 هنأ هنع للا يضر باطخلا نب رمع يضاق حيرش نع «باتكلا» يف ركذو

 هل عفدي ملو ةمولعم ةدم رخآلل اراد امهدحأ ىرك دق نالجر هيلإ مكتحا

 .ءا ركلاهيلعن وكي ال نأ اهنيب ىضقف ءاركلا ىلإ هبلطف “ ةدملا تمت ىتح حاتفملا

 سيلف ةدملا تنمت ىتح اهنكسي مل اذإ حاتفملا هل ىطعأ ولو : لوقي نم مهنمو
 ام ردق الإ هبلع سيلف « ةدملا رخآ يف الإ اهنكسي مل نإ كلذك و « ءيش هيلع

 وأ نونجم وأ متي نم هرمأ يلو نم راد وأ هراد يري نأ هل زئاجو ‘ نكس
 مهسفنأب هيفنونكسي ام اضيأ مهل يركيو “ مهل حلصأ كلذ آنأ ىأر اذإ بئاغ

 نكت مل يتلا تويبلاو رودلا نم هدي يف ام ؛لك كلذك و ى لاحلا اذه ىلع مهل اومأ و

 مدهنا نإو اهي ركي نأ هل زئاجف اهريغ و دجسملا تيناوح لثم دحأ كلم يف
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 نأ دارأ وأ كلذك نكسي نأ نكاسلا داراف « توسبلاو رودلا ناطيح نم ءيش

 وأ اهنم مدهنا ام حالصإ نم هعنمي نأ رادلا بحاصل زوجي الو ى كلذ هلف هينبي
 ةدم اهنكستل اراد ةأرملا ترتكا نإف ى اهانكس حلصي ام وأ قاقشلا درب

 ءاركلاو اهجوز عم نكست نأ اهل زئاجف هدملا كلت يف لجر تجوزتف ةمولعم
 ةرضملا نم نكاسلا هيلع لخد ام لكو ى لاحلا اذه ىلع لجرلا اذك و « اهيلع

 كاثيش ءاركلا نم درب الف « ةدملا لبق اهنم جرحي نأ داراف ى رادلا يف نوكت يلا

 ىلعهعم قفتا نإ كلذك و « ءاركلا يف همساقيلف « اهنم جرخو ةرضملاب ملعي مل نإو
 ين تناك نإ لثم هل حلصت ال اهدجوف يراكنملا اهفرعي ملو ةفصلاب هراد ءارك

 دادحلا لثم نيلايملا نم هرضي نم اهبناجب وأ رئاج اهراج ناك وأ لزنملا فرط

 فتلخف نكاسلا بافف“ هلايع عم اهيف نكسف اهنكسيل اراد ىرك نإو “هريغو

 ءاركلا مهيلع كردي الو ،ةدملانودمهجرخي نأ رادلا بحاصل زوجي الفهلايع اهيف

 ى رادلا بحاص الو هتومب هتثرو ملعي ملو ةدملا لبق هتبيغ يف يراكتملا تام نإو

 امو ص لوألا ءاركلا ىلع هباسح اودؤيلف مهثروم توم لبق اونكس ام لكف
 نم مهنمو . لدملا لهأ رظنب مهسوؤر ىلع هءارك اودؤيلف .ى هتوم دعب اونكس

 ء ةدملا هذه نم رثكأ اونكس نإ كلذك و « لوألا ءاركلا ىلع نودؤي : لوقي

 لوآلا ءاركلا باسح ىلع هءارك ذخأي ةدملا ىلع داز ام : لوقي نم مهنمو
 يف ةدملا ين ةدايزلا كلذك و « لدع "يوذ رظن ىلإ كلذ عجري : لوقي نم مهنمو

 هكلم نم هاركأ يذلا ءيشلا كلذ جرخ نإو ى لاحلا اذه ىلع تاراجإلا عيمج

 نم مهنمو « ءاركلا يف نانصاحتيو زئاج : لوقي نم مهنمو “ كلذ زوجي الف
 ؛ عيبلا يف ابيع كلذ نوكيو يراكتملا دي يف ءيشلا نوكيو زئاج هلعف : لوقي

 ىلإ ايهعئانص اهيف المعيل وأ اهيف انكسيل نيلجرل هراد وأ هتيب لجر ىركأ نإو
 تقفتا “ايهسوؤر ىلع اهنب ةرجألا نوكتو ى زئاجف ةمولعم ةرجأب ةمولعم ةدم
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 اهيف المع « لفطلاو غلابلاو ى دبعلاو رحلا كلذ يف ءاوس ى تفلتخا وأ ايهعئانص
 نم عنم" وأ اهلخدي نأ لبق امهدحأ تام نإو « ةدملا يف انكس اذإ ى المعي مل وأ

 ىتح هبحاص اهنكس نإو ءيش ءاركلا يف هماع سبلف « يناعملا نم ىنعمب اهلوخد

 ءاركل٨ه فصن يطعي :لوقي نم مهنمو“لدملا لهأ رظنب "ءاركلا هيلعف 2ةدملاتمت

 ى هلك تيبلا وأ رادلا نكس اذإ اذهو « هبحاص بان ايف رظنلا يطعيو ى لوألا

 تيبلا وأ رادلا فصن الإ نكسي مل نإو ى هلك ءاركلا يطعي : لوقي نم مهنمو

 ام دعي الإ اهلوخد نم عنمي ملو هبحاص تي مل نإو ماركلا فصن الإ هيلع سيلف
 . نكس ام ردقب هيلعف ةدملا ضعب نكس

 هناوبح اهيف لخدي الو نكسي الف هماعط اهيف عضيل هل اهارتكا نإو

 امم ءاش ام اهيف عضي نأ هلف ى هلام اهيف زرحيل اهارتكا نإو « ماعطلا ريغ الو

 هناويح اهيف الخدي وأ اهلام اهيف اعضيل نيلجرل هارك نإو « تيبلاب رضي ال
 رثكألا ناك وأ ى فلتخا وأ امضو ام قفتا “يهسوؤر ىلعايهنىب ةرجألاف “امضوف

 : ليقو « اهلاومأ ةميق ىلع ءاركلا : لوقي نم مهنمو ى "لقألا رخآللو امهدحأل
 ىلع ناويحلا يف ايهنيب ءاركلا نوكيو ى تيبلا وأ رادلا يف الفتشا ام ردق ىلع

 نإ كلذك و ص فلتخا وأ ايهناويح قفتا ى ايهناويح ددع ىلع : ليقو ك اهسوؤر

 وأ مولمم عضوم لإ اهقوسي ؤأ اهيقسي وأ امهناويح امهل ىعريل ًاريجأ رجأتسا
 مهيلع سرحي نم اورجأتسا نإو ى مهناويح ةميق ىلع مهف ى ةمولعم ةدمل اهسرح

 مهسوؤر ىلعف ثاتإلاو روكذلاو نوك رملاو نودحوملا و ديبعلاو رارحألا مهيفو
 كلذك و“ لاملا سوؤر ددعىلع ةرجاألاف مهلامج سرحي نم اورجأتسانإ كلذك و
 ناممل اوفاخ نإو ص لاحلا اذه ىلع هريغو داسفلا نم هيلع فاخي ام سنج لك

 كلت ةميق ىلع ةرجألا نودؤي مهنإف اهسرحي نم اورجأتساف “ لاومألا نم ةفلتخم
 نم مبفالتخاىلع رارحألا ةيد ردق ىلع مهريغو ديبعلا مهيف ناك ولو « لاومألا
 لاومألاو ءاسنلا ىلع الإ اوفاخ مل نإو ص نيكرشملاو نيدحوملا و ءاسنلاو لاجرلا
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 ءاسنلا ىلع "الإ او فامي مل نإ و ى لاومألا ةميقو ءاسنلا ةيد ىلع ةرجآلا اودؤيلف

 مهرصق سرحي نم اورجاأتسا نإو ى نهسوؤر ددع ىلع نهنيب ةرجألاف « ةصاخ

 : ليقو “ تويبلا نم رمع ام ددع ىلع يهو زاج ةمولعم ةرجأب ةمولعم ةدم ىلإ

 لاومألا فلتعم رصقلا مده نم اوفاخ نإو ‘ لاومآلانم تويبلا يف ام ةميق ىلع

 لاومآلا و رصقلا ةميق ىلعف سفنألاو لاومألا فلت عم هذخأ نم "الإ اوفاخ مل وأ

 وأ صاصخألا وأ ناريغلا وأ ريماطلا سرحي نم اورجأتسا نإ و « سفنألا ةيدو
 سنج لك يف ام ددع ىلعف ى ةمولعم ةدم ىلإ ةمولعم ةرجأب ردنأآلا وأ نيتاسبلا

 . يناعملا هذه نم

 ناكنإ و ى ةفلتخم سانجأ نم تناك نإ لاومألا نم اهيف ام ةميق ىلع : ليقو

 نزوي امم نزولا وأ لاكشي امم لبكلا ىلع ةرجألا اودؤبلف دحاو سنج نم اهيف ام
 اورجأتسا نإو “ هددع ىلعف نزوي الو لاكي ال امم ادحاو انج اهيف ام ناك نإ و
 وأ لزانملا وأ نيرفاسملا نم هبلع اوفاخ نم ىلإ ربخلا غلبيل ةمولعم ةرجأب ًاريجأ
 هيلع اوفاخ ام باسح ىلع ربخلا مهغلب نيذلا ةرجألا يدؤيو ى زاج دومعلا لهأ
 ربج يدؤي نأ ىبأ نمو “ مهنم يآرلا لهأ هرجأتسا اذإ لاومألاو سفنألا نم
 ةغاصلاك ةفورعم ةعنص لمعي نأ ىلع اتيب وأ اراد ئرك نإو ى ءادآلا ىلع
 اهلمع نإو “ ةعنصلا كلت ريغ اهبف لمعي نأ زوجي الف ى ةزارخلاو ةطابخلاو

 هملع اقفتا امم رثك أ المع اهبف لمع نإ و“لوآلا ءاركلا دؤيلف اهلثم وأ لقأ تناكو
 ىنعم يف فلاخ نإ كلذك و ى لدع يوذ رظن ىلإ عجوي هنإف « هنم دشأ وأ
 . تيبلا وأ رادلا هملع رجأتسا

 نازيملا امأو . رصحلاو تيباوتلاو اهيكاكدب عفتني هتاف اتوناح ىرك نإو
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 ماملا اذك و ى اهيف ام لكب عفتني نأ ىلع اهارك نإ الإ امهب عفتني الف لايكملاو

 هريغ لخدي الو ى هيف لخدي الو « زئاجف ةمولعم ةدم ىلإ مولعم ءيشب ءارك نإ
 ى اهريغو رودقلاو لجارملا نم مامحلا ةينآب يرتكملا عفنتسيو يرتكملا نذإب الإ

 يراكتملا ىلعو“مامحلا لخدي نمل حلصي ام لك لمعتسي : ليقو ى رازإلاب عفتني الو
 فلتل وأ مدهلل مامحلاب عفتني مل نإو ‘ كلذ هبشأ امو ءاملا جارخإ و دامرلا سنك

 ردقي ءاركلا هيلعف ةدملا ضعب هب عفتنا نإ و ى هيلع ءارك الف كلذ وحنو ةادألا

 ام نكلو ةرجأ ىلع هيف لخدي نم عم ماملا بحاص قفتي الو هب عفتنا ام
 ام ماملا بحاص نمضيو ى ماجحلا اذك و « قفتي : ليقو « هذخأيلف هاطعأ

 هسجن ام ماجحلا نمضيو “ لسفلا لاح يف ماملا لخدي نم عاتم نم هدنع عضو

 . يراجلا ءاملا يري الو : لىق هدسجو موجحلا بايث نم مدلا

 وأ ةيقاس لمعك لام فرص وأ ءانع كلذ يف هل ناك نإ يدنع زوجي : تلق

 وأ مدآ ينب ناويحلا ىقسي وأ لستغي نمل نيعلاو رئبلا يركي الو ى مايحلل ضوح

 ء ةمولعم ةدم ىلإ ةمولعم ةرجأب ىحرلاو رصاعملا ءارك زوجيو « مهريغ
 لجرل زوحي الو « قسنب قسن مامحلا ةادأ دح ىلع نهتادأب عفتني نأ يراكتمللو

 [آامضوم هل ىرك نأ الإ هذخأي نمل الو ةنامآلا هدنع عضي نمل ءاركلا يطعي نأ
 ىلع لجر علط نإو ى زئاجف ءاركلا اهيف عضي ةمولعم ةينآ وأ هتيب يف امولعم

 كمرفلا هيلعف ائيش دسفأ نإو ى هل ءارك الف دقر وأ دعقف هترجش وأ هريغ فقس

 ام ردقب ءاركلا هيلعف هماقم عفتناف هريغ وأ فوخل هريغ تيب ىلإ ىوأ نإو
 لوخدلانم هعنم الإ هبلع ءارك الف نوكسم ريغناك نإ الإ لدع" يوذ رظنب عفنتسا

 ىلإ لقتنا .وأ جورخلاب هرمأ نإ الا نذإب نكس نم ىلع ءارك الو كلذك ى هنكسف
 ام وأ حخاسفنا ءارش هارتشا امب عفتنا نم ءاركلا مزليو « دعب هنكسف هريغ كلم
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 ؛ هنيح يف رجألل وأ دجسملل هلمج امب وأ ةدساف ةرجأ وأ خسفنم حاكتب هلخد

 الو نمهارلل زوح الو 90 يرتشملا هقحتسي ام هيركي نأ ضوملا بحاصل زوجيو

 ةقفنلا ىلإ جاتحي يذلا نهرلا يركي نأ نهترملل زئاجو ى نهرلا ءارك نهترملل
 . كلذ زوج الف هسفنل هيركي نأ امأو « هتققنل

 اهأ نيبت وأ اهنكس امدعب هدي يف تقحتساف اهربغ وأ اراد ىرك نمو

 ءاركلاآنأ قاقحتسالايف لوقي نم مهنمو ى رادلا برل ءاركلا يطغي امنإف بصغ
 داسف هعزن يف ام الإ رادلا يف ثدحأ ام لك جرخ اذإ يرتكملا جرخيو « لوألل

 'هل هنأ اهبحاص لوق هيف لوقلاف رادلا يف لصتا ام لكو اهتميق هلف ةينبم ةبشخك

 يقبو ضرألا ىلع عضو نإ اعارصم ولو يراكتملا لوق لوقلاغ لصتي لامو

 ف ابلاخ اعضوم تواس ضرألا ف ةمشخ وأ هاواس ولو كدحاو عا رصمب بابلا

 ال ام نفد ام امأو “ ةضفلاو بهذلاك نفدي ايف اوفلتخاو « كلذ وحنو فقسلا

 نم احوتفم ناك نإ الإ رادلا بحاص لوق لوقلاف “ ةباخلاو ةرومطملاك نفدي

 . ملعأ هللاو يرتكملا لوق هبف لوقلا هيف امف كلذ

 امب ال تعاطتسا امب اهلمعتسا ةمولعم ةدم ةبادلا ةوق رجأتسا نإ : ةسداسلا
 لممل اهاركأ نإو ىال مأ اموصخم المع ىمس كلذ يف ءاوسو « اهتقاط قوف
 مل نإو مامطلا اذهك لمحي ام رادقم نّبع نإ اذك و ى هريغ لممي الف صوصخم

 ترسكنا وأ تتام اذإ لصوم وهف ةنيفسلا هذه ىلع وأ ةبادلا هذه ىلع لقب

 ولو ىرخأ ىلع لاسصيإلا نم دب الف « امهدحأ تام وأ عنام عنم وأ ةنيفسلا
 نييصتلاظافلأ نم كلذ وحن وأ هذه ىلع :لاق نإ امأو ى دقعلا دنع ىلوآلا ترضح

 ص تلمح ايف اصصاحيلف عنام منم وأ ترسكنا وأ تتاس نإ لصوم ريق وهف
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 لطبو هؤانع هلف ةبادلا كلت فالخ ىلع هلمح نإو « اضيأ لصوم اذه : ليقو

 هنيعبهمسي ملو هتنيفس يف وأ هتباد ىلع هلمحي ائيش هل ىركأ نإو « لوآلا ءاركلا
 يراكتمتملا هفرعي ملو امولعم اهيلع لمحيل ةباد لجرل ىرك نم اذك و « زوجي الف

 له ءارك زوجيو « زئاجف رضحي ملو ةمولعم ةباد ىلإ ءاركلاب هل دصق نإو
 يرحكيوهيف نولمعي وأهنولمحيقش لاجرل هلام يرحكيو فرمي مل ولو “ فورعم

 ةرجألا نومسقيو نينثإلا وأ ةعامجلا وأ دحاولل ةعامجلا يركتو اضيأ مهل ةباد
 لمحلل باود مهل ىرك نإو مهسوؤر ىلع : ليقو ى اولمع وأ اولمح ام ردق ىلع

 ىلع : ليقو باودلا سوؤر ىلع ةرجألاف لمملا وأ لمحلا يف تلضافتف لمعلل وأ

 نإ ةفالخلا وأ ةنامألاب ولو اهيلع ىلوتسا ةباد لك يركيو ى لمملاو لمحلا ردق
 الف مارح هجو وأ خسفلا وأ ةلاضلا وأ يدعتلاب هدي لخد ام ال حلصأ كلذ ىأر
 مهيلإ اهمفدف بات وأ هنمنيملسملا ةعامج اهعزن نإو “هنم دحأ هركي الو هيركي

 امزرحي نم اورجأتسي نأ مهل زئاجو ى اهبحاصل اهوركي نأ نيماسملل زئاجف

 اهبحاص اوفرعي مل اذإ اهوعاب نإ اهنم نم ةرجالا اوطميو اعضوم اهل اوركيو

 نإو ى هبحاص اودجي مل نإ ةدايزلا مهيلعف هنمث نم رثكأ ةرجألا تناك نإو

 عيمجب اهراضحإ هيلعف ةباد يركي نأ دارأ نمو « هلك ءاركلا هيلعف هودجو

 مل نإو ى هب الإ رفسلا حصي ال امو زاهجلاو ةيعوألاو لابحلا نم هيلإ جاتحت ام
 هيلع سيلف لمحلا رض نإف “كلذك اهيلع لمحي نأ يراكتملف زاهجلا اهل لممي

 كلذك اهيلع لمحإ :اهبحاص هل لاق نإ الإ نماض وه : لوقي نم مهنمو ى نامض

 لمحلا هيلعف يراككتملا وأ اهبحاص ناك ءاوس اهيلع ةرجألاب ةبادلا ىلع لمع نمو

 لظفحو اهظفحو اهيقسو اهطابرو اهتباعرو اهتقايس و اهتدايقو اهنعلازنإلاو اهيلع

 . فنصملا لوق دنع للا ءاش نإ ةلأسملا هذه يف ناويدلا ةرابع يتأتو ى اهدلو

 يزكأ نإو « تيبلا ىلإ لصو لزنملا ىلإ ىركأ نإو ةادألا اهبر ىلع : ليقو
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 نم مولعم عضوم ىلع اقفتي مل نإو ى هبلع اقفتا يذلا عضوملا ىلإف لزنملا ريغ ىلإ
 الو ص قوسلا يف ءيشلا كلذ هيلإ يهتني يذلا عضوملا ىلإ لصوبلف عضوملا كلذ
 فوخلا عضوم هبحاص لامب كلسي نأ لمحلا بحاصل الو ةبادلا بحاصل زوج
 لبق لزني وأ عفرب نأ الو « باحصألا ةقرف هبحاص ىلع ايهنم دحاو كردي الو

 الف اميج ارضح نإف « ةبادلا وأ لمحلا فلتف قيرطلا نع اولض نإ و ى هباحصأ

 . لمحلا بحاص ىلع ءارك الو دحاو ىلع نامض

 قئاسلا ناك نإف ى ةدايقلا وأ ةقابسلا يل'و نم ىلإ رظني : لوقي نم مهنمو

 ةبادلا بحاص ناك نإ و ى اهؤانعو ةبادلا نامض هيلعف لمحلا بحاص دئاقلا وأ
 الك و نإو “ هدي يف امل نماض امهنم لك ليك وو ى هل ءانع الو لمحلا نايض هيلعف

 الف « ةبادلا دوق لمحلا بحاص يل'و نإو ‘ عيمجلل نماض وهف ادحا و اعيمج

 :لبقو “ نمض لعف نإ و “ اهريغ اهيلإ ديقي الو باودلا نم ى اهريغ ىلإ اهدّسقي

 لمحي نأ هلو ‘ هحالس وأ هداز اهيلع لمحي الو ى اهريغ ىلإ اهديق نإ نمضيال

 نولعفيمهنأ ول و« مهنيب ايبف نورفاسملا لمحي يتلاةاسا وملا اهيلع لمحي الو اهفلع اهيلع

 لمح الفتدلونإ و اهيلع داز ام ءارك عمامل نماض وهف لعف نإو “ كلذ لثم هل

 اهيلعلمحي :ليقو“اهبحاص ىلع ءاركلا نوكيو هلمحي نم يركي نكل واهدلواهيلع
 ىرخألا ىلع امهادحإ درب الف دحاو لجر نم نيتباد ىرقكا نإو « تعاطتسانإ
 نيذه اهيلع لمحيل نيتباد هل ىرك نإ الإ نمض الإو تتام وأ ترسكنا نإو

 دري '_ا!نارضيرل نإو “زئاجف امولعم اليك وأ امولعم انزو اهيلع لمحي وأ نيلمحلا

 وأ ةيراملاب هربغ ةباد هدي يف تناك نمو « هنم رظنب ىرخالا ىلع امهدحأ لمح

 ى اهدلو اذك و تدسفأ ام هبلع كرديو اهيف لمع ام يواعد كردي هنإف ءاركلاب

 رضح نإو 0 هيلع ىصوأ نأ الإ دسفأ ايف الو دلولا يف هيلع نامض ال : لبقو

 )١( لصألا يف اذك .
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 هبلطي مل نإف “ قيرطلا نم فوخلا مهدر نإ و « هلك كلذ هيلعف ةبادلا بحاص

 لبق هيلإ هبلط نإو “ عوجرلا يف ءيش هيلع سيلف « ءاركلا ىلإ ةبادلا بحاص

 الإ كلمحي يتباد عجرت ال :.هل لاق نإو « لودملا رظنب كلذ هيلعف × عجرب نأ

 . هلك كلذ هيلعف ڵ ةرورضلاب كلذ عجرف « سانلا هذخأي امم رثكأ اذك و اذكب

 لثم كالملا هنم فاخيإاييف عقو نم كلذك و « هتباد ءانع الإ هيلع سيل : ليقو

 ذخأي امم رثكأب الإ كلذ نم هجرخم نأ ىبأف ص كلذ ريغ وأ رئبلا وأ رحبلا

 الإ نكي مل نإو ى هيلع اقفتا ام كردي : ليقو “ هؤانع الإ هبلع سيلف ع سانلا

 لمحلا بحاص الإ نكم مل نإ و ط ءانعلا كردي الف « اهب عجرف « ةبادلا بحاص

 عضوم نم قيرطلا نع آلض نإو 0 لوألا ءاركلا عم ةبادلا ءانع هيلعف عجرف

 راس نإو ص لثملا ةرجأ ىطعأ ىرخأ ةيحان نم عضوملا لخد ىتح ءا ركلا دقع

 ىلع قيرطلا يف راس ام ىلع ةرجألا ىدأ عضوملا لخد ىتح "لضف قيرطلا ضعب
 نإ كلذك و « لدع يوذ رظنب هيلع يطعي لالضلا يف راس امو ، لوآلا ءاركلا

 ذخأ وأ هبلإ عجر مث هزواجو هنع "لضف عضوملا كلذ مدق ىتح قيرطلا ذخأ

 ىتح قيرطلا ىلإ عجرف هنم لض يذلا عضوما ىلإ عجر ىتح هيف "لضف قيرطلا
 ةبادلاك ةنيىفسلاو“لوآلا "الإ هل ءارك الف 7" دي يف ةبادلا تناك نإ و ‘ لصو

 هلام وأ هسفن وأ ةبادلا ىلع افوخ قيرطلا نع جورخلا ناك نإ و « هلك كلذ يف
 نإو “هيلع عوجر ءارك الف اهدحو ةبادلل تناك نإ : ليقو “ هلك ءاركلا هيلعف

 ام باسح ىطعأ تقحتسا وأ تبره وأ تبصغ وأ تتام وأ لمحلا بصأ

 ام ءانع ىطعأو ءارحصلا يف ولو اهنع لزنأ مارح اهنأ نيبت نإ و « اهيلع لمح
 مرغ بصاغلل ىطعأ نإو ى ءارقفلا ىلع هب قدصت هفرعي مل نإو ى اهكلامل لمح
 الف قيرطلا يف ةبادلا بحاص تام نإو ى بصافلا نم درو ءارقفلل وأ اهكلام
 ع ميب وأ ءارك نم حلصألا محل رظني ةفيلخ ةثرولل نوفلختسيو اهيلع لمح
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 هيلعف اهبحاص توم دعب لمح نإو ط ةتصاحملب لمح ام ءارك يرتككملا يطعيو
 بحاص تام نإو ى ةبادلا نامضو « دمب لمح ام ءانعو « لبق لمح ام ءارك

 هيلإ ىرك يذلا عضوملا ناك نإ هنإف رضاح ةبادلا بحاصو قيرطلا يف لمحلا
 نورفاسملا فلختساهلزنم نكي مل نإ و “ هيلإ هلصويلف هثروم هيفو لمحلا بجاص

 تإ و ى هتوم ةلزنمبف امهدحأ لقع لاز نإو “ يري وأ عيبيف ةثرولل ةفيلخ

 ىرك نإ و « مهرظنب حلصأ وه ام رضح نم عم يحلا لعف نوفلختسي نم اودجي مل

 ضعب يف اهيلع لمح وأ لمح الب هيلإ اهقاسف عضوم ىلإ لمحلل لجرل هتباد لجر
 وأ الوأ لمح ام ءارك الإ هيلع ءارك ال : ليقو ث هلك ءاركلا هيلعف قيرطلا

 ةدم يف مولعم عضوم ىلإ اهيلع لمحيل ةباد هل ىرك نإو ى اطسو وأ ارخآ

 دعب الإ هيلإ لصي مل نإو “ هلك هؤارك هلف لقأ وأ ةدملا يف هيلإ لصوف ةمولعم
 : لوقي نم مهنمو ى ةدملا ىلع ةدايزلا يف ءانملاو لوآلا ءاركلا هيلعف « هدملا مام
 ىلع اوثكم ام وأ قيرطلا ين عناملا هعنم امب هبساحي الو ءيش ةدايزلا يف هيلع سيل

 عضوم نم ائيش اهيلع لمحيل ةباد لجرل ىركأ لجر نع وأ اوحيرتسيل ءامل
 هصنم وأ فلت دق ءيشلا كلذ دجوف عضوملا لصوف ى مولعم عضوم ىلإ مولعم

 نإو“اضيأ اهعوجر يف هل ءانع الو عضوملا ىلإ اهريس ءانع ةبادلا بحاصلف عنام
 ءاركلا نم اهريسم بانم يطعي هنإف“ائيش اهيلع لمحي ملو اهكرتف يراكتملل ادب

 يفءانملا هل : ليقو ؛عوجرلا يف ءانعلا يطعيو هيلع اقفتا يذلا عضوملا ىلإ لوألا

 . عوجرلاو باهذلا

 نأ ىبأ مدق املف ى ءاركلا هنم ذخو نالف ىلإ لمحلا عفدا : لايحلل لاق نإو
 اناسنإ ةعامجلا وأ ىلاولا هعدوتسينأربتخا ابئاغ هدجو وأ ءاريكلا عفديو هضبقي

 هءارك ذخأيو امتح هبحاصل هدرب : ىلع نب رهزألا لاقو . ناسنإلا هنمضب الو

 . اندالب يف اهب ءالتبالا رثك ةلاسملا هذه : فنصملا لاق « نيترم
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 ذخأو هنمض « عاضف ، اذك عضوم نم لامب هيتأي نأ اناسنإ رجأتسا نمو
 نأ اقفتا نإ و “هيلع ردقي ال اب عاض نإ الو «ال : ليقو “ فلتلا لح ىلإ هءارك

 الصو املو . عضوملا كلذ نم هتباد هل يركيف مولعم عضوم ىلإ هعم بحصي

 عجرف عنام ايمعنم وأ فلت.دق ءيشلا كلذ نأ ايمل نيبت هالصي ل وأ عضوملا كلذ

 ملوادب نإو “ عوجرلاو باهذلا يف ءيش اهئانع نم هبلع سيلف لمحي ملو

 ادبف < مولعم عضوم ىلإ لمح نإو “ طقف ةمجار هؤانع هيلعف اهيلع لمحي
 عجر الإو “ عوجرلا نابيصي الف هل ءاركلا دقن نإف ى هلوصو لبق امهدحأل
 بحاصمهل درب الف ءاركلا دقن نإ : ليقو “ لمح ام ردقب ءاركلايف اتصاحت و ايهنم

 : ليقو ى لمح ام ردقب ءاركلا نم ذخأ ةبادلا بحاصل ادب نإو ى ائش ةبادلا
 بمصيال ليقو : “هيلإ زاج ام درب هنإف ءاركلا دقن امدمب لمحلا بحاصل ادب نإ

 اوملا تقتلا اذإ : اولاق مهنأل ءاركلا دقني مل ولو لمحلا دعب عوجرلا امهدحأ
 : ليقو “ اهريغب وأ داوعألاب نممتجحي نأ ارملا ءاقتلا ىنعمو ى ءاركلا بجتو

 نج وأ اهنم تام نمو “ يشي قح : ليقو ى لجلا ماق اذإ ءاركلا هل بجي

 لجر ىرك نإو ى هيلع اقفتا ام ماتب ذخؤي نونجملا ةفيلخ وأ تيملا ثراوف
 عافنتسالا نم ةبادلا بحاص عنمي لمحلا بحاص نإف ٤ اهيلع لمحيل رخآل ةباد

 انزو وأ امولعم المح هل ىرك نإ و « ائش اهيلع لمحي وأ اهبك رب نأ لثم اهب
 نم لمحلا بحاص همنمي الو « قيطت ام اهيلع لمحي نأ ةبادلا بحاصلف امولعم

 ح اميج ءاركلاو ةبادلا نمض هريغ ىلإ لمحف عضوم ىلإ هل ىرك نإو ى كلذ
 كلذو لودملا رظنب آضيأ داز ام ءانع نمضو هبلع اقفتا امم رثكأ لمح نإ اذك و

 . هنع هللا يضر ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع يبأ لوق

 سيلف ةبادلا تملس نإف ى نايضلاو ءاركلا عمتجي ال : انباحصأ ضعب لاقو
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 اقفتا امم "لقأ لمح نإو « اهنايض هيلمف تبطع نإو ‘ ءيش ةدايزلا ءارك نم هيلع
 الف تفلت وأ تبطع نإو ى هلك ءاركلا هيلعف هبلع اقفتا يذلا سنجلا نم هملع
 لتح نإو « هلمح رادقم ءاركلا نم هيلع نأو نماض هنإ : ليقو “ هيلع نايض

 لمح :نإو ى لودملا رظنب اهءانعو ةبادلا نمض سنجلا فالخ نم رثكأ وأ3لقأ

 تدسفأف تبرهف تعزف وأ تعلط وأ تهقو وأ تك رب وأ ترثمف هملع اقفتا ام

 ىلمف اهيلع ام دسقف تجرخ وأ تعقو نإو ى اهبحاص ىلع نامض الف اهيلع ام

 وأ رانيدب مولعم عضوم ىلإ اهيلع لمحيل ةياد هل ىرك نإو « نايضلا اهبحاص

 "هؤيلف ىصقألا غلبي ملو ىندألا زواج نإ و « زئاجف نيرانيدب هنم دعبأ عضوم ىلإ
 عيشيل هتباد هل ىرك نإو ى غلب ام ردقب ىصقألا يف يطعيو ىندألا ءارك
 هلف الإو امضوم وأ انامز هل ةدح نإ الإ ءاركلا كلذ زوجي الف نيرفاسملا اهيلع

 تإو ى اثيش هل مسي ملو ةجاح اهب بلطيل هتباد هل ىركأ نإ اذك و ى اهؤانع

 نم اهيلعبك ريو زوجي:ليقو « هامس نإ الإ زوجي الف دحأ اهبك ريل ةبادهل ىركأ
 نم هريغ وأ وه اهبك ربل اهارك نإو « ىثنأ وأ آركذ ريبك وأ اريغص دارأ
 نم اهيلع بك رب : ليقو ى هريغ اهيلع بك رب نأ زوجي الف هيلإ ادوصقم سانلا
 يف دازف نمسف هيلإ دوصقم لجر بوك رل اهارك نإو ى هنم لقأ وأ هلثم ناك
 ةأرملا كلذك و « صقني الو دادزي ال لوألا ءاركلا هلف ع فخف ضرم وأ لقثلا
 الو ص لاحلا اذه ىلع تمضوف هلبق الماح تناك وأ ةبادلا ءارك دعب تلمح نإ

 ىلإ عجرب نأ يرتكملا دارأ نإ و“ةبادلا بحاص نذإب الإ ةبادلا ىلع اهدلو كسمت

 الإو ص هنم عجر يذلا عشموملا ىلإ عجرب ىقح اهبك ري الف هل عقو ام وأ هيسن ام

 ؛جرخنإاهؤانعواهنامض هبلع و“هعفانمىلإ قيرطلانمجرخ نإ اذك و«اهؤانع هيلعف
 اهفلعوهدازو هحالس وهتوسكب اهبك رب نأ هلو“اهمفانم ىلإ جرخنإ هبلع ءانع الو

 جرلاك هب بكرت ام امل لمج .بوكرلل ىرك نإ و « هتالصل ءاملا اهيلع لمحمالو
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 حلصأ كلذ ىأر نإ الإ هفالخ امل لمجي الف اهبحآص امل لمج نإو « ةعدربلاو
 فخأ وأ هلثم لدبي نأ هل :ليقو ى هلدبي الف كلذ اهيلعو اهارتكا نإ و « ةبادلل

 الو اهيلع فقي الو ىاهءانعو اهنمض الإ و اديص اهب درطي الو اهيلع لتاقي الو

 سأب الو أرقي:ليقو نآرقلا اهيلع أرقي الو ةيحان ىلإ هيلجر لوحي الو “ عجطضي
 لاومأ نم ائيش اهيلع كسي الو اهيلع برشيو لك ايو « ءاميإلاب اهيلع ةالصلا
 الو اهئانعو ةبادلل نماض وهف لعف نإف “ هريغ اهيلع جني" الو حالسلاك سانلا
 ايندلا عنانص الو اماعط اهيلع لممي الو هأرقل اباتك الو افحصم اهيلع كسي

 اهيلإ تيرك يتلا ةدملا يف امم اهانكف رخآلل مث لجرل اراد ىرك نإ و « اهلك
 عفنتسا امب عافنتسالا هنكمي ال لك ناك نإ الإ هيلع قفتا ام "لك هاطعأ

 . هملع قفتا ام فصن ىطعي الك نإف « هبحاص هب

 نإو “ همم هب عفنتسا ام "دؤلف رخآلا سرود امهدحأ عفنقسا نإو

 جرخ نإ كلذكو .ص امم انكس ايف الإ ناصاحتي الف ىنكلا يف اقباست

 ام اهنم يقابلا يطميو اعم انكس اميف الإ ناتصاحتي الف ةدملا متت نأ لبق امهدحأ
 يدؤي قبس نم اذك و « الوأ هيلع قفتا يذلا ءاركلا يف ةدملا نم يقب ام بات

 ريخألل ءاركلا حصي : ليقو ى عمتجا اييف رخآلا صصاحتيو قبس.ام بات ام

 لطبيو لوآلا حصي : لبقو ى لدملا يوذ رظن هيلعو ى لوألا ءارك لطبو
 . لدع يوذ م 7 ريخألا

 عنم نإ. الإ كلذ يف باوجلاك يراكتلا عم اهبحاص نوكس يف باوجلاو

 مث لجرل ةباد ىركأ نإو ى هانكس ردقب يراكتملا دؤيلف ضمب نم يراكمللا
 ام فصن لك ىلمف امالممتسا نإف « ايمل : ليقو ى رخآلل : ليقو “لوآللف رخآل
 لمحيل اهيركي نأ لثم هبلع قفتا ام "هؤيىلف دحا و اهلمعتسا نإ و ى هملع قفتا

 وأ رانيدب عضوملا ىلإ رخآلل مث س اذك عضوم ىلإ رانيدب ًاربمش زيفق لجر اهيلع
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 ىلصف امم المح نإف ص القث و ةفخ وأ ةرثك و ةلق اهلمح فلتخا وأ رثكأ وأ لقأ

 وأ دومقلل هشرفي الو هريغ هسبلي الف « ابوث ىرك نمو ى هلع قفتأ ام دحاو لك

 هارك ام اذك و ى ءاطغلا ريغ هب لممي الف ءاطفلل هارتكا نإو 2 هدسوي الو مونلا

 وأ عقرب هحالصإ زوجيو « هلمع ءارك و هنمض الإ و رخآ ىنعم هب لممي الف ىنعمل

 هسفن نبزب وأ اعم وأ سرعلا هب رضحي وأ هب يلصب نمل بوث ارك زوجيو ةطايخ
 لج رلاو سأرلا سابل ءارك زئاجو ى فالخلاب وأ قافولاب يلحلا اذك و هلام وأ هب

 ركذي لو لجرل لمع اذإ هديب لممي لماع لكو ة اهلك تالآلاو حالسلاو هريغ و

 اذك و « ةرجأ الب لمعأ لاق نإ الإ ةرجألا هىلعف هبحاص نذإد لمعق ةرجألا

 رودلا اذك و « لثملا ءاركف ءاركلا اوركذي م نإ نفسلاو باودلا باحصأ

 نهب لمعي ام وأ نامزلا تالآلاو“كلذ لك يف نيعيو ءاركلل تفرع يتلا تويبلاو

 الو « صخرو ههجو اهيف ىربل ةآرملا وأ اههوض وأ رانلا بهل رجأتسي الو

 فلحي وأ أرقي وأ هنم خسنيل افحصم وأ اباتك الو ههجو هيف ىريل ءاملا يركي
 . ملعأ هللاو هب هريغ

 ةدم عيبلا وأ ءارشلا وأ هعيبو ءيش ءارش ىلع ةراجإلا زوجت : ةعباسلا

 ارادقمطرتشي نأ زوجيو ى ءانعلا هلف راسمسلا اذهل ةرجألا مست مل نإو “ ةمولعم

 لاومألا باحصأ نمهنع لفغ نمو “ سوؤرلا ىلع اللاملا نم اذك لك ىلع امولعم
 ىطعأ نإو ى هل نزخ وأههنكسأ وأ همعطأ وأ ىرتشا وأ عاب ايبف هتعابت هيلعف

 بحاصل هذخأ ام دربو زوجي الف ةرجألا همساقيو هعيبي ائيش فاوطلل راسملا

 يطميالو“ كلذيفهئانعن ودب يضر دقفا وطلانآل؛فاوطلاءانعردق ناك ولو لاملا

 ناك ام يطمي الو ى مهنذإب الإ مهلاومأ نم فاةوُثطلا عيبي امم ةرجألا راسمسلا
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 ِعةدفف نمثلا مهيلإ عفد هنأ ىعةداف مهرمأب عاب نإ و « مهنذإب"الإ نيدلا نم مهبلع
 الو ع مملاومأ نم طاخ ام نايضو فلت ام نايض هيلعو “ كلذ ريغ : ليقو

 ةعابت ال:ليقو ، كلذ ةعابت هيلعو ‘ هسفن ىلع وأ ضعب ىلع ضعب لام نم عفدي
 يرتشملا دحج ىتح نمثلا راسمسلا ضبقي مل نإو . هتقح دحاو لك ىفوتسا نإ

 تناك نإ : ليقو “هؤانع هلف فاوطلا عبي مل نإو نماض وهف سلفأ وأ بره وأ

 ةئالثلا لاوقألا ركذ ى هؤانع هلف الإو عبي مل نإ هل ءانع ال نادلبلا ةداع تناك

 . « ناويدلا » ق

 الو « زوجي الف هعيبي ءيش لك ىلع فا وثطلا ذخأي ام دلبلا لهأ نيب نإ و
 طلخلا و فلتلاب راسمللاك فاوطلا نّسمف و “هؤانع هل لب ءاشألا هميق ىلإ رظني

 ءايشأ عيبي نأ فاوطلل ةراجإلا زوجيو « كلذ وحنو هب عاب ام فالخ ذخأ و

 ابف ممع وأ كلذ وحن وأ هلوقب وأ دراش ةمولعم ةدم هل عيبي نأ وأ ةمولعم

 هعبق اذك حضوم ىلإ اذك لمحن نأ هرحأتسب نأ زوجمو ى ةدملا تدحو عيبي

 ام عفدي الو هنمت نم هعيب هل غاس اذإ هريغ لام نم هديب ام ة رجأ يطعي و“ زاح

 هلإ كلذ ناض ذإ نيمألا ريغل زوجي:ليقو“نيمآلا فاوطلل الإ هريغ لامنم هديب

 ولو هعيبل عيبي ام هيلإ عفدي نأ ناسنإلل زوجي قوسلا يف فوطي هدجو نم لكو
 كلذ ىف نذأ دعلا دس وأ لفطلا ابأ نإ ملع نإ الإ : ليقو ى دمع وأ الفط

 . ملعأ هللا و

 الف اهنم ةمولعم ةيمستب اهسرفىل اضرأ لجرل لجر ىطعأ نإ : ةنماثلا
 نإ اهتمىقهلو“اهنيب وأ ريجآلا وأ ضرآلا بحاصل سورفلا ناك هؤانع هلو ‘زوجي

 اهقافتا ىلع كلذ زوج : ليقو ى ءانملاكلذعماهضمبهلناكنإاهضعب ةميق و“ هل تناك
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 نويعلا وأ لجاوملا وأ ريماطملا وأ ناريغلا رفحي وأ اهيف ينبي نأ هرجأتسا نإ و

 اذكب اهثرحي نمل هضرأ رجأتسا نإو ى قستب اقسن ةيمست ىلع رذبلاب اهعلرزب وأ
 ىرخأ ضرأب ضرألا هذه سرغي نأ هرجأتسا نإو“ريجألل هلك تابنلاو « زاج

 هرجاأتسانإ و “امهرذب ىلع اهنيب عرزلاف ضرألا كلت يف هثرحف هطلخ نإ و“زاج
 هرجأتسا يتلا ضرألا تقحتسا نإو ى زاج ىرخأ ضراب ضرألا هذه سرغي نأ

 ى لمع ام ردق هلف غرفي مل نإو 4 اهضوعب هيلع عجر لمملا نم غرف ام دمب اهب
 ىقح :ليقو “راجشألا ينغتست ىتح ةرجألا قحتسي الف سرفلا ىلع هرجأتسا اذإو
 ةرجألا يف العف لعف نإو ى ةرجألا قاقحتسا دعب تتام نإ ةرجألا درب الو رمثت

 عفنتسي الف ةرجألا ضرأ يف سرغ وأ ىنب نإو ‘ لطب ةرجألا قاقحتسا لبق
 يتلا ضرآلا تقحتسا نإو ث لمملا متي ىتح مكحلا يفو « للا نيبو هنيب اييف كلذب

 يتلا ىرخآلا ضرألا هلف لمعلا نم غارفلا دمب ةرجألاب اهلمعي
 ايف هءانع ذخأ رثكأ سرغ نإو ى هيلع اقفتا ام لقأ سرغ نإو ى اهب رجؤتسا

 ةميقب هدنع نم ناك نإ لاح لك ىلع ليسفلا ةميق هلو ى هل ءانع ال : ليقو “داز

 نإ و اهتميق هللب هل ءانع الف هبلع اقفتا ام ريغ ًاراجشأ سرغ نإو ى سرفلا تقو

 ضرألا ناصقن نمض ضرألا بحاصل تناك نإ و ى اهملقب هرمأ ضرألا بر ءاش

 هرمأ نإ ريجألا اهملقيو ريجألل ءانع الف ضرألا يف اهمكسمأ نإو ى اهتميقو
 ةراجإ متت امنإ : ليقو ث هل ءانع الف لمعلا بحاص ريجألا هيف فلاخ ام اذك و
 ضرألا نم ةمولعم ةيمست ريجألل ضرألا بحاص عيبي نأب ضرالا يف ةيمستلا
 هبلع اوقفتا ام بيصن ريجألا لمعي نأ ريناتدلا كلتب هرجأتسي مث ريناندلا هذهب

 نإف لمعلا متي نأ لبق ريجألا تام نإو ؛ هيلع اقفتا ام ىلع اهنيب ضرآلا ريصتف
 كلذك و ص لمملا نم يقب ام باسحب ريناندلا نم ضرآلا بحاصل نودري هتثرو
 ء ريناندلا ضرآلا بحاصل نودري هتثرو نإف لمملا لخدي نأ لبق تام نإ

 ننجت نإ و « لاحلا اذه ىلع اهنم ةيمستب ضرألا لمعي نأ هعم قفتا نإ كلذك .
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 ى زاج ةفيلخ هل لمج نإو ى هتوم وأ هتقافإ رظتنا لمملا متي نأ لبق ريجألا
 كلذ نم ةثرولا هجرخمو هلمع ىلع ريجآلا ضمي الف ضرألا بحاص تام نإو

 بحاصجرخأ نإو ىهلمع ىلع ريجألا ضميظ ضرآلا بحاص نتنجت نإ و ى لمملا

 يف لمع نإ الإ هربناتدهل 7 ريجألا نإف هكلم نم ضرألا كلت نم همهس ضرألا

 نوكيو « اهبحاصل ةيقبلا دريو لمع ام ردقب ربناتدلا نم هل نوكمف ائيش ضرألا
 هنبا ضرأ يطعي نأ لجرلل زوجيو « ضرآلا كلت يف ءاكرش لخادلاو ريجألا

 وأ نونجملا وأ متيلا ةفيلخ امأو « هضرأ يطعي اك اهنم ةيمستب نونجملا وأ لفطلا

 يتلاضرألا اوطعي تأ زوجي الف رجألا وأ دجسملا ىلع مئاقلا وأ كيرشلا وأ بئاغلا

 ى ةمولعم ةرجاب اهحلصي نم امل رجؤي نكلو ى اهنم ةيمستب اهلمعي نمل مهيدياب
 نإو ث حلصأ كلذ ىأر نإ اهيطمي نأ نونجملا وأ متيلا ةفيلخل زئاج : ليقو

 ةدملا لبق هلمع مت نإ زئاجف ةمولعم ةيمستب اهسرغيل هضرأ لجرل لجر ىطعأ
 ؛۔يش هل سيلف ائيش لمعي ملو ةدملا تمت نإ و ى اهنيب سورفلاو ضرألا نوكتف
 نإ الإ ءيش ضرألا يف هل سيلف « راجشألا ذخأت ملو ةدملا تتمت ىقح لمع نإو
 تقو ضعب نودراجشألا ضعب ذخأ نإو“كلذيف هءانع ذخايلف ائيش اهيف حلصأ
 لك أي نأ ضرألا بحاص ىلع ريجآلا طرتشا نإ و « لمع ايف هبيصن ذخايلف ةدملا

 كلت يقس ريجألا ىلعو ى زئاجف كلذ دعب امسقي مث « ةدملا كلت ىلإ سرغ ام راغ
 تابورزلا نم راجشألا كلت حلصي ام عيمج لمعيو ةرضملا نم اهظفح و راجشألا
 اهيف رجأتسملل سيل ضرآلا كلت تجرخ نإو « ةدملا متت ىقح اهيقنيو لصامملاو
 ص هرجأتسا يذلا نم هءانع ذخأيو ءيش اهيف ريجألل سيلف اهيلع طلغ وأ ءيش
 لجر دي يف هضرأ لجر لمج اذإو ى رجأتسملا ريغل تناك اذإ راجشألا كلذك و

 زئاج :ليقو “كلذ زوجي الف اهنم لغتسي ام عيمج نم ةيمستلاب اهعرزي نأ ىلع
 اهبرزيو اهرك ذيو اهيقسيو اهب موقي نأ ىلع هدي يف اهلعج نإ راجشألا كلذك و
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 الف ةنغ لك نم نوحرمب هرجأتسا نإ كلذك و “ اهتالغ نم ةمولعم ةىمست لع

 . زوجي

 نإو ى اهنع كلا يضر فلخي نب ديعس حون يبأ نع ةصخر خيشلا اهيف ىورو
 ، هؤانع ريجأللو « كلذ زوجي الف اهتتلغب اهاعريو هيشاومب هل موقي نأ هرجأتسا

 نأ هل زوجي ضرأ يف وأ هضرأ يف هثرحي نأ ىلع ًارذب لجرل لجر ىطغأ اذإو

 لعجنإ اذك و ىاهبرل عرزلاو هؤانع هلف اهنم جرحي امم ةمولعم ةيمستب اهيف هثرحي

 لجر رجأتسانإ و٤صمخ رتو هوحن و كلذ مدقتو “ هدنع نم ثرحلا تاودأ اهبر

 صخ رو هؤانع هلو زوجي الف ةبونبو اهنم ةيمستب اهنك وأ نيع رفح ىلع الجر

 نأ ىلوألاو ع امهوحنو نونجم وأ بئاغ كيرش اهيف ناك ول اذك و « اوقفتا ام

 نم مولمم ددعب نيملا سنك ىلع مولعمب ةراجإلا زوجت و ى ةمولعم ةرجأب رجاتسي
 الو نيملا حلاصمل نيملا نم ةمولعم ةبون ءارك زوجي الو ‘ فافقألا وأ لجارملا
 فرع دقو ةيقاس وأ ارئب سنكي نم اورجأتسا نإ و ‘ صخ رو مهجئاوحل

 ةراجإلا زوجت الو ، كلذ هشأ ام اذك و « ال : ليقو « زاج اهيف نفد ام رادقم

 ةرقاسلاو ةرومطملا اذك و ث ءاملا كرذي ىتح ءادتبا رئملا وأ نيملا رفحب نأ ىلع

 نإ و « ريجأآلا ىلع بارتلا سنك و ث قمملاو لوطلاو ضرملا يف عرذالا يمسي ىتح
 نيح سم وأ احم حملاب اهبلقي وأ اهربغي وأ ضرألا هذله هل ليمي نأ هرجأتسا

 الفض رآلا نطاب يف افصلا هل مطقي وأ“مولعم عضو ٠ ىلإ ةيدكلا هذه هل لقني وأ
 اربق هل رفح نأ هرحأتسا نإو ‘لفسأ رفحي ام رادقم ىمس نإ الإ هلك اذه زوح

 . لفسألاو ضرملاو لوطلا رادقم هل يمسي ىتح زوجي الف

 تإو ىدلبلا ةريس ىلإ اورظنيلف “ حيرضلاو دحللا يف افلتخا نإو
 زاج ضرملاو لوطلا يف امولعم ارادقم طئاحلا هل ينبي نأ هرجأتسا

 رفح وأ ىنب نإ و ث ريجآلا لبق نم ناك نإ ال رجاتملا لبق نم ضقنلا ناك نإ
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 ءانبلاةداعإ هيلع كردي الو اهلك هترجأ ذخأي هنإف رجأتمملا طرش مامت دعب مدهناف

 رجآلا نم وأ نبللا نم اذك و اذك نيطلا نم هل لمعي نأ هرجأتسا نإو ى رفحلا وأ
 لام نمف رجأتسملا هضبقي نأ لبق رسكناف هيلع اقفتا ام هل لمعف ةينآلا نم وأ

 هرجأتسا نإو ى هلام نم وهف رجأتسملل ناك نإو ى هلبق نم نيطلا ناك نإ ريجألا
 نإ اذك و ضرملاو لوطلا هل ىمس اذإ زاجف رسجلا يف وأ طئاحلا نم ةملث درب نأ
 يفكيو ص هنم قشنا ام هل درب وأ هصصجي وأ طئاحلا اذه هل نبطي نأ:هرجأتسا

 ام فالخم جوع وأ ظلغ وأ ققر نإو ى هل رهظيو هارب نأ يدنع هلك كلذ يف

 زوجيو . داسفلا نمضيو“ءانع الف الإ و عفن كلذ يف ناك نإ هؤانع هلف هيلع اقفتا

 رفحلا ةادأو“كلذ وحنو ةرومطملا هذه نفد وأ طئاحلا اذه مده ىلع هرجأتسي نأ

 .ى عانصلا اذك و دلبلا ةداع ردق ىلعف طرتشت مل نإو “ تطرتشا نم ىلع ناينبلاو
 ةدم كلذ وحن وأ لمنلا وأ بلامثلا وأ نارئفلا روحج رفح ىلع هرجأتسا نإو .

 نأ هرجأتسا نإو ع لوطلاو ضرملا نييعت نم دب الف نيمم ىلإ دصق نإو ى زاج
 كهز"وجي نم مهنمو “زوجي الف ةمولعم ةفص ىلع ةراجحلا نم امولعم ًاددع هل عطقي

 هنم ةيمستب الثم صحفلا نم بطحلا وأ بشخلا هب لمحيل هلج هل عفد نإ و

 كلذ وحنو دصلا نم ةيمستب هب داطصبل بلكلا وأ فادنملا وأ كلذ هبشأ امو

 نم بلكلا ناك نإ اذك و“كلذ زوجي : ليقو هؤانع ريجألل و رجأتسملل لصحت ايف

 ءاملا يف عقوام هل جرحي" نأ هرجأتسا وأ كلذ وحنو رخآلا نم هب لمعلاو دحاو
 طقتلي وأ اذه هل دصحي وأ هنم ةيمستب طقتلي وأ اذه هل دصحي وأ هنم ةيمستب

 ص زوحت : ليقو ةمسقلا هيف نكال امم ةيمستب ةراجإلا زوجت الو ص هنم ةيمستب

 ريجأللو همحاصل وهف ةمستب هل هدرب نم رجأتساف فلت وأ ءيش هل بصغ" نإ و

 اذك كلق هتددرف اذك عضوم يف هتدجو نإ : لاق نإو ى زوجت .: ليقو“هؤانع

 عضوم نود هدجو نمف هوبلطا : لاقف ءيش هل فلت نإو ص ال : ليقو ى زاج
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 هدجو نإو ى مهنيب ةرجألاف كلذ نود ايف مهلك هودحو نإف « اذك هلف اذك

 اذكو ى مهؤانع مهلف هدجم.مل نإو هؤانع هلف هدجي مل نمو ى هل يبف ضعب

 ةرجألا مهلف “.ودجوف ىمس يذلا دحلا اوزواج نإو اهوحنو تفلت نإ ةرومطملا

 نمو“ هلك مهءانع الإ مهل سيل : ليقو ى هيلإ اوزواج ام ءانعو مهل يه : ليقو
 : ءانعلا مهلف ىنعمب فلت وأ اتيف هودجو نإو ى هل ءيش الف هعضوم مهنم فرع

 دنع زاج اذك هلف بره دقو ناويحلا نم هريغ وأ يدبعب ينءاج نم : لاق نإو
 هدجوف ةفلتخم ةراجإب رثكأ وأ نينثا رجأتسا نإو ى ءانعلا هل : ليقو ‘ ضعب

 مهنم دحاو لكلف اميمج هودجو نإو هؤانع رخآلل و ى هل ىتمس ام هلف امهدحأ
 .ملعأ هللاو هؤانع دحاو لكل : ليقو « هل ىتمص ام فصل

 نيبي مل ناو ى ةطايخو ةغايصك لمع ىلع ةدم ةراجإلا زوجت : ةعساتلا

 نم لمع ام ردقب ذخاأيلف ةفصلا نود لمعف هل فصو ناو ى ءانملاف ةرجألا
 اقفتي مل ناو ى ةرجألا نم هيلع اقفتا ام الا ذخأي الف دوجأ لمع ناو ى ةرجألا
 داز وأ ةدملا لبق لمع ناو ى ةدايزلا ردقب ذخايلف نيملا يف داز ناو ى ءانملاف

 يف غلب ام ردق هلف اهنود لمع نا : ليقو ى هيلع اقفتا ام هلف هلمع متف اهيلع
 وهف لمع يف دسفأ نإو ى ةرجألا عم داز ايف ءانهلا ذخأيلف داز نإو ى ةدملا
 هل هلمع نإو ى هترجأ هلف ى زاج هلممف هريغ هاطعأف هلمعبل هذخأ نإو « نماض

 ص ريجألل ءيش الف ءيشلا بحاصل هلمع نإو ى اضيأ هترجأ ةلف هرمأ ريغب دحأ

 هل ةرجأ ال نأ ىلع ريجآلا لمع نإو ى هترجأ ريجأللف ءيشلا بحاص هلمع نإو
 عناصلا لام نم هل اهلمعي "نأ ةمولعم ةفص ىلع ةرجألا هل دقن نإو ءيش هل سيلف
 ةلزنب نوكيو زئاج كلذ نأ باتكلا يف ركذو ى زوجي الف مولعم لجأ ىلا
 فالخ ىلع هل لمع نإ و ى زاج رجاتسملا لبق نم مولعملا ءيشلا ناك نإو « ملثلا
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 ى تسطلا هل لمعف “ لجرم هل لمعي نأ طرتشي نأ لثم هيلع طرتشا ىتلا ةفصلا

 كسميو هساحن ةميق ذخأ ءاش نإو ى هءانع ريجألا ىطعأو هئيش ذخأ ءاش نإف
 نأ هلف فلاخ ناو « مولعم غابص ىلع ةراجإلا زوجتو ى هسفنل لمع ام ريجألا
 هيلعاقفتا امنودب غبص ناو “غابصلا ةميق يطعيو هبوث ذخأي وأ هبوثةميق ذخأي
 ةدوجلا ةميقوىلوآلاة رجآلا طعيلف دوجأب غبص ناو “ةرجألا يف هغابصغلبام طعيلف

 ىلع وه:لاقف « ىلهطخ و هعطقاف يردق ىلع ناك نا رظنا :لاقف ائشهاطعأنإ و

 هرمأ ناو ص احيحص بوثلا ةميق نمض هردق نع رصقف هطاخو هعطقف كردق
 الف هردق نع رصقف يل هطخف يردق ىلع ءيجي ناك نا : لاقف هعطقف هعطقي نأ

 هلف عطقلا دعب بوثلا بحاصل ادبف ةطايخلا ىلع اقفتا اذاو ى ةرجألا هل و نايض

 ص هيلع نايض الو كلذ هلف طايخلل ادب ناو صقملا قح طايخلل يطعيو كلذ

 مويلا لمع نإ هنأ عناصلا عم قفتا نإؤ ‘ صقملا قح بوثلا بحاص ىلع كرديو
 ء هطرش ىلع :لىقو“هؤانع ريجأللف ادغ وأ مويلاهلمعف “هفصنف ادغ وأ مهرد هلف

 تنيع نإ هترجأ عناصللف امارح جرخف ى لمعف لمعي ام عناصلل عفد نإو
 اذإف لماملل هاطعأف هريغ عاتم ىلع طلغ نإ و ى يدعتملا ىلع نيعت مل نإ هؤانعو

 احيحص هثيش ةميق ذخأي نأ ءاش نإ رايخلاب ءيشلا بحاصف هريغ عاتم وه
 ص كلذ هلف هسفنل ء ءيشلا كلذ كسمي ال عناصلا ةرجأ رجاتسملا يطعيو ى اهذخأ
 ىتحتسا نإ اذكو ى كلذ هلف عناصلا ةرجأ يطعيو هعاتم ذخأي نأ ءاش نإو

 ءعناصلا ةرجأ رجأتسملا يطعيو هقحتسا نم هذخأيلف لمع ام دعب لومعملا ءيشلا
 هنإف حخاسفنا ءارش كلذ نأ هل نيبتف “ ةمولعم ةرجأب اهقسصف اب آباىث ىرقشا نإ و

 الإ غابصلا ةميقهنم ذخأيو هبايث بايثلا بحاص ذخايوغابصلل غابصلا ةميق يطعي

 نإ واهنمضاهتمىق يرقشملانمضي نأ. ءاش نإ رامخلاباهبحاصف باشلا كلت دسفأ نإ

 هلمع مش ث ةرجألاب لمملل هذخأ ام لماملا دحج نإو اهذخأ كلذك اهذخأي نأ ءاش

 مل نإو اقلطم ةرجألا هل : ليقو ى ةرجألا هلف هلمع امدعب هدحج نإ وهل ةرجأ الف
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 هل ةرجأ الف لمملا دسفأ ناو “.ةرجألا هلف هنمضي ام هف لمع نكل هدحجي

 رّسص وأ هب عفتني ال قح دلجلا دسفأف خلس وأ رحن وأ حبذ ىلع هرجأتسي نأ لثم

 ناك نإف “ حخبطلا داسفا اذك و نامضلا هيلعو هقرحأف زبخلا ىلع وأ ةتيم ناويحلا

 ناك ناو ى رسخ وه هتميق وأ هئيش هبحاص ذخأ الاو هخبط متيلف كردي هخبط

 ةراجإلا دقع زوجيو ى خباطل امو نزولاو ليكلا وأ ةميقلا ذخأ نزوي وأ لاكي

 ناك اذا كلذ وحن و دومرقلا لمعو لسلكلا نس و أدصلا لقصك لالح لمع لك ىلع
 هنال زوجي الف ريجألل ناك نإو ى سانلا هيف يوتسي امم وأ رجأتسملل ءيشلا
 هل لمعي نأ هرجأتسا نإو“زئاج : لوقي نم مهنمو « ةرجألاو حيبلا هيف عمتجا

 قمعلاو ضرعلاو لوطلا ىمس نإ زاج ةوفلاو مجنلا عزتك ضرالا يف باغ ام
 ايف هل ءانع الف رفحلا يف داز نإ و اهلك ةرجألا هلف عرذألا متت نأ لبق هعزن نإو
 وأ صقن ءانعلا ىلإ عجرب هنأ يدنع يذلاو ى داز ايف هؤانع هل : ليقو ى داز

 ليللاب هتقاط دهتجا هتوق ترجؤتسا نمو “ صقنلا عم دوصقملا لصح اذإ داز

 الو « ناسنإلا ةحاحو بارشو ماعطك هنم دب ال امو ضرفلل جرخيو راهنلاو

 بيجيو هلاغتشا رادقمطحيومدآ ينب ةيجنتل جرخيو نذإب الإ هريغ وأ هسفنل لمعي

 لمعب هلافتشارادقم طحمو ةرجألا نم هذخأ اموصحفلانم هب ىتأ ام هلو قحلل

 هلاغتشا ردق هل طحب :ليقو“ هل طحب الف هتوق رجأتسا يذلل يه : لبقو“هريغ

 ىتحهمدختسا ةمولعم ةدم مدخي نأ هرجأتسا نإو ى موضوك اهتامدقمو ةالصلاب

 ام لمعي نأ ريجأللو ص ريجألا دارأ نإ الإ ليللاب همدختسي الو سمشلا بغت
 هترجأ نم طحي الو « اهيناعمو ةالصلل جرخيو « لمع رجأتسملل نكي مل اذإ ءاش
 . . هجولا اذه يق ءيش

 سنكلاو ةياقسلاو خبطلاو زبخلاو نحطلا يهف تيبلا ةمدخل هرجأتسا نإو

 تيبلا ةمدخ نم : ليقو « تيبلا لهأ بايث لسغ يف فلتخاو « كلذ ريغو
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 تضأ هرجاتسا نإو « ردقلاو ةعصقلاك. تيبلا ةين آ فمظنت اهنمو « ال : ليقو

 اهظفحيو اهطبرب و اهفلعيو با ودلا قسيلف مولعم عضوم ىلإ ةمولمم ةدم يف همدخ

 ىلإ كلذ هبشأ ام لعفيو هيطغيو هل شرفيو همعطيو هيقسيو هماعط لمعيو

 يف اودعق ام ىلإ الو اذنه يف ةدملا ىلإ رظني الو « "متت مل مأ ةدملا تمت عضوملا
 تمت نإف « ةدملا ىلإ رظني : ليقو “ كلذ وحن وأ نوحيرتسي وأ ءاملا ىلع قيرطلا

 . ملعأ هللاو ىضم ام ردقب هلف اهلبق لصو نإ و « اهلك هترجأ هلف لوصولا لبق

 يف لمع ىلع ةرجألاك كلذ عم نأزجو تاراجإلا يف لهجلا رثك : ةرشاملا

 وأ ينبي وأ رفحي مك ىردي ال ذإ « اموي ةطايخلاو موب ءانبلاو اموي رفحلاك ةدم

 نإ و ، ةمماتملاب الإ حصي ال كلذ نإ : ليقو « ةنسل وأ ةبعص ضرآلا لهو“طيخي

 رفحلاو عرزلل اهبلق وهو ضرألا مضر اذك و ص لثملا ءانمل عجرو ضقتنا هوضقن
 قفاوي دقو ث اهنيلو ضرألا ةدشل اهريغ وأ عرذأ نم ارادقم نمع ولو ى اهيف

 ةطرش نم طرشي مك يردي ال هنإف ماجحلا ةرجأك و « علقي مكو اهرهاظ اهنطاب
 جرحم ام نإف ةاقاسملاو ، اهنم جرخي ام ءزحي ضرآلا لمعك و « مدلا نم جرخم مكو

 ى هبحاص ىلع لخنلا ذاذجو « ءانملاف اوتقؤي مل نإ و ةلوهجم ءالدلا ةدعو لوهجم

 اهيف "ءزج ريجألل نكي مل نإ امإو « عرزلا اذك و هرامث يف ءزج هل .يذلا لماملاو
 زوجيف هيلعو “ ليق ايف لهج هيف غابصلاكو « هل يه نم ىلع داصحلاو ذاذجلاف
 ض رمالاو لوطلا نسب ولو جسنلا اذك و ى هنمض هدسفأ اذإ هنأ ىرتالأ ى ةمماتملا ىلع

 اهدنع ىعرب قلا ةفاسملا ىردت ال هنإف “ يعرلاكو ةفاوشلا لمعك و لزغلا نزوو

 ىرديال ذإ ةفاوطلاكو « لثم باوبأل بشخلا لممك و « ةرجألاب لاملا ليك وك و
 ء ءاركلاب لمحلاو ى ةرجألاب جحلاكو < توص نم ىداني و ةوطخ نم وطخي 1

 ءاشعلا ردقي امنإو ى ءانملاف عطقت مل نإ و « هلك كلذ يف ةرجألا عطق اوزاجأ و
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 ققحيو فرعي نم وأ نكامألا كلت وأ دلبلا كلذ لهأ نم لمملا كلذ لودع

 . ةفرعملا

 لجر اهب هاتأف ، اذك هلف اهب يناتأ نم : لاقف ةباد هل تبهذ نم : رثألا يفو
 ص هانع ردق هلف بيرق نم اهب ىتأ نإ الإ كلذهل :ليقف “ هل لمج ام بلطو

 "ضعب هراتخاو ص اهب بيرق نم ىتأ نإ هباسحو هلك لوألا ءاركلا هل : ليقو
 اذهف كلذ هلف اهب ىتأ نم وأ اذك كلف يتبادب ينتيتأ نإ : لاق نإ : ليقو

 نأ ىلع وأ هتباد بلط يف هرجأتسا نإو ى هيف ةلاهج الو ءاتيإلا ىلع عقو رجأ

 لوق لوقلاو ‘ فورممل ناك نإ الإ هلثم ةرجأ هلو لوهجم اذهف اهب هيتأي جرخي
 اذه هنإ ءيشلا يفو “ رجاتسملا لوق تتبث اذإ اهتيمك يفو ةرجألا عطقت مل ريجألا
 افلت ىعدا اذإ ريجألا قدصي الو عوجرلا ,لكلف عطقت م اذإو ه ريجألا لوق

 لوقلاف ليك ولاو ظفاحلاو يعارلاو فئاشلا الإ : ليقو « نسب نإ الإ نماض وهف
 . ملعأ هللاو نايض الو مهلوق
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 باب

 . .؟هيف عوجر لكلو زئاج وأ عييبلاكمزال ةراجإل ادقع له

 باب

 ةرجألا دقع هبج و ايف

 دقن ى دوقملا رئاسو حاكنلاو نهرلاو ( عيبلاك مزال ةراجالا دقع له )
 رجأتسملاو لمملا ىلع ريجآلا ربجنبف هلخديإل مأ لمملا لخد ىانهدقني مل مأ ةرجألا

 دوهملاب ءافولل و دوقملا رئاس ىلع سايقلا ىلإ رظنلاب رهاظلا وهو “ ةرجألا ىلع
 هل ناك ولو ص رامتسملا نأ يراكتملاو رامتسملا نيب قرفلا دعب خيشلا لوق هل لديو

 ى يراحكتملا فالخب هجرخأل هجرخي" نأ رادلا بحاص دارأ ول ىنكسلا يف قح

 زئاج وأ ) آاضمب لع ولو ةرجألا يف هل ءيش الف لمملا كرت نإف اذه ىلعو
 لوق رهاظ وهو هّستي مل ام لمملا يف لخدو نفثلا دقن ولو ( هيف عوجر لكلو
 ةرجأبمولعم لممل جر “لجر رجأتسا اذإو « ماكحألا ه باتك يف ءايركز يبأ
 نأ الولف . . خلا ةدرلا وأ لمملا هيلع هلف لمملا يف هلطايف ةرجالا هل دقنو ةمولعم
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 ىرك نمف ى نالوق

 هدريو « ةكرشلاو لعجلا ىلع اسايق ايضارت نإ الإ لمملا مك احلا همزلأل زئاج هدقع
 اهدقع دعي ةكرشلا كرت نإ و ؟ ةرجألاك مأ مزال هدقع له ى هيف فلتخ لمجلا نأ

 ى هديب ام رخآلل دحاو لك كرتي ولو رحتلا لبق اهدقع بقع ولو ةمقلاب'وه امنإ

 يف لخدي م ولو « مزل نمثلا دقن اذإ هنأ : اهثلاث ( نالوق ) ةمقلا دمب هنإف
 . نمثلا دقني مل ولو مزل لمعلا لخد اذإ : اهعبار . لمملا ىلع ربجيو لمملا
 :. ةرجألا نمثلاب ينعأو « مزل نمثلا دقنو لمملا لخد اذإ هنأ : هسماخ

 : اولاق ذإ ى فنصملا امهرك ذ نيذللا نيلوقلا : نراويدلا ه يف اوركذو

 لخدي مل وأ لمملا ريجلا لخدف مولعم لمعل ةمولعم ةرجأب ًاريجأ رجأتسا نإو
 لمع ام ردقب ةالإةرجآلا يف ريجألل سيل : مهضعب لاق « ءاملا هيف فلتخا .دقف
 لبق لوقلا اذه ىلع تام نإو ى لمملا يف لخدي مل ولو ةرجألا هل : مهضعب لاقو
 ةرجألا "درب هنإف ائيش هيف لمعي نأ لبق لمعي ام تاف نإ و ه اذدارت لمعي نأ
 كلذ ةيانجو ةاكزلا لثم قوقحلا نم هيلع بجي ام لكو “ ءيش اهيف هل سيلو

 تفاإو « ةلأملا هذه. يف مهفالتخا ىلع هتنؤمو هتارضمو هتالغو هؤامنو ءيشلا

 ىتح لمملا ريجلا لخد اذإ اهاآرستي نأ امهدحأل زوجي الف ةماأب هرجأتسا
 ةرح تجرخ دقف ريجأآلا نم مرحم تاذ تناك نإو ى هل ‘لحتف ريجألا اهقحتسي

 ريجالا ملمي ملو اهب ملع نإ الإ ائيش رجاتسملا هل نمضي الو ائيش اهنم قحتسا نيح
 . رجأتسملاو ريجآلا نم هدارأ نمل ءادبلا زوجي : دمحأ خيمثلا لاقو . ه ا نماض هنإف

 ادب نإ الإ ةلصوم اهنإف لامحألا ءارك "الإ ةرجألا تدقنو لمعلا لخد ولو

 ريجلا كرت نإو ى لمح ام ردقيف الإ و اهدقن نإ ةلماك اهيطمي هنإف ى اهبحاصل
 مل لمملا لخد اذإ : ليقو ى رجأتسملا اذك و.ى دقنت مل وأ تدقن هلمع ردقب ذخأ
 ىلع رجأتسملاو لمعلا ىلع ريجآلا ربجيف ةرجألا دقنت مل ولو عوجرلا دحاو بصي

 هنم ىلع ماكحألا عرفتتو كلا لبق نم ءاج ابب هلمع ىلإ لصي ال ام الإ ةرجألا
 هاركأو هريفل هئيش ءيشلا بحاص ىرك : لاقي هربغل ( ىرك نمف ) لاوقألا
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 غلبي ىتح اهمسقي الو اهنهري الو هكلم نم اهجرخي الف راد وأ ةباد

 . .. .. .. .. قادصإو ةبهو عبب هل زوجو « لجألا

 الف ) امهريغ وأ هل يه ( اراد وأ ) هل يه ( ةباد ) هاراكتو هريغ هارتكاو
 هوحو نم هجوب وأ ةبه وأ قدصت وأ ىادصإ وأ عيبي ) هكام نم اهجرخم

 اهضوعي الو ( اهنهري الو ) اهجارخإ ىلإ يدؤي ام اهب لعفي ال ( و ) جارخإلا

 الو ) رخآلل ءاركإلاك ايرتكم نع اهعفانم ضعب وأ اهعفانم تيفي ام لمفي الو
 لطعي ال انيسحت اهنيسحتو اهحالصإ الإ ام افرصت اهيف فرصتي الو ( اهمسقي
 خيشلا هيلع صناك عيبلا ةلزنبءاركلانآل«ءاركلا لجأ(لجألا غلبيوتح)يرتكملا

 - عويبلا نم عيبك اهنأ ينعي - ةعفشلاب درت عويبلا نم عيب اهنأب بابلا اذه يف
 عيبو ص ةحيارملا باب يف لاق اك اميب تسيل اهنأ تاراجإلا لبق هل مدقتو

 ةبهلاو قادصلاو ةراجإلا امأو ٠ لاق نأ ىلإ عيبلا دعب الإ زوجي ال ةحميارم

 زوجتال اهنكلو :حبرلا يف ةكراشملا باب يف لاقو ةحارملاعيب اهيف زوجي الف“باوثلل

 الف باوثلل ةيطملاو ةيدلاو قادصلاو ةراجإلا امأو : لاق نأ ىلإ عيبلا دعب الإ

 تاف امم اهب ءيش قلعت نإ الإ ركذ ام لعف لجألا غلب اذإف « ةكرشلا نهيف زوجت
 ىتح كلذ لعفي ال اهكلام نإف“اهيف عرشلا كحي هكاردتسا هل تبثو “يرتكملا

 اهميبيو ةنسل اي ركي نألثمزاج لجآلا ىلإ اقتلعمكلذ لعف نإو ى هك ردتسي
 ىلع كلذ وحنو « كلذك ائيش اهب ىرتشا وأ كلذك ى اهقدصي وأ ةنس ىلإ ةلجؤم

 ةنسل اهيبركي نأ لثمو ى هلبقت ال اهنأ حيحصلاو ى ةمذلا هلبقت نيعملا نأب لوقلا
 وأ عيب نم اذكب كل يهف وأ « ةقدص كل يهف ةنسلا تلمك اذإ :ناسنإل لوقيف

 اذه نإف ى طرش ريغ لقتسم دقع اذهو « نهر كل يهف وأ ى هريغ وأ قادصإ

 .هيلإ راشأ يذلا لوقلل فلاخوهفطرش ولو لجألا لبق كلذ هبف زوجي ال لوقلا

 ىرخأ ةراجإو“عيبلاك يه دإ ةمسقو ( قادصاو “ةبهو “عيب هل زوجو ( .

 الو هنماههكح مهفيف عيبلاك اهنأل خيشلاك فنصملا امهركذي ملوءاضيأ عيبلاك اهنال
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 الو تقولا لبق لمعلا نايتإ ريجألا ىلعو ءةدملا مامتإ طرشب

 اذك و « عيبلا نم برقأ يهف مهكلم نم اهوجرخي م اهيمستقم نإف « ةمسقلا ايس

 ولو حصي هنأو ى لاحلا يف ضبقلا هيف مزلي ال نهرلا نأ ىلع“ءانب اهنهر هل زوجي

 ركذ امو ةبهلا امأو ى انه نهرلا زيجي مل لاحلا يف ضبقلا طرش نمو “ ضبق الب

 هضبقو ءيش لكو ى ليق اذك “ هدعب وأ لاحلا يف ضبقلا نم نهيف دب الف اهعم
 هبي نأوهضبق لبقهل بهو ام قدصي نأ ناسنإلل زوجي ذإ “كلذ ميمعت ملسن الو

 يركأ ام نأ ىلع نهرلا باتك يف فنصملاو خيشلا رصتقاو . هضبق لبق
 . ىركێي ال

 . .خلا هؤارك قبس ام نهر زوجي الو : لوألا لصفلا يف « فنصملا ه لاق
 ء هكلمت الالح امولعم ناك اذإ طرشلا زاوج لوقلا وهو ( ةدملا مامتإ طرشب )

 ىلع نونمؤملا ه : ثيد حلا يفو . انه هلك كلذ دوجول طرتشملل ةعفنم هيفو

 اهيف زوجي اذه رابتعابو ) « لالح مرح وأ امارح “لحأ اطرش الإ مهطورش
 فرصتت ال نأ طرشب كل اهتبطعأ : لوقي نأ لثم ى ةبهلا ايس الو « جارخإ لك
 رادلا فصن ىرتكا نإو « كلذ طرشب كل اهتنهر وأ ءاركلا ةدم متت ىتح اهيف

 يف فصنلا ىتلعتل ةمسقلا"حصت مل كلذ زاوجب لوقلا ىلع رثكأ وأ لقأ وأ اعئاش
 وأ ام هجوب كلملا نم هجارخإ وأ هارتكا ام عيب يرتكملا زاجأ نإو “ ءزج لك

 نع جرحتينكلو همذلا هلبقت ال نتملاو ‘ امطق زاج كلذ وحن وأ همسق وأ هنهر

 دقع امم كلذ وحن وأ ةنسلا هذه ىنكس ىل نأ ىلع كل اهبركأ : هلوقب كلذ
 تقولا ( تقولا لبق لمعلا نايتإ ربجألا ىلعو ) هنم يقب ام وأ هيلع ءاركلا

 انأل مزال ةراجإلا دقع نأب لوقلا ىلع اذه نإ لاقي ال ‘هيف لمعي نأ دقع يذلا

 دارأ هنأ ةدئاف معأ هنوكل كلذ ىلع امدقم ارهاظ ًاردابتم آلاتحا لمتحي : لوقن

 الو ) اهلك لاوقألا معي وهو“هتقو نم صقني الو هيف رصقي الف لمملا ىلع مزع اذإ

 )١( يذمرتلا هاور .
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 راتخملا و مامتإلا هملعو هل زوج و« تي ىح اهضبق نإ ةرجألا ي فرصتب

 . . ... . لمعام لباقم يف زاوجلا

 وأ فالتإ لك وأ«امهجوب كلم نم جارخإ وأ قادصإ وأ ةبه وأ عيبب (فرصتي
 لوصألا يف عويبلا يف ضبقلاك انه ضبقلاو ( اهضبق نإ ةرجألا يف ) عافتنا

 ءلمملامتي قح مزال ريغ اهدقع ةرجألانأىلع ءانب لمملا (مةتي ىتح) تالقنتملا و

 يف فرصتيالف ءزجل اءزج ال لمملا عومجم دقع ةرجألا عومجب نأ ةظحالم عم
 لصي ال هلعلو “ لمملا لك دوجو مدعل اهلك يف الو ى لمع ءزجب لباقم اهنم مزج

 نإو ايهقافتا رهاظ وه اذهو “ لممي م ام ةرجأ يف فرصتي فيكف لمملا مام

 يف لخدي مل ولو لكلا يف ( هل ) فرصتلا ( زوجو ) عيضي مل ولو “ نمض عاض
 :لاقنم لوق وه وهل ( مامتالا ) هقوقح هيلعو لمملا يف لوخدلا ( هيلعو ) لمملا

 نإف ، هيلعبجاو قح لمعلاو عيبلاك دقعلا سفنب مزلت امنإو“مزال ةراحإلا دقع

 . لمملا ىلع ريجألاو اهئادأ ىلع رجاتسملا ربجأ اهضبقي م

 ( لمع ام لياقم يف ) فرصتلا زاوج ( زاوجلا ) خيشلا دنع ( راتخفاو )
 ءزج لصح الكف “ لمملل ةرجألا نأ ةظحالم عم مزال ريغ اهدقع نأ ىلع ءانب

 املباقم ءادأ ىلع رجأتسملا ربجأ ريجاألا ديب نكت مل نإف ى هئادأ ىلع ربجي ةرجأ

 اذه نأل ص مزال دقع اهنأ خيشلا رايتخا نمةرم ام رايتخالا اذه يفاني الو “ لمع

 مث“ يل رهظ اذك ص لمعي مل ييف فرصتلا مدعو لمع ايبف فرصتلا درجم يف وه امنإ

 ةرجألانأ دارملاو : حاضيإلا نع لاق ةتس يبأ نب ورمع نب دمحم هللا دبع ايأ تدأر

 دقع نوك نع رظنلا عطق عم يه ثبح نم لاوقأ ةثالث اهيف لمملا لبق ةدوقنملا
 . ه ١ ؟ مزال ريغ وأ امزال ةراجإلا

 فرصتيف“لاوقألا هذه بسحب هدقن ىلع ربجي دقني مل امو تلق ام قفو وهو
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 ةرشعب ةباد وأ آراد ىرتك ا نمو , لمعلا نايضب اهذخأ نإ ًاقلطم زاجو

 ةادأك ائيش اهيف داز نإ الإ ةدايزلا هل لحت مل رثك أب هريغل اهارك مث

 ( زاجو ) لمملا متي ) ائيش كردي ال هنإف « لوألا ! لوقلا ريغ ءاش فيك هيف
 نايضب اهذخأ نا ) ز 1 لمملا يف لخد ( اقلطم ) اهلك اهيف فرصتلا
 ىلع ةرجألا ضبقف عوجرلا بص 1 ال يتمذ يف لمملا نإ : لوقي نأ لثم ( لمملا

 . اذه فلاخم لوقب هملع كحي الف اذه

 مث ) رثكأ وأ لقأ وأ ( ةرشعب ) امهريغ وأ ( ةباد وأ اراد ىرتكا نمو )
 اموبغ وأ ةبادلا وأ رادلا كلامل يه لب ( ةدايزلا هل لحت مل رثكاب هريغل اهارك

 هلو لاملا بحاص ىلع هبسحي ال نأ ىلع هسفن لام نم ( اثيش اهيف داز نإ الإ )
 حتف ةلآ يأ ( ةاداك ) هنم هلف هعزنب دسفي ناك نإو « لجألا “مت اذإ هعزن

 جرسك ةبادلا يف بوك ر ةلآو « رادلا يف امهوحنو حاتفمو بابو لفقك قالغإ و
 ريفك و ص نسرو ماجلك ص ءاش ثيح اهب اهفرصي فرص ةلآو زاهجو ةعدربو

 روحج و اهقوقش و اهبةث دس و اهصمصجتو رصحلاب وأ لمرلاب رادلا شيرفتك ةادألا
 يتلا تادايزلا نم كلذ وحنو دتولا لعجو مونلا وأ دوعقلل يسركلا عضوو ماوهلا
 لازي ام نأ حضاولاو « لاقي اذك ال مأ اهب عفتنا ءاوس يرتكملل عافتنا اهيف
 : ليقو ، يرتكملل ةرجألا ةدايزف كلذ داز اذإف ى هب ةدايزلا ذخأي ال لمرلاك

 امهؤاركإ هل زوجي ال هنأو 0 يرتكملا داز ولو يركملل يه
 لك : ليقو ث ميبلاك ةراجإلا ذإ هنم نذإ الب هريغ لام عيبك وه ذإ
 “ءانب رثك وأ "لق كلذ الإ اهبحاص وهو لوألل سيلو لوألل وهف هب اهاركأ ام

 لوقلا هجوو : ائيش دزي مل ولو يرتكملل : ليقو ى مزال ريغ ةرجألا دقع نأ ىلع
 ةلزنمب ءيشلا يف. يرتكملا نم ءيش ةدايز الب ةرجألا ةدايز نأ فنصملا هرك ذ يذلا
 ىةدعت نإ الإ اهنمضي م رادلا وأ ةبادلا تكله ول ذإ“عويبلا يف نمضت مل ام حبر
 لباقي امل درلا وأ حالصإلا اهبحاص ىلع كردي لب ى دقعلا هيف فلاخ وأ ءيش ي

 . هححصم . اههبشي ام وأ ىتح ةملك تطقس هلعلو لصألا يف اذك )١(
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 هناحض يف داز ام ناك ائيش داز اذإو « درلا ةبادلا ىف كرديو « ةدملا نم ىقب ام

 اضيأو ه ةبادلا بحاص ىلع ال هيلع هصقن وأ هفلت ناك صقن وأ فلت نإ هنأ ىنعمب
 يف داز ام ةنباقمم ةرجألا نم داز امو 4 هملع نايضلا ناك هتدايزب ءىشلا ررضت نإ
 كلذو ى سكملاب وأ فاعضأب ءيشلا يف داز امم رثكأ اهنم داز ام ناك ولو ءيشلا
 يف هل وهف حبر نم هت"رج ام لكف ىاهلك رادلا ةعفنم وأ ةبادلا ةوق هل ريجألا نأ

 . نمضت مل ام حبر هبش نع جرخ هب ذإ ى هببسب يأ داز ام ةلباقم
 تمس نإو نمض تبطعف رثكأب هريغل اهرتجأو ةباد رجأتسا نم : رثألا يفو

 الو . ه ا اهبرل لضفلاف « ءيشب اهحلصي مل نإ كلذ اهل لمج ذإ اهترجأ لضف هلف
 هديفي اذكهو “دزي مل نإ لخدي : ليقو ى ريغلل هتراجإب هنايض يف ءيشلا لخدي

 امنإ ريفلل هئاركإب هنايض نكل ى زاوجلا مدعو هيركي نأ زاوجي ناويدلا ريبعت
 لوأ نم نكي ملو ى هريغل هئاركإب اهيف ىةدمت ذإ يةدعتلاب نايضلا ليبق نم وه

 ؤأ اراد ىرك نإو : اولاق ذإ ناويدلا يف ثلاثلا لوقلا اوراتخاو ى هعنايض يف

 ص رثكاب وأ لوالا ءاركلا نم لقأب هريغل هيركي نأ هل زوجي الف لجر نم اتيب
 نإو دزي مل وأ ائيش اهيف داز ى اهبحاصل وهف ريثك وأ ليلق نم هب اهارك ام لكو
 ناك نإ الإ ءيش لوآلا يراكتملا ىلع سيلف « رخآلا يراكتملا دي يف تمدهنا
 ى هبلع نايض الف رخآلا يراكتملا ببس ريغ نم تمدهنا نإو “ ةببس نم كلذ

 ءانبلاو بابلا لثم ائش اهيف داز نإ دارأ امي هريغل اهرجاؤي نأ هل زئاج : ليقو

 لصف نإف س هريغل اهيركي : ليقو ى ائيش اهيف دزي مل ولو كلذ زئاج : ليقو
 هل ىرك نإو ى آلوأ هلع اقفتا ام رادلا وأ تيبلا بحاصل يدؤيو هل ءاركلاف
 ص لاح لك ىلع هريغل هيركي نأ هل زوجي الف هب عفنتسي امم لقتني ام عيمج

 ءيشلا بحاصل ةرجألا :لوقي نم مهنمو ع هل ةرجألا و نماض وهف هل هاركأ نإو
 اودؤيلف اولعفنإفةرجألا ىلع اوذخأ اممهريغل اوطعينأ زوجيال مهلكنولايعلا اذك و
 .ه ا هيلع اوقفتا ام هبحاص نم اوذخأيو ءيشلا ملس نإ هورجأتسا نمل ةرجألا

٠ 
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 لمع اذإف ريج ألا لخدي مل ام رج أتسملاىلع ةرجألا ةاكزو ،طايخلا اذكو

 هقحتسا ام هنع طقسو هلباقم اهنم قحتسا ًاعزج

 ةدايزلا لوآلا سبح هبلع قافتالا عقو امم رثكأ ةبادلا ىلع يناثلا لمح نإو

 . يناثلا اهيلع داز ام لثم ءارك ةبادلا بحاصل يطعي هنآل هسفنل

 هلصقي وأ اطابخم هيطعي نأ لثم اقلطم لاملا نم هريغ وأ ( طايخلا اذكو )

 اك سنل و ى اهلك ةروكذملا لاوقألا هيفف « ةرجألاب هذخأ ام ىلع هريغ رجأتسا اذإ

 ذخأ كلذ يف لخديو “ طقف نيلوق لقتنملا يف نأ نم « ناويدلا ه نع "رم اك

 . جحلا ةرجأ

 رجأتسا مث ص اهب جحي نأ ىلع لجر نم ةجح ذخأ نم : يراوحلا يبأ نعو
 نم ءيشب هدنع نم اهذخأ يذلا ناعأ نإف ع لجرلا نم ذخأ ام نودب هريغ اهل
 قفنيقابلاو هؤارك هارتكا يذلل ناك"الإو "رم اك هل حبرلا ناك هسفن نم وأ هلام

 ةربإلازم عبصإلا ةياقو وأ اطايخم ديزي طابخلاو “ اهب يصوملا ىلع جحلا ليبس يف
 تناكو اهدقتني مل وأ اهدقنأ( رجاتسملا ىلع ةرجألا ةاكزو) طيخلاكو ليصفتك و

 ( هلباقم اهنم قحتسا اءزج لمع اذاف ) لمملا ( ريجألا لخدي مل ام ) هتمذ يف

 رجأتسملا ىلع هقحتسي ملام ةاكزو ريجألا ىلع ريجألا قحتسا ام ةاكز نوكتف

 ربجأوريجالا هقحتسا امةاكز يأ (هقحتسا ام)رجأتسملا نع يأ (هنع طقسو )
 رابجإ الو“لوقىلع ائيشف ائيش وألمع اذإةرجالامامتلىلع رجاتسملا ولمعلامامتإىلع
 لزعتمل وأ تلزع “دقنت مل مأ ةرجألا تدقنأ هلك كلذ يف ءاوس رخآ لوق ىلع امهيلع

 نمو“هنيحنم ريجألا اهاكز وهدنعاهطقسأ رجأتسملا تمزل 'اتدقعاذإ : لاقنمو

 اهتاكزنأ لصاحلا و ريجآلا اهاكز واهطقسألخد اذإف“لمملايف لوخدلاب اهلكمزلتلاق
 ىكزي ال امم وأ ىك زب امع تناك اذإ كلذو «مزلت ىتم ةقباسلا لاوقألا ىلع عرفتم

 . تدقن : اهياوصلملو لصألا يف اذك (. )
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 دعب هلو ، لمعلا برل حبرلاو هئانع رجأ هلف لوخدلا لبق اهب رجتا نإو

 اهصقنو اهتلغو اهؤانف ةلمجلابو . حبرلا نم لمع ام لباقي ام لوخدلا

 ردقب ناكيرش هدعبو رجأتسملل لوخدلا لبق اقيقر تناكنإ اهتيانجو
 لمعلا

 الو ىتكزب"الامم نوكت نأ لثم هتاكز امهدحأ مزلتال دقو رجتلا هب دصقو

 هدصق نم اهتاكز تمزل رخآلانود رجتلا امهدحأ اهب دصق نإ و“رجتلا اهب ادصقي
 باتك يف قباسلا مالكلا اهديفي اهوحن و كلذ عورفو “ هكلم يف تناك نيح اهب

 . ةاكزلا

 رظنب يأ (هنانع رجا هلف ) لمملا ين (لوخدلا لبق اهب) ريجألا (رجتاناو)
 طرشب هل اهنأ ىلع هدي يف تلعج اهنأل ردعتم ريغ هنأل هرجأ هلتبث امنإو “لودملا
 ءانعالو«لمملابرل ةدئافلاو يهف اهب رجتاو لمع الب اهلك أ ىونواهذخأ ولف“لمملا

 رجتا نإ ( هلو لمملا برل حبرلا ) و ةرجألا وه يذلا لاملا سأر (و) ريجألل

 رجتانإ و(ايهدقعبسحي لاملا سأر نمو (حب رلا نم لمعام لباقي ام لوخدلادمعي )
 ام هلف هدعب لمع امو “ رظنلاب هئانع رجأ هلف هلبق لمع ايف هدعبو لوخدلا لبق اهب
 مالك وه مدقت ام ( و ) ةدئافلا نم لباقملا كلذ لباقي امو لاملا سأر نم هلباقي

 اهصقنو اهتلغو اهؤاينف ) لايجإلاب يا ( ةلمجلاب ) مالكلا اماو ليصفت ضعبب
 اهنهرك كلذ وحنو اهقادصإ و اهتبهو اهؤارش و اهعيبو اهيف ةيانجلاو ( اهتيانجو

 نا ) كلذ وحنو قاتعإو راهظو ءادفو قالطو حاكن نم ( اهتيانج و) اقلطم
 اه ( هدعبو رجاتسملل لوخدلا لبق ) ادعاصف ةمأ وأ ادمع ( اقيقر تناك

 لاقنمو “رجاأتسملل هردق نع يقابلاو ريجألل (لمعلا ردقب) كلذ ين (ناكيرش )

 اهماكحأ و اهنم دلوتي امو اهلك يهفاهادقع اذإ :لاق دقعلا درجمب ةرجألا دقع مزلي
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 دعب ريج ألا نم امرحم جرخ نإو « هبانم هكيرشل نمض ايهدحأ هقتعأ نإو
 . . . . هلحكله نإوء لمعلا متأو هيلع ررح لوخدلا

 اهطقسأ الإ و ضبق ام ةلزنمب تناكو“اهضبقو تدقن نإ لمعلا لخدي مل ولو ريجألل
 ريجألاىلعتك ردأ و رجأتسملا ىلع اهد رجميةقفنلا كردتو ريجآلا اهاكز و رجأتسملا

 اهنم دلوتي امو اهلك يهف همتي ىتح لمملا لخد ولو ريجألا اهقحتسي ال : لاقنمو
 ةروكذملا لاوقألا اذكهو“لمعلا متي مل ام رجأتسمللاهيلع مزلي امو اهلك اهماكحأو
 ايهدحأ هعاب اذا و “هل اهضعب وأ يهنم اهضعب وأ اهلك ناك اهضعب وأ تمزل ىم اهلك

 يف فالخلا هيفف هلمع ردق اهبف ريجآلل نأب لوقلا يف ايك رخآلل هضعب ناك دقو هلك

 لجرلا عيبو زئاج ريغو زئاجىلع ةدقعلا لايتشاو ى هريغ لامو هلام لجرلا عيب
 لمملا متأ وأ ( هبانم هكيرشل نمض ايهدحأ هقتعا نإو ) هربغ عم هيف كرتشا ام

 هقتعي وأ هيثلث لمعلا برل نمضيف لمملا ثلث لمع دقو هقتعي نأ لثم نمضي الف
 : للع لاق رثكأو لقأ اذكهو هفصن لمعلا برل نمضيف لمملا فصن لمع دقو
 ًاهزجيأ فاقلا ناكسإ و نيشلا رسكب )١‘ «هيلع موق دبع يف هل اصقش قتعأ نم»
 ريجألا ةرجأ نم ارح جرخ دبعلا نإ لاق اهدقعب ريجألل ةرجألا مزلت : لاق نمو

 نمامرحم جرخ نإو) لمملا لوخدب اهلك مزلت :لاق نم اذك و < لمعلا مامتإ هيلعو
 بسنلاب هنمم رح اذ كلم" نم هنل (هيلع ررح) لمعلا يف (لوخدلا دعب ريجألا
 كرت نإو لمملا متأ هنآل هيلع نامضالو ( لمعلا متأو ) هبلع ررح هنم اءزج وأ
 رخآلا و مامتإلا ايهدحأ دارأ؛ افلتخانإ و ى لمملا لباقي ملام رجأتسملل نمض لمعلا
 لوخدلا دعب كرت ال :لبقو “هل لوقلاف هدارأ نمف متي ملام كرتلا ايل : ليقف كرتلا

 بر ملع نإو ى ريجألا ملع .وأ لمعلا بر الو رجألا ال اهدحأ لعفي مل نا كلذو

 لمع ام رادقم ريجألل وه نمضيلب “لمعي مل ام لباقم ريجآلل وه نمضي مل لمملا
 رذعت وأ لمعلا لح يأ ( هلحم كله نإو )ربجآلا زجع نإ نايضلا رجاتسملا ىلعو

 . دحأو ةحام نباو يذمرتلاو دواد وبأ و ملسمو يراخبلا هاور ) ( ١
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 ددعت نإ اذكو ي لمع ام ردق هنع طحو قتعملا ةميق هيلع در ماتلا لبق

 نمضوءلوخدلا دعب ناكننهئاكرشل نمضمدحأ نم امرحم جرخو ءارجالا

 لخدف ناويح وأ ةلخنب رجؤتسانإو ؛مهوغل اولهج و ملع نإ رج أتسملا
 . متأ نإ هؤانع هلف ةيشاملا دلتو بيطت نأ لبقو ريبأتلا دعب

 دبعب ةنس ريعب وأمنغ يعرل هرجاتسي نأ لثم ةمأ وأ ادبع ةرجألا تناكو هلمع

 ريجألا يمع وأ هنم امرحم دبعلا جرخ دقو ريعبلا وأ منغلا تام مث انامز ىعرف

 لمعي ملام لباقم ( ةميق ) لمملا بر ىلع يأ ( هيلع در مامتلا لبق ) دمقأ وأ
 ءارجألا ددمت نإ اذكو“ لمع ام ردق) ريجألا نع يأ ( هنع طح و قتعملا ) نم

 مهءابصنا(هناكرشلنمض) ةرجالا نمضي مل رجأتسملاو ( مهدحا نم امرحم جرخو

 هيف اولخد ءاوس لمملا يف ( لوخدلا دعب ) ارح هجورخ ( ناك نإ) ةرجألا نم
 لكلل لمع مهنم لمع نم نال “هريغ وأ “هب جرخ يذلا هيف لخد مهضعب وأ مهلك
 الو ى ملعي مل مأ هنم مرحم هنأب ملع "ءاوس مهل نمنضيو مهعيمج هلمع ةرجأ قحتسيف
 نم هيف لخدي ىتح آرح جرخي ال : ليقو « ملعي مل اذا مهل الو لمعلا بر هل نمضي

 درجمب هيلع نايضلاب كح مزالةراجإلا دقع لاق نمو ى هنم مرحم وذ وهو هب جرخي

 ) لمملا لبق مهدحأ نم مرحم هنأ ( ماع نإ رجاتسملا ) ةرجألا ( نمضو) دقنلا
 ص مل نمضي مل اوملع نإو مهرغ هنآل يأ نمضب قلعتم ( مه"رفل ) كلذ ( اولهجو

 ءاش نإف « ملي مل نمل ملع نم نمض“ ضعب ملعو مهضعب ملمي مل نو اضيأ وه ملع ولو
 رجؤتسا نإو ) ملع يذلا رجاتسملا ىلع عجر ءاش نإو ى مهنم ملع نم ىلع عجر
 دقع لبق ترمثأ ءاوس ( بيطت نأ لبقو ربياتلا دعب لخدف ناويح وأ ةلخنب

 تقو دمب تلمح نكل لهلا دمبو (ةيشاملا دلت ) نأ لبق ( و ) هدمب وأ ءاركلا
 ام رادقم ىلعو ةرجألا تلطبو ه( أ نإ ) هلك لمملا ىلع(هؤانع هلف)ءاركلادقع
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 لبق ةرمثم لخنلاو ةلماح ةيشاملا تناكنإو ‘ اهيلع قفتي ةدايزب تلطب و

 . اهيف امب ريجألل يهف ءاركلا تقو قافتا عوقوب وأ ء لوق ىلع وأ ريبأتلا

 . ماتلا دعب عيفشلا اهذخأ انادف وأ آراد تناك نإو

 هترجأ (تلطي ) امنإ ( و ) اهبرل ايهنم دلوت امو ناويحلاو ةلخنلاو همتيهل نإ لمع
 ءاركلا دقع دعب ثداحلا لمحلا يهو ( اهيلع قفتي مل ةدايزب ) هئانعىلا عجرو

 امنإو ى رجألا ةدايز بجوت لمعلا وأ ءاركلا ةدايز نأل لوخدلا لبق ةربؤملا رامثلاو
 ناصقني امهنأل اهبرل لمحلاو ةلغلا نكتو ى ةبادلا وأ ةلخنلا سفن ريجألل نكي م
 تناك نإو ) ءانعلل عجرف “ نثيبتلا لك ةرجألا نيبتت ملف ى ةلخنلاو ةبادلا نم
 ريبأتلا لبق لمعلا لخدو ينعي ( ريبأتلا لبق ةرمثم لخنلاو ةلماح ةيشاملا
 ةرمثم ( وأ ) “ هواوو هبحاصو هلماعو لاحلا وأ فوطعملاو فطاملا فذحف

 تلقتنا نمل ةرمثلا نإ : لاق نم لوق وهو « ربؤت مل وأ تربأ ( لوق ىلع ) اقلطم

 لبق ةرمتلاو “ لاوقأ تباط ولو وأ تهزو تربأ ولو وأ تربأ ولو ةلخنلا هيلإ

 ةلخنلا وأ ةرجشلا نم ةقرو وأ نصفك وأةرمتلا مدعك لاوحألاهذهىلعدودحلاهذه

 تباط وأ تهز وأ تربأ ولو ريجألل ةرمتلا نأ ىلع ( قافتا عوقوب وأ )
 وأ ةلخنلا يأ ( يهف ) هل ديق وهف تناك ب قلعتم ( ءاركلا ) دقع ( تقو )

 كلذ يف رجشلاو “ رمتو لمح نم ( اهيف امي ريجألل ) امهادحإ لاق هنأكف ةرجشلا

 هلك كلذ ناك امنإو ى ةلغ هنم تلصحت ام لك كلذك و ةشاملاك ةمألاو لختلاك هلك
 كلذ ضعب لاز ولف ‘ .قاب وهو لمملا لخدو ءاركلا دقع تقو هدوجول ريجألل

 ام سفن عم لاز ام ةميق هلف الإ و “هلاورب ملع نإ هئانع ىلإ عجرل لخد مث ةلغلاك

 اتيب وأ ةرجش وأ ةلخن وأ ( انادف وأ اراد ) ريجألا ةرج 1 ( تناك نإو ) ىقب

 ( ماتلا دعب ) ةمفشلاب ( عيفشلا اهذخأ ) ةعفشلا هيف امم كلذ وحن وأ راغ وأ
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 ءلوخدلا لبق رجأتسمللف اهب هتعفش كردت ام عيب نإو ، ل ودعلا ةميقب

 اهقبس نمل هدعب و

 هتعفش لطبي الو ةعفشلا موي ىلإ اهتميق يف رظنيو ( لودعلا ةميقب ) لمملا مامت
 هيلع نيعتي امنإف “لمملا عومجب ىلع ةرجألا عومجمل ةدقعلا نأل لمملا ةدم لوط
 كهلباقم ةرجألانم قحتسا اءزج لمع ايلك:لاق نم دنع ولو “لمملامامت دعب اهذخأ

 لمملا نم هلباقم لمع ءزج لك عفشي نأ وهو: رخآ هجو لوقلا اذه ىلع زوجيو
 مث ةرجألا نمت يف عيفشلا عفشيف انمث لممي نأ لثم هلباقم لمع نم غارفلا دنع
 عفشيف اثلث لممي مث اثلث عفشيف اثلث لمعي وأ اذكمو اهنمث يف عفشيف انم لمعي

 نيرخآ نينث لممي م انم عفشيف انمث لمعي نأ لثم ةرياغملا زوجت و « اذكمو اثلث

 لاق لمملا يف لوخدلاب اهلك ةرجألا قحتسي : لاق نمو ث امبر عفشيف عبر امهو
 : لاق دقملاب اهقحتسي : لاق نمو لمملا يف لوخدلا نبح يف لكلا عيفشلا عفشي

 لخدت ىتم فالخلا بسحب ةعفشلا نأ لصاحلاو ص لكلا يف دقعلا مامت دعب عفشي
 اركذ ولف روكذم ريغ نمثلا نأل كلذ يف ةعفش ال : لبقو ريجألا كلم ةرجألا

 . امزج ةعفشلا تناكل دقعلا دنع لمملا ةميق

 قلعتم ةرجالاب يأ ( اهب هتعفش كردت ام ) ةراجإلا دقع دمب ( عيب نإو )
 رايب نم هلع يف يتأي ام ىلع الصأ عيبلاو الصأ ةرحألا تناك نأب كردت ب

 نمو لمملا يف ريجألا لوخد ( لوخدلا لبق رجاتسملل ) هتمفش ( ف ) ليصفتو
 ى هل ةمفشلا : لاق لوخدلا لبق ولو « دقعلا دمب ةرجألا ريجألا كلمي : لاق

 نم اهيلإ قبس نمل يأ ( اهبس نمل هدعبو ) ةقباسلا لاوقألا بسحب ةعفشلاف
 فذحف ى آريجأ ناك نإ لمملا متيو اهلك قباسلا اهذخأي رجاتسملا وأ ريجألا

 سيل : ليقو ؤ الوأ اهذخأ ىنعم نمض وأ هلصوأ و رورجملا لع بصنو راجلا

 ذخأ اذإ و اهقبس ولو ءابصنألا ىلع : ليقو ى اهقبس ولو سوؤرلا ىلع همهس الإ هل
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 لبق عيبلا ناك نإو .نالوق ؟ءابصنألا وأ سوؤرلا ىلع لهف ايوتسا نإو
 مل نإ اهكردأ هلبق ملع نإو ء هتتاف ماتلا دعب اهبلطو هب ملعي ملو لوخدلا
 طرفي

 ذخأ يذلا لوآلا هل تبث ةمفثلاب هنع ةرجألا تذخأ مث ةرجألاب ةعفش ائيش

 ( لهف ) اهيلإ قبسلا يف ( ايوتسا نإو ) ةعفشلاب ةرجألا هنع تبهذو ةمفشلاإب
 نوكي لوألا ىلعف ( نالوق ؟ ءابصنألا ) ىلع ( و سوؤرلا ىلع ) اهنيب يم
 ص لقأ وأ لمملا فصن نم رثكأ ريجألا لمع ولو ى نيفصن ةمفشلاب اهنيب لصألا

 اهنوكل بسانملا وهو رجأتسملل يقابلاو هلمع ردقب هنم ريجألل نوكي يناثلا ىلعو

 ملعي ملو ملع وأ لمملا بر ( هب ملعي ملو لوخدلا لبق عيبلا ناك نإو ) قبس نمل
 لمعلا مامت ( ماتلا دعب ) ةعفشلا يأ ( اهبلطو ) كرتو ملع وأ ةعفشلا هل نأ

 ؛لوخدلاب ةعفشلا قحتسي نأ لبق عيبلا عوقول آضيأ ريجألا تتافو ( هتتاف )
 ام هنأل لمملا بر تتافو “لمملا يف لوخدلا لبق عقو عيبلا نأل ريجألا تتاف
 زوجيو “ لمعلا مت هنأل هب عفشي بيصن ةرجألا ةلخن يف سيل رلاحايف الإ اهذخأ
 عوجرلاو رجأتسملاو ريجآلا لمشيف ى ةعفشلا هل نمل ملعي ملو : هلوق يف ريمضلا دوع
 لبق يأ ( هلبق ) رجاتسملا ( ملع نإو ) : هلوقب بسنأ طقف رجاتسملا ىلإ

 هنأل لوخدلا لبق هملعب اهك ردي ال ريجآلا نإف ( طرفي نإ اهكردا ) لوخدلا
 دقعلاب ةرجألا قحتسي : لاق نمو ى هدعب وأ لوخدلا لبق عيبلا عوقول هتاف

 ءاوتسالاو . ىبسلا يف "رم ام ةدح ىلع املع اذإ رجأتسملاو وه اهكردي هنإف

 نإ هباهذ يف ولو ثدحتي وأ ملعلا دعب لفنلا ةالص يف عورشلا لثم طيرفتلاو

 داز نإف مايأ ةثالثةعفشلل نمثلا هراضحإ يف لجؤيو ىايشام ثدحت نإ ال “فقو

 لوامهالك وأ هنع ذخؤت نم وأ وه موقي نمب نايتإلا يف دهتجا نإ الإ هتتاف
 عيبلا ناك اذإ الإ مهاردلل لجأ الف ةبراغملا امأو ى ةقراشملا دنع كلذو رسيتي

_٦ ١٥- 



 ًاليكم وأ نيع اذكب نوزوم وأ اليكم اهيلع لمحيل ةباد ىرتك ا نمو

 لمح دلببةرجألاو 4 هف امه لب نزو وأ ليكب ربتعي لومحماف ان وزوم وأ

 . . . . قافتا عقيملنإ هيلإ

 امهوحن ىلإ وأ اهيلإ بهذ الإو كانه ىطعأ لزنملا وأ قوسلا يف ناك نإف لجأل
 . للا ءاش نإ ةعفشلا باتك يف كلذ طسب يتأيو

 لايكم اهيلع لمحيل ) ربلا لماح نم المح وأ ةنيفس وأ ( ةياد ىرتكا نمو )
 وأ ُهيكم ) ائيش اذك ( وأ انيع اذكب ) افازج ال نزو وأ ليكب ( انوزوم وأ

 وه يذلا ردقملا هفوصوم ىلع ًاداتعا وأ ةلقلا ىلع افصو زييمتلاب ءاج ( انوزوم
 نزو وأ ) دقملالاح هيف امهدلب ( ليكب ربتمي لومحملاف ) تيأر اك فصو ربغ
 هنأ يرتكملا فرع دق دلب يق ادقع نإ و دقعلا لاح ( هيف امه ) نبونتلاب ( .دلب

 ربتعي : ليقف ص ءارحصلاك هيف نزو الو ليك ال عضوم يف وأ هنم لمجلا سيل

 (ةرجألاو ) اهمضوم ىلإ عضاوملا وأ ىرقلا برقأ : ليقو لمجلا هنم يذلا دلبلا

 ةكس مهل نكت مل نإو ( هيلإ لمح دلب ) ةكس وأ لابكم وأ نزو ( ب ) ربتعت
 ماتب مزلت ةرجالا نأ ىلع ءانب هيلإ عضاوملا وأ ىرقلا برقأبف نزو وأ ليك الو

 مزلت ةرجألا نأ ىلع“ءاني برقألابف نكي مل نإو ى هنم لمح دلبب : ليقو لمعلا
 الو هيلع ايهف ءيش ىلع اقفتا نإو ( قافتا عقي مل نإ ) لمعلا بجيو ى دقملإ
 ةرجألا دقعي نأ لثم كلذك تاراجإلا رئاس لب ى لمحلاب لئاسملا هذه صتخت

 لمحي مل ولو ةرجألا هل نأب لوقلا ىلعو « ربخلا غلبي نمل ليك وأ نزو وأ ةكسب
 . ليصفتلا نم "رم ام بسح ىلع هيلإ يشي يذلا عضوملا ربتعيف

 .ىلع ةرجألا دقع عضوم ربتعيف ةلايرب بوثلا اذه "طخ : لوقي نأ لثمو
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 تاقدص و تاعيبم نامثأك ةنؤم اهل نإ و دلب لك يف هترجأ كردي و

 . ارضحت مل نإ هيف اتعقو دلب يف ةعيدولاو ةيراعلاو ةمذلاب اهقلعتل

 دالب يف ولو (دلب لك يف هترجأ ) ريجألا ( كرديو ) رم ام بسح ىلع ةطايخلا
 يذلا دلبلا يف ةليلق تناك ولو اهلقث وأ اهترثكل ( ةنؤم امل ) ناك ( نإو ) زاجحلا
 ةنؤم امل تناك ولو اهضبق اهذخأينأ بلوط نإو : لوقي نأ ىل'وآلاءهمف تبلط

 اهدحو اهكردي نأ دارأ وأ ةنؤم اهل ناك ولو هملع امتح اهب لصتي دارأ هلعلو

 ولوهترجأ ضبق ريجألا ىلع رجأتسملا كردي وأ ةنؤم امهل تناك نإو ى ةنؤم نود
 ةيل وتلاك حيرصلا عيرلا ىرجم يرجي امو تاعيبملا نامأ ( نامثأك ) ةنؤم اهل تناك

 لوقلا ىلع رم ام ىلع هيف ملسملاك ( تاعيبم ) عويبلا عاونأ نم امهوحنو ةلاقإلاو
 كرديف ى ةمذلا يف فصوب عيبملاكو « هيلإ دوقعملا لحلا ريغ يف ولو هك ردي هنأب
 نامثأ فاضيف “ تامييمو هلوق نم واولا طاقسإ ىلوألاو ى ايقتلا ثيح هراضحإ

 يأ ( اهقلعتل ) نهرقمك و ءاسنلا روهم ( تاقدصو ) ضرقلاكو « تاعيبم ىلإ
 فاكلا ءاشآلاهذه ركذ امنإو ( ةمذلاب ) اهدمب امو ةرجألا؛ءاشآلا هذه قلعت

 دارأ نم ةرجألل بابلاو باتكلا نأل ريظنتلا درجمل آدصق فطعلاب ال ةرجألا عم
 يف الإ كردت ال : ليقو 0 هلوق لوقلاف امه يذلا عضوملا يف كلذ ضبق ايهنم

 لك يف اهك ردي هنإف ‘ك احلا ةموكح دمب عنملا عقو نإ الإ دقملاو ةلماعملا عضوم
 ' عضوم لك يف اهك ردي هنإف ةنؤم امل نكت مل نإ الإو ةنؤم امل ناك ولو عضوم

 . نيدلاو ضرقلا يف مالك مدقتو ى نيدلا ءاضق يف قباسلا فالخلا ةرجألا ىفو

 (اوضحت منا هيف اتعقو دلب يف) ةنامألاك ( ةعيدولاو ةيراعلا ) كردي ( و )
 اهبحاص هنم اهضبقي نأ هديب امه نم دارأ ولو هيف اهبلط ديرأ يذلا عضوملا يف
 ءيش اهنأل ضبقي نأ همزل : ليقف نرضاح امهو هيف امه يذلا عضوملا يف
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 بجيو هنم ذخأ عضوم يف كردي ةنؤم هل ناك نإ بيعب درلا اذكو

 ةب اد رجأتسا نمو 4 يرتشملل نمثلا لاصبإ عيفشلا ىلعو 2هىلإ لاصيإلا

 ةنيعم ةنيدمل

 عضوملا يف يهضبق همزلي لب ی عضوملا كلذ يف ضبق مزلي ال هنأ يدنعو ى نيمم

 اذك و ںاهيلع اعقت مل ةقشم لمح كلانه امهايإ هضبق مازلإ يف نالهيف اتعقو يذلا
 ديلاب ناك امو خاسفنإلا عيب نمثمو ى خاسفنإلا عيب نمتو ضارقلا لامو ةنامألا

 هنظي هريغ دي يف هعضو نأب هبحاص نم طلغلاب نهرلا نمثب وأ نهرلاب وأ ةطقللاب
 . ةمذلا ق قلعتي ام لكو ك هعضا ول وه اذإف ك هل

 درلا : هلوقب هملع لولدملا بسعب دودرلل يأ ( هل ناك نإ بيعب درلا اذكو )

 امتح بيعم “درلاب لوقلا ىلع ( هنم ذخأ عضوم يف كردي ةنؤم ) بيمب
 هذخأ ثيح ىنإ هدري كلذكف ةنؤم نكت مل نإو يرتشملا رايتخاب درلاب لوقلاو

 هذخأي نأ دب الف ى هذخ : هل لاقف هل ةنؤم الو ‘ رضح دقو ايقتلا نإ الإ هنم

 عضوم لك يف هكردي ةمذلا يف امم وهف « رخآلا لوقلا ىلع شرأآلا كاردإ امأو

 ،هنم ذخأ يذلا عضوملا ىلإ يأ ( هيلإ ) بيمم هديب نم ىلع ( لاصيالا بجيو )
 عئابلا ناك نإ الإ هيف ايه يذلا عضوملا يف هنم هضبقي نأ هبحاص ىلع كردي الو

 لاصيإ عيفشلا ىلعو ) يرتشملا ىلع لاصيإ الف ى رابخإ الب عابف بيملاب املاع
 لاصيإ هريغ لام يف هسفنب طلاغلاو بصاغلاو قراسلا ىلعو ( يرتشملل نمثلا

 ديب ناك ام لكو ى ءيشلا نكي مل نإ نمثلا وأ لثملا لاصيإ وأ هبحاص ىلإ كلذ
 ءاش نإ لب هب رفسلا همزلي الف هتمذ يق نكي ملو « لالح يعرش هجوب ناسنإلا

 . نامزلا لوطب دسفي ناك ولو ى هيلع اظفحتسم هدنع هك رت

 نيممعضومل وأ ( ةنيعم ةنيدمل ) اهبر نم اهارتكا يأ ( ةباد رجاتسا نمو )
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 هل تناك نإ هراد : ليقو « اهباب لخدي ىتح بوكرلا وأ اهيلع لمحلا هلف

 ريصقتلا ضقن وأ ء ناكنإ روسلا دح ةيرقلا يفو بابلاف الإو 2 اهيف

 فإ ( بوكرلا وأ ) لمحلل امرجاأتسا نإ ( اهيلع لمحلا هلف ) باب هيلع
 ىتح ) اهتوق رجأتسا نإ ءاش ام لعفي وأ بك ريو لمحي وأ بوك رلل اهرجأتسا

 اذك ةنيدمل هلوق يف ماللا وهو ةياغلا ظفل ىلإ آرظن عضوملا باب وأ ( اهباب لخدي
 بابلا لوخدب نأل ةياغلا ضعب لوخدب مكحو ى اذك ةنيدم ىلإ : هلوق ىلإ وأ

 ىتح ( ليقو ) بابلا ءارو نم طحي : ليقو ى لاملا ىلع نامألا لوصح هوحنو

 دقع لبق ( اهيف ) ةيراعلاب وأ كلملاب وأ ءاركلاب راد ( هل تناك نإ هراد ) لخدي
 عضوملا وأ دلبلا باب لخدي ىتحف “ هدقع دمب تثدح نإ امأو ى ءاركلا
 ضعب زاوج كلذ يفو ى هل انزخم هيف هل نأ مولعم هيلي اهو بابلا نأل

 هملإف ةيراعلاب لزنم ناك نإو ص هراد ىلإ ةفاسملا يردي ال دق ذإ ةلاهجلا
 ىقح (ف ) راد هيف وأ اهيف وأ هل نكت ( الإو ) نالوقلا بابلا ىلإ وأ
 وأ لمحي نأ ةريغصلا ةنيدملا يهو ( ةيرقلا يف ) مكحلا ( و بابلا ) لخدي
 ينبي يذلا عضوملا هءارو كرتي ىتح يأ ( روسلا دح ) لخدي ىتح بك ري
 وأ هيبناج نم روسلا نم ينب امل لباقملا عضوملا هءارو كرتيو ينب اذإ روسلا هيف
 . ناك ول ( ناك نإ ) : هلوق ىنم “ هبناج

 ول ظفل الو ناك نإ ظفل خيشلا ركذي ملو خيشلا مالك لمح يغبني اذكهو

 « هلخدي ىتحف باب امل ناك نإ و ةزواجت الب هلصي ىتحف روس اهل ناك نإ و «ناك
 باب ال ىرغصلاو ةريبكلا يهو اباب امل نأ بلاغلا ىلع ءانب ةنيدملاب بابلا صخو
 ةيرق وأ ةنيدم ‘دحاو هكحف بابو روس وأ باب هلام عيمجف « روس الو اهل

 نم بناج نبي مل نإ ةالصلا ريصقت ( ريصقتلا ضقن ) "ةدح لخدي ىتح ( وأ )

_١٦.٠- 



 > هراد : لىقو > اهباب لخدب ىتحف باب ةيرقلل ناك نإو ك هنم ءيش الو روسلا

 > هتيب وأ هراد لخدي نأ : لقو > هراد بازيم زرقي نأ ريصقتلا صقن 7

 هزوربو “ ةدرطم ريغ يهف ةزراب هراد تناك اذإ اب صتخت هبازيم زرف ةروصو

 ناك ولو هتيؤر ربتعي هنأ رهظ مث « زيمتي ال اديعب ماد امو “ طئاحلا نع هزييمت

 ٠ رصقي هرب ل ماد اف { اهىف يوتليو افرط لخدي ىتح ةلصتم رايد ف هارب ال

 رصقي يأ هنطو لخدب ىتح عوجرلا يفو : هصن ام ةالصلا باتك ف مدقت و

 يفو “لزنملا روس دح ىلإ : ليقو “ تأ هنارمع لخد اذإ : ليقو « هلخدي ىتح

 . ھ ا هداتوأ ىلإ ؟صخلاو ع هباب ىلإ رصقلا

 هلام ىلعو هبلع نمأي عضوم ىلإ لمح ةيرق ىلإ رجأتسا نم : « جاتلا » يفو

 دجسملا ىلإف الإو اهقوس ىلإف الإ و هلزنم ىلإف اهلهأ نم ناك نإ : ليقو ى اهنم
 ناك نإ الإ تيبلا ىلإ عاتملا لاخدإ هيلع سيلف هلزنمل لاصيإ همزل اذإو ۔ عماجلا

 . ه ا ةيراج ةداع كلذ يف تبث وأ هعاتم ىلع هيف نمأي ال عضوم

 ٠ كلذ كلام مم وأ هدحو كلذب ىشمف [اك رم وأ ةباد ىرتكا اذإ اذك و

 ىلإ ىركأ نإو ص تيبلا ىلإ لصو لذنلا ىلإ ىركأ نإ : « ناويدلا ه يفو
 نم مولعم عضوم ىلع اهيلع اقفتي مل نإ و ى هيلع اقفتا يذلا عضوملا ىلإف لزنملا ريغ
 . ه ا قوسلا يف ءيشلا كلذ هيلإ يهتني يذلا عضوملا ىلإ لصويلف ى لزنملا كلذ

 لوأ ىلإ : ليقو “ يرتكملا لح ىلإ لاصيإلا همزل ميلقإ ىلإ ىركأ نمو
 ىلإ راشأ ع ميلقإلا رخآ هلع ناك ولو « لوألا ريتخاو ميلقإلا ىرق نم ةيرق
 رجأ هلف “هيف رذمي" عنامل عجر وأ تام عضوم ىلإ رجؤتسا نمو . جاتلا يف كلذ

 اهملع ناك نإ عوجرلاو باهذلا ىلع بسحيو “لوأآلا ءاركلا باسحب ىشم ام
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 ؟ اضيأ ربلل لاومألا جارخإ وأ طقف لحملل لاصيإ ةنم نيفسا بر لع لعو
 و

 لمعلاك اهبر ىلع اهفلعو لمح وأ ثرحل تب ,رك ةباد ةنؤمو .نالوق

 ناك نإ و دلبلا ىسرم وهو ( طقف لحمل لاصيإ ةنيفسلا بر ىلع لهو ) اعم

 (نالوق اضيأ ربلللاومألا جارخإ ) هبلع ( وأ ) دلبلل اهبرقأ ىلإف سارم دلبلل
 روكذم ريغ ربلا يف لمحلاو ى ربلا يف يرجت ال اهنأ مولعم ةنيفسلا نأ : لوآلا هجو

 الو رحبلا يف عضوي ال لومحملا لاملا نأ مولعم هنأ : يناثلا هجوو . ةدقعلا يف
 ربلا فرطب تسر ول لب ى لوآلا حيحصلاو ى هيلإ رخبلا يف اوشمي نأ هلهأل ةقاط
 دقو ى هيلع دوقعم ريغ كلذ نأل ربلا نم هضبقي نمل هلوانت الو جارخإلا مهمزلي م

 وه ةنيفسلا علطي نأ هنكمأ و“اهيف لمحي قراوزب ءيجي نأ لاملا بحاص نكمأ
 ةداملا ترج اذإو « هفرط ىلع تسر اذإ ربلا يف "نم نولوانيو هريغ وأ

 مزلي له “ ربلا لماحم نم اهوحنو ةبادلا ىلع لمح اذإ اذك و « تنيعت ءيشب

 .نالوق ؟ال مأ اهوحن وأ رئارغلا لاملا نم عزن هلمم وأ هسفن ةباد ىلع لماحلا

 اهيعا ر ةرجأو اهيعرو اهبارش و ( اهفلعو لمح وأ ثرحل تيرك ةباد ةنؤمو )

 ىلع "نأ ينعي ( لمعلاك اهبر ىلع ) ماع ىلع صاخ فطع ةنؤملا ىلع فلعلا فطع
 نأ اك !اهسفن يف اهيلإ جاتحت ام لك اهيلع هرمأب وأ هسفنب لمعي يذلا اهبحاص
 اهكلام .كلذ طرش “ءاوس ى اهيلع رجأتسم ىلع هرمأب وأ هسفنب لمعي نأ هبلع

 . كلذ هلف اهكلام ىلع يرتكملا هطرش نإو « هطرتشي م وأ

 وهف اهفلع رحتؤملاىلع نأ ىلع اموي اذك و اذك ةباد ىرقكا نم : « جاتلا » يفو

 نأ ىلع ادبع وأ ةمأ رتجأ نمو ى ءيش ىلع امماتتي نأ الإ ةرجألا صقتنتو لوهجم

 ةبادلا دامس و “ لوهحمب سدلو ةتباث ةرجألاو ةفورعم ةقفنلاف ى رجتملا ىلع ةقفنلا

 نزولا يراكتملا ىلعو “بوبحم نبا دنع اهتبرلو « زرحم نبا دنع اهرجأتسمل ةرجتؤملا
 ليكمل كلاملا ىلع وهو : تلق . نقبتيل نزولاو ليكلاب لمحلا ناك اذإ ليكلاو
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 ىلإف ، ماطخو بتقو ماجلو جرسك ةادأ نم اهلمع يف اهيلإ جاتحي" امو

 لوخدلا لوأ هب وجو تقووءءا ركلا بحي ىتح اعوجر لكل نأل .اقافتا

 موقي ىتح وأ لمجلا ىلع ارُعلا ءاقتلا وهو

 هيلإ جاتحي ام) امأ ( و ) نزولاولبكلا هعم رضح رخآلا همهتا نإف ، نوزوملاو

 ,لكل نأل ى ايهقافتا ىلإ ) وه ( ف ماطخو بتقو ماجلو جرسك ةادأ نم اهلمع يف
 نم روكذملا كلذ ىلع قافتالا روصتي فك رظنأ ( ءاركلا بجي ىتح اعوجر

 لخدي ملام عوجرلا ايل هنأ عم“اهقافتا ىلع كحيو كلذ وحنو بتقو جرس
 امب كحلا بجو لمملا لخد مث « كلذ ىلع اقفتا نإ اهنأ باوجلا ع لمملا

 ءايشألا كلت نودب لمعلا نكمأ نإف ‘ لمعلا لخدو اقفتي مل نإ و © هيلع اقفتا
 هلام نم اهافو ةبادلا بحاص ءاش نإف كلذب ةرضملا تناك نإف ى اهن ودب لمع

 هل ءيش لك ( و ) لمملا يف ( لوخدلا لوأ هبوجو تقوو ) هلام نم كلذ لعجي
 داوعألاب ( ارلطلا ءاقتلا وه ) هلوأف ءارملاب هملع لمحي ام ىلع لمحلا امأف ى لوخد
 رامحلاو ةرقبلاو لغبلاو ( لمجلا ) ك ةلماحلا ةبادلا ( ىلع ) اهريغ وأ لابحلاب وأ

 وهو « افقاو نوكيو دوعق نم ( موقي ىتح وأ ) لماك ارعلاب نهيلع لمح اذإ
 ىلإ 39ليلق يشمي ىتح : ليقو “ ارملا ءاقتلا ىفك افقاو ناك نإف “ ضعب لوق
 لنفبلاك ارعالب هيلع لمحي ام امأو “ هعضوم نم لاقتنالا وهو ءاركلا ثيح
 هيلع لمحلا يف لوخدلا لوأف “ ارع الب هيلع لمح اذإ لهجلاو رامحلاو ةرقبلاو
 نإف ص ادعاق ناك نإو دوعق نم موقي ىتح : ليقو “ هرهظ ىلع لهلا ءاوتسا

 ةنيفسلا اذك و ص اليلق يشي ىتح : ليقو ى هيلع لمحلا ءاوتسا ىفك افقاو ناك

 اهعضوم نم اهلاقتنا : ليقو « هلك عاتملا لاخدإ وه لمملا يف لوخدلا لوأ

 بوجو تقو وه هلمع يف لوخدلا ءيش لك اذكهو “ تهجوت ثيح ىلإ يرجلاب
 هبشي ام نكي ملو ارملا قتلت مل ولو دقعلا مام ءاركلا بوج و : لبقو ءاركلا
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 ةنيعم ةنس منغ يعرل رجؤتسا نمو .اهيلع عفر ال ةادألا اهبر ىلع :ليقو

 اينيبعطت من

 دقع ضقتنا هرجاأتسم نم وأ ةبادلا بر نم ةادألا نأ ىلع اقفتي مل نإ و « اهءاقتلا

 ابر ىلع : ليقو ) ءانعلا ىلإ عجر قافتا الب لمملا عقو نإف اهنيب ءاركللا
 الو “ هدعب الو لمملا لوأ ( اهيلع عفر ال ) ةرجألاب اهيلع لماملا وهو ( ةادألا

 ىطعأ نم اهيلع لمحي ناك نإ اذك و ى لمحلا بحاص ىلع كلذ امنإ و « اهيلع هلازنإ
 اهيلإ جاتحت ام لك هيلعف ةرجألاب اهذخأ نم اهيلع لمعي ناك نإو “ةرجألا اهيلع

 مل نإ ةادألا نم لمحلا يف هيلإ جاتحت امو ى امهريغو بارش و فلع نم اهسفن يف
 اهعم ناك هوحن وبا رشلاو اهبحاص ىلع فلملا نأ فرملا ناك نإ وفرع نكي

 ىلع حلاف هبئان وأ ةرجألاب اهذخأ لب « هبئان الو وه نكي مل وأ هبئان وأ وه
 امراضحإ هيلعف ةباد يركي نأ دارأ نمو : اهصن ناويدلا ةرابعو ى فرعلا
 ص هب الإ رفسلا حلصي ال امو زاهجلاو ةيعوألاو لابحلا نم هيلإ جاتحت ام عيمج

 لجلا اه"رض نإف ى كلذك اهيلع لمحي نأ يرتكمللف زاهجلا اهل لمعي مل نإو

 كلذك اهيلع لمحإ : اهبحاص هل لاق نإ : لوقي نم مهنمو « نامض هيلع سيلف
 هنالمح ةبادلا بحاص ىلعف ى مولعم عضوم ىلإ هلمحي نأ ءيشلا اذه هل ىرك أ نإو

 اظفح و اهيقس و اهطابرو اهتياعرو اهتقايسو اهتدايقو اهنع هلازنإو ةبادلا ىلع

 نهريغ وأ لبإ وأ رقب وأ ( مغ يعرل رجؤتسانمو ) درفنا اذإ اهدلو ظفحو
 اهيف نزخي لاملل وأ ىنكسلل اراد وأ لممل ةادأ ىرتكا وأ ، لصتي لمع ىلع وأ

 ( ةنيعم ةنس ) كلذ ههبشأ امو لصتم صوصخم ءيش يفو ادبع وأ ةباد ةوق وأ

 نم ام ةنس ىلب ىةنيعم ريغ وأ ةلصفنم وأ دقعلا تقوب ةلصتم رثكأ وأ لقأ وأ

 ' رجأتسا نمو رجؤتسا نم نيب يأ (اهلهنيب ) هريغ وأ هرفبب ( عطق مث ) نينسلا
 وأ فرصتم هنأ ىلع نيب عفرو لوعفمللل ءانبلا وهو نالدي راجئتسالا و ماقملا نإف
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 لودعب هلثم ءاركو ،ىلوألا يفهترجأ هلف يعارلا ديب منغلاو ايقتلا مث نينس
 لوألا لثم هل : ليقو ى راتخملا وهو اهدعب ايف

 فذح فعضيو “ نيب ظفلو عطقلاب هملع لولدملا لاصتالل عطق ريمض درو هعفر

 روضحلا هلشمو طرش عطقلا سيلو امهنيب ام يأ هلثم ركذي مل هنأل ى لوصوملا

 اهتعزنل ىضم ولو بلاغلا ىلع يرج كلذ وه امنإو ى منغلا عزن نع توكسلاو

 دعبو اهنيب طرشلا ىلع رمآلا يف لوخدلا دمب ( ايقتلا مث ) لقأ وأ ( نينس )
 ام وأ ناويحلا نم هربغ وأ ( مفلاو ) اهيلع دئازلا يف لوخدلا و ةدملا ءاهتنا

 لماملا وأ كلذب لماعلا وأ ( يعارلا ديب ) ةراجإلا عاونأ نم هيف وأ هب عفتني
 وأ ( ىلوألا ) ةنسلا ( يف ) ةرجألا نم هيلع اقفتا ام يهو ( هترجأ هلف ) هبف
 ةنسلا دمب يأ ( اهدعب ايف لودعب هلثم ءاركو ) اهيلع اقفتا يتلا ةدملا نم اهربغ
 هنأل مكحلا تقو ال لمعلا تقو ميوقتلا يف ربتعيو ى اهيلع قفتملا ةدملا وأ ىلوألا

 ربتعا ةدملا ىلع دئازلا يف ءيشلا وأ لمملا ةميق تفلتخا ولف ى هلثم ءارك : لاق
 ءاركك هريغ ءيش يف وأ هريغ ةادأب لمع نمو ى هريغل لماع لك اذك و “لك تقو
 اهدعب هيلعو ى ةرجألا نم هيلع اقفتا ام اهيلع قفتملا ىلوآلا ةدملا يف هيلعف رادلا
 ءاركلا رمأ نع تكسيو نايقتلي لب امهنيب عطقي مل ول اذك ز ص لودعلا لوقي ام

 نأل ( راتخلا ) لوقلا ( وه ) اذه ( و ) يرتكملا وأ ريجألا ديب ٍقاب ءيشلاو
 ءانع هيفف ى هادقعي مل دئازلاو « اهدقع ىلع يهف ءيش اهدقع خسفي مل ىلوألا ةدملا

 دئازلا ىلع اهادقمي مل اهنأل اهنيب الوأ ةدوقعملاةرجألا ال رادلا لثم ءارك وأ لثملا

 ( لثم ) ةلأسملا ضرف نم "رم ام ىلع لماع لك لثمو . يعارلل يأ ( هل ليقو )
 بحاصل اذكو ث لصألل باحصتسا اضيأ ةدايزلا ىلع ( لوألا ) ءاركلا
 لوقلا اذه دريو “ اضيأ ةدايزلا ىلع لوألا ءاركلا لثم يركملا ءيشلا
 اهلع ديز امل كلصأ نوكت الف ص ىلوآلا ةدملا ىلع الإ نكي مل دقعلا نأ
 لملو ى اهيلع ديز امو ةدملا يف نافلتخي دق ةميقلاو رعسلا نألو “بحصتست الف
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 زمه و أ لىكب ءاش نإ هلثم لمح هلف نعم لمحل 1 اد ىرتك انمو

 ٥ اذ وهلشم و .أ هنم ىفخ أ اهىلعبكر ي بوكر ذكو > رذق وأ ددع

 تاراجال ا نم

 هملإ لسرب وأ لوقي نأ هنكمأ دقو ىضر توكسلا ربتعا لوقلا اذه بحاص

 توكسلا رابتعاو ص لعفي ملف ىرخأ ةرجأ هدقع يف وأ ءيشلا نع جورخلا ي ز
 ر"ذمتو ةلاسرلا وأ ملكتلا هنكمي مل ولف“ملكتلا هناكمإ عم ,ضعب ُلوق وه ىضر

 ال ىحم هدي ف اهنأل اعربتم ئ دعي الو ‘ ريغ ال لثملا ةرجأ وأ لثملا اركف كلذ

 لمع نم لب ةرجأب لمملا دقع هنا اهس الو ةرجأب لمعي نمم هنألو « الثم بصنب
 نيعم ) ءيش ( لمحل ةباد ىرتكا نمو ) ةرجألا هل هب لمعي نمم ناك و دقع الب
 سنجلا ريغ نم ناك نإو ( ردق وأ ددع وأ نزو وأ ليكب ءاش نا هلثم لمح هلف
 لثملاب دارأو سنجلا ريغ نم ولو القث هنم لقأ لمح هلو ص ءاركلا هيلع عقو يذلا

 نم ادب الو ى هنزو ددع ال فيفخلا نزي ام رادقم ليقثلا نم لاكيف القثو ةفخ

 لايكم سيلو دحي امبو ريزحتلاب روصتي ردقلاو ددملا يف اضيأ كلذ ةاعارم
 ( بكري" ) نالف بوك ر وأ هبوك رل اهارتكا اذإ ( بوكر يف اذكو ) داتعم
 فاكلا ديدشتو ءارلا حتفب وأ ةفيفخ فاكلا رسك و ءارلا ناكسإو ءايلا مضب

 ءايلا حتفب وأ بصنلاب لمحلا لثم وأ ركذ ام لثم ( هلثم وأ هنم فخأ اهيلع )

 ( تاراجالا نم هوحن اذكو ) لثمو فخأ عفرو فاكلا حتفو ءارلا ناكسإ و

 طرخيل اطايخوأ“لقأ ومهلثم اهيف نكسيف هلايع ىنكسل اراد يرتكي نأ لثم

 وأ لحل ةباد يركي وأ ةلهس ةنبل ابايث وأ اهلثم اهب طيخبف ةديدش ةظيلغ ابايث
 اقيرط :لهسأ وأ هنم برقأ عضوم ىلإ اهفرصي مث ى مولعم عضوم ىلإ بوك ر
 اهيلع بك رب نأ هلف « لمحلل اهارتكا نإف “ اضيأ برقأ وأ ةفاسم هلثم وهو

 فاإو ؤ دحاو سنج بوك رلاو لهلا نآل سكملا اذك و « لقأ وأ لمحا لثم

 = ١٦٦-۔



 هتفرعممدمل هبوك رب ررضتتنم اهيلع بك رب الفدحأ بوك ر وأ هبوك رل اهارتكا
 الف ةدئاز ةرضم هذه نأآل٤هب ررض اهقحلي ناك اذإ هقئلخ" ءوسل وأ بوك رلاب
 الو“ ايواسم وأفخأ ناك اذإ كلذ زاوج ديفي خيشلامالك رهاظ :لاقي الف«لحت

 فالخ اذه نآل سكملا اذك و ع جرسب بك ري ام فاكإلاب بك ري نأ هل لحي
 ؟ كلذب ةدايز وأ ةرضم تعقو له : لودملا رظن َلعفَ نإف « فرامنملا

 ج٬رسلاك هب بكرت ام امهل لمج بوكرلل اهارك نإ : « ناويدلا » يفو

 حلصأ كلذ ىأر نإ الإ ص هفالخ ال لعجي الف اهبحاص امل لعج نإو ى ةعدربلاو
 وأ هلثم لدبي نأ هل : ليقو ى هلدبي الف كلذ اهيلعو اهارتكا نإ و « ةبادلا

 وأ لمملا كلذ سنج نم هلثم لمعيف لمعل ائيش يرتكي نأ طباضلاو “ فخأ

 الو كلذب ةرجألا صقنت الو ؛زئاج هنإف لمملا كلذ سنج نم وهو“هنم فخأ
 لقأ ولو رخآ سنج نم المع لمع نإ و “لمعلا كلذب عقو ايف هيلع نامض الو ديزت
 بلقف ةبشخل اموداق يرتكي نأ لثم عقو ايف نايضلاهيلعو ءانملل هبحاص عجر

 اذإ اك هيلإ فلاخ يذلا هلمع يف ةرضملا ناك و سنجلا قفتا نإ اذك و اضرأ اهب

 نإف ڵ آاديدح ًاراطنق اهيلع لمحف فوص ًاراطنق اهيلع لمحيل ةّئاد ىرتكا

 ى لمحلا يف نيلمعلا قافتال دوقعملا ءاركلا هل و "رضي ديدحلا نكلو دحاو نزولا

 ناويدلا يف اك نامضلا مزلو ءانعلل عجر دحاو سنج لمملاو فلاخ اذإ : ليقو

 ى هلك ءاركلاهيلعف هيلع اقفتا يذلا سنجلا نم هيلع اقفتا امم لقأ لمح نإو: هصنو
 ءاركلا نم هبلع نأو نماض هنإ : لبقو ى هيلع نامض الف تفلت وأ تبطع نإو
 رظنب اهءانعوةبادلا نمض سنجلا فالخ نم رثكأ وأ لقأ لمح نإ و “هلمح رادقم

 . ةسداسلا ةلمكتلا يف رم دقو خلا لودعلا

 :ليقو“ هامس نإ زوجي الف دحأ اهبك ربل ةباد ىركاأ نإ و : « ناويدلا » يفو
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 هك اردإ يرتكمللو ء ررض نم اهملع ثدح ام عزنهمزل ار ادىرك أ نمو

 هثدحم ىلع اضيأ

 اهارك نإو ى ىثنأ وأ آركذ ى ريبك وأ اريغص ى دارأ نم اهبلع بك ريو زوجي

 “ هريغ اهيلع بك رب" نأ زوجي الف هيلإ ادوصقم سانلا نم هريغ وأ وه اهبك ريل

 لجر بوكرل اهارك نإو ، هنم لقأ وأ هلثم ناك نم اهيلع بك ري : ليقو
 الو ديزب ال لوآلا ءاركلا هلف "تفخف ضرم وأ لقثلا يف دازف نمسف هيلإ دوصقم
 الإ ةبادلا ىلع اهدلو لمحت الو ءاركلا دعب تعضو نإ لماحلا كلذك و « صقتني
 اذإ و “اهلمحب ءاركلا ديزي ال ءاركلا دعب تلمح نإ ةأرملا كلذك وءاهبحاص نذإب

 هربجأ وأ يركملا باود نم اهريغ اهب لدبأف انيعم ائيش وأ ةنيعم ةباد ىرتكا
 ريغ ىلع دوقعم هنأل دوقعملا ءاركلا ال ى هئيش وأ هتباد ءانع يركمللف ءايشأ نم

 . ةبادلا كلت ريغ ىلع وأ ءيشلا كلذ

 عضوم ىلإ اهيلع لمحيل ةنيعم ةباد "لجر ىرتكا نإو : « ناويدلا » يفو
 ءاركلا هيلعف دمعتي مل وأ دّسمت_ةبادلا كلت ريغىلع هلمحف ةمولعم ةرجأب مولعم

 اقفتا يذلا لمحلا ريغ ىلع ةبادلا لمح نإ و ى ةبادلا نامض و “ لدع يوذ رظنب

 . رم دقو . ١ ءاركلا هل سبلو لمحلل نماض وهف هملع

 وأ ( اهيلع ثدح ام عزن همزل ) امهوحن وأ اتيب وأ ( اراد ىركأ نمو ) .
 ريفوت هعزن يف يمسلا همزل ىنعملاو“هربغ وأ وه هثدحأ ءاوس « هوحنو تيبلا ىلع

 "رضأ نإ امهريغ وأ هراج وأ وه هثدحأ ءاوس ( ررض نم ) يرتكملا عفنل

 هعزن هل زاج هانكسب رضي مل نإو هثدحم ىلع هعزن كرديو ى اهيرتكم ىنكسب
 هب موقي ال نأو عزنلا موقي نأ يركف ةرضملابيرتكملا يضر نإ اذك و٤ هك رتو

 كلام هب يضر ولو ( هثدحم ىلع اضيأ ) عزنلا كاردإ يأ ( هكاردإ يرتكمللو)
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 هانكس رض نإ

 هثدحم ىلع كردي مل الإو ( هانكس رض نإ ) اهارتكا نمل ةرضم ناك ذإ الثم رادلا

 امتإو“هريغ هثدحأنإ هثدحم ىلع تيبلا وأ رادلا كلام كردي لب“هعزن ناك نم انئاك

 نألاهوحنو تيبلا اذك و اكلم تسيل وأ رادلا نأ عم عزنلا كاردإ يرتكملل حص
 امم هريغو نزخلا ةرضمو ةمولعملا ةدملا هعفنل كلام وهف كلذب عاقتنالا هل
 ىلع اهوحنو رادلا كلام كرديو < ىنكسلا ةرضمك هلااهوحن وأ رادلا تيرثتكا

 “لابيع يرتكمل ثدح نإو ى يرتكملا كلذ اهثدحأ يتلا ةرضملا عزن اهثدحم
 . اهليزب ةثداح ةرضم : ليقف

 هجوز نكسأ جوزت مث هدحو اهنكسيل اراد رجأتسا نإ : ةفينح وبأ لاق

 اهنكس ال : تلق .ها دعاوقلا رهاظ وهو 0 سايقلا وهو : يرميصلا لاق . هعم

 لصحت ةرضملاو ى همزلي اضيأ اهلثم ءاركف الإ و ى رادلا بحاص .ىضرب الإ

 ةنيخسلا لب لقثلا اهيف ربتعي ال رادلا نإ لاقي الف ص لقثلا ةهج ريغب نكاسلا
 ىرتكا تلو ص دانتسالاو فوقسلا يف ربتعي لب كلذ ملسن ال انأ عم ةبادلاو

 . ةرضم الب هلايع عيمج نكسأ هدحو نكسيل لقي ملو ىنكسلل

 باودلاو لايعلا نم هعم مك هملعي ملو ًآراد دحأ نم رجأتسا نم : رثألا يفو
 ةرضم مهانكس ينو هملعي مل نإف ى يراد نم جرخأ : لاقف كلذ رثكتسا ملع املو
 نأ دب الهنآلم هجارخإ هل نكي مل ةرضم مهانكس يف نكي مل نإو ى مهجارخإ هلف
 نكاسلا ددع داز نإو ى كلذ يف ررض الو ةبادو مداخو ةجوزو دلو هل نوكي

 بحلص ىلعو ى لمملا ءارك : ليقو ى هيلع ادقع ام ىلع مهؤارنكف ةدح ام ىلع
 نإ رمضم فينك سنك و عفن نم عنام بارتو لبز نم اهيف ام عزن تيبلاو رادلا
 نإو فينك و بارتو لبز نم هنم ناك ام عزن يرتكملا جرخ اذإو “ سنكي م
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 اهيرتكمإلع رادلا بر كرديو .نالوق ؟ال وأ ريعتسم كلذ كردي لهو

 وأ ًايرتكمنإو اهراج ىلعهثدحم ىلع كرديو رض نم هثدحأ ام هسكعك

 اهب رك آريعتسم

 عزن نم روكذملا ( كلذ كردي لهو ) هنم ناك ام رادقم لك عزن ايهنم طلتخا

 عفنلا ىلع هديب ءيشلا نال ( ربعتسم ) ءيشلا بحاصب يذلا اهثدحم ىلع ةرضملا

 عافتنالا نم هتعنم نإ ةرضملا ثدحم ىلع عزنلا كاردإ هلف “ هب عافتنإلل كلام وهف

 لب لامب اهتعفنم ىرتشا الو اكلم هل تسيل الثم رادلانأل؟كلذ كردي ( ال وأ )
 الإ ةيراملاب اهعفن كلام هنآل ' لوآلا حيحصلاو ( نالوق ) طقف اهكلام هكردي
 فلاخ دق ريصي هنكل عزنلا ريعتسملا كردي الف عزنلا مدعب كلاملا يضر نإ

 نوكيف ‘ هضعبنم وأ هنم ةعنام هذهو ى عفن ىلع راعتسا هنأل هيلع راعتسا ام

 هجول تناك نإو .ى هنم هل صقن باوثلل ةراعإلا تناك نإف « دعولا فلاخ نيك

 دق ةدم ىلإ ةراعإلا ىون نإ الإ “ دعولل ةفلاخمو هباوث نم اصقن كلذ ناك هللا

 احرتكم ىلع ) اهوحنو ( رادلا بر كرديو ) ةرضملا ثودح لبق تضم
 نم هثدحأ ام ) عزني نرأ اهبر ىلع اهيرتكم كاردإ وهو كلذ سكع ( هسكعك
 ةرضم نكت ملو اهبر اهثدحأ نإ الإ عزتلا رخآلا هيلع كردأ ثدحأ نم ( ”رنض

 الب ةعفنملا الإ كلمي ال هنآل اهعزن كردي ال هنإف “ عفن نم هتعنم الو اهيبركم ىلع

 ؛( هثدحم ىلع ) لومفملل ءانبلاب رضلا عزن ( كرديو ) هتنكمأ دقو هقحلت ةرضم
 ايرتكم ) ثدحلا ناك ( نإو ) ثدحم قلمتم ( اهراج ىلع ) كرديب قلعتم
 هنأل هعزن اهراج هبلع كردي اهراج ىلع اهيف هثدحأ نم نإف ( اريعتسم وأ

 لب ى اهبر هثدحي مل ولو هعزن ( اهبر ) ىلع كردي ا ( ك ) اهكلمي مل ولو ثدحملا
 ،ايف هايإ هلاخدإو هرمأب اهنكس اهنكاسو هكلم اهنأل ريعتسملا وأ يرتكملا
 ىلع هعزن كردي اك دارأ هلعلو ى اهبر ىلع ال هثدحم ىلع هعزن كردي هنأ رهاظلاو

 . اهريمتسم وأ اهيرتكم ىلعال اهبر هثدحأ نإ اهبر
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 . . . ةرضمل اهئارك نم اهبر عنم توناح وأ راد راجلو

 : هلوق يف لخاداذه لب“هديب تناك نمو(اهبر عنم توناح وأ راد راجلو)
 كح ف هكلام ةلزنمب وهف :ءيش هديب ناك نم يتأي وأ ةرم ام عيمج ف اذك و 0 اهبر

 داآدحك ( ةوضمل ) اهئاركإ يأ ( اهنارك نم ) هيركي نأ هل زاج اذإ ةراجإلا

 صربألاو راجلا يف رظنلا وأ قسفلاب ملع نمو ى اهنم هقحلي رضلا ناك اذإ راتجنو
 هراد يف بمللاو وهللا وأ ةقرسلاب فرع نمو « هقيرط اهقيرط ناك اذإ مذجألاو

 رضلا ناك اذإ ى خابطلاو ةنوحاطلا بحاصو تاجربتملا وأ لاجرلا ةعامج

 . اهب هقحلي

 هبه وأ هنيخدب سانلا ىذ آو قيرطلا بنجي آرونت ثدحأ نم ه رثألا يفو

 هناريج اهنم ىذاتف هتيب يف ىحر ذختا نمو ى اميدق ولو هليزب هنإف رضلا هنم نابو

 ص مهنع ىذألا فرص مهلف ى مهيلع اهنم ررض مهل ناب نإف « اهيف لودملا رظن
 ١6؛[ يردخلا ديمس وبأ هاور] « مالسإلا يف رارضإ الو ررض ال » : هقلع لاق

 الو ررض ال يأ ڵ افوذحم ال ربخ نوكيف مالسإلا يف مهلوق طاقسإ روهشملاو

 راصقلاو غئاصلاو دادحلاو ص ةعيرشلا يف وأ نبدلا يف وأ مالسإلا يف رارضإ

 مهيف لودملا رظن مهاذأ نم اوكش و مهناريج مهيلع عفر اذإ مهريغو جاتسنلاو

 ةزمهلاب رارضإلاو راجلا ىلع رضلا لمحي الو ى مهنع فرص مهيلع ىذأ هوأر نإف
 لصاحلا ىذآلا سفن ررضلاو “ لعافلا لعف وهو رضلا ىنعمب وهف « درجملا ةقفاومل

 ىنعمب ررضلا وأ مالسإلا يف اسيل هلعفو هسفن ررضلا نأ ىنعملاف « لعافلا لعف نم
 ال : مهلوق وأ ديكأت فطعلاب هدعب ركذ رارضإلاو لعافلا لمف وهو رضلا

 . داضلا لبق ةزمهلاب رارضإ

 ةحص الو نيثدحملاو ءاهقفلا نم ريثك ةنسلأ ىلع دوجوم وه : حالصلا نبا لاق
 درو هنأب “ضمب هل رصتناو نورخآ اهركنأ كلذلو زمه الب رارض الو لب ي هل

 )١( هجام نباو دمحأ مامإلا ىلإ .ريغصلا عماجلا يف يطويسلا هازع .
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 يف ظوفحملاو آأطوملا حخسن ضعب يقو .. ينطقرادلا و هجام نبا ةياور يف زمهاب

 ءازجلا وهو ع هل۔ق ةزمه الب ريخآلا داض رسكب « رارض الو ررض ال ه ثيدحلا

 دارملاو . ةلتاقمو آلاتق لتاقي لتاقك ةراضم هآراضي راض ردصم وهو “ رضلا ىلع

 رضت ام ررضلا : لبقو “لثملاب راصتنالا ةهج ىلع ال ءادتعا هبحاص رضي هنأ انه

 نأ لثم “ هب عفتنت نأ ريغ نم هرضت نأ رارضلاو ى تنأ هب عفتنتو كبحاص هب

 نباو ربلا دبع نبا مهنم < ةفئاط حجرو “ عونمملا هب ررضتيو هرضي ال ام عنمي

 ام يناثلاو“ةرضم هيف كراج ىلعو « ةعفنم هبف كل ام ررضلا : ليقو ى حالصلا
 ريع لاق نإو ك لمىلد الب كحت د رجم وهو > ة رضم هف كراج ىلعو هف ةعفنم ا

 > رضلا ررضلا ىنمم : لىقو > ثيدحلا ق ىنعملا نسح هحو اذه نإ دحا و

 مسإلا : ةيبرملا لهأ دنع ررضلا : بيبح نبا لاقو “ ىنعملا يف ديكأت رارضلاو
 ص هسفن ىلع هلخدي مل اررض كيخأ ىلع لخدت ال لوآلا ىنعمف ى لعفلا رارضلاو

 اعرش فتنم هسفن ررضلا نأ ىنعملا : ليقو ى دحأب دحأ رضي ال يناثلا ىنعمو

 . ملعأ هللاو كلذك ىتح ريغب هلاخدإو
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 باب

 دتع لمعلا يف لخدو نمثلا دقن ولو 2 دقع دعب لك عوجر حص

 ةكرشلاكزئاج اهدقع : لئاقلا

 باب

 ةرجألاو دقعلا ىلع ءىراوطلا ماكحا يف

 همتي مل ام ( لمعلا يف لخدو نمثلا دقن ولو دقع دعب لك عوجر "حص )
 وأ نانثا اهدقع اذإ ( ةكرشلاك زئاج ) ةراجإلا دقع يأ ( اهدقع لناقلا دنع )
 مهنم دارأ نم نإف « دوجولا رظتنم وأ دوجوم « ماع وأ صاخ لام يف رثكأ

 نوخسفيو هديب ام رخآلل لك كرتي وأ اقيقحت نومسقيف اهك رت هلف ةكرشلا كرت
 نوبسكي ايف اهودقع اذإ اكدوجولا رظتنم ىلع اهادقع اذإ ابفطقف اخسف ةكرشلا

 ىلع ةراجإ وه لمجلاكو ةكرشك كلذ نأل لمع ام ىلع هبوني ام ريجألل و ى دمب
 دوجو ىلع دشانلاو ى ءربلا ىلع بيبطلا ةطراشم لثم اهلوصح نومضم ةعفنم
 ءارك و ؤ هريغ هزاجأو ى ةفينح وبأ هعنم.‘ هيف اوفلتخا دقو ى قبآلا ربمبلا
 ةراجإلا نم اندنعو « عفان نبال افالخ غالبلاب الإ ةرجألا مزلت الف لمجلا نم نفسلا
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 لمعلا ىلع ريجألا "ربجيو موزللاب لئاقلا دنع عورش دعب عوجر الو

 وأ دبعب رجؤتسا نفن«ماتلل لوصولا نكمأ نإ نمثلا دقن ىلع رجأتسملاو
 ءارك هلف لمع مث ؛لوخدلا لبق هللا نم ةف آب كله مث نيعم نادف وأ ةباد

 ولو؛ كلذب ملع نإ هلثم

 هيلعو ,ضعب دنع اريس نوكي نأ لمجلل طرشيو“ةراجإلا نم عون لمجلا نكل
 يضرو هللا همحر يبهولا يضابإلا مامإلا باهولا دبع ال يكلاملا باهولا دبع

 مدقتو ص يكلام وهو ديشر نبا هيلعو “ ضمب دنع كلذ طرتشي الو « هنع

 . لعجلا ىلع مالكلا

 ريجألا ربجيو «موزللاب لئاقلا دنع ) لمملا يف (عورش دعب عوجر الو )
 نكمأ نإ نمثلا دقن ىلع رجاتلاو ز ) هيف عورشلا دعب ( لمعلا ) مامتإ ( ىلع
 عوجر الو“ةرجألا نم هلمع لباقم ريجآلا يطعأ الإ و“لمملا مامت ( مالل لوصولا
 لوخدلاىلع ربجيف “لمملا يف لخدي مل ولو مزال اهدقع نأب لئاقلا دنع دقعلا دعب
 اهنم عنتمملا ربجيف ى فالخلا مةدقتو ، ةرجألا دقن ىلع رجأتسملا ربجيو مامإلاو
 :رجأتسملا لاق نإ وكلذ هلف ةرجألا كل درأ ال :ريجآلا لاق نإو “كرت ام ىلع

 ةنيم ( ةباد وأ ) نيعم ( دبعب ) لمع ىلع ( رجؤتسا نمف ) داز“يقابلا دزت ال

 امنإو “ ةلخنلا هذهو ر هذهك تانيعملا نم كلذ ريغب وأ ( نيعم نادف وأ )

 ةفآب كله مث ) كلذ نم نيعم دحاوب ىنعملا نآل ةدحاو ةرم نعم هلوقب ىنفتسا

 اهنذإب ال رجاتسملاو ريجألا ريغ قولخم ةطساوب وأ قولخم ةطساو الب ( هللا نم

 لودعلا رظنب (هلثم ءارك هلف لمع مث ) لمملا يف ( لوخدلا لبق ) امهرمأب الو

 ولو ) كالملا وأ جارخإلا نم روكذملا ( كلذب ملع نإ ) ةدوقعملا ةرجألا ال
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 وأ عجر نإ هنيعب ءيشلا هلف ملعي مل نإو عورشلا لبق هجوب هبر ىلإ عجر
 . . . . . . . . عجري ل نإ هتميق

 ( هجوب هبر ىلإ ) نادف وأ ةبادو دبمك ةرجأ لعج يذلا ءيشلا كلذ ( عجر

 لبق ) كلذ ريغو قادصإو ةراجإو ةبهو ثرإو ءارشك كلملا هوجو نم

 مامت دعب هيلإ عجر وأ لصأ هبر ىلإ عجرب مل نإ ايس الو لمملا يف ( عووشلا )
 لوآلا دقعلا نأل ع لثملا ءارك الإ هل ام هلك كلذ يف هنإف عورشلا دعب وأ لمملا
 الإ ةرجالا كلت تبثت الف « كلملا نم اهجارخإ وأ ةنيعملا ةرجألا باهذب خسفنا
 رجأتسملاو ريجألا نم لكلنأب لوقلا ىلع كلذ و « هاددجيمل امهو ددجم ناث دقعب

 لوخدلا لبق ةنيعملا ةرجألا جارخإو لوخدلا نكي مل ام ةراجإلا يف عوجرلا

 تبهذ ولف ىاهدقعل هللا نم لاطبإ جارخإ الب اهباهذو ى ةراجإلا دقع يف عوجر

 اهيلع هدقع :لب اهتميق ريجأللف هريغ وأ اهايإ اهكلام باهذإب لوخدلا دعب
 ربجألل اهلك ةرجألا تبثت : ليقو “ هريغ لامو هلام ىلع دقعلا يف فالخلا
 دقعلا يف اعوجر هجارخإ نوكي ال : ليقو ى لمملا متيو لمملا يف عورشلاب

 ريجأللف“لمعلا يف لخدي ملولو مزال ءةرجألا دقعلاقنمو ع هتميق وأ هلثم نمضيف
 نإ و اهعوجر يف دهتجيلف عجرت مل نإ و رجأتسملل تعجر نإ ةرجألا كلت هدنع

 مل نإ اهتميق وأ نكمأ نإ اهلثم نمض ىطي مل نإو اهعوجر يف دهتجيلف عجرت
 : ليقو ى لثملا نكمأ ولو ةميقلا : ليقو “ فلت دقعلاو تفلت اذإ امك نكمي
 . قباسلا فالخلا ىلع عرفتي انه مالكلاف ةرم اك اهدقنب ةراجإلا دقع مزلي

 لمعف كلملا نم هجارخإ وأ ءيشلا باهذب ريجألا كلذ ( ملعي مل نإو )

 لثملا نكمأ نإ هلثم وأ ( هتميق وأ ) هبحاص ىلإ ( عجر نا هنيعب ءيشلا هلف )
 نإ ) هل وهو فلت هنأل كالهلا موي ةميق مموقتلا يف ربتعيو ى افن آ "رم ام "دح ىلع

 هعجر ىلع اقيطي ملو اضيأ وه هجرخأ وأ هيلإ لقتنا نم ديب يقي لب ( عجر م



 نمض لوخدلا دعب ضبق ام هبر ديب كله نإو . ع وجرلا دعب كله وأ

 ص جارخإ الب هبحاص دي يف كله وأ عوجرلا لبق وأ ( عوج رلا دعب كله وأ )
 نم أطخلا ءاج وأ همالعإ يف رصق وأ هآرغ لمملا بر نأل رىجألل كلذ ناك امنإو

 ' عجريل نإ :هلوقف هلبقهكاله لخدأ هنألعوجرلا دعب اممهكالهدّبق هلعل و ي هبتاج
 ةرحألا نم هرادقم ملعلا لبق هلمع ىلع هلف لمملا متأف ى ملعف لمملا ضعب لمع نإو

 ذخأي نأ عورشلاب ةرجألا موزلب لوةلا ىضتقم و ى لثملا ةرجأ هدمب هلمع ىلعو

 عورشلا دعب ملع نإ اهسفن ةرجألا دجوت مل نإ اهتميق وأ اهلثم وأ اهسفن ةرجألا
 الف اهنيب ةدقملا نأل هملع مدع يف رذع امنإو ى دقعلاب اهموزلب لوقلاك ماتلا لبقو

 ةراجإ وأ عيب دقعب ادحأ رمأ نمفالخي الثم لوخدلاب اهموزل دعب امهدحأ اهلحي
 يفف عزنلاب هنم ملع الب عزنلا دهب لعفو هعزنو هفلختسا وأ هلتك و وأ حاكن وأ
 رذمي ملف ائيش كلذ نم ةفيلخلاو رومأملاو ليك ولا كلمي ال هنأل؛نالوق هلعف موزل

 .: هلع مدع يف لوق ىلع

 لوصألا ادع ام وهوضبقلا هيف حصي ام يأ (ضبقي ام هبر ديب كله نإو )

 ص ةمهت نامض ريجألل هلثم وأ ( هتميق نمض ) كلهب قلعتم ( لوخدلا دعب )
 امو هنع تلقتنا نم اهيلعبيغي ذإ ضورملا وهو هيلع باغي ام نيب قرف كلذلو
 ريجألا متي مل نإو ) اهميلست درجمب اهنع بيغي ال وأ لاومألا وهو هنع باغي ال
 ذخأ همتأ نإ نكل ةرجألل اقحتسم راصف مامإلا هيلع بجو هنأل ( دعب لمعلا

 ءاطعإ ىلع لمعلا برو همامتإ ىلع ربجأ همتي مل نإو “ لاكشإ الو لثملا وأ ةميقلا

 ىنعمب دعب هلوقف ص هتميق نمض هلوقل بسانملا وه اذه « اهلك ةميقلا وأ هلك لثملا
 لمملا متي مل نإو يأ هرهاظ ىلع وأ كالملا لبق يأ داضتلا ةقالعل ازاجم لبق

 ةدكؤم لمملا نم لاح وأ هنع الصفنم دمب هأ لب هب همامت الصتم كالهلا بقع
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 دبب نإو 0 كله ‘ نلأ نيمألا دب ام مكحكف ضرأك ضبقب ال امو

 عبب ىلع رتشم نم نمث ذخأ نإ ى عنابلاك لخدي مل نإو . هنمض ريجألا
 ٠ . . . . ٠ . . هدي نم عاضف

 ربتعا هتميق نمض : هلوقب دارملا نوكي نأ زوجيو ى "دعب ايقاب يأ متي مل : هلوقل

 ( ضراك ضبقي ال امو ) همتي مل نإ هلمع رادقمو هأ نإ اهلك اهيطميف هتميق
 نامض ال ( نيمألا ديب ام كحك ) هكح ( ف ) لوصألا نم كلذ ريغو لخنو رادو
 مامتإ ربجألا ىلعو ى هفلت يف ببست نإ الإ ( كله نإ ) هنم ربجألل ايف “ هيلع

 ىلع امأو ة ةريسألا دقنأ ناوأ اقلطم دقملا ,وزل لوق لع هل ءيش لإ ص لمملا

 [ناإو) ى لمملا عطقيو يقابلا هبحاص مرغو لمع ام ردق هنع بهذف رخآلا لوق

 ضبقي ام هبر ديب كله نإو : هلوق ليدع اذه ( ريجألا ديب ٠ ) ضيقي ام فلت

 دقف"متأو لخد نإ نكل ( لخدي مل نإو ) ) هعبيضت يف ببستي مل نإو ( هنمض )
 “لمع ام ردقب هنع بهذ متي مل نإو “ هرجأتسم ىلع ائيش كردي الو 2 هنع بهذ

 :ليقو “اضيأ نامض اذهو ص لممي مل ام لباقي ام لثم وأ ةميق ةدرو نامض كلذ و
 لخدي مل نإو ى هرجأتسم ىلع كردي الو « هلك كلذ هنع بهذو ى ماتلا ىلع ربجي

 ءاش نإ لب ربجي ال : ليقو “ بهذ ام الإ هل ءيش الو لمملا ىلع ربجي : ليقف

 : ُتلق ؟هعبضي م ةنامأ هديب وهو نمض فيك :تلق نإو ث ةميقلا وأ لثملا نمض
 ه ةنامألا ذخأ نم مكح همكح سيلف لمعي نأ ىلع هسفنل هذخأ لب ى ةنامآلاك سيل

 وأ ( إرتشم نم ) عاب ام ن ( انمث ذخأ نإ ) هبئان وأ ( عئابلا ) مكح ( ك ) لب
 هنأل عيضي مل ولو نمضي هنإف ، عيبلا متي ملو ( هدي نم عاضف عيب ىلع ) هبئان
 . همطعمل ظفحلا ىلع ال كلملا ىلع ذخأ

 ريجألل نوكت ءيشلا كلذ ةميق نأ مهنم لدي اذهف : للا همحر خيشلا لاق
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 كلهف نيمأ ديب هالعج نإو كله موي ةميقلل درلا وأ مامتإلا ريجألا ىلعو

 . . . .ديجألا لخدي ملام لمعلا بر ىلعف

 ضقتنا دق لوألا اقافتا نأل ص ءيشلا كلذ باهذ دعب لمع نإ هلثم
 هنأ كلذ هجوو ث ىلوآلا ةلأسملا يف انتركذ اك ءيشلا كلذ باهذل

 ريظن يف نوكت وأ اهدرب نأ امإف ى هتمذ يف هتميق تبترت لمملا لبق عاض امل

 يف انركذ امك هلوق يضتقيو ى انه لودملا ةميق ىلإ جاتحي الو لثملا ءارك يهو هلمع
 ملع اذإ الإ ريجآلا دي نم ءيشلا باهذب اهقافتا ضقتني ال هنأ ىلوآلا ةلأسملا
 لمملا ءارك هل نوكي ذئنيحف « لمعلا يف ريجألا لخدي ملو كلذب رجأتسملا

 لخد وأ كلذب رجأتسملا ملعي مل اذإ امأو ص هماقم ةمئاق بهاذلا ةميق نوكتف
 ال ةمهاذلا ةرجألا كلتب يضميف ى اقافتا ضقتني ال هنأ رهاظلاف ى لمملا ريجألا

 كلذ يف رمألاو ء ىلوآلا ةلأسملا ف انرك ذ اك هلوق كلذ ىلإ دشرب امبرو اهتميقب

 ةمالعلا هلاق ى اهتميقب وأ ةرجألاب ىضم ءاوس جراخلا يف ةرمث هل سيل هنأل لهس
 هذه نأ ىلوآلا ةلأسملا يف انركذ امك هلوقب خبشلا دارأ هنأ لمتحيو ى خيشلا ىلع
 هديب كله اذإ ( ريجألا ىلعو ) هريغ نع رظنلا عطقب ضاقتنالا يف كلت ريظن
 (مامتالا)ع ويبلا يف ضبقلاك انه ضبقلاو « هدي يف هلعج هنأ لمعلا بحاص ديب وأ

 لبق كلذ تركذ دقو ى ءيشلا ( كله موي ) مدقت اك ( ةميقلل درلا وأ ) لمعلل
 ريجألل رايخلاو « فالخو لصفتب هترك ذ نكل هركذ هنأ ىلع علطأ م ذإ بيرقب

 متأ وأ ددرأ ريجأ اي : كلوق ةلزنمب ةمقلل د رلا وأ مامتإلا ريجألا ىلعو : هلوق نإف

 ( لمعلا بر ىلعف كلهف نيمأ ديب هالعج نإو ) رايخل هل نأ يف حيرصلاك اذهف
 ائيش ريجآلا هيف قحتسي مل لمملا برل هلك هنكل « هديب اميمج هالعج ولو اهنأل
 مل ولو ةراجإلا دقع مزلي : لاق نم دنع الإ ( ريجألا لخدي م ام ) لمعي م ذإ

 نإو كملع اذإ ءيشلا كلذ ةمسق ال هلشم ءارك ىتحتسا كلذ دمب لمع نإف « لخدب

 خسفلابهبحاص يضر وأ لمملا يف لخدي مل نإ ةميقلا در امنإ و ءيشلا ةمىقف ملعي ل
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 ٠ ربجاأل ١ ىلع م امتال ١ دعب و [{ لكل ام ردم انب هدعب و

 ردقب ايهنيب هدعب و) لخد ولو دقعلا مزلي ال :لاق نم دنع وأ لخد ولو يضرو
 اهنأل ، يقب ام لمعلا بر نع وأ لمع ام رادقم ريجآلا ىلع بهذيف ى ( لكل ام
 هلام هنأل ( ريجألا ىلع مامتالا دمب و ) هلمع رادقم ريجألا قحتساو اعيمج هالمج
 . ملعأ هللاو هلمعب هقحتسا هلك
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 باب

 اهث رح ىلع ريجأ رجأتسا عرز وأ ضرأك هلحم لمع بر جرخأ نإ

 ريجألا لمعمث اضيأ هلبق هيلإ عجر مث لوخدلا لبق هكلم نم هدصح وأ

 باب

 لمعلا لحم ىلع ءىراوطلا يف

 هلمعلع ةرجألا تدقع ام يأ لمملا لحم يأ ) هلح لمع بر جرخأ نا (

 تعجر مث نهترملا اهعاب مث ةنوهرملا هضرأ ثرحل لجر رجأتسمك هريغ هجرخأ وأ

 هدصح وأ اهثرح ىلع اريجا رجاتسا عرز وأ ضراك ) ام هجوب نهارلا ىلإ
 بر جرخأ يأ جرخأب اضيأ قلعتم ( لوخدلا لبق ) جرخاب قلعتم ( هكلم نم
 هوجو نم هجو يأب لمعلا يف ريجألا لوخد لبق هكلم نم هلع لسعلا

 نمهجوب اضيأ كلذ دعب هكلم "نأب لمعلا بر ىلإ يأ (هيلاعجر مث ) جارخإلا
 : هكلم ىلإ يأ فاضم ردقي وأ كهكلم يأكلملا ىلإ عجرم دارأ وأ“كلملا هوحو

 لمعلا لخد يأ ( ريجألا لمع مث ) لمملا يف لوخدلا لبق يأ ( اضيأ هلبق )
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 لوخدلا لبق ملع نإو هربخي مل ذإ ه؟رغ دق و {ملعي مل نإ ءاركلا كلذ هلف

 جارخإلاب لوألا خسفل ءؤانع هلف هملع دعب لمعف عجر مث

 لمع نإ هضعبو “آلوأ هلك هادقع يذلا ( ءاركلا كلذ هل ) هلك هلمع نإ ( ف )

 ىلعهلف همتي مل وأ همتأ دازف اضعب لمع ام دعب ملع نإو ( ملعي مل نإ ) هباسحب هضعب
 هلشم ءانع هدعب لمع ام ىلعو « لوألا ماركلا نم هلباقي ام ملعلا لبق لمع ام

 لمملا كرت راتخال هربخأ ول هنأ رغلا هجو « جارخإلاب ( هربخي مل ذإ هرغ دقو )

 رابخإلا نم عنام ناك وأ يسنف رابخإلا ىون نإو « ةدئاز ةرجأ بلط وأ الثم

 ىنعم نوكي نأ زوجيو ى رورغلا مثإ هيف سيل نكلو « مكحلا يف رورفلا ةلزنمبف
 كلذك سيلو لوآلا دقعلا ىضتقم ىلع هيف هنأ نظي لمع يف هعقوأ ه"رغ : هلوق

 لمشيف “ هاضتقم ىلع ءاقبلا عرشلاب مزلأ ولو ى لمعلا بر لعف ىضتقم ىلع

 عزن نم ةلاكو ضاقتناب لوقي نم لوق ىضتقمو “ هجوب عنملاو نايسنلاو رورغلا

 ام جارخإب ملعي مل ولو “لثملا ءانع ىلإ ريجآلا عجري هنأ عزنلاب ملعي ملو ةلاكولا نم
 لمملا بر كلم نم كلذ جورخب ريجآلا ( ملع نإو ) هكلم نم هبر لمعلا هيف
 ريجلا ( لمعف ) لمعلا بر كلم يف ( عجر مث ) لمملا يف ( لوخدلا لبق )
 وأ لقأ وأ لوآلا ءاركلل ايواسم ناك ءاوس (هؤانع هلف ) عوجرلاب ( هماع دعب )

 ءاركلا هل نكي مل امنإو « يتاي وأ "رم اهف ءاركلا لطب ام لك اذكهو « رثكأ

 لوآلا ءاركلا خسفل هؤانع هل ؛ دارأ وأ ( لوألا ) دقملا ( خسفل ) لوألا

 لمملا لحم لمعلا بر جارخإ “جورخلاب هملعب هيلع ةجحلا مايق عم ( جا,رخالاب )
 ءاقب هعوجرب نظ هنآل هماع عم اعربتم دمي ملو ءانعلا هل ناك امنإو ‘ هكلم نم
 هؤانعهلف لممف“ملع وأ جورخلاب ريجألا ملعي ملو عجري مل نإ و “ لمعف لوألا دقعلا

 فلخلا ىلع ناينبم نالوقلاو ه ملع نإ هيلع كردي ال : ليقو ى هيلإ لقتنا نم ىلع
 هلمع يف ناك اذإ هءانع هل نأ حيحصلاو ى هنم رمأ الب دحأ لام يف لمع نميف
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 . هرامتخاب لوخدلا دعب هجرخأ نإ ةلماكةرجألا هيطعي و

 هلف ملعي ل نإ : ليقو « اعربتم دمي الف رجأب لمعي هنأ فرع دقو “ حيحص عفن
 دازلمعلاءانعهيلإلقتنانمىلع لمملا بر كرديو « دوقعملا ءاركلا لمملا بر ىلع

 ‘لمملابر ىلع هؤاركف عجر ىتحملميملولمعنإ و ىواس وأ صقن وأ ءاركلاىلع

 ى لعي ملو عوجرلا دعب اضعبوعوج رلا لبق هدعب اضعبوجورخلا لبق اضعب لمعنإ و
 مل ايف هلمع لباقي امو ملع اهف ءانعلا هلف ملع نإ و “لمملا برىلع لوألا ءاركلا هلف

 هكحفلومعملا وهضعبلا اذهناكنإفنّتعملا هضعب جرخأ نإ و“لوأآلاءاركلانم ملعي

 جارخإلاب لملامدع رابتعاب« هيلع ءانعلاب وأ ةرجألانمهباسحب'نكللوسعملا لكلا مكح
 ةيمست جرخأ نإو هباسحب ءاركلا هلف رخآلا ضعبلا لومعملا ناك نإو « ملعلاو
 كلذو لمعلاو ملعلا مدع باسحب ءارك وأ ةرجأ نم لمع ايف اهباسحب هلف ةعئاش
 ايهنم لكل نآل وه امنإ خسفلا لجأ نم ءانعلل عوجرلا نم هانركذو هركذ يذلا

 ص عوجرلا ةلزنمب دمي ال : ليقو “ عوجرلا ةلزنمب جارخإلاو لخدي مل ام عوجرلا
 هل يذلا يرتشملا نم لوبق وهله عيبلا يف رابخلا هل نم فرصت يف اوفلتخا اك

 اذه « رايخلاهل لعج نإ رايخلا هل يذلا عئابلانم ةدر وأ رايخلاهل لمج نإ رايخلا
 تمزل : لاق نمو ى ناث لوق اذه ى ادر وأ الوبق كلذ دعي الو دحاو لوق هلك

 لصاحلا وجارخإلا نالطبل“ملعيمل وأ جارخإلاب ملع ءاركلا .ريجاللفاهدقعب ةراجإلا
 مدقتملا فالخلا هيفو “ ةرجألا مزلت ىتم « فالخلا ىلع ينبم انه ثحبلا نأ

 لحم جرخأ يأ ( هجرخأ نإ ) لوآلا ءاركلا يهو ( ةلماك ةرجالا هيطعيو )
 جرخأ يذلا وهو لمعلا بر رايتخاب يأ وه ( هرايتخاب لوخدلا دعب ) لمملا

 امب ال رابتخاب جارخإلاب عجر املو ى لوخدلا دعب عوجر هنأل هكلم نم لمعلا لحم
 ثضعبلاب ريجألا يضر نإ الإ اهلك ةرجألا هتمزل بصاغ عنمب وأ هللا لبق نم ءاج
 كلذو لمملا مامتإل هيف ريجألا لخديف هكلم ىلإ هعوجر يف ببست ءاش نإف

 .لوخدلاب ةراجإلا موزلب لوقلا ىلع لطاب جارخإلا كلذ نأل ى لكشم
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 ةنس اهيعر ىلع منغ وأ.قيرطب نيعم ىلإ هلقن ىلع رجؤتسا ماعط كله نإو

 يعرلا و ريسلا ردق الإ يعارلاو ةبادلا برل سيلف اهيف مولعم اهئانثأ يف

 . هللا نم ءاج فلتلا نألء اضبق ولو

 اهلخد نإ ءاركلا ةدم متت ىقح اهميب هل تبثي ال اراد ىركأ نم هنأ اك
 ةرجألا هيلعف لمعلا نم هعنم نإ الإ هجارخإل رثأ الف « هل اهارتكا امل يرتكملا

 هلمع لباقم ريجألل و « هجارخإ حصي لخد ولو اهموزلمدعب لوقلا ىلعو ةمات
 مامتإل طرش هلعلو ى دقعلا مزلي ىتم لاوقألا بسحب اذكهو س ةرجألا نم طقف

 . هيلإ جرخأ نم ىلع ةراجإلا ةدم

 عضوم ( ىلإ هلقن ىلع رجؤتسا ) ءايشألا نم ءيش وأ ( ماعط كله نإو )
 دق ناويحلا نم ءيش وأ ( منغ ) كله ( وأ ) كلهب قلعتم ( قيرطب نيعم )
 اهلخاد يف يأ ( اهئانثأ يف ) رثكأ وأ لقأ وأ ( ةنس اهيعر ىلع ) رجؤتسا

 ةنس اهيعر ىلع منغ : هلوق وه يذلا هديق رابتعاب لوألاب وأ ردقملا كلهب قلعتم

 ( امهيف )منغلاو ماعطلا ىلع ابحسنم لوآلا رجؤتساب قلعتم ( مولعم ) رجأ ( ب )
 يف هريمض نم لاح وأ ردقملا رجألل تعن فوذحمي قلعتم منغلاو ماعطلا يف يأ

 سيلو نيعقاولا ( يعرلاو ريسلا ردق الإ يعارلاو ةبادلا برل سيلف ) مولعم
 ىلامت ( هللا نم ءاج فلتلا نأل ) ةرجألا لك ( اضبق ولو ) يقب ام ردق امف

 وأ ىرخأ منغب يتأي نأ فلكي الو ى امهريغ ناسنإ ةطساوب وأ ناسنإ ةطساو الب
 وأ ةبادلا هذه هل يركي نأ لثم ةعفنملا اهيف ىلا نيعلا تبهذ ول اك رخآ ماعط
 ام رئاس نأ تملع دقو “ رسكنت وأ ةنيفسلا قرغت وأ ةبادلا تومتف ةنيفسلا هذه
 تدقع ام لكايهلثمو“ماعطلا كح هكح لقني ام رئاسو ط منغلا مكح هكح ىعرب

 لمع لكو “هطيخي ربوثك ضعب لمع دعبو هلمع لبق كلهو هلمع ىلع ةراجإلا
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 ماعطب نايتإو ميلست يف لمعلا بر ريخ و «ضبق دعب در ارمرلي مل ليقو

 ىرخأ منغ وأ رخآ

 دصحلا ىلع ةراجإلاك اهضعب لمع دمب اهلبق فلتف ةدم هيلع ةرجألا تدقع

 الب كالملا ناك“ءاوسو ى هلك يقابلا عرزلا لوزيف ةدملا ضعب دصحيف مايأ ةثالث
 بربناك نإ و « داسفإ و بصغك رمجألا ريغو لمعلا بر ريغ ةطساوب وأ ةطساو

 لممي مل ام ءانع درب : ليقو ى ائيش اهنم درب الف ةرجألا دقنأ دقو ى لمملا
 نإو ص لمملا ريجآلا لخدو دقنأ ولو عوجرلا هل : لاق نم لوق وهو “ ريجألا

 : ليقو ى كلذ لطبأ دقو ةرجألا عومجب ىلع دقع هنأل هل ءيش الف ربجألاب ناك

 ليقو) لمملا لخدو هل دقنأ ولو عوجرلا هل : لاق نم لوق وهو لمع ام ءانع هل
 دعب ) ةرجألا يقابل ( ةدر ) امهريغ اهلثمو ةبادلا برو يعارلا يأ ( امهمزلي م
 نم ايهنم عقو ام ىلع ديزب ام ضعبلا اذه يف ناك اذإ اهضعبل وأ اهلك امهل ( ضبق
 اعديأب ام ناكسمي ايهنأ لصاحلاو ع طقف لمع ام رجأ هلف ضبقي مل نإو “ لمملا

 لقأ ناكو اهضعب ناك نإ نكل ى اهضعب وأ اهلك ةرجألا ءاوس ايل اكلم نوكيو
 لمعلا هبف امباهذ نألكلذ و“ايهلمع رادقم هب متي ام لمعلا بر امهل داز المع ام

 فنصملا ةلأسم وه اك ىلاعت هللا لبق نم لب هنبس نم الو ريجألا لبق نم سيل

 لمع ام ردق هب متي ام هبلع ديز هلمع نود امو لمع امم رثكأ ولو هل وهف ضبق اهن
 يأ ةرجألل ( ميلست يف لمملا ؛بر ) لوقلا اذه ىلع ( ريخو )

 رضحي نأ نودب ريجالل كلم يهو هدي يف يه اك ريجألل اهكرت يف
 وأ ) هلقني ( رخآ ماعطب نايتإ ) يف ( و ) لمعلا هيف متي ام هل
 لمملا ريغ هيلع كردي الو هبلع دقع لمع لك اذكهو ى اهاعري ( ىرخأ منغ
 ملو هماعط كله نإف ی هسنج نم ناك ولو هفنص نم نكي مل اذإ كله يذلا

 ماعط ريغ لقن الو ريمش و ربك لوآلا فنص ريغ رخآ ماعط لقن هيلع كردي
 نيب ام ريدقتب ولو اذكهو“رقب يعر هيلع كردي مل همنغ كله نإف ى ةراجحك
 اذك و ع طقف ايهدحأ طرش نإ الإ دحاوك نأضلاو زعملاو نيفنصلا وأ نيسنجلا
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 ىبأ وأ ىنغتسا وأ نام مث اهترجأ اهل دقن يبصل ةأرما عضرتسم اذكو

 نل اهب ّنضم هب ثدح نإو « فال وق هل درلا يفف ماتلا لبق اهنم لوبقب
 ٠ .ما ذجك هتعضرأ

 لمملا نم ىبأف « لثم ىرخأ منغ وأ رخآ ماعطب هل يتأ اذإو.. سوماجلاو رقبلا
 نايتإلا كرت نإو ى كله ايف هلمع يذلا لمملا ىلع هترجأ رادقم الإ هل سيلف
 ى تكرت : لاق اذإ هب يتأي ام دقفل هكرت ناك ولو هيلإ عوجرلا دجمل كلذب
 مث اهترجأ امل دقن يبصل ةأرما عضرتسم اذكو ) هبلق يف ايف هسفن بساحيو
 ةبرشألا نم بارشب وأ بارش و ماعطب نبللا نع ( ىنغتسا وأ ) يصلا ( تام

 ةدم مامت ( ماتلا لبق ) اهريغ نم ديربو ( اهنم لوبقب ىبأ وأ ) عاضرلا كرتف
 ( درلا يفف ) اهمامت لبقف ةنسك ةدم ادّبق نإو اقلطأ اذإ نالوح يهو عاضرلا

 ( نالوق ) عاضرلا ةرجأ اهل دقع يذلا وهو عضرتسملل يأ ( هل ) ةرجألا يقابل
 ىلع اهداز اهلك ةرجألا اهلصت مل نإف “ اهنم عانتمالا ءىجي مل هنأل هل درت ال : ليق
 افن آ "رم ام ىلع ةدملا يقاب هعضرت الفط امهل رضحأ ءاش نإ و“اهلمع لباقي ام رادقم

 يصلاب يأ ( هب ثدح نإو ) ةرجألا نم ةدملا يقاب لباقي ام رادقم هل درت : لبقو

 اهنأل صربو ( ماذجك ) هتعضرأ نإ اهرضي ام يأ ( هتعضرأ نإ اهب "رضم )
 هنيبوكنيبوموذحملاملك» : للع لاق “كا ءاش نإ اهرواج ىلإ للا نذإب نالقتني

 . ا « نير وأ حمر دىق

 « بطلا لصأ ف بحلا ةفحت » ق هتنب اك لقتني اع صربلا نأ ءاطألا ركذو

 لسلاو سرقنلاو ةنفعلا حورقلاو ةقيقدلا ىلاو يردجلاوبرجلاءابطألا ركذ اذك و

 )١) ىلعي وبأ .
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 هيلو ضري ملو "لمح اهب ناب وأ اهنبل راغ وأ ،هسكعك هعضرت نأ تبأف

 تدرو تصص وق كلذ ىلع هعضرت نأ

 باتكلا كلذ يف اهتركذ اك عرصلاو دمرلاو رجنلاو ءاينوخلاملاو ةبصحلا و ءابوقلاو

 اهوحنو صربو ماذجك اهب "رضم اهب نوكي نأ وهو ( هسكعك هعضرت نأ تياق )
 ع ناك دقو ‘ بيعم لماحلا نبل نإف ( لمح اهب ناب وا اهنبل راغ وأ ) ةرم ام
 مدع سيلو ى هني ملف « مهرضي ال مورلاو سراف نأ هفلبف “ هنع ىهني نأ دارأ

 ناك ولو هب ءافتكالاو هعاضرإ نكمم هنأ ديفي لب ابمم هنوك نع هل اجرخ همهت

 لجحلا وأ رضملا نم روكذملا ( كلذ ىلع هعضرت نأ هيلو ضري ملو ) ابيعم
 ام ( تدرو ) ةدملا نم يقب امو اهعاضرإ عبتا يأ ةرجألا يف ( تصصوق )

 مل نإف ى اهعاضرإ نم لباقي ام تذخأو « ةدملا نم يقب امل الباقم ةرجألا نم يقب

 ىضرب نأ اهل الو هل غلحي ال ناك ولو ى ةلماك ةرجألا اهلف يه بات ملو هلو باي

 نكي ملو اعيمج اهيف ةلعلا تناك نإف ى يبصلا رضي وأ اهرضي امب ىضرت نأ وأ

 كرت ايهنم دارأ نمل ارذع كلذ نوكي الف ةاقالملاب اهيف وأ هيف اهتدايز فوخ

 صربو دحاوف ضيبأ صربك تفلتخا نكل «اهيف ةدحاو تناك نإ و“ عاضرإلا

 اهلف “ كرتلا اهنم دارأ نم رذمي هنإف « اهتدايز فمخ وأ هريغ يف دوسأ وأ رمحأ

 يكبا لهجلل عاضرلا ىلع ةرجألا زوجت ال : ليقو “ طقف ىضم ام باسحب
 باحو . ا١) 4 “هروجأ “رهوتآف ل نعضرأ نإف ل هي هىلع لكشيو هعاضر

 ةرجألا دقع وه امنإ لوقلا اذه بحاص دنع عونمملاو ى ءانعلا روجألاب دارملا نأب

 نإوإ» : ىلاعت هلوق امأو « زئاجف اهءانع ىطعتف عضرت نأ امأو ى عاضرلا ىلع

 ةعضرملاذاختا وعاض رإلا بلطءهانممن“"؛همكيلع حانج" الفكدالوأ اوعضرتستنأ متدرأ

 ( ١) قالطلا : ٦١ .

 ( ٦ ) :ة رقنلا ==
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 ةعفنملاف نيدب نيد عيبك دقن الب ةرجألاو « هلبق ال ضبق دعب كلذ و

 هيلع عمجت لسك هدعب تيوقوضبق لبقتفعض اذلو ء نام ودعم ءاركلاو

 الف )« فورعملاب متيت آ ام متملس اذإ لف : العو زع هلوق امأو « اذهل عنام الو
 نهومتيت آ ام متيتآ اذإ ىنعملا نوكي نأ زاوجل ةرجألا دقع يف نوكي نأ مزلي
 دقع تقو نهومتيطعأ اذإ ىنعملا نأ ردابتملا ناك ولو ى فورغملاب ءانعلا نم

 ةيبرت يف ريصقتلا جرح مكح مكنع يفتني ذئنيحف ى هءاطعإ متدرأ ام عاضرإلا

 ىلع كلذ نأ هنم ردابت ولف.‘٢ 'هچ نهتوسك و نهقزر هل دولوملا ىلعوإلامأ و «لفطلا

 نوكي نأ اضيأ زئاجو ةيبرتلا ىلع نوكي نأ زئاج نكل ى عاضرإلاو ةيبرتلا
 ضبق دعب )صاصقلاو د رلانم روك ذملا(كلذو) ردابتملا وه لب“ءانعلبةرجأ دقع الب
 بسحب اهلو « ةدرلا نع الضف ضبق اهل نكي مل ذإ ةدر الف ى هلبق امأو “ ( هلبق ال

 هئاطعإو نمث راضحإ الب يأ ( دقن الب ةرجألاو ) هيف فالخ الو ، تلمع ام

 نال يأ لبيلعتلل ءافلا ( ءاركلا و ةعفنملاف نيدب نيد ) عببب ةهيبش يأ ( عيبك )

 ةتمذيف ةرجالاف “ ةمذلا يف لبقتسم اهنم الك نآل ( نامودعم ) ءاركلاو ةعفنلا
 ةمذ يف ةعفنملاو يرقملا ةمذ يف ةرجألاو ص ريجآلا ةمذ يف ةعفنملاو لمملا بر

 دوجو مدعل دوجو الك طقف ةعفنملا ضعب دوجوو ةعفنملا هبف امب ةقلعتم يركلا

 (اذلو ) لصأ ةعفنملا نم ءيش هبف دجوي ملو دقعلا لاح ربتعملا لب “ دعب الا يقابلا

 دارأ نمو “ةهارك اهمزليف اهدقع فعض يأ ةرجألا يأ ( تفعض ) اهمدمل يأ

 اهنأل دقنلا دعب يأ ( هدعب تيوقو ضبق لبق ) ةرجألا دقنأ كلذ نم صلختلا

 عنام وأ هوحن و منغلا فلت نم غنام ضرع نإ امأو ( هيلع عمجم" ملَسَك ) ذئنيح

 الإ مهل امف اهل دقع امم لقأ تضبق وأ ةرجألا صبقت ملو رك ذ اك عاضرإلا نم

 )١( ةرقبلا : ٢٣٣ .

 ( ٦ ) ةرقبلا : ٢٣٣ .
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 مث اضعب لمعف هضبق نيعب مولعم يف ةملث دس وأ ريذح مدرل رجؤتسا نمو

 هئادتبا يف لمعلا بر ريخوءسلدي مل نإ نمضي مل هب بهذو ليس همده

 ريجألا دح لإ

 هل لدي اك صرلاب نفدلا وهو مولعم ( ريفح مدرل رجؤتسا نمو ) مهلمع رادقم
 ( نيعم ) رجأ ( ب مولعم ) عضوم ( يف ) ةمولعم ( ةملث دس وأ ) دعب ام هل
 رجأب يأ نيمم يف ريمضلا نم لاح وأ ردقملا رجأل ناث تمن ( هضبق ) ةلمجو

 مث ) دسلا وأ مدرلا نم ( اضعب لمعف ) راجئتسالا دمب اضوبقم وأ ضوبقم نيعم
 هلازأ يأ ،كلذ ريغ وأ ناويح وأ ناسنإ وأ “حير وأ ( ليس ) هضعب وأ ( همده

 نيمضتلا يف نيهجو دحأ ىلع ةلازإلا ىنعمل مدهلل نيمضت كلذو دسلاو مدرلا لمشف

 ةديقم ةلازإ مدهلا ناف ى قلطملا يف ديقملا لايعتسا نم نوكي نآ كلذ نم ىلوأو

 : هل وقي نفدلا ةلازإ ركذ وأ مدرلا علقل هلماشلا ةلازإلا قلطم يف هلمعتساو ءانبلاب

 ع لمملا بر ىلع لاز لب هيلع كلذ لاوز نكي مل يأ ( نمضي مل هب بهنو )
 هسلد نإو « دسلا وأ مدرلا يف ه ( صلدي مل نإ ) لمع ام بسحب ءاركلا ريجأللو
 فيفخب مدر وأ فيمضب هانب وأ للخلا هيف لعجي وأ ءانبلا دمجي ال نأ لثمب نمض

 ءانع الو “ لبسلا هب بهذ يذلا ضقنلا كلذب اهنيب ىضر وأ فرع نكي مل نإ

 لاوزل اببس هيف سلد ام ناكو ضعب نود ضعب يف سد نإو ى لمع اهيف هل

 نمض [اربس نكي مل نإو نمض اهريغ وأ حير وأ ليسب سلدي مل ام

 لاز نإ هلك لمملا ءادتبا يف يأ ( هنادتبا يف لمعلا بر رئيخو) طقف سلد ام
 (ريجألا)لمع ءاهتنا (دح ىلإ ) رجأتسملا لمعيف “ هضعب لاز نإ يقب اممو « هلك

 دح ىلإ يهتنم يأ ةفوذحم لاحي هقيلعت زوجيو ى تيأر امك فوذحم لمعيب قلعتم
 مدع ق ريجألا لوق لوقلاو “ ةىكحم الو ةنراقم ال ةردقم لاح يهو “ ريجألا

 عضوم ىلإ ىنب هنأ ريجآلا ىعدا نإف ى ءانبلا ةيمك يف رجأتسملا لوقو سيلدتلا

 ريجألا نّيبيلف “يردأ ال : لاق وأ كلذ نم لقأ ىنب هنأ رجأتسملا ىعداو اذك
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 ٠ ٠ ٠ ںاسحلاب درلا يفو متيف

 :هل لاق نإو “فلحي ليقو « هدي يف كلذ سيل هنآل « رجأتسملا ىلع نيمي الف الإو

 اذإو ى فلح رزجاتسملا ركنأو لصو هنأ تررق وأ اذك ىلإ لصو هتيأر دق
 ث .لمملا ريجآلا ( متيف ) سلد ام هنأ فلح هبلع نايب الو « سيلدتلا ريجألا ركنأ
 امل ( باسحلاب ) ةرجألا يقاب "هر ( درلا يفو ) ةلماك هترجأ ذخأيف وأ اقفتا اك
 ام لباقم لمملا بر هنم دريو ى هلمع لباقم ريجألا كسمي لمعي مل امو“ ريجألا لمع

 لب : ريجألا لاقو ى باسحلاب يلإ ددرأ : لمعلا بحاص لاق نإ و “ لمعي مل
 ةداعإللةرجأ الو“اهلك ةرجألا قحتساف لمملامتأ و سلدأ مل ولو لاز ام لمع ديعأ

 عرش دقهنأ ههجوو“ريجألا لوق لوقلا نإ : لوقي ةتس يبأ نب دمحم ورمع ابأ "نإف

 ؛عربت لمملاةداعإ نإ : لاقي الف ‘ لاك إلا ىلإ هب لصي ام ىلع ىقبيف “ لمعلا يف
 مامت ىلإ هب لصوتي هنأل ةئيزم هل انه هلوبق : لوقن اتنآل عربتلا لوبق مزلي الو
 . الوأ دوقعملا لمعلا

 قلطأ اك لمعلا بر هدارأ اذإ باسحلاب درلا ىلع ربجي هنأ خيشلا مالك رهاظو

 وه امنإ “ عربتلا لوبق مزلي ال هنأ نم انتركذ امو « لمملا برل رايخلا توبث يف
 ءام ال ثسح ةالصلل ءام لوبقك هلوبق مزل ضراع ناك نإ و “ ضراع نكم ل اذإ

 .ثيح ىلإ لاز ام لمعإ : هل لقي مل نإو « كلذك هسفن ةيجنتل برشلل وأ اهف
 ىلإ ءادتبالل ارابتخا دمي ال كلذف ى كلذ نع اتكاس لمع هنكلو « تيهتنا
 ام لمع هل نألو « كلذ رايتخاب قطني مل هنأل ريجألا مامتإ مث ريجألا لصو ثيح
 درب ملو ةرجألا يقاب ةدر راتخا نإو ى لمملا كرتو ةرجألا يقابتدر راتخا ولو هل
 خسف نأل ص ريجألا مامتإو ريجألا دح ىلإ ءادتبالا ىلإ عجري نأ هل سيلف ى هل

 . قيقحتلا دنع دوقعلا رئاس دقعك قطنلاب نوكي هخسف نمل دقعلا .

 ل ام كلذ لإ عوجرل ١ لمملا ب رل : ةتس يبأ نب ورمع نب دمح هللا دبع لاقو
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 وأ رجح وأ بارت لقنل رجؤتسا نإو 2 هباسحب لمع ام هلف ضبقي مل ناو

 .هضعب لمعف مولعم هيف وأ رخآل مولعم نم ريفح مدر

 ذإ هيلع "هر ءاش نإو : خيشلا لوق نم اذخأ ريجآلا نم هدر بلط ام ضبقي
 كلذك سيلو « كلذ ىلإ عوجرلا هلف “ ةدرلا لصحي م امف ى هيلع ةدر هلوقب رسع

 هءاش اذإ نيرمألا دحأ هل نأ هملع در درلا ءاش نإو : هلوق ىنعم نال يدنع

 دحأ ىلإ لمعلاهمزلي ملو لمعلا بر رّسخ امنإو ، همزليو اهنيب لصفلا نوكي هيف
 ريجألا لمع ام ديعينألمعلابر مازلإلهجو الف ريجألل الوأ دقع لمملا نآلريجالا

 رابخ الو ( هباسحب لمع ام هلف ضبقي مل نإو ) لمع ام ةداعإ ريجآلا مازلإل الو
 . ةرجألا دقن مدعب هدقع فعضل لمملا برل

 ,أ ليسلا لازاف « سيلدت الب اهلك رفحلا مدر وأ اهلك ةملثلا رجألا "دس نإو
 ام نامض .رىجألا ىلع : ليقو 0 اهلك ةدوقعملا ةرجألا هل و هملع نامض الف “ هرغ

 . رصقي ملو عيضي مل ولو ماتلا لبق دسفو “ لمع

 ناتسب ىلع اطئاح وأ اراد هل يبي نأ ارجأ ىضق نم : ;_ جاتلا , ق لاق

 :لبقف “ ثيغلا همده مث هنم ائيش ىنبف اعارذ ضرملاو ةطسب لوطلا هل "ةدحو

 . هوانع هلف ى كلذك مدهف لهج هيف ناك نإو « متي ىقح ريجألا ىلع بهذي هنإ
 . راصتخاب ه ا

 نإو ) دسلاو مدرلا ف مالكلاك لامعالا رئاس يف مالكلاو ثمفلا ربغ اذك و

 (ريفح مدر وأ ) امهريغ وأ مولعم ( رجح وا ) مولعم ( بارت لقنل رجؤتسا
 وأ) لقن ىلإ دئاع اذه ( رخآ ) مولعم عضوم ( ] مولعم ) عضوم ( نم ) مولعم
 هل فصو دقو “ عضوملا نياع نأب مدر ىلإ دئاع اذه مولعم عضوم يف يأ ( هيف

 نيروكذملا دحأ ضعب ( هضعب لمعف مولعم ) رجأ ( ب ) هضرعو ريفحلا لوط
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 هلمع ردق هئارك نم هلف كلذ لقن وأقافتالا دح ىلإ ليس ريفحلا مدر مث

 . بج لمل رجؤتسا نإ اذكو «ضبق ولو هل ءيش الف الإو٬ لمع نا

 وأ حير وأ رهن وأ رحب وأ ( ليس ريفحلا مدر مث ) لقنلا ضعب وأ مدرلا ضعب
 هدمب تركذ ام وأ لسلا ( لقن وأ قافتالا "ةدح ىلإ ) كلذ ريغ وأ ناسنإ

 ادعاصف دحاولا ىلع قلطي رجحلاو « هريغ هلثمو “ بارتلا وأ رجحلا ( كلذ )

 نم هلف ) اقرفتم وأ اممتجم ريثكلاو لبلقلا ىلع نقلطي تيزلاو بارتلاو ءاملاك

 اك ( لمع نإ ) ى اهضبقي مل وأ اهضبق ، ةدوقعملا ةرجألا نم ( هلمع ردق هنارك
 هركذ نكلو « لصالا ناكل هطقسأ ولو هضعب لممف : لاق ذإ ةلأسملا ضرف وه

 وهف هريغ وأ ليسلا لمع امو لمع نإ يأ ( ةزمهلا حتفب ةفب ) وأ هدعب ام هب نسيل

 ةرجألا ريجاأللف ص ريجألل هتلمع ينإ : لاقو نإلا لمع ام الإ لمعلا برل
 ص ناسنإلا لمع ام ةرجأ نم فصنلا ريجأللف « امهل هتلمع : لاق نإو ى ةدوقعملا ٠

 ناسنإلا لاق نإ و٤هدبع وأ هلفط لمع لمعلا برلو“هدبعولفطلا هنبا هلمعامهل و
 رئاس يف اذكو ى هل هلمع هنأ لاق ام هلف هريغل اذك و ى ريجألل اذك هنم تلمع

 هنإف « لمملا متي ملف ع اضعب هريغ وأ ليسلا لمعف “ اضعب لمع نإو ى تاراجإلا
 هريغ لمع دتعت نإ اذك و ى طقف رخآو آلوأ لمع ام رجأ هل و يقابلا لمعي

 ين لمملا يقاب نع هتفكي نأ لمعلا بر بصي الو طقف هلمع هل هلمع لالخ يف

 ولو رايخلا هل نإ : لوقي نم دنع الإ طقف لبق لمع ام لباقي ام هيطعيف “ كلذ
 أدتبا نإو ى لوقلا اذه ىلع “الإ كرتلا بيصي ال ريجألا اذك و « لمملا لخد
 ىلع الإ كرتلا اهدحأ بصي الو « داز ام هلف وه دازف < لمملا هوحن وأ لسلا

 ءيش الف) هلك لمملا الثم لبسلا لمع نأب ائيش ريجالا لمعي ( الأو ) لوقلا اذه

 مث لمملا بر وأ وه هعزني نأ كردي الو اهدري هنإف ى ةرجألا ( ضبق ولو هل
 ' بذعلا ءاملاب فورمم ( بج ءلمل رجؤتسا نإ اذكو ) ةرجألا دخأىف ى هلممي
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 ةبادلا بصغ وأ بجلا رطملا لمف نيعب رخآل مولعم لمحل ةباد وأ

 عاتملا بر مزلي مل هيف هيلع ردقف قافتالا عضوم ىلا اهيلع اهلمحب بصاغ

 وهو اهيلع بصاغلا لمح ام الءايديأ نم ةبادلا ذخؤت نأ لبق ناكام الإ

 وأ“ ةراجإ كلذ نوكيف ى ءاملا لفن عضوم نيع افلطم ءاملاب وأ ى حلاملا ءاملاب وأ

 ترجؤتسا وأ يأ رجؤتسايف رتتسملاىلعفطع( ةباد وأ) امج نوكيف ى هنيعي
 ( رطملا دمف نيعم ) رجأ ( ب رخآ ) مولعم عضوم (] مولعم )ءيش ( لمحل )ةباد
 ةلأسملا يف رم ام "دح ىلع ناسنإ وأ "نيع وأ رح هألم وأ لسلاب وأ رطقلاب

 قراس اهقرس وأ ( بصاغ ) اهعم ايهو ايهنم ( ةبادلا بصغ وأ بجلا ) ةقباسلا
 ايهو تبره وأ اهدحو تشم وأ اهبف طلغ نم اهقاس وأ ايهربغ قئاس اهقاس وأ

 قافتالا عضوم ىلإ اهيلع ) لملا نوك لاح ( اهلمجب ) ردقي مل وأ الثم ناغا
 وأ بصاغلا ىلع يأ ( هيلع ) ايمدحأ وأ امم اردق يأ لوعفملل ءانبلاب ( ردقف

 مل ) قافتالل لحم يف يأ ( هيف ) اردقي مل وأ تيقس وأ تبره ذإ اهيلع ردق
 ذخؤت نأ لبق ) لمملا نم ناكام رجأ الإ يأ ( ناك ام الإ عاتملا بر مزلي
 ( ال ) رجاتسملا "الإ وأ اهبحاص الإ اهعم نكي مل نإ اذك و ى ( ايديأ نم ةبادلا

 ( اهيلع ) مهلمح رجأ ال يأ ايهربغ وأ قراسلا وأ ( بصافلا لمح ام ) رجأ
 فنصملا لصف اكالإ لوخدم ىلع الب فطعلاو ص ةلماح اهدحو اهىشم رجأ الو

 ةفطاع اهلمعتسي مل فنصملا لماو ى ايبرع سيلو ءاملعلا ضعب مالك يف لمعتسم

 ةركن هانلعج اذإ نإ وأ «سيلك ةلماع اهل مسا وأ اقلطم ادتبم اهدعب ام لب

 هيلع اوردقي مل هوحن وأ بصاغلا لمح نآل « هل مزال يأ فوذحم ربخلاو ةفوصوم

 ايلع لمح اذإ اهلك ةرجألا هيلعف ى عاتملا بحاص الإ ةبادلا عم رضحي مل نإو

 هدي يف تسيل اهنآل قافتالا لع ىلإ تلصوو تبره وأ رم امم هوحن وأ بصاغلا
 يأ بصاغلا لمح ام يأ ( وهو ) يرتشملا دي يف نمثماك هدي يف يه لب « ةنامأ
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 . . .. ... ... ..لمع نإهل رطملا لبقام هيلعو هيلع

 ىلعو ى هريغ اذك و ع بصاغلا ىلع يأ ( هيلع ) بصاغلا ريغ اذك و ى هلمح ةرجأ
 اك لصو ثيح هيلع ردقو هلام ملس نإ قيرطلا يقاب ءارك ةبادلا برل رجأتسملا

 لصوام ىلع ردقو اصقات لصو نإ و ع بصاغلا ىلعف هلام ىلع ردقي مل نإو 4 دارأ

 هيلعف هلصوي ملو هيلع ردقي م اذإ امأو صقن ام الإ قيرطلا يقاب ءارك هيلعف
 بجلا بحاص يأ ( هيلعو ) ةلماح هتبادب ىرج ام ءانع _ بصاغلا ينعأ

 لمملا بر ىلع وأ رجؤتسا نمل يأ ( هل رطملا لبق ام ) : هلوق نم هيلع لولدملا
 ى رسكلاب رجاتسمنم حتفلاب رَجاتسمل دب ال هنإف « رجؤتسا : هلوقب هيلع لولدملا
 ءا ركلا نم هلمع لباقي ام هل نأ ينعأ “ ءاملا لقن ضعب ( لمع نإ ) دحاو ىنعملاو

 هيف ةبصق اضعب لقن نإ اذك و « هوحن وأ لسلا هألمن ع بجلل ءاملا لقن نإ
 أدتبا ى ألتما م ارارم كلذ ددعت وأ ريجألا هألم مث ى هلم ملو ى هوحن وأ ليسلا

 ىتم هلمع الإ ريجآلل ايف « هربغ وأ ريجألا متخ « ريجآلا أدتبا وأ هوحن وأ ليسلا

 كرت زيجع لوق ىلع الإ “رم اك كرتلا امهدحأ بصي الو ى قرتفم وأ اعمتجم هلمع
 قيرطلا لك ءاملا هلمحف ءيش لمل آدحأ رجأتسا نإ كلذك و ى لوخدلا دعب دقعلا
 . ريجألل ةرجأ الو ى ءيشلا بحاصل كلذف “ قيرطلا ضعب وأ لصوأ ىقح

 رحبلا "دمف “ لحاسلا ىلع يهو بشخ لجل رجأتسا نم : « جاتلا , ق لاق

 ءاملا يف اهحرط نإو ى ريجألل ءارك الف ى اهبحاص باب يف اهحرط قح اهلمحف
 ىلإ تصني الو “صقتنلا مرغ ءاملا اهآرض نإو امات ءاركلا هلف ى اهلصوأف اهرجو

 . ةرجألا كيطعأ الف اهلمحت نأ ىلع دقملا نإ : اهبر لوق

 ىقح عضوملا ىلإ هدرف تئش نإ : بشخلا برل لاقي : يراوحلا وبأ لاق
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 حيرلا مهتًدرف اضعب اوراسف كلذك لمحل ةنيفس ترج ؤتسا نإ اذكو

 نم اهب رلف مهدارم مهب تزاج نوديري ال عضومل مهتلمح وأ هنم جورخ ىلا

 . بصاغلاك حيرلا و . طقف ل وأ ناهح وتم مم تراس ام ۔ءاركلا

 لمحل ةنيفس ترج ؤتسا نإ اذكو ) امات هءارك هطعاف تئش نإو ى ريجأآلا هلمح

 رجأب مولعم عضوم ىلإ مهلامو مه وأ سانلا انه وهو « مولعم لمل يأ ( كلذك

 حيرلا مهتدرف ) ريسلا ةفاسم نم ( اضعب ) اهيف اوناك نم يأ ( اوراسف ) مولمم
 مهتلمح وأ) جورخ يف ريمض الو جورخم لعاف بئات ( هنم جورخ ) عضوم ( ىلا

 ةاذاحم وأ ةهجاومب ‘هنوديرب عضوم ىلإ مهب تلصو وأ ( نودير ال عضومل

 هلوصو دعب هتزواج هنوديري يذلا عض ةوملا كلذ وهو ( مهدارم م تزاج ) و

 عضومل:هلوق يف دُْب نع ةاذاحملا لوخد لمتحيو دب" وأ ربأرقأ نع هتاذاحم ا

 مهب ) تراس ام ةرجأ رادقم يأ ( تراس ام ءاركلا نم اهبرلف ) هنوديرب ال

 نم تجرخ نإف ( طقف ألوأ ) هيلإ جورخلا دوصقلا عضوملا ىلإ ( نيهجوتم
 ؛ نودير ام ىلإ ائيش اوريسي مل نإ مهف ءيش الف “ نوديرب ال ام ىلإ اهممضوم

 ترج وأ اذكمه ةفلتخم آرارم نودير ال ام ىلإ مث نوديرب ام ىلإ اضعب تراس

 تراس ام لك اهبرلف ڵرارم اذكه وأ نوديري ام ىلإمث نوديري ال امىلإ لوأ نم
 ؛ نيهجوتم هوراس يذلا عضوملا يف اهعوجر كلذ يف نودمي الو “نوديربي ام ىلإ

 اذإف ص ةيتآلاو ةمدقتملا ماكحألا يف ةنيفسلاك اهنإف “ تبره اذإ ةيادلا كلذك و

 رخآبناج نم قيرطلا ىلإ تعجر مثقيرطلا نع ةنيفسلا وأةبراه ةبادلا تجرخ
 اهجرخم نيب ام قيرطلا سفن نم اهل دمي هنإف ‘ هنم تجرخ يذلا عضوملا مادق
 . هيف تهتنا ثبح ىلإ اهعجرم ىلإ

 ال هنأل ى ةرجألا يف ال ءيشلا كلام يأر الب ريسلا يف ( بصافلاك حيرلاو )
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 يف اوناك نإ رخآ ىلإ مهلاصيإ الو ، هنم جرخم ىلإ مهدر همزلي الو

 { ءارك الب نمأ وأ ةرامعل مهلاصيإ همزل الإو ض هيلإ رفاسي نمأم

 حيرلا نأ دارأ وأ ى ةنيفسلا فالخب دوصقملا عضوملا ىلإ بصاغلا َلَمح امل رجأ
 لمح يف ةرجأ ال اكهنيهجوتم ربغ مهب تراس ابف ةرجأ ال اهنوك يف بصافلاك
 الو ص قاطي ال هنأ يف بصافلاك حيرلا اضيأو « دارملا عضوملا ىلإ ولو بصاغلا

 (همزلي الو) ىسرملاريغ يف كلذب قرفت اهنأل اهعا رش يطب ةنيفسلا بحاصل ةقاط
 (رخآ) عضوم ( ىلإ مهلاصيإ الو هنم جرخم ىلإ مهدر ) ةنيفسلا بر مزلي ال يأ
 ريغ يف اوعقو دقو هودارأ نإ همزليف ى هيلإ دوصقملا امأو ى هيلإ دوصقملا ربغ

 وأ اهنيب ةزمهلا ناكسإو نيميملا حتفب ( نمام يف اوناك نإ ) ابيرق هركذي اك نمم
 نم نودجي ال برخ عضوم يف ال ( هيلإ رفاسي ) نمأ عضوم يف يأ“افيلأ اهبلقب
 لتقلاةفاغ هيلإ رفاسي ال عضوم ىلإ الو«كلذك نودجي ال روممم وأ“هنم مهلمحي

 ىلإ مهتلصوأ نإ الإ سكملا ذخأ وأ“ةرضم وأ ةلثم وأ نجسلا وأ لاملا بلس وأ

 ةرضملا مهب تلعف وأ سكملا مهنم ذخأ ىقح بورهلا مهنكمي ملو سكم عضوم

 لهأ ناك نإف ص هيضمو روذحملا عوقول مهب رخآ عضوم ىلإ لاقتنالا مهمزلي الف
 تناك وأ ى هللا ىلإ ءاجتلالاو نامزلا اذهك سوكملا عضاوم ىلإ نورفاسي نامز

 يف اونوكي (الإو) نمأم كلذف سكملا ذخأ اهيف ناك ولو سانلا اهيلإ رفاسي ةيرق
 ىح كلذ نآل (ءارك الب نمأ وأ ةرايملمملاصيإهمزل) هيلإ رفاسيعضوميف وأ نمأم
 مهلصي نأالإ ا"وتأنإ و“حيرلا ةطساوب هتنيفس وهو هلاملهتمزل ةبيصمو هيلعبجاو
 ص هنم انجرخ ام ىلإ انددرأ:اولاق نإ وهيلإ مهلصوأ هيلإ اورتكا يذلا عضوملا ىلإ

 ناك نإف ص برقألا نمآلا عضوم ىلإ مهلمحي هنإف « هربغ ىلإ مكلمحأ : وه لاقو
 ايوتسا نإو “ لاق ام ىلإف : لاق ام وه ناك نإ و < هيلإف هنم اوجرخ يذلا وه
 نإو ى هيلإ درلا همزلي مل هل نمأم ريغ اولاق ام ناك نإو ى اولاق ام ىلإف برقلا يف

 الو مهل دعبم ريغ رخآ ؤأ هنم جورخلا وه دارأو هنم جورخلا ريغ اتمأم اودارأ
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 نإ هيلا مهلاصيإ همزلو هؤارك هلف ، لوألا مهدارم اودصق فلو
 يف تيمش عرفأ ددعب بج وأ راغ رفحل رجؤتسا نمو « هوبلط

 لوط

 ملو هيلإ مهلمحف ( لوألا مدارم اودصق نإو ) دارأ ام ىلإف مهيلع ةرضم
 ام باسحي نمأم يف اوناك لوألا ءاركلا يأ (هؤارك هلف ) ءارك مه الو وه ركذي

 ف نمآلا مدع مضوم۔.نوبسحيو ى هلك ءاركلاف هلك هوراس نإو ى هنم اوراس

 عضوم اوزواجي ملو هودصق نإو “ لوآلا اودصق اذإ نمآلا عضومو ى مهعوجر

 اوقفتا نإو “ مهعوجر يف مهل ةرجأ الف ى حيرلا هيلإ مهتقنلأ يذلا نمآلا مدع
 الإ هلثم ءارك هلف “ لوآلا اودصقف نمأم يف اوناك نإ و ى اوقفتا ام ىلعف ءيش ىلع

 نمآلا ريغ عضوم نم ( مههاصيإ همزلو ) هريغ وأ لوألا ءاركلا ىلع اوقفتا نإ
 :لوقينأ دجي الو “ءاركلا هيلإ يذلا لوآلا مهعضوم ىلإ ( هيلإ ) نمآلا عضومو
 ( هوبلط نإ ) اذه هل حصي ال دقعلا خسفيف “ قيرطلا نع حيرلا انب تلام دق
 ىنعملاو “ هيلإ مهلصوي نأ هوبلط وأ لوآلا مهعضوم ريجألا نم اوبلط نإ يأ
 لقأ اودارأ وأ هنم رثكأ دارأ نإو « هوركذي مل ولو لوأآلا:هؤارك هلو « دحاو

 وأ « اهبحاص نود اهيرتكم ةنيفسلاب رفاس اذإ اميف مالكلاو لوألا الإ وه ايف

 اهب ارفاس اذإ اييف هلك مالكلاك ايرتكم نود اهي رتكم لاومأب اهبحاص اهب رفاس
 دلب ناك ولو ى هيلإ دصقي مل دلب يف يرتكملا عاتم كرتي ال اهبحاص نأ ريغ اعم

 . نمض اهنم لعف نمو “ كلذك ةنيفسلا كرتي ال يرتكملاو “ نمأ

 عرذا ددعب ) رفحي امب امهريغ وأ (رآبنج وأ راغ رفحل رجؤتسا نمو )

 عرذألاب "دحلاو « عابو اصعو لبحك هب "دحي ام لك اذك و ‘ عرذأ تعن ( تيمس
 ىلإ ( لوط يف ) رفحي ام لك اهلثمو “ بجلاو رافلا نم لك ىلإ دئاع اهريغ وأ
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 عضوملا يف نظ امم نلأ هدجوف هنمعب رفح مش مولعم قمعو ضرعتو

 . . . هعم قافتا ديدجتو مامتإلا نم هغنم لمعلا برلف

 ىلإ تادئاع ةثالثلاو لفسأ ىلإ ( قمعو ) بناج ىلإ ( ضرعو ) بناج
 مل اذا ريبك قمملاوعسولا هل ةدح ضرعو لوط روفحمل نكي مل نإو“عرذألا
 لثم دحلا نع هملع ىفك لبق كلذ ريجآلا فرع نإو “ ضرعو لوط اهل دتعي
 نيبت نإ اذكو ص ريجألا هملع دقو ى نفدو كلذ لبق آالومعم راغلا نوكي نأ
 هنع يفخ ام لك هل نيبي اذك و « قمعلا هل دحي نأ دمب هعبتيف « ىفك فرطلا

 اع نيلا هدجوف هضعب رفح مث مولعم ) ءارك ( ب ) فخي مل امب هملع يفكيو
 يف كلذ لبق فورمم ربفح نكي مل نإ ضرألا رهاظ بسحب ( عضوملا يف نظ
 ريفح ناك نإ ةبيرقلا عضاوملا يف لبق فورعملا ريفحلا بسحبو ةبيرقلا عضاوملا
 هرجأ همطعىف ( هعم قافتا ديدجتو مامتالا نم هعنم لمعلا برلف) اهيف فورمم
 دعب هملع اقفتا ام هطعيو نعلألا دجي نأ لمق رفح ام ىلع لوألا ءاركلا باسح

 دمب لمع ام ىلع ءانع الو هل ةرجأ الف لممف همنم نإو “ اقفتا نإ هدوجو

 لمع ام باسح هءارك ريجألا يطعيف “ دعب امل دقعلا خسف لمملا "برلو 0 عملا

 هنأ ىلع ريجأ ريغ رخآ ريجأ وأ هلمعي نأ بيصي الو ط هيلع اقفتي مل ام ضورمل
 هل نوكيف “ هلمع يف لوألا ريجآلا عجر هيلع اقفتا ام هبشي ام ىلإ لصو اذإ
 لمملا كرتهل نأل؛ريجألا يضر نإ الإ ى لوآلا ءاركلا باسحب طقف لمع ام رجأ
 يذلا ضعبلا الثم ليسلا مده اذإ اك سيلو “ رهظ ام فالخ ىلع ةرجألا دقع ذإ
 : لاق نم لاقف « مدرلا اذك و « مودهملا ءانبلا ف 3 المع هل نأل سيلدت الب هانب
 ةىفىك ام : تلق نإ و « ريجألا متي ث : عضوملا ىلإ ينبي ه نأ لمملا برل نوكي

 نم كلذ وحن وأ ربش لك وأ عارذ لك نأ ناقفتي : تلق ا ؟ نعلأ دجو اذإ قافتالا

 ءاركلا بسحب هلف“متي مل وءيش دازو مت وأهب ادح رادقممتيمل ن نإف٬اذكبنلألا اذه
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 هل ًاحماسم رجأتسملا ًدحن و ال وأ هيلع اقفتا ام هلف هعنم ملو متأ ناو

 اقلطم هيلإ أريث : ليقو { لثملا ءاركف الإو ، تكسو ملع نإ

 ةلير فصن هلف عارذ فصن نيللا يف جرخيف ةلايرب عارذ : الوقي نأ لثم رادقمل

 ٠ اذكهو فصنو ةلاب ر هلف فصنو عارد جرحم وأ

 عم لمعلا بر ( هعنمي ملو ) نيلألا هضرع دقو لمملا ريجآلا ( متأ نإو )
 اقفتا ام ) ريجألل يأ ( هلف ) هب ملع دقو لمعإ : ريجألل لاق وأ « نيلألاب هملع

 ملع نإ هل أحماسم ) مجلا رسكب ( رجاتسملا دنعو ) ءاركلا نم ( الوأ هيلع

 ىضرلا ةلزنم هملع مم هتوكسل اليزنت هماع مم هعنم مدع ةروص يف ( تكسو

 هل لاق اذإ حرصم وه اك هب ملع دقو لمعا : هلوق ةروص يف ةحاسملاب احرصمو

 ( ف ) لمملا ريجألا متأ و رجأتسملا ملعي ( الإو ) ملع دقو ىلوألا ةرجألا ىلع لمعإ

 نإو ‘ هريغ ىلع دوقعملا ءاركلا نم هلمع لباقي امو نيلألا ىلع ( لثملا ءارك ) هل
 ءارك ىلإ هيف هدرب نأكلذ دمب هل سيلف “ هنم جرخ ىتح هك رتفنيللاب رجأتسملارملع

 الإ لمملا نع هتفكي نأ الو ى نيلآلا يلي اهبف عورلا لبق هيلع ماق ولو ى لثملا

 نإو ةرجألا دقن ول وأ لمعلا يف عرش ولو مزال ريغ ةراجإلا دقع : لاق نم دنع

 : هل لوقي نأ ءاش نإف همايق هلف نيللا نم غارفلا لبق هيلع ماق مث هك رتف ملع

 ءاركلا نم نيلألا نمو نيلألا ريغ نم لمع ام ىلع هيطعيف « كلذ هلف « لمملا كرتا
 لبق امو نيلآلا يف لثملا ءارك ىلإ يأ ( هيلإ دري : ليقو ) هلمع بوني ام لوآلا
 وأ ؤ كلذك لمعإ : هل لقي مل ام « ملعي مل وأ تكسو ملع ( اقلطم ) هدعب امو
 ىلع اهقافتا نأل هيلع اقفتا ام فالخ كلذ نأل ملع دقو لوألا ءاركلا ىلع لمعإ

 دمب لمع نإ لثملا ءارك ىلإ لوقلا اذه ىلعخسفني اك ءارك عومجمب لمع عومج
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 نأ هلف ‘ لحملا يف نظ امم دشأ هلخاد ريجألا دجو نا اذكو

 هل : : ليقو ى هيلع ًاعربتمو ًاحماسم دعن كلذ ىلع يتأ ناو ث ددجي

 . . . .. ... .. ... .... .. هلثم ءارك

 دشأ هلخاد؟ريجألا دجو نإ اذكو ) اذكب الثم عارذ لك نأ الوأ دقعو دوجولا
 "دح ىلع ةبيرقلا عضاوملا بسحب وأ ضرألا رهاظ بسحب هسفن ( لحا يف نظ امم

 نم الثم عارذ :7 لوقي نأب ( هددجي نأ هلف ) نيلألا دوحو :1 يف رم ام

 دشأب سبل امم هدعب امو كلذ لبق اميلع ذخايو“"رم ام دح ىلع اذكب دشألا اذه

 هباسحب لمع ام ىلع ذخأيو لمملا كرتي نأ هلو « لوألا ءاركلا نم هباسح ىلع

 الو ديدجتلا لمعلا بر بحأ ولو ص هيلع اقفتي مل ام ضورمل لوألا ءاركلا نم
 نم جرخ اذإ هنأ ىلع ريجأ ريغ وأ رخآ ريجأ وأ وه هلمعي نأ لمملا بر كردي

 ( متأ نإو ) لوألا ءاركلا نم هلمع بسح ىلع هلمع يف لوألا ريجآلا عجر دشألا

 اعربتمو ) لمملا برل لمملا يف ةلهاسم ( احماسم ةدع كلذ ىلع ) لمعلا ريجألا
 ام ىلإ دشألا نم جرخ ىتح لمع نإو ى هب ماق ول هب هذخأ هلام هل اك رات ( هلمع
 دشألا دمب لمعي مل ولو لمملا كرتي نأ دجي ملو احماسم عربتم “دع' هيلع اقفتا
 يذلا دشألا ىلع ذخايف كلذ هلف لمعلا كرتل ماقف دشألا ضعب لمع نإ و « ائيش
 “ءاوس نيلألاو دشألا ءاوس ةدح ىلع لوآلا ءاركلا نم اهبوني امو هلبق امو لمع

 ءيش ىلع نيدقامتملا دحأل ناك اذإ : لاق نمو « ديدجت الب هنم لمع ام لمع هنأل
 لمملاكرت ريجألل نإ : لوقي هنإف رخآلل ناك رايخلا امهريغ وأ ءارش وأ عيب نم

 ىلع لمعا : لمملا بر هل لاق ولو « نيلآلا جرخ اذإ لمملا كرت لمملا برل نأ اك
 ء دشألا جرخ اذإ ريجألل امك لمعلا كرت لمعلا برل نإو « آلوأ ةدوقعملا ةرجألا

 (هلثف ءارك هل : ليقو) لوألا ءاركلا ىلع كل هلمعأ ينإ : هل ريجألا لاق ولو

 جورخل دشألا متي مل وأ دشألا نم جرخ وأ متأ ىقح تكس ولو ى هريغو دشألا
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 لمح ام ءانعو هلمع ردق هلف هب ميدق رفح ىلا ىهتناف رفح نإو

 مولعمب رخآل مولعم نم مولعم لمحل ةباد رجأتسا نإو ص روفحم نم

 لمحلا لحمل اهب رمف

 ام رهظو ص ردملاو افصلاو بارتلا رجأتسملا طرش نإو ى دقعلا هملع ام فالخ

 عوجر الف كلذ طرش نإ : ليقو « كلذ طرتشي مل نكف ى رهاظلا فلاخي
 ءاردم ناك ام رفحي نأ هيلعف لوقلا لسرأ نإ و ع ةدشلا وأ افصلا روهظب ريجألل

 يحلا نمضيو 0 مهرجاتسم ىلع نامض الف مدهلا وأ رفحلا ىلع ءارجأ رجؤتسا نإ و

 ب هنمض ببس ريغ الو ببس هنأ نيبتي مل نإ : ليقو « هببسب عقو نإ تيملا مهنم
 اهبف تام دقو رئب رفح ىلع رجأتسا نمو “ لحملا نع باغ نم ىلع نامض الو

 ؛لبق لجر اهيف تام دق هنأ هل نسب نإ الإ اهبف تام نم ةيد هيلعف “ ؛لبق لجر
 . ةرومطملاو فينكلاك رئبلا ريغ اذك و ؛ جاتلا يف هركذ

 ىلإ جاتحي ال هيف يأ ( هب ميدق رفح ىلإ ىهتناف رفح نإو )

 هيف كرتو بناج نم وأ عضوملا كلذ نم لبق نم رفح دق هنآل رفح
 لق ( هلمع ردق هلف ) دحأ لعف الب هللا نم ةقلخ كلذك ناك وأ الئاه
 هنم رفح الب ( روفحم ) بارت ( نم لمح ام ءانعو ) قباسلا ءاركلا نم دعبو
 هلمح لودعلا ميوقت ىلإ هجايتحا درجمل ءانع لاق امنإو « لوآلا ءاركلا نم هباسحب
 نم رفح الب هلمح بوني ام هل "نأ لصاحلاو « اددجم ءانع هنوكل ال « رفح الب
 اصلاخ المع لمع ام ريجآلا دجو اذإ لامعألا رئاس اذك و ى دوقعملا ءاركلا ةهج

 ( رجاتسا نإو ) كلذ لباقي ام هئارك نم طقسي هنإف “ لمع ضعب لمع ام وأ
 عضوم( ] مولعم )عضوم ( نم مولعم ) ءيش ( لمحل ) هريغ نم ( ةباد ) لجر
 هتباد ىلع هنم لمحيل ( لمحلا لحف اهب ) وه ( رمف مولعم ) ءارك ( ب رخآ )
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 ةصجار وأ ةبهاذ اهؤارك اهل لهف س هفلتب نإو هلمح نم عنمف

 دلبلا رابجك عناوملا نم ام عنامب مولعملا كلذ لمح نم يأ ( هلمح نم عنمف )
 (هفلتبنإو) كلذ ريغ وأءارتكالالامللا بحاصكلرت وأ قيرطلاف وأهيفةَملسوأ

 ملو لجلا نم لاملا بحاص ىبأ وأ هلمح هبحاصل حلصي ال دسف دقو هدوجو وأ

 دق دجو وأ ديعب نم ول و لاملا بحاص هلطعف هل فصني نم لمعلا بحاص دجي
 ميوقتلاب (ةبهاذ اهؤارك ) اهبحاصل يأ ( اهف ) هيلع ( لهف ) كلذ وحن أ لسرأ
 كاهباهذ يف لوألا ءاركلا نم اهل نوكي مك لودملا رظنب لوآلا ءاركلا ةلمج نم هل

 باهذلاب الإ لملانوكي ال ذإ “هيلع قفتملا لمحلا تامدقم نم لمحلل اهباهذ نأل

 عجر لب عنملا دعب لمحلا نم سيلف عوجرلا امأو « دصاقملا كح لئاسولل و هيلإ
 ىلإ ىضم ءاش ولف « ءاش ثيح ىلإ اهب اهبحاص نم عجر وأ اهبحاص ىلإ ةبادلل

 . هنم جرخ يذلا عضوملا ريغ

 نم ءاج عنملا نأل هلك ةبادلا بحاصل ءاركلا ءاطعإ همزلي : يعفاشلا لاقو
 ديرأ يذلا _ لاملا بحاصل ينعأ _ هل نألو « ةبادلا بحاص لبق نم ال هلبق
 . يعفاشلا مالك ى اذه هيف ةرضم الو ‘ لقثلا يف هيواسي امم هربغ لمحي نأ هلمح

 اهبحاص عم وأ هدحو ةبادلاب لاملا بر ىشم اذإ روصتي يناثلا لبلعتلاو

 كلذك محلا نكل “لاملا بحاص اهب"رم ةبادلا نأ ىلع ةلأسملا ىنب فنصملاو

 ةرم يذلانأ ىلع اهاني هنأ لمتحيو « اميمج اهب ارم وأ هدحو اهبحاص اهب "رم ول

 سيل باهذلا نإ : يناثلا لوقلا ريرقت يف خيشلا لوق هيلع لدي اك اهبحاص وه اهب
 هلك كلذ لمشي ام ىلع هترابع لمح زوجيو « ريجآلا ىلع وه امنإو لمعلا نم سيل
 وه هبئان لهج عم لوعفملل عنم ىنبيو اهب ظفل بئانلاو لومفملل "رم ينبي نأب

 هل رخآ ءاركب ةلماح تعجر ولو (ةعجار) اهؤارك اهبحاصل ( وأ ) لمح :هلوق
 سنرأل « لوألا ءارلا نم ةلماح ريغ اهعوجرل بوني ام لودملا ريدقتب هربغل وأ
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 ةغراف تعجر نإ امل وأ

 لاملا بر بناج يف عنامل لمح الب عقو نكل ى دقعلا هيلع ام سفن نم وه عوجرلا
 باهذلافلملا وهو تاذلاب دقعلا يف دصق ام سفن نم سيل هنإف ع باهذلا فالخ

 وأ لملا لحس ىلإ تبره ول لوآلا لوقلا ىلعف ‘ لمملا يف لوخد ريغ ةبادلاب
 هيلإ اهلسرأ وأ هيلإ اهبحاص اهب ىشم وأ طلاغ وأ قراس وأ بصاغ هيلإ اهقاس

 ابكار اهب ىشمو هيف هلمعي وأ اهب هيف هلمعي ءيشلا وأ هيلإ لماك ىرخأ ةجاحل
 نم ركذ ام اهيلع ثدحف ‘ لمحلل هيلإ اهلسرأ وأ اهب ىشم نإو ى هل ءيش الف
 ام ىلع اهبوني ام اهلف « لوصولا لبق تتام وأ لوصولا لبق هدعب امو بورهلا

 ءاركلانم ةبهاذ اهئارك باسح اهلف تلصو نإو ى لوألا ءاركلا نم طقف تشم
 دعب تتايف تلصو نإ يناثلا لوقلا ىلعو تتام وأ لوصولا دمب تييح لوألا

 نوكي يذلا عضوملا ريغ ىلإ اهبحاص اهب ىشم وأ تقرس وأ تبصغ وأ لوصولا
 يف اهبحاص نوكي ال نأ لثم ركذ هل حص اذإ هديب تناك نم اذك و « هيلإ لمجلا

 عضوملا ىلإ عوجرلا ضعب تعجر نإو « اهل ةرجأ الف لمحلا هيلإ يذلا عضوملا
 زوجي ثيحي هريغ ىلإ اهب ىشم وأ تقرس وأ تبصغ وأ تتايف ى لمحلا هيلإ يذلا
 وه لوقلا كلذو ءاركلا ةلمج نم عوجرلا نم تلعف ام بوني ام اهلف تبره وأ
 لمح نع ( ةغراق تعجر نإ ) هلكال وأ دوقعملا اهؤارك ( امف وأ ) حيحصلا
 ةلماح وأ اركب لمحت ام دجت ملو هربقل وأ رجأتسملل رخآ المح ولو ءاركب
 لوق هبساني اك هلك ءاركلا هيلع اوبجوأ رجأتسملا لبق نم عنملا ناك امل اهكلام
 لوقلا اذه بحاص دنع ءاش ول هنأ هبلع لدي امكو فيرعتلاب ءاركلا : خيشلا
 ءاركلل ايجوم ءاركب لمح نع ةغراف اهعوجر نوك هيلع لدي امكو ى هلثم لم

 الب ةلطاب نوكت الف مارك نع"ءارك ماقلءاركبةلماحتمجر ولاهنوكل الإ كاذ امو

 لوآلا نود ءاركب وأ لوألا نود لم ولو ءاركب ةلماح تعجر اذإف ى ةدئاف

 هل اهؤاركإ انكمم المح دجو وأ عضوملا كلذ لثم ىلإ هل اهلثم ءارتكا داتعي امم
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 ةنس نيعمم ةنيعم يعرل رجؤتسا نمو .فالخ ؟ًقلطم اهل ءيش ال وأ

 مهملع نا مهبابرأل اهعفد همزل س ًامارح تجرخف اهضعب ىعرف

 امل ءارك الف لوآلا بحاصل رخآ دقعب رخآ المح كلذك تلمح وأ هلمح ملو ةداع

 ءاركب ةلماح هب تعجر دقف باوثلا ةبه نم ناك اذإ لمحلاو لوآلا دقعلل اهف
 وأ ءاركب ةلماح تمجر“عوجرلا يف الو باهذلا يف ( اقلطم اهل ءيش ال وأ )

 . ( فالخ ) لمحت مو هبلع ادقع ام هل لمحت نأ ىلع ءاركلا نأل ى ةغراف

 لصو افف “ رجاب اهي هيتأي الجر ثمبف « مهارد دلب يف هل نم : رثألا يفو
 هرجأ هيطعي هنإف همودق لمق اهب هيلإ ثعب وأ تعاض دق اهفداص دلبلا لجرلا
 نإ لسرلا نم هلثم رجأ هل نإ : ليقو “ قيرطلا يف اهلمح ردق هنع حرطيو الماك

 رجأب اهلمح نإف ص قيرطلا يف تعاضف اهبر ىلإ اهب لبقأو اهلمح نإو اهب تأي م
 ليس وأ بلاس صلك هعفد ىلع ردقي ال بلاغ رمأب تعاض نإ الإ نماض اهل وهف
 ىلإ هعوجرو هباهذ رجأ هلف كلذب تبهذ نإف ى هيف رذعي امم اهوحن وأ بلاغ
 . فلتلا عضوم

 لامج و ةنيعم ,رقبو ةنيعم منغك ( ةنيعم ) باود ( يعرل رجؤتسا نمو )
 ةدودحملا ددملا نم رثكأ وأ لقأ وأ ( ةنس نيعم ) رجأ ( ب ) كلذ وحنو ةنيمم
 يمه يتلا ةدملا ضعب اذك و ى ةنسلا ضعب يأ ( اهضعب ) باودلا كلت ( ىعرف )

 وأ بصغل ( امارح ) باودلا كلت ( تجرخف ) اهىلع دوقعم امهدنع ةدودحم

 ةرجأ وأ رامزم وأ ىنزك مارح ةرجأ نم وأ اخسف وأ ابر اهنوكل وأ ةقرس
 هلحتسي ال نمم ريزنخلا نمثك مارح نمث وأ مارح وه امم اهوحن وأ ةالصك ةعاط

 ةنثروو مهتثرو ملعو اوتام نإ مهتثرول وأ ( مهملع نا مهبايرذل اهعفد همزل )
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 رجأتسملل اهعفد هلو . ملعلا دعب اهيعر هيلع مرحو مهنم تبصغ اهملعو

 هتبوت ملع نإ

 مل نإو “ دجو نإ مئاقلا وأ ةفيلخلل وأ ةثرولاك ةددمتم ةطساوب ولو ةثرولا

 دحي ملو مهتثرو ملمي ملو نيتيم مهملع وأ ى اوتام وأ ا"ويح مهلعي مل وأ مهملعي
 هنم دب ال ميشل تجاتحا نإ و « ءارقفلا ىلع اهنمث قفنيو اهعبيلف امئاق الو ةفيلخ

 اهكلم نم رهظ اذإو اهعاب اذإ اهنمث نم هذخأ و اهل هلام نم هلعف ريخاتلا لمتحي ال
 ىدصت امو اهنمث نم ذخأ ام هل نمض اهعبي ل ول اهايإ همطعي نم وا ثرإب ولو

 :لمقو “نامض الف كلذ هلف « ةقدصلا باوث اهكلام راتخا نإ و ى ءارقفلا ىلع هنم

 رفكتم وأ نكت مل نإو اهتلغ نم هيلإ جاتحت ابب ماقو اهظفح ركذ نم معي م اذإ
 فالخلا ببسو « نامض ال : ليقو “ نمض رهظ نإو “ اهضعبل عيبلاب ولو اهنمف
 مهتلخد وأ تقرس وأ ( مهنم تبصغ اهملعو )؟ ال مأ ةنامألاك هدي يف يه له

 ركذ نم مهفو. زاجل اذه طقسأ ولو “ مهتلصو ىتح ديل دي نم وأ مارح هجوب

 ص آضيأ بصفلا ريغل معأ ناكلو ص مارحلا ركذ عم اذه لبق ملعلاو بابرالا
 آلوأ اهاطعأ نمل اهدرب لب ىعرب نمل املع هل اهنأ لجر ىوعد تسيلو

 نالفو نالفل اهنأو هوحن وأ بصغلاب ( ماعلا دعب اهيعر هيلع مرح و )
 اهاعري هنإف « عنام عنم وأ اوباغ اذإ امكالإو مهيلإ اهعفد هنكمأ نإ اذه نكلو
 نم وأفكت م وأ ةلغ نكت مل نإ اهنم وأ اهتلغ نم اهف ةدب ال ام اهيلع فرصيو
 هملع بئاغلا لام نأل نامض الو َءاج اذإ هبحاص نم وأ اهتلغ نم ذخأيف « هلام
 كلذكف « اهباحصأ ملمي ملو بصغوحن وأ هبصغب هدي يف تسيلو ى هل حلصي اميف
 . رم امك اهيلع فرصي

 ماكحأ باب يف يتأيسو ( هتبوت ملع نا رجأتسملل اهعفد ) صيخرتب ( هلو )
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 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ اهبابرأل اهعفد ولو هت رجأ هيلعو

 ةميدولا وأ نهرلا جرخ اذإ هنأ قوقحلا نم نهترملل امو نهرلا

 يف لمج يذلل ال هكلال كلذ درب هنإف امارح ةعاضبلا وأ ةيراعلا وأ

 يف هلعج يذلل هدرب نأ صخرو ىريغلا لام يف فرصت كلذ نال ى .هدي
 . فرصتب ها هنم كلذب ملعأ هنأل & فصنأو فرتعاو بات نإ هدي

 منغلا كرتي نأ يعارلل زوجي هنأ : هللا همحر نونج حلاص يبأ نعو

 هتبوت ملعي مل ولو هل اهمفدي نأ صخرو «ص مارح اهنأ ملع ىتم يضميو

 تلخد نإ هيلإ اهعفدي نأ صخري نم مهنمو “ بئات ريغ هملع ولو
 نذإ الب تلخد نإ الإ ءةدابع وأ مارح ةرجأو ابررك اهكلام نذإب هدي

 . شغو ةطلاغمو ةقرسو بصغك

 وأ ءارش وأ عيبب ناسنإلا دي لخد مارح لك يف فالخلا اذكو

 ( هيلعو ) ؟ ال وأ هدري له ڵ كلذ دعب مارح هنأ نتيبت مث ك امهريغ

 ( اهبابرأل اهعفد ولو ) ريجألا ةرجأ يأ ( هترجا ) رجاتسملا ىلع يأ
 لمعيل ريجألا ديب لمج ام لك اذكهو ى اهبابرآل ريجآلا اهمفد ولو يأ
 لممف انيعم المف وأ ةنيعم ةدم هيف لمعيل وأ ‘ هديب هلمج نمل ائيش هب
 هلك روكذملا مالكلا هفو ك هديب هلعح نم ىلع لمع ام رحأ هلف > اضمب

 هرجاتسم ىلع هلمع يف هل ةرجأ الو ص نايضلاو عفدلاو ةقفنلاو فرصتلا يف
 . ةرجألا هل : ليقو 0 ملعلا لبق ام ىلع هلو ملعلا دعب هلمع نإ

- ٥ 

 هبوصفم ق ًاريجأ مدختسا نه : شيرق نبا نع : « جاتلا , يفف
 . ھ ا فالخ ةراجإلا زاوج يفف “ اهبصغ هنأ املاع

_ ٢٠٥ 



 ةنامأك اهنأل اهحالص لمع ام هل : لبقف ڵ ءيشلا بحاص ىلع امأو
 يف بصاقلا هرضي ناك اذإو ص ةنامأك تسيل هنأ ىلع ةءانب “ ال : ليقو
 ناك نإ و ك هكلام ندإب الإ هل هدرب الف «. ءيشلا كلذ هىلإ درب ل نإ هلام

 نأ ىلع "ءانب هايإ هيطمد نأ هل :لسقف ى اهنود امو ةلثمو لتقك هندب يف هرضي

 ال هنأ ىلع ءانب ى اهيطمي الو تومي : ليقو “ سانلا لامب هسفن يجني رطضملا

 . ملعأ هللاو < سانلا لامب هسفن يجني
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 باب

 ريخ مامتلا لبق مولعملا هل دقن دقو نيعم لمع ُريجأ تام نا

 باسحلاب يقابلا در يفو . هيف هثراو

 باب

 رجاتسملاو رمجلا ىلع ءىراوطلا ماكحأ ف

 دبعلاو ةبادلاو رادلاك ةعفنملا هنم نوكت امو

 هل دقت دقو ) لمعلل ريجألا ةفاضإب ( نتيعم لمع ؛ريجأ تام نا )
 مامتإلايف ( هيف هثراو ريخ" )؟لوخدلا دعب لمملل ( مامتالا لبق مولعملا ) رجالا
 ةرجالا نم ( يقابلا ر يفو ) ى اهلك ةرجالا سبحيف « هريغ لايعتساب وأ هسفنب
 محل ناك امنإ و“لممي مل ام لباقم دريف “لممي مل امو لمع ام باسح ( باسحلاب )
 مهلاناك لب ى مامتإلا مهمزلي ملو ى ريجألا مهثروم ماقم يف مهنأل لمملا اوُمتي نأ
 دقنو لوخدلل لمملا ىلع اوربجي نآ نع لضف ى ءارجأب اوسيل مهنال « يقابلا در
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 درو همامتإ ريجألا ةيلخت يف تام نإ اضيأ لمعلا بر ثراوو

 يضر نإ الإ آدر هنم دحت ال : لمقو اضيأ هن هنم يقابلا

 ةرجألا دقن نإ وأ ى اقلطم ةراحإلا دقع موزلب : لاق نم لوق ىلعف « ةرجألا
 : لاقي ال ى مامتإلا ةثرولا مزل لخدو ةرجألا دقن نإ وأ ى لمملا يف لخد نإ وأ

 ثبح نم مهمزلي : لاوقألا هذه ىلع لوقن اتنأل ى ءارجأب اوسيلو مهمزلي فيك
 ثبح نم ال ص مهيديأ يف لوخد هدي نمثلا لوخدو مهثروم هدقح دقع هنأ

 حيحصلاو ى هدي ةرجألا لوخدب كلذ ىوقت امنإو ى مه اوسيل ذإ ى ءارجأ مهنأ
 . فنصملا هركذ ام

 ةيلخت يف ) لمعلا بر ( تام نإ اضيا لمعلا بر ثراو ) ريخ ( و )
 مامتإل يأ ( هماهتال ) ريجألا ةيلخت يف رسخ" يأ « ردقملا رسحم قلعتم ( ريجألا

 ةرجألا سبحيف « لمملا نع هفكي نأ نود ص لمعي هكرت يف ريخ" يأ ى لمعلا

 ( هب ) ريجآلا نم يأ ( هنم يقابلا در ) ين ( و ) هثروم ماقم ين هنآل « اهلك
 يقب ريجألا نم ثراولا دريو يأ ى ربجآلا نم يقابلا در يأ « باسحلاب يأ
 ام هر يفو : ديرب هنأ لمتحيو « هرجاتسي مل هنأل ( "اضيأ ) باسحلاب ةرجألا
 :ليقو ) دحاو ىنعملاو “ ريجألا لمع رادقم نع جرخ ام يأ “ رجآلا نم يقب
 نأآل٬لمملا متيو ءاهلك ةرحألا سبحم لب ( ادر هتم ) لمملا بر ثراو ( دجي ال

 نونجو باسحلاب دري نأ ريجآلا ( يضر نإ الإ ) نادوجوم عفنلا لحم و لماعلا
 كح يف وه عناوملا نم كلذ وحنو « لمملا نع عناملا نونجلا لمعلا بر وأ ريجألا

 يضريو هلو وه يذلا ريجألا ماقم ادحأ لمعتسيف ، هماقم يلولا موقيف ى توملا

 دعب لمعلا بر وأ ريجألا ناك نإ الإ ى هيلو ريجأ لمعب لمعلا بر يلو
 دح ىلع ىضرلا وأ لاهمتسالا يلي وهفو “هربغ مهفيو لقعيو مهفي ثدحلا ثودح

_٠٨ ٢ 



 م

 وهو ، اقلطم زئاج وأ اقلطم مزال هنأ ةراجإلا دقع يف لصحتف

 ةرجألا دقنبو هب وأ عورشلاب مزال وأ . اندالب يف هب لومعملا

 لاوقأ

 امهدحأ يف ثدح وأ « ثداح ًاميمج اهيف ثدح وأ اميج اتام نإو ى ةرم ام
 ؛هسفنب فتكي مل نإ هماقمب لك يلو ؤأ هماقمب ؟لك ةثروف “ رخآلا تامو ثداح

 ءاضمإ الإ الثم ثراولا دجي الف ؟ مزال ةراجإلا دقع له مهفالتخا ببسو : ليق

 درلا 9لشثم ثراوللف ؟ مزال ريغ وأ لمملا يف عرشو دقن اذإ هثروم دقع ام

 دقني مل ولو مزل لمملا يف عرش اذإ هنأ مهدنع راتخلاو ی عرشو دقن ولو باسحلاو

 هثروم ةلزنمب كلثم ثراولا له فالخلا ببس نأ رهاظلا نأب كلذ يف ثحبيو

 وأ آامىمج اتام وأ رجاتسملا وأ ريجألا ناك“ءاوس هثروم دقع ام "لح دجم الف

 لوقلا ىلع ولو ثراولل را خلا. نوكي لوألا "قشلا ىلعف ؟ هثروم ةلزنمب سيل

 كنيب ٠موزللاو ى انأ هرمأ يل امنإ رمآلا نم يقابلا :لوقي هنآل ةراجإلا دقع موزلب

 ناك ءاوس مزال وه له : هيف فلتخم هسفن يف ةراجإلا دقعو “ يثروم نيبو
 ءاركلاو(ةراجالا دقع يف لصحتف ) ؟ال مأ بابلا يتلأسم يف فالخلا ببس وه

 ( اقلطم زئاج وا ) دقني م وأ دقن" « عرشي مل وأ عرش ( اقلطم مزال هنأ )
 ى نجسي ةدلب ( اندالب ) ماكح ماكحأ ( يف هب لومعملا وهو ) كلذك
 . حيحصب سبل و « ءافطع » و « ةرونب » و («;_ ةكيلم » و « ةيادرغ » و

 عورشلاب مزال هنأ همالك نم عضاوملا ضعب نم رهظي اهف خيشلا دنع راتخملاو

 اهمبار راشأ لاوقأ ةثالث هذهف ( عووشلاب مزال وأ ) : هلوقب روكذملا وهو

 ى هدحو دقنلاب الو هدحو عورشلاب ال اهلك ( ةرجألا دقنب و هب وأ ) : هلوقب
 الب ولو دقنلاب مزال هنأ : اهسماخ . عضاوملا ضعب يف خيشلا دنع راتخملا وهو

 ءارك يف اييس الو ص اقلطم موزللاب لوقلا يدنع حيحصلاو . ( لاوقأ ) عورش
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 بحوب ال نيدلاب نبالا عيبب همشلا ىلإ يدؤي دقنلا مدع نوكو . اهريغو رودلا

 اهمنم آدحأ َرن ملو « دقن الب ةراجإلا زاوج ىلع عامجإلل هفعض لب ى دقعلا نالطب

 : دقنلا نكي مل اذإ اهلطبأ و

 نزوب ةضف وأ ابهذ لمعولو « زاج لجأ ىلإ ةرجالاب لمع "نم : رثألا يو
 ء اهقالطإ ىلع لاوقألا هذهو « ابرلا هلخدي ال "لمع هنآل ةضفلا وأ بهذلا نم

 يف ةنس وأ ارهش وأ اموي هرجأتسا نإو : هصن ام ةقراشملا ضعب لاق امك سيلو

 . ها لمملا يف لخدي مل ولو « هملعن فالخ الب اهيلع كلذ تبث نيعم لمع
 ناك نإف ى هيف فالخ ىلع علطي مل هنأ هملعن فالخ الب : هلوقب دارأ نإ الإ

 دبع وبأ اهرك ذ لاوقألا هذهو « الصأ هيفن نع ةيانكلا درب ملو هيلع علطي مل هنإف

 همالك ينبي ص خيشلا مالك نم اهدافتسا ربجألا ريغ ةتس يبأ نب ورمع نب دمع هلا

 راثآلا يكحي هنأ ةياكح كلذ ببس يف بلاغلاو ى رخآ ىلع ةراتو ,لوق ىلع ةرات
 ةروك ذملاوقأ يهو ىهنع هللا يضر حيجرتلاو لالدتسالاب اهيلع لخديو ةفلتلا

 ليوأتب اضعبو « حيرصتب اضعب همالك يف خيشلا اهركذ ةقرتفم « بتكلا يف
 اهدقع نأب لئاق ال؛هنأ ورمع ن دم للا دبع يبأ ذيملت ينارولا لاق امك سيلو

 سيلو اميج دقنلاو عورشلا الإ مزلي ال اهدقع نأب لئاق ال هنألو ى اقلطم مزال
 لمعلاب هل يتأي نأ ريجآلاىلعفحخشلالوق نم الإ لوألا لوقلا ذخأي مل هللا دبع وبأ
 لمملا يف لوخدلا دارأ اذإ ريجألا نأ ىنعملا نأب هيفني نأ نع لضف تقولا لوأ

 باب »يف للا همحر خيشلا لوق ىلإ ىرت الأ ‘ تقولا لوأ لخدي نأ بجاولاف
 دوقعلاو عيبلاكمزال دقع وه له“ةراجإلا دقعيف اوفلتخا :«ةدقعلا ىلع ءىراوطلا

 ىلعلديو“موزللاب "لوق قلطأ هارتف ڵةكرشلاو لعجلاك ك مزال ريغ دقع وأ ةمزاللا
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 ةنسلا هذه يف نيعم اذك ةمدخ وأ ،اذك يعرل رجؤتسا نمو

 هل دقتف ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

 الو هقن الب مزلت ةمزاللا دوقعلا نإف ى ةمزاللا دوقعلاب هيبشتلا قالطإلا ةدارإ

 هيبشتلا الطإلاةدارإ ىلع لديو “موزللا مدعب الوق قلطأ هارتو « ءيش يف عورش
 اوزَوج زئاج دقع هنإ اولاق نبذلاو : هلوق يف يناثلاب حرصو ى ةكرشلاو لعجلاب

 دقن“لخدي مل وأ لمملا ريجألا لخد ى رجأتسملاو ريجآلا نم هدارأ نمل عوجرلا
 ةرجألا دقن يف مالكلا ضرف دقو دعب هلوق يفو . اهدقني م وأ ةرجألا

 دقع ةراجإلا نأ ىلل بهذ نم لوق ىلع يدنع كلذو : هصن ام عورشلاو
 : لاق نم امأو : هلوق نأ ملسن الو . ملعأ هللاو مزالب سيلو ى زئاج

 لوألا لوقلا وه هنأ لمملا يف ريجآلا لخد اذإ مزال دقع ةراجإلا دقع
 لخد : لوآلا يف هلوق ةلباقم هيلإ هرج ثلاث وه لب “ لوخدلاب ًادّتقم
 . هلخدي ل مأ لمملا ق رجألا

 ةجاح ال ىل هددرأ : هل لاقف هلطايف ابوث هجسني ام هاطعأ نإ : رثألا يفو
 مل الإو ى مزال دقملا نأ ىلع اذهو ى هلثم ءانع هلف الومعم هب هءاج مث ‘ كلمعب يل
 . كلذ هبشأ ام اذك و « لمعت ال:لمملا لبق هل لوملا لوق عم ةرجألا هل نكي

 اهنم ددع ركذ الب اذكه الثم لبإلا يعرل يأ ( اذك يعرل رجؤتسا نمو )
 ةمدخ وأ)نيبمتالبددمب وأنييمتو ددعب وأ ةمدخ وأ هلوق يف اذك و ى نيسعت الو

 وأ ةثلاثلا ةنسلا يف وأ ةيناثلا ةنسلا يف وأ ( ةنسلا هذه يف نيعم ) رجأ ( ب اذك

 ى يفاشلا رهشلا يف وأ “ رهشلا اذه يف وأ ، اذك ةنس يف وأ ى كلذ قوف ام

 ءانبلاب ( هل دمقنف ) طقف ةدودحم ال ةنيمم ةدم لك نم كلذ وحنو ؛ اذكمو
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 درب ال : لىقو ء ةدملا رانم 7 لمعب ملو انم ةدم ضرمف

 لوألا ححصو

 نإف ڵ رجؤتساب هيلع لولدملا رسكلاب رجأتسملا دقن يأ ى لعافلل وأ لومفملل

 ( اهنم ةدم ) ربجألا ( ضرمف ) رسكلاب رجأتسم الإ نوكي ال حتفلاب رجاتسملا
 نم عنام هعنم وأ لقأ وأ اهنم رثكأ امهنيب اهالمج ةدم لك اهلثمو ى ةنسلا نم ىأ

 لممي ليقلا( ةدملا بانم در ؛لمعي ملو ) كلذ ريغ وأ فوخ وأ رابجك لمع

 اهنيب اهالمج يتلا ةدملا نم وأ ةنسلا نم لمع ام لباقي ام هسفنل سبحو ى اهيف
 دمب طسولا يف وأ لمع مث « لوآلا يف لمعلا نم عنام هعنم وأ ضرم ءاوسو

 لوآلا يف لمملا دمب رخآلا يف وأ ى لمملا دعب لممي مل وأ لمع مث « لمع
 وأ ضرمل كرت لك يف بساحيف ى ال مأ لمعلا لالخ يف كرتلا ددعت طسولاو

 ضرملا قدصيل رابخألا بيترتل ‘ ضرمف : هلوق يف ءافلاو ى هبانم دريف عنام

 . كرتلاب وأ لمملاب متخ رخآلاب وأ ى طسولاب وأ الثم ةنسلا لوأب

 ىرتشا نمك رجاتسملا نأل ع هسفنل اهلك ةرجألا سبحي لب ( درب ال : ليقو )

 ال لمعل اهسفن يف ةنيعم .ةمولعم ةدم ىلع تدقع ةراجإ لك يف ريجألا ةوق
 ء عيبلا ىنعم هيلع يرجي الو “ عابي ال رحلا نأل ( لوألا ححصو) رصحني
 لديو “ ضعبلا كلذل ةرجأ الف ةدملا ضعب يف نكي مل وهو لمملا ىلع ةرجألاو

 ذخأي ميف ةرمثلا عنم للا نإ تيأرأ » : للع هلوق ، ةراجإلا باب ريغ نم هل

 دق هنكل ريجألا ةوق ىرتشا نمك ناك ولو هنألو 'ا) « ؟ هبحاص لام مكدحأ

 عيبمك نكيلف ةدملا ضعب اهنم صقن لب ى ةمات ريغ هتوق هنأ بيعلا نم رهظ

 )١ ( دواد وبأو يذمققلا هاور .
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 هلمع ردق الإ تام نإ هثراو الو وه كردي الف هل دقني م نإو

 هيلإ هب رمف مولعمب ًاموي اذك ِعرذ داصحل رجؤتسا نإ اذكو

 نم هوحنو ضرم الب ةدملا ضعب يف لمملا كرت نإ و « هررغ وأ هبيع رهظ
 وأ عنام الب ةدملا عيمج يف هكرت نإو ى ضعبلا كلذ يف هل ةرجأ الف ى عناوملا
 ىلع هورجأتسي نأ لثم « اهونتمي ملو ةدملا او"دح نإو ى هل ءيش الف ى عنام

 ةنس يف هيلع مزع وأ نينسلا نم ةنس يف لمملا يف لخد مث « اذكه ةنس لمع

 ةنس نم لمملا ديزيو “ لمع ام رجأ الإ هل امف اهنم ءزج يأ يف عنم وأ ضرمف
 برل ةرضم تنيبت نإ الإ ةرجألا هل متتف ى ةنسلا رادقم متي تح رثكأ وأ ىرخأ

 وأ ى لمملا كرتيو اهنم ذخأي مك لودملا رظنيلف نينس يف هلمع قيرفت يف لمملا
 ةرجأ الب دحأ هل لممي وأ ريجألل ةرجألا متتو هل لمعيف ى هريغ لمملل رجأتسي

 يف الو “ عناوملا نم هوحنو ضرملا ةلأسم يف ( وه كردي الف هل دقني مل نإو )
 وأ ريجألا توم ةلأسم يف ( تام نإ هثراو الو ) « لمعلا بر توم ةلأسم
 الإ هثراو وأ وه اضيأ كردي الف اهضعب هل دقن نإ و ى ( هلمع ردق الإ ) اهتوم
 دازيف ‘ لقأ وأ طقف هذخأف لمع ام رادقم دوقنملا ضعبلا ناك ءاوس هلمع رادق
 داز هنكل « ةرجألا هيف متت مل دوقنملا ضعبلا ناك نإ الإ هلمع رادقم متي ىتح هل

 :ليقو ى ال : ليقو ى دئازلا درب : ليق “ ناروكذملا نالوقلاف « لمملا ردق ىلع

 يف ،فالخلا لئاسملا هذه يف نأ لصاحلاو ى دقني مل ولو عورشلاب دقعلا مزلي
 . ةراجإلا دقع

 وأ ) اموي اذك ( لامعألا نم اذك لممل وأ(عرز داصح رجؤتسانا اذك و)

 ةلصتملا ةنيعملا ةدودحملا تادملا نم رثكأ وأ لقأ وأ اذك لممب ارهش اذك و اذك

 لمعلا بر هب رم يأ ( هب "رمف ى مولعم ) رجأ ( ب ) ةلصفنملا وأ دقعلا نامزب
 ىلإ يأ ( هيلإ ) ال مأ لمملا بر هعم رم ءاوس ى رورملا ىلع هلمح يأ ريجألاب
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 ؟ ال وأ مايألا كلت يف هؤانع هل لبف فوخ وأ رطمك ؛ هنم عنمف

 تايف ىمسمل مولعمب ادبع وأ ةباد وأ آراد ىرك نمو ؛(نالوق) ححصو

 ريمضلا وأ ى اهيلع دوقعملا لامعألا نم عرزلا ربغ لمملا لحم اذك و “ عرزلا

 داصحلل ريمضلا عوجر يوقي اذه ( هنم عنمف ) لامعألا رئاس هلثمو داصحلل

 دارملا ناك ولو ص عرزلا نم عنم كلوق نم رهظأ داصحلا نم عنم : كلوق نال

 ( فوخ وا رَطَمَتك ب )عرزلا داصحنم وأ هداصح ثيح نم عرزلا نم عنم
 ولو اهلبق لمع نإ اهيف عونمملا كلثم ( مايألا كلت يف هؤانع هل لهف ) عناوملا نم
 اضيأ لمع ام ةرجأ هل امك « اهدعب لمع وأ ؟ ةدملا تمت قح اهدعب لممي م
 ،دوقعملا لوألا هئارك نم مايألا كلت بوني ام ةرجألاب هدارمو ؟ اهدمب وأ اهلبق
 هل ءانع ( ال وأ ) اهب لمع يتلا يه هتوقو ريجألا ة"وق ىرتشا نمك رجاتسملا نأل

 نالو عيبلا ىنعم هيلع يرجي الو عابي ال رحلا نأل ( ححصو ) ؟ لمعي م اميف
 مكدحأ ذخأي ب» : ثيدحلو « الثم مايألا كلت يف دوقفم وهو لمملا ىلع ةرجألا

 "رم امك رهظ بيع وأ ررغك مايألا كلت يف هتةوق نالطب نالو ) « هبحاص لام

 ربغ ةدودحم ةدملا تناك نإ و « هل ءيش الف اهلك ةدملا يف عنم نإو ى ( نالوق )

 بسحب اهلك ةرجألا ذخأيو رخآ تقو نم هلثم لمع اهضعب يف عنمف ى ةنيم
 . "رم امك ناكمإلا

 ًاراغ وأ اتيب وأ ( اراد ) هب ريبعتلا ىلوألاو “ ىركأ يأ ( ىرك نمو )
 اطايخم وأ افيس وأ ابوث وأ ةنيفس وأ ةمأ وأ ( ادبع وأ ةباد وأ ) كلذ وحن وأ

 تامف ىمسم) لجأ ( ] مولعم ) ءارك (-ب ) ىركت ينلا ءايشألا نم ام ائيش وأ

 )١( هركذ مدقت .
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 ىت > هيرتكم نم هعنم الو ، كلذ يف لوخد هثراول سيلف هلبق

 ‘ لجال ١ متي ىتح هلام مسف نإ هلبق كلذ مسعي الو .4 هلجأ غلبي

 يأ ( كلذ يف لوخد هثراول سيلف ) همامت لبق يأ لجألا لبق يأ ( هلبق
 كما يف ءيشلا يف فرمتلا بشلا فرمتلا نع لوخدلاب ربع ك هف فرصت

 وأ ١ هلام ممق نإ ) همامت لبق يأ 9 لبق يأ ا هلبق كلذ ميقي الو ؛ هلجا

 مسق الو هضعب عيب و ] هعىي الو ( لجألا مت معي ىتح ( همسق ديرأو ى مىقي ل

 ىح هضمب يف وأ > هف دوقملا نم ام ةدقع الو > هضمب نهر وأ هنهر ال و هضمب

 لجالا ةيقب ءانثتساو كلذ زاوح : لقو ك هعىبك كلذ هءاركإ نأل > لجألا متي

 نم فيرمتلاب اهامسق لوقلا اذه ىلع اهامسق ادارأ و اراد ايرتكا نمف « ىركش

 هاكرتوءانبلاب اهايسق وأ ك رخآلل اذكل اذك نمو دحاول اذك عضوم عضوملا اذه

 امهدحأ هجرخأ وأ اهكلم نم هاجرخأ ام لك اذك و ‘ لجألا ىلإ اهب عفتني
 ءانبلاو اهيف لوخدلانم يركملا عنمي نأ يرتكملل نكلو ى برقأ وهو ى رخآلل

 ادقع اهيف دقميل وأ اهيرتشيل اهلوخد دارأ نم عنمي نأو ى ءانبلاب ةمسقلل اهيف

 اذك : عضوم {[نم ناسللاب دحلا جراخ نم اهمسق ايل حص نإف كلذ نم مهعنم اذإف

 بسحب لوق ىلع زاج اهيف ادقع دارأ نم وأ ى ايرتشم اهفرع وأ اميمج اهافرع نإ

 هيف جتحي مل ةفرمم الب حصي امو ى يشملاو عئابلا ةفرعم نم عويبلا يف رم ام
 ٠ اهل وخد ىلإ

 > هرسفلو هل وأ هل اهلك يهو كلذ زيجع دنع ًامئاش راد فصن ىركأ نمو

 ريصي هنأل اهدجي مل هكيرش عم ةمسقلا وأ عئاشلا رخآلا فصنلا عيب دارأو
 يرقشملا يضر نإ الإ اعئاش ناك نأ دعب صخشتم نيمتم فصن ةمفنم يرتشملل
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 نماف الإو ءاركلا دقن نإ اذهو ى هلام هثراولف هيرتكم تام نإو

 . . . . . . . توم دعب درلا ءاش

 يضر وأ ص عويشلا ىلع يرتكملل فصنلاو ى هل رادلا عفانم فصن نأ ىلع ءاقبلاب

 ٠ صيخشتلاو ةمسقلاب يرقملا

 ام يأ ( هل ام هثراولف ) رك ذ ام ضعب يرتكم يأ ( هيرتكم تام نإو )
 ءيشلا دركردي نأنود‘ طقف ءيشلاب لمملاو مادختسالاو ىنكسلا نم يرتكملل

 قاب ءيش وهو « ءيشلا كلذ يرتشم هثروم نأل « ءاركلا يف باسحلاو هبحاصل
 ؛اميمج يرتكملاو يرمكملا تام نإ اذك و « هثروم ةدقع ىلع هبف ثراولا ىقبي

 درلا يرتكملا ثراو وأ يركملا ثراولف ى مزال ريغ ةراجإلا دقع : لاق نمو

 لمع ولو ‘ توملا دمب لمع ام ءانع ثراوللف اذه ىلعو ع تي مل نمل نمك باسحلا
 . ملمي مل ام لوألا ىلع وه : ليقو ى هب ملع الب

 بلط مث < ءيش يف يرتكملا بلطب ملو لزنملا بر تام نإ : « جاتلا ه يفو

 يفتباث روكذملا مكحلا اذه يأ ( اذهو ) ى هيلع ام مهيلعو هل ام مهلف ى ىماتبلا
 امك ( توم دعب درلا ءاش نماف الإو ءاركلا دقن نإ ) “ اهلبق يتلاو ةلأسملا هذه

 توم دعب ركم نمو “ يرملا توم دعب رتكم نم دحاو لكلف توم لبق
 هءاش نإ درلا اعيمج اتام اذإ امهدحأ ثراو وأ ايهنم تام نم ثراولو ] رتكم

 ولو “ مزال ريغ ةراجإلا دقع نأ ىلع « نانح امهو درلا ايهنم دحا و لكل امك

 ءاش لوعفمو « نمل هربخ “أدتبم درلاو « دقن ولو : ليقو 4 دقني مل ام عرش
 يف ناك اذإ هدعب درلل ريمضلا درب هءاش وأ درلا ءاش وأ درب نأ ءاش يأ « فوذحم

 . . مدقتلا ةين
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 مولعل لمل ةباد ىرتكا نمف اذه ىلعو ، طقف لمعلا ردق مزلو

 قفتم لإ اهيلع هلح عاتملا برلف « اهبر تايف اضعب راسف مولعمب رخآ

 _ ص ثراولل اهلاصيإ هيلع مث هيلع

 ( اذه ىلعو ث طقف لمعلا ردق ) ءاركلا نم ( مزل ) درلا ناك اذإ ( و) .
 ى هلام هثراولف : هلوق ىلإ اراد ىرك نمو : هلوقب روكذملا كحلا اذه ىلع يأ

 وأ ةنيفس وأ ادبع وأ ( ةباد ىرتكا نمف ) ى ركذ ام عم ولو مكحلا ريغتي ينعي

 ( رخآ ) مولعمل ( مولعم ) ءيش () لمحل ) ربلا وأ رحبلا بكارم نم ابكرم
 تايف ) قيرطلا نم ( اضعب راسف مولعم ) ءارك ( ب ) مولعم عضوم ىلإ يأ
 بكرملا وأ ةنيقسلا بر تام وأ « دبعلا بر تام وأ ةبادلا بر يأ ( اهبر

 عضوم ( ىلإ ) لمحلل ىرتكا امم ركذ ام ىلع يأ ( اهيلع هلمح عاتملا برلف )
 ( ثراولل ) لمحلل ىرتكا امم هديب ام لاصيإ ( اهلاصيإ هيلع مث ي هيلع قفتم )
 قفتملا عضوملا يف اهريغ وأ ةبادلا نم ىرتكا ام عدي نأ ىلع ءاركلا نكي مل نإ

 ص ثراولا عضوم نع بيرقلا اذك عضوم وأ ك عضوملا يف نمم نالف ديب وأ هيلع

 ثراولا دجي الو ى هملع ىرتكا ام لعف كلذ ىلع ىرتكا نإو « هعم راس نمم وأ

 ناك نإ دقني م وأ ءاركلا دقن ‘ توملا دمب لهلا نم هصن نأ
 هدرب نأ الو ڵةباتك وأ لوسرب هعنمي نأ الو ى هعنميو هقحلي نأ الوءهعم ثراولا

 عاطقنالا نأل كلذ لملو ع توملا دمب الثم هثروم ةبادب لمع ايبف لثملا ءانع ىلإ
 ص رحبلا يف ايس الو ى امهالك وأ سفنلا وأ لاملا داسف ىلإ يدؤي بعص رمأ لمحلاب

 ءارحص ةدلب يف هلام عضول هجو الف ى اهلاصيإ همزلي هديب اهوحن وأ ةبادلا نألو
 وأ هلام وأ وه كلهي دقف هلام ىلإ عوجرلا مث اهلاصيإب لاغتشالاو سان دنع وأ
 هفلختل الو ص ءاركلا دجي ثح ىلإ اهباحصتسا و اهنع هعضول هجو الو ى امهالك

 كلذك هتوم ربخ هءاج وأهعم رضاح وهو ةقفر وأ دلب يف هتوم قفتا نإف « اهنع
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 لاصبإلا اهبر ىلعف هبر تام نإ اذكو

 وه افإ هيلع دوقعملاو « ءاركريغ يف يهو اهب يضمي فيكف ءاركلا هنكمأو

 اراد ىرك نمو : هلوق ىلع ةلأسملا هعيرفت هجوو ى ءاركلاب هل ةلماح اهب يذملا
 ىأر امل هنأك ى نيتلأسملا يف درلاو باسحلا يركملا ثراو دجي ال هنأ .. حلا
 لطعم دوجول اهيلع هذه عرفف رثؤم ليطعتلا نأ ربتعا دقنلاب ىلوآلا يف ليطعتلا

 كرتي نأب عيرفتلا كرت ىلوألاو « لمحلاب ةعطقنم ةبادلاو “ يركملا توم وه

 فعضل اذه ىلعو ى هلوق طقسيو ى ىرتكا نمف : هلوق يف واولاب ربعيو ءافلا
 هنم جرخ يذلا دلبلاب هبرقل عاطقنالا لبق هتومب ملعي دمق اضيأو « هيجوتلا كلذ

 ال هنأ عم ى مزلي ىتم دقعلا يف لاوقألا ذئنيح هيف نكل « فوخ الو ةقشم الي

 ول ةبادلا وأ لاملا ينعأ امهدحأ ىلع فاخي هنآل برق ولو فوخ وأ ةقشم نم

 ي هل يركي نم دجي تح لاملا ةبقارم هيلع قشيو « ةنيفسلا اييس الو هك رت
 ءاذه ىلعو : هلوقب ديرب نأ لمتحيو « تيبلا وأ رادلا ىلإ هدر هبلع قشيو

 ص اذكه لمعلا دقن ردقىف « طقف : هلوق ىلإ ى اراد ىرك نم : هلوقل ةراشإلا

 نملف الإو : هلوق لباقم ردقيف هدقنو مولعب رخآل مولعم لمحل ةباد ىرتكا نمف .
 هذه ىلع عيرفتلاو باسحلاب درلا هثراولف دقني مل نإو « اذكه خلا درلا ءاش
 لودملاب ددجم ءانعب اهيلع لمح فكلا نكي م اذإف اذه ىلعو “ نسح تاريدقتلا
 ؟ عورشلاب ةدقعلا مزلت له : نالوق كلذو « لوآلا باسح ىلعف كلذ لبق امو

 اذكو ) : هلوق يف هلك ثحبلا اذكهو ؟ طقف ايهدحأب ال دقنلابو هب وأ

 اهلثمو ةبادلا بر يأ ( اهبر ىلعف ) عاتملا بر يأ ( هبر تام نا
 مل وأ ةرجألا تدقن ى هيلع دوقعملا عضوملا ىلإ عاتملا لاصيإ ( لاصيالا.) لمحم لك
 لمحلا نأ دارملا نأ رهظي يذلاو « قباسلا ثحبلا ىلع تدقن نإ وأ « دقنت

 ص ىلوألا يف ةبادلا بر روضح مدعل مزجت اهنم دب ال نيتلأسملا يف لاصيإلا و
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 نإو لحملا كله نإو امهدحأ تام ولو ء ةعفنملا لحم دوجول

 دقن مولعمب هبر نم هراجثتسا دعب ةباد وأ دبعك ي بوره وأ ضرمب

 ةدم بوره وأ ضرم وأ توم كلذب عقوف { ةنسلا هذه يف

 هركذ يذلا عيرفتلل ثحبلا تفقلكت امنإ و > ةىناثلا يف عاقلا بر روضح مدعو

 ةراجإلا دقع يف فالخلاف رضاح رخآلا ثراوو اهدحأ تام وأ امم ارضح ولف

 .اهلثم اذك و ةبادلا وهو ( ةعفنملا لحم دوجول ) مزلي قم
 ىلعو « هلمح عاتملا "برلف ى هلوق ىلإ ةدئاع ةلملا هذهو ( امهدحأ تام ولو )

 وأ “ رخآلل ردقيو نيرارقتسالا كلت نم دحاوب قلعتيف لاصيالا اهبر ىلعف هلوق

 ( لحملا كله نإو ) ةعفنملا لع دوجول كلذ انلق يأ “ فوذحم عماجي قلعتي

 نإو ) هلوق ليلدب هنود امب وأ تومب لطب يأ عافتنالا هب ام وهو عافتنالا لحم
 فاكلل بوره ةفاضإب ( دبعك بوره وأ ) هتباد وأ رجأتسم دبعل ( ضرمب
 ىمع وأ جرع وأ رسك ثودح وأ ( ةباد وأ ) بوره نيونتب وأ دبعل فاكلاو
 لحم وأ لمملا تالآ نم ةل آ وأ ةاركم ةنيفس اذك و اقلطم لمملا نم عنام وأ

 قلعتم ( هراجنتسا دعب ) عنال لطمت وأ لطب وأ كلذ رسك اذإ هلاحم نم

 وحن وأ رهشلا اذه وأ ( ةنسلا هذه يف دقن مولعم ) رجأ ( ب هبر نم ) « كلهب
 ( كلذب عقوف ) .راجئتساب ةقلعتم يفو ةلصفنملا وأ ةلصتملا ةنيعملا ددملا نم كلذ

 وأ “ عقوف : هلوق طاقسإ ىلوألاو ى هب عافتنا لحم يذلا ءيشلا كلذ يف يأ

 وأ ( بوره وأ ضرم وأ توم ) ى لحملا كله نإو : هلوق ءانغإل بوره
 اهطسو يف وأ حص وأ عجر مث ةدملا لوأ يف ءاوس هب لمملا عناوم نم ام عنام

 ىلع بصنلاب ( ةدم ) اهلك ةدملا كلذ لثمو اهرخآ يف وأ عجري مل وأ دعب عجر

 حصي : تلق ؟ توملا بناج يف حصي فيك :تلق نإو ‘ عقوب قلعتم ةيفرظلا
 هتقو توملا ةدمف “ هتدمو لكف ؤ لك بسحب ةدم يف كلذ عقو دارملا نال
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 تمح و ( ةدملا لباقي ام در لمعلا رر دح الف 1 ماتلا لبق اهنم

 وأ دبعلا هدافتسا ام هلو 2 كلذ ىرتشا نمك س اهيف بطعلا هيلع

 . اهبرل ال لجألا يف بورهلا يف ةبادلا

 اذك و “تقولامتي وأ لوزي نأ ىلإ لصتملا هلولح تقو ضرملا ةدمو ى هب لصفنملا
 ةنسلا مامت ( ماتلا لبق ) لمملا تيقاوم نم اهريغ اهلثمو ةنسلا نم ( اهنم ) هريغ
 ( لمعلا بر دجي الف ) اهنم ةدم هلوق هنع يفكي هنآل هطاقسإ ىلوألاو ه الثم

 (ةدملا) ءاركلا نم ( لباقي ام در ) اهوحن وأ اهب لمعيل ةبادلا ىرتكا نم انه وه
 دجي ال ىلع فطع ( اهيف بطعلا هيلع بسح و ) اهيف لمملا نع ءيشلا لطب يتلا
 اهيف هلوق يف اهو لمملا برل هيلعف ءاملاو“لوعفملل ءانبلاب وهو ى خلا لمعلا بر
 هلك هبسحي ءاركلا نأ ينعي ى لمملا نع نالطبلا يأ ى كالملا بطعلاو ى ةنسلل

 ةدم لباقي ام هنم درب نأ يرتكملا لمعلا بر دجي ال يركملا ءيشلا بحاص
 وأ هيلع ةراسخ لعج يأ هيلع بوسحم هنالطبو « لمعلا نع ءيشلا نالطب

 كله نإ هنإف ، ءيشلا ( كلذ ىرتشا نمك ) . لطبي مل لماع هناك
 ام ) يرتكملا لمملا برل يأ ( هلو ) هيلع كله امنإف هئارتشا دمب

 اهتمدخي ( ةيادلا وأ ) هل دحأ مادختسا وأ هتمدخم ( دبعلا هةافتسا

 يا ( اهبرل ال لجألا يف بورهلا ) دمب اي ( يف ) اهل دحأ مادختسإب
 دبعلا لمحي ام لثم كلذو « أربي مل ىطعأ نإف ى دبعلاو ةبادلا برل ال

 هلمعي امو ص دحأ مادختساب وأ هسفنب تاحابملا نم عفانملا وأ بطحلا نم

 نم ةبادلا ىلع لمح امو ة سانلا دنع هل دحأ مادختساب وأ هسفني ةرجأب سانلل

 ةمدخلا يف سانلل ناسنإ هب اهرجأتسا امو « ناسنإ ةطساوب عفانملا رئاسو بطحلا

 . ىركي ام لك اذك و « ةبادلا وأ دبعلا كلامل كلذ لك مهلاومأ
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 درلا همزل : لسقو .4 هءارك تقولا يف كلذل :لمعتسم يطعيو

 . . ...... .... .... ... . كلذ باسجب

 ى كلذ كلامل ال لمعلا برل ( ءءارك تقولا يف كلذل لمعتسم يطعيو )
 هنإف هريغ لام وأ هرمأ يلو نم لام وأ هسفن لام يف كلذ لمعتسا نم ءاوس

 نوطعي مهنإف سانلل هرجأتسا نإو “ لودعلا هردقي لمعلا برل ءاركلا يطعي

 ء لمملا ةرجأ مامت اوديزيلف لثملا ةرجأ نود تناك نإ و ى لمعلا برل ةرجألا

 . مهل اهاركأ نم وأ « كلذ لمعتسم اهيف ذخأي نأ لمعلا برلو

 دريو“ءاركلانم لمملا لباقي ام سبحيف ( كلذ باسحب درلا همزل : ليقو)
 ىلع ءانب اذهو “ ضرم وأ بوره وحنك لمعي مل ام لباقي ام لمعلا برل هنم
 نم ةعفنملا ةرجألاب دوصقملا اضيأو ى دقنو عرش ولو مزال ريغ ةراجإلا دقع نأ

 نوك نم مزلي الو « ةعفنملا لصحت مل نإ رجأ الف ايهتتوق سفن ال ةبادلا و دبعلا

 اهحيبي:ال اهدقن نأل ةرجألا تدقن اذإ درلاب مزلي ال هنأ ضعب دنع امزال دقعلا

 ةبادلاك عيبلا ىنعم هيلع يرجي ام نيب قرف الف “ عفنلا وهو اهلباقم لصحي م ذإ
 مزج ذإ هب ذوخأملا هنأ رهاظلاو ‘ عفنلا دصقلا نأل « ريجألاك يرجي ال امو
 ةوقلل ايرتشم هيف رجأتسملا لعج عيبلا هبلع يرجي ام نأ قرفلاو ى آلوأ هبخيشلا

 نإو ى هيلعف تلطعت نإف ى ةرجألا دقن ثيح ةدملا كلت يف ايهتاذ ىرتشا هنأكف

 . هلف تحير

 نأ هرجأتسا اذإ ام ىلع سايقلاب درلا ةلأسملاهذهيفاضيأ هب ذوخأملا :لاقي دقو

 دافتسا امو درلا مدع كانه مدق نإو « همدخيل وأ ةنسلا هذه منغلا هدنع ىعرب
 هلوقل كلاملل ال لمعلا برل اضيأ لوقلا اذه ىلع مهءانعو ايهربغ وأ ةبادلا وأ دبملا
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 { لمعلا ردق ىلعف دقني مل نإو

 . ") « نامضلاب جا رخلا » : نع

 وأ توملا لباقي امل درلا هل نأل ؛نماضب سيل لمملا برو : ىنارولا لاق

 اضيأ كلذ توبث بساني ثيدحلا اذهو « الثم ةبادلا برل:لسقو ك بورهلا

 يرحكينأ زاوجي لوقلا بساني هل كلذ نوك قالطإ و“لوألا لوقلا يف لمعلا برل
 وأ لمملا لح يف ائيش دزي مل ولو ى هسفنل ةرجألا ذخأيو هارتكا ام يرتكللا
 كلذ وحنب ءاج املك هل تبثأ هنأ ىرت الأ“هب هارتكا امم رثكأ تناكو لمعلا ةلآ
 دنع « نمضي مل ام حبر» باب نم نوكي الو ، داز دق نوكي نأ طرشي ملو دبملا

 ىرتكاهنأ اضيأ انههحجريو « ةرم دقو ؛ « ناويدلا » يف لوق وهو ى لئاقلا اذه

 ى فنصم رم ام فالخم لمع “يأ لمعيف ى ةدملاب الإ روصحم ريغ لمعل انه كلذ

 يدعت هل زوجي ال هنإف صوصخم لممل ىرتكا ام هراجئتسا يف خيشلاك ى فنصم

 يف آضيأ ةلأسملا تناك ولف ص فالخلا نم رم ام ىلع هعون ىلإ ولو هبلع اوقفتا ام

 بسانملاف ى اذك عون لمحك وأ لمحك صوصخم لمع يف ةدمب روصحملا اهث!رتكا
 ى صوصخلا كلذ ريغ نم الثم بورهلا دعب تلمع ام ءانع لمعلا برل نوكي نأ
 . . هقفاو ام هل نوكيو

 تدافأ امو یالثم بورهلا يف تلمع ام ءانعو (لمعلا ردق ىلعف دقني ناو )

 يف ةبادلا تبره وأ دبعلا ضرم نإو ى اهريغ اذك و ى لمعلا برل ال هكلام

 تبره وأ ضرمنإ و « كلاملل ءيش الف لجألا مت ىتح حصي ملو عجرت ملو تقولا
 هلف دبعلا تام وأ تتام نإو « لمعلا رجأ هلف لخد مث لمملا يف لوخدلا لبق

 )١( يقهيبلاو نابح نباو ملسم ءاور .
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 ام هبرلف لوخدلا لبق هل ملاظ سبحب ولو كلذب بطع عقو نإو

 درلا همزل دبعلل قاتعإب نإو هبر هعنم نإو ث لمع نإ هباسح لمع

 ‘ لمعل ا ردق هلف الإو ء ضمق نإ

 . توملا لبق لمع ام

 يرككملا ءيشلا كلذ يف يأ ( كلذب ) لمملا نع لطعي ( بطع عقو نإو )

 ريمضلاو سبحب قلعتم يركملا ءيشلل يأ ( ملاظ سبحب ولو ) ةبادو دبمك
 كلذ برل يأ ( هبرلف لوخدلا لبق ) ضرملا سبحلاكو دبعلاك يركملا ءيشلل
 يف لطع نإو ى ( لمع نإ هياسحب) هؤارك يأ عوجرلا دعب ( لمع ام ) ءيشلا
 نالوقلاف لمملايف عورشلاو لوخدلا دمب امأو « هل ءيش الف لخدي ملو اهلك ةدملا
 . اهيف"رم ام همدعو درلا .. خلا دقني مل نإو : هلوق لبق ناروكذملا

 عنم لكو لتقو هلكاسمإك (هثبر) ىرمكملا ءيشلا كلذ يأ ، ( هعنم ناو )
 وأ لمملا نع يرتكملا هسبحب وأ ( دبعلل قاتعاب نإو ) يرتكملا هبحب ولو

 ؛هضعب وأ هلك ءاركلا ( ضبق نإ ) باسحلاب ( درلا همزل ) فيوختب ولو هليطعت
 ( هلف الإو ) هل داز ضبق امم رثكأ لمع نإو « يقابلا دريو لمملا لباقم ضبقيف
 هدبع وحن عنمنإ و “ ( لمعلا ردق ) دبعو ةتبادك هب لمعي يذلا ءيشلا بحاصل
 يضر نإ الإ هئاطعإ ىلع ربجي هنإف هل فصني نم يرتكملا دجوو هتباد وأ

 لعفي ملف هب يضملاو هضبق هنكمأ دقو ىرتكا ام نيبو هنيب ىلخ نإو ى يرتكللا
 : هضبق ناكمإدعب وأ هضىق ذعب هل لاق وأ اعئاض هكرتي ال هنأل هبحاص هب ىضمف

 تضم ولو ص ةدملا نم ىضم ام يرتكملا ىلع بسحي هنإف عجرأ ىتح كدنع هعد

 : ليقو “ةراجإلا دقع مزلي ىتم فالخلا ىلع نكل“هلك ءاركلا ءاطعإ همزلل اهلك

 . هنم عنملا ناك اذإ ءيش ال : ليقو ‘ اضبق ةيلختلا درج نوكي ال
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 ءارك هلف الإو . مكحلا يف ًاعربتم دع" هب ملع نإف قتعلا دعب تأ نإو

 اراد ىرك نمو { دبعلا بر ىلع هب عجريو 4 لمعلا بر ىلع هلثم

 . تذخأ مش ةنيعم ةنس دقن مولعم

 هضعب لمع وأ ( قتعلا دعب ) لمملا ( متأ ) و هقتعأو هدبع ىركأ ( نإو )
 لمعو قتملاب يأ( هب ) دبعلا ( ملع ناف ) ‘ لمعي مل وأ هلبق اضعب لمع قتعلا دعب
 الف ىتملاب همع دعب لمع ابب ( مكحلا يف ) هلماع ىلع ( اعربتم دنع ) كلذ عم

 هللا نيبو هنيب ايف امآو « دل ونيل لقام ةرير « لسلا نلع هكي

 هتين يف نكي مل نإ ىتتعلاب ملع ولو « ىتفلا دعب لمع ام ةرجأ لمعلا بر ىلع هلف

 > ةرجألا هبلع كردي : ليقو ى معي مل مأ لمعلا بر هب ملع ةرجأ الب لمعي نأ

 لمع نم : لاق نم لوق وهو مكحلا يفو « هلا نيبو هنيب اييف قتعلا دعب هلمع ةرجأ

 بر ملع نإ رجألاب لمعي نمم ناكو « ههني مل نإ رجألا هل لمعلا هل نم رمأ الب

 . هل ةعفنملا نأل ملعي مل ولو : ليقو لمعلا

 دعب لمع امبف ( لمعلا بر ىلع هلثم ءارك هلف ) قتملاب دبعلا ملعي ( الإو )

 ةرحأ هاطعأ دق ناك نإ ) دبعلا بر ىلع هب ( لمملا بر ( مجو ) < ىتعلا

 هدعبو هلبق لمع وأ « قتعلا دعب الإ لمعي ملو اهضعب هاطعأ وأ ى دبعلا لمع ىلع

 عوجر الف ائيش هطمب ل نإو ى هنم دريف دسلا لصو امم لق أ هلىق ام ناكو

 . ه يشب هملع

 مارك ( ب ) يرتكملا اهاركأ يأ ايهوحن وأ اتيب وأ ( اراد ىرك نمو )
 فاقلا نكسم لوعفملل ينبم لعف وهو ًادوقنم يأ فاقلا ناكسإب ( دقن مولعم )

 نم لقأ وأ ‘ ىركب قلعتم وهو ةيفرظلا ىلع بصنلاب ( ةنس ) ةروسكم وأ
 تنخأ مث ) ددملا نم اهريغ اذك و ى ةلصفنم وأ هلصتم ( ةنيعم ) رثكأ وأ ةنس
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 3 لجألا ىضقنا ىتح اهضعب اهيف نكس نأ دعب اهنكاس نم ًاملظ
 نإ اذكو ‘ هريغلو هل ماعلا رمألاب همزلو ‘ عنملا ردقل اهب ر ىلع 7 الف

 ىضقنا ىتح سبح

 ةدم ضعب اذك و ص ةنسلا ضعب ىأ ( اهضعب اهيف نكس نأ دعب اهنكاس نم اماظ
 رادلا ريغ اذك و رادلا بريأ(اهبرىلع در الف لجألا ىضقناىتح )اهنيبتلعج

 ىرتشا نمك ناكف ى اهب دصق يرتكملا ىلع تلزن ةبيصم كلذ نآل ( عنملا ردقل )
 وأ ةدملا طس ويف اهمنم ول اذك و ى اهعئاب ىلع كرد ال هنإف ررغ الب تمدهناف اراد"

 اهيف نكسي مل وأ دقني مل نإو كلذ يف هر الف ىرخأ دعب ةرم هعنم وأ ى اهل وأ
 الف ائيش نكسي م نإو « نكس ام ءارك الإ هل سيلف دقني مل اذإ هنإف ةدملا دعب

 . ابيرق فنصملا هركذي اك هل ءيش

 : لاق نمو ‘ اهيف نكسي امل در الف لوخد الب ةرجألا دقع مزلي : لاق نمو

 دقنو لخد ولو مزلي ال : لاق نمو « نكسي م امل در الف دقن الب لوخدلاب مزلي

 لبق ام ءارك الإ اهبرل نوكي الف كرتلا ىلع دهشليو « اهنم منم نيح كرتلا هلف
 . داهشإلا

 بصاغك ( هريغلو هل ماعلا رمألاب ) لمعلا ردقل درلا همزل يأ ( همزلو )
 كلذ نأل ةارادم هاراد وأ؛هاج هدنع هل نم الإ سانلل وأ مهبلاغ وأ سانلا عيمج

 هللاوءعوجرلاهل ناك كلذلف ى الثم مدهلاك ىلاعتهثلا لبق نمتءاج يتلا ةبيصملا ةلزنم

 . ةتس بأ نب ورمع نب دمحم هللا دبع وبأ هلاق ؟ ملعأ

 وأ ءيشلا بحاص وأ هسمح ق ملاظ هسح > يرتكملا ) سبح" نأ اذكو (

 ى رادلا بر ىلع ةدر الف ءاركلا لجأ ( ىضقنا ىتح ) هبحاص ريغ قحم “سباح
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 ةلأسمو ةلأسملا هذه نيب رظنلا هبجوي ايف قرف الو : خيشلا لاق ى رثألا يف اذك

 يف اك همدعو“رثألا يف امك درلا :نالوق اهيف نوكيف ينعي ؟ ملعأ هللاو ةبادلا و دبملا

 يف اقلطم رادلا ةلأسم ى ةلأسملا هذهب هدارم نأ ىلع اذهو ى ةبادلا و ديملا ةلأسم

 لوقلا ىلع ءيش در رادلا بر ىلع سيلف « ىنكسلا يف عرشو ةرجألا دقن نإ هنأ
 يفو « هب ردص ولو « لوألا ال يناثلا هدنع حجارلا نأ "رم دقو ى هب رآدص يذلا

 ام رادلا نآل صاخلاو ماملا نبب اهيف قرف ال رجأتسملا تلزن ةبيصم هذه نأ

 .عيبلا ىنعم هيلع يرجي

 ملنإ و ى رادلا بحاصب تلزن ةبيصملا نأ و ى ةعفنملا ليطمتل درلا هبلع :ليقو

 ولو ءيش الف ىنكسلا يف عرشي مل نإو ‘ نكس ام باسحب الإ هيلع سيلف دقني
 دارملا وه ناك نإ نيتلأسملا نيب ةاواسملا ىضتقم اذه ‘ عوجرلا "لكل نأل « دقن
 . اهضعب يف « رثألا ه مالك فلاخت نإو ى امهنيب قرفلا مدعب

 تلزن ةبيصملا نأل ى اهقلغأ وأ رابجلا اهيف نكس اذإ رهاظ قرفلا مدعو

 درلا مدعب سبحلا ةلأسم يف « رثألا ه يف مزج كلذلو « ةعفنملا لحمب ال رجاتسملاب

 هنأ دهشي نأ هلف عرشي مل نإو ‘ ىنكسلا يف عرشو ةرجألا دقن نإ رهاظ وهو
 ةلأسملا هذه : هلوقب ديرب نأ لمتحيو ى ءيش همزلي الو راجئتسالا كلذ نع عجر
 سايقلا ىضتقم نإف ى خلإ ناطلس هذخأ نإ كلذك و : هلوق لبق تلا رادلا ةلأسم

 لحمب مئاق اهنم لك يف عناملا نأل س ةبادلا و دبعلا ةلأسم نيبو ايهنيب قرف ال هنأ

 صا خلا رمآلا يف ةبادلاو دبعلا ةلأسم يف ناقباسلا نالوقلا اهيف يرجيف ةعفنملا
 «رثألا» بحاص مزج امك رخآلا يف درلابو امهدحأ يف درلا مدعب مزجي الو ى ماعلاو

 . درلا مدعب
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 لبق تمده نإو ، دقن ولو "درلا بجو اهيف لوخدلا لبق كلذ عقو نإو

 عنتما نإ يقابلا دري وأ اهحالصإو اهئانبب اهبر ربجأ ماتلا

 نمعنملا وأ هنم الثم رادلا ذخأ نم وأ سبحلا نم روكذملا ( كلذ عقو نإو )
 اهلثم اذكو “ رادلا يف ( اهيف لوخدلا لبق ) لجألا ىضقنا ىقح ىنكسلا

 ولو )0 مزال ةراجإل ادقع : لاق نم لوق ىلوآلا « ضيق امل ( درلا بجو )

 درب الف ى دري ام مدعل درلا روصتي مل دقني مل نإو « دقن هنأ لاحلاو يأ ( دقن

 نإ ضبق ام درل لماش درلا :ليق نإو ى هنم ذخأي الو ى درب ام مدعل يرتكملل

 ء هزاجع و هتققح يف ظققللا لايعتسا مزل هضبق كرت ىنعي ضبقي . ام درلو ضيق

 نإو ى هلك كلذ لمشيف دقعلا لاطبإ ىنعم يف درلا لامتسا لكشي ال ؛ممن

 اذكهو ص طقف نكس ام ءارك ىطعأ امهوحنو سبحلا وأ عنملا دعب لخد

 . فالخلا ىلع ةراجإلا دقع مزلي ىتم تملع دقو « نكس مث كلذب عنم ايلك

 مامت ( ماهلا لبق ) اهوحن اذك و اهضعب وأ اهلك لوخدلا دمب ( تمده نإو )

 طقسيو ( اهحالصاو اهناتبب ) اههبشأ ام اذك و ( اهبر ربجأ ) دقن دقو لجألا
 ( يقابلا دري وأ ) امايأ ضوعي وأ حالصإلاب اهليطمت مايأ لباقي ام ءاركلا نم هل
 ةراجإلا دقع لاوقأ نم لوق لك ىلع حالصإلاو ءانبلا نم ( عنتما نإ ) ءاركلا نم
 ءانبلاو حالصإلا نآل عنتما اذإ درلا بجو امنإو ‘ صوصخلا ةعفنملا لح لاوزل
 اهيفف ى ةبادلاو دبعلا فالخب اهنم عنتما اذإ قافتاب درلا هيلع بجوف هتقاط يف
 اثيش اهكلام درب الف ص هتقاط يف تسيل اهتحص نأل اتام وأ اضرم اذإ فالخلا
 صقن الو هيف ةرضم يرتكملا ىلع نكت ملو طقف ضعبلا مدهنا نإو ى ةرم ام ىلع
 ءاش نمف لوخدلا لبق تمده نإو “ يقابلا .در ىلع الو ءانبلا ىلع ربجي مل ةحلصم

 ةعفنلا لحم لاوزل اضيأ هريغو لوخدلاب مزلت لوقي نم دنع ةراجإلا كرت ايهنم
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 نأ اقفتي وأ { تاف امل ةرلا بج و ةنسلا ءاضقنا دعب ءانبلا تأ نإو

 مل نإ ةرلا ال ىنكسلا هل : ليقو « ءانبلا دعب اهتيقب اهنكسي

 هيلع اقفتي

 . هص وصخم هلع دقع ي ذلا

 هيلع ادقع ام اذك و س اهئاضقنا عم وأ ( ةنسلا ءاضقنا دعب ءانبلا متأ نإو )

 لخد دقو ةدملا لخاد حالصإلا نم هب لطمت اب بساحي اذك و ى ءاركلا ددم نم

 > مادهنالاب ىنكلا نم تاف ام ءاركل يأ ( تاف امل درلا بجو ) مادهنالا ليق

 وهو « صاخلا مسالا ىلع هردصمل افطع ازاوج ةرمضم نأب بصنلاب ( اقفتي وأ )

 ةنسلا ةبقب يأ ( اهتيقب اهنكسي نأ ) ىلع قافتالا وأ درلا بجو يأ « درلا ظفل

 ءاضقنا عم يذلا ءانبلا دعب ( ىنكسلا هل:ليقو ى ءانبلا دعب ) ةنسلا ريغ اذك و

 ول اذكهو ةدرلا ىلع يأ ( هياع اقفتي مل نإ ) يقب امل ( درلا ال ) هدعب وأ لجألا
 بحاص ءاش ى درلا هل لوآلا لوقلاف ى ارارم ولو حالصإلاو ءانبلا دعب تمدهنا

 هل نأ وهو ى سكملا يناثلاو ى ىنكسلا ىلع امم اقفتا :نإ الإ ىبأ وأ رادلا
 ءاركلانأ لوآلا هجوو ى درلاب اهبحاص عم قفتا نإ الإ ى هرك وأ ءاش ىنكلا

 تقو نم هقاحلتساف ةدملا نم تاف ايف صوصخم ءيش يف ةصوصخم ةدم ىلع عقو

 هجوو“ةلمجلا يف هلام يف ةدقع دقعي نأ ناسنإلا ىلع بجي الو ع ىرخأ ةدقع رخآ
 لاملانم ءيش تاوفك ةدملا نم تاوفلا نأو ى ىنكسلا يف عرشو هل دقن هنأ يناثلا

 لزني امو « عيبلاك ةراجإلا دقع:لاقي الو ‘ لثملا نكمأ اذإ هلثم مرغ بج
 انأل ؟ رادلا بحاص نامض نم انه نوكي فيكف ى هيرتشم نامض نم عيبملا

 هب هّبشملا ةوق ىوقي الهبشملا نآل؛هجو نم لك نمعيبلا هبشت مل ةراجإلا : لوقن
 ةمفنملا لحم ناك نإو ى عضاوملا ضعب يف ءيشلا بحاص ىلع نامضلا نوكي كلذلف
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 ‘ نكس ام هلف دقنب ل نإ و .[{ نكسل لا نّنعت ةنس انع م نإو

 مولعم آر اد یرک نمو

 لي“اقلطم ةعفنملا نع رظنلا اهيف عطقي ال ةراجإلا نأل ص ميبلا ىنعم هيلع يرجي
 الو ى ارده رجأتسملا لام بهذي ال كلذ دمب ولو لحملا نم اهبيلصحت نكمأ اذإ
 يف وهامنإ عيبلاب ةراجإلا هبش نأ عم “ايهنيب ةدملا جورخ دعب كردي فيك : لاقي

 اهلع كردي هنأل لجألا دعب كلذ كردي امنإ : لوقن اتنأل ؟ طقف ةدملا كلت

 ىنكسلاهتفتمل كلذلف ىنكسلا كاردإةلزنمب حالصإلا كاردإف“لجألالبق اهحالصإ

 نم اهريغ وأ ةنسلا مامت دعب الإ حالصإلاو ءانبلا يف لخدي مل نإو ى ةدملا تاوفب
 ‘ ىنكلا ىلع امم ايضرب مل نإ درلا الإ هل نكي مل ماتلا لبق مدهلا عقو دقو ددملا

 ينبي نآ يرتكملا هيلع كردي مل ءاضقنإلا لبق حالصإلا و ءانبلا يف لخدي مل اذإو
 حالصإلاو ءانبلا يف لوخدلا هنكمأ فنصملا مالك يف يناثلا لوقلا ىلع و حلصيو

 لبق يرتكملا هبلاط “دمعتي مل مأ حالصإلاو ءانبلا كرت دمعت “هنكمي م مأ ماتلا لبق
 نمةنس اقلطأ لب ةدم وأ (ةنس انيعي مل نإو)؛هبلاطي ؟ |حالصإلاومانبلاإ ماتلا

 (ىنكسلا) ت ( ديعت ) ىنب مثتمدهناف ء كلذ وحن وأ روهشلا نم ارهش وأنينسلا
 الب ناكمإلا بسحب حالصإلاو ءانبلل ليجمتلا هيلع كرديو “ حالصإلا و ءانبلا دعب

 ىلع ربجلاب هنم فاصنإلا ىلع قطي ملو ناكمإلا عم ىبأ وأ ىناوت نإف ى رارضإ
 ين لخدي نأب كلذ ر"وصتيو ‘ يرتكملا دارأ نإ درلا ىلع ربج حالصإلاو ءانبلا
 كلذ وحن وأ مدهنت مث ةنس طسو يف وأ مدهنت مث نينسلا نم ةنس لوأ ىنكسلا
 نإو “ ىنكسلل ىرخألا ةنسلا نم ةنسلا ددع متيو حلصيو ينبي نأ هلصاحف

 نيبتنإ الإ ى ىرخأ دمب ارارم ولو كلذكف ى حالصإلا و ءانبلا دمب اضيأ تمده
 ( نكس ام ) ءارك ( هلف دقني مل نإو ) ى هلف درلا دارأو يرتكملل كلذب رارضإلا
 . اهنيعت مدع ةلأسمو ؟ ةنسلا نبسصت ةلأسم يف يزتكملا

 مولمم ) ءارك (ب ) اهريغ وأ ( راد ) هريغل ىركأ يأ ( ىرك نمو )
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 خلسنا ىتح لوخدلا دعب اهنع اهيرتكم رفاس مغ امولعم ارهش دقن
 هوحن وأ نحط وأ ثرحل ةباد يركم يف : ليقو س هيلع بسح

 ةغيصب لمج نإ مولعم يف هريمض نم وأ « هنم لاح وأ « ءاركل تمن ( دقن

 رفاس مث ) رثكأ وأ رهش نم لقأ وأ س ىركب قلعتم ( امولعم ارهش ) لمفلا
 دق ناك نإ ىنكسلاب الوخد يأ ( لوخدلا دعب اهنع ) باغ وأ ( اهيرتكم
 وأ امهدحأب وأ ار اهارتكا نإ اهب وأ هل اهارتكا نإ نزخلاب وأ؛ىنكلل اهاركأ

 لوخدلا و دقنلا دوجول امزال ةرجألا دقع نوكيل لوخدلاطرش و اقلطم اهارتكا

 وأ رهشلا ( خلسنا ىتح ) ؛ ةراجإلا دقع فالخ هيفف اهلخدي مل نإو لمملا يف

 وأ عوجرلا دعب اهنكسيو ةدملا خالسنا لبق عجر وأ « لجأ امهنيب ناك امم هريغ

 بسح ) « ةدملا ضعب اهنكس نأ دمب الثم اهنكسي مل هنكل « رفاسي ملو رضح
 هلك ءاركلا هيلع بسح دارأ وأ « نكسي مل امو نكس ام هلك لجألا ( هيلع

 قدصاملاو هرفس مدع تقو هيلع بسحي اك“اهنع هرفس تقو هيلع بسح دارأ وأ

 لخد ولو عوجرلا هل :لاق نم لوق ىلع الإ « هلبق نم ءاج كلذ نأل “ دحاو

 عجردق هنأ اهنم جرخف كرتلا وأ ةبيغلا وأ رفسلا دارأ نيح دهشأ نإ هنإف هل دقنو

 هملعي مل نإو « نكس ام لباقي ام الإ هل امن ‘ كلذب اهبحاص ملعأ و ى ءاركلا نع

 ص دعب امل لثملا ةرجأو ءاركلا نم نكس ام لباقي ام هل : ليقو « امات ءاركلا هلف
 ءاركلا هيلعف دهشأ ولو دقنلاو لوخدلاب ةراجإلا مزلي : لاقنم دنع كلذ دجي الو
 طرتشم دنع نكسي مل ام ءارك هيلع بسحي الف لخدي ملو دقن نإو ى امات

 ىلعأو دقعلا خسف هنأ دهشأ نإ الإ ى هطرشي مل نم دنع بسحيو ى لوخدلا

 . اهبحاص

 لمملل وأ لامعألا نم ( هوحن وأ نحط وأ ثرحل ةباد يركم يف ليقو )
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 اهبرو۔لمعي ملو ًامايأ اهسبحف هتيب ىلإ اهب بهذف رانيدب اموي اذك

 عنمو حجرو ث لودعب سبحلا مايأ يفاهؤارك هلف كلذب ملعي ال
 & هنم

 وأ لقأ وأ ( رانيدب ) رثكأ وأ لقأ وأ ( اموي اذك ) اهب لمعي امل ةل آ وأ اقلطم

 ءاش ثيح وأ ( هتيب ىلإ ) ىرتكا يذلا ءيشلا كلذب وأ ( اهب بهذف ) رثكأ
 لقأ وأ ًآرهش وأ نيموي وأ اموي وأ ( امايأ ) ءيشلا كلذ سبح وأ ( اهسبحف )

 ،لممي م :هلوقب هيلإ راشملا ( كلذب ماعي ال اهبرو“لمعي ملو ) رثكأ وأ كلذ نم
 مايأيف اهؤارك هلف ) لمع الب اهكرت هنأ مايألا كلت يف ملعي مل يأ لمعي ال هنأ وهو

 ناك نإ لمعلا مايأ يفو « اهبر نع ةئم ةبادلا كلت عنم هنأل ( لودعب سبحلا
 لطع هنآل (حنجرو ) “ لوألا ءاركلا نم هبوني ام لمع الب سبحلا لبق لمع دق
 ام ىلع ةراجإلا تناك نإ و ى ءاركلا ىلع اهذخأ دقو ى اهب عافتنالا نع اهبحاص

 امنإو ةرجألا عفدي مل ةقيقحلا يف هنأل كلذو “ عورشلاو دقنلاب الإ مزلت ال ربتخا

 لمع نإ و“زةوجت "ءارك هتيمستو“لدملا لهأ رظنب اهبحاص نع اهمنم ريظن يطعي
 هلبق نم ءاج كلذ نأل ى اهب لمع وأ لمع الب اهسبح هلك ءاركلا هلف سبحلا دعب
 ءيشلا وأ ةبادلا ض ق دق ابس الو ص دقن الب ولو مزال ةراحإلا دقع نأ ىلع ءانب

 كلذك و الثم ةبادلا بحاصل لثثم ءارك ال : ضعب لاقو : يأ ( هنم عنمو (

 . ملع نإو ى رثكألا ىلإ « جاتلا ه يف هبسنو “ نكي مل لمعلاو ى لمملل هنآل لوآلا
 قافتابسيل و “تكس و ملع هنأل ءاركلا مدعب ايضار دميو هل ءارك الف كلذب اهبر

 هب ام ضبق دق ابس الو اقلطم ةراجإلا دقع موزلب : لوقي نم لب ط لاقي دق اك

 ءاركلا هلف لمملا لخدو ءاركلا دقن نإو ى دوقعملا ءاركلا هل نإ : لوقي لمملا

 حلصت رادلا لب ‘ لمعلاب ةبادلا رضت اك ىنكسلاب رضت ال رادلا نأ قرفلاو ى هلك

 . لودملا مموقت ال لوألا دقعلا اهيف بجوف ىنكسلاإب
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 ءكلذب بطعلا عقوف هيلإ دوصقم لمعل هتباد وأ هدبع رجأتسا نمو

 ءارك يف اوركذ ام. الإ { دقن نإ درلا بجو ، ضرم وأ بورهب نإو

 وهف دقن مولعب رخآل مولعم لمحل رخآ ِرجأتسمك ةلصوم لايحألا

 لصوملا ءاركللا

 (هيلإ دوصقم لممل) رجأتسي امم امهريغ وأ ( هتباد وأ هدبع رجاتسا نمو )
 ناكمإلا بسحي اقلطم لممل وأ تقوب "ةدحو دودحم ريغ دوصقم لممل وأ دودحم

 وأ بورهبنإو ) رجاتسملاءيشلا كلذ يف يأ ( كلذب بطعلاعقوف)تقوب دح و
 وأ راسكناب بطعلا عقو وأ تومب اجس الو ةتبادو دبعك انآويح ناك نإ ( ضرم

 لمعي مل نإ هلك ءاركلا در ( درلا بجو ) ام هجو وأ داسفب لمملا نع هنالطب

 دقني مل نإو ( دقن نإ ) ائيش لمع نإ لممي مل ام لباقي ام درو ائيش
 ءاركلاب يرتكملا بلاطي ال ذئنيح لب ص درب ام مدعل درلا روصتي م

 بصنلاب ( ةلصوم لامحألا ءارك يف اوركذ ام الإ ) “ هضبق ول هدرب اك
 ءيش ( لمحل رخآ ) اناسنإ ( رجاتسم ) ناسنإ ( ك ) ةردقملا لاحلا ىلع

 مولعم ) ,ءارك ( ب ) ءيشلا ملع اك مولعم عضومل يأ ( رخآ ) مولعم ( ] مولعم )
 ولو “ لصوب نأ بجي يذلا يأ ( لصوملا ءاركلا وه ) ءاركلا اذه ( ف ردقن
 ةمذ ىلع هدقع لب “ اصوصخ ةبادلا كلت ىلع ءاركلا دقعي مل هنأل ةبادلا تتام
 ولو “ نكمأ نإ هرهظ ىلع هلصو ءاش نإ ىتح ى ءاش ةباد يأب هلصوبف ريجألا
 الإ ص الصوم هنوك نع ءاركلا جرخي ال اهروضح نإف دقعلا نيح ةبادلا ترضح

 وحنو اذكب ةبادلا هذه ىلع لمحا : لاق وأ « ةبادلا هذه كل يركأ لاق نإ

 نم كلذ وحن وأ ةبادلا هذه ىلع : اضيأ لاق ول لب “ اهصيصخت ظافلأ نم كلذ

 أل لصوم اضيأ ناكل لصوم ءارك هنإ كلذ عم لاقو “ صيصختلا ظافلا
 عنام اهنم عنم وأ تبطع وأ ةبادلا هذه تتام نإ : هلوق ةلزنمب لصوم : هلوق
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 نراو 7 لاصيإلا ةبادلا بر ىلعو ء دقن دعب الإ نوكي الو

 . . . هسفن ىرملا وهو تقرس وأ تتام وأ تبره

 . كرهظ ىلع ولو اهريغ ىلع هلتصوف

 ءاش فيك لمحي س ريجألا ةمذ يف نومضم لمحلا نأ لصوملا ءاركلا لصاحو
 رخآ رجأتسمك : لاق كلذلو ى ةباد تومب لطبي الف « رجأتسملا قحلت ةرضم الب

 ( دقن دعب الإ ) لصوملا ءاركلا ( نوكي ال ) نكل ( و ) رخآ ةباد : لقي ملو
 فالخلا هيفنوكميف “ لصوم هنأب هافصو ولو لصوم ءاركلا نكي مل دقني مل ولف

 ءيش ريجلا ةمذ يف ناك اذإو ى ماكحألا هيلع عرفتتو ةراجإلا دقع مزلي ىم
 ركذي يتلا لئاسملا عيمج يف دوقنم ءارك وهف هب هعم ءاركلا هبحاص دقعف

 . دقنلا اهيف

 تتام وأ تبره نإو ) لصوملا ءاركلا يف ( لاصيالا ةبادلا بر ىلعو )
 هنآل كلذ ( و ) عنام اهب لمحلا نم عنم وأ تبطع وأ تبصغ وأ ( تقوس" وأ
 نإ ةرضاحلا هتباد صوصخ ال ( هسفن ) ءارلا حتفو مجلا مضب ( ىركملا وه )

 يف عرشي مل ولو ةمزال ةدقعنم لصوملا ءاركلا يف ةراجإلاف ى دقعلا ترضح

 وأ ى ملسلا لام سأر ةلزنمب ءاركلا نوكيف ةمذلا يف نومضم لمحلا نأل ى لمملا
 ةراجإلا ةدعاق فلاخيف “ هيف ملسملا ةلزن نومضم لمملاو « دقنلا لام سأر

 فنصملا لاق كلذلو ؛ ربتخا ام ىلع اميمج دقنلاو عورشلاب الإ موزللا مدع نم

 موزللا نأ لمتحيو ث ءانثتسالاب ةلصوم لامحألا ءارك يف اورك ذ ام الإ : خيشلاك

 يبأ نب ورمع نب دمحم هلا دبع وبأ هلاق؛ملعأ هللاو ةدعاقلا نم جرخي الف عورشلا دعب
 . هتس
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 هنكس وأ "سوس هب ناك نإ نكسم باعيف 4 عيبك بيعب درتو

 تقولا يف هنم ابيرق ناك وأ 2 لبق موذجم

 ص ارملا ءاقتلاب : ليقو “ ضعب دنع دقملاب مزلي لصوملا ءاركلا : لوقأو

 رئاس وةنيفسلا لب ىةبادلاب لصوملا ءاركلا صتخي الو ى آليلق ولو ريسلاب : ليقو

 مكحلاو هريوصت زوجي لصوملا ءاركلا لب « كلذك ةيربلاو ةيرحبلا بكارملا
 اهريغو بكرملاو ةبادلا لامعأ نم هريغو لمحلا اهلك تاراجإلا لامعأ يف هكحي
 . ملعأ هللاو ءاركلا دقنو ةرابعلا هذه لثم وأ « ةمذلا يف نومضم هنإ : الاق ذإ

 يف اميس الو لصوملا ءاركلا يف ولو اهب روجأملا وأ ةاركملا ءايشألا ( درتو )
 هنأ ىرخأ رضحأ الثم ةبادلا تلطعت نإ هنأ عم لصوملا يف درلا هجوو « هريغ
 حص اذإ ( عيبك بيعب ) كلذ يف تافآلا رئاسو ةدملا لوط لاملا بحاص هركي

 ام صقن الب ةراجالا ىلع تبثبف يرتكملا ءاشي نأ الإ يركملا نم بيملا نأ

 دصب لمع اذإو « امات ءاركلا ىطعيو اهيلع توبثلا هلف ءاركلا نم ؛بسملا لباقي

 اذإ : ليقو “ ىضرلا "لاد هنم ردص اذإ اذك و ى شرأ الو ى همزل بيعلاب معلا

 كامهدحأ اهضرب مل ذإ ةدقعلا تبثت الف رخآلل اضيأ ناك نيلباقتملا دحأل رايخلا ناك

 لوقلا اذه ىلعو“بسصلا لباقي ام ءاركلا نم صقنيو ى ةتباث ءاركلا ةدقع : ليقو

 حرصي مل ام ىضرلا ىلع لدي ام هنم ردص وأ ملعلا دعب لمع ولو ى شأرآلا كردي
 بويملا يه انه بويملاف ‘ عويبلا يف بويعلا تمدقت دقو . شرأآلا كرت هنأب
 . كلانه

 وأ ) ى ماعطلا هيفرسآوسيناك وأ ضرالاك ( سوس هب ناك نإ نكسم باعيف )
 ةدم اهولعج يتلا ةدملا يف يأ ( تقولا يف هنم ابيرق ناك وأ لبق موذجي هنكس
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 سرال | ١ ذكو ‘ هعنص ماعطو > ُلبق هسل "بوثو ‘ اهبكر نإ ةناد وأ

 نم دبع وأ ةباد وأ راد تقحتسا نإو س بير نإ ءاركلا لحمو

 دقو ماتلا لبق رجأتسم

 ناك نإ بيع برقلا نأ ينمي « لقأ وأ امو ولو هنم ابيرق نكسي وأ « ءاركلا

 ( اهبكرذنا ةياد ) بامي ( وأ ) بيعب سيلف عطقناو لبق ناك نإ و ءاركلا لاح

 اذكو ) هنحط وأ ( هعنص ماعطو ث لبق ) موذجب ( هسبل بوثو ) موذجس
 ةباد .بك ر وأ ی تقولا يف هنم ابيرق ناك وأ لبق نكسملا نكس نإ ( صربألا

 ص ردصم صربلا نأ يف حيرص همالكو ى هنحط وأ امامط عنص وأ ابوث سبل وأ

 وأ ريجألل ةرجأ مامطلا نوك ىلإ هيف روظنم .ماعطلا ركذو « هللا نذإب كلذو
 ام لك اذك و ةرشابملا نم كلذ وحن وأ حالصإ وأ لمحي هتسبالم ىلع آرجاتسم

 . ى . ه

 . ص ربا وا مودجع هرشاب

 بيعم ةرحأ ذوخأملا وأهيركم دنع نم بىعم ىركلا نأ حص هنأ لصاحلاو

 ًارجأتسم نوكينأحصي هركذ ام عيمج و ‘ صقنلا د ر وأ“ًدرلا مكحلاف > كلذك

 . ةرجأ نوكي نأو هف لمع وأ هلمع ىلع

 وأ برب وأ آررغ وأ ةقرس وأ ابصغ ذوخام هنأب ( بير نإ ءاركلا لحمو )
 هجو نيب وأ بيرم هنأب هل ءيشلا بحاص فرتعا نإ ةعاط ىلع وأ ةيصعم ىلع
 . يضاملا ءارك يرحكملل يطعيو “ ةبيرلا

 يتلاءايشألا نم ام ءيش وأ بوث وأ ( دبع وأ ةباد وأ “راد تقحتسا نإو )

 دقو) تقحتسابناقلعتم ءاركلا لجأ مامت ( ماتلا لبق رجاتسم نم ) ىركت
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 'كرديث الو ، مكحلا يف يضاملاب ال باسحلاب يتابلا أر بجو دقن

 اضيأ هيف لمعتسا وأ اهيف نكس ام ءارك رجأتسم ىلع .قحتسملا

 رجاتسملا وأ ءاركلا نم ( يقابلا ةدر ) يركملا ىلع ( بجو ) ءاركلا ( دقن
 > ءارلا نم هلباقي ام هل دريف لجألا نم يقب 1 بسح ى ( باسحلاب ( يرتكللا

 ءاركلا نم ( يضاملا ال ) ى لاق اك ىضم ام لباقي ام كحلا يف هسفنل بنحيو

 ايف امأو ص ( مكحلا يف ) هسفنل هسبحي يرملا نإف “ لجألا نم هلباقي ام يض

 اذإو “ةلطاب ةدقملا نأل ى آضيأ يرتكملا ىلإ هدرب نأ همزلي هنإف هللا نيبو هنيب

 دري هنإف هعابف ائيش بصغ نمك « هدي نم جرخ نم ىلإ عجرب نمثلا نإف تلطب
 مكحلا يف كردي مل ةدملا مامت دعب الإ ءيشلا قحتسي مل نإو “ يرتشملل نمثلا

 . ءيش در يركلا ىلع يرتكلملا

 ءارك ) يرتكملا وهو ميجلا رسكب ( رجاتسم ىلع قحتسملا كردي الو )
 ريغ وأ دبع وأ ةبادنم ( لمعتسا ) ام ءارك ( وأ ) رادلا يف يأ ( اهيف نكس ام
 كلذك و “هيلع للا نيبو هنيب اهف هك رديو ( اضيأ ) كحلا يف يأ ( هيف ) كلذ

 ام لباق امم ءاركلا نم هلصو ام در يرملا ىلع يرتكملا رجأتسملا كردي ال

 ذئنيحف هل ضرمتلا نسحي الف مهوتي ال اذه : لاقي الو ى مكحلا يف لجألا نم ىضم

 لومفملل ءانبلاب “ خلا ىضم ام بوني يذلا در هيلع كردي الو خيشلا لوق أرقي

 :لوقن اتنآل قحتسملا وه يذلا لعافلل ءانبلاب وأ قحتسملا وه فوذحملا لعافلاو

 يركملل اكلم سيل ءيشلا نأ روهظل درلاب يركملا بلاطي يرتكملا نأ مهوتي
 لعافلاو لوعفملل ءانبلاب أرقينأ نسحيف لثملاءارك هيطعي وأ قحتسملا يرتكملا للاحيف
 يرككملا ىلع يرتكملاالو قحتسملا كردي الو يرتكملا وأ قحتسملل ماع فوذحملا
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 . هقحتسمل ال ًانميأ هيف رتكم هب عفتنا ام ءارك عفد دقني مل نإو

 ابف امأو ى يقابلا در يرمكملا كرديو ى كحلا يف لجألا نم يضاملا لباق امل درلا

 هلصي ام هيطعي الو هلصو ام در يرملا ىلع كردي يرتكملا نإف للا نيبو اهنيب

 لثم ءارك هيلع قحتسملا كرديو ى هل سيل ءيشلا نآل لجألا مت قح عفتنا ولو

 امهدقع نأل رثك أ امهدحأناك وأ ايوتسا ءاوس ى هلثم وأهب هاركأ ام ال هقحتسا ام

 مرغي نأ هلو ى لثملا ءارك ىلإ عجري لب هب دادتعا الف رمآلا سفن يف لطاب
 يرتكملا ىلع ءيش الف يركملاهمرغ نإف « للا نيبوةنيب ابف يرتكملا وأ يركلا

 لام عُمض يذلا وه هنآل يركملل الو ى هثيش ءانع ذخأ دق هنأل ءيشلا برل
 نأ قحأ ملاظلاو ع ةراسخلا ىلإ كلذب لصوف ى هريغل سانلا لام ءاركإب هسفن

 للا نيبو هنيب اييف نمضي هنإف هئاركإ يف املاظ يركملا نكي مل نإو هيلع لمحي

 يف يرتكملا مرغ نإو « عفتنا هنآل ىطعأ امب يرتكملا ىلع عجريو « لثملا ءارك
 نآلو ص روذمم هنآل يركملا ىلع يرتكملا عجر املاظ يرملا ناكو لثملا ءانع

 كردي مل امنإو ى هملع عجوي الف املاظ نكي ا مل نإو 2 هبلع لمحي نأ قحأ ملاظلا

 نم جرخ اك هبحاصل عجري قحتسملا ءيشلا نأل مكحلا يف امهدحأ ىلع قحتسملا
 يف امأو ى كلا نيبو هنيب ايف هبحاصل ىتحتسملا ءيشلا ةلغ نأ ةرم دقو ى هدي

 الإ هبحاص هقحتسي مل قحتسملا ءيشلا نأل هنم قحتسملا يرتشملا اهمكسميف مكحل
 اك الإ يرتشملا دي نم جرخي ال هنآل يرتشملا دي نم هبف هقحتسا يذلا تقولا يف
 نإو) )١' « نامضلاب جارخلا » : للع هلوق رهاظ كلذ يف اوربتعا مهلعلو « لخد

 (هيف) عفتناو عفد هيف عزانت يرملا ىلإ ( رتكم هب عفتنا ام ءارك عفد دقني م

 هقحتسمل هعفدي هنإف هللا نيبو هنيب ايف امأ و “ ( هقحتسمل ال اضيأ ) كحلا يف يأ

 . ه رك ٣ مدقت ) ( ١
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 ناك اذإ قحتسملل لخلا ءارك عفدي هنإف دقني م اذإ هنأ رهظي يذلاو : ليقو
 ثبح آمارح منغلا تجرخ اذإ ةمدقتملا منغلا يعار ةلأسمك “ ابصاغ يركلا

 هاركمل ءيشلاةاواسم مدع روهظل ى كلذك سيلو “ بصافلل ال اهباحصال اهعفدي

 امأو ء قحتسا موب هقحتسم ىلإ الإ دري الف هتاذب قحتسا قحتسملا ءيشلا ذإ

 . ملعأ هللاو هقاقحتسا لبق تضم دقف هتلغ
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 باب

 اقافتا ىدعت نإ ريجألا نمض

 باب

 يرتكملاو ريجألا نايض يف

 قيرطبال زاجملامومع قيرط ىلع يرتكملالمشي ام هب دارأ ( ريجألا نمض )
 دحاو ىنمب اهبلك يرتكملاو ريجألا نإ اضيأو ى اهيبنعم يف ةملكلا لايعتسا
 وأ : هلوق لومشلا كلذل لديو“لمعلل مولعم رجأ ىلع هريغ لامهدي يف يذلا وهو

 . ( اقافتا ىدعت نإ ) خلا ارهش اتيب ىرتكا

 ةراجإلا ةدم ةنامأ دي بوثلاو ةبادلا ىلع يرتكملا دي : نيفلاخلا ضعب لاق

 نمضي يناثلاو : ةفينح وبأ لاق اذهبو ؛ ناك امل اباحصتسا حصألا يف اهدعب اذك و

 . ھ ا ريمتسملاك كلام لاق هبو

 يدمتلابالإ اهنمضي ملةباد وأ اضرع ىرتكا نم : ةيعرشلا ماكحألا نيناوق يفو
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 ،لمعلا يف هسيلدتب فلت وأ كله ىتح هيلع رجأتسمل هعييضتب نإو
 هتمعض هنكسف آرهش ًاتي . ىرتك ( رو أ

 هسفن بصن دق ناك اذإ هنعباغ ام نمضي هنإف عناصلا فالح ةنامأ ديهدي نأل

 ص رجأ الب لمع نم نمضي ال : ةفينح وبأ لاقو ‘ رجأ الب لمع ولو سانلل
 اوفلتخاو ى فلتلا ةنيب تماق نإ نامض الو ؛ نالوق عانصلا نامض يف يعفاشلل

 وأ قرح نم هدي ىلع ءاج ام لك نمضيو ؟ لمملا مامت دعب فلت نإ ةرجألا هل له

 ي غابصلا ردق يف بوثلا قرحك هلمعي مل ام نمضي الو ى هلمع اذإ عطق وأ رسك
 ناتخلاو بيبطلا كلذ نمو “ىدعمت نإ الإ فويسلا مموقتو ى نرفلا يف زبخلاو

 ىلعف اوأطخأ نإ و «اودمتي ملنإ مهيلع نامض ال ماجحلاو سرضلا علاقو راطيبلاو

 . ه ا ةفينح يبأل ةنيفسلا بحاص ىلع نامض الو ث ةلقاملا

 ءزج هنم عاض ىتح وأ ‘ تام ( كله ىتح هيلع رجاتسمل هعييضتب ناو )
 وه تاف وأ دسف ) فلت وأ ( هراسكناكو هعفن نالطب وأ وضع عطقك ةعقنم وأ

 توملا صتخيو ص هريغو ناويحلا كلذ يف ءاوسو ( لمعلا يف هسيلدتب ) ةعفنملا وأ

 الإ اهنع مانيف منغ يعر ىلع رجأتسي نأ لثم كلذو « تابنلا هلثمو ى ناويحلاب
 بئذلا لك أي وأ ى بورهلاب فلتتف ههجو اهنع يلوي وأ“هاصع ىلع مونلا هبلغ نإ

 مدعل بشخلا رسكيف بشخ نم باب لمع ىلع ةرجألا ىطعلي وأاهحرجي وأ اهنم
 . هرسكت ةلآب لممي وأ حلصي ام قوف ةدشب برض نأب لمعلا هناقتإ

 رابتعاب نكل ى ماع ىلع صاخ فطع ىدعت ىلع فطع ( ىرتكا وأ )
 راد وأ ( اتيب ) عفن فلت ايهو يدعتلا نم اهنإف ى دحلا ةزواجم فعضلا ىنكس
 هارتكا وأ هبف نزخ وأ ( هنكسف ) رثكأ وأ لقأ وأ ( ارهش ) انكسم وأ
 وأ رهشلا نم لقأ يه يتلا ةدملا كلت فعض وأ « نارهش وهو ( هفعض ) نزخلل
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 ام ءارك همزل : ليقف ، هزواجف نتعم ناكمل وأ مولعم لمحل ةباد وأ

 : لقو ‘ اقلطم ١ ٨ رك الب دئ ١ ل ١ ف اهنمضو > هملع اقفت

 نأ تيبلا فلت لاثمو “ لقأ وأ فعضلا نم رثكأ نزخ وأ نكس وأ هنم رثكأ
 وأ ) ةدملا دعب هب هنم ءيش وأ هصيصجت وأ هبشخ رسكنيف ةدملا قوف هنكسي

 () ) ةباد ( وأ ) مولعملا ىلإ رثكأ لمحف مولعم ىلإ ( مولعم ) ءيش ( لمحل ةباد
 وأ ناكملا زواج يأ ( هزواجف نيعم ناكم ) ىلإ ةمولعم ةدم اقلطم لمحل
 : زيزعلا دبع نب للا دبع لاق يأ ( ليقف ) ةزواجملا كلت لعف اذإو “ نامزلا

 بطع نإ اهضعب وأ كاهلك تبطع نإ اهلك ( اهنمضو ،هيلع اقفتا ام ءارك همزل )
 يف ) هتمذ يف تناك ةزواجملا دعبو ى ةنامأك هدي يف يه ةزواحملا لبقو ى اهضعب

 هيلعف هيف تبطع نإف « نّسعملا ناكملا ىلع داز ايف ى هنامض يف تناك يأ ( دئازلا

 (اقلطم) دئازلا ىلع (ءارك الب ) لاق اك بطعت مل نإ هيلع ءيش الو « اهبطع ةميق
 لثملا ءارك همزل ولو ىزيزملا دبع نبا دنعنايضلا همزلو ‘ بطعت مل مأ تبطع يأ
 ءاركلا نرأل « نايفانتم امهو ءاركلاو نامضلا هبلع عمتجال نامضلاو دئازلا ىلع

 ناسنإلا نايض يف هنإفناسنإلا كلمك هنامض يف تناك ول ذإ هنامض ف تسيل اهنأ بساني

 نأيضتقيهنامضيف اهنوك و“نامضلاب جارخلا نوكي لب“ءاركلا همزليمل هيلع عاضنإ

 تبطعنإ امم هنامزليف هلمع نم بطعلاو ةدايزلا نم كلك نأب باجيو“هيلعءارك ال
 يتآلا عيبرلا لوق يف اضيأ لاقي اذك و ى ةديبع يبأ لوق وه اك لوألا ءاركلاك

 بطمت نأب لعفلاب نايضلا دارأ هنكل « رجألاو نايضلا عمتجي ال :لوقياضيأ هنإف

 اهنأو هنامض يف ةبادلا لوخد نايضلاب زيزعلادبع نيا دارأ و “ بطعلا ةميق يطعيف

 . ةنامآلاك تسبل

 ةفلس 7 دمحم و نيمرضحلا انباحصأ نم خياشمو عيبرلا لاق يأ ) ليقو (
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 هؤارك : ليقو س ءارك الب تبطع نإ اهنمضو تاس نإ ًاضيأ هءارك
 . . . . قلطم اضيأ

 دئازلا ءارك يأ( هءارك ) و ، هسفن هيلع اقفتا ام ءارك همزل : هللا مهمحر يندملا

 نإ اضيأ ) ص ههبشل ءارك هامس ، دئازلا لمملا ىلع لودعلا هردقي يذلا ءانعلا يأ

 ةميق يطعيف دئازلا يف ( تبطع نإ ) دئازلا ءارك نود ( اهنمضو “تملس
 بطع نامض هومزلأ دق مهنأل « "رم اك دئازلا نود هيلع اقفتا ام ءارك و اهبطع
 لمملا نأب : باجيو “ نايضلاب جارخلا :لاقي اك كلذ ناكف هكلم اهنأك ةبادلا

 يبأ لوق وه اك ، بطعلا ةميقو ةدايزلا ىلع ءاركلا مزلف ىهلمع نم اميمج بطعلاو
 . داز ام ( ءارك الب ) ةدسع

 [افقلطم هبلع اقفتا ام ءارك همزل : هللا هحر ةديبع وبأ لاق يأ ( ليقو )

 اضيأ) لودملا ريدقتب دئازلا ءارك يأ ( هؤارك ) و ى تبطع نإ اهبطع ةميقو
 ال ثيح نم : لاقف ؟ نبأ نم:ةملس نب دمحم هل لاق « بطعت مل مأ تبطع ( اقلطم

 ص اوقفتا اك هلمعب همزل هبلع اوقفتا ام ءارك نأ ثيح نم ملعأ هللاو_ ينعي ى ملعت

 وأ ثرإب وأ هنذإب الإ لح ال ملسملا لامو ى سانلا لامب هلمعب همزل دئازلا ءارك و

 امدعب بطعلا ةميق همزلف دئازلا ءارك همزل ام دعب ءاح امنإ بطعلاو < كلذ وحن

 مث هبلع اقفتا ام اهب لمعف ةباد ىرتكا نمك ناكف ى دئازلا لمملاب هتمذ تلغتشا
 دحاو دودحلا هنم جرخ" هنإف لتقلا همزل ش دودح هتمزل نمكو ى اهلتق ث داز

 لامهلو نيلجر لتق نمكو “ حيحصلا ىلع هلتق ىلع رصتقي الو ى لتقي مث دحا و دعب
 ءاطعإلامدقي هنإف ‘ لتقلا رخآلا ءايلوأ دارأو ى ةيدلا نيلجرلا دحأ ءايلوأ دارأف

 يف بطعلا نإ : لاقي الو « هلتق دعب هءايلوأ اهوطعي نأ نكمأ ولو لتقي مث

 ذئنبح ذخأيلف ى دعب نوكي مث دئازلا لمعلا هتامدقمو هبابسأ نراقت دق انتلأسم
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 اهتميق نمضي لهف ‘ تبطعف دازف نيعم لمحل ةباد ىرتكا نمو

 داز ام ںاسجحب

 اهتنراقم :لوقن اتنآل ىلوأ بطعلا ةميقو ى دئازلا ءاركلا امإو بطعلا ةميق امإ
 هب ناك بطعلا نآل ص هنع بطعلا ةميق الو دئازلا ءاركلا ليزت ال

 يف حماسي فيكف ى سانلا لامب عافتنا دئازلا لقملاو ؟ هنامض هنع حازي فيكف
 انإف ص تبطع اذإ ايبف ناعمتجم زيزعلا دبع نبا لوقو ى عيبرلا لوقو ؟ ءانعلا
 اذإ ةدايزلا ءانع يف ناقرتفيو “ةدايزلا ءانع ن ود طقف بطعلا همزلي : نالوقي اميج

 نامض يف اهعم ةديبع وبأ عمتجاو « زيزعلا دبع نبا نود عيبرلا همزلأ « بطعت م
 لاقو“بطمتم نإ ةدايزلاءانعنامض يف هدحو عيبرلا عمو“ هتميق ءاطعإب بطعلا
 ناكنإ : لاقف نايضلا امأ و ى لاح لك ىلع ةدايزلا يف لثملا ءارك همزلي : يعفاشلا

 اهنع تفلت اهنآل « ةيانجلا ردقب هل ةذخاؤم طقف ةدايزلا طسق نمض اهعم اهبحاص
 يف ةنيفسلاو“ةدايزلا لمحب بصاغ هنأل اهلك اهنمض اهبحاص اهعم نكي مل نإو « اعم
 لاوقألا كلذ يف نإف ‘ ىركي ام عيمجو لمملا تالآ رثاس اذك و ةبادلاك كلذ
 نإو ث اهونغب ال هتدايزب تمدهناف دازف ةدمل اهارتكا اذإ رادلا قح ى ةثالثلا

 ص ةارككملا لوصألا رئاس اذك و « اهمادهنا نمضي الف هتدايز ريغ رمأب تمدهنا
 ء لحي ال اك هكسمأ هنآل هنم ةدايز الب دسف ولو هل نماض هنإف لوصالا ريغ امأو

 ءاش نإ اهبحاصل رايخلاف لمملا نم هل يه امل حلصت ال ثيحب تبطع تناك اذإو
 . ةحمحص اهتميق ىطعأو بطعملا اهذخأ ءاش نإ و ى بطملاب صقن امو اهذخأ

 لهلا ببسب ( تبطعف ) لحلا ىلع ( دازف نيعم لمحل ةباد ىرتكا نمو )
 ( داز ام باسحب اه ) بطع ( ةميق نمضي لهف ) ديزملاو نّسمملا اهيلع عمتجملا
 ةبيو رشع سمخ اهيلع لمحيف تانيو رشع لهم اهيرتكي نأ لثم ى لمملا نم
 نمض تثافف نيرشع لمحف رشعل اهارتكا نإو ى اهثلث نمضي هنإف ى تومتف
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 امه وأ { ءارك الب اهتلمج وأ لحملا تغلب نإ ًامت ءاركلا هيلعو

 لاوقأ ؟ اعم

 داز ام عمجي اذكهو ث اسمخ نمض ارشع لمحف نامث لمل ىرقكا نإو ث اهفصن
 الب تبطع نإ اذك و ى ددملا عومجمب يف داز ام نوكي مك رظنيف ى هيلع دقع ام ىلع

 اهرسكب موقيف رسكنتنأ لثم ى داز ام باسحب اهبطع ةميق نمضي هنإف توم
 رسكلا ةميق ثلث نمض اثلث هيلع اقفتا ام عم "دع اذإ نوكي ام داز نإف

 اذإ اهئازجأو اهمحلك اهتوم دعب اهنم عفن اهكلامل ناكو تتام اذإو ى اذكهو
 صقني اذه ىلعو ص داز يذلا مزلي اع كلذ صقن ترحن وأ تحيذف اهيلع فخ

 هيلعو ) هخلس ءانع الإ ةاكز الب تتام اذإ غوبدم ريغ اهدلج ةميق يدنع ادبأ

 هتغلب وأ هدنع تةامو هلبق تبطع دقو ( لحملا تفلب نإ امات ) دوقعملا ( ءاركلا

 هنايض لباق ام هل صقني الو « لهجلاب غولبلا تقو دعب تبطع وأ « تبطعف
 يقب ام ءاركلا نم هل صقن هلبق تتامو لحملا لبق تبطع نإ و “ داز ام باسح

 ىشمف لحملا تغلبف داز نإ و “ ةرم ام دح ىلع داز ام باسحب اهبطع ةميق هتمزل و

 هذه هيقف تتام وأ هدنع وأ هدمب وأ لمحلا لبق تبطعو لحملا دمب الماح اهب
 ةديبع يبأ لوقو ى لمحلا ةدايز رابتعاب اهبف فنصملا عرش يتلا ةثالثلا لاوقألا

 اذك و لحملا ةزواجم رابتعاب يمفاشلا لوقو زيزعلا دبع نبا لوقو عيبرلا لوقو

 ءارك و « "رم ام دح ىلع تتام نإ ( اهتلمج ) نمضي ( وأ ) “ نامزلا زواج نإ
 هنإف هملع اقفتا ام ءارك امأ ولمح نم داز ام ءارك ( ءارك الب ) هبلع اقفتا ام

 نمض امك تتام اذإ اهتلمجو داز ام ءارك ( اعم ايه ) نمضي ( وأ ) اضيأ همزلي
 نّسع ام لمح نمءاج بطعلا نأل«مهدنع لوألا اهحصأ (لاوقأ) هيلع اقفتا ام ءارك
 ول هب نايض الو « آلوأ دوقعملا ءاركلاب هل حيبأ دق نيع امو “اميمج نيعي م امو
 امأو ى عقو دق لمحلاو « لمحلا لجأل ناك لوألا ءاركلاو “ةدايزلا نع هب درفنا

 -٤٤؟-۔



 لماعلاو لماحلا : ليقف لاملا ظفحو ةحلصملا ناكمل نامضلا امأو

 . اهب كله امل نانماض هبدبب

 لمحلا عم بطعلا هب ناكو هيلع دقعي مل هنأل لوآلا لوقلا يف مزلي الف داز ام ءارك

 ص داز امم هلك ءاج بطعلا نأ يناثلا لوقلا هجوو “ بطعلا ةميق مزلأ دقو نتمملا
 هليقثتبو هلقثب رثأت امف ى داز ام ةدايزب تناك نسعملا لمحلاب تناك ىلا ةرضملا نأل
 هيلع داز املو ى اهرضي ال ارجح وأ ًاديدح ةباد ىلع لمح نمب هيبش وهو نيعملا
 لقثل اهنطب هلخدأ وأ ةبادلا حرجف ديدحلاو رجحلا ىلع قّبض اهيلع ءيش لح

 هنايض ىف اهنأك اهريصي اهلك اهنامض و « ديدحلا وأ رجحلا قوف نم هيلع داز ام
 ىلع اهنيب ايف هيلع قفتم ءيشف دوقعملا ءاركلا امأو “دحاو نايض امل نوكي امنإو
 . تبثو لمهلا لصح دقو ى لمجلا

 يف هتركذ ام هيلع دوقعملا ءاركلا يف ههجوو ى حصأ يدنع ثلاثلا لوقلاو

 يفو ص يناثلا لوقلا يف اهلك اهنيض يف هتركذ ام اهلك اهنيض يفو « نيلوألا نيلوقلا
 رمأ الب سانلا لامب عافتنا دئازلا لمح "نإ دئازلا ءانع ينعأ_دئازلا ءارك نايض

 هنمضي ملو هنمض لمح وأ لمع ةدايزب ءيشلا دسفأ نإ : ليقو “ ردهي الف مهنم

 مدقت امو > ءا ركلا لمعتس ال ام ءيشلا ناك نإ دئازلا الو هملع قفتملا ءاركلاب

 وه ) ةحلسملا ناكمل ناضلا امأو ( : هلوقب هلباقم ركذو هب لممي ايف وه امنإ هلك

 وأ هسأر ىلع ( لماحلا : ليقف « لاملا ظفحو ) رجؤتسا ام وهو لمملا ناكم
 دا دحو راتحنك ) هيديب لماملاو ( « كلذ ربغ وأ هيدي نيب وأ هرهظ وأ هقتاع

 نم ءيشب وأ هلجرب لمعي نم اذك و ى هديب لمعي نمم كلذ ريغو طاتيخو لاتسغو
 امل ) اميضي وأ اثدحي مل ولو ( نانماض ) بلاغلا اهنأل ديلا ىلع رصتقاو . هدسج

 ريمضلاف « لماملاو لماحلاب وأ لماملاو لماحلا نم نيموهفملا لمملاو لمحلاب ( كله
 ء امهوحنو هقتاع وأ هسأر ىلإ عفرلاب كله ام كلذ لمش و ص لمعلاو لمحلل وأ اهل
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 ةبادلا بر اذكو . هنمض كلهف عقو وأ هب رثع وأ لماحل طقس اه

 نإ الإ .ا ركب هتب اد ىلع ولو لماحل ا ال ‘ هديب لماعل ١ مزل : لقو

 ‘ عبض و أ فلح أ

 ةمداصمك هريغ وأ هنم طوقسلاب الومحم هنوك لاح يف كله امو عضولاب كله امو

 : هلوق يف كلذ ضعب ركذ دقو « لومحملا اهب ررضتيف امهربغ وأ ةبشخ وأ طئاح

 وأ هلك لومحملا ( كلهف ) هب لماحلا ( عقو وأ هب رثع وأ لماحل طقس امف )
 ىلع لماحلا نايضك نمضي ( ةبادلا بر اذكو « هنمض ) ةعفنم ضعب وأ هضعب

 تبره نإو ع ةنيفسلا ىلع ملكتيسو « ةيربلا بكارملا رئاس اذك و « هدسج
 هنع حازي" الو ‘ فنصملا مالك يف لخاد وهو « هنمض الومحم يف تدسفأف ةبادلا

 ناكو ءاركلاهيلع دقع دق لمحلا نآل )١' « رابج ءايجملا حرج » : ثيدحي نامضلا
 ةرجألا ذخأ نم » : قلع هلوق لوقلا اذهل لديو “ اهحرج ىلع لمحي الف هنايض يف
 دقف الإ و “ هلثيدحلا لومش يف لاكشإ الف تدقن نإف '") « هنايض همزل ءيش ىلع

 يف ناكف هل عفنل هدي يف ءيشلا كلذ ناك هنأو « اهضبق هنأكف ةرجألا ىلع دقع
 هك راش ولو « نمثم نم هديب ام يرتشملاو نمث نم هديب ام عئابلا نايضك هناعض

 ىوقأ ةنايض ناك ولو : لوق ىلع نماض وهو ريمتسااك هنأو ى عفنلا يف رجأتسملا
 . هدحو هعفنل هدي يف ةيراملا نأل ريجألا نايض نم

 ىلوألا( ءاركب هتيادىلع ولولماحلا ال٬هديب لماعلا) ناضلا (مزل : ليقو)
 ( ثدحأ نإ الإ ) هيلع ينبم مالكلاو ماقملا نم مولعم هنأل ءاركب هلوق طاقسإ
 نوكي هديب لماعلا ن أ لوقلا اذه هجوو “ًاقثوت وأ اظفح ( عيض وأ ) ةيدعت

 )١( يقهيبلا هاور .
 ( ٢ ) ينانلاو دواد وبأ هارر ٠
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 ٠ . . . ليب عييضت وأ ثادحاب الإ موزل ال : لىقوم

 عيض نإ الإ هيلع نايض الف لماحلا فالخب“نايضلاب ىل'وأ ناكف هدي لمعب داسفلا
 وأ عبض نإ الإ هبلع نايض الف هدي لمع ريغب ءيشلا دسف نإو ى ثدحأ وأ
 ص هدي لمعب دسفي ملو عيضي وأ ثدحي مل اذإ ةنامآلاك هدي يف وهو ثدحأ

 عيضي مل نإ هيلع مرغ الف ى هيلع تيوق ام الإ هيلع امف هتوق رجاتسملاك لماحلاو
 . ثدحي وأ

 : لاق ذإ يل ترهظ يتلا ةلعلا هذه بابلا اذه رخاوأ يف خيشلا ركذ دقو

 ف مطق وأ قرح وأ رسك نم مهيديأ ىلع ىتأ امم ءارحألا يديأ يف فلت ام لكو

 ال لاومالا ف اطخلا و“مهيديأب هودسفأ نيذلا مهنأل ع نونماض هل مهف عونصملا

 . ه ا ناضلا ليزب

 لماملاك سدلو_ لمح ام رسكنا ىتح راس ام ءانع لماحلل : جاتلا « يفو

 نإ رسكنملاب ذوخأم هنإ : ليقو “ لمح ام ءارك ذخأو مرغ ميض نإو هديب

 قيرطلا يف اهمحازت دنع باودلا ةمداصمك هب رذمي ام هل حصي ىتح ءاركب هلمح

 نإ "الإ ارذع هل نوكت ال ةمحازملا نأ يدنع يذلاو . ه ا ضوهنلاو كوربلاو

 ٠ رابج ءايحملا لعف ن اف ؟ هتقاط نع ةبادلا تح رخ

 ثادحاب الإ ) لماحلا ىلع الو هديب لماملا ىلع نايض ( موزل ال : ليقو )
 يل لمحي المح تيرك اذإ :مهضعب ةرابعو « كلام لاق هبو ( ديب عييضت وأ
 وأ نهدلا بهذف ريراوقلا ترسكنا و ةبادلا ترثعف عضوم ىلإ ينهد وأ يعاتم
 نايض يرتكملا ىلع نوكي ال : كلام لاق . دسفف عاتملا طقسف لابحلا تعطقنا

 . اهب طبر يتلا لابحلا نم "رغ وأ راثع نم "رغ نوكي نأ الإ

 ةنامألا ةلزنم ةراجإلاب هديب ام ليزنت لوقلا اذه هجوو
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 : ليقو ، عّيض نإ الإ بقار وأ عارك ؛ ظفحب "ذخآ نمضي الو

 الو ء هعرم هدسفأ املو لرلاغب ال هيعرم نم كله 1 نماض يعارلا

 نمضي ال : ليقو ض هاصع ىلع هئاكتا عم مون هبلغ نإ نمضي

 . نمضو « ةنيعم ةدم هسفن رجاؤملا وهو صاخلا ريجألا

 نأ ىلع وههضمقو هاضرب هديب هلعح همحاص نأل' ةنامألا ن ود عفن همف هل ناك ولو

 الب اهيلع نايض الو « ليك ولاو كرتشملاك هدي يف هنأ و « هيلع قاب هبحاص كلم

 وأ عارك ظفجب ) هيلع رجؤي ءيشل ( ذخآ نمضي الو ) هبف انيمأ هنأو عيضت
 وأ دوعقو مونو رابدتساك ( عيض نإ الإ ) فئاش و سان وأ لام ىلع ( ,بقار

 :ليقو)“منغلا كلبقتسم افقاو ولو هاصعىلع مون دمعتو ى بقار وأ ايعار عاجطضا

 ىلعو “ عيضي مل ولو ءايلا ديدشتو مملا حتفب ( هتيعرم نم كله امل نماض يعارلا
 لصفلا لبق فنصملا ةرابعو ى امهدنع راتحملا هنأك ص خيشلاك فنصملا رصتقا اذه

 "ودعو دسأك ( بلاغ ) رمأ ( ب ال ) ءاركب يعرتسا نإ نماض غلابلاو : ليلقب
 سانلا عرز نم ( هيعرم هدسفأ امل ) نماض ( و ) “ تومو طيرفت الب ليسو

 ام ( نمضي الو ) “ مهلاومأ نم كلذ ريغو مهب صتهلا مهتابنو مهلخنو مهرجش و
 عم مون هباغ نإ ) هبر نمضي لب هنم دسف ام الو سانلا لاومأ نم هيعرم دسفا
 ولو اهيلع مونلا دمعت نإ نمضيو ؛ هّنعرمل البقتسم افقاو ( هاصع ىلع هئاكتا

 هناض يفف البقتسم اهىلع .7 ١ دعاق اهيلع م ون هىلغ ن ا و > البقتسم ط

 . نالوق

 امم هربغ نم وأ هّنعرم نم دسف ام ( صاخلا ريجألا نمضي ال : ليقو )
 ص دّسمتي مل ام هريغ نمضي امم هريغ وأ روثعب كلذ هدسفأ ام الو ى هيلع رجؤتس 7
 رجاؤملا صاخلا ريجآلا ( نمضو ةنيعم ) ةدودحم ( ةدم هسفن رجاؤملا وهو )
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 رادب نئاكلا ريجألا نمضي ال هنإ : ليقو { هتمذب المع مزتلملا كرتشملا

 . ٠ ٠ ٠ > اهيف نكم م ينلا نمضو ‘ لمعيو مدخي دحأ

 كرتشملا ) ريجألاو ى نينسلا نم ام ةنس لمع ىلع رجأتسمك ةنعم ربغ ةدم هسفن
 :ىعرزلا اذه دصحو ريمشلا اذه لمحك (هتمذي) ادودحم اصوصخ ( كلمع مزتلملا
 اذه لب“كرتشملا ريجألا يف ةدودحم ريغ ةدم هسفن رجاؤملا ريجألا لاخدإ زوجيو
 نم هريل اهسفنأ ارجاؤي نأ زاوجل سانلا نيب اهيف كرتشم امهنأل هموممل ىلوأ
 وهو هريفمغل اهرجاؤي ال هنإف ةنبعملا ةدملا هذه يف هسفن رجآ نم فالخب ى سانلا

 . هب صتحم

 هل نيع نم درفنملاو ى تئش ثيح لمعإ : هل ليق نم كرتشملا : موق لاقو

 رجأ ريفب لمع نم نمضي ال : ةفينح وبأ لاق : ينارولا لاقو ى هعضوم و لمملا

 لممي يذلا وه مهدنع صاخلاو « رجأب لمع نمو « كرتشملا نمضيو « صاخلا الو

 ريسفت ىلع لدي ( و ) سانلل بصتني مل يذلا وه : ليقو رجأتسملا لزنم يف
 بيبح نب عيبرلا نع » رثألا , ف ( ليق ) ام فنصملا هركذ اب صاخلاو كرتشملا

 ( لمعيو مدخي ) هلع وأ ( دحأ رادب نئاكلا ريجألا نمضي هنإ ) هنع هللا يضر
 ع صاخ اذه نإف اماع المعو ةماع ةمدخ وأ اصوصخ المع وأ ةصوصخم ةمدخ

 لفتشي نأ ىلع ةنيعم ةدل صوصخم لمع ىف وأ اهلك هتوق ترجؤتسا نم هلثمو
 دحأ رادب يأ ( اهيف نكي مل يذلا نمضو ) « ةدملا كلت يف هدحو لمملا كلذب
 ةدودحم ةدمل هتمذ ق لمع ىلع رجؤي نأ هيلاغ نأل كرتشم اذه نإف “ هلح وأ

 لمع ىلع رجؤتسا ولف ‘ نامز دح الب هسفن يف دودحم لمع ىلع وأ ى ةنيعم ريغ
 لمتحيوءاصاخ ناكل ةيمكب دودحم ريغ لممل ةنيعم ةدم يف لحملا وأ رادلا ريغ يف

 . ينارولا امهركذ نيذللا نيلوقلا عيبرلا لوق
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 . . . ...... برلاب نكي مل نإ امهالك : ليقو

 لمعلاب رخأتي نأ هل كرتشملا نأ صاخلا نود كرتشملا ناضب لوقلا هجوو

 ةهجنم للخلا هءاج هلعل هنأو“لمملا ديجيف « نكسيو هبلق هيف نئمطي تقو ىلإ
 ريخأت هل رسىتي هنأو « "رم اك هسفن رجاؤي نأ هل نأل ی سانلا لمعب هبلق لافتشا
 هتقوف “ صاخلا فالخب هبلقو هحراوج طشنيو لمملا ةلآ دجوي نأ ىلإ لمملا
 ترجؤتسا دق هنأو “كلذ ريغل هسفن رجاؤي الو « لمعلل غرفتلا الإ هل ام دودحم

 دوقعملا هتوق ةلمج نم كلذف عييضت الب هلمع يف لصح ايف ى ىنعملا يف اهلك هتوق
 ىوقت كرتشملا و٤هريسافت دحأ يف لحلا روضحل هتمهت فعضت صاخلا اضيأ و“اهيلع
 . هريسافت ضعب ق لحلا نع هتبىغل هتمهت

 كاله(نكي مل نإ امهالك ) اهربغ ين يذلاو رادلا يف يذلا نمضي : ( ليقو )

 . ( بلاغ ) رمأ( ب ) كلذ

 ام نماض هل وهف هدي يف امم ءيش ىلع ةرجألا ذخأ نم لك : « ناويدلا » يفو
 ال سفنلا وأ لاملل سراحلا اذك و “ نمض عيض نإو “ بلغ اذإ يعارلا الخ

 ى هيلإ لمعتسي مل نإ ال « هيلإ لمعتسا نإ عييضت داقرلاو ى عيض نإ الإ نمضي
 هبلغينأ كلذ لثمو “البقتسم مئاق وهو ةبلغ ىلع داقرلا يعارلا ءيجي نأ كلذو

 ددمت نإو ى نمض ائكتم وأ ادعاق دقر نإو ى اهل البقتسم امئاق هاصع ىلع

 . سراحلا اذك و ى مهسوؤر ىلعف يعا رلا

 ةيحان نم جرخو سرح نم ضعب ةيحان نم قراسلا وأ عبسلا لخد نإو
 ةمحان نملخد نإ و « لام وأ سفن نم فلت ام هتيحان نم لخد نم نمض رخآلا

 ء امهدحأل تسل ىرخأ ةيحات نم جرخ نإ اذك و ‘ نمض اهنم جرخو مهدحأ
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 ةسايس لهج وأ سلد نإ اهبثر نمضي تقرغف موقل تيرك ةنيفس اذكو
 : اهقوف نم تبيصأ نإ ال : ليقو ى ودع ءاملاف الإو ء رحبلا

 نمض لودلاب اوسرح نإو ى مهدحأل نوكت نأ دي الف يحاونلا اومسق نإ نكل
 وأ سفن وأ لام نم سرح ام ىلع ةرجألاو > هعسضتب هتل ود ف عاض ام “زك

 اوفاخم مل نإو “ امهريغو لفطلاو ةأرملا يطعتو 0 رارحألا ةيدو « ةميقلاب ايهنم
 . ھ ا هلك كلذ يف ةارادملا كلذك و “ هبلع اوطمي الف ءيش ىلع

 ص ناتضلا هيلع طرش نإ الإ عيضي مل نإ هيلع نايض الف ائيش ىرتكا نمو

 تقرفف موقثتيرك ةنيفس اذكو ) هباهذ ىعداو هسبليف ابوث يرتكي نأ لثم
 ص كلذ وحن وأ املابح وأ اهللخ وأ اهفعض ثبح نم ( اهب ستلد نإ اهبر نمضي
 ( رحبلا ةسايس لهج وأ ) ‘ لقثلاب وأ هقحتست ابو « اهب لمعلا ثيح نم وأ
 روكذملا كلذب يرتكملا ملعي ملو « رحبلاو ةنيفسلا رمأب ءالهج اهمادخ لعج وأ
 . اهيف املو اهل نونماض مهف اءوس اهمادخ دمعت نإ و ‘ لهجلا نم

 ودمك يأ ( ودع ءاملاف ) رحبلا ةسايسب لهج الو "سيلدت نكي ( الإو )
 جرخ ا دإ ريجأل انمضي ال امكبلاغ رم أ هنأل اهبحاص نمضي الف “كالهإلا ف رهاق

 وأ اهيفام بلسو ةنيفسلا ىلع ودعلا جرخ وأ “ هدي يف ام بلسو ودعلا هيلع

 عيضي ولو اهيف ام نمضي : ةنيفسلا بحاص يف ليقو « اهيرتكم نم ةنيفسلا بلس
 راسكناب اهبناج وأ اهتحت نم تبيصأ نإ نمضي : ( ليقو ) سلدي وأ لهجي وأ
 نم تبيصأ نإ ال )4 سيلدت وأ لهج وأ عييضت الب ولو زرغ وأ ةمداصم وأ

 فعضب اهقوف نم تبيصأ نإ امأو ى هببسب سيل امم ءام وأ حير وحنب ( اهقوف
 هنإف هدقعو كلذ لمع قيثوت مدعب وأ كلذب قلعتي ام وأ اهيراص وأ اهلابح
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 هنوبكريام اهداوعأو اهحاولأ نم اوذخأي نأ ترسكنا نإ موقللو

 همزل دقو { كلذ نم مهعنم اهبر دجي الو « توملا نم مهسفن أ هب نوجنيأو

 لاملاىلع؛مهقافتاب هب ر نم هئارشب لاملا ضعب ءاقلاب اوففخ اقرغ اوفاخ نإو

 ء سوؤرلا ىلع وأ

 . هملع نامض الف هنم طيرفت الب توحلا اه"رض نإو « كلذب نمضي

 ولو ( اهداوعأو اهحاولا نم اوذخاي نا ) ةنيفس ( توسكنا نإ موقللو )
 مهسفنأ هب نوجنيو هنوبكرب ام ) آررض فخأ اودصقيو اهوملقي نأب علقنت م

 اهبحاصل وهو هترج وأ قروز اهبناجب وأ اهيف لمح نإو ى مل اومأو ( توملا نم
 ايلإ قبس نمل داوعآلاو حاولألا نأ اك ' هسفنو هلامب اهيلإ قبس نم وهف
 اذك و “ لاملا نم ىلأوأ ناسنإلاو تومي هريغ عديو هلام هبلع لمحي ام ذخأي الو

 نم مهمنم ار دجي الو ) اهبحاصل يهو ةعوضوم داوعأ و حاولأ نم اهلخادب ام

 لامنمدسف امهمزل ارهق مهعنم نإف « فنصملا مالك يفو يمالك يف روكذملا ( كلذ

 تإو ى كالهلا نم مهل اومأ و مهذقني ام لعفي نأ ( همزل دقو ) ى هعنمب سفن وأ
 ص ةنيفسلا بحاصل اهريغو حاولألا نم مهيديأب ام اودر قرفلا نم مهنمأم اولصو

 اوق"دصتيو كلذ اوميبيلف همم ءاقتلالا نم اوسيأ وأ هوفرعي مل وأ هودجي مل نإ و

 هتثر وهوطميلف نينس عبرأ متت ىتح هنمث اوظفحيلف الإ و « هتاجنب اوملعيل نإ هنمثب

 الو عيب الب كلذ كرت مهنكمأ نإو ى هب اوقدصت عبرألا دعب مهوملعي مل نإو
 هنمثب اوقدصتي وأ ؤ كلذك هتثرو هوطعي ىتح هوك رت هظفح ىف مهقخلت ةقشم

 . عبرألا دمب كلذك هعيب دمب

 هبر نم هنارشب لاملا ضعب ءاقلاب ) القث ( اوفقخ اقرغ اوفاخ ناو )
 (سوؤرلا ىلع وأ لاملا ىلع) اورتشا ام نمثل ناضلا ىلعو هئارش ىلع ( مهقافتاب
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 ؛ ملعأ هللاو سكملا وأ لاملا ىلع يقابلاو « اصوصخ ارادقم سأرلا ىلع نأ ىلع وأ

 هعم اوقفتا نإ الإ؛اميمجمهيلع ىرتشا ولو هدح و نمض هاقلأف مهضعب هارتشا نإو

 اونمض ىرتشاف انيلع رقشا : اولاق نإو ى انيلع رتشا : هل اولاق وأ “ ءارشلا ىلع

 دق ظفللا نأل { مهعم نمضي : ليقو “ كيلعو :اولاق نإ الإ ى كحلا يف مهدحو

 ى هونثتسا تإ الإ مهنيب ايف هبيصن نايض عئابلا ىلعو « ةحلصملا هتلمش اك هلمشي
 . ناضلا يف هوركذ نإ الإ“ال : ليقو

 نإ الإ هيلع اوطرش ولو اورتشا ام نمث نايض مهعم ةنيفسلا بحاص مزلي الو

 مهعم نمضي الف هب رضار وهو اهلقثب نوضار مهو مهب جرخ هنآل «مهطرشب يضر
 باحصأ رضحي م اذإ اميف ةلأسملا اوضرف نكل ى « ناويدلا » يف اوحرص كلذبو
 نونوكي اورضح اذإ لب « ءاوس رمآلاو مهلاومأ نم ىقلأ ام وه ىقلأو لاومألا
 وأ ارهق تممر يمرلا نم لاومألا باحصأ ىبأ نإو > مه تايضلا مدعب ىلوأ

 وه ىقلأ ام الو هتنيفس حالضإ يف هيلإ جاتحا ام هعم نونمضي الو “ مهل تنمض

 . اهعارسإ وأ اهتبجنت يف هلام نم

 دقنكل آلاومأ اوناك ولو مهنأل ديبملا ىلع اوطعي الف لاومألا ىلع اوطعأ اذإو

 ىقلت اك نوقلي ال مهنألو ‘ سفنأ ديبعلاو «سفنألا ةيجنت لاومألا بابرأ تمزل
 مل نمو “ رم اك « ناويدلا » يف اولاق هبو ى ديبملا ىلع نوطمي : ليقو ى لاومألا

 وأ هليكو رضحي مل ولو مهعم يطمي هنأ يدنع يذلاف لاومألا باحصأ نم رضحي

 نالو ى هل حلصي اييف هملع بئاغلا ملعو « هل ةحلصم كلذ نآل « همئاق وأ هتفيلخ

 اذكف “ظفحلا ىلع ةردقلا عم هنع يهنم عايض وه يذلا هباهذ نع هل ةناص كلذ

 ىرت الأ ‘ نوصو مهلحالص كلذ نأل ءاهسفن ىلعو لفطلاو نونجملا لام نم ىطمي
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 هودجو نإ هومسق س عب رحبلا هامر نإو ى لاومألا ىلعف اونّيعي مل نإو

 هدحو همرغو « هب عربتم مهتروشم الب هلام ىقلأ نمو « هومرغ ام ىلع

 \ هريغل ناك نإ

 ىلع دلبلا لهأ بات ايف مهلك نوطميمهو“ودملا ةلزنم ءاملا الزن خيشلاو فنصملا نأ

 مهنع لازف ءاقلإلا ىلع اورتشا نإو « نسحف مهل اوضرعتي مل نإف ، قيقحتلا
 ،ءاقلإلا ىلإ جايتحالا ءاقب اوطرتشي مل مهنأل ءارشلا مهمزل : لبقف « قرفلا فوخ
 مهل الاومأ ىمرنإ و“ءاقلإلا ةلعل اورتشا مهنأ ملع دق عئابلا نأل مهمزلي ال : ليقو
 الو ريخأتلا لمتحي مل هنأل مهيلع لب ى هيلع نايض الف رمألا ةءاجفل قافتا الب
 لاملا ىلع وه اورتشا ام نث نأ ( اونيعي مل نإو ) ى ايهعم هتنيفس ىلع ىطعي

 مهأل ( لاومألا ىلع ) مهنيب وه ( ف ) “ رم اك كلذ وحن وأ امهيلع وأ سأرلا و
 ةيجنت لاملا بابرأ مزل دق نكل هب اهودف ولف مهسفنأ امأو ى مهلاومأ هب اودف

 لاملا ىلع هدنع كلذ ناك سفنلا ةيجنت مكحلا يف مزلي ال : لاق نمو « سفنألا
 . قوقحلا باتك يف كلذ مدقيو ى ًامىمج سفنلاو

 هومسقب قلعتم(هومرغ ام ىلع هودجو نإ هومسق“دعب رحبلا هامر نإو )
 هونسعوهنم ءزج هل وأ اذك هلف هجرخأ نم : اولاق نإو ى هومسق ءاه نم لاح وأ

 اهيف ام قرغ نإ اذك و “ةنيفسلا بحاص نم وأ مهنم هلام ىقلأ نم اذك و ى زاج
 وهف هجرخأ نم : كلذ كلام لاق نإو ى هنم ءزجحي زوجي ال : ليقو ى ءاقلإ الب

 . وه : ليقو ى هؤانع هل امنإف ى هل

 نألمهبوني ام هنوطمي : ليقو “ ( هب عربتمف مهتروشم الب هلام ىقلا نمو )
 وأ ةنامأب هدي يف ناك ءاوس ( هريغل ناك نإ هدح و همرغو ) مهل حالص كلذ

 ءاقلإلاب هيلإ اوراشأف هريغ لام وأ هلام ءاقلإ يف مهرواش نإو ى نكي مل مأ اهوحن
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 ولو حبذ دعب ناويح زاجو { ًادهاعم ًاكرشم ولو اناسنإ نوقلي" الو

 > ةرورضلا هذه ق ايمس الو > ةكحم ةداملاو > ةداملا هب ترح 1 هعم اونمض

 رمأ نم : ليقو ى مهعم هلام نمضي الو هل اونمض لاملا بحاص هيلإ رشي مل نإو
 . للا نيبو هنيب ايف نامضلا هيلعو « مكحلا يف مهعم نمضي ال ءاقلإلا

 وأ « ةنؤملا ٢يلو "جح وأ ، قادصلا يلعو "جوزت :دحال لاق نميف اوفلتخا اك
 . لعفف كلذ وحن

 ١ومري نأ اوداراف رحبلامهيلع ماق نإ ةنيفسلا لهأو : « ناويدلا » يف اولاقو
 وهف مهلاومأ نم يقب ايف اميمج مهقافتاب اومر نإف ى قافتاب اهنم نومري امنإف اهنم

 هيلعسسيلف لاملا نم ءيش هل نكي مل نمو « مهلاومأ نم فلخ امم مهبان ام ىلع مهنيب
 ى ائيش مهيلع كردي الف مهنم هلام ىمر نمف “ قافتا ريغب اومر نإ امأو ى ءيش

 قافتا ريغب اومر نإ : لوقي نم ءاملعلا نمو “ نماض هل وهف دريغ لام ىمر نإو
 نم مهيلع كردي ال كلذ ىلع اوقفتا ولو : ليقو “ مهل احالص ناك ذإ مهنيب وهف

 ىلع وهف ائيش ىمرف رحبلا هيلع ماقف ةنيفسلا سيئر الإ نكي مل نإو ط هلام ىمر
 . ها اهنوعم الو ى اذه يف هتنيفس لخدت الو ى لاومألا نم اهيف ام ةميق

 : هلوق ولب يمفتلاب دوصقملا ( أدهامم اكرشم ولو اناسنإ نوقلي الو )

 لاقي نأ ىلوأو « مكحلا حيحصتل ًادهاعم ركذ امنإ و « ًادهاعم هلوق ال اكرشم

 نوقلي الو “ اوبراح نإ الإ دهامملا ديبع نوقلي الو “ آدهامم ناك نإ ريدقتلا
 مل ولو < هلا مالك عمسيل وأ حلصل دهع يف كلثم هنوكل ةيزج يطمي ال ًادهامم

 . باتكلا لهأ نم نكي

 ناك ( ولو ) رمح رأ ( حبذ دعب ) ناوبح ءاقلإ يأ ( ناويح زاج و )
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 ءًايبرح

 لك نوقليو ص كارشإلا ال برحلا يبفتلاب دوصقملا ( ايبرح ) اك رشم ناويحلا
 لخدي ناب :تلق ؟يبرحلا روصتي فيك : تلق نإو ادحوم ولو همد لح نم
 لبق هوملع وأ « رحبلا نم فوخلا دنع هوملع مث ايبرح هنوملعي الو ةنيفسلا مهعم

 ةحلصملا وك رتو اوقاطأ و اوملع وأ“هدنع اوقاطأ و هلتق ىلع هلبق اوقطي ملو فوخلا

 وأ ارهق هوماع دقو مهعم لخد وأ ، هب اوصع دقو « نبدلا يف انوه هوك رت وأ

 مهل و « ةنيفسلا يفهولخدأ و رسأ وأ ى اهبف وهو برحلا ثدحأ وأ هريغ نم افوخ

 . وزغلاب هوذخأ و اوزغ وأ « ادبع هؤاقبإو هلتق

 زهجم ,لتق لك هلثمو “كلذك وهو حبذ دعب ىقلي يبرحلا نأب مزج فنصلاو
 ثيدحلا يف رمألل لتقلاب عارسإلا كرشملاو ناويجلا يف كلذ هجوو ى بذعم ريغ
 ؛ لتقلا ناسحإب

 .لك ىلع ناسحإلا بتك هللا نإ » للع هللا لوسر نع سوأ نب دادش ىور
 "دحللو ى ةحبذلا اونسحأف متحبذ نإو ى ةلتقلا اونسحأف متلتق اذإف « ءيش
 وأ لوتقم ريغ يقلأ ول هنأ كرشملا يفو ") « هتحيبذ حريللو « هترفش مكدحأ
 هئاقلإ يف ضرغلا نأ عم ى هتمالس تنكمأل ةايحلا هعم نكمت امم آرورضم يقلأ
 . ةبراحم كرش اضيأ هكرش لب طقف لاومألاو سفنألا ةيجنت تسبل

 هرئاس و همحلب عفتنيف جرخي نأ نكمي هنأ هركي وأ لكؤي يذلا ناوبحلا يفو
 نم كلذ ريغ وأ بصغ وأ ةقرس وأ تومي فلت وأ رحبلا يف ائيش اوقلأ اذإو

 )١( هيلع قفتم .
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 ام ىلإ اوعجر ىتح اولض ش رخآ ىلإ مولعم لمحل ةباد ىرتكا نمو

 ريغ ولو قئاس وأ دئاق نم ؛ هب تلض نم ىلع ءاركلا بسح هنم اوجرخ

 آريحأ ناك نإ عاتملا برو اهبر

 ءاركلا نم كلذ بوني ام طح بلطي نأ هبحاصلف امه وحن وأ ةبادلا وأ ةنيفسلا

 يذلا عضوملا ىلإ قيرطلا فرعأ ال : لاقو اعضوم ةنيفسلا بحاص لصو نإو

 ص ىرقلا نمأ عضوم يف هبحاصل عاتملا عضو همزلي هنكلو ى ربجي مل هيلإ انجرخ
 ص نامآلا ثبح هلزنأ ‘هجارخإ قاطي الو ، عاتملا هيلعو ى اهلفسأ يف ناك نإو

 تبطع نإو ‘ لصو نإ هيلإ ريسملا عضوملا يف هعاتم ضبقي نأ اليك و لكوو
 . هنمض

 ىلإ يأ ( رخآ ) عضوم ( ىلإ مولعم ) ءيش ( لمحل ةباد ىرتكا نمو )
 ام ىلإ وأ ( هنم اوجرخ ام ىلإ اوعجر ىتح اولض مث ) اضيأ مولعم عضوم
 كلذ ىلإ مهعوجر قفتي ملو ىرخأ ةهج ىلإ اولض وأ ى هدمب ام ىلإ وأ هءارو
 الإ كلذ ىلع دقعي مل هنأل « دوقعملا ءاركلا ال ع لودملا ريدقتب ( ءاركلا بسح )

 نم هب تلض نم ىلع ) دوقعملا نم هباسحب هيف ءاركلاف “ لالض الب هيف اوشم ام
 ريغ ( و ى اهبر ريغ ولو ) قئاسلا يف لخاد وه وأ “بكار وأ ( قئاس وأ دئاق
 ص قوسلا وأ د"وقلا ىلع ايل وأ امهدحأل ( اريجأ ) امهريغ ( ناك نإ عاتملا بر )

 وأ بكارلا وأ قئاسلا وأ دئاقلا اهب درفنا ءاوسو ى اقلطم اهب باهذلا ىلع وأ

 برو ًاميمج اورضح وأ ى عاتملا برو ريجأك رخآلا هعم رضح وأ اهب بهاذلا
 اهداقو ةثالثلا دحأ اهقاس نإ و ، هملع بسح هب تلض نمف « ةبادلا برو عاتملا

 نع اولض نإمهنأ: ةسداسلا ةلكتلا يف ةرم اك«ناويدلا» يف و“دئاقلا ىلعبسح رخآلا

 ىلع ءارك الو دحاوىلع ناض الف اميمج ارضحنإف؛ ةبادلا وأ لمحلا فلتف قيرطلا
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 نإف ةدايقلا وأ ةقابسلا يتل'و نم ىلإ رظني : لوقب نم مهنمو ى لمحلا بحاص
 ناك نإو ص اهؤانعو ةبادلا ناض هيلعف لمحلا بحاص دئاقلا وأ قئاسلا ناك
 ف امل نماض دحاو لك ليك وو س هل ءانع الو > لمحلا نابض هىلعف ةبادلا بحاص

 . ھا عيمجلل نماض وهف ادحاو اميج الئك و نإو ‘ هدي

 هنأو ث هيلع عئاض لالضلا يف يشلا كلذ نأ ةبادلا بر ىلع هباسح ىنعمو

 ةكرش تناك وأ هنذإب اهرجآ دقو اهيف كيرش هل ناك نإف ءاركلا هب ذخأي ال

 همهسل لالضلا يف اهئانع يف هنيمضت هكيرشلف الإو هيلع ءيش الف ةضوافم
 يرتكملا ىلع هباسح ىنعمو “ ةضوافم نكت مل ذإ هل نذأ ولو ى كلذ هل : ليقو
 وأ هل ريجلا اذك و « هب تلض اذإ لالضلا يف اهيشم ءارشك اهبرل يطعي هنأ
 ذخأف ودع ىلع هلالضب عقوف مهدحأب تلض اذإو ، هب تلض اذإ ايمل وأ يرتكمل

 ال أطخلا نأل ى هب تلض نم كلذ مرغ عبسلا اهرقع وأ امهدحأ وأ لاملاو ةبادلا

 مل وأ لاملا كله تررضت وأ تكله ىتح هلالض يف تشطع وأ ى نايضلا ليزي

 . هئطخ فلت وأ دسف ام لك نمضي هنإف كله

 هنأل مهقيرط يف مهباصأ امل دعب ابيرق فنصملا هركذ امك نماض ليلدلا اذك و

 يشمي ناكو ايل وأ امهدحأل ريجأ وه نم اهداق نإو ى هب هيبش دئاقلاو « مهترغ

 نإ و « رخآلل امهدحأ نمضي الو ى اهيلعف عاض امف لالضلا ىلع ءىطاوتملا امهل وقب

 يشي ناك نإو « عاتملا بر لام اميمج نمضو هل اهنمضي مل اهبر لوقب يشي ناك
 يف مهيلع ودعلا لزن نإ امأو « ةبادلا اعيمج انمضو هل هنمضي مل عاتملا بر لوقب
 الو ريجألا الو ةبادلا بر الو عاتملا بر ىلع ال ؛ مهيلع نايض الف الوزن لالضلا

 لصاحو ى ايلع هل دقع وأ ةرافخلا ىلع الام ذخأ مهنم ناك نم الإ ‘ ليلدلا
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 > ةيادلا بر مزل الإو > اهمزل ًاعم هارمأ نإ و > مهنم هرمأ نم ىلعف الإ و

 . . . . ,يجأ ريغ نإو عيض نإ نمض دئاقب اولض نإو

 ءاركلا ذخأ نم اهس الو هلعف نم هنأل«هب لالضلا ناك نم ىلع هنأ كلذ يف ناضلا

 ةرجألا ذخأ نم نأ » : يور دقف ى اقلطم اهب باهذلا وأ ةدايقلا وأ قوسلا ىلع

 وأ دئاقلا نكي ( الإو ) ى اهبلع امو ةبادلا نمضيف ١ هل نماض وهف ءيش ىلع
 يف لالضلاب عقو ام نايض ( ف ) ايهدحألاالو اهل اريجأ اهب بهاذلا وأ قئاسلا

 ةهج ىلإ باهذلاب ( مهنم هرمأ نم ىلع ) عوجرلا يف اهئانعو عاتملا وأ ةبادلا
 بر هرمأ نإو > هتباد هملع تعاضو عاتملا اهب ر نمض اهبر هرمأ نإف ء اذك

 اهنم لك نمضي ( اههمزل اعم ءارمأ نإو ) هعاتم هيلع عاضو ةبادلا نمض عاتملا
 ص آلالض ءانعلا فصنو ةبادلا رض فصن لاملا بحاص نمضي ؛هلام فصن رخآلل

 ايمل نمضي الو “ عاض نإ عاتملا بحاصل عاض ام فصن ةبادلا بحاص نمضيو

 سيل رومأملا نأل كلذو > كلذب اهمعد ملف ملاع ريغ ناك وأ عيض نإ الإ رومأملا

 > هرمأ نم ماقم ف هنكلو > همزلف اضرأ لىلدب سسىلو ٤ ناض همزلىف ربجأب

 ايهل نمضي مل اميمج ءارمأ اذإو ، هماقم يف هنآل هل نمضي مل يهدحأ هرمأ اذإف

 ولو ( ةبادلا بر مزل ) اهنم لكالو ايهدحأ هرمأي ( الإو ) « اهماقم يف هنأل
 ذخأ دق ةبادلا بر نآلءلالضلايف ءيشب عاتملا بر ببستي مل اذإعاتملا4بر رضح

 نم عُيض نإ الإ نمض لض نإف ى لاصيإلا همزلف هتباد ىلع هدقع وأ ءاركلا

 . لاق اك نماض هنإف اهقاس وأ اهداق

 ( ريجأ ريغ ) ناك ( نإو عيض نإ نمض ) قئاس وأ ( دناقب اولض نإو )

 . هركذ مدقت ( ) ١
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 ٬ءارك مهنم ذخأ نإ ربلاغب ال.هلالضب هتقفر باصأ امريبخلاو ،رومأم وأ
 لبق راسام عاتملا بر مزل هنم اوجرخ ام ىلإ اوعجرف اوفاخ نإو

 اهعم انم دحاو عجر ولو ى طقف عوجرلا

 باصأ ام ريبخلا ) نمض ( و ) ايهدحأل وأ اهل ( رومأم وأ ) ايهدحأل وأ اهل
 مهب يشملاك ؛ هدمعت ميبضت هنم لمف لكبو مهلاومأ و مهسفنأ ىف ( هلالضب هتقفر

 دربو "رح و رطمك هبف دمع ببست ال ( بلاغ ) رمأ ( ب ال ) « ودملا ىلإ ادمع

 ل ةرحأ دقعالو ذخأ نكي مل نإو ى هملع دقع وأ ( ءارك مهنم ذخأ نإ )

 . نمضي هنأ حضاولاو ى نمضي

 قيرطلا نع اوداحف هوفاخ وأ ؤدملا مهئيجي نأ بلاغ رمأب لالضلا لاثمو
 ناضلا يف ةرجألا دوجو طرش نم هركذ ام لثمو ى لالضلل اببس كلذ ناكف
 .. خلا نماض غلابلاو : هلوق

 مزل ) قيرطلا ضعب ىلإ وأ ( هنم اوجرخ ام ىلإ اوعجزف اوفاخ ناو )
 مل نإ دوقعملا ءاركلا نم هلباقي ام يأ ( طقف عوجرلا لبق راس ام عاتملا بر

 اهنم دحاو عجر ولو)“ءاركلا هلو :دعب هلوق يفاني الف عوجرلا ةرجأب مهبلاطي
 نكلو ى ولبهيّيفت ىضتقم اذه امم اعجر نإ اييس الو طقف ةبادلا عم يأ ( اهعم
 ك عاتملا بر اهب عجر ولو : لوقي ناب عاتملا برب نوكي نأ بساني امنإ يّسفتلا

 نم نذإ الب هدحو اهب عجر اذإ عوجرلا ءانع نمضي هنأ مهوتي يذلا وه هنال
 عجار اهبرب يّيفتلاف “"ميزوتلا ىلع قالطإلا ىلع ايهدحأب اتيغ هناك و ى اهبحاص

 هلبق راس ايف هيلع ءارك ال هنأ مهوتي دق هنآل ‘ عوجرلا لبق راس ام ءارك ىلإ

 ريسلا كلذب عاتملا بر عفتني ملو « ءارو ىلإ عجرو هليبس ىلإ يضملا كرت هنأل
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 اهب عوجرلا ىلع ءاركللا هلو ، ىبأ نإ نمأل هلح ىلع ةبادلا بر ربجيو

 < هب الإ هنم ىبأ نإ

 ٠ هتركذ امك هدحو اهب عجر هنأل عاتملا برب يبغتلاو

 لحلا ناك نإو ‘ نمآ عضوم ىلإ يأ ( نمأل هلمح ىلع ةبادلا بر ربجيو )
 نمأ عضوم دجو نإ جرخ ثبح ىلإ همزلي الو « ( ىيأ نإ ) لمح الب هك رت انمآ
 دصب ولو نمآ عضومىلإ لب هيلإ عجري الف ةفاخم جورخلا عضوم راص نإو ى هلبق

 لاملل عييضت هنآلفوخلا دصق زاوج مدعل رذمت املو « لاصيإلا ىلع هب جرخ هنال
 نمآ عضوم ىلإ هلاصيإ همزل فالتإلل فانم وهو لاصيإلا ىلع عقو ءاركلا نألو

 (هنم ىبأ نا) اهيلع ام عم (اهب عوجر رلاىلع ءاركلا هلو ) ؛ هنامض ين راص هنأل

 ؛سانلا لام عيضي الئل بجاو عوجرلاف“ءاركلاب يأ (هب الإ ) عوجرلا نم يأ
 ءارك اهامسو ى لودعلا ريدقتب يهو « عوجرلا ىلع اهبلط نإ ةبجاو هل ةرجألاو
 ةبادلا ىلع لمجلا نأ خيشلا دارم نإ : لاقي دق ام ال ماقملا قيقحت اذه « ةهباشملل

 وه هعوجر ىلع هبلط نإ الإ عوجرلا ىلع هل ءارك الو « مزال عوجرلا يف
 . ةبادلا عم

 دلبلا ىلإ اوعجرو قيرطلا فصن يف صوصللا مهب عقو نإو : « جاتلا » يفو
 الإ ليبس هل نكي مل نإف “هئارك فصن هيلع درب نأ لامحلا ىلإ يرتكملا بلطف

 ام ىلإ هب جرخي تأ رمأ هريغ ليبس مهل ناك نإو ى هفصن لامحلا ىلعف عوجرلا

 هبلع دري الف يرتملا ىبأ نإو ى اميمج ءاركلا در هيلعف ىبأ نإف ى هيلإ هارتكا
 در لامحلا ىلعف دلبلا ىلإ زاوجلا نوميطتسي ال لاح ىتأ نإ الإ ائيش لامحلا

 . ءاركلا فصن
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 هراد ىلإ هب ىتأ نإف 0 ءارك الب نإو الفط وأ ادبع ىعرتسا نمو
 ام يعرملا بر ىلعف « هيلع اقفتا امب كلذ ريغب همدختسا وأ هاعرتساف
 , لفطلا بأ وأ دبعلا بر ىلع ال هنم فلت امو دسفأ

 ديسلا نم لفطلا وأ دبعلا بلط نم يأ ( لفط وأ ادبع ىعرتسا نمو )
 امهدحأ ذختا نم وأ « يعرلل هايإ هاطعأف هل ىعرب نأ هب مئاقلا نم وأ بآلا وأ
 يأ “فوذحس ىلع ةفطاع واولا ( ءارك الب نإو ) ‘ دحاو ىنعملاو اعار هبر نم

 نامضلا ال؛نامضلا مدع بساني ءاركلا مدع : لاقي الف ‘ ءارك الب نإو ءاركب نإ

 تإف « ءارك الب نإو : ىتآلا هلوق فالخب ءاركب نإو : لوقب نأ ىلوآلا نأو

 باب نمو ى ءارك الب هنأ لاحلاو ى ديسلا وأ بآلا نمضي يأ ث ةيلاح هيف واولا

 هاعرتسا يذلا امهدحأب يأ ( هب ىتأ ناف ) ‘ ءاركب ناك نإ نمضي نأ ىلوأ

 فوطعم(همدختسا وأ) كلذ نم وأ كلذ يف ( ءاعرتساف ) هلحم وأ ( هراد ىلا )

 هذختا وأ هبر نم ةمدخلاب هبلط يأ هاعرتسا ىلع ال س الفط وأ ادبع ىعرتسا ىلع

 برو يرتملا يأ ( اقفتا امم ) ءاعرتسالا نم روكذملا ( كلذ ريغب ) هنم امدخ
 ناومحلا ( بر ىلعف ) لامعألا رئاس نم ( هيلع ) لفطلاو دبلا يناسنإلا دحأ

 ال ص لومعملا ءيشلا وأ يعرملا ( دسفأ ام ) لومعملا ءيشلا بر وأ ( "يعرملا )
 امو ) ص كلذ وحنو هديق قاثيإ دعب وأ هبوره يف ناويحلا داسفإك بلاغ رمأب

 ديب اسيل لفطلاو دبعلا نأل ى ( لفطلا بأ وأ دبعلا بر ىلع ال هنم فلت
 نمضيف هيهنو هرمأو هكح ىف ايهو هل اهنأكف ى امهذخأ يذلا ديب لب اهبحاص
 ىدعت وأ اعسض ولو لومعملاو يعرملا هدسفأ امو لومعملاو يعرملا يف هادسفأ ام

 ٬امهديس ىلع نايضلاف هرمأ الب لومعملاو يعرملا ريغ يف هادسفأ ام امأو « كلذ
 ص هيف امهاعرأ وأ امهلمعتسا ام ةهج يف لب ى اقلطم هنم لقتني مل امهمكح نال
 عجريو نمضي : ليقو ى دحأ دد يف ةبادلاك هدي يف امه نم ىلع نامضلا : ليقو
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 كله ام ءارك الب نإو هرادل ةيعرملا لفطلا وأ دبعلا ذخأ نإ امهيلعو

 لبلاغب ال دسفأ وأ

 تذإ الب لفطلا وأ دبملا بلج نإ و “ نمض امهرمأ نإ و امهبحاص ىلع نامضلاب

 الف هديب ام دسفأ امو ى هبر ىلع نامض الف هيف هلمعتسا امم هل دسفأ ام لكف

 نإو هيلع : ليقو ى هبر ىلعف هيف هلمعتسي مل ايف دسفأ امو “ اضيأ هبر ىلع نامض
 / لمع ةلآ وأ ةبادلا وأ دملا ذخأ اذإو ى هبر ىلع : ليقو ى هيلعف امهرمأ

 ز و ص فلت نإ نامضلا هعبلعف ءاركب لمعتسي ال امم ناك نإف ى هب لمعف ائيش

 , نامضلا عم لثملا رجاف ةرجأب لمعتسي امو هدرو ملس نإو « فالخ ةرحألا

 . _ جاتلا » يف اك هيدمتب فلت

 دعب هلوقل ربخ فوذحمب قلمتم لفطلا يبأ و دبعلا بر ىلع يأ ( امهيلعو )
 لومعملا وأ لوعفم ( يعرملا لفطلا وأ) لعاف ( دبعلا ذخا نإ ) كله ام : كلذ
 ىلع ص ةرم اك امهيلع : هربخ أدتبم ( كله ام ءارك الب نإو ) هلحل وأ ( هرادل )

 ام ( وأ ) لومعملا وأ يعرملا نم كله ام نامض امهيلع يأ ث فاضم فذح

 لقتني ملو“ هدي يف هنأل ( بلاغ ) رمأ ( ب ال ) لومعملا وأ يعرملا ( دسفأ )

 ام امأو ص هيف دسفأ امو لومعملا وأ يعرملا لمع امو “ لمع ام همزلف هنع

 « ناويحلا كلذ لثم هب داقي يذلا ديقلا قثوأ اذإ اك ى بلاغ رمأب كلذ هدسفأ

 سفن وأ لام ف كلذ عم دسفأف هلفط وأ هدبع وأ وه حيصي هعىتي ملو بره وأ

 الف ودملا هبلس وأ “ عييضت الب بصغ وأ قرس" وأ هللا لبق نم ءاج ام تام وأ

 . عضي م ذإ نامض

 يذلا ءاملاب دسف اذإ دصب نمبلاح داو ف هريغ لام لعج نم يدنع نمضيو
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 > عيضي ىتحف الإو ‘ ءاركب يعرتسا نإ نماض غلابلاو

 الإ ص بيرق نم بلجي يذلاب ال كلذ نود وأ هلتق وأ هفلتأ نأب يداولا هب يتأي

 . عبض نإ

 ىلعف هامَّضف بآلا وأ دسلا نذإب لفطلاو دبعلا دي يف امو: « ناويدلا » يفو

 نمف لام لفطلل ناك نإو ى هتبقر : لبقو “ ديصلا ةميق زواج ولو ديسلاو بآلا

 لفطلا ةفيلخ اذك و « لام وأ سفن يف امهديب ام دسفأ ام اذك و “ لفطلا لام

 ص يلولا وأ ةفيلخلا وأ بألا ىلع ال ءيشلا بحاص ىلع هلك كلذ : ليقو “ هلوو
 ىلعف دسفأ نإ دبعلا اذك و «هيبأ لامف نكي مل نإو هلام نمف لفطلا دسفأ نإو
 دي يف لعج هلك كلذ يف ءاوسو « طقف هتبقر :ليقو “ هدي يف هلعج ذإ هديس
 ىلع وهف عييضت الب ءيشلا دسفأ ام : ليقو ع اهنودب وأ ةرجألاب دبعلا وأ لفطلا

 دسفأ اإف“ةرجأ ريغب ناك نإو ، ريجألا ىلع وه"رم ام ىلعو “ءيشلا بحاص
 بآلا نذإبةرجأب ىعر نإو ى ءيشلا بحاص لام نمف عييضت الب سانلا لام يف

 بحاص وأ ةفيلخ وأ بأ نم لفطلا هدنع نم ىلعف يعرملا دسفأ ايف ةفيلخلا وأ

 . حيضي مل نإ يعرلل

 دنع نكي مل نإو “ تدسفأ ام منغلا يذ ىلعف دّسمت نإ : « باتكلا ه يفو
 . عيضي مل نإ اهبحاص ىلعف منغ يذدنعالو هيبأ

 ( ءاركب ) ءيش يف لممشسا وأ ( يعرشتسا نإ نماض ) لقاملا ( غلابلاو )
 ًاريجأ ناك نإ نمضب : لمقو ى عض نإ الإ ال : لسقو 0 عيضي . ولو لوق ىلع

 ىتح)نمضيال (ف)ءاركالبلبءاركبلممتسُي وأ عرتسلي(الإو)اصاخ ال اك رتشم
 اذإو “ هدبعو هلفطك هب ذخؤي نم هرمأب وأ هسفنب ىدعتي وأ ظفحلا ( عيضي
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 همزل ء كلذ لبق ادمع هلتق هلو مدب بلاط هاتأف ةيربب ريجأ ىعر نإو

 هلتق نإ هبرل يعرملا لاصيإ

 نإ امّسض نإ الإ امهبر ىلع نامض الف ةرجأ الب نذإب لفطلا وأ ةدبعلا ىعرتسا
 ص ربلا نم ةعطق يأ ( ةيرب ) ضرأ ( ب ريجأ ىعر نإو ) اههمدختسم ديب اناك
 يعرلاو نارمملاب يعرلا كح نإف ى اديق سيلو سانلا نم ةيلاخ ءارحص دارملاو

 هلتق هيلو مدب بلاط هاتاف ) « ةطايخلاك هلثم يعرلا ريغو ى كلذك سانلا ةرضح
 اك هديب يعرملا نوك لبقو اهدقع دعب وأ ةرجالا دقع لبق يأ ( كلذ لبق ادمع

 نآل لقلا قاقحتسا هيلع ينبيل ادمع هلتق هلوق ركذ امنإ و « قايسلا هبلع لدي
 لتاقلا مد نوك و امارح لوتقملا مد نوك طرتشي كلذك و ص لتقي ال أطخ لتاقلا

 ء ادمع هلتق ركذ كرتو كلذ ركذ كرت راصتخإلل بسانملاو « نيئفاكتم همدو

 هنإف هلتقي مل وأ دمع الب هلتق نإ هنأ ىلإ حوليل هركذ هلعلو « مولعم كلذ نأل

 لح نإ ةبادلا اذك و « كلذك وهو هدي يف امم دسف امبو هلتق نإ همدب بولطم

 وأ همد لح هنأب ملع نمو ںامهبحاصل هلاصيإ همزل هدي يف امه نم لتق ناسنإل
 ةنيفسلا عايضب عيضي نم امأو ى لاملل هيلع نامض الف الام امهيلع لمحو براح
 اقحتسم وأ ابراحم هوملع ولو هلتقب اهف نم عيضي ناك نإ امئاق لتق لحي الف

 لتق دارأ نإ يأ ( هلتق نإ هبرل يعرملا لاصيإ ) مدلا يلو يأ ( همزل ) لتقلل
 هكسمي نمب يتأي وأ ى هبلإ عجريو هلصويف هعزني ناب لاصيإلا دعب لتقلا لمشيل
 نم ديب ءيشلا نكمي نأ هلو “ كلذ نم ءاش ام هل ةنإف هلبق لتقلاو عجرب ىتح هل

 لاصيإ زوجيو « هدعب وأ لتقلا لبق هبحاص ىلإ هلصويل هعيضي الو لاملا نوخي ال
 وأ ' هيف لمعي ريجألل لام هديب ناك نإ كلذك و « دعب ضعبلاو لبق ضعبلا

 نإف ٨هلتق نإ هبرل هلاصيإ همزل ةرجأ الب هبف لمعي لام وأ ى لمع الب ردحأل لام
 هلصوبل هب بهذ نإ هيلع نامضالو « هب دسف امو هنم فلت ام نمض هلصو م
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 نإو س هاعرتساف هتيانب هبر ملعي مل نإ دسفأ وأ كلهف عبض نإ نمضو

 . هب رل هلصوي ىتح هلتقي الف هديب يعرملا ناكام دعب ىنج

 كرتف ( هعيض نإ نمضو ) لاق امك عيضي مل نإ داسف هنم وأ هيف عقوف

 باهذلا ال لاصيإلا هيلع بجاولا نأل “هظفح عّسضف لاصيإلل بهذ وأ لاصيإلا

 هتيانجبهبر ملعي مل نإ ) سفنلا وأ سانلا لام ( دسفأ وأ كلهف ) هبحاص ىلإ طقف
 لمع الب وأ اهنودب وأ ةرجأب لممل ام آلام هديب لمجف اهب ملمي مل وأ ( هاعرتساف

 وأ اناويح لاملا لاصيإ هيلوب هلتاق مزلي الف هديب لاملا لمجف هتيانجي ملع نإو
 ص لاملاب بهذي نأ لبق اهدمب ملع مث ةرجالا دقع دنع ممي مل نإ كلذك و ى هربغ
 ناك وأ ةرجأ الب ناك نإ اذك و ىهبرقل لاملا در هنكمأ دقو باهذلا دمب ملع وأ

 يعارلا باهذك عوجرلا دعب هب بهذي هك رتو ملع مث ملعي مل وأ«لممل ال هديب
 كلذ ناكف لاملا نم هنكمف هتيانجب ملع هنأل كلذو ى ايشع عوجرلا دعب احابص
 الو “ لتقلا قحتسا نم ديب هلعج ذإ ظفحلا نع عيضي نأ ىلع هلام ًامىلست هنم

 كلذ عم لاملا هنكمف هتيانجي فراع لاملا بحاص نأ ملعي ىقح هلتقل يلولا مدقتي

 . ةيدلا هلف تاف نإو « ءاش ىتم هلتق هل نآل

 مل وأ ةياخجلاب هبر ملع ( هديب ) لاملا وأ ( يعرملا ناك ام دعب ىنج ناو )
 الإ ىنعمب ىتحف ث هبرل هلصوي نأ الإ يأ ( هبرل هلصوي ىتح هلتقي الف ) ملمي
 لصو نإ اذك و ص زئاج كلذ نإف ث هدعب لاصيإلا و لتقلا لبق لاصيإلا لمشف
 . عيضي الو نوخي ال نمب وأ هسفنب ‘ دمب هضعبو لبق هضعب

 مل ولو ى هسفنب هلتاق لتق لوتقملا يلول نأ يف حيرص خيشلاك فنصملا مالكو
 نأو هلتقب رمأي نأ هلو « كلذك وهو “هرمأي ملو ناك وأ ى لداملا مامإلا نكي
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 ع لتقلا قاقحتسا ققحت دمب هلتقو اهذخأ زوجيو هلتق ىلع ةرجألا يطمي
 نأل نسلاب نسلاو نذألاب نذألاو فنألاب فنألاك سفنلا نود اب صاصقلا كلذك و

 زوجي ال هنأ ؛دودحلا يف هريغو هلا حر قاحسإ يبأ لوق يفاني الف “هل قح كلذ
 دصلا كلذ نم ىنثتسيو ى مالا هرمأ "نمم وأ مامإلا الإ دحأ ىلع دحأ اهميقي نأ

 عيبرلا نمف“ناتكلا يف و أ مامإلا رمأ الب ولوايهيلع دحلا ةماقإ يهدّنسلف ةمآلاو

 اذإ ةمألا نع لثس ه : تقل ينلا نع سابع نبا نع رباج نع ةديبع يبأ نع
 تإ مث ؤ اهودلجاف تنز نإ مث « اهودلجاف تنز نإ : لاقف ؟ نصحت ملو تنز

 نع ملسمو يراخبلا ىورو “ لبحب ينمي « ريفضب ولو اهوعيب مث اهودلجاف تنز
 تنز ادإ : لوقي ك هللا لوسر تممص ه : لاق ملسمل ظفللاو ةريره يبأ

 تنز نإ . مث “ اهيلع برثي الو دحلا اهدلجيلف اهانز نيبتف مكدحأ ةمأ

 لبح ولو اهمبيلف اهانز نُسبتف ةثلاثلا تنز مث ؤ اهيلع برثي الو دحلا اهدلجيلف

 . دودحلا اوميقأ » : "يلع ىلع فوقوم ملسم ىورو . رم نم
 كلذ ركني نمي ةربع الو ى اعوفرم دواد وبأ هاورو _ كناميأ تكلم

 وأ امدلجيل مامإلا ىلإ هب وأ اهب يتاي نأب كلذ ةل“ةوأ نإ الإ

 ىلإ ىتأ نإ ال “ حصي ال نكل ى هملع دعب كلذ متكي الو ى هدلجي
 صتقا نميف : ليقو ص هسفن ىلع ناسنإلا متكي امنإو ، ةنيبب مامإلا

 ىلع دودحلا اوميقأ ه : ؟يلع نع ةياور يفنو « كلاه هنأ ناتكلا يف
 . 2 نصحأ مل نمو مهنم ‘زَصحأ نم كئاتقرأ

 نمو مامإلا الإ ءاقرألا ىلعدحلا ميقي ال : فلسلا نم ةفئاط تلاقو
 دّسسلا مقي ال : روث وبأ و يعازوألا لاقو > ةيفنحلا تلاق هيو > هل نذأي

 ةباحصلا نم لجر هللا دبع وبأ ناك : ملسم لاق “ ىنزلا ةدح الإ
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 : يمفاشلا نعو ى ناطلسلا ىلإ ةعمجلاو ءيفلاو دودحلاو ةاكزلا : لوقي

 اذإ ةمآلا يف رمع نيا نعو 4 مامإلا هل نذأي مل ولو دودحلا ديسلا ميقي

 ىلإ امراف جوز تاذ تناك نإف « ديسلا اهدحي امل جاوز الو تنز

 امهرُمأف اهدسل ادبع اهجوز ناك نإ الإ > كلام لاق هبو > مامإلا

 رخآ ينو « ةيصفاشلل هجو وهو ةقرسلا يف عطقلا كلا. ىنثتساو ث هيلإ

 ىلع دودحلا اوميقأ ه ٦لع ثيدح روهملا ةجحو “ برشلا دح ىنثتسي

 » كناميبأ تكلم ام ىلع دودحلا اومىقأ » : هثيدحو ;... خلا كناقرأ

 . ملعأ هللاو
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 لصف

 نمض ًالومعم فلت ناف > هترجأ ذخ ط ىتح هدب ام عنم ربجأل ز اج
 ه . . ِ
 لومعم ريغ هتمىق : لسقو ء هترحا ذخاو هتمف

 لصف

 يعارللف ) هترجأ ذخاي ىتح ( ةرجألا لجال ( هديب ام عنم ربجأل زاج )

 ىتح اهبحاص ىلإ بهذت اهيلخي الو اهباحصأ نع اهكاسمإ الثم زعملاو نأضلا عنم
 اهريغل هعنم نإو “زوجي الف اهريغل هعنينأ امأوءالثم رهشلا مامت دنع ةرجألاب هيتأي
 يف هسبح زوجي : ليقو « هل ةرجأ الو لومعم ريغ هنمض عيبضت الب نإو عاضو
 اذإو“آلومعم هتعابت وأ هنيد نم بسح عاض نإف كلذك ةعابت وأ هدحج نيد

 امب وأ دمت وأ عيبضتب وأ قولخ ببس وه امب فلتو هترجأ ذخأي ىتح هسبح

 راف وأ رانب ( فلت ناق ) هسبحي ملو فلت وأ قولخ ةطساو الب هللا لبق نم ءاج

 فلت هنأل( هترجا ذخاو ) "لومعم ( هتميق نمض ًألومعم ) كلذ ريغ وأ ءام وأ

 نال (لومعم ريغ هتميق ) نمض : ( ليقو ) ‘ هبحاصل عفن لمملاو لومعم وهو

-٢٦٩- 



 هرجأ هلو ؛ لاغب فلت نإ نامض الو هل َرجأ الو

 نكي مل هناكف هلماع هلطبأ لب ‘هلماع دي نم جرخي ملو هبحاص ديب لصتي مل هلمع
 ةلأسملا ضرف هنأ ءافلاب فلت نإف : هلوق رهاظو ( هل رجأ الو ) رمألا لوأ نم

 ذإ ليق ايف اهسبحي مل اذإ ايف اهضرف هنأ خيشلا رهاظو ى هسبح هنأ ىلع ةعرفم
 خيشلا مالك لب فنصملا مالك يف هب تلخد امك كلذ ميمعت ىلوألاو « واولاب ربع

 نإ : ليقو ى هيلع اميرفت سبحلا ىلع اهرصقت يتلا ءافلاب ربمي م ذإ ى هيلع لدي
 ام عفديو ص نمثلا نم هؤارك بهذو هنمض هترجأل هسبح دقو دمت الب فلت
 امك هترجأ هلو هملع نايض الف هيف رذعي بلاغ رمأب فلت نإ الإ نمثلا نم يقب
 ولو ( هرجأ هلو ) ليسو تومو آصلك ( بلاغب فلت نإ نامض الو ) : لاق
 قرحلاك بلاقلا رمألا و. هبحاصبتلزن ةبيصم كلذ نآل ى هرجأ ذخأي ىتح هسبح
 لوق ىلع لومعم ريغ هنمض لمعلا لبق فلت نإو « ةرباكملاو بصغلاو لسلاو
 نأ هاونو لمعي ام ذخأ نإ و ‘ هنمضي ال : ليقو « هوني مل وأ هسبح ىون؛نايضلا

 نإ :ليقو ى هلمع ىلع هل ةرجأ الو لومعم ريغ هنمض عييضت الب ولو عاضو نوخ
 نوخي نأ هاونؤ لممي ام ذخأ نإو ى نوخي نأ ونني مل نكف عيضي نأ لبق بات
 بات نإ : ليقو ى هلمع ىلع هل ةرجأ الو لومعم ريغ هنمض عييضت الب ولو عاضو
 . نوخي نأ وني مل نكف عيضي نأ لبق

 نإف ث ةلأسم يف هنحتمي فسوي يبأ ىلإ بتك ةفينح ابأ نأ : « ءايضلا » ينو
 راصق يف لوقت ام : يهو “ باصأ هظفحب باجأ نإو ث أطخأ هيأرب اهيف باجأ

 هل ادب مش هلمع مث هبصغ ىلع راصقلا عمجأ مثةرجألاب هل هرصقي ابوث لجر هيلإ عفد
 ام : هل اولاقف ؟ ال مأ “رجأ بوثلا بر مزلي له ى هاون نم باتو هبر ىلإ ه در
 هدر يونيو بوتي نأ لبق هبصغ ىون ام دعب هلمع نإ : لاقف ؟ اهيف تنأ لوقت

 ام لك اذك و“ىهتنا ءاركلاو لمعلا هل ‘هبصغ ىلع رصم ريغ هلمع نإ و٤هل رجأ الف
 .كلذ هبشأ
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 ءارك الو نامض الف هنيبو رباكم وأ بلاس وأ صل نم رذعب ىتأ نإ

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ . . . لوألا حصو

 هايإ هدحجف هل هلممي ائيش الجر ىطعأ نمو : حبسملا نبا نع « جاتلا ه يفو .
 ام ىلع هرجأ هل نإف 2 ٣7 هىلإ هدر مث ءيش هل هدنع ام: فلحف هفلحتساف

 هل ةرجأ الف هلاحل هدربو هايإ هدحج امل هل هلمعي ال نأ هيلع مدقت نإف ى اطراشت
 الو هليزي ام هدحج يف سيلف اهنيب تباث ىلع امطاقت نإو ى ملاظل قرعت ال هنأل
 ىلإ بوتي نكلو “ طرشلا تبث نإ هيلع همدقت كلذ ليزب الو “هلمع لطبي ام

 مل هلمعف "ةرم امب هيلع مدقتو ةعطاقملا تبثت مل نإو ى هيلع اقفتا ام لمعيو هلا
 توبث البو هبلع ةمدقتلا دعب هيأرب هلمع هنأل 2 ءيش هل لومعملا ىلع هل نكي
 . ركذ ام

 وأ بلاس وا صل ) ذخأ ( نم رذعب ) ربجالا كلذ ( ىتأ نإ ) : ليقو
 هل نأ وأ هل هنأ ءاعداب وأهالثم ههاجل هذخأف ءيشلا ذخأ ىلع بلاغم يأ ( رباكم

 ىنضعملا يف ناك ولو ابلاس وأ آاصل ىمسي ال ثيحب “كلذ وحن وأ هبحاص ىلع انيد

 امب يأ رباكملا وأ بلاسلا وأ صللا ةنيبب ىتأ يأ ( هنتيبو ) بلاسلاو صللاك
 يأ ( ءارك الو نامض الف ) رباكملا وأ بلاسلا وأ صللا هنم هذخأ هنأ هب نبي

 لومعملا ديب لصو يذلا لمملل ةرجألا نآل ى هسبحي مل مأ ةرجألا يف هسبح“ةرجأ
 لمملا ىلع رجأ هل نكي ملف لمع كلانه نكي مل هنأكف لمملا هلصي مل اذهو هل

 ع هل ةرجألا توبث مدمب ريجألا ى ةبيصملا يف ناكرتشم ايهف“نايض هيلع نكي ملو
 نمضي ال هنأ وه يذلا ( لوألا ححصو ) ى هيلع هئيش باهذب لمملا بحاصو

 الو“هيف هلببس ال امب فلتوهبر رمأب هدي يف ناك هنآل هرجأ هلو“بلاغبفلت نإ
 بابسأ ترهظ نإو“ هرجأ هلفهءانع لطبي ام لمفي ملو ىتمت دقو > هملع هل ةقاط

 هنيمي عم هلوق لوقلاف “ هنع.ذخأ ايف كلذ نأ عناصلا ىعداو بهنلا وأ ةقرسلا
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 قرس ولو ، همزل هلاصيإ نم عنام رذعل ال هضبق دعب هسبح نإو

 > ق رح ( و

 ةقرسلا ببس و“نايضلا هيلعف رئاج ىلإ هلمح نإ الإ هنيعي ءيشلا ذخأ حصي مل ولو
 ؛ نمض نيميلا نم ىبأو كلذ ببس رهظ نإ و ‘ باب حتفو رادج مدهك وه
 . نمض عض اذإو

 اهنم ةمالعب ىتأ نإ الإ تلك أ : لاق نإ يعارلا قدصيال :«» جاتلا » يفو

 ملع ىلع ىطعأو ةعايض هلحم ناك نإو ى عييضت الب تبهذ اهنأ فلحي : ليقو
 دم اذإ نوصحم ريغ يف جسنلاك “ فلح فلتلا ببس رهظو عيضي ملو كلذب

 لاح تفلتف ةبادلا ترفن اذإو ى كلذب ملع ىلع الزغ يطعأ و هيف جسنلا بشخ
 مالعإ همزلي اذك و « اهبر مالعإ همزل اهديق كحأ دقو ى لوزنلا لاح وأ ريسملا

 عدوأنمو ى اهديق مكحي"مل وأ « اهدّئقي مل نإ الإ هيلع نايض الو هتقابإب دبعلا بر
 .ةنامأك اهنأل اهنامض همزل رثكأ وألقأ وأ فصن اهئارك نم هلو اهب رفاسي ةباد

 ةلأسملاهذه يف هسبح ىنعمو رجألا ضبق دعب يأ ( هضبق دعب هسبح نإو)
 هعنمف هبحاص هبلط هنأ ىنعملا سيلو هبحاص هضبقي ملو هبحاص ىلإ هلصوي مل هنأ
 ال ):هلوق ليلدب ًادارم سيل هنكل “نامضلا يف ىلوأ باب نم اذه ناك ولو ىهنم
 هلصأوأ هبحاص راد نم هذخأ دق ناك نإ هبحاص ىلإ ( هلاصيإ نم عنام رذمعل

 وحنو هيلع ربوك وأبلس وأ (قرحأ وأ قرس ولو ى همزل ) هلاصيإ همزلي مل الإو
 يف ناكف ةرجألا هيلع ذخأ دق هنأل اهنود وه اماّسس الو“ةبلاغلا رومآلا نمكلذ

 هجو الف"الإ و«هلاصيإ يف ىمس الإو هنم حارتسا هضبقف هبر ءاج نإف ى هنامض
 نم عنام عنم نإو ى ةرجألا ضبقو لمملا ماتب هنع لصفنا دقو هدنع هكاسمإل

 ليلدلا مدعو ليسلاو ضرملاو رئاجلاو قيرطلا يف ودعلاو ص وصللاك هلاصيإ
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 رم دقو هونمض قرحو رسكو عطقك عانصلاو أ رجأل ١ يديأب فلت امو

 . . . .. ايض ليزيال سفنألاو لاومألا يف أطخلا نأ

 همزلي هل تناك نإو 90 مظمت ةنوؤم هلمحل نكت مل نإ كلذو ى هنع هلمحي ام مدعو

 . هنامض همزلي مل عييضت الب عاض نإف ، هبحاص يتأي ىتح هظفح لب هلاصيإ
 ال هنأو ى ةنؤم هل نكت مل ولو عيبضت الب فلت نإ نمضي ال هنأ ؛يدنعو

 ناكف ى لومعم ريغ هنأ الو لومعم هنأ ملعي ال هبر ناك نإ الإ هلاصيإ همزلي

 فلتقح هدنعناكف لمملا ماقب هملعي ملنإ دئنيحف“لومعم هنإ :هل لوقي نأ رظتني
 ينطعأ : هل لقيل وأ ى هتلمع دقف ءاركلا ينطعأ و كئيش ذخ : لاق نإ و ى هنمض
 ؛عيضيإل نإنايض الو ةرجألا هلف٤فلتف هدنع هك رتف٬كدنعهك رتأ :لاقف ءاركلا
 ينطعأو كئيش ذخ : لاق نمو ى امطق ةنامأ ناك هنذإب هدنع هكرت اذإ هنأل
 دنع هل ةرجأ الو هبلع نايض الف فلت نإف « هفلت ىعدا مث هتلمع دقف ةرجألا
 ركذ هلمع هنأ ةحصب الإ هل ةرجأ الو مرغ ؛هلوقب الإ فلتلا حصي مل نإو “ ضعب
 ءارجألا يدياب ) دسف يأ ( فلت امو)لشمتلا ق صاخ ظفلب «_ جاهنملا » كلذ

 لمعب فلت هنآل (هونمض قرحو رسكو عطقك ) هيف مهيديأ لمعب يأ(عانصلاو
 . ريصقت الب أطخ ولو مهديأ

 رمأ هنأل ؛نمض ماحللا دنع رسكناف همحلي غوصب ىتأ نمو : « رثألا ه يفو
 اذإو “ عيض نإ الإ نايض الف نايضلا مدع طرش نإو ث هرسكي نأ ال همحلي نأ

 كلذ وحنو آرسك وأ اقرح هيف ىأرف هلمع مث٬اثيش هيف رت ملوءيشلاعناصلا بلق
 . هدنع نم :كلذ بحاص لاق نأ الإ نمض هلسغي وأ بوثلا رصقي نأ :لثم

 ص مثإلا ليزي لب ( انامض ليزب ال سفنألاو لاومألا يف اطخلا نأ رم دقو )

 اهثلث امأو ى ةيدلا ثلث نوس اميف اهمدع سفنألا يف نايضلا هتلازإ مدعب دارملاو
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 دحأ فلت نإ مهوحن وأ ًراطيبو ًاماجحو ًنتاخو ًابيبط ::ليق مزلو

 شقانو ؤلؤل بقاث اذكو ى هب اورمأ ام ىلع اوداز نإ ؛ دوق مهتجلاعم
 صوصف

 دحاوك يطعي وأ مهنم عمجيف ةلقاملا ىلإ هلقنيو“نامضلا هيف أطخلا ليزيف ادعاصف
 سفنألا خيشلا ركذي ملو « هدحو ىطعأ تبثف أطخلاب فرتعا نإو ‘ عمجي الو
 ضرتعي ال ليصفت هيف امو ‘ ليصفت اهيف سفنألا نألو ى لاومألا يف مالكلا نأل

 ام ناسنإ يف لمع ىلع نوكت دق ةرجألا نأل اهركذ ىلوألاو « هركذ مدعب
 ص ةدنئافلل اميمعت كلذل اهركذ فنصملا لعلو ى هذه دعب ةلأسملا يف آضيأ هركذ

 . هتلقاع ىلع ةراتو يناجلا ىلع ةرات نامضلا ىقبي لب ى ةيلكلاب هليزي ال أطخلا نألو

 بطلا نقتمعم هلمشي ام فنصملا دارم وأ “ اببطتمو ( ابيبط :ليق مزلو )
 وأ ( دحأ فلت نإ مهوحن وأ ) ةبادلا جلاعم ( اراطيبو اماتجح و انتاخو )

 حتف دعب اهك رحت عم افل أ بلقت ملو واولاو فاقلا حتفب ( "دوق مهتجلاعمب ) ةبادلا
 ةعانصلاو بلطلا يف ( هب اورمأ ام ىلع اوداز نإ ) ةيدلاف يلولا ءاش نإ و ًاذوذش

 نميف دوقلا : ليقو ث ةيد الو دوق الف اوديزي مل نإو ى ةيدلا لب دوق ال : ليقو

 اونمضي ملامنإو “هب رمأ ىلع دزب مل ولو هنقتي ملو٤كلذ وحن وأنتخلا وأ بطلا جلاع
 ملف ررغلاو ضومغلا نم هيف ام ملع دقو ى لمعلاب عراشلا مهرمأ مهنأل اوداز نإ الإ
 رمأ ام ىلع اوديزي ملو حالصلا مهدصق ناك دقو ى مهيلع لمحي نأ اوقحتسي
 . مهل ملظ مهميرغتف اعطق مهنم داسفلا نأب كحي مل اوديزي مل املف ‘ عراشلا

 ةبقر قاتعإو ةيدلا هيلعف يوكيو عطقي بيبط لك : زيزع يبأ طقل يفو
 دوقلا هيلعف هب فرعي مل نإو “ بطلاب افورعم ناكو بوبطملا هب تام نإ ةنمؤم
 جرملاو ىمعلاو نالطبلاو توملاك “ةريثك هوجو يكلاو عطقلا نم دلوتي هنال

 (صوصف شقانو ؤلؤل 'بقاث اذكو) ةوهشلا ةتامإو لسنلا باهذو لمملا ناصقنو
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 دت و وأ رايسم برضب رمأن] راجنوءزبخ جضنم قارحو فويسل م وقمو

 بوث هل عفد لاسغ اذكو « اوداز نإ نومرغني ايوق ناكو رسكناف بابب
 هلثم وأ هتميقتمزلو وفر همزل قلخ بوثلاو اريسي ناكنإفءهلسغبهقرخف
 . .... ...... .... . ى.رثكنإ

 نإ رانو ص زبخ جضنم قارح ) نارف ( و فويسل موقمو ) متاوخ صوصف
 ضرفل ( بابب ) دوع نم ( دتو وأ ) بابب ديدح وحن نم ( رايسم برضب رما
 داتعم ريغ اذهنآلءيش هب قلعي ًادتو ضرغلا سيل و“ءاوس وهو رامسملاب ضرفلاك

 ابيرغ كلذ سيلو « ركذ ام كح طئاحلاو بابلا يف هكح نكلو « بابلا يف

 داتوأ بابلا ريماسمفرخآلل هب مضيو هب كسمي وأ ى ءيشلا هب دتوي ام دتولا نإف

 مل نإ داسفلا ةميق ( نومرغي ) لامعألا نم كلذ وحن وأ ( ايوق ناكو رسكناف )
 نوكيف “حلصي مل نإ هلك ءيشلا ةميق وأ لثملا وأ «هب دصق امل الاص ناكو لطبي
 يتلا لئاسملا رئاس يف اذك و ى هل رابخلاو هبحاصل نوكيف داسفلا ةميق وأ لماعلل

 وأ مےديأب لمملا يف اورصق وأ ( اوداز نإ ) نومرفي امنإو ى يتأت وأ ترم
 .نامضلاب ىل'وأف داز نإو ى نمضي مل دزب ملو افيعض ناك نإف ى اهريغ وأ تالآلاب

 بوثلاو ريسي) قرخلا(ناك ناف“هلسغب هقرخف بؤث هل عفد “لاسغ اذكو )

 ( هوفر همزل ) قلخلا بصن ولو لاح ةللاو ى ,لاب يأ ماللاو ءاخلا حتفب ( قلخ
 قرحخنم ريغ ( هتميق هتمزلو ) ةعقرل جاتحا نإ عقرلاب وأ ةطايخلاب هحالصإ يأ
 قرخلاناكو“قلخ ريغ ناك وأ قرخلا ( رثك نإ هلثم وأ ) بوثلا كلذ وه ذخايو
 ءاش نإو “لماملل ءيشلاف هتميق وأهلثم ءيشلا بحاص ذخأ اذإو “.لق ولو هلطبي
 . صقن ام ةميق لماملا مرغو هذخأ ءيشلا بحاص

 لودع نإف ؛ائيدر جرخف ابوث هلهلممي الزغ اكابح ىطعأ نم :« رثألا » يفو



 وأ ةباد ديب ًآرايسم برض راطيبو « هيف هترفشب زواج دلج يذاح نمضو

 ٠ وأ ةفشح باصأ ناخو ك تج رعف الجر

 هبوث ذخأ يف رسخي : ليقو ى هعم هبرل اهعفديو هدسفأ ام ةميقو هنورظني ةعنصلا

 ءاركلاو هنم هلزغ لثم درو كايحلا ىلع بوثلا ةدر يفو « لودملاب هصقن ةميقو

 وأ بوثلا هيف عببي الجأ جاتسنلا بلط نإو ‘ كلذ هبشأ ام اذك و هنم ذوخأملا

 مل ىضقنا اذإف ، ةرشع ىلإ مايأ ةسمخ نم ديعب ريغ الجأ هل لتجأ همزل ام درب
 ص همزلي امب يتأي ىتح نجسلا نم حربي الوءهمرغ همزل ام ءارش نم رذع هل نكي
 نيب هبشلا هجو ام :تلق نإو ى مك احلا دنع بلطي ام لاحل لجألا هل نوكي امنإو

 ًادّسقم اهلبق اميف ناك ول و مرغلا قلطم وه : تلق ؟ اهلبق ةلأسملاو لاسفلا ةلأسم

 عفد لاتسغ اذك و دارملا : لاقي نأ كلذ نم ىلوأو ديقم ريغ اهيفو « ةدايزلاب

 : هلوقب نامضلا ةفيك نبو “ نمضي هنإف داز هنوكل هلسغب هقرخف بؤث هل

 ؛نامض الف قرخلا كلذ نوكيو الإ لسغلا نكمي ملو دزب مل نإف .. خلا ناك نإف

 . هبشلا هجو يف ناتلأملا يوتستف

 هوفرب نأ همزل اقلخ نإإو“هاورش وأ همرغ اديدج ناك نإ : « جاتلا ه يفو

 . هاورش وأ هتميق هيلعف قرخلا كلذ يف بوثلا كله نإ الإ

 دلجلا عطقي نم يأ عطاقلا يأ ؛يذاحلا لاد ماجعإب ) دلج يذاح نمضو (

 اهعناص ءاذحلاو مدقلا سابل يهو ءاذحلا هب عنصيل زواج تح4هتلمخ ةلازإب ولو
 . دلجلا يف يأ ( هيف هترفشب زواج ) حيحص ءاذحلاب رماع خيشلا ريبعتف

 ( اهلجر وأ ) ةمدقملا اهلجر ( ةباد ديب ارامسم برض راطيب ) نمض (و)

 باصأ (وأ ) اهلك امل عطقلاب ( ةفشح باصأ نتاخو “ تجرعف ) ةرخؤملا يهو

 -۔٢٧٦-۔



 لبق كلذ نم عطق مم ةاش وأ هحذ وأ آروث وأ لج رحت رازج و > اهضعب

 كلذ لثم ةميق اهبر ىلع اهداسفإب اهتوم لبق ةحيبذ نم ًاعطاق مزلوءهتوم

 ه الالح محللا

 اروث وأ) هحبذ زيجم لوق ىلع هحبذ وأ ( امج رحن آرازج و ) عطقلاب ( اهضعب )
 وأ اهرحت زيجم لوق ىلع اهرحن وأ ( ةاش ) حبذ ( وأ ) روثلا حبذ يأ ( هحبذ وأ
 اذإ ملعم وأ مهس وحنب يمر وأ حبذ وأ رحت نم؛ةيعرش ةاكذ "لحي ام لك ىكذ

 تاناويحلا نم روكذملا ( كلذ نم عطق مث ) هب يكذي ام دجي ملو ايح هدجو
 كلذ يف نامضلاو ( هتوم لبق ) هتوم ىلع نيمي امم امهريغ وأ ادلج وأ ام ةاكذملا

 لجرلا ةيد يهو اهلك ةيدلاب نتاخلا يفو صقن امل مموقتلاب نتاخلا لبق اميفف “فلتخ
 عطق نإو ص ميوقتلاب : ليقو ى اهلك هتميقف ادبع ناك نإ و اهلك ةفشحلا عطق نإ

 . لاصفنالل يقب ام باسحب : ليقو 64 شرالاف اهضعب

 ةمرح ةتيم نوكي ام هيف ثدحأ يذلا ناويحلا يف نامضلا ةيفيك امأ ( و )

 و دسفم ٩ل_ءاف وأ ةبقر ًا رساك ) مزل ( : هلوقب هىلإ راشأ دقف ك ةاكذلا دعب

 ام ةحيبذلا دارأ وأ ى لبق رحنلا ركذ ليلدب ريحن وأ ( ةحيبذ نم امطاق )

 كلذ وآ ماملا ىنعملا يف صاخلا ظفل لممتساف “ رحن وأ حبذب ةيعرش ةاكذ "يكذ

 عطقلاب ( اهبر ىلع امداسفإ ) ببس ( ب اهتوم لبق ) رحانلاو حباذلا ريغ عطاقلا

 ناويحلا وهو هعم امو (محللا كلذ لثم ةميق ) توملا ىلع ةناعإ كلذ نأل ى اهنم
 هتاكذ يف نوذأم هنألايح هتميق نمضي ال هنأ ىلإ احيولت محللاب هنع ربعو « هسفن

 نراك ول و( الالح )هنوك رابتعاىلع نامضلا كلذ و“ةاكذلا دم٫ر هدسفأو هاتكذو

 هنأ قدص يزجلا دحلا لصو امل هنآل٬اهتبقر هحبذب عطق نم ةتيم اهنمضو « الالح
 . تلح نأ دعب تمرح هتدايزبو ؟ تلح و اهاكذ
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 خبطأ : هل ليق 'رشاوك اذكو » ةبح اهتميق اهيلع ةيمست كرت 7

 .ريطف ولو زابتخا ىلع بكرم هلثم نيجع همزل هقرحأف نيجعلا اذه

 دنع وأ“حبذلا دعب ريحنلا ىلع وأ ( اهيلع ةيمست كرت دمعتم ) مزل ( و )

 ةميق وأ ( اهتميق ) دسفم يعرش ريغ هجو ىلع رحنلا وأ حبذلل لعاف رحنلا
 ةاك ذ "ىك ذم هنأ هيلع قدصي نأ لبق كلذ دسفأ هنأل ءايح وأ ( ةيح ) ريحنلا

 نم هدلجحي لصتا ام اذك و ص هتميق نم هل صقن هدلج هبحاص ذخأ نإو ى ةيعرش

 تلعج امنإو ى اهلك ةميقلا ذخأيف كلذ ذخأي مل ءاش نإو “ رعش وأ ربو وأ فوص
 هتاذب“سجن ال٬ ريهطتلا لبقي سجنتم يدنع هنأل ى ةميق هب لصتي امو ةتيملا دلجل
 . غابدلاب هريهطتو ىةتمملاك

 اهوحن وأ ةالقمىلع هجضنا يأ ( نيجملا اذه خبطأ : هل ليق شاوك اذكو )
 نجملا يف ( هلثم نيجع همزل هقرحاف ) هون وأ ىتح بارت وأ ران ىلع وأ

 رادقم ءازجأ لك بك ر يأ ( زابتخا ىلع بكرم ) حقو ريمشك ى عونلاو
 ىقرامك ققربنأب اهيلع زبخي ةيفيك ىلع يأ زبخلا زابتخا ةيقيك ىلعافيغر فيغر
 (ارمطف ولو)هسفنل قورحملا ذخأيو رهفلاك اظالغ امطق هك رتي الو “لوآلا بحاص

 يف نإف ص هنجعو هبيك رت لهسي هنأل ريطفلاب اتيغ امنإو « ريمخ ناك نإ اميس الو
 ىقبيو هدنع نمة ريخلاب يتأي نأو ى نجملا ةدايز ىلإ جاتحيهنأل ى لمع ةدايز زبخلا

 ذخأيو هبيكرتو ريطفلا نجع همزلي ال هنأ دحأ مهوتي دقف « رمتخي ام ردق هدنع
 ريغل وأ هفعضل لمملل حلاصب سيل و عنصي ام هاطعأ نإو “ قرحملا كلذ ريجلا
 هربخأ نإو ؤ هحالص مدعب همحاص ربخم مل نإ هنمض كلذل دسفف هلمعف هقعض

 . هملع نامض الف كلذك هلمغإ :لاقف

 )١( لصألا يف اذك .
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 باب

 بر لوق لبقأ ةعنصلا ةفص يف عونصملا بر عم عناص فلتخا نإ
 هسكع :ليقو ، عناصلا نيبي مل نإ هنيمي عم عونصملا

 باب

 لماعلاو عونمملا بورو عناصلا فدولتخا يق

 يرتكملاو يركملاو لمعلا برو

 يركملاولمملا "بر عم لماعلا هلثمو (عونصملا بر عم" عناص فلتخا نإ)
 هلخدأدقنوكي نا زوحيو“لسفلاك اهنممعأ لمملاو ةراجنلاك ةعنصلاف“يرتكملاو

 وهو ينزملاو ةفينح يبأو انباحصأ ضعب دنع ( لبق ةعنصلا ةفص يف ) ةعنصلا يف

 عدمهنأل٬ ةنيبلا عناصلاىلعو (هنيمي عم عونصملا بر لوق) يعفاشلا باحصأ نم

 :بوثلا برلوقي نأ لثم (عناصلا نيبي مل نإ ) لاق اك هئيش يف عونصملابر ىلع
 وحنوا سكملاب وأ رمحأ هفبصأ نأينترمأ :غابصلا لاق و دوسأ هغبصت نأكترمأ

 لاق وأ « ليوارس بوثلا اذه عطقأ نأ ينترمأ : عناصلا لوقي نأ لثم ى كلذ

 بوثلابرلاقواصيمق:عناصلالاق وأ<اصيمقهعطقت نأكترمأ لب :بوثلا بر هل
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 ناك نذإلا لصأ يف افلتخا ول هنأل ، لوألا ححصو

 ةرجأ الو ى كلذ وحن و اصونرب : رخآلا لاقو ةبج 4 اهدحأ لاق وأ ليوارس

 ( هسكع ) انباحصأ ضعبو دمحأو ىليل يبأ نياو كلام لاق يأ ( :ليقو )

 عناصلل رقأ نيح هنأل٬عونصملا بر نيبي مل نإ هنيمي عم عناصلا لوق لبقي هنأ وهو
 ىلع اطورشم عطقلا نوك يف هيلع ىتعدم راص لاثملا يف عطقلاك ةعنصلا لصأب

 افلتخيو ءيش ىلع اممتجي نأ « كلذ طباضو ى اهل لصأب سيل ام كلذك و ى اذك
 ىلع اهطيخت نأ امهدحأ لوقيف افلتخيو ةبجلا ىلع اقفتي نأ لثم “ كلذ دعب ايف

 ص ةيفيك يف اقفتيو هغبص ىلع اقفتا وأ ث كلذ ريغ رخآلا لوقيرت اذك ةيفيك

 ةراجنلاو ءانبلاو نبللاو دومرقلا لمعك ى اهتافص فالتخاب لامعألا رئاس اذكو

 لوقلاف ةيفيك ىلع لحملا ةداع ترج نإو “ كلذ ريغؤ زارخلاو دادحلا لمعو

 ةداتعملا يه نكت مل نإ“اهيفان لوقلاف ةيفيكلا يف ةدايزلا تناك نإ و«اهيعدم لوق

 . اردان اهريغ وأ اهدحو

 بر لوق لبقي نأ وهو ( لوألا ححصو ) يناثلا لوقلا يدنع حيحصلاو
 'نأل ضهنت ال ةلملا هذهو نأشلا يأ ( هنأل ) عناصلا نيبي مل نإ هنيمي عم عونصملا
 صقنلا يف لوقلا نأ ىفخي الو ى لوخدلا دعب ةفصلل آدج رباغم لمعلا يف نذإلا

 ول ) نذإلا يف عناصلا لوق لوقلا نأ ىفخي الو عناصلا فارتعال هبر لوق

 ليوارس هعطق يفكل تنذأام :بوثلا بر لوقي نأ لثم ( نذالا لصأ يف افلتخا

 هتطايخب كرمآ مل وأ ى علمق ىلإ جاتحيال امم اذك هطخ :كل تلق لب اصيمق الو
 هعض :كل تلق وأ“نالف ىلإ لصو :كل تلق وا ‘ كدنع ةنامأ هتعضو لب الصأ
 هغبصت نأ كرمآ مل:بوثلا بر لاق وأ ! اذك ىلع هعطقإ كل لوقأ ىتح كدنع

 ناك ) كلذ وحن وأ ديرأ ايب هفبصإ : كل لوقأ ىتحهتعضو وأ ةنامأ هتعضو لب
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 يفرصقن ثادحإب فرتعم عناصلا نألو ،هتفص يف اذكتف « هبر لوق لوقلا .

 ءيثلا بر ذخأ نبب نإو ص همدع لصالاو 2 هيف انذإ ىعتاو عونصملا

 نوكف ء لومعم ريغ هتمىق ذخأ ي ريخو ه هل وق ىلعفلح الإ و , هئدش

 ىلع تناك له“نذإلا ةفص يأ ( هتفص يف ) افلتخا نإ ( اذكف ‘ هبر لوق لوقلا

 ىلع عطقلا وه (صقن ثادحاب فرتعم عناصلا نألو)؟اثم اصيمق وأ ليوارسلا

 كلذ يف يأ ( هيف ) عونصملا بر نم ( انذإ ىعداو عونصملا يف ) اذك ةيفيك
 هنأب فرتعم عناصلا نأ كلذ حاضياو “ نذإلا مدع يأ( همدع لصألاو ) صقنلا
 نأ ركنأ بوثلا برو “هيف هل نوذأم هنأ ىعداو الثم بوث يف اصقن ثدحأ

 تمنص يذلا ريغ رخآ صقنب كترمأ :لاق لب صقنلا كلذ يف هل نذأ دق نوكي

 هثادحإ ثيح نم مرغلا همزل صقنلا يف هاعدا يذلا نذإلا ىلع عناصلا نيبي مل نإف

 ى عناصلا هاعدا يذلا رخآلا صقنلا ريغ هيف نذإلا عونصملا بخاص ركنأ اصقن

 رمآلا سفن يف ناك ولو«ههرك اذإ هقح يف صقن ريغلا كلم يف عطقلا ثادحإو
 نيب صقن دقف هيف ناك نإف ى كلذ هيف نوكي ال نأ ىلع هئىشل بح هنآل ةدايز

 . دعب ايف هركذ يذلا رييختلا هل ناك كلذلو ى هينيع

 ه ةنيبلا هيلعف«اذك و اذك هضرعو هلوط لمجت نأ كترمأ لاق نإ :«رثألا هيفو

 ص هلوق لوقلاف ايسادس وه لاقو ى اىسايخ هلمأ نأ ىنترمأ :هل لماعلا لاق نإو

 الإ وهلوق لوقلافآيسادس هيلإ هملس هنأ "رقأ نإ: ليقو ص هل لومعملا لوق : لبقو

 الومعم ( هنيش ءيشلا بر ذخأ ) لاق ام عناصلا ( نيب نإو) هل لومعملا لوقف
 ةداهشلا زوجتال: ليقو“هترجأ ءيشلا بر هيطعي لب هيلع مرغ الو عناصلا هلمع ايك

 ءهلوق ىلع)ءيشلا بر (فلح الإو ) «ناويدلا» ءازجأ ضعب يف ايك عونصملا يف

 ءيشلا كلذ ( نوكيف ) ةطايخ وأ غبصب ( لومعم ريغ هتميق ذخا يف رتيخو



 ام در ىعذا نإو ء هصقن هملعو هرجأ عناصللو ال ومعم هذخأ يفوءعناصلل

 : لاق نإ و « درلا عناصلا نسبي م نإ هنيمي عم هلوق [لبق هبر دحج و هديب

 . ربخلابول و هسيل هنأ هبر نيبي مل نإ هنيمي عم هلوق ليف كعاتم اذه

 ىلع ( هرجأ عناصللو لومعم هذخأ يفو ) هل ةرجأ الو ( عناصلل ) لومعملا
 اهلثم وأ ةغبصلاةميقودوقمملا رجألاالهلممل ل ودملامم وقتبهطاخ نإ هتطابخ وأهغبص

 ام هبرل يطميف “ هطخي مل نإ اعوطقمو عوطقم ريغ موقي ( هصقن هيلعو )
 لثم غابصلل دريف « غابصلا هغبص امب اغوبصم هذخاي ةغابصلا يفو « نيتميقلا نيب
 نب ورمع نب دمح للا دبع وبأ مامإلا هراتخا املع غبصلا ةرجأ و اهتميق وأ هتغبص

 هللب ةطايخلا ىلعالوغبصلاىلع هل ةرجأ الهنأ: يدنع يذلا و«فنصملاهعبتو ةتس يبأ

 ولو مكحلا رهاظ يف يدعتلا نم كلذ نآل اهلثم وأ هب طاخ وأ هب غبص امةميق

 . كلذ مزلي مل دمعتي م

 ردقي ام نمسلاو « "نيع ال رثأ هنآل غبصلل ءيشال :ليقو ؛ « جاتلا » يفو

 . هجارخإ ىلع

 يأ ( دحجو ) هرجاتسم ىلإ ( هديبام در ) ريجألا يأ ( ىعدا نإو )
 مل ريجألا نأ ءيشلا بر لوق يأ ( هلوق لبق" ) هرجاتسم. وهو ( هبر ) درلا
 الف “هدنعهنوكب ةلوغشم هتمذ نأل ( درلاعناصلا نيبي مل نإ هنيمي عم ) هيلإ هدري
 هركنأو ( كعاتم اذه ) ريجألا ( لاق نإو ) نايبب الإ اهئاربإ ءاعدا هنم لبقي

 يف نمو هيلإ لوك وم هدي يف هنآل هعاتم هنأ ( هنيمي عم هلوق لبيق' ) لمملا بر
 م نإ ) هدنع ةنامأ هنأك هيلع لمتشم هنآل 2هىف يف هلوق يف نكمأ نوكي ءيش هدي

 نأ لثم ( ربخلاب ولو ) هعاتم سيل يأ ( هسيل ) عانمل كلذ يأ (هنأ هبرنيبي
 عاتملا ةفص تسيل امم اذك ) هعاتم ةفص نإ: :ةلمجلا لهأ نم ةثالث وأ نالدع لوقي
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 الإو . رضح نإ هتمق وأ هعاتم عن اصلا هاطعأ نس نإو

 ي اذهب وم سيلو هاطعأ نيح ان.ضح دق وأ ءهتفصك ريجألا هيلإ هبسن يذلا
 وأ ةلادع الب نوكي نأ لثم ةداهشلا طورش ممجتسي مل ام وه ربخلا نأيل رهظيو
 نهدحو ءاسنب نوكي نأ وأ ايفن نوكي نأب رتاهتلا ىلع وأ “هيف مصخ ال اميف
 نأ وأ ‘ هدحو يزجي ال نم عم مهب وأ ‘مهدحو ديعب وأ « لاجرلل رهظي ايف

 اندهش :مهدنع امب ملكتلا دنع اولوقي نأ نودب وأ ،ةداهش لمحت الب ملعب نوكي .
 زاوج ليقو “ يزجي هلك كلذ نأ اودارأ ربخلا اوركذ ايلك سيل ءاملعلاو

 مل هنأ اندهش :اولوقي نأ لثم بيغ اهاضتقم نآل ءيشب سيلو ى رتاهتلا ةداهش
 . هنيد هضقب

 نكي مل اذإو “ بيغ اهاضتقم يتلا يفنلا ةداهش رتاهتلا ةداهش نأ ؛ يدنعو
 انيأر امو ى اذك هاطعأ هانيأر امو اذك تقو اندهش : اولوقي نأ لثم زاج كلذ

 قالطإلا ىلع اذكه مهل وق ناكنإف“ هنييعتو كلذ لكيف تقولا رك ذب كلذ لعف

 سيلف اذه سيل ابوث هاطعأ و اذك تقو انرضح: اولاق نإ و“رتاهتف هبوث اذه سبل
 رمألا نأ نايبلا دعب رقأ نإ ( هعاتم عناصلا هاطعأ ) هبر ( نيب نإو ) ًرتاه
 ىمسف نالف ىلإ يدي نم جرخ وأ هرضحأف يدنع هنأو عاتملا بر هيلع نيب ايك

 راكنإ دعب "رقأ وأ هيلع نسب مث ركنأ نإ هلمع ىلع ةرجأ الو هرضحافليصحت يف
 (هتميق وأ) هيلع نيب مث ركنأ نإةرجألا هل:ليقو ںهلمعفهلمعي ال نأ هيلع مدقأو

 دمب آضيأ هراكنإ ىلع رصأ نأب وه ( رضحي مل ) و لثملا نكمأ ( نإ ) هلثم وأ
 موقي فيك :تبلق نإو ى فلت هنأ وأ هكلهتسا هنأ نايبلا دمب رقأ وأ ى نايبلا

 اذك هتميق وأ اذك هلثم نأ ىلع اقداصتنإ :تلق ؟رضحي مل وهو هلثم ىلع ربجي وأ

 اذك هلثم نأ عناصلا فلح الإو « لاكشإ الف لثملا موقي نأ ىلع اذك هلثم وأ
 عناصلا فلحيو لثملا نم هركذ ام ةميق وأ “لثملا نم عناصلا هركذ ام هبر ذخأيف

 اذه وه هعاتم نأ عناصلا فلح عونصملا بر نيبي ( الإو ) ‘ كلذ قوف سيل هنأ
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 هنأ نقيأ نإو نيمي الب هذخأ هب نقيأ نإف ء عناصلا هيلع فلح ام ذخأ

 هيف هاضق هسيل

 ؛ لمعلا بر عاتم وه هنأ ( عناصلا هيلع فلحام ) عونصملا بر ( ذخأ ) و

 الب هنخأ ) عناصلا لاق ايك هل يذلا وه هنأ ( هب ) عاتملا بر ( نقيا ناف )
 ليصفتال ةلأسمهذه نأل واولا ىنعمب وأ رابخإلا بيترتل ءافلا<عناصلا نم ( نيمي
 هنأ عم نيميب هذخأي نأ دحأ مهوتي ال ذإ عناصلا هيلع فلح ام ذخأ الإو: هلوقل
 “بر ركنأ نإ هنأ ىلوآلا:ناتلأسمالانهلب“ةدحاو اني هملع نأل٬لبق فلح دق

 بر هذخأو لمعلا بر عاتم هنأ«عناصلا فاح هعاتم وه كلذ نوكي نأ لمملا

 الب هذخأ هعاتم هنأ نقيأ مث نايب الو لمعلا بر هركنأ نإ هنأ ةيناثلا 2لمملا

 اذه “معناصلا هيلع فلح لاق نأ دعب نيمي الب : هلوقل كلذب تلق اينإو ى نيمي
 اذه نأب غابصلا فلح ةنيب هل نكت مل نإو “ خيشلا لوق فنصملا هيلع لمح ام

 .هبوثبسيلهنأنقيتسي ملام اضيأهذخايلفهبوث هنأ نقيأ نإف“ هبحاص هذخاي مث هبوث

 يأ ( هيف هاضق) خيشلا هب رّبع ايك هبوثب سيل يأ ( هسيل هنأ نقيأ نإو )
 :هلوقنوكينأ زاوحل لمحلا كلذ مزلي الو ‘ خيشلا هب ربع ايك هبوث يف هل هضقبلف

 :هلوقل ًالىصفت. .خلاهبوثب سيل هنأ نقيتسي ملام اضرأ هذخأىلف هبوث هنأ نقيأ نإف

 درجمل ءافلاو “هبحاص هذخأي مث هبوث اذه نأب غابصلا فلح هنيب هل نكت مل نإف
 الإ و٬ءاضق الب هذخأي هنأ درجمب انلق ايك رمألاف نقيأ نإف:لاق هنأك « لصفتلا
 هبوث هنأنأمطانإ هبوث هنأنقيأ نإف : هلوقىنعمو ى ءاضقلا ةين ديقب هذخأي هنإف

 لمجملا يف انلق ايك هذخأي هنأ اضيأ ظفل هركذ ىنعمو ى نقيتسي مل ام:هلوق ليلدب

 ناب لمملا بر وه يضقي يذلا نأ رهاظلاو ى ءاضقلا ق مالكلا يقب هذخأي هنأ

 عناصلا ناك ولو “هسدل هنأل هعاتم سفن هنأ ال هعاتم يف ءاضق هيونيو كلذ ذخأب

 هنإ :لاقهنأ عم ءاضق هل هيضقي عناصلا سيلو“هعاتم سفن هنأ ىلع هايإ هاطعأ دق
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 عناصلا هيضقي هنأ ردابتي هبوث يف هل هضقيلف :خيشلا لوقو “لمملابر عاتمسفن
 ى عاتملا بر بوث سفن هنأ عناصلا لوق عم كلذ حصي الو “ هبوثيف لمعلا برل

 ريمضلا لمجي وأ“راكنإلا دعب هعاتمسبل هنأ فرتعا نإ هل هضقيهنأ ىلع لمحيف

 : ىناعت هلوقك بوثلا كلذ هسفنل عاتملا بر ضقيلف : يأ « عاتملا برلضقي يف

 يذلا امأ و“ىنمعملا هيف اظوحلم ةراصلاب قلعتي ام اذه'١(كج وزكيلع كسمأ )

 عناصلا هاطعأ ولو ء هعاتميف ءاضقهيونيو عاتملا ذخأي لمعلابر نإف لعفلاب دصقي

 ى هتينو ءاضقلاظفلب هطميلفمناصلا فرتعا نإو ى لمملا بر عاتم سفن هنأ ةين ىلع

 عم الثم فلتلا عناصلا يعدي نأب هتينو ءاضقلا ظفلب لمعلا بر هذخأيلو
 فرتعي مل نإ ءاضقلاب عناصلا هل ظفلتي نأ لمعلا بر دجو نإو « فارتعالا

 هاطعأ اذإ ءاضق عناصلا ديب ام ذخأي نأ هل زاج لعفيلف ءاضقلا ىلع وه هذخأيو

 نم لضفأ هدنع ناك ولو هعاتم سفن هنأ ىلع هاطعأ وأ ى ءاضقلا ىلع عناصلا

 اهلمعي سانلا همتمأ هديب نأ عم ءاطعأ وأ هاضق ام ذخأ هل زاج امنإو ى هعاتم

 سيل عناصلا هاطعأ وأ هاضق ام نأ همهتا نإو “ هل وهف ءيش هديب نم نال مهل
 هل كحي يضاقلا ناك ولو « هذخأي الف الثم اضيأ رخآ لمع برل لب عناصمل
 ملعي مل نإ هنود وأ هعاتم لثم ناك نإ هذخأ ريغل لدبت هنأ ملع نإو ى هذخأب

 زيجأو ى هذخاي الف رثكأ ناك نإو ى هفلتأ وأ هيلع قطي ملو هملع وأ ريغلا كلذ

 . هلف هملمي مل نإو ى هملعي مل نإ ءارقفلل ةدايزلا ةميق يطعيف هذخأ هل

 نإو & نابضلا همزل اذل اذه عاتم ملس نإ رجأب لمعي نم : _ رثالا « يفو

 دعب كلوق لبقأ ال:هل لومعملا لاقف “كل يذلا ذخو كل سيل هنإف يل هةدر: لاق

 )١( بازحألا : ٢٧ .
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 نيبي مل نإءامهيديأب ام ىلع امهنيمي عم امحلوق لبقي نهترمو بصاغ ا ذكو

 هسكع ريتخاو ى هسيل هنأ ءيشلا بر

 نم اقحهلبق نأ ملعي ام هنيمي عم هل عونصملل لوقلاف « هنيب الو ى يل هنأ كرارقإ

 . هرارقإ فالخب هيعديام لبق

 ةيدمتب هريغل ءيش هديب نم لكو نمتؤمو ريعتسمو ( نهترمو بصاغ اذكو )

 ام ىلع ) امهو نيميو ( امهنيمي عم ) امهوحن لوقو ( امهلوق لبقي ) اهنودب وأ
 ،“رم ام دح ىلع ءاضق هذخأف اذه وه كعاتم نإ : امهوحن يديأو ( اميدياب
 نأ يأ ( هنأ ءيشلا بر نيبي من نإ ) هديب وه نمل سيل هنأ همهتي مل نإ ءاوس

 الإو “ هذخأ هعاتم دجوو نيب نإف ى يعاتم سبل يأ ( هسيل ) عاتملا اذه

 نكل ص روهشملا مهدنع هب ذوخأملا وه لوقلا اذهو ص "رم ام ىلع ةميقلا وأ لثللاف

 ام سكع يأ ( هسكع ريتخاو ) : فنصملا لاق اك هسكع خيشلا دنع راتما
 لوق لوقلا نوكي نأ وه سكملا كلذو ى امهوحن اذك و نهترملاو عناصلا يف ركذ

 عناصلا ىلعو “ مهنيمي عم مهوحن اذك و ص نهارلاو هنم بوصغملاو لمملا بر
 هب ىتأ بوث لك نأ « رابتخالا هجوو « مهوحن اذك و ى ةنيبلا نهترملاو بصافلاو

 رخآلا لوقلا ىلع هيفنت ةنيبلل جاتحيف يبوثب سيل : بوثلا بر لوقي غابصلا

 هفلي ملو بوثلا هيلع لك اشتي امبر غابصلا نأل ىهل ةياهن ال امىلإ كلذ لسلستيو
 خيشلا هركذ ى كلذب ملعي ملو هل فلتي وأ رمألل ةعطاقلا نيميلا ىلع مدقي الف

 ىلع روثعلا ناكمإل ليحتسملا لسلستلا ال٬لاصتإلاو عباتتلا ةرثك لسلستلاب دارأو
 . ةياهن اهل اهلك ايندلا بايث نألو ى عاتملا كلذ

 نهارلاو عاتملا بحاص لوق لوقلا نوكي نأ رايتخإلا اذه لصاحو

 مل نإ رخآلا هنمض رخآلل ةنيب الو “يعاتم+اذهام :لاق اذإف٤الثم هنم بوصغملا و
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 نهترملاو لماملا لوقلوقلانأب لوقلا ىلع امأ و؛لسلست الف“اذه هنأ ةنيب هل نكت
 بوث لكف « ءالؤه لوق لوقلا ناك ذإ رخآلا وه ةنيبلاب بولطملا نإف بصاغلاو

 ق لسلستلا حص امنإ و ى لسلستيف عاتملا بحاص ةنسب هتفن الثم لماملا هب ءاح

 بجو ائيش تتبث اذإ اهنال « تابثإلا ةداهش فالخب يفن ةداهش اهنال ى انه ةنيبلا

 . هب كل

 تسيل :لاقف ءاطعاف « لممف آالاخلخ اهلمعي مهارد هاطعأ نإ : « رثألا ه يفو
 نم فنصملا هركذ ام هديؤيو « فلحيو عناصلل لوقلاف “ اهداوسل يتضف هذه

 نأ وه يذلا لوآلا لوقلا فالخ ى رتاهتلا ةداهش نم املاس هنوك سكملا رابتخا
 ناك ذإ رتاهت يهو ى يفنلا ةداهش هبف نإف امهوحنو عناصلاو بصاغلا لوق لوقلا

 اوناك نإ الإ ى كلذ وحغ وأ هنهر اذه ام وأ هبوث اذه ام : همف نولوقي دوهشلا

 هنوكل اذه“نإخه“ اذه تقو انترضحي هديب هلصوأ يذلا هش اذه ام :نولوقن

 . رتاهت ةداهشب سبل اروصحم

 ام انكرت : لاقو هركذ ذإ لوآلا لوقلا « ماكحألا » يف ءايركز وبأ راتخاو

 يناثلا وهو رماع خيشلا لوقب لمملا نإف اذه عمو « ذوخأملا وهو هيف اوفلتخا

 كلذكو : اذكم ءايركز يبأ ةرابعو ، هريغ ىلع مدقم هب لمملا نأل ى مهدنع
 هل نكل بيرغ انه نهمضلا ظفلو .. خلا رامملاو عدوتسملاو براضملاو نيمضلا

 نالف دنع نمنّيمملا هئيشب يتأي نأ ءيشلا بحاصل نمض نم لك معي ذإ هجو
 هل تنهر يذلا كنهر اذه وأ « انالف اهترعأ ىتلا كتيراعهذه :لوقيف هب ءيجيف

 ءادألا نيمض نوكي نأمميو‘هئيش نوكي نأ ءيشلا بحاص ركنيف كلذ وحن وأ
 ىلإ ال “ةمذلا يف ةبترتم ةيمك ىلإ اريشم “نالف ةمذ يف يذلا كئيش اذه : لوقيف
 . حيحصلا ىلع ةمذلا يف بترتي ال هنآل نيعم
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 نإ هنيمي عم هلوق لبق ،اذه لب ال : عناصلا لاقو ، يعاتم اذه :لاق نإو

 نيبي مل نإ ابمنامي.أ عم يركملاو ريجألا لوق لوقلاو ء هبر نيبي مل
 وأ اهيف ةدايزلا يعدم ىلعف اهيلع افلتخا نإ ةدملا يف يرتكملاو رجأتسملا

 هنايب اهئاضقنا

 ( اذه لب ال : عناصلا لاقو “ يعاتم اذه ) : عتملا بر ( لاق نإو )

 يعاتم اذه :لاق عاتملا بحاص نإ :كلانهلقي هنآل هلبق ام عم رركتي ملكعاتم

 لوقلاو ‘ هبر نيبي مل نإ ) اذه هنأ ( هنيمي عم ) عناصلا لوق يأ ( هلوق لبق" )
 لوق ( و ) ع اذك رجاتسملا اهبأ كنيبو ينيب لمملا ةدم نأ ( ريجألا لوق
 اذك ةدم كلذ وحن وأ باد وأ يراد يرتكملا اهبأ كل تيركأ ينأ ( يركملا )

 نيركملاو ءازجألا دارفأ نم درف لك نيمي دارأ وأ ةينثتلا ىنعمب عمج (امهناميأ عم )
 ريجألا لوق فلاخي امم اذك لمملا ةدم نإ ميجلا رسكب ( رجاتسملا نيبي مل نإ )
 (اهيلع افلتخا نإ ةدملا يف)يركملا لوق فلاخي امم ءاركلا ةدم نأ (يرقكملاو )

 دحأو ى ايهنم رخآلا عم رجأتسملاو ريجألا امه نيذللا نينثالا دحأ فلتخا نإ يأ

 نإ ىنعملاو “ يہنم رخآلا عم يرتكملاو يركملا :امه نيذللا نيرخآلا نينثالا
 لوق اهيف لوقلاف ى ةدملا يف يرتكملاو يركملا وأ رجأتسملاو ريجألا فلتخا

 : هلوق كلذ ىلع عرفو“مدقت ام هيلع لد فوذحم نإ باوجف ؛ يركملا و ربجألا

 اهاعدا ول اذك و ص ابلاغ رجأتسملاو يرتكملا وهو ( اهيف ةدايزلا يعدم ىلعف )

 ؛يركملاو ربجألا [لاغهيعدم(اهئاضقنا وأ)بلاغ ريغ وهو يركلا وأ ربجألا

 ىعدملا نايب يأ ( هنايب ) بلاغ ريغ وهو رجأتسملا وأ يرتكملا هاع"دا ول اذك و

 ةدايزلا نيئيشلا دحأ وه اهحتفب ىعدملا و «اهرسكب يعدملا هيلع لديو نيملا حتفب
 وأ اهاع“دا نإ ةدايزلا يهدحأ نايب يأ امهدحأل ءالا دوع زوجيو ى ءاضقنالا وأ
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 فصن ءاركلاةدم : ريجآلالوقينألثم كلذ و؛دحاوقدصاملاوهاعدا نإ ءاضقنالا
 ةدم:ريجألا لاق ول اذك و « ةنيبلا رجأتسملا ىلعف “ةنس :رجأتسملا لوقيو ى ةنس
 قفر ةدارإ وأهنيميك كلذ ىلإ عادل ةنس فصن : رجأتسملا لاقو ى ةنس ءاركلا

 نأ لثمو ى ةدايزلا نايب ريجألا ىلعف رجأتسملل ريخ ةدايز ةدارإ ؤأ ريجألا ىلع
 نايبلا يرتكملاىلعف٬نارهش:يرتكملا لوقيو ى رهش ءاركلا ةدم :يركملا لوقي
 يرتملا ىلعف كلذ ىلإ ايهاعد ِعادل رهش :يرتكملاو نارهش :يركملا لاق نإو

 الف اهلبق ام ىلع اقفتا ام دعب ثيش يعدي ةدايزلل يعدملا نآل كلذو « نايبلا
 نإ اذكو ص عافنتسالا وأ لمملا يف هل امفن تناك نإ ايس الو ى نايب الب لبقي
 ءدبلا نكي ملو ى رهش اهنإ : لوقي نأ لثم اهئاضقنا يف افلتخاو ةدملا ىلع اقفتا

 :اهدحأ لاقفمايآلاب ابسح نكل هلوأ عم عقو وأ مايألاب ابسح لب رهشلا لوأ نم
 «مايالاب ابسحي ملو « هل وأ ع عم وأ“رخآلاهفلاخ وأ“ اذك موي نم "هدبلاو ددملا مت

 ؟ماتلا لاله يئر لهو ؟دب الو اذك ةليل خلسنيف اذك ةليل لهتسا له افلتخا نكل

 يرحكملاك هيلع ةرضم ءاضقنالا مدع ناك ولو ءاضقنإلا عدي مل نم لوق لوقلاف

 ءاضقنالا ءاعداب اهنم اهتءارب لبقي الف ى ةدملاب تلغش ةمذلا نأل كلذو “ ربجألاو
 . نايب الب

 لبيس ال « ةنسلاو نآرقلا نم مهنادبأ و سانلا لام ةمرح لئاسملا هذه لصأ و

 ص فلحو هلوق هيف لوقلا ناك امهنم ركنأ امف “امهبحاص هيلإ زاجأ ام الإ امهيلإ

 الإ سفنألاو لاومألا مرحت ثيداحأو تايآ يف ةنسلاو نآرقلا نم كلذ لصاف
 دلاع . . خلا ةدايزلا يعدم ىلعف : هلوق يف عيرفتلاو “ دعب ام اذك و ع قح

 ليولا بيترتك اهئاضقنا وأ : هلوق ىلإ رظنلاب حصي ال هنأل عيمجلل ال عومجملل
 . ةيراع هنإ : انلق اذإ نوعاملا رك ذ عم ءايرلا و « ةالصلا نع وهسلا نع
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 رجأتسملا وأ يرتملا لوق ليق هعون وأ ءا ركلا ردق ىلع افلتخا نإو

 ليق ةفاسملا ردق يف لاملا بر عم لامح فلتخا نإومراغ هنأل نيميلا عم

 عم نيرخآلا نينثالا دحأ و امهنم رخآلا عم نينثإلا دحأ يأ ( افلتخا نإو )
 ( ءاركلا ردق ىاع ) يركملا عم يرتكملاو رجأتسملاو ريجألا يأ“امهنم رخآلا
 ص يف : لقي ملو « ىلع : لاق امنإو « ريناتد ةعستو ربناتد ةرسشعك ةرجألا وأ
 عاصك و ى امهرد رشع ةثالثو رانيدك ( هعون وأ ) اعزانت ىنعم افلتخا نمضتل

 لوق لبق" ) فالتخالا نمو « افلتخا وأ ةميقلا يف اقفتا “ءاوس اتلس عاص وأ ريمش

 نم رثكأ هملع سبل هنأ ( نيميلا عم ) بوبحم نبا دنع ( رجاتسملا وأ يرتكملا

 يأ ( مراغ هنأل ) همصخ هبلع هاعدا يذلا عونلا سيل هنأو « ءارك ردقلا كلذ
 ىعدا نإو ص ناذخأي امهنآل امهل وق لبقي الف يركملاو ربجألا امأ و « يطعي
 امحلوق لبق" ريجآلاو يركملل اعون دوجأ وأ رثكأ وه ام رجأتسملاو يرتكللا

 ى اضيأ هلف نيميلا بلط اذإف ى عادل مصخلا هركنأ و عادل كلذ ايعدا اذإ اضيأ

 اهنم ِءزجي اهاعري وأ ًاريمش اعاص وأ "رب عاص اهفلعي ةباد لجر ىطعأ نمو

 فرع نكي مل نإ اهرصب هلو « اهبرل لوقلاف لقأ ريجألا ىعداو فصن ىعداف

 هرجأتسا ولف 2 مهسلا قحتسا نأ دعب تحتن نإ كلذك جاتنلا يف ءزج ربجألل و

 . لمملا يف عورشلا دعب تلمح ولو جاتنلا ين هل ءيش الف ةنسلا لبق تدلوو ةنسل

 نأ ( لامحلا لوق لبق' ةفاسملا ردق يف لاملا بر عم لامح فلتخا ناو )

 اذك و « عادل هقوف وأ بلاغلا وهو لاملا بر لاق ام نود وهو “ اذك ىلإ لهجلا

 هنود وه امم اذك ىلإ لب : رخآلا لاقو « دئاز نمثب اذك ىلإ : لاملا بر لاق ول

 عم ) اهصقن وأ ناكملا ةدايز ىعدا ص لماعلا لوق لوقلاف “ صقانب لوطأ وأ

 نم هلوق لوقلاف نسب نإو ع لاملا بر لاق ام ىلإ ال اذك ىلإ لمحلا نأ ( هنيمي
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 . ركلا يفو ى لامحلا لوق عضوملا يف لوقلاف ؛ لاملا بر نيبي مل نإ

 . . . . . . . لاملا بر لوق هعون و

 لمع نتيب نإو ( لاملا بر نتيبي مل نإ ) نيب نبح هيلع نيمي الو ى نايبلا لجأ
 ام ىدعت دق ةفاسملا ةدايز يعدم "نآل رحبلاو ربلا كلذ يف "ءاوسو ى هناببب

 باوجلاو “هل عفن ةدايزلا يف ناك اذإ اميس الو هاوعد نايب ىلإجاتحاف« هيلع آطاوت

 عضوملا يفلوقلاف) :هلوق امأو“ هنيم عم لاملا لوق لبق" :هلوقهيلع لد فوذحم

 ص ليصفت دمب لامجإ عيرفتف ( لاملا بر لوق هعونو ءاركلا يفو ى لامحلا لوق

 هبكرم وأ هسفن ةبادب هريغل آالامح لامحلا ناك اذإ كلذ امنإ و « هلبق امل ةكلذف وهف
 هرتغ بكرمب وأ اهل ءاركب هريغ ةباد ىلع هريغ لام وأ هلامل لامح ال هسفنب وأ

 اذإ اضيأ كلذ امنإو « بكرملاو ةبادلا بر لوق لوقلا نإف ‘ بك رملا ءاركب
 ىرخألاو ةهجلا ىلإ امهادحإ تناك اذإ امأو « ةدحاو ةهج ىلإ ناتفاسملا تناك

 وأ ص لامشلاو قرشلاكو لامشلاو بونجلاو برغملاو قرشملاك ىرخآلا ةهجلا ىلإ

 لوقلا : ليقو “ لاملا بر لوق لوقلا : ليقف “ كلذ وحنو بونجلاو قرشلا
 لوقلا نأ ةكلذفلا كلت ديفتو « نيلوقلا يف نيمي عمو افنآ "رم ام ىلع لامحلا لوق
 هتدقنأ دق : يرتكملا لاقف ص ىتباد ءارك ينطعأ : لاق نإ ةبادلا بحاص لوق

 :لاقف“تبطع وأ“ هيلإ اهتيرك أ يذلا عضوملا ىلإءاركلا نأ ىلع يل تيرك وأ كل

 : هل لاق وأ لصوم ل تدركأ : يرتكملا لاقو “ تلمح ام باسح ينطعأ

 تبطع وأ تعاضو هلسرأ مل:اهبحاص لاقف اهذخأيل تلسرأ نم عم كيلإ اهتلسرأ
 لوقلاف “ اذك سنج نم : اهبحاص لاقف ى لمحلا يف نزولا وأ ليكلا ىلع اقفتا وأ

 نم : اهبحاص لاقف ى زيفقك رادقملا ىلع اقفتا نإو ى اهبحاص لوق هلك كلذ يف

 قفتأ ملو اذك ةدم ىلإ يل تيركأ : لاق وأ « عونلا "مسن مل :رخآلا لاقو ى اذك

 . عدم اهبحاصف ص اذك ىلع انقفتا : اهبحاص لاقف اهب لمعأ ام ىلع
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 : ةفاسملا ردق ءاركلا نم طح و ىندألا ىلإ لمحلاف ًاعمافلح نإو

 ليكلا يف افلتخا نا اذك و « عدمف لصألا فالخ امهنم ىعدا نم لك اذك و
 . .عدم نزولا وأ ليكلاب لئاقلاف « فازجلاو نزولاو

 ىعدا نإ : لبقو “ ةرجألا يف ءيشلا بحاص لوق لوقلا : « ناويدلا » يفو

 ركنأف ى كيلإ هتددر : عناصلا لاقف افلتخا نإو ى هل لوقلاف ءانع ردق عناصلا

 مل وا ‘ كلام فلت : لاق وأ « مضأ مل :لاق نإ لماملل لوقلاو ى هبرل لوقلاف
 اهتلغ لك7 مل وأ“فوخلا عضوم رفاسأ مل وأ“هربغ مم طلخأ مل وأ اذه الإ ينطعت
 كمنغ ينتيعرتسا : لاق وأ « يتوق رجأتست مل وأ ى اذكه ينتيعرتسا :لاق وأ

 : لاق نإ ءيشلا بحاصل لوقلاو « ةرجألا تصقن صقن نإ لقت ملو اذكمه

 . دعالب وأ نييعت الب يمنغ ىلع كترجاتسا

 نيح ىحلا وه اك اميمج افيلحتب مك احلا كح نأب اعيمج يأ ( اعم افلح ناو )
 عضوم ىلإ لمحلا نأ رخآلا ىعدا وأ ‘ اذكب اذك ىلإ لمحلا نأ امهدحأ ىعدا

 ح هيف هلوق لبقي نم عضوملا ىلع فلحف رثكأب وأ « نمثلا نم لوألا هرك ذ امب هقوف

 يأ (“ظحو ىندألا ) عضوملا ( ىلإ لمحلاف ) هيف هلوق لبقي نم ءاركلا ىلعو
 لثم“ ردقلاب ريبعتلا هل لدي اك لودملا ريدقتب ( ةفاسملا ردق ءاركلا نم ) َطحبلو

 لوقيو “ ريناند ةرشعب ةيردنكسالا ىلإ لمحأ نأ ينترجأتسا : لامحلا لوقي نأ

 لمحيو ةيردنكسالا ىلع فلحي لامحلا نإف « ةرشعب رصم ىلإ لب : لاملا بحاص
 ةفاسملا بانملودملا هنع طقسيو رصم ىلإ ةرشعلا نأ فلحي لاملا بحاصو اهيلإ

 ام بسحب رثكأ وأ لقأ وأ ةتس الثم لامحلا ذخأف « رصمو ةيردنكسإلا نيب

 . لودملا لوقن

 ةيردنكسإلا ىلإ رشعةسمخم :لامحلا لوقيو رصم ىلإ ةرشعب : لوقي نأ لثمو
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 اهردق ءاركلايف ديزو ىصقألل لمحلاف ًاعم انب نإو

 ى ةرشع ءاركلا نأب لاملا بحاص فلحي واهيلإ لمحيو ةيردنكسالا ىلع فلحيف
 ةسمخ نم ةسفلا تطقس “ ةسمخ : لودعلا لاق نإف ى ةفاسملا رادقم هنع طقسيف

 ذخأ ةعبرأ: اولاق نإو “ ةعست ذخأ ةتس : اولاق نإ و ى ةرشع لامحلا ذخأو رشع

 . ههشأ ام اذك و “ رشع دحأ

 هركنأو ص عادل رخآلا قح يف رفوأ وه ام امهدحأ ىعدا نإ كلذك و

 لك نيمي ىضتقم طقسأ امهانيمي تضراعت امل هنأ كلذو ى عادل كلذك رخآلا

 رفوأ ناك ولو "لكأ ىعدم يف وأ ى ءاركلاو لمحلا يف ةلدابملاب الموعو دحاو

 ىلع نايبب ايهنم دحاو لك ىتأ يأ ؛اميمج يأ ( اعم انيب نإو ) « رخآلا قح يف
 نيب نأب ةفاسملا ردق .يأ ( اهردق ءاركلا يف ديزو ىصقألل لمحلاف ) هلاقم

 للملا هبحاص نُسبو ى الثم رشع ةسمخ ءاركلاو ةيردنكسإلل لمحلا نأ الثم لاحلا
 نم ةفاسملا رادقم دازيو رصم ىلإ لمحلاف ى رثكأ وأ لقأ وأ ةرشعب رصم ىلإ هنأ

 رثكأ ىأ لقأ وأ ى رخآلا ىلع امهدحأ نايب يف داز ام اهردق ناك ءاوس ث ءاركلا

 المومف اتطقسف اتضرامت نيتنسلا نأ كلذ هجوو . ةدايزلا لوبق ايهدحأ ىبأ ولو

 هنأو هتركذ امبوصألا نأ كل رهظي كلذبو ى نيميلا يف "رم ام دح ىلع لدعلاب

 :خشلا لوقي نأ بوصألا نأ ةتس يبأ نب ورمع نب دمحم للا دبع وبأ لاق ام ىلوأ

 ةرشملاهل عفد وةسمخ لامحلا اهاعدا يتلا ارانيد رشع ةسخلا وهو ءاركلا نم طحو

 نم ةقباسلا ةدعاقلا ىلع يرجيل هنم دب ال اذهو ى لاملا بحاص اهيلع فلح لا

 هدعب ام بسانيو « لاملا بحاصل ءاركلا يفو ى لامحلل ةفاسملا يف لوقلا نأ

 . ھ ا ررحيلف ملعأ .هللا و

 لاقو “ اذك لمحلا : لامحلا لاق نإو ى اهب لمع ىوقأ ايهادحإ تناك نإو

 سيل وأ ءاركلا ضعب يل ددراف ؛لايحلا ركذ امم رثكأ وهو اذك لمحلا :لاملا بر
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 كهذه لب ال :لاق و يتب اد وأ هذه يراد كتيرك أ : رتكمل ركم لاق نإو

 انيب نإو ى هنيمي عم لامحلا لوق لوقلاف « لقأ كلمحل اذك الإ ءاركلا نم كل

 ىلع ًاميمج نايصخلا نسب اذإ اك ؟ ءاركلا نم ةدايزلا فصن طاقسإب امهنيب لدع اعم

 . اهنيب مسقي هنإف اهنم لك هيعدي ءيش

 باب يف اهب مكح" ردي وأ ةلادع وأ دوهش ةدايزب امهدحأ ةنيب تحجرت اذإ و

 . اهريغو ةراجإلا

 يرككملاو ريناند ةرشعب ةنس اهتيرتكأ يرتكملا لاق نإ : « جاتلا ه يفو

 رادلا ملست يركملا مزل دقو « امهنم رارقإ اذهف رهشأ ةثالث اهب كنم اهتيركأ

 ةثالث الإ هنم ركت مل نإ : هل لاقيو ى هل ةرشملا ملست وه همزلو ةنس يرتكملل

 لطابب كل "رقأ هنأب كملعل هنم ىضرب الإ ةثالث الإ اهنكست نأ كل زجي مل رهشأ
 فلك ةثالثب ةثالث اهتيركأ : يركلا لاقو ى ةرشملاب ةنس كل اهتيركأ : لاق نإو

 يرتككملا مزلو كلذ ىلع افلاحت امهنم لك هرضحي مل نإف « هاوعد نايب امهنم لك

 يراد كتيركا : رتكمل ركم لاق نإو ) ى ةئالثل اهنم هب "رقأ ام ىلع ةثالثلا ملست

 ( لاقو ) “ اذه يعاتم وأ كلذ وحن وأ هذه يتنيفس وأ هذه ( يتباد وأ هذه
 هركذي مل امم اذك وأ ةبادلاهذه وأ رادلا ( هذه ) ينتيركأ ( لب “ال ): يرتكملا

 (كلذك) :لاق اك يرتكملا نيبي مل نإ ( هنيمي عم يركملا لوق لبق" ) « يركلا
 ايواست نإو ث رخآلا بناجلا لهأ رثك ولو ىوقتلا ةدايز تربتعا امم انسب نإو

 ام ىلإ “ كلذك : هلوقب ةراشإلاف « اطقاست اضيأ ايواست نإو « ةرثكلا تربتعا
 كلذكو ى نايب نكي مل نإ نيميلا عم لوقلا لبقي هنأ ىلإو ى اعم انيب اذإ
 اذه لمح ىلع كترجأتسا امنإ : لاق نإ رجاتسملا لوق لبقي ريجآلا عم رجأتسملا
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 ةرادلا بر ىعذا نإو

 ريجألا هذخأ اذإ اذه الإ اذه ةطايخ ىلع وأ « كلذ وحن وأ اذه ىلع ال بارتلا

 يف رخآلا ىلع امهدحأ داز نإو ى رجأتسملا فلحيو « ههبشأ ام اذك و ى هسفنب
 هدنع نم ءيشلا يف داز نمو « نايبلا نكي ملو ءاركلا يف وأ لمملا هيف ام سفن

 ءاوس ص روهظ وأ نايبب الإ ةدايزلاب هلوق لبقي الف ةرجأب هجسني بوث يف لزغك
 « هل ءارك الو جوسنملا ذخأيو هلزغ لثم هبحاصل دربلف الثم نيبوث وأ ابوث هلعج
 الو ةدايزلا ترهظ اذإو « لثم ءارك و داز ام نمث هاطعأ لزغلا بر ءاش نإو

 ناصقن جاسنلا ىعدا نإو ى نيميلا هيلعو ى هلوق هلف هلوقب الإ يه مك رهظي
 الإ بوثلا بحاص ىلع مرغ الف « لمف هنأ ىعةداف "يلع ض رقتسا : هل لاقف لزلا
 . هل مرغي نأ ىلع بوثلا بحاص هيلإ اه»ر نإ هل نيمي الو ى داز هنأ نايبب

 :يرتكملاو “ةرتعب ةنيدملا ىلإ رصم نم اهتيركأ :لاق نإ : « ناويدلا » يفو
 : لاق نإو ث ةرجألا يف اهبحاصو ناكملا يف عةدم وهف ى ةسمخب ةكم ىلإ اهنم

 لوقلاف “ ةرشعب ةكم ىلإ اهنم لب : يرتكملا لاقو ى ةرشعب ةنيدملا ىلإ اهنم
 ذخاي امنإو ناكملا يف عدم يرتكملاو ى ةسمخ ذخأيو ى ناكملا يف اهبحاصل
 رثكأ وأ لقأ ناك نإو « ةكمو رصم نيب ام فصن تناك اذإ ةسمخ اهبحاص
 . « ناويدلا » ماكحأ يف كلذو . ه ا ءاركلا نم كلذ باسحبف

 : ةبادلا بحاص لاق نإو : هصن ام « نراويدلا ه نم ةراجإلا يف اوركذو

 :لمجلا بحاص لاقو ى رانيدب اذك و اذك ناك. ىلإ اهيلع لمحتل قباد كتيركأ

 عًدم ةبادلا بحاصنإف رانيد فصنب عضوملا كلذ نم دعبأ عضوم ىلإ يلاهتيركا
 عضوملاىلالمحيلف“ًميمجةنيبلاب ايتأ نإ ناكملاف عدم لمحلا بحاصو ةدايزلا يف
 بر ىعدا نإو ) ةبادلا بحاصل رانيدلا يطعيو “ لملا بحاص هاعدا يذلا

 ىلع رجأتسي وأ ىركي ام عيمج نم كلذ ريغ وأ ةنيفسلا وأ رادلا وأ ( ةيادلا
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 يف رتكم تام نإو اهبر لوق ليف ءاركلا رخآلاو ةراعإ وأ ًابصغ
 اهيلع وأ اهيف ايف هثراو دعق ةباد ىلع وأ تيب وأ راد

 ( ابصغ ) هدنع ناك نم دي يف فلت وأ كلذ يقب ءاوس بوث ةطايخك هيف لمع
 الو ةراجإ الو ءاركإ سبل امم كلذ ربغ وأ انايتئإ وأ ( ةراعإ وأ ) ةقرس وأ

 ى ةيراملا نامض ىلعءانب راعملا يف دسفام هل نمضيل ىعدا امنإو « هوحن وأ عيب ةدقع

 يعديل وأ«انماضكلذب نوكيل ةيلإ ددرأ و لمعإ : كل تلق ينأ هيلع يعديل وأ

 ءاركلا ناك ولو « ءاش ىتم درلا هيلع كرديل و نايضلا كيلع تطرش ىنأ هيلع

 رخآلا)ىعدا (و)لجأآلا ىلإ درلانم عانتمالا هبعدمل ناكل ءاركلا يعدملاق ايك

 انركذ ام اذك و « ةبادلا بر يأ ( اهبر لوق لبق ) راجئتسالا وأ ( ءاركلا
 وأ ابصغ ناك نإ نكل و « هلءارك الف:هلوقب بصغلا ىلعتدحال هنأ الإ؛اهدمب

 نأ ءيشلل كلاملا راكنإل لمع نإ ريجألل ةرجأال اذك و « لثملا ءارك هلف ةقرس
 ينتنكسا :لاقنإو “لثملا ءانع هلف عفن هلمع يف ناك نإ :ليقو ى هل ًآريجأ نوكي
 هنأ نايبلا نكاسلا مزل اهرجؤي هنأ افورعم رادلا بر ناك نإف ءاركب يل لقت ملو

 الو رجأب فرمي مل نإو ى لثملا ءارك هاطعأ و هفتلح الإ و ى ءارك الب هنكسأ

 . ىري ام رئاس اذكهو ى هنايب فلك ائيش هسفنل ىعدا اهيأف هربغب

 : اهبحاص لاقف ائش لج ر ةباد ىلع لجر لمح اذإ : « ناويدلا » يفو

 هنأ فرع" نإ اهبحاصل:ليقو ث هل لوقلاف ى ىل اهترعأ : لاقو ى اهءانع ينطعأ

 . اهري

 ريغ يفتام وأ“كلذ وحن وأ(ةبادىلع وأ تيبوا راد يف رتكم تامناو )
 اهعفن هل ررقت هنأ ىلعو؛يفب دارأ هنأك وء ةبادلا رهظ ريغ وأ تيبلا وأ رادلا

 يف هب قحتلي الو ءيشلا كلذ مبتي ام لك وأ ( اهيلع وأ اهيف ايف هثراو دعق )
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 فاكإو ديق و لاكشو ماجلو حرسو ريرسو لفقو بابك اهحلاصم نم ال

 .نليبلا هثراو وأ يرتكملا ىلعو ى اهبر اذه يف دعاقلاف 4 ماطخو

 هريغو تيبلا امهلثمو ةباد وأ راد حلاصم ( اهحلاصم نم ال ) اهلاصم ريغ
 حلاصملا كلتو ى دحاولا كحلا امهممجيو ةيلدبلا ليبس ىلع امهدحأل ريمضلاف

 رادلل ديتعا نإ (ريرسو ) امهيلحم يف نيبكرم ديدح وأ دوع ( لفقو بابك )
 وهو ى ماللا رسكب اهمف يف اقلطم ةبادلل ( ماجلو) سرفل ( جرسو ) تيبلا وأ

 ةبادلا مئاوق هب دشي لبح وهو نيشلا رسكب ( لكشو )برعم يسراف ظفل
 نرالجر وأ « لجر عم “ديت وأ “ ىرخأ عم“"لجر وأ “ ىرخأ عم "دي"
 (فاكإو ) ىرخأ عم ةمئاق هب ديقت ديدح نم ( ى ,دنيَقو ) كلذ لكو ردي عم
 ريعبلا هب داقي ام وهو ءاخلا حتفب ( ماطتخخو ) رامحلا ةعدرب اهمضو ةزمحلا رسكب

 ءانلاو تام نإهثراو وأ (اهبر) هوحنو روكذملا اذه ( اذه يف دعاقلاف ) هفنأ نم

 وأ رادلا نم هلحم يف دجو نإ كلذو « امهريغ امهلثمو ةبادلاو رادلا نم ةدحاول

 ريوسلا وأ كلذك لفقلا وأ احورطم تيبلا وأ رادلا يف بابلا دجو ولف ى ةبادلا

 يف ةبادلا ىلع وأ ع ضرآلا يف احورطم هدعب ام وأ جرسلا وأ بولقم وأ كلذك

 بر ىلعو ص يرتكملا هيف دعاقلا ناكل ةبادلا ىلع لومحم لاكشك هلحم ربغ
 ءيشلا كلام دعاقلا ناك ثبح ( و ) « نايبلا هثراو وأ ةبادلا وأ رادلا وحن

 . ملعأ هللاو ( نايبلا ) هل امبت ( هثراو وأ يرتكملا ىلعو )

 ىرقكا نمو ى هناخ ام ؛ نيمي همزل اصقان هب لصوف هريغل عاتم لمح نمو
 ناك انف « الام كلذ يف قفنأف كلذ ىف هل نذأ وأ“اهيف رفحي وأ اهيف ينبيل اضرأ

 كلذ نفدإ: ضرألا بر هل لاقف ةميقلا وأ ةرجألا بلط نإو ى هعلق هلف ادوجوم
 ةرجأو فرص ام لك هطعيلف ةدملا لبق هجرخأ نإو « اهبرل لوقلاف كءانب علقاو .

 نإ :ىليقو“ قفنأ ايف فدص فرص ام كردي نأ اطرتشم قفنأو لمع نإو ى لمملا
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 وأ لمحال ىرتكا امب ىضم نمو طسولاب لودملا هل م"وق اططش ىعداو افلتخا

 وأ تضرم وأ حلصي مل وأ هب لمعأ ل وأينلصوب ل وأ ى هبلع لمحأ مل : لاقف لمملل
 :ليقو“ءاركلا هيلعف اهربغ وأ ةبادلا بحاصل لوقلاو ى نايبلا هيلعف تبصغ

 نايب هبر ىلعف هير هرضح نإو ى يرتكملل لوقلاف اهبوره وأ اهضرم نيبت نإ

 اهيلع لمحلا تدز وأ تبطعف عضوملا يتبادب تزواج : لاق نإو ى لمملاو لمجلا

 وأ ةدايزلا وأ ةزواجملا ركنأ نإ يرتكملل لوقلاف تبطعف تيدعت وأ تبطعف

 ىرتكا ام ريغ لمح هنأ ىع"دا نإ اذك و « كدنع نم بطعلا : لاق وأ ى ةيدعتلا

 هل ىركأ يذلا دلبلا ىلإ ةدحاوب بهذ هنأ ىعداف دلب ىلإ لك نيتبادىركأ وأ هل

 لب ث يرتكملا لاقف « اهتبصغ قلا اهنإ : لاقف امهادحإ تبطع وأ ى ىرخألا
 . ةبادلا تفلت نإو 2 يرتكملل لوقلاف اهتيركأ لا

 لوقلاو نايبلا هيلعف امولعم ةرجألاو ءاركلا نوك ايهنم ىعدا نمو
 تنأف ةرجالابهتلمع : هبحاص لاقف عناصلا دنع ءيشلا فلت نإو ، رخآلل
 الف : هبحاص لاقف فلتي م وأ ى يلع نامض الف ةرجأ الب : عناصلا لاقف “ نماض

 : هبر لاقف فلت نإو “عناصلل :ليقو “ هبحاصل لوقلاف هب عناصلا لاقو 2 رجأ

 عناصلا لاقو “ لومعم يعاتم ةميق ينطعأو كرجأ ذخف هتلمع امدعب الإ فلتي م

 زا"رخلاو غابصلاو دادحلاو جاسنلا كردي الو “عناصلل لوقلاف لمعلا لبق فلت
 مهوحنو دومرقلاو نبللا لماعو داصحلاو خابطلاو ناتحطلاو لاتسفلاو ءاتنبلاو
 نإو : هيفو ى « ناويدلا » نم ةراجإلا يف اذك ع مهلمع نم اوغرفي قح ةرجألا
 ام دمب فلت نإو « هللا لبق نم ءاج امب ولو هونمض هولمعي نأ لبق ءيشلا فلت
 . اولمع ام ردقب ةرجألا نم مهلف لمعلا ضعب اولمع

 ءيش ىلع ةرجألا ذخأ نم » : لاق هنأ للع لوسر نع باتكلا يف ركذو
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 وأ ةعنصلا باحصأ ىلع ىعدا نمو “ بلغ اذإ ىعارلا الخ ام ) « نماض هل وهف
 عناصلا دنع عاتم لجرلا عضو نإو « نايبلا هيلعف ةرجأ الب هل لمع هنأ لمملا
 لاجر ىحرلا ىرك نإو « اهكردي : لىقو 0 ةرجألا كردي الف هنذإ ريغب هلمعف

 مسقيو زوجي : ليقو “ زجي مل ةادألا ضعبلو ىحرلا مهضعبلو ةدقع يف ةرجأب
 راغ وأ ءاملا رسكناف ءاملا ىحر هل ىرك نإو « ىحرلاو ةادألا ددع ىلع ءاركلا

 ىلع لجر لجر لك و اذإو ى هل يقب ام متأ "دعب ءاملا عجر نإو ى اوصصاحت

 ى آضيأءاركلاضبقيو ةئيسنلا وأ دقنلاب مسي مل وأ ءاركلا ىمس_ زاج ءاركإلا
 الو ةرجألا ليك ولا ضبقي ال : ليقو ى ءاركلا نم ضبق ام الإ ضبقي ال : لبقو
 يرجيو ى هرمأ يلو نم وأ « هدبع وأ لفطلا هنبال الو هسفنل يركي نأ هل زوجي

 هسفننم ءارشلا وأ هرمأ يلو نمل وأ هسفنل ليك ولا عيب يف قباسلا فالخلا يدنع

 هيركينأ زوجيو “هدبقع وأ هبحاص دبعل هيركي الو « هرمأ ىلو نم لام نم وأ
 هؤانع هيلعف دساف ءاركب هاركأ نإو ى ءاركلا دقن نإ هيوبأو هبحاص يروث
 “ءارك هيركي نأ هلتك و نإو ى يرملا ىلع هب عجريو ى لودملا رظنب هبحاصل
 نم دسافلا يف هيلع ءيش ال : ليقو « زوجي الف احيحص وأ دساف هاركأف ًادساف
 ء زاج اهنود هاركاف ةدم ىلإ هيركي نأ هلك و نإو « هب هرمأ هنأل نايضلا

 .ملعأ هللاو هبحاص زوج نإ الإ زجي مل رثكأ ىلإ ءارك أ نإو ى ال : ليقو : تلق

 )١( هركذ مدقت .
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 باب

 . ًاعامجإ ةبراضملا ةكرش زاوج نس

 باب

 نوكسو نيشلا مضبو ءارلا نوكسو نيشلا رسكب ( ةكرش زاوج نس" )
 ىور ى هيف تتبثأو نلع ينلا ثيدح يف تركذ يأ ( عامجإ ةبراضملا ) ءارلا

 ثالث»: لاقو يبنلا نع سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع يبأ نع عيبرلا
 « عيبلل التيبلل ريمشلابةرلبلا طلخو ةضراقملاو ‘ لجأ ىلإعيبلا: ةكربلا نهيف
 مازح نب مكح نع ركذ ام فوقوملا نمو ‘ فعض هيف دانسإب هجام نبا هركذو

 ليك يف ىلام لعجت ال نأ ؛ةضراقم الام هاطعأ اذإ لجرلا ىلع طرتشي ناك هنأ

 كلذ نم ائيش تلعف نإف “ ليسم نطب يف هب لزنت الو؛حير يف هلمحت الو ى ةبطر

 نع بوقعي نب نمحرلا دبع نب ءالملا نع أطوملا يف كلام ىورو « ىلام تنمض
 ص اضيأ فوقوم وهو ى انيب حبرلا نأ ىلع ناثع لام يف لمع هنأ هدج نع هيبأ

 ص اهرجح يف اوناكو رحبلا يف ىماتيلا لامعضبت اهنع هللا يضر ةشئاع تناك اذك و
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 لجرلا ذخأ اذإ : لاق هنأ قلع يبنلا نع « ناويدلا » يف اوورو « رمع هزاجأو

 ديزي لاملا لازي الف ى ةكربلا نم نيتبح ندتتنع ليربج هيف لعج ةراجتلل الام
 هتلخدو ةنامألا هنم تلاز اذإف ى ةنايخلا هلخدت مل ام ناطيشلا نم عنميو ومنيو

 صقني لازي الف « فلتلا يتبح هبف لعجو ةكربلا يتبح نديتينع ليربج عزن ةنايخلا
 . ملعأ للا و'١« قيزمت هقزميف ناطشلا هلخديو

 نيدحوملا ءالقعلا رارحألا نيغلابلا نيب ضارقلا زوجي امنإو : « ناويدلا ه يفو

 مهنيب ايف نيناجملا نيب الو ى مهنيب ايف لافطألا نيب زوجي الو ى ءاسنلاو لاجرلا نم
 رارحألاو ديبعلا نيب الو « نيفلابلاو ءالؤه نيب الو « نيناجملاو لافطألا نيب الو
 . ھ ا مهتاداس نذإب الإ

 زوجت ايف ضعب دنع غّلبلا نيبو مهنيب وأ ع لافطألا نيب ضارقلا زوجي : تلق

 هيف يفتبيو ضارقلا ذخأي نمل زئاجو : اولاق ى هباب يف "رم دقو ى مهتعيابم هيف
 ايق هتبغر نوكتو ث نيملسملا نع هتنوؤم يفكيو هتقاف "دسيل ىلاعت للا لضف
 ى ةعاجملانمهب جرخم نأ ضارقلا لام ذخأ يف بلطي الو“هربغل ريجأ هنآل هيف حبري

 يغبني الوهمقوتي وأ“هيف يذلا عوجلا نم هنم لك آلب جرخي نأهذخاأب دصقي ال يأ
 هركيوكرشملا دّحوملامدخي النألجأنم“نيك رشملا نمضا رقلا اوذخأينأ نيدح وملل
 ام عيب نم مهنيد يف نولحتسي ام لجأ نم كرشمال ضارقلا عفدي نأ دحوم
 بهذم وهو ضارقلا رخاوأ يتأي اك زوجي ال : ليقو : تلق ى للا مرح
 وأ هسفنلهب رجتي نأىلع ضارقلا ذخأي نأ لجرلل زئاجو “كانه يتأي اك نيرثكاألا

 . هح ام نب ١ ها ور ) ( ١
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 ذخأي نأ هل زئاجو ى ادبع وأ ناك آرح ى فلاب وأ ناك لفط سانلا نم هربغل

 دحاولا نم دحاولا ذخأيو “ كلذ نم رثكأ وأ ةثالث وأ نيلجر نم ضارقلا

 ةدقع ىف ةرثكلا نع ةرثكلا ذخأت الو « كلذ نم رثكأ وأ نينثالا نم نينثالاو

 امهؤانع امهلف المع نإ و ى لطابف هلمف زوجي ال امهدحأ نانثا هذخأ نإو ى ةدحاو

 هيلع روجحملا هذخأ نإو ‘ سلفب هيلع روجحملا نم ذخؤي الو « حبرلا نكمي مل ولو
 نم هدي يف ناك ام امأو “ لفطلا هنبا لام وأ هلام ضراقي نا زوجي امنإو « زاج

 يف ناك نم لكو دجسملا لامو بايغلاو نيناجملاو ىماتيلا نم هرما يلو نم لام
 ىماتيلا لام ضراقي :لوقي نم مهنمو “ هضراقي نا هل زوجي الفناتامآلا نم هدي

 . حلصي امل هنم رظنب

 يف ىماتيلا لام عضبت تناك اهنأ اهنع هللا يضر ةشئاع نع باتكلا يف ركذو
 ص زئاج كلذ نأ هنع هللا يضر رمع نع ركذو « ضارقلاب اهرجح يف اوناك رحبلا

 . ىماتيلا نيبو هنيب ايف براضي نأ ةفيلخلل زوجي ؛ لوقلا اذه ىلمف

 عفاد ىلع ةعيضولاو ميتيلل حبرلاو ميتيلا لامب رجتي نأ زوحيو:« رثألا » يفو

 كلذب ملع اذإ براضملا اذك و ع هل بستحم وأ يلو وأليك و وأ يصو نم هلام

 ةصيضولاو ميتيلل حبرلاو زوجي : ليقو “ زوجيالو هلامب براضي ال : ليقو
 . متيلا ىلع

 ل هنع انموق ىورو « ها لوقلا اذه ةحص ملعأ الو : سيمخ خيشلا لاق
 نأ يفبني امنإو 'ا) « ةاكزلا اهلكأت ال ىماتيلا لاومأب اورجتا »

 هجام نباو يقهيبلا هاور ( ) ١
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 الو ص ةراجتلل فراع قذاح سيك يوق نيمأ لجرل ضارقلا ىلع هلام عفدي
 النملالو « ةعيضلا نم لاملا ظفحي الو ءارشلاو عيبلاب موقي ال يذلا فيعضلل هيطعي

 هنم فاخي نمل الو ص هنوخي نمل الو « مارحلاو ةبيرلاو ابرلا يقتي الو هللا يقتي
 نم ضارقلا ذخأي الو ص هقح هنم ذخأي نأ هيلع ردقيالنمل الو “هدحجي نأ

 هذخأيو ضارقلاىلع ايلام نيضوافتملا دحأ يطميو“ ةميرلاو ابرلاو مارحلا باحصأ
 . ءارشلاو عيبلاك اهلك ةيلاملا تالماعملا اذك و : "تلق . ها هنع ض راقأا

 ةكرشو ت نانع ةكرشو ى ةبراضم ةكرش : ةتس ةكرشلاو

 ى انباحصأ دنع اهيلع قفتم ىلوآلا ةثالثلاو ع نادبألا ةكرشو ، ةضوافم

 نادبأآلا ةكرش ىنعمو . يتأتسو “ طورشلا ضعب يف اوفلتخا ولو

 يف ءارشلا ىلع اقفتي نأب مم؟نلا ةكرش يهو هجولا ةكرشو « ابيرق يتات
 اقافتا عنمي اذه ىلعو « امهنيب حبرلا نوكيو ى ةعنصالو امهل لام ريغ نم امهتمذ
 ص كفلسأ و ينفلسأو“كثشَع لمحتأو ينع لّمحت“ : باب نم اهنأل ةفينح يبأ دنع

 اثش ايرتشاف كلذك ةك رشلا تعقو نإ و ى ةعفنم "رج فلس و لعجب نامض كلذو

 هيجوعيب يههجولاةك رش :ليقو“ هارتشا يذلل :ليقو ى امهنيب:لبقف امهدحأ وأ
 يتأيف هلومخل صخش ةعاضب دسكت نأ اذه ىنعمو ى هحبر نم ءزجب نماض لام

 ةراجإ هنآل٬اضيأ عونمم اذهو ثاهحير نمءزج ىلع هل اهعيبي نا هعم قفتيف هيجولل
 ءايلمالا نم ءارشلا يف بغرت سانلا نم اريثك نآل ى ريغلا ىلع سيلدت اهيف ةلوهجم
 ةك رش و ی سكملا ىلع ءارقفلا نأو « دجلا يف الإ نورجتبال مهنا مهداقتعال

 ولف لمملا يف ادحتي نأ لوألا : ةثالث هوجوب اقافتا انريغ دنع ةزئاج نادبألا
 قفنت دق هنألررفلل زجي مل ةعنصلا فالتخا نم كلذ وحنو ادادح و اطايخ اكرتشا

 . هقحتسي الام هبحاص نم ذخأيف ىرخألا دسكتو اذه ةعنص

 لزغلا جسنلل امهدحأ زهجي نأ لثم ى لمملا نم مزالت ام داحتإلاب قحتليو
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 بد نم عزجب رجتل دمن ءاطعإ ىلع قافتاب تفرعو

 “لك ذخأي نأ : يناثلا ‘ نحطي رخآلاو « نحطلل حمقلا ءىبهي وأ “ جسني رخآلاو
 طرتشي ال نكل ؤ زجي مل دوجأ وأ المع رثكأ امهدحأ ناك ولف « هلمع رادقم

 نوامتلا ايمل لصحي نأ : ثلاثلا ع براقتلا يفكي لب هرنمتل ةقيقح يواستلا

 له : ةيكلاملا تفلتخاو ى زجي مل كلذ ايل لصحي مل نإف « كارتشالاب قفرلاو

 ةسبتعلا بهذم وهو“ال وأ ةنودملا بهذم وهو ادحاو لمملاناكمنوكينأ طرتشي

 اهيف لصألاو ربجلا ةكرشو . ىناثلا رصتخلا بحاصو « لوآلا بجاحلا نبا رهشف
 دحأ يرتشي نأ :اهتروصو “ هباحصأ و كلام اهيلعو « هنع للا يضر رمع ءاضق

 يف هعم لخدي نأ مهنم دارأ نمف « راجتلا نم هريغ روضح عم ائيش قودلا راجت

 ءارشلا نوكي نأ : لوآلا ‘ طورش ربجللو ، كلذ ىلع يرتشملا هل ربجأ كلذ
 ولف ‘ رجتلل نوكي نأ : يناثلا ى زجي مل قاقز وأ تيب يف ناك ولف « قوسلا
 هريغ هرضحي نأ : ثلاثلا « ربجي مل كلذ وحن وأ رفسلا وأ لكآلا وأ ءانتقالل ناك

 يرتشملا هذخأ ىتح هدياز وأ باغ ولف «ملكتيملو لزنملا كلذ لهأ راجت نم

 فاإو « ريخآلا يف كلملا دبعل افالخ قح هل نكي مل هراجت نم نكي موأ
 هيف ىعارتو “ قوسلا يف ,رتشمك : بيبح نبا لاقف ةقفر يف رفاسم ىرتشا
 دراولا نأل؛توناح وأ قاقز وأ تيب يف رتشمك وه لب ال:غبصأ لاقو هطورش

 ةكرش و“ربج ةكرش و ىراتخا ةكرش : نامسق ةك رشلا نأ لصحتف قوسلا يف وه امنإ
 ‘ لاومأ ةكرشو . هوجو ةكرشو 0 نادبأ ةكرش : ماسقأ ةثالث ىلع رابتخالا

 ةكرش و ص نانع ةكرشو ، ةضوافم ةكرش : ماسقأ ةثالث لاومألا ةكرشو

 . ةبراضم

 هيف آشغ ال مولعم ( ردقن ءاطعإ ىلع قافتاب ) ةبراضملا يأ ( تف"رعو )
 وهو ءاضطعإلا ىلع قافتالا مزال دارأ ( حبر نم ) مولعم ( ءزجب إرلجتتل_ )
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 ىلع راج مسرلاب فيرعت فيرعتلا اذهو « ةبراضم سيل هيلع قافتالا نأل زاجنإلا
 نأ زوجيو نيعلا سفنب لب ةمّوقم ضورعب زوجي ال ؛هنأ نم روهشملا حبحصلا
 ع افيرعت فتنصملا هلعج ولو « افيرعت ال اليثمت وأ اريوصت خيشلا مالك نوكي
 ملع نإ هحير نم ءزجب ملسم بورضم دقن يف رلجت“ ىلع ليك وتب اضيأ تفرعو
 ءافتنا فئنصملا ركذي ملو ، حصألا ىلع اشوشغم ولو : ةيكلاملا تلاق « امهردق

 جار وأ شفلا نم اهيفام ردق ملع ولو « زوجي الف نزولا نم مولعم هنأل شغلا

 طرتشيو“مهل يذلا « جاهنملا ه فلؤم لاق ‘ يعفاشلا بهذم وه اك دسجلا جاور
 لاق “ شوشغمو ىلح وأ ربت ىلع زوجي الف ع مهارد وأ ريناند لاملا نوك هتحصل

 تفرعو “ دقنو ضورع هنآل هشغ ردق ملعو جار نإ و : يريمدلا هحراش

 ى هجر نم مولعم ءزجب ملسم مولعم بورضم دقن يف رجتلا ىلع ةراجإب
 برض ام دقنلاب دارأو ى ءاطعإلاب فتنصملا هنع ربع يذلا ءاطعإلا وه ميلستلاو

 دقنلا ظفل نإف “ بورضم دقني هريغ ربع اك ةكس ةضف وأ بهذ نم
 بورذضملاب هريغ هديق كلذلو ‘هريغ يفو . فنصملا عنص اك بورضملا يف لمعتسي

 هب ةبراضملا زاوجي لوقلا ىلع بورضملا ريغ لمشسل دقنلا قلطأ نوكي نأ زوجيو

 الو © ميوقتلاب ضورملا يفو ى هيف فالخلا [ييرق فنصملا ركذ دقو « نزولاب

 وأ ءاعولا اذهف ام لثم مولعم هريغ دقن ءاطعإب الو .لوهجم حبرلا نم ءزجب زوجت

 مهرد وأ رانيدب ةبراضم الو ى عورشلا لبقو ملعلا دعب ةممتملا ىلع الإ يدي يف ام

 ركذي ملو « ةدئافلا فصنو رانيدك مهس عم ,درف وأ ددعب الو ى كلذ وحن وأ

 يف ميلستلا ىنعمب ءاطعإلاب جرخو ى هب حيرصتلا ىلأوآلاو هل دارم هنكلو ملعلا ديق
 عاونأ نم هتمذ يف ال دحأ دنع ناكو رضحي مل ايف فلثتخاو « ةمذلا يف ام سلجملا

 نباو روصنم نب متاح دنع هؤانع ض راقمللف حبرلا نم مك ايمسي مل نإو ى تانامألا

 ىلإ فرصنتف ةكرشلا يف قالطإ كلذ نأل حبرلا فصن : لبقو « زيزعلا دبع
 . لئاوو ناسغ لوق وهو “ ةقلطملا ةك رسثلا رئاسك فصنلا
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 وهو ضرألا يف برضلا نم هيف امل ةبراضم يسو ى ضارقلا : ةبراضملاو
 ةفل ةبراضملا : انخيش لاق : ةتس ىبأ نب ورمع نب دمحم هللا دبع وبأ لاق . ريسلا

 يف برضلا نم ةبراضملا قاقتشاو ث زاجحلا لهأ ةغل ٢ُضارقلاو ى قارعلا لهأ
 نورفاسي لايعلل مهلاومأ نوعفدي اوناك ةكم لهأ نأل ريسلاب اهعطق وهو ضرألا
 ضارقلا قاقتشا و ى لايعلا رفاسي مل نإو “ مسالا اذه همزل مث « حبرلا ءاغتبا اهب

 ةعطقو اهيف فرصتي هلام نم ةعطق لماعلل عطقكلاملا نأل؛ عطقلا وهو ضرقلا نم

 هادشنأ امبف ايواست اذإنارعاشلا ضراقت : لاقي ى ةاواسملا نم : ليقو “ هحير نم
 . ه ا ابلاغ ينعي حبرلا يف ايواست لاملا برو لماملا نأ دارأ هنأك و . ه ا

 برض نم : ليقو “ ضرألا يف برضلا نم ةقتشم ةبراضملا : « جاتلا ه يفو

 يف اضعب اهضعب برض ينعي “حبرلا يف ايهبراضت نم :ليقو “ ضعبب اهضغب ءارآلا
 نأ ىلع لجرلا ىلإ لاملا عفدي ةيلهاجلا يف لجرلا ناكو ، هيلع ةعزانم حبرلا ناش

 هيلع ناقفتي ام ىلع اهنيب هيف حبرلا نوكيو عاتبيف هريغو ماشلا ىلإ هي جرخي
 ٠ ءازجالا نم

 ةيلهاجلا يف ناك ام وه ضارقلاو : سلدنألا ةجاب نم يجابلا ديلولا وبأ لاق
 مهلاومأ يف فرصتلا ىلإ سانلا ةجاحل هيلإ تعد ةرورضلا نأل«مالسإلا يف "رقأف

 ىلإ هيف "رطضاف هسفنب كلذ ىلع ردقي دحأ لك سيل و ى اهيف ةراجتلاب اهتيمنتو
 كلذف سانلا ةداع ترج امل ةراجإب هيف هل لمعي نم دجي ال هلعل و « هربغ ةبانتسا

 نم ةلعلا هذه ببسب جرختساو « ةرورضلا هذهل هيف صخرف « ضارقلا ىلع

 ماعطلا يف ةك رشلاو ةيراعلا عيبو ةاقاسملا نم صخر ام وحن ىلع ڵةلوهحجملا ةراجإلا
 ريثك يف اوفلتخا نإو « ةلمجلا يف ةمآلا نيب هزاوج يف فالخ الف ى هيف ةيلوتلاو
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 لبق لمع يف عورشو لام عفدو دقع دعب امهدحأل عوجر ال له مش

 ؛ ددرت هيف ؟ لكل زاج وأ ى راتخا ىلع تاراجإلاك ماتلا

 اممو “ فلخلا هيلع مهعبتاو فلسلاو ةباحصلا هب لمع دقو“ هماكحأو هطورش نم

 كلاومأ اولكأت ال اونمآ نيذلا اهيأ اي » : لجو زع هلا لوق زاوجلا ىلع هب جتحا

 كنيب مكلاومأ اولكأت الو » : ىلامت هلوقو < ةيآلا )١' ي لطابلاب مكنيب
 يف نانثإ كرتشا اذإو ص تاراجتلا نم ةراجت ضارقلا نأل ؛ ةيآلا }٢' ي لطابلاب
 عيبلا يف كنم رصبأ انأ : هبحاصل امهدحأ لاقف مهرد فلأ رلك دنعو ضارقلا

 يقابلاو “ اههطرش ىلع اهف ى مهارد ةرشع رهش لك يف يل نوكي نأ الإ ىضرأ الف
 ءايلاومأ سوؤر ىلع وهف ند ايهقحلف رثك أ امهدحأ لام سأر ناك نإ و « اهنيب
 كاطراشت ولو لاملا سأر ىلع امه :ليقو“ ءاوس عضولا نم حبرلانأ اطرتشا نإ الإ
 كلهو نيدلا ضعب صلخف كلذ لبقو ميرغ "لك عبتف نيد اهنيبو اقرتفا نإو

 دعب ) ضراقملاو لاملا بحاص( امهدحأل عوجر ال له مث ) « اهيلعو اهلف هضعب

 ةمتمأ ءارشب ( لمع يف عورشو لام عفدو ) حبرلا نم هل مك نايبو اف ( دقع
 ( راتخملا ىلع تاراجالاك) كرتلاب ايضر نإ الإ مامتإلا بجيف ( ماهلا لبق ) رجتلا
 يف عورشلاو رجألا دقن دعب رجأتسملل الو ريجألل عوجر ال هنأ وهو “ نهيف

 ولو ةبراضملا يف عوجرلا ضراقملاو لاملا بحاص نم ( إلكل زاج وأ ) “ لمعلا
 يأ ( هيف ) راتخ ريغ تاراجإلا يف لوق وه اك عورشلا ناكو لاملا عفدو تدقع
 نإ : مل وق هل لدبي اك لوألا اهحصأ « نالوق » كلذ لد ( ددرت ) عوجر لا

 كلذ زاوحو : هصن ام ىلاعت هللا همحر خيشلا لاق اك تاراجإلا نم عون ةبراضملا

 اهنأل ؛ زجت مل اهزاوج ىلع قافتالا الولو ةنسلاب ةبراضملا ةكرش نم ركذ ام : ينعب
 عوجر ال هنأ انباحصأ بهذمو ى تاراجإلا نم برض يهو ةمولعم ريغ ةرجأ
 ى لاملا قف رصتلا نم هعنمي نأ لاملا بحاصل "نإف ى لاملا يف حبرلا نكي مل نإ الإ

 )١( ءاسنلا : ٢٩ . )٢ ( ةرقبلا : ١٨٨ .
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 وأ لاملا سأر ثلث وأ فصن حبر ىلع براض نإو ى زوجو

 دعتي ملنإ هل نمضي الو ى زاج نييعتب ال هنم ةئام

 ؛هضعب ىلإ ريشيو كلذ"ضمب ركذي اك همدع الو لاملا يق حبرلا ملعي مل اذإ عنمي الو

 : هلوق الإ “ انىهذم سفن وهو “ ثروب مزال ةبراضملا دقع : كلام لاق اذك و

 لاملاب ىرتشا اذإ هنإف فرصتلاه زوج ال هتومب اوملع اذإ اندنع مجإف « ثرو »

 ةفينح يبأ بهذمو ص رخآ لمع ديدجت نم "منم هعنمف رْجتلا لصح دقف هلك
 . اثوروم امزال دقع سيلو ى ءاش اذإ خسفلا ايهنم لكل “نأ يمفاشلاو

 نإ عوجرلا لاملا بر دحم ل اهنم ءيش ين لماعلا لخد اذإ : « جاتلا » يفو

 اهلك اهب انلقل اهيف اهلك نكمت ال ةراجإلا دقع لاوقأ نأ الولو ، يتأيسو ى هرك

 قدصاملاو اهدقع ز"وج وأ اهتكرش نم وأ ةبراضملا نم رك ذ ام ( ز"وئجو ) اهيف
 .ضارقلا ىنعمب اهنآل اهريمض ركذ ريخألا اذه ىلعو « ةبراضملا ز“وج وأ “ دحاو

 ريغ وأ ( ثلث وأ فصن حبر ىلع ) الجر لاملا بحاص ( براض نإو )
 نإو ( نييعتب ال ) لاملا نم يأ ( هنم ةئام ) حبر ىلع ( وأ لاملا سأر ) كلذ

 فناتسم ( زاج ) هلوقو « « زوج » هلوق هيلع "لد فوذحم اهباوج ةيلصو هذه
 « زاج : هلوق طاقسإ ىلأوآلاو ( دعتي مل نإ هل نمضي الو ) : هلوق ىلإ مومضم

 ريمضلا دوع مهوتل هطقسأ ولو“هلك بابلا يف ام ىلإ زاوجلا دوع وهوهجوهل رهظ مث
 ال ةئام وأ ص لاملا فصن حبرب براضملا صوصخ ىلإ “ نمضي الو : هلوق يف

 ىمسي هب رجُستي ضارقلا لام ذخأ يذلا نأ ى برض نإ و : هلوق دافأ و ى نييعتب

 راقم ىمسي اذك و ى ءارلا حتفب اضر اقم ىمسي اذك و ى ءارلا حتفب براضم

 ص رهش اذكهو ايهئار رسكب ض راقمو اب راضم ىمسي لاملا بحاصو ى اهحتفب
 " س

 ةلعافم كلذ نأل ؛ هبحاصو ضارقلا لامملماعلانم لك يف اهرسك و ءارلا حتف زوجيو
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 لوقي نأ لصألا نأل . . خلا لاملا فصن حبر ىلع براض نإو : هلوقب اغ امنإو
 ال نكلو « رثكأ وأ كلذ نم "لقأ ركذي وأ هثلث كل وأ حبرلا فصن كل : هل

 لاملا فصن حبر نأل « جبرلا فصن : هلوق ةلزنمب ع لاملا فصن حبر : هلوق ناك

 حبرلا فصن : هلوق ةلزنمب « ةئام حبر : هلوق ناكو ى هلك لاملا حبر فصن وه

 ةلزنمو ڵ ةئامثالث لاملا ناك نإ حبرلا ثلث : هلوق ةلزنممو « نيتئام لاملا ناك نإ

 حبرلا ثلث : هلوق ةلزنمو « اذكهو ةئايعبرأ لاملا ناك نرإ حبرلا عبر : هلوق
 هعنمو كلذ يمفاشلا عنم دقو “ كل زاج اذكهو ى نيسمخو ةئام لاملا ناك نإ

 ص لقأو فصنلا نم رثكأو ى رثكأو ةئام نم لقأ يف مالكلا اذكهو ى اضيأ موق

 نإف ى ايههبشأ ام اذك و ى فصنلا وأ ةئاملا نبع اذإ ام نييعتب ال هلوقب جرخو

 ص هوؤانع هلف لعف نإف “ رحتتي الو" حبر كلذ ق نوكيال دق هنأل حخسفنم دقعلا

 الو“ لاملا بحاصل هلك حبرلاف لمملا نم هعنم نإ الإ < لاملا بحاصل هلك حبرلاو

 ةلوهجم ةراجإ ناك اهدرفأ نإ لب « هرجت يف اهدرفأ وأ اهطلخأ لماعلل ءانع

 . لكلا يف

 يطعي نأ دارأ اذإ : انباحصأ نم مهريغو هفلؤم هللا محر « ناويدلا » يفو
 هابأ يسسيو لاملا هل عفد نم مسإ بتكيو دوهشلا رضحي هنإف ةضراقم هلام
 متخيف“حبرلانم هيلع اقفتا امو“لاملا ددعوخيراتلاو ناكملاو دوهشلاءامسأ و هتليبقو
 يطعي هنأ لاملا بحاص دارأ اذإو هيف زرحت عضوم يف اهعضيو هتقاطب ىلع

 وأ ى ضارقلا ىلع لاملا اذه كتيطعأ : ضراقملل لوقي هنإف ضاريقلا ىلع هلام
 بيصن يمسيو كلذ ف لوسقلاب قطني نأ ضراقملا جاتجي الو ص كل هتعفد

 ضراقملل ةمولعم ةيمست ىلع اقفتا نإف ى رثكأ وأ لقأ وأ اثلث وأ افصن ضراقملا

 ىتح زوجي ال : لوقي نم مهنمو ع زئاجف ائيش ركذي ملو لاملا هل عفدف عفدلا لبق
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 بف رعب ددع زاجو > ںزروب نادقنلا اهلحم و ٠ . ٠

 ء حبرلا فصن ىلع نوسمخ : لاقف ةئام هاطعأ نإ و 2 عفدلا تقو يف هاركذي

 ،اضارق نوسمخ : لاق نإ اذك و ى زئاج : ليقو “ زجي مل ع ثلثلا ىلع نوسمخو

 ك زجي مل نالف ىطعأ اك وأ ضارقلا ةنس ىلع كتسضطعأ : لاق نإو ؛ املس نوسمخو

 كتيطعأ : لاق نإو ع زاج.نالف ىطعأ مكب ملع نإ : تلق « هؤانع ضراقمللو

 اقفتاو ضراقمال ةمولعم ةيمست ايمسي ملو هل عفد نإو “ زجي مل هاضرت ام حبرلا نم

 دمب "الإ ايمسسي مل نإو ى زئاجف ضراقملا هب براضي نأ لبق كلذ دعب ءيش ىلع
 ايضرف عفدلا .تقو يف ضراقملل ابيصن امهريغ ىمس نإو « زوجي الف براض ام

 . زئاجف كلذب

 كل تعفد : لوقي نأ وهو “ ظفلب الإ ةبراضملا دقعنت ال : « جاتلا » يفو
 وأ ةبراضم هتذخأ : براضملا لوقىف ى هضراقملا وأ ةبراضملا ىلع لاملا اذه

 .الب ولو . ه ا كلذ ىنعم يدؤي ام لك زاجو « اذك و اذك ىلع ةلماعم وأ ةضراقم

 . افصن حبرلا نأ ىلع هب لمعإ : لوقي نأ لثم “ ةبراضم وأ ضارق ظفل

 رجّتي دقنلا رخآلا مهدحأ يطعي نأ دالبلا هذه لهأ هلعفت ام ةبراضملا نمف

 ذخأيو لجأ ىلإ رثكأب رخآلا اهعيبيف ديب ادي لجر نم ةعاس هب يرتشيف هب
 ةضفلاو بهذلا ( نادنقتنلا ) ةبراضملا لح يأ ( اهلحمو ) “ الثم ةدئافلا فصن
 راودألاك نزوب الإ نابرضي ال اناك ولو « ةبراضملا دقع دنع ( نزوب ) ناككسملا
 الإ ضارقلا يف لوقلا اذه ىلع ىطمت" الف نزوب مهدنع برضت اهنإف“ ةيواسنرفلا

 ء هتدايز ناكمإو اهنزو مدعو هدعب وأ اهبرض بنع اهنزو ناصقن ناكمإل نزوب

 دنع نزوب مل ولو “نزو الب ( فرعب ددع ) ةبراضملا يف مهضعب دنع ( زاجو )
 ء سلدنآلا ةتكسب ةبراضملا زوجتف اذه ىلعو “ صقنو نزو وأ “ برذلا
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 فالخ نزوب نإو اهنم ككسم ريغ يفو

 راودألا 2 ةينيطنطسق ةكسو “ سنوت ةكسو ى رئازجلا ةكسو ى اسنرف ةكسو
 دنع وأ اهبرض دنع تن ز"و ى كلذ ريغو فاصنألاو نامألاو عابرآلاو تالايرلاو
 اك اهنزو رابتعا نودب عضوم يف اهب فرعلا ىرج اذإ كلذو ى نزوت مل مأ دقملا
 . رم اك ملسلا ف كلذك و ى هذه اندالب ف

 نأ هرهاظ ( فالخ نزوب نإو ايهنم ككسم ريغب ) ةبراضملا ( يفو )
 فالخلا اغ امنإ و « كلذك وهو نوزوم ريغ وأ نوزوم ككسلملا ريغ يف فالخلا

 ؛نزوب هنأ لاحلاو يأ « فالخ الب ازئاج نوزوملا نوكي نأ ردابتملا نأل نزولا

 هنأ هرهاظو « ميوقتلا ىلع ضورملاب ضارقلا لوق ىلع الإ زوجي الف نزو الب امأو
 ساحنلا ةكسو ةككسلملا قاروألاو « اككسم ولو هريغو ساحنلاب زوجي ال

 زا وجلاب : ليقو ى اهب ضارقإ ال ضورملاك كلذ لك “نيدقنلا نم ككسملا ريغو

 . دقن اهنأ رهظ مث ةميقلا ىلع

 ليلقلا يف زوجت وأ هركت وأ « زوجت ال وأ سولفلاب زوجت : انموق رثأ يفو

 ص قافتاب تزاج اهب لمامتي ناك نإو « ال : ليقو ص ةضفلاو بهذلا راقنب زوجتو
 : « ناويدلا ه يف اولاق . ها امب ىرتشي ام : ليقو ى اهنزو لاملا سأرو
 سولفلاو ليقاثملا كلذك و ص مولعم نزوب مهاردلاب وأ ريناندلاب ضارقلا زوجي امنإو

 اهونزو “ تباغ وأ ترضح كلذ يف ءاوس « مولعم نزوب ضارقلا ايهب زوجي

 ٠ ض راقملا هضىق اذإ مهدحأ اهنزو وأ ًاعىمج

 نم رثأ يفو ى مهاردلا وأ ريناندلا رضحت ىقح زوجت ال : لوقي نم مهنمو
 بهذلا راقنب هيف صخرأ دقو « مهاردلا و ريناندلاب زئاج ضارقلاو : راثآلا
 راقنو سولفلاو غوصملاو يلحلاو ربتلاب ضارقلا زوجي ال : رثأ يفو ى ةضفلاو
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 موب له اهنم ةميقب ًانوزوم وأ ًاليكم نإو ضورع يف اذكو

 وأ ؟ ءارشلا

 اذإ امب عنملا ديقو “ كلذ دعب لثملاب نايتإلا رنمت عنملا هجوو « ةضفلاو بهذلا

 دلبب اهب لماعتي ناك نإ امأو ى دقعلا دلب يهو ضراقملا دلب يف اهب لماعتي ال ناك
 اهيلإ رفاسي يذلا دلبلا يف اهب لماعتي هنأ يفكي الو « قافتالاب زئاج كلذف دقملا
 .هادهب تعيب ام لاملا سأرف زاوجلا ىلعو

 امأو نوزوم هنأ لاحلاو ع ككسملا ريغ يف اوفلتخا مهنأ ديرب نأ لمتحيو
 بهذلا نم ككسملا يف اوفلتخا و : الاق ذإ انباحصأ قافتاب زوجي الف نوزوملا ريغ

 . ه ا الف نزولا ريغب امأو نزولاب ةضفلاو

 يذلا ضًز ملا ناك ( نإو “ ضور ) ب ةبراضم ( يف اذك ) اوفلتخا ( و )
 يذلا ضرملا ( ةميقب اأنوزوم وأ ذهيكم ) انفرع ضورملا كلت نم هب بروض

 ص اهتميقب : هلوقو ‘ ضورعلا كلت نم يأ ( اهنم ) لودعلا مموقتب هب بروض
 وأ اليكم ولو اهب ضارقلا يف فلتخي يأ رخآلل ردقيو ى انوزومل وأ اليكمل تعن

 فازجلا عيب زاجأ نم لوق ىلع الإ نزو الو ليك نكي مل نإو ى ةميقب انوزوم
 . ةميقلاب هيف ضارقلا زوجيف

 هب زوجي امب اهارتشا موي يأ ( ءارشلا موي ) ةميقلا ربتعت ( له ) و
 ةلباقم يف اهذخأ اذإ ءارثلا هبشي ام اذك و ى رم ام ىلع اهريغو ريناندلاك ضا رقلا

 ريغ وأ ءاضقلا وأ شرآلا وأ قادصلا ريناند يف ذخؤت نأ لثم ضارقلا هب زوجي ام

 نم هبونت مهارد وأ “ ثرإلا نم هبونت ريناند يف وأ ‘ كلذ مهارد يف وأ ى كلذ

 هب زوجت امم لدبو ةلباقم البو ءارش الب هكلم لخد ولف “ كلذ وحن وأ « ثرإلا

 ( وأ ) ص ةضراقملا هب زوحت الف ةضراقملا هب زوجت ام ريغب ءارشب وأ ةضراقملا
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 . . .. اهيف عنملا ىلع رثكألاو ، نالوق ؟ اهيلع قافتإلا

 ةبراضملا زوجتف ةبراضملا ىلع يأ (؟اهيلع قافتالا ) تقوب اهتميق يف رابتعالا

 زوجي ام ةلباقم ريغ يف هكلم تلخد ولو « اهيلع قافتالا تقو اهتميقب ضورملإب
 تيرتشا امع اهتميق تداز نإ هنأ لوآلا هجو ( نالوق ) ءارش البو ضارقلا هب

 سأر ضعب براضملا ذخأ تصقن نإو ى هيلع اقفتا امم رثكأ لاملا بر ذخأ هب

 ربتعي فيكف ضارقلا رابتعاب عقي مل ءارشلا نأ يناثلا هجوو ط زوجي ال كلذو لاملا

 رتشا : هل لاق نأب ضراقملاو هبحاص نذإب هيف ربتعا ولف ى ءارشلا هب ام

 ىلع رثكألاو ) اضيأ لوقلا اذه عم ءارشلا هب ام ربتعا ال ضارقلا ىلع ينطعاو

 يطعي نأ رثكألا عنم يأ « ضورملا يف يأ ( اهيف ) ةبراضملا عنم ( عنملا

 هيلع عرفت ةميقلاب دابع نبا لوق زاوجلاب لوقلاو < ةميقلاب ولو ةبراضملاب ضورملا
 تاذ لاملا سأر نوكيف : انموق رثأ يفو “ ىليل يبأ نب نمحرلا دبعو ى نالوقلا

 : ثيدح ايهنع تبثي مل هلعل : ليق . ه ا هب عيب ام : ليقو « هلثم يأ ضرملا
 ى لماك ضارق ال يأ ى تعنلا فذحب ل"وؤم وه وأ 'ا) « نيعب الإ ضارق ال »

 امب وأ اهسفنب نيمب الإ ضارق ال ثيدحلا دارم : لوقب نأ كلذ نم ىلأوأ : تلق

 : لوقيف ةضفلاو بهذلاب رجتلا ضورع يكزت اك اهرابتعاب زوجيف « هيف تلعج

 اهب موق وأ هيف تلعج امف ى اهب م"وق' نكل هيف لعجت م امب اضيأ زوجي ضعب هيلع
 : لوقي نكلو ى ثيدحلا يف زاجملاو ةقيقحلا نيب عمجلا فلكتي الو « نيملا ةلزنم
 وه هانركذ امو “ ضورعلاب ةررقتملا نيملاو ى اهسفنب ةتباث يه يتلا نيملا دارأ

 :«رثألا» يف هصنو هلوق يف رهاظ وهو هللا همحر دابع نبا لوق هب هجوب ام نسحأ

 وهف حبر نم هيف ناك ام "نأ ىلع هعىبي ابوث الجر لج ر لا ىطعأ اذإ دابع نبا نع

 . هح ام نب ١ ها ور ) ( ١
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 حبرلا نيبتي مل اهب موق وأ اهب هارتشا يتلا ةميقلا رابتعا الول هنإف ى نافصن امهنيب

 ى لمعلا هيلعو ع اهسفن نيملاب الإ ةبراضم ال هنأ دابع نبا ريغ لوق حيحصلاو

 ص ةضفلاو بهذلا نم نيعلا يف الإ ضارقلا نوكي ال هنأ « جروملا وبأ » لاق اذك و
 اهريغ وأ ةعلسلا كبحاصل عفدت نأ ضارقلا سيل هنأو « ضورعلاب حلصي الو

 اذه سيلف كنيبو ينيب وهف حبر نم ناك ام : لوقتو هب كيلع تماق ام يمست مش

 ؛ هؤانع لمامعللف اذه ىلعو . ه ا ةضفلاو بهذلاب الإ ضارقلا حلصي الو «ضارقب
 . ناك نإ لاملا بحاصل هلك حبرلاو

 نأ اضارق ِلجر دي يف هراد لمجي نأ لجرلل زوجي الو : « ناويدلا » يفو

 لعف نإف“لاحلا اذه ىلعهؤارك زوجي امعيمجكلذك واههنيب اهثارك نم لفتسا ام
 نإ امأو « كلذ ريغ ليقو ى هؤانع ض راقملل و ءيشلا بحاصل ”ءاركلاف كلذ

 لمع ام نوكيو ى اضيأ كلذ زوجي الف اضارق اهيلع لمعي نأ ىلع ةباد هل عفد

 . ه ا هتباد ءانع ةبادلا بحاصل و “ ضراقملل اهيلع

 برل حبرلاو هلثم رجأةدسافلا ةبراضملا يف لماعلل نأ اوعمجأ : « رثآلا ه يفو
 براض نمو تدسف وأ ةلماعملا تحص_رسخ اذإ هيلع ةراسخ ال نأ و ى لاملا

 الف اهب عناصلا دنع ةضفلاو بهذلا راقنك زوجيال امب وأ هنودب وأ مموقتب ضورعب

 > حبرلا هلف نمث كلذ ىلع دقع نإ : لىقو “ هؤانع هلو هيلع ةراسخ الو هل حبر

 يف عامجإ ال لوقأو . ه ا هل حبر الو ى هلام سأر لاملا برلو « نايضلا هيلعو

 ء اهنيب : لبقو ت ةدسافلا ةبراضملا يف هدحو براضمل حبرلا : لىق لب « كلذ

 يبأ نع ورمع وبأ لاق : ديعس نب دمحأ خيشلا لاق « دعب خيشلاو فنصملا هركذ ا

 مهفارشأ نم لجر مهيف ناكو ةيقيرفإب ةيدابلا لهأل ةقلح تعلط : ديعس
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 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ن د وا صرف ل وحتي الو

 لاقف : لاق نأ ىلإ لثملا هب برضي راص ىقح هتانب ترثك و هلام "لق حمهئاربك و

 لبيزبف مهد نوع دب مهلعل ةبازملا هب فيضت ام نيحلا يف بلطأ : خيشلا هل

 ايف منغلا اذه ذخ : لجر هل لاق هتليل حبصأ املف : لاق نأ ىلإ « كتعشمهئاعدب
 « ناويدلا » يفو . ارانيد نيمبس حبرف اهب ىضمف “ كل وهف اذك ةميق ىلع تحير

 بهذلا نم اهريغو بوبحلا نم نزوي وأ لاكي" ام لكب ضارقلا زوجي : ليقو
 لاكي ال امب زوجي الو ى ضارقلا ىلع كلذ نم هل عفد ام هلام سأر نوكيو ةضفلاو
 ةمسقلا كلت نوكتو « ةمسقلا نم هيلع اقفتا ام ىلع هب زوجي : ليقو “ نزوي الو

 تناكنإ كلذك و « اهصقن وأ كلذ دعب ةميقلا عافترا ىلإ رظني الو « لاملا سأر
 ةيطع زوجت الو ى لاحلا اذه ىلع اهبحاصل ضارقلا ىلع اهاطعأف عئالس هدي يف
 . ةزئاج : ليقو “ ضارقلا ىلع ناويحلا

 ص ةمولعم ةميق ىلع ناقفتي امهنإف ضارقلا ىلع همنغ يطعي نأ لجر دارأ اذإو

 هنم اهرتشىف مهاردلا و ريناندلا نم هميقلا كلت ضراقملل منغلا بحاص عفديو

 لعفي كلذك و ص ضارقلا ىلع اهنيب منغلا نوكتف مهاردلا وأ ريناندلا كلت ضراقمل

 ىلع منغلا هل عفدي : ليقو “ بوبحلاو علسلا نم ضارقلا هب زوجي ال ام عيمج يف
 مخفلا ةميق نوكتو ى ةلغلا نم هيلع اقفتا ام جرخيو ضارقلا ىلع ةمولعم ةميق

 هرمأ نإو ى ةلغلا هل نوكت ام عيمج كلذك و « آلوأ هيلع اقفتا ام ىلع امهنيب

 عيب يف ءانعلا هل نوكيو زئاجف عاب ام دعب اهنمثب رجتيف هناويح عيبي نأ
 . ھا ناويحلا

 راصف ضبقلا ممصمل ةمنلا يف ام الو ( نيد وأ “ضرق لوحتي الو )
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 ؛هب ةبراضم ىلع نيد ضبقب رمآ عنميو 4 هسكعك ةبراضم

 ةبراضملا لوحتي ال هنأ وهو عنملا يف ( هسكعك ةبراضم ) نبآدلاب نيدلا عيبك

 وح ولف « لوآلا هلاح نع لوحتي مل كلذ العف "نإف ى ةمذ وأ انيد وأ اضرق
 ولو « هتمذ يف وه نمل هلك حبرلا ناكل ةبراضم ةمذلا يف ام وأ نيدلا وأ ضرقلا

 امأو آلوأ هملع اقفتا ام ىلع حبرلا ناك ةمذ وأ انيد وأ اضرق ةبراضملا الوح

 ىتح ال: لبقو ث اضارق هريبصت زوجي : لبقف ى ةنامأ وحنب ناسنإلا دنغ ناك ام

 ج ناويدلا » يف اولاق لوآلابو ى ضارقلا ىلع هل ه“دربف هبئان وأ هبحاص هضبقي
 كلذ دنع مهاردلاو ريناندلا نم ةنامأ هلصأ ناك ام لكب ضارقلا زوجيو : هصنو

 لكب الو نيدلاب ضارقلا زوجي الؤ ء اهنزو ملع اذإ سانلا نم هريغ دنع وأ ضراقملا

 لبق اضارق ةمذلاب ام ريبصت عانتما هجوو “ سانلا نم دحأ ديب انومضم ناك ام

 هيف هديزي هنأ ىلع هنع هرخؤي نأ ديرب وهو رسعأ دق نوكيب نأ ةفا هضىق

 . اي رل ١ نم ن وكيف

 كلذف هب لمعف هضبق لبق اضارق نيدلا وأ ضرقلا العج نإ : « جاتلا » يفو
 مل ةبراضم اهالعج مث تيبلا يف سيك يف كمهارد : لاق نإو ى هضبقي م ام ابر
 لام نم تناكو ى اهنم هئربي قح زجت م اهايإ هارأو هتفك يف اهب هءاج ولف ى زجت
 الإ اهبحاصل سيلو هل حبرلاف ضبقلا لبق لمع "نإو ى هيلإ اهمفدي مث اهضباق
 ٠ ف رصتب ه ١ اه ددع

 رمآ رمأ زيوجت عنمي يأ ( هب ةبراضم ىلع نيد ضبقب رمآ عنميو )
 نم مولعم ءزجب هضبق اذإ ناسنإلا كلذ هب براضي نأ ىلع نيد ضبقب ناسنإلا
 ةعفنم لكو ى ةعفنم كلذ يف هل تراص نيدلا كلذل ضبقلا هفلك نيح هنآل حبرلا
 هيلع دقعنا ام رصت اهنإف حبرلا نم همهس ريغ براضملا ىلع لاملا بر اهطرتشا
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 دق ضراقملا نأل كلذو « لوهجم لام سأر ىلع ضراق هنأكف « الوهجم ضارقلا

 هريس ريظن يف يبنجألا نم هضبق يذلا لاملا كلذ نم ائيش ةقيقحلا يف قحتم :سا
 نأ دارأ امنإ ضارقلا .ر أب يدنع هىف ثحبيو ؤ لبق اذك هضبقو

 جراخ لب ضارقلا يف الخاد ضنقلا يف هينعت سيلف ضبقلا دعب ًادقعنم نوكي

 اهقحتسا ول لالا بحاص ةمذ ف ةرجألا قحتسب امنإ و « هدعب دقعني امنإ « هنع

 مل الإو ضبقلا نيح نم فنأتسا ضبق نإف ى هينعتب عربت لب اهقحتسب ال نآلاو

 نيب دقعني ضارقلا نإ : لاقي نأ كلذ نم ليلعتلا يف ىلوأو ى هئانعب هبلاطي
 ضارقلا ىلع هل هؤاطعإ سيل ضارقلا جلع حخبقلاب هبحاص رمأو“عيبلاك نينثا

 ضارقلا دقميلف ضبقلاب هرومأم وأ هبحاص هدي يف ناك اذإف ى ةمذ يف ذئنيح هنأل
 . افنآ روكذملا « ناويدلا » مالك رهاظ وه اك كلذ زاوجب ليقو ى ذئنيح

 لمعو هضبقفهب “براضو نالف ىلع يلام يل ضبقا : لاق نم : « جاتلا ه يفو

 ى ةعيدولاك اذه : ديعس وبأ لاق . هيف نمتؤم هضبق يف ايك و ناكو ى هل زاج هب

 !ا ہمفدي وأ اهبر اهضبقي قح ةبراضملا اهب زوجت ال : ليقف « فالخ اهيفو
 هعيبي اعاتم دحأل عفد نمو “ةنومضم ريغ اهنأل زوجت : ليقو ى ةبراضملا ليبسب

 لهجل هؤانع براضمللو هبرل حبرلاو ى ال : لبقو ص هل زاج هنمثب برضيو

 . ھ ا نمثلا

 لجرلا هدري مث هامس دق لجرل اهنمث يطعي مث اهميبي اضورع هاطعأ اذإ امأو
 حب : هلوقو اذه نيبو “ زئاج هنأ خيشلاو فنصملل يتأيسف ضارقلا ىلع هيلإ

 "قرف « هب ضراقو يلام نالف نم ضبقا : هلوقو “ ضارقلا ىلع نمثلا ضقاو

 هلوخد دعب هنآل ةطساو ناك ولو « ضارقلا يف لمعلا لوخد نم دمبأ هذه نأل

 . اضارق هيلإ هةدرف الجر هاطعأ هدي
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 وأ هل عيبي وأ هضرقي وأ ًابراضم عضابي نأ ًاضارق طعمل هركو

 . هسىكعك حبر نم هئزج قوف عفنب هطراشي

 لاقف اهيف دقني ام دجي ملو هسفنل ةعلس لجر ىرتشا نإو : « ناويدلا » يفو

 ةعلسلا نوكتو ضارقلا ىلع اهنم ينطعاف اذك و اذكب تيرقشا دق ينإ : لجرل

 الجر لاملا بحاص رمأ نإو « زوجي : ليقو “ زوجي الف « هاطعأف كنيبو ىنيب

 :ليقو “زوجي الف اضارق اننيب نوكيف لاملا كنع دقنأ انأف عئالسلا رتشا : لاقف
 رجتا نإو ى زوجي الف كيلع ىذلا يلامب 'رجتتا : لجرل لجر لاق نإو « زئاج

 نإو ؛ ءاش نإ هيلع اقفتا ام ميطمي هنإف حبرلا هيف ناكف نبآدلا كلذ ىلياقي امب

 طئعأ : هل لاق نإ كلذكو ت هيلع قاب نيدلاو هلام نم وهف لاملا كلذ فلت
 ضراقملا نإف “ حبرف رجتاف هاطعأف ى نالفل ضارقلا ىلع كيلع يل يذلا نيدلا

 . نيدملا هنم ءىرب دق نيدلاو هلام سأر هيطعيو لاملا بحاص عم حبرلا مسقي

 سيلو نماض وهف حبرف هب رجتاف ةطقللا وأ ةفالخلا وأ ةنامألاب هديب ام لكو

 يضر ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع يبأ نع رك ذ اهف لاملا بحاصل حبرلاو ى ءانع هل
 : ليقو ى هنايضب هل حبرلا نأ هنع هللا يضر ديز نب رباج نع ركذو ى هنع هللا

 . . نيكاسملل حبرلا نإ

 اهعيبي ةعاضب هعم لسرب نأ يأ ( ابراضم عضابي نأ اضارق طعمل هركو )
 اذك و ى ةبادللءاركب براضملا ةباد ىلع وأ هسفن ةباد ىلع ولو هرمأ يلي نمل وأ هل

 لمحب ولو ( عفنب هطراشي وأ هل عيبي وأ هضرقي وأ ) “ عيبلا ريغل هل هلمحي ام
 وهو ( هسكعك حبر نم ) ضارقلا يطعم ءزج يأ ( هنزج قوف ) هعم باتك ا

 بحاصل ضرقي وأ لاملا بحاصل ةعاضب يطعي نأ ضارقلا ذخأ نمل هركي هنأ

 ء حبرلا نم ضراقملا ءزج ينعأ هئزج قوف عفنب هطراشي وأ هل عيبي وأ « لاملا

_٣١٨_ 



 . اضيأ ض رقمو

 ضارقلا نم ايهنيبام لجأل رخآل امهدحأ نم كلذ نوكي نأ ةفاخم كلذو
 رج ضرق نع يهنللو “ حبرلا نم هئزج ىلع ةدايز ذخأ دق امهدحأ نوكيف

 دعب عقو اييف بلقلا نأمطاو كلذ لبق اهنيب فورعم ىرج ولف ى ةعفنم
 . زاج ضارقلا لجأل سيل هنأ كلذ

 الو ضراقملا ةيده ذخأي نأ لاملا بحاصل زوجي ال : « ناويدلا » يفو

 همم عضبي الو ڵ هدبع ةلزنمب هلمحب الئل هلام ةمرحب هل لمعي ام لك

 ى ىدهأ ام ةميقو هؤانع هلف كلذ نم ۔ائيش لعف نإف ص ةراجتلل ائيش
 لمج ام لكو ص لاملا بحاص ةيده لبقي نأ هل زئاجف ضراقملا امأو

 بحاص نيبو هنيب وهف لاملا كلذ ةمرح لجأ نم ايادهلا نم ضراقملل
 رجتاف رخآ الام نورفاسملا هل فلخ نإف ضراقملا لام فلت نإف ى لاملا

 اهنيب حبرلا نامسقيو هلام سأر لاملا بحاص يفوتسي هنإف اريثك حبرف هب

 عمو “ لاملا بحاص هب اودصق نإ الإ ضراقملل هلك كلذ : ليقو

 ينب ضارق دسفي : ليقو ؤ ضارقلا هب دسفي ال ركذ ام ةهارك
 . ضرق ىلع

 هنم ذخأ نمل ةعاضب يطمي نأ ( اضيأ ,ضرقمل ) هرك ( و )

 ضرقلا نأل ءيشب هل ضرقأ نم ضرتقملا عفني "الإ اذكو ، ضارقلا
 ٠ ملعأ هللا و ابر ناك الإ و > هف ةرجأ ال ةدامع
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 باب

 ‘ هلك حب رلا طرش نإ لاملا سأر براضملا نمض

 باب

 زوجي ال امو اهنم زوجي امو ةبراضملا طورش يف

 وأ هنونجيل وأ هسفنل ( هلك حبرلا طرش نإ لاملا سار براضملا نمض )
 لاملا ؛سأرو نونجم وأ لفط نم هل هطرش نمل وأ هل حبرلا نوكيو ى لفطلا هئبا
 نملوق ىلع اذهو « ضارقلا ظفل وأ ةبراضملا ظفلب هيف اوظفلت نأ دعب هبلع انيد

 رخآلا ىلإ امهدحأ لوحتي ال : لاق نم امأو « اضرق ةبراضملا لوحتي : لاق

 اضارق نوكي كلذ نإف ى دارأ اك هيلإ هدريو هضبقي ىتح لوآلا رمآلا نابقبيو

 لاملا بحاصل نوكيلو « ,ضعب دنع اهنيب فاصنأ حبرلا نوكيف هب اظفل اك

 : دعب هلوقب امهرك ذ دقو نيلوقلا نيذه ىلع نامض الو “لوق ىلع ضراقملل ءانعلاو

 يقبو “لبقب ريبعتلاب يناثلا ىلإ راشأ و«ضرق هنأب حترصف “ ضرق : ليق لوألاو
 ةبراضملاو < هؤانع لماملل و “لاملا بحاصل حبرلاو لاملا نأ وه ثلاث لوق هيلع
 . ةدساف
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 ليق لوألاو ، ةعاضب وهف لاملا بر هطرش نإو

 الو ه۔۔حاصل ه حيرف وه ( ةعاضب وه ) لاملا ( ف لاملا بر هطرش نإو )

 . دأانه ةب راضم الو هملع نامض الو براضملل ءانع

 نم ريبخ تنذأف 0 ضارقلا ظفل رك ذ هنأل يأ هءانع هل نإ : « ناويدلا » يفو

 ةيمست نأ ضارقلا اهيف حصي مل يتلا باوبآلا لئاسم يف فنصملا مالكو يمالك
 ددصب هنأ اهيف ربتعم اضارقو ةبراضم هلعفو اضراقم وأ ابراضم اهيف لماعلا

 ءاطعإ ددصب لاملا بحاص اذك و “ ضارقلا ةحص ىعدي هنأ وأ “ ضارقلا

 فنصملا هركذي ملو ‘ براضملا ىلع نامض الو ى ضارقلا ةحص ءاعداو ضارقلا
 ال نمتؤملا نأ مولعمو ص ةنامآلا باب نم ةعاضبلا نآل ى ةعاضب : هلوقب ءانغتسا
 امنإو ث ةبراضم كلذ نأ ايعدا دقو “ براضملا كلذك و « ىدعت نإ الإ نمضي

 ةلباقمو ى نايبلاةدايزل مولعم هنأل هيلإ ةجاح ال هنأ عم نامض ال هنأ فنصملا ركذ
 نامض ال هنأ اوعمجأ دقو ى نمض امب هل حبرلاو براضملا ىلع اضزق نوكي : هلوق
 يور امل هيلع نايضلاف هلك حبرلا هل نم لكو ى دعتي مل ام براضملا ىلع ةراسخ الو

 ىدعت نإ الإ نامض ال هنأ « ناويدلا » يف !ورك ذ كلذك و « « نامضلاب حبرلا »

 ؛ ضرق وذ : ) ضرق :ليق ) هلك حبرلا براضملا طرش وه يذلا ( لوألاو )
 ريدقت ضرقلا ح هكحف ةسبالم ضرقلاو طارتشالا كلذ نب يأ

 ىلع عقاو لوألا : لوقت نأ كلو “ ضرقلا كح : ليق لوآلا كحو يأ نيفاضم

 يأ ضرق لبقو “ هلك هحير براضملا طرتشا يذلا لوألا لاملا يأ ص لاملا

 هحير براضملا طرش هنأ امهادحإ ؛ نيترم لاملا ركذ هنأ ركذو “ ضورقم

 الوأ هركذ هنآل براضملا ىلع هعاقيإ كلو ، لاملا بر هطرش هنأ ىرخآلاو

 ص ءارلا حتفب ضر قم يأ حبرلا اهيف طرتشا تلاهتلأسم يف "لك ايناث لاملا بر ركذو

 -١ ٣٢ج- ) ج ١٠ - لينلا -٢١(



 حبرلاو اضرق تعجروو هضعب وأ لاملا نامض طرش نإ تدسفو

 .حيحص : ليق طرشلاو ، نايضلا همزلو ى انيب : ليقو ء براضملل

 يأ ( تدسفو ) دحاو هلك كلذ يف قدصاملاو هريغ نم ذخأ يأ ع ضرق وذ وأ
 ى دسفيف ضارقلا يف ررغ ةدايز نامضلا طرش نأل يمفاشلاو كلام دنع ةبراضملا

 بر ( طرش نإ ) « تابهلا ه باتك رخاوأ يف خيشلا هركذ اك رثكألا لوق وهو

 : لوقي نأ لثم نيعملا ضعبلاف ى امئاش وأ انيعم ( هضعب وأ لاملا نايض ) لاملا
 نامض كيلع : لوقي نأ لثم ى نيعملا ريغو ى اهنامض كيلعف ةئاملا هذه تعاض نإ
 نإو ى رثكأ وأ اهرادقم وأ هلك اهريغ وأ ةراسخب عاض نإ ضارقلا لام نم ةئام

 حبرلاو ) ص هيلع نيد وهف ( اضرق تعجرو ) عاض ام تنأ تنمض لقأ عاض
 انيعم اضعب ناك ولو ضعب نامض الإ لاملا بحاص طرتشي مل ولو هلك ( براضملل
 اييس الو طلتخا نإ ايس الو « فلتي مل وأ هريغب طلتخم ريغ هدحو نيعملا فلت
 نمض ام هنايضل هلك حبرلا هل ناك امنإو « لكلا نامض ايس الو نيعم ريغ ضمب

 . . الوهجم ضارقلا هيلع دقعنا ام اهب ريصي ةعفنم نامضلا نأل نايضلاب جارخلاو

 حبرلا نم همهس ريغ براضملا ىلع لاملا بر اهطرقشا ةعفنم لك : خيشلا لاق
 نأ زوجي : لاق نم لوق لوقلا اذه “ الوهجم ضارقلا هملع دقعنا ام رّسصت اهنإف

 بحاصلو ةبراضملا تدسف : لوقي هنإف زوجي مل نمو ء اضرق ضارقلا لوحتي
 طرشلا لطبو ةبراضملا تحص : لوقي نأ لمتحيو « هؤانع لماعلل و حبرلا لاملا

 ةبراضملا لطبت ةعفنملا طارتشا نأل ىل'وأ لوألا لاتحالاو « يتآلا ةكرب نبا لوقك

 اثالثأ وأ افاصنأ ( اهنيب ) حبرلا ( : ليقو ) ى هترك ذ اك لهج ىلع اهرييصتل
 طرش اك ( نايضلا همزلو ) ، ةحيحص ةبراضملاو ى هبلع اقفتا امم كلذ ريغ وأ

 . لاق اك ناحبحص طرشلاو ةبراضملاف لاملا بر هبلع

 لوق ىلع حيحص طرشلاو يأ ( حيحص : ليق ) نامضلا طرش ( طوشلا و )
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 سنج يف رحت طارتشا لكلو ةحيحص ةبراضملاو ، دساف : ليقو
 ب

ّ 

 برض وا

 هلوق رك ذ امنإو “ نايضلا همزلو اهنيب : ليقو ى هلوقب هرك ذ يذلا لوقلا وهو
 ةحصب حيرصتلاب حاضيإلا ةدايزل هنع هلبق ام ءانغإ عم حيحص : ليق طرشلاو

 هع رتل ةبراضملا وهو هيف طورشملا ةحص انه طرشلا ةحص نم مزلو “ طرشلا

 : ليقو ) رم اك 0 امم ناحرحص طرشلاو ةبراضملاف “ هيف ف طورشل ىلع

 . ( ةحيحص ةبراضملاو ) “ هنمضي مل لاملا سأر صقن نإف ( ) طرشلا

 نوكيف هايإ هضرق ىلإ دصقي مل لاملا بر نآل ص هيلع ادقع ام ىلع . حبر ناك

 همزليف براضملا هيف "دعتي ملو ‘ لوألا لوقلا باحصأ هيلإ بهذ ام ىلع هل انيد
 دمحم هللا دبع وبأ ةك رب نبا هلاق ى ىناثلا لوقلا باحصأ هملإ بهذ ام ىلع ناضلا

 طرشلاب اهيبشت « حيحص ضارقلاو لطاب طرشلا: ةفينح وبأ لاق اذك و « هللا همحر

 لوقلاو“مدقتملا ةربرب ثيدح ىلع ًاداقعإ حيحص عيبلاو لطاب دقع هنإف « عيبلا يف
 نبا ركذ دعب « تابهلا ه باتك رخاوأ يف خيشلا ركذ دق هركذ يذلا ثلاثلا

 يف مهلوصأب هبشأو براضملا دي يف ةنامأ ةبراضملا لام نأل ،رظنأ هنأ ةفرع

 . ةنامآلا ىنعم ق اهنأل نامضلا طوقس

 رمتلاك ( سنج يف رثت طارتشا ) براضملا و لاملا بحاص نم ( لكلو )
 ريغ وأ لبإلا وأ رقنلا وأ منغلا وأ كلذ وحن وأ ريعشلا وأ ربلا وأ بيبزلا وأ

 ةَّسللا شابكك ؛ سنجلا نم افنص“صخ ول اذك و “ سانجألا رئاس اذكهو كلذ
 وأ ءارفصلا وأ ءارمحلا رمت وأ نالف ىنب وأ ص اذك دلب رمت وأ ةليبق شابك وأ

 رمتك هب رجتي امم عون وأ ( برض وأ ) كلذ وحن وأ ةبسكألا وأ ، ءارضخلا
 ال : هل لوقن نأ لثم هب عابي امم وأ اذك وأ ضرف رمت وأ هراسث وأ « اذك دلب

 وأ ، طقف دقنلاب وأ مهاردلاو ربناندلاب الإ رتشت الو "عبت الو رتشت ال وأ "عبت
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 اهيف اهيفن و أ نيعم دلب يف و أ

 دلب يف وأ)؛لجاعو دقنك اهنيعي ةثالثلا نمنينثاب وأ طقف لجآلاب وأ طقف لجاملاب
 وأ ) عيبرلاو فيصلاك ءيجي ىتح فك ىضم اذإ و2هيف رجتيزيعم نامز وأ(نيعم
 زئاج كلذ لك « اهضعب يف يأ ءاشآلا كلت ين يأ ( اهيف ) ةبراضملا يأ ( اهيفن

 الإ مهطورش ىلع نونمؤملا » : تلع هنع تبث دقو . فورعم لالح طرش هنأل

 . (6١ الالح م رح وأ امارح "لحأ اطرش

 نإف ى خشلا مالكل فلاخ وهو “ فنصملا مالك هملع تلمحو ىل رهظ ام اذه

 يف رجتلا طرتشي نأ براضملل وأ لاملا برل زوجي هنأ خبشلا مالك لصاح

 هيلع طرش نإو ى دحاو سنج يف رجتلا طارتشا زوجي الو ، ادعاصف نيسنج

 نأل ؛ حبرلا هيف عمطي ام لك يف لب ص دحاو يف رجتلا همزلي ملو ضارقلا حص

 لوق تلمح امنإو « كلذب ررغلا مظعيو “ ةدحاو ةعلس يف نوكت ال ةراجتلا

 طرتشا نإو : هلوقل ادعاصف نيسنج ىلع خلا ةمولعم سانجأ يف رجتي نأ خبشلا

 مالكلا هتوفي اك ناتعلسلا همالك نع جرخي الف .. خلا سنج يف رجتي نأ هبلع
 هنأ نم كل هتركذ ام قيقحتلاو ص ادعاصف ةثالث ىلع سانجألا انلمح ول اهيلع

 هيف لب ص روذحم ررغ كلذ ىف سيلو ادحاو اسنج امهدحأ طرتشي نأ زوجي

 . اهسفنأ ىلع هازاجأ و كلذ ىلع الخد دفو ص حبرلا ةلق وأ حبرلا مدع ةنظم

 نمض براضملا فلاخف هيلع اقفتاف ادحاو اسنج امهدحأ طرش ول اذه ىلعو

 مدع طارتشاو ى هؤانع براضملل و لاملا بحاصلف حبرلا ناك نإو ى لاملا سأر

 ءاقبل حيحص هنإف “ هيف لاكشإ ال ةفورعم علس وأ نيتعلس وأ ةعلس يف رجتلا

 هيفف ةدحاو الإ قبت ملف علس يف رجتلا مدع طرتشا نإو ى اهيف رجتي ةريثك علس

 )١( هيلع قفتم .
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 ء فلاخف سنج وأ دلب هيلع رجح نإ نامضلا ححصو

 فنصلايف ترجتا نإ : لاقف ضارقلا لام عفد نإو « زئاج وهف نانثا وأ نالوقلا
 يف وأ اذك فنص يف ترجتا نإ و « الثم حبرلا فصن كلف اذك دلب يف وأ ينالفلا
 كلف رخآ فنص يف : لاق وأ « رخآ دلب ىف : لاق وأ ث اذك دلب
 ؛ترفاسنإ و حبرلا ثلث كلف دلبلا يف ترجا نإ : هل لاق وأ “ الثم حبرلا ثلث

 عيونتلا نم كلذ نم رثكأ رك ذ وأ ى الثم حبرلا فصن كلف “ تجرخ : لاق وأ

 بحاصل حبرلاف ص ةدساف ةبراضم كلذ نأ حيحصلاف عطقلا مدع ىلع اقرتفا و

 قافتابتف"رع':هلوق هللديو “ةعيب يف نيتعيبك كلذ نآل هؤانع براضملل و « لاملا

 . هيلع همالك جيرخت رم اك « حبرلا نم مولعم يأ ءزجب رجتل دقن ءاطعإ ىلع

 ىلع هب رجئتي نأ ىلع لاملا لجرلا :لجرلا يطعي نأ اهتفص : خيشلا لوقو
 ص رثكأ وأ نيتفورعم نيتيمك نيب ددرتلا يفني ملعلا طارتشاف .. خلا مولعم مزج

 اذإ اهلطبي ملو كلذب اهرسف وأ كلذ ههبشأ ام نيعب ةعيب يف نيتعيبلا رسف نمو
 تاراجإلا نم برض يه ذإ عيبك اهنإف « ةبراضملا يف كلذ زيجي هنإف تعقو
 ص رم اك تاراجإلا يف كلذ لثم زاوج يف فالخلا عقو دقو “ عيبك تاراجإلاو

 زاوجلاب ىلوأ عيبلا يف زاج ام نكل لهجلل لصألا نع تجرخ ولو ةبراضملاو
 . اعيب تسيل اهنأل اهيف

 هضعب وأ وه فلت نإ ع براضملا ىلع لاملا سأر نامض ( نايضلا ححصو )

 لعافلاو ث لوعفم ءانبلاب “نامز وأ ( ةدلب هيلع رجح نإ ) ةراسخ وأ رجتب

 ضارقلا هيلع دقع ام ىلع حبرلاف ملس نإو ( فلاخف سنج وأ ) لاملا بر وه

 مآرح وأ امارح "لحأ اطرش الإ مهطورش ىلع نونمؤملا » : قلع هلوقل ى ايهنيب
 . ا» !كالح

 . هركذ مدقت ( ) ١
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 نف رثك أ جارخإ لاملا برل حصي الو > رظانلا مهرم > ال لقم

 ف براضملا نم عيش ذخأ الو هطرش نإ مسقي مث > هلام سأر

 . رهش لك

 ( و ) امهنيب ادقع ام ىلع حبرلاو ةراسخ وأ فلتب هبلع نامض ( ال : ليقو )

 هيلع نامض ال امهالك و ى ليك ولاكو ى ضارقلا حلاصمل ( رظانلا وه ) هنأل كلذ

 ةدساف ةبراضملا نأ وهو « جرختسم هنكل رخآ لوق هيلع يقبو ى دعتي مل نإ
 لعف اك رظانلاب «ناويدلا هيف رتعو“براضمللءانعلاو لاملا بحاصل حبرلاف“ ةفلاخملا
 لجرلهلام لجر ىطعأ اذإ و:اذكه«ناوبدلا» ةرابع صنو“ ةتس يبأل امبتفنصملا

 تاقوألا ضعبف وأنادلبلاضعب يف وأ٤هرىغ ن ود مولعم فنص هب برضب نأ ىلع

 > نماض وهف كلذ نم هملع طرتشا ام فلاخ نإو > ضارقلا زوحم الف صعب نود

 ص طرشلا اذك و زئاج ضارقلا : لوقي نم مهنمو ى ءانعلا الو حبرلا هل سيلو

 . ھ ا كلذ يف رظانلا وه ضراقملاو « طرشلا لطبيو ضارقلا حصي : لبقو

 نأببصنلاب ( ( مسقي مث هلام سأر نم رثكأ جارخإ لاملا برل حصي الو )
 لطب كلذ طرش اذإو ( هطوش نإ ) جارخإ ىلع هردصمل افطع ازاوج ةرمضم
 يلام ذخآ : لوقي نأ لثم “ براضملل ءانعلاو هل هلك حبرلا ناكو “ ضارقلا
 ص كلذ وحن وأ اثالثأ : لوقي وأ ى افاصنأ حبرلا نم يقب ام مسقنو ريناند رشعو

 هتيمستإكحبرلا دوجو لبق ىردي الو ى هلك حبرلاب هذخأ طرش ام طاحأ امبر هنأل

 يذلا ضارقلا لام نم ، يأ ( براضملا نم ) رانيد لثم ( ءيش ذخأ الو ) هنم
 لك وأ ( رهش لك يف ) ال مأ دعب هصقنيو لاملا سأر نم ه"دميأ ءاوس هيدي نيب
 لك ىلع هنم ءيش ذخأ الو كلذ وحن وأ « ةنس لك وأ “ ع وبسأ لك وأ موب

 ىردي ال ذإ ى كلذ وحن وأ نينسلا وأ عيباسألا وأ مايآلا وأ روهشلا نم ىضم ام
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 ثلثو هل حبرلا ثلث طارتشا زاجو ، لاملا سأر نم ذخأ هل الو

 ةبحلا لبق اذإ امهريغل رخآو 2 لاملا برل

 حبرلا هلو لطب كلذ طرش نإف ائيش حبرب ال وأ ع رثكأ وأ لقأ وأ ارانيد حبربأ

 ضارقلا لام نم ال هلام نم كلذ ذخأي نأ هملع طرش نإ و ى هؤانع ضراقمللو

 براضملاذخأيام لجأل كلذ ذخأي هنآل « ابرلا يف لوخدلاب دازو ع كلذك مكحلاف

 ردقيو “براضملا ذخأي ام وه هذخأي ام فلاخ ولو ابرلا نم عون وهو “ حبرلا نم
 "نإ ءيش ذخأ حصي ال يأ طرش ردقي وأ “ ءيش ذخأ طارتشا الو يأ فاضم

 نم ءيش ذخأ براضملل :حصي الو يأ ( لاملا سأر نم ذخأ هل الو ) ‘ هطرش
 : ريدقتلاوأ كلذ طرش نإ حبر ركذ الب هذخأ قالطإ الو « حبرلا عم لاملا سأر
 صضارقلا ىنعمل ضقانم كلذ نأل ص لاملا سأر نم ءيش ذخأ طارتشا هل حصي الو

 ضراقمللو ، هبحاصل هلك لاااف كلذ العف نإ نكل ى هنامض ىف هل "لخدمو

 . هؤانع

 طارتشا زاجو ) هيف هل "قح ال ذا ى رايقلاب هىبش لاملا سأر نم ذخألاو

 ،اعربتوةبه(امهريغل رخآو ، لاملا برل ثلثو) براضملل يأ ( هل حب رلا ثلث
 هل زاجأف لاملا بر هطرتشا وأ « لاملا بر هل زاجأف براضملا كلذ طرقشا ءاوس

 «ءاوسكلذ يف مكحلاو ص هازاجأف امهريغ امهل هرك ذ وأ امم هاطرتشا وأ « ضراقملا

 ( ةبهلا لبق اذإ ) “ امربغل ثلثلا حصيف براضملا وه طرتشملا نأ ردابت ولو

 امو « اثلث ايل و نيثلث هل العج وأ ، سادسأ ةسمخ امهل و آاسدس هل العج نإ اذك و

 حبرلا لوصح لبق روصتي لوبقلاو ‘ كلذ لبقف هلك حبرلا العج وأ “ كلذ هبشأ

 لوصحلا دعب روصتيو ع عفدلا لبق لوصحلا دعب روصتيو ى لصح اذإ ققحتيف
 نإ اهب وأ اقلطم لوبقلاو ضبقلاب وأ « لوبقلاب حصت ةبهلا نأ يتأيو « عفدلا و

 دقعلا لبق وأ هلبق ءاوسو « هريغ نم ناك نإ لوبقلابو ع بآلا نم ءاطعإلا ناك
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 ! هئانع ىلإ براضملا عجر الإ و

 بحاصل حبرلاو ( هنانع ىلإ براضملا عجر ) اهلبقي ( الإو ) لمملا دعب ولو
 ىلع وأ ص هلبقي ملف امهربغل هالمج يذلا ثلثلا كلذ ىلع اهنيب قافتا هنآل ى لاملا
 مف رثكأ وأ لقأ وأ اثلث هل العج نإ : ليقو ى هلبقي ملو لكلا هل العج نإ لكلا
 ض راقملل و « لاملا بحاصل وهف هلبقي ملامو هالعج اك “ ايهسفنأآل العج ام اهلف هلبقي

 . اهنيب وهف لك وأ ةيمست نم هلبقي مل ام : ليقو ى هلبقي ملام ىلع هؤانع هيلع

 ىلإ ضراقملل هلك حبرلا نوكي نأ ىلع اقفتا نإو : هريغو « ناويدلا » يفو
 ةمولعمةدمىلإ اهنيب نوكي نأ وأ ى زئاحف كلذ دعب اهنيب نوكيو ةمولعم ةدم

 نم مولعم سنج حبر هل لعج نإ كلذك و « زئاجف ضراقملل اهدعب نوكي مش

 نإ كلذك و « اضيأ زئاجف هب رجتي ام عيمج نم كلذ ريغ وأ قيقرلا لثم لاملا
 ةيمست ىلع ةثلاثلا وأ ةيناثلا ةنسلا ىف وأ « ةنسلا هذه يف ةمولعم ةيمست ىلع اقفتا

 نأ ىلع ضارقلا ءاطعأ نإ امأو ث زئاحف اهنم رثكأ وأ ىلوألا نم لقأ ةمولعم
 .زئاج : لوقي نم مهنمو “ زوجي الف ةمولعم ةدم ىلإ هب رجتي

 نأ ىلع الام هاطعأ نإ عانصلا عيمج نم مهريغو زارخلاو رازجلا كلذك و

 سيلف مولعم لجأ اهف طرش اذإ : ليقو ى لاحلا اذه ىلع مهعئانص ف هب اولمع

 لجأ ىلإ يهو اهنم ءيش يف لماعلا لخد اذإو ى هبحاص ىلع ع وجرلا امهدحأل

 افلتخانإ و ى اعاتم نيدقنلاب يرتشي ىتح هرك اذإ هملع هدحي الف لاملا بر عجرف

 حبرلا نم آابيصن هريغل وأ ضراقملا لفطل العج نإو « لودعلا ىلإ رظنلا ناك

 ريغلوأرجألل وأ نيكاسملل وأ بناجألل حبرلا نم ابيصن العج نإ اذك و « زئاج

 ضراقملا نود لاملا بحاص ىلإ كلذ كح نوكيو ى زئاجف ربلا هوجو نم كلذ

 كلذ زوجي الف هلك هالعج وأ امهريغل حبرلا نم ابيصن العج نإ : لوقي نم مهنمو
 ىلع رانيد ةدايزو حبرلا نم ةمولعم ةيمست ىلع آضارق الام هاطعأ ناو ، ضا رقلا
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 نإو ى كلذ زوجي الف هسفنل لاملا بحاص اذه طرتشا وأ ارانيد صقني وأ حبرلا

 مبرك حبرلا عبر نم ةمولعم ةمست د وأ هسفنل حبرلا عبر امهدحأ طرش

 . زاج فصنو

 ص ضارقب سيل كلذف لاملا بحاصل حبرلا نوكي نا ىلع لاملا هاطعأ نإ و
 نوكي مث ص لاملا بحاصل ةعاضب نيترم وأ ةرم هب برضي نأ ىلع هاطعأ نإو
 . كلذ زوجي الف افاصنأ كلذ دعب حبرلا

 ك زوحمالف ةنس اذهل و ةنس اذه حبرلا العج نإ امأو زئاح : لوقب نم مهنمو

 ىلع اننيب وأ ى كنيبو ينيب حبرلا نوكي نأ ىلع لاملا اذه كتيطعأ : لاق نإو
 . نيفصن اهنيب حبرلا نوكيو ى زئاجف انسوؤر

 وأ نيلجرل الام لجر عفد نإو “ ضارقلا كلذ زوجيال : لوقي نم مهنمو

 . زوجي الف “ مكنيبو ينيب حبرلا : مهل لاقف رثكأ وأ ةثالث

 ى فصنلا مهل و “ فصنلا لاملا بحاصل نوكيو « زئاج : لوقي نم مهنمو

 . زوجي الف انسوؤر ىلع وأ اننيب حبرلا : مهل لاق نإو

 هعفد نإ كلذك و 9 مهس وؤر ىلع حبرلا نوكيو زئاج : لوقي نم مهنمو

 : هل الاقف اضارق لجرل نالجر عفد نإ كلذك و « لاحلا اذه ىلع نينثال نانثا

 كنيبو اننيب حبرلا : هل الاق نإو ى لاحلا اذه ىلع انسوؤر ىلع وأ اننيب حبرلا

 . زوحي الف

 نإ كلذك و ص فصنلا هلو فصنلا ايف نوكيو « زئاج : لوقي نم مهنمو

_ ٣٢٩ _ 



 ىمسي ىتخ زوجي الف كنيبو ينيب حبرلا : امهدحأل لاقف نيلجرل لجر هعفد
 ٠ ايهنم دحاو لحكل ام

 بحاصنيب فصنلاو براضملا اذهل فصنلا نوكيو زئاج : لوقب نم مهنمو

 مهنيب حبرلا نوكي نأ ىلع آضارق نيلجرل ىطعأ نإو “ رخآلا ضراقملاو لاملا

 نم امهدحأل لمج "نإ امأو ڵ زئاجف اهنيب حبرلا فصن نوكي نأ ىلع وأ اثالثأ
 الام نالجر عفد نإو ؛ ضارقلا كلذ زوجي الف رخآلل لغج امم رثكأ حبرلا

 ى زئاجف مهسوؤر ىلع وأ “ فصنلا هلو حبرلا فصن ايل نوكي نأ ىلع ضراقملل
 بحاص يوتسي نأىلع قفتافلاملا يف الضافت نإ امأو ى لاملا يف ايوتسا اذإ اذهو

 لجر ىطعأ نإو « زئاج : لوقي نم مهنمو “ زوجي الف ةلقلا بحاص عم ةرثكلا
 زئاجف رخآ لجر نيبو ضراقملا نيب حبرلا نوكي نأ ىلع ضارقلا ىلع الام الجر

 بحاصلنوكي نأىلع هاطعأ نإ و « رخآ لجرو لاملا بحاص نيب اذك و : تلق
 عابرأ ةثالث لاملا بحاصل نوكي نأ ىلع وأ « ناثلثلا ضراقملل و حبرلا اثلث لاملا

 الف تايمستلا نم نوكي ام ىلع ةدايزلا نم اذه هبشأ امو فصنلا ضراقملل و

 ام زواج ىتح ضراقملل وأ سانلا نم هريغل وأ هسفنل ىمس نإ كلذك و « زوجي

 : حبرلا نم هعبوني ام ضراقملل ىمس نإو زوجي الف تايمستلا نم هيف
 زوجي ال : لوقي نم مهنمو '"انتفتلا نم لاز ام كلذ دعب مهرضي الف آل"وأ

 سدسلا ضراقمللو هبحاصل حبرلا فصن نوكي نأ ىلع لاملا هاطعأ نإ كلذك و

 ىمسف نيلجرل اضارق ىطعأ نإو : زئاجف دحأل هايمسي ملف ثلثلا نع اتكسف
 بنرأ ىلع اضارق هاطعأ نإو ى زوجي الف رخآلا فصنلا امهدحألو فصنلا هسفنل

 )١( لصألا يف اذك .
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 آدحاو وأ ًاسان وأ براضملا اهذخأب ًاقيرط طرتشي نأ لاملا برلو

 ملو ضراقملل ىتس وأ ائيش ضراقمال "مسي ملو حبرلا فصن لاملا بحاصل نوكي
 ىطعأ نإو “ضراقملا نود هسفنل ىمس نإ زوجي ال : ليقو « زئاجف هسفنل مسي

 نإو « زوجي الف رخآلا آمسي ملو ذخأي ام امهدحأ هل ىمسف آضارق لجرل نالجر

 قفنأ تام نإف « اذك يف "يلع هقفنأف ٩تم نإ : هل لاقو اضارق آلام هاطعأ
 نيلجرل هاطعأ نإو ى ةثرولل حبرلا نم هبوني ام دريو ى لاملا سأر هيلع ضراقمل
 هيلإ هلئك و نإ و ى انيمأ ناك نإ الإ رخآلل امهدحأ هلك الو«همسق ايل زاج

 زيزملا دبع نبا امأو < بيبح نب عيبرلا دنع نمض فلتف نيمأ ريع وهو

 وأ هبحاصنذإب الإ هببرضي نأامهدحألزوجمي الو٤هىحاصىلإ هلكينأهل زوجيو

 الإ يرةشي الو عيبي الو ى اهنيب حبرلاف هب برض نإف « لاملا بحاص نذإب
 ضرم وا ايهدحا تام نإو “ هبحاص ىلإ قلعم هلعفف هلعف نإف “ هبحاص نذإب

 نإو“ اهنيب حبرلا نإف كلذ دعب رخآلا هب برضف هب برض ام دعب هلقع لاز وأ
 ذخأ كلذ دعب رخآلا هببرضف هببرضينأ لبق يناملا هذه ضعب امهدحأ ىلإ ثدح

 هل : لبقو ى ءانعلا الإ هل سمل : ليقو “ هبحاص بان اهف ءانعلاو حبرلا نم هبانم
 . ھ ا ةيوسلاب نابك ريو نالك أي : ليقو “ لاملا نم ناعفنتسي الو حبرلا نم هبيصن
 دحأل زوحي الو « دحاولا براضملا عافنتسا يف هللا ءاش نإ يتأي ام ايهعافنتسا يفو

 . هل نوذأملا دبعلا اذك و ه ا هذخأي نمل زوجيو “ضارقلاب لاملا يطعي نأ نيديقملا

 ( اسان وأ براضملا ) اهمزتلي ( اهذخاي اقيرط طرتشي نأ لاملا برلو )
 عم يأ ( مهعم رجتي أدحاو ) اناسنإ ( وأ ) : هلوق ليلدب ى ادعاصف نيناسنإ
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 > رف اس و

 عمو « اسان طرتشا نيح سانلا عم يأ عيزوتلا ليبس ىلع دحاولاو ى سانلا

 هوملعبل وأ هونوصيل وأ هودش ريل مهترضح رجتي يأ ى ؟دحاو طرتشا نإ دحاولا

 بحاصل حبرلاف فلاخ نإف « مهعم ( رفاسي وأ ) رجتلا عضاوم مهتفرممل وأ
 لاملا سأر لاملا بحاصل نمضيو هلك حبرلا هل : ليقو ى ءانعلا ضراقملل و ى لاملا
 رم ايف لاوقألا هثالث اهيف ةبراضملا تدسف ثيح اذكهو : نافصن حبرلا : ليقو
 نود ًادحاو اناسنإ طرتشي نأ هل زاجأ امنإو ؛ يتأي اهفو ى اهداسف لئاسم نم

 يرقشي هنأل دحاولا سنجلا يف تسيل ةعس دحاولا ناسنإلا يف نأل دحاو سنج
 الو ‘دسكي دق هنإف دحاولا سنجلا فالخب اهجاور نظي وأ تجار ةعلس لك هنم
 يهدحأ. نيلجرل هلام عفد نمك كلذ يف لاملا بحاص نألو « هريغ يف ةلماعم دجي
 . طرتشملا لجرلا رخآلاو براضملا

 عيبي الو هنم الإ يرتشي ال هنآل قبضأ دحاولا ناسنإلا لاقي دق : لوقأو

 نإ عسوأ وه معن “ صخ رلاب الإ ءارثلاو ءالغلاب الإ عيبلا نم عنتمي دقف هل الإ

 “طقف هنم يرتشي نأ وأ ءاش نم لك نم يرقشي نأ هلو « طقف هل عيبي نأ طرش
 خيشلاو فنصملا مالكو ى زئاج هلك كلذ طارتشا نإف « ءاش نم لكل عيبيو

 .هءارش و هعيب رضحيل اذإ ايف مالكلا نم ردابتملاو ى هلك كلذل لباق

 افنص لمامي ال نأ هيلإ عفد ام دعب هيلع طرتشا نإ : « ناويدلا » يفو

 طرشلا عم ضارقلا زاج اذك فنص يرتشي ال وأ ص اذك دلب لخدي ال وأ امولعم

 نم هريغ رضحم وأ هرضحمب الإ ائيش يرتشي الأ طرش نإو “ نمض هفلاخ نإف

 دسب لاملا نوكي نأ ىلع هعم قفتا نإ كلذك و ی ضارقلا كلذ زوجي الف سانلا
 الف ءارشلاو عيبلا نم ائيش يلي الو ضراقملا دي لخدي الو هريغ وأ لاملا بحاص
 هنبا عم نوكي نأ طرتشاو ضارقلا هاطعأ نإ كلذك و ى ضارقلا كلذ زوجي

 بحاص ىلع طرتشا نإ كلذك و « كلذ زوجي الف « هماعي ىتح هدبع وأ لفطلا
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 مل نإ لاملاب عجر ًانمأم لخد نإو ص نمأي ثيح زاحتا فاخ نإف
 نمأ دجي مل نإو عوجلا الو اهدجي مل نإ عابو ، ىلوألا هقيرط دجي
 . . . . . فلخ نإف هيلإ لصوت قيرط ذخأ

 كلذك و ؛زئاج : ليقو “ ضارقلا كلذ زوجي الف ءارشلاو عيبلا يف ةنواعملا لاملا

 نايسقيو ضراقملا طرتشا وأ حبرلا نم امولعم ائيش دخأي نأ هيلع طرقشا نإ

 حبرلا نم ةيمست لاملا بر ةبادل نوكب نأ طرتشا وأ ى هيلع اقفتا ام ىلع ةيقبلا
 ىلع وأ اهل عيبيف اهزرحيف منغلا هب يرتشي نأ ىلع لاملا هاطعأ نإو « زوحي الف

 لوقي نم مهنمو ى زوجي الف زبخلا عيبيو اهزبخيو اهنحطيف ةطنحلا يرتشي نأ

 ال اك ضارقلا هاطعأ نإ و“زاج هريغ لامب الو هلامب رجتي ال نأ طرش نإو ى زئاج

 . ه ا هؤانع ضراقملل و لاملا بحاصل حبرلاف حبرف زوجحم

 وأ ضارقلا لام ىلع هيف ( فاخ ناف ) هبف ذخأف اقيرط هبلع طرتشا اذإ و

 يف اهيف ثكمي ةهج يأ ازيح هسفنل ذختا يأ ( نمأي ثيح زاحنا ) هسفن ىلع
 ىلإ ( لاملاب عجر ) هيلإ زاحناو فوخلا دعب ( نمام لخد نإو ) « نمآلا عضوم
 يتلا يهو ص فاخ ىتح اهيف ىشم يتلا يهو ( ىلوألا هقيرط دجي مل نإ ) هبر
 الو ادحاو عيب ( عابو ) طرشلا فلاخي الئل كلذو « لاملا بر هيلع اهطرتشا
 اهؤافخإو اهتنؤم لهستلو عيبلا يف لصألا اهنأل مهاردلا وأ ريناندلاب لاملا المع دزي

 هدنع لصح ذإ كلذو ى اهيلع فاخ اذإ نيمأ دنع اهعدوي وأ اهب ماق وأ اهب عجر
 جورخلا دعب هارتشا وأ الثم هارتشا ام دعب ضارقلا عضوم نم هب جرخف عيبي ام

 . هبحاص ىلإ لاملاب ( عوجرلا الو ) ىلوآلا قيرطلا يأ ( اهدجي مل نا )

 ( هيلإ لصوت اقيرط ذخأ ) و ى اهنم جرخ ىلوألا يف ( انمأ دجي مل نإو )
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 لماعلا ةصح نم حبرلا ةاكز طارتشا لاملا برلو ث فلت نإ نمض

 هكحك

 ص طورشملا قيرطلا يف هنم لخدي مث ى هيلإ هلصوت اقيرط دجو نإ نمألا ىلإ يأ
 وأ ةرم لوأ نم ةطورشملا قيرطلا ريغ ذخاف كلذ نم همزل ام ( فلاخ ناف )

 فوخلا عم ةطورشملا قيرطلا يف ىضم لب زحني ملو فاخ وأ اهيف لوخدلا دعب

 لك نإف « لاملا سأر نم لقأ يقبو فلت وأ حبرلا وأ هلك لاملا ( فلت نإ نمض )
 حبرلا هل نكي مل امنإ و ى اهقافتا ىلع اهف ملسو فلاخ نإو هنمضي هتفلاخم فلت ام

 : ثيدحف ,دمعتم هنألناضلاب جارخلا نأ مولعمو ى هنمضل لاملا فلت ول هنأ عم هلك

 . ايدعتم سيل نم ىلع "« نايضلاب جارخلا »

 نأ لثم ( لماعلا ةصح نم ) اهلك ( حبرلا ةاكز طارتشا لاملا برلو )
 حبرلا ةاكز جارخإ دعب وأ « حبرلا ةاكز الإ ةدئافلا فصن كل : براضملل لوقي
 نم حبرلا ةاكز طارتشا براضملل نأ وهو ، ( هسكعك ) كل يذلا فصنلا نم

 « حبرلا ةاكز الإ حبرلا فصنل :لاملا بحاصل لوقي نأ لثم « لاملا بر ةصح

 ةمسنلا مولعم ءزج ىلإ عجري هنأل ايل كلذ زاجامنإو “ حبرلا ةاكز جارخإ دمب وأ
 عبر "الإ فصنلا وأ رشعلا عبر الإ ثلثلا حبرلايف هيلع طرتشا امهدحأ نأك

 . زئاج كلذف « رشملا

 ةمسقلا لبقناك نإ و لماملا ىلع ضارقلا لام حبر ةاكزو : » رطانقلا , يفو

 بجت حبرلا يف هلام ةاكز نأ ينعي ؛ ملعأ هللاو هتصح يف باصنلا يف باصنلا مت اذإ
 الإ هيلع بجت ال : لاق نمل افالخ ، ةمسقلا لبق ولو باصنلا هيف هل مت نإ هيلع
 اضيأ حصتح حبرلا ىلإ اهمجرمحبرلاةاكزنأ «فنصملاو مالك رهاظو ى ةمسقلاب

 )١( هركذ مدقت .
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 ىلع رصتقا لب خيشلا هركذي ملو « لاملا بر مهس نم اهجارخإ طارتشا ضراقملل
 نإ ليق امل بسانم رهاظ وهو “لماملا ةصح يف كلذ طارتشا لاملا برل نأ

 لاملا برل حبرلاف هيلعو ‘ لوق وهو هترجأ حبرلا نم مهسلاو ريجأ براضملا ا
 هل ناك املف ع هبلع اقفتا ام يهو هريغ نم وأ هنم براضملل ةرجألا جرخي نكل

 امهدحأل زوجيو « هنم ةاكزلا جارخإ دعب الإ هبانم هيطعي ال نأ طارتشا هل زاج
 نم جرخت مل نإ هنأل ةليلق اذه ةدئاف.حبرلا نم هلك حبرلا ةاكز جارخإ طرتشي نأ

 ! رطانقلا ه يف هركذ امو « حبرلا نم هبانم نم اهنم هبوني ام لك جرخأ لكلا
 متأ وأ يأ هتصح ين باصنلا مت اذإ براضملا ىلع ةمسقلا لبق ةاكزلا بوجو نم

 رهظ اذإ هل ىمسملا ءزجلا كلمي براضملا نأ ةفينح يبأ لوق وه جراخ نم هل
 ال هنإ : يعفاشلا باحصأ نم ينزملاو كلام لاقو ؛ ةمسقلا لبق ولو “ حبرلا

 يذلا وهو ث هضبقيو مسقي ىتح هتاكز همزلت الف هيلعو « .ةمسقلا دعب الإ هكلم
 احير ايسق نإو : اذه دعب يذلا بابلا نم لوألا لصفلا رخاوأ يف هلوق هيلع لدي

 ادحأ براض نمو : يناثلا لصفلا لئاوأ يف هلوقو ى زاج رسخف يقابلاب رجتا مث
 ءيش ةاكزلا نم براضملا ىلع سيل هنأ ةاكزلا باتك يف مدقتو ى خلا رانيد ةئام

 الإ يطمي ال هنأىلع ءانب “ ضعب دنع هل حصي ام ملعي ىتح لاملا يف حبرلا ناك نإ و

 نإ ةميقلا بهذم ىلعو ى ائيش اهيف لعجي مل ضراقملاو ص ةراجتلا يف لعج ام ىلع
 نم يدؤيو باصنلا هل متو لبق هل نكي مل نإ تقولا ذخأيلف لاملا يف حبرلا ناك
 ى مستقا اذإ نينسلا نم ىضم ام ىلع يدؤي : ليقو “ ضارقلا لام نم ال هلام
 : هلوق نكل ص زوحلا وأ لوآلا لوقلا يف روهظلا نم هانركذ ام ريغ لبلمتلا اذهو

 لوقلا نوكيو ةمسقلاب كلمي هنأو زوحلا ليطتلا ىلإ ريشي هل حصي ام ملعي ىتح
 خيشلا ركذو “نيلوقلا ىلإ رظانف ثلاثلا امأو “ روهظلاب كلم هنأ ىلع اينبم يناثلا
 اكب رش براضملا نوكيال : لاق اضعب نأ ىلامت هللا مهمحر ركب نب دمحم نب دمحأ
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 هنيب رحبلا عطق دلب ريغ ءاش ثيح رجتا اعضوم هيلع طرتشي مل نإو
 فرع نإ هنأ راتخملاو . هنودب زوجو ، نذإب زاجو س هدلب نيبو

 يف ولو هل تديتعا نكامأ ىلإ ةبراضملاب براشملا

 عيمج هبحاص مزليو لاملا يف حبرلا ناك ولو الصأ لاملا بحاصل ضارقلا لام يف

 اكيرش ناك حبرلا ناك اذإ : ليقو “ ءاش ثيح نم ضراقملل يطعيو هقوقح

 . ه ا لاملا بحاص نع طحمو حبرلا نم هبان ام ىوقح همزليو لاملا بحاصل

 الو ( اعضوم ) براضملا ىلع يأ ( هيلع ) لاملا بر ( طرتشي مل نإو )
 يأ ذخأو ةعلس يأ ف ءاش نم عم ) رجا ( ةعلس الو ًاقيرط.الو اسان الو ادحأ

 عطق دلب ريغ ) اهرظن عم ( ءاش ثيح ) رجتاو ةحلصملا رظنيو ءاش قيرط
 ناك ءاوس “ براضملا دلب يأ ( هدلب نيبو هنيب ) هلك وأ رحبلا ضعب ( ” رحبلا
 ةريزج رحبلا هيلإ عطقي يذلا دلبلا ناك ءاوس ى ال مأ لالا بحاصل ادلب اضيأ

 ىرقك ةريزج ريغ وأ « اهيلإ رفاس نإ رحبلا عطق دق نوكيف ندعو ةبرجك
 نم اهب طاحأ رحبلا نأل ةريزج ىمست امنإ ' اهب رحبلا طحي مل اهنإف ى سلدنالا
 . هلك رحبلا عطق دقف اهيلإ رفاس نمف ى لايشلا ةهج ريغ تاهج ثالث

 ( نذاب زاج و ) ص لحاسلا ىلع ولو عطق الب ولو رحبلا يف رفاسي ال كلذك و
 ءالا يغب وأ ءاملاب هضعب وأ لاملا فلتف نذإ الب لعف نإف “ لاملا بحاص نم

 نذإلا نودب يأ ( هنودب ) رحبلا عطق عم رجتلا ( زوجو ) ى هنمض دسكلاك
 يف رجتي هنأب لاملا بحاص هفرعي مل ولو ى هعنمي مل نإ نامض الو ى هعنمي مل ام

 . لبق هيف رجتي نكي مل وأ ، رحبلا

 رئاس هفرع وأ لاملا بحاص هفرع يأ ) براضملا فرع نإ هنأ راتخغفاو (

 يف ولو هل تديتعا نكامأ ىلإ ) رفسلاب رجتلا قلطمب وأ ( ةبراضملاب ) هعم سانلا
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 نذإلا همزل الإو 2 هتداع ىلعف رحبلا

 ص دعتي وأ هعنمي مل نإ هقحلي نامض الب ( هتداع ىلع ) اهيلإ براضبل ( ف رحبلا
 رحبلا يف ةبراضملا داتعي ناك براضملا نأ فرعي مل هنأ لاملا بحاص ىعدا نإو

 نم لاملا بحاص ءاج نإ الإ٤دعتي مل نإ هيلع نامض الف كلذب سانلا يف رهش دقو
 وأ كلذ فرعأ ال ينإ : لاقو ى كلذب براضملا هيف رهش يذلا ريغ رخآ عضوم

 مدعب لاملا بحاص رذعي ثيحب ناك وأ كلذب هفرغي ال لاملا بحاص نأب فرتعا

 همزل الإو)لوقلا اذهىلع نمضي ذئنيحف دحاو دلب نم اناك ولو ى كلذب هتفرعم
 هركي ثيح رجتلا يف وأ ى رحبلا عطق عم رجتلا يف نذإلا بلط يأ ( نذالا
 لاوقألا كلت يف ءاوسو ى نايضلا همزل بلطي مل نإف ربلا يف ولو لالا بحاص
 عطقك تتلق امو ضرعلا يف وأ لوطلا يف رحبلا ةفاسم هيف تمظع ام اهلك

 نم لباقملا ةتبس قاقزب فورعملا ةتبس رحي وأ ةجنط رحب وأ لينلا رحب ضرع
 نيبو ةتبسو ةجنط نيب ةفاسملا نإف ى سلدنألا نم ءارضخلا ةريزجلا ةودعلا هذه
 . ةودعلا هذه نم سلدنألا دلب ىرب ةليلق سلدنألا

 يف وأ ربلا يف حبرلا وجرب ثيح رجتي هنأ ىلع « ناويدلا » يف اورصتقاو
 نم وأ رحبلا نم هعنمي مل ام يأ اهبلإ عضبي الو ص كرشلا ضرأ الإ اقلطم رحبلا
 . ربلا يف ولو عضوم

 يف فلخلا و لاملا نمض هك رف يلامب رحبلا بك رت ال : لاق نإ : « جاتلا » يفو

 لاقو “ ناضلا هلع 5 حب رلا هل : ضعب لاقو « هل حبر ال : رباح لاقف ى حب رلا

 تإ ليقو ع مهلثم يطعيف دلبلا كلذ ىلإ نورجتملا ىطمي فيك رظني : موق
 مث طرش الب هاطعأ نإ و « نمض هفلاخف رحبلا هب بك رب ال نأ ىلع لاملا هاطعأ
 تبثي ال : ليقو هفلاخ نإ نمضيو كلذ همزلي لبقف هب هبكري ال نأ هرمأ
 مدقتي مل اذإ هيف فلتخاو ى ةبراضملا دقع دنع ناك نإ الإ طرشلا كلذ هيلع
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 تاراقع وأ لخت ءارش وأ تاعارزلا وأ راجشألا سرغ لمعتسي الو

 لاملا برلو هسفنل احالص ىأر نإ زوجو

 ' هل نذأ نإ الإ نمضو رطخ رحبلا : ليقف « فلتف هب هبك رف هب هبوك ر يف هيلع
 .ه ا رحبلاك ربلا يف رطخلا عضومو ءنمأم ىلإ هب ىضم اذإ هيلع نامض ال : ليقو

 دقو لخنلا وأ ( راجشألا سرغ ) هتبراضم يف براضملا ( لمعتسي الو )
 وحنلو « ثرحت ىتلا بوبحلل لماش ( تاعارزلا وأ ) راجشألا هلوق يف لخدت

 :وأ رجش وأ ( لخن ءارش وأ ) ‘ كلذ وحنو هعاونأب عرقلاو هعاونأب خيطبلا عرز

 'ةرومطملا و راغلاو رئبلاك لوصألا نم اهوحنو رايدو ضرأ (تاراقع وأ) ةعارز

 ناك ام دمب لمعتسا نإو ص لاملا سأر نم صقن ام نمض كلذ لمعتسا نإو

 يف هل نذأ نرإو « صقن نإ حبرلا نم لاملا بحاص بان ام اضيأ نمض حبرلا

 . دعتي مل ام نامض الف لامعتسالا

 برل وأ ( لاملا برلو هسفنل احالص ىأر نإ ) كلذ لايعتسا ( زوجو )
 ةقشم هملع نوكتو هيلع بعصي نكلو ةدئاف هل حصت نوكي نأب طقف لاملا

 براضم لك : ليق دقو ث زاج لحملا كلذ يف ديتعا وأ كلذب ناسنإ ديتعا نإو
 لوق وهو “ حبر نإ هل حبر الو فلت ام نمضي هنإف لاملا بحاص رمأ فلاخ
 . يتأي امو اهلك هفلاخلا لئاسم نم رم ام معي

 تبهذف هل عرزف ائيش هل دحي مل ةبراضم الجر ىطعأ نم : « رثألا » يفو
 نم براضملا لعف ريغ لعفي نأ هل سيل : ليقو “ هيلع نامض ال : ليقف ةعارزلا
 . ھ ا نمض كلذ ىدعت نإو “ هعضوم لهأ

 لام لمجي نأ ضراقملل زوجيو : هللا مهمحر ركب نب دمح نب دمحأ خبشلا لاق
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 ى نيدلاب عيبلا الإ هؤارشو هعيب .لحي امم حبرلا هيف عمطي ام عيمج يف ةراجتلا

 « تاعارزلاو لوصألاب رجتلا زاوج هرهاظف “ ها كلذ هل زوجي نم مهنمو

 دنع كلذ ناك نإ تبثي له ؤ عضوم طارتشا وأ عضوم نم عنملا يف اوفلتخاو

 ؛ فالخلا دح ىلع لمملا يف عرش ولو تبثي وأ 0 هدعب ولو تبثي وأ ى دقعلا
 . ملعأ هللاو “ رم دقو ؟ مزال ةبراضملا دقع له

 يف قباسلا فالخلا اهيفف زئاج ريغو زئاج ىلع ةبراضملا ةدقع تلمتشا اذإو
 . حبر ناك نإ هحيرو زاج ام زاتما اذإ هريغو زئاجلا ىلع لمتشملا عيبلا

 المعف هلعف زوجي ال امهدحأ لجر نم اضارق نالجر ذخأ نإ « ناويدلا » يفو

 ضورملاك اهنأل ةميقلاب ةاك زلا لوصألا كلت نمو “حبرلا نكي مل ولو امهؤانع ايهف
 . ملعأ هللاو
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 > ةمىق وأ عيبب براضم نم "زخ أ هل زاج

 باب

 يدي نيب نم هريغ وأ هسفنل ( ذخأ ) لاملا بحاصل يأ ( هل زاج )

 لاملا بر وأ وه فاوطلل هيطعي وأ براضملا هل عيبي نأب ( عيبب براضم )

 نإ وه هميوقتب وأ لودعلا مموقتب ( ةميق وأ ) « هذخأي ىتح لاملا بر هيف ديزيف
 نأ براضملا دارأ نإ نكل « « ناويدلا » يف اك براضملا ضري ملولو لدعي ناك

 مث هرخداف ءارشب ال ةميقب ولو هذخأ اذإف ‘ كلذ هلف لاملا بحاص ريغ موقي

 « ذخأ هنأل ءارشلاب ناك نا اجس الو ث هنم هدرب نأ براضملا دجي مل هتميق تدعص

 . براضملا نع جرخف هارتشا وأ « هذخأ هل حصف هارتشا وأ

 وهو ى ها ءارشب الإ كلذ هل زوحنال : لوقب نم مهنمو : « ناويدلا » يفو

 ف رصتيالف براضملل قح هيف نوكيف > حبرلا نم هيف نوكب امل يدنع حبحصلا

 . هنم ىضرب الإ هيف



 حب ر ولو هبئان وأ لاملا بر نم عيب هلو

 ءارش يأ ( حبر ولو هبئان وأ لاملا بر نم عيب ) براضملل يأ ( هلو )
 نم ضارقلا لام ضعب يرتشي يأ “ ءارشلا ىنعمب عيبلاف « هريغ وأ هسفنل هنم

 ىرتشااذإف؛ بيصنيف هل ناك حبرلا هيف ناك اذإ هنآل حبرلاب اتيغ امنإ و لاملا بر

 ءانب سيلو ى انه كلذك ناك ولو زوجي هنإ لاقف < هسفن لامب ىرتشا نمك ناك هنم

 براضملا بيصن يطعي نأ هبلعو ع لاملا بحاصل هلك حبرلاو لاملا نأب لوقلا ىلع

 نأ زجي مل كلذك ناك ول ذإ ى امهريغ نم وأ حبرلاو لاملا كلذ نم ءاش ثيح نم
 انه كلذ اوزاجأ لي ى هلام ىرتشا نمك نوكي هنأل لاملا بحاص هنم يرتشي
 نإو “هريغ ةصحب مواسبلف كرتشملا يرتشي ناك نمف هريغ يف هوعنم ولو ى ةزاجإ

 لقيلف لكلاىلع مواس اذإف ‘ هسفن لام يرتشي ال هنآل عيبلا حصي مل لكلاب مواس
 عئابلادارأ نإو ى لكلل اذك موس ىلع اذكب يريغ مهس يرتشا ينإ : دقعلا نيح

 نأ زوجيو “ سكعلابو لاملا بحاص مهس يرتشي نأ عنام ال هنإ مث « هلطبأ
 بحاص ىبأ نإو“هبئان وألاملا بر هل عيبي نأ حصي هنأ ىنعمب هرهاظ ىلع نوكي

 هديفي اك كلذ هلف لاملا بحاصل عيبي نأ براضملا وأ براضملل عيبي نأ لاملا

 بيصي الو ص يرتشملاو عئابلا ىضرب وه امنإ عيبلا "نإف ى هريغو فنصملا مالك

 ولو : هلوقب ايبغ امنإو “ لاملا بحاص يضر نإ الإ ةميقلاب ذخأي نأ براضملا
 ذخألا زاوج يف لاملا بحاصك براضملا نوكي نأ مهوي حبرلا دوجو نأل ى حبر
 . طقف عنيلاب ذخأي : لاقف “ ةميقلاب

 كلذ نم ائيش ذخأي نأ هل زوجي الف ضراقملا امأو : « ناوبدلا » يف اولاق
 رمأ اذإ هنأ باتكلا يف ركذو ى هليك و وأ لاملا بحاص هل هعاب "نإ "الإ هتميقب

 : ليقو ى زئاجف ةيرس يرتشيل لاملا كلذ نم فلسي" نأ ضراقملا لالا بحاص

 لاملا كلذ يف فلس ام درب نأ اضيأ هل زئاجو “ هل فلسي نم لكوي ىتح زوجي ال
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 ًالماع نوكي نأ زاجو ى سلفب هيلعروجحمو هيفس ةبراضم حصت الو

 نيعلاباهذ هيف نكي ملام "لكب لاملا كلذ نم عفنتسي نأ لاملا بحاصل زئاجو

 "فخ ام لك وأ ى هب ةالصلا وأ بوثلا سابل وأ « هتجاح ىلإ ةبادلا بوك ر لثم

 : انأ تلق ث ةماجحلاك عناصلا دبعلا لايعتساو حالسلا كاسمإ و رادلا نكسك

 هسفنل كلذب مفتني الف ضراقملا امأو “ لعف نإ ءانعلا هيلعو « كلذ هل زوجي ال

 نيعلا لاملا "بحاص بهذأ نإو ى ءانعلا هيلعف لعف نإ و ى لاملا حالصإ ريغ نم

 نمض حبرلا ناك "نإف « هلعف ىضم عيبلاو لك آلاو ةبهلاو ريبدتلاو قاتعإلاك

 ةمجارملاو ص مهيلع قالطلاو ديبملا جيوزتو ءاركلاو نهرلا اذك و ى براضملل

 . ھا كللذ يضم مهل

 هنآل هبئان وأ لاملا بحاص عيبب الا لاملا نم ذخأي نأ براضملل زجي مل امنإو

 بحاصنمعيبلابالإ ءارشلاب الو ةميقلاب "لكو امم ذخأيال ليك ولاو ‘ ليكولا ةلزنم
 يف هيف فالخلا مدقتو « رثكأب ىرتشا وأ ذخأ ولو ى هئاطعاب وأ ى هبئان وأ لاملا
 زاوجلامدقتو “ ههبشأ ام اذك و نينثا نيب وه امنإ عيبلا نأل كلذو « فرصلا باب

 براضملا ذخأي نا فالخلا كلذ ىلع زوجي اذكف“ ةفاوطلا باب يف ميتيلا ةفيلخ يف

 . نوزومو لبكم يف هب ذخأي وأ اقلطم سانلا رعسب ءارشلاب

 "يبص ( ةبراضم "حصت ال ) ف ليك وو لك ومك براضملاو لاملا بر (و)

 مهنم ذخأ نإف ‘ ضارق مهنم ذخؤي ال يأ ( سلفب هيلع روجحو ,هيفس ) و
 الف هيلع روجحملا الإ هنمض فلت نإو ى هؤانع هل ناكو حصي مل ضارقلا ىلع لام
 زوجي ‘ يدنعو ى ةيدعت هيلع رجحلا عم هنم ذخألا نأل « بيصن الو هيلع ءانع
 ( نوكي نأ زاجو ) « الماع نوكي نأ زوجي اك ى ةبراضملاب هيفسلا نم لاملا ذخأ
 ىلع ال هلام ىلع رجحلا نأل ضارقلل اذخآ يأ ( لماع ) هبلع روجحملا وأ هيفسلا
 نامضلا هب همزلي ام ضارقلا يف لعف نإ هنأ الإ هريغل "لام ضارقلا لامو ى هندب
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 ةعبابم ىلع لاد ءاركك اهل جبتحا ةحلصم نم لاملا يف ضراقملا لعفو

 اهيف ةحاسمو

 زاجأ نم و“ هتمد ق نامضلاف هبلع روححم هنأل هلام نم ذخؤي الف { رجحلا ف عجر

 ناك اذإ هذخأي نأو ى ليلقلا ضارقلا هنم ذخؤي" نأ زاجأ "لق امف ىصلا ةعيابم

 . سفنلا هبرت ملو زبم

 امل جاتحا يأ ( امل جيتحا ةحلصم نم لاملا يف ضراقملا لعف ) زاج ( و )
 (ةعيابمىلع "لاد ءاركك ) ضارقلا لام يف اهيلإ ضراقملا جاتحا وأ ضارقلا لام
 ديرب نم ىلع هلدي وأ ى هل هعيبي ءيش هدنع نم ىلع هلدي نمل ةرجألا يطعي نأب
 ةرجأك و « ءالغلاو صخرلا وأ رعسلا ىلع هلدب وأ “ ضراقملا نم هيرتشي ائيش

 كلذ ءارسشك و لاملا هيلإ جاتحا امم كلذ وحن وأ ةباد وأ تيب ءاركك و فاوطلا
 ريمضب اهيف ةخسن يف دجو نإو ى ةعيابملا يف يأ ( اهيف ةحماسمو ) ى ةلدابملاكو
 عيبي نأ ةحماسملا ىنعمو ى ءارشو عيب اهنأل ةعيابملا ىلإ دئاع ريمضلاف نينثالا

 ديري نأ لثم ك ةحلصمل ارظن ىوسي امم رثكأب هيرتشي وأ ىوسي امم لقأب ءيشلا
 لك هنم ىرتشا وأ هل عاب يذلا كلذ هدصقي نأ وأ ع هيلإ سانلا بلج كلذب
 . زئاج كلذ

 نإ الإ نماض وهف دحجف لاملا ذخأي ملو "الاح اعيب عاب نإو « ناويدلا » يفو
 فلتف هرامتسا نإف ى لاملا كلذ ريعتسي الو نامض هيلع سبلف ى ةنيب هل تناك

 هلمعتسا ام ءانع هلعو < ءيش هيلع سيلف فلتي ملو هيلإ عجر نإو نماض وهف

 سانلا هب نباغتي ال ايف ءارثلا وأ عيبلا يف نبغ" وأ عببلا يف "طح "نإو ى ريعتسملا

 . نماض وهف هضعب وأ نمثلا نمأ يرتشملا أربأ "نإ و “ نماض وهف

 ايف يرتشملا نع نمثلا نم "طحو [_هيب براضملا عاب نإو : « جاتلا » يفو

_ ٣٤٨٣ - 



 ٠ . . . . لاملا سأر نم ولو

 الو . ) لاملا سأر نم ولو ( ‘ هسفنل و هبرل رظان هنأل لاملا عيمج نمف هنم هطح

 يف نوكيال نأ كلذو « براضملا ىلع لب لاملا سأر ىلع دازام لاملا بحاص مزلي

 لام ةحلصمل لاملا سأر نم حص امناو 2 هدعب وأ لمعلا يف عورشلا لبق حبر لاملا

 . ضارقلا

 ام هنم يرتشيو ضارقلا لام نم )١' قياطبلا بتكيو : « ناويدلا » يفو

 بتكينأ هل زوجيو ى ةراجتلل بتكلا يرتشي نأ هل زئاجو ى قرلاو هب بتكي

 لصي أم عيمج لاملا نم بتكيو ك لاما بحاص ىلإ ضارقلا لام نم قباطبل
 ى سانلا ىلع هل نوكي امو ضارقلا لام نم نويدلا نم هيلع نوكي امب ضارقلل

 حمباصملا يرتشيو“سانلانمهريغل الو هسفنل ةقاطبلا كلت يف بتكي نأ زوجي الو
 حبرلا نم ءاركلا يطعيو لاملا هيلإ جاتحي ام يرتكيو ى لاملا كلذ نم اهدقويو

 لاملا بحاص هيدؤي هنإف ءاركلا يدؤي نأ لبق لاملا فلت نإ و ى هامسقي نأ لبق
 هيلعف لعف نإل ف ى هنذإ ريغب لاملا بحاص باود ىلع ضارقلا لام لصحم الو

 سبيلف لعف نإف ى هنذإب الإ آضيأ هنكاسم يف هلخدي الو لاملا كلذ نم ءاركلا
 حلصأ كلذ ىأر نإ بيعلا هيف يذلا ءيشلا يرتشي نأ هل زئاجو ص ءيش هيلع

 يذلا لاملا حبر يف هريغ وه كراشي الو « هلام يف حبرلا يف هريغ كراشيو “ لاملل

 حلصأ كلذ ىأر نإ ضارقلا لامب ةعفشلا كرديو « ضارقلا لام نم هدي يف

 تناك نإهجوز دنع هعضيو هلوانيو “ سانلا نم هب قثي نم دنع لاملا عدوتسيو

 نهرلا ذخأي نأ هل زئاجو “ نمضي مل كلذ يف فلت نإو ث ةنامألا نوخت ال

 الو ضارقلا نيب يف ضارقلا لام نم اضعب نهربو “ لاملا كلذل ضوعلا طرتشيو

 )١( ةقاطب عمج .
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 هريغك هتبادو هلزنم ىلع زاجو ى هدي لمع ىلع رجأ ذخأ هركو

 ص نهرلا فلت نإ لضفلل نماض وهف رثكأ نهر نإ و ى ندلا فافك الإ نهرب
 طرتشي الف ضارقلا ضرأ عاب نإو ى كلذ الإ دجم م نإ الإ نهرب ال : لبقو
 كلذل نماض وهف هطرتشا نإو ى لاملا بحاص ىلع الو ضارقلا لام نم ضوعلا

 لام نع ةرضملا عزن كرديو ص لاملا بحاص ىلع هك رديو يرتشملل هل ضوعلا
 . لاملا كلذ دسفأ ام هريغ هبلع كرديو “ ضارقلا

 نم هريفل مهجو زب الو 2 مهنيب ايف ضارقلا لام ديبع جوزب نأ هل زوجحم الو

 . مهيلع عجاري الو مهيلع قلطي الو « سانلا

 لثم كلذو ى هل تبثي ال : لىقو ( هدي لمع ىلع رجأ ذخأ هل هركو (

 وأ طيخلا ةل آ ةميق كردي الو ى كلذ وحنو هناديع ةراجن و ضارقلا بايث ةطايخ
 مالك هلمتحيو < جيحصلا وه هدي ةرجأ توبث مدعو 0 ترسكنا نإ رجنلا ةل آ
 . عنملل ةهاركلا لعجت نأب فنصللا

 هتنيفس اذك و ضارقلا لام اهب عفن نإ ( هتبادو هتلزنم ىلع زاج و )

 نم ةرجألا ( هريغ ) ذخأ ( ك ) ضارقلا لام هلام نم عفن ام لكو هتالآو
 وأ ةباد وأ الزنم ضراقملا دجو ولو ع ضارقلا لامل هارك أ اذإ هلام ىلع ضراقللا

 . هكلام نم هيرتكي اهريغ

 نإ الإ ى ءانع هل سيلف هباود ىلع ضارقلا لام لمح نإ و : « ناويدلا » يفو
 عم براضملا قفتا نإو ى هءانع كردي هنإف هبا ود ىلع هلمحف هيلع هلمحن ام دجي م
 ضراقملا باود ىلع وأ لالا بحاص "باود ىلع ضارقلا لمحي نأ لاملا بحاص
 . ضارقلا لام ىلع هلام نم فرص ام عيمج ذخأيو . ه ا زئاجف ةمولعم ةرجأب
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 عيبلاو ء هبر هنم هعنم ولو نظ وأ حبر هيف ناك نإ هيف هل فرصتلاو
 همزل لب 4 حبر نم هبانم ولو هل لاصيإلاو

 ( نظ وأ حبر هيف ناك نإ هيف ) براضملل يأ ( هل فرصتلا ) زاج ( و )
 فرصتلا هعنم هجوو ( هبر ) فرصتلا نم يأ ( هنم هعنم ولو ) احير هيف نأ

 تقو ىلإ هعنمي نأ وأ «'١)هبرسأر ذخأو ميوقتلاب حبرلل ةمسقلاب ضارقلا عطقي نأ

 ىرتشا ام ضعب عاب اذإ ىلوآلا ةعيبلا يف اذه ، لاح ىلإ وأ ى هيف هل نذأي

 هنظ وآ « عاب ام نمثب ءارشلا حبرلا نظو كلذ يف حبري ملو ضعب يقبو ضارقلا

 الوأ ىرتشا ام عاب اذإ امأو ىرتشا ام عيبيو هب يرتشيف عبي مل ام عيبي نأب

 هيف نكي مل نإو « فرصتلا دجي الف دعب فرصتلا نم لاملا بحاص هعنم هلك

 مل نإو هصن مل ام فرصتلا هلو “ هعنم نإ فرصتلا دجي الف هيف هنظي ملو حبر

 . فرصتلا هل زاج نكي مل مأ لاملا يف حبرلا ناك أ ى هل نيبتي

 دعب زجي مل نكي مل حبرلا نأ هل نيبت اذإ : « عماجلا » يف دمحأ حيشلا لاقو

 نإ ءيش هديب ناك نإ الإ عنتما اهقوف امو ةثلاثلا ةرملا ق هعنم نإو . ه ا كلذ

 مل ولو ةثلاثلا ةرملا دعب ولو هيف فرصتي هنإف هنمث صقن وأ دسف همف فرصتي ل
 انه عب : لاملا بحاص لاقف مسوملا اهم رضحي ةعلس ىرتشا نإو ى حبر نكي

 بحاص لاقف دلبلا مسوم رضحي ىقح عيبأ ال ينإ : هل لاق وأ « يمهس ينطعا و
 ٠ براضملل : لسىقو ك هل لوقلاف ك ينطعا و نآلا عب : لاملا

 ( هل ) تناك نإ ةدئافلاو لاملا سأرل ( لاصيالاو عيبلا ) هل زاج ( و )

 بانم يأ ( هبانم ) و لاملا سأر ( ] ) لاصيإلا ناك ( ولو ) لاملا بر ىلإ يأ
 ؛ هدحو ةدئافلا مسق ءاوس > كلذ لاصيإ ) همزل لب ح!ر نم ( طقف لاملا بر

 الو هنم نذإ الو لاملا بر نم روضح الب ولو همهس ذخأيو مسقي هنأب لوقلا ىلع

 الو ڵ همهس لاصيإ هيلع بجي لاح لك ىلعو ى هنذإب اهمسق وأ ى هبئان روضح
 . ر رحبلف لصأل ١ ق اذك ) ( ١
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 جيتحا ام عيب هل زاجو ‘ نام نإ هف فرصت نم هنراو عنميو

 . . . .. . . رضح نإ لاصيإل لاملا عجو ،عيب

 اذإف ص ةمسقلا رضح وأ هبئات لصو وأ هلصو نإ الإ لاملا بحاص مهس نم أدبي

 وا هنذإب الإ هتمسق حصت ال : هنأب لوقلا ىلع امأ و ، لاصيإلا همزلي اهرضح
 « مسق ولو لاملا سأر عم اهلك ةدئافلا لاصيإ نم دب الف هبئان روضح وأ هروضح

 دعب لصفلا رخاوأ لاق اك راتخلا وهو « ةمسق الك نذإ الب هدحو هتمسق نأل

 . ه | راتحملا ىلع هدحو هتمسق حصت الو > هيف نح ام

 لمحي نأ امهدحأ عم مسق نإ ضراقملا مزلي الف هبئان وأ لاملا بر رضح نإو
 هرضح وأ ص كلذ ىلع اهنيب قافتا ناك نإ الإ حبرلا نم همهس وأ لاملا سأر هل
 . همهس ضبقي ملو طقف ةمسقلا ةيفيك رظنيل اهدحأ

 لام يف يأ ( هيف فرصت نم ) براضملا ثراو يأ ( هثراو عنميو )
 ةلادلاب وأ هنذإب هيف فرصتي هتوم لبق ناك ولو ع براضملا ( تام نإ ) ضارقلا

 ص مزال دقع ضارقلا دقع : كلام لاقو ى لاملا بحاصل نيضراقمب اوسيل مهنأل
 نإو ص مهيبأ لثم ضارقلا يف اوناك ءانمأ نونب هل ناكو تام نإف ثروي هنأو
 لكل : ةفينح وبأو يمفاشلا لاقو ى نيمأب اوتأي نأ مهل ناك ءانمأ اونوكي م
 .لمملايف عورشلا دعب هلك اذهو ى ثروي ادقع سبلو ءاش اذإ خسفلا مهنم دحاو

 جاتحي وأ ص دسفل هعبي مل ول ناك اذإ هل ( عيبل جيتحا ام عيب هل زاجو )
 هيف جبتحا امب ديري نأ لمتحيو ى ةقرسلا وأ بصقلا هيلع فبخ وأ ةنؤم ىلإ
 عمجو ) حبرلاو لاملا سأر رهظيل ايهب هعيبيف ةضف وأ ابهذ سيل ام لك عيبلا
 باغ وأ لاملا ( وضح نإ ) لاملا بر ىلإ ( لاصيالل ) ةدئافلاو هسأر ( لاملا
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 ء ناك نإ حبر نم همهس ذخأو ض باغ نإ هيلإ رفس همزلي الو.

 . هنر وم مزل ام همزلو

 ىلإ يأ ( هيلإ رفس همزلي الو ) ‘ روضحلا يف اذه لخد لب رفسلا دح نود
 ال ررضلاو « هيلع ررض كلذ نأل ادعاصف رفسلا رادقمب لاملا ( باغ نإ ) لاملا

 مل وأ حبرلا ناك هيلإ رفاسي نأ همزلي ال هنأ ؛ يدنع يذلاو ‘ ليق اذك لحي

 ىلإ هب لصي ال ام كرت نإو “ هثراو هثرب ام كرتي مل تيملا ناك نإ الإ “ نكي

 رفس هيلعو ى هللا ءاش نإ ابيرق « ناويدلا ه بهذم يتأيو ى همزلي مل لاملا ثمح

 . هعم نورفاسي حبر ناك نإ

 ثراولا مسق ولو حبرلا ( ناك نإ حبر نم همهس ذخأ ) هل زاج ( و )
 بر نم نذإ الب ولو هدحو حبرلا مسقي نأ ضراقملل زيجي نم لوق ىلع ‘ هدحو
 هوعاب لاملا نونمضي الف ‘ ثروملا مزلي مل ام ال ( هثآروم مزل ام همزلو ) « لاملا
 ضراقملا هثروم مزل يذلاو ، هب اورجتي وأ اوعيضي وأ اودمتي مل ام هوميبي مل وأ

 هل زاج : لاق فيكف : تلق نإو ى مايقلاو ظفحلاو لاصيإلاو عمجلاو عيبلا وه

 ؛ درب الو هلعف ىضم عاب نإ هنأ هانعم : تلق ؟ لاملا ممجو عيبل جيتحا ام عيب

 دعت الب صقن وأ ءيش تاف نإ كلذ هلعف يف ناض همزلي مل لصوأ وأ عمج نإو
 انه حرصو « نايضلا مدعو لعفلا يضم ىنعمب زاوجلاب كانه ربعف “ عيبضت االو

 . هثروم مزل ام لعفي نأ بوجوب

 بحاص ذخأبلف لاملا يف حبرلا ناك دقو رجاتلا تام نإو : « ناويدلا » يفف
 نإف علسلا يف لاملا ناك اذإو ى حبرلا يف ضراقملا ةثرو مساقيو ى هلام سأر لاملا

 هبان امو هلام سأر لاملا بحاصل اوفوتسي ىتح اهعيبب نوذخؤي ضراقملا ةثرو

 لاملا بحاص نإف بايغ وأ نيناجم وأ الافطأ ةثرولا ناك نإ و « ناك نإ حبرلا نم
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 . . . . هنم هبانم هلف هتوم دعب هب رجتا نإف

 رضحنإ و ى هلام هل يفويو علسلا كلت عيبي نم ءالؤهل اوفلختسي نأ ةريشعلا ذخأي
 نيدلا يف لاملا ناك نإو “ كلذ ىلع نوربجي مهنإف علسلا اوعيبي نأ اوبأ و ةثرولا

 ٠ اوتأي نأ مهربجي ك احلا نإف ةديعب ةدلب يف لاملا ناك نإ و « هيضاقت ىلع اوربجيلف

 هعيبب نوذخؤيال لاملاف حبرلا نكي مل نإ : لوقي نم .مهنمو “ ةمولعم ةدم يف هب
 ناك نإو ء ةنامأ عونب الو ضارقلاب مهيديأ ي سيل لاملا نأل يأ ‘ هيضاقت الو

 يف حبرلا ناك ى كلذ ىلع ذخؤي هنإف رجاتلا امأو.2 كلذ مهيلعف بيصن هيف مهل
 اوفلختسي نأ مهذخأي مك احلا نإف ءانمأب اوسيل ةثرولا ناك نإو ‘ نكي مل وأ لاملا
 نإو“ةفالخلاب هتريشع ذخؤت الف ضراقملا لقع لاز نإ اذك و « كلذب موقي انيمأ

 سنج وأ هيلع قفتا امو لاملا سأر ددع يسن وأ لاملا بحاص ضراقملا يسن

 كلذك و ى ةراجتلا نم كلذ هعنمي الو رجتي هنإف مهاردلاو ريناندلا نم لاملا سأر

 ص هتوم هل نيبتي مل ام رجتي هنإف اتيم وأ ايح ىردي" الو لاملا بحاص باغ نإ

 نم لاملا كلذ لاملا بحاطط جرخأ نإو ى هدقفةدم متت مل ام رجتيلف دقف" نأو
 هءانع كردي هنإف ملعي ملو هب رحتا نإ و « كلذ دعب ضراقملا هب رجتي الف هكلم

 . لاملا كلذ هيلإ لقتنا نم ىلغ

 هلك كلذف ايازملا هل تلعج وأ حبرف هب رجحتاف الام رجاتلا فلسأ نإ : ليقو

 مهنمو “هلك كلذ هل : لوقي نم مهنمو ى اهيلع ةعيضولاو لاملا بحاص نيبو هنيب
 لصحتف < ها لاملا بحاص نود ةصاخ هيلع ةعيضولاو اهنيب حبرلا : لوقي نم

 رفسلا ضراقملا ثراو مزلي ال هنأ فنصملا لوقو ناويدلا الوق : لاوقأ ةثالث

 . اقلطم هيلإ

 ( هنم هبانم هلف ) ضراقملا توم يأ ( هتوم دعب هب ) ثراولا ( رما نإف ) `
 توب ملع ولو ی ضراقملا عم لاملا بحاص هيلع قفتا ام باسح ىلع حبرلا نم يأ
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 ملع نإ فلتلا نمضو ء كاذ ذإ هيف نكي مل ولو الوأ هب رجتا نإ

 ملعي مل نإ هؤانع هلف هدعب وه رجتاف الوأ هب رجتي مل نإو « هتوم

 > كل ١ ف ءانع الب ملع نإ همزلو ى فلت ن امض الب هتوم
 ع

 حبرلا ( هيف نكي ملولو ) هتايح يف ( ألوأ هب ) ضراقملا ( رجتا نإ ) ضراقملا
 ملع ءاوس “ ضراقملا هب سبلتو ادوجوم ضراقملا هرجتا يذلا راجتإلا ( كاذ ذإ )

 هنأكو ص حبرلا يف هننس ىلع وهف هعبتاف رجتا دق هثروم نأل ملعي مل وأ هتومب

 اذ ءيشلا يأ ( فلتلا ) ثراولا ( نمض ) نكل ( و ) “ ضارقلا يف كيرش
 ماع نإ ) رسكلا اذه نم فيفخت اهناكسإ زوجيو “ ةفص ماللا رسكم وه وأ فلتلا
 (وهرجتاف) هتوم لبق (لوا) براضملا هثروم ( هب رجتي مل نإو ) رجتاف ( هتومب
 لاملا بر هيلع دقع ام ال ( هؤانع ) ثراولل يأ ( هلف هدعب ) ثراولا يأ
 خسف هيلع دقع امف « هعبتاف هثروم لمع الو لاملا بر هضراقي مل هنأل ى ضراقملاو

 رجتاف هتومب( ملع نإ ) فلتلا ناغ ( همزلو رفلت نايضالب هتومب ماعي مل نإ ) هتوب
 هؤانع هلو « هكلام نذإ ريغب ,لامب رجتا هنآل ( مكحلا يف ءانع الب ) هتومب هملع دمب
 امنإو هكلام نذإ الب رجتا هنأ نم انركذ امل؛رثكأ الو لقأ ال ى للا نيب هنيب ايف

 نأل ى فلت ول هنايض مهمزل دقو نايضلاب جارخلا نأ عم مكحلا يف مهل تبثي م
 قرع الو “قرعال » للع لاق « إ"دعتم اذهو « يدعنملا ريغ يف نايضلاب جارخلا

 رسكبو “ندبلا ماسم نم ليسي ام نيتحتفب قرملا ى حيحصلا وه اذه )١' « ملاظل

 يناثلاو ص هل ءانع ال هنأ ىلع ةيانك لوآلا يفنو « مدلا ىرجم ءارلا ناكسا و نبعلا

 يأ“ةعنصلا هذه يف نالفل دي ال : لوقت اك ع هندبب هيف لمعي مل نمك هنأ ىلع ةيانك

 ءارلاناكسإو نيعلا رسكب بصاغل قرع ال ءاجو « ديكأت اهنيب عمجلاو « اهلمعي م

 )١( هركذ مدقت .
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 نإ هبانم هلف هدعب ضراقملا رجنتا نإف ث لاملا بر تام نإ اذكو

 رحتا مث ال وأ رجتيب ل نإو ء رجتاو ملع نإ نمضو . الوأ رجتا

 ٠ ٠ هؤانع هل : لىقو > ملع نإ نمضو ى مكحلا يف ًاعربتم دع

 جارخلا» : ليقو “ علقت لب بصغ ضرأ يف تسرغ ةرجش قورع ربتعت ال : يأ

 لديو ى هف فرصتلاب هناض ق ناك دإ هؤانع ثراوللف يدعنملا ف ولو « نايضلاب

 ماعطلاو قرولاو بهذلا لثم نزوب وأ لاكي امم ائيش بصتغا نم » للم هلوق هل
 هرك ذامك‘ ١ '» هنزوو هلىك و هسنج نم بصتغا ام لثم هىلعنأ هدي ق هكلهتسا م

 . ةاكزلا يف خبشلا

 رجتا نإ هبانم هلف هدعب ضراقملا رجتا ناف ى لاملا بر تام نإ اذكو )

 ص ملعي مل وأ هتومب ملع ءاوس « هعم دقع ام باسح ىلع لاملا بر توم لبق ( الوأ

 ( الوأ رجتي مل نإو) هملع دمب ( رجتاو ملع نإ ) فلتلا ( نمض ) نكل ( و )
 ءانعلا هلو ( مكحلا يف اعربتم دع ) هتوم دعب ( رجتا مث ) لاملا بر توم لبق
 :ليقو)“هتوم دعب رجتاو هتومب ( ملع نإ ) فلتلا ( نمضو ) ى هللا نيبو هنيب ايف
 نيح هنإ ى لاقي الو ى ايدعتم سيل هنآل للا نيبو هنيب ابفو مكحلا يف ( هؤانع هل
 ريصيو .اهنيب ام خسفنا دقف هب ملعو ثراولا ىلإ كلد لقتناو لاملا بحاص تام

 خسفلا نم مزليال : لوقن انأل ‘ لصألا يف ايدعتم نكي مل نإو . كلذ دعب ايدمتم
 ملع نيح هلا نيبو هنيب ابف ضراقملا.ثراول تبث هنأ ىرت الا ءيش هل تبثي ال نأ

 توم ةروص يف هدعبو ملعلا لبق ثراولا لمع نإو « ضراقملا رجتي ملو رجتاو
 دعبام ىلع ءانعلاف هدعبو لاملا بحاص تومب ملعلا لبق ضراقملا لمع وأ ضراقملا

 ٠ دواد وباو يذمزتلاو هجام نباو نابح نبا هاور ) ( ١
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 هيلع وهف هلاحب هيلع در مث ضارقلا لام ضراقم نم بصغ نإو
 . هتميق هل مرغ مث هبصاغ دنع فلت نإو 6 لبق هب براضي ل نإو { هلاحب

 لبقام إلعءانعلاف لمعب ل نإو > ض راقملا لمع نا لبق ام ىلع هيلع دوقملا ءزجلاو

 لمعلا برو ضراقملا توم ةروصو ى دعب ام ىلع ءيش ال : ليقو ص دعب امو

 . امهدحأ توم ةروصك

 ضارقلا لاب ضراقملا رجتي الف لاملا بحاص تام "نإو : « ناويدلا » يفو

 حبرلاهمف سيل و لاملا فلت نإ و فلت "نإ لاملل نماض وهف لعف نإف « كلذ دمب

 نإ امأو “ كلذب ملع اذإ اذهو « كلذ يف اضرأ هءانع كردي الو:ءيش هل سيلف

 هل : لوقي نم مهنمو “ توملا دعب هب رجتا ابف هؤانع هلف هتومب ملعي ملو لاملاب رجتا
 . ها لوآلا هجولا يف ءانعلا هل : ليقو “ آلوأ اقفتا ام ىلع حبرلا

 نأ هلف ريناند وه و هريغ وأ فالتإالاب لاملا نايض هثراو وأ براضملا مزل اذإ و

 زوح : ليقف“ ض ورملا ق فالخلا امتإ و « فالخ الب هسكعك ف رصلاب ريناند درب

 . ال : ليقو ى راتخلا وهو لاملا سأر نع اهذخأ

 (ضارقلا لام ضراقم نم)هجوب دحأ هبهذأ وأ قرس" وأ ( بصغ" نإو )
 دودرملا لاملا يأ ( وهف ) هنيعب لاملا بحاص ىلع وأ ( هيلع "تأر مث ) هضعب وأ

 ينعي هلاحك وأ ى هلاح يف يأ ( هلاحب ) ضارقلا ىلع يأ ( هيلع ) ضراقملا وأ

 اذك و بصغلا لبق يأ ( لبق هب براضي مل نإو ) ةلثم بصغلا لبق يتلا هلاح
 الثم هقراس وأ ( هبصاغ دنع فلت نإو ) اهب خسفني ال ضارقلا دقع نآل ةقرسلا

 مهاردك ( هتميق هل مرغ مث ) هنيع مرغ ىلإ هئجلي نأ ىلع ردقي ملو هدنع ناك وأ

 هسنج ريغ ض رع يف ضرعك و « امهدحأ يف ضورملاكو “ سكملاو رانيد يف

 ىلع اضيأ روصتيو « آلوأ هب برض دق نوكي نأ طرش دق هنآل كلذ روصتو
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 هبرل هدرب قحف الإو ‘ الوأ هب براض نإ لوالاكف هلثم وأ

 لاملاف درلا لبق كلذب براض نإو > ةبراضملا ىلع ايناث هل هدىعىف

 كله نإ هنمضو ء هلثم ءانع هلو ‘ هب رل هحرو

 يف ريعشو رانيد يف رانيدك ( هلثم وأ ) هتميقب ضرملاب ةبراضملا زاوجب لوقلا
 دق هنأبو ى ةميقلا ىلع اهب ةبراضملا زاوجب لوقلا ىلع “ ضورعلا نم هريغو ريعش
 آ;& وأ هب براض دق نوكي نأب دعب ةلأسملا ضرف اك هديب ض ورملا لصحتف براض

 ى هتميق تمرغ يذلا ( لوألا ) لاملا ( ك ) لثملا وأ ةميقلا نم مورفملا ( ف )

 ضارقلاىلع هئاقب يف ةلأسملا هذه لبق روكذملا لامللاك وأ ضارقلا ىلع هنوك يف هلثمو

 ةقرسلاوأ بصغلا لبق (ألوأ) هضعب وأ هلك ( هب براض نا ) دحاو قدص املاو

 اضارق مورغملا نوكب امل ( ف ) ةقرسلا وأ بصغلا لبق الوأ هب براضي ( الإو )

 اقفتا ام ىلع ( ةبراضملا ىلع ايناث ) ادر وأ اتقو ( هل هديعيف هبرل هدرب ىتح )

 نإو “هلوق لوقلاف ةبراضملا كرتي نأ امهدحأ ءاش نإف « هفالخ ىلع وأ آلوأ هيلع
 ىتحف رخآلا هفلاخو هريغ ىلع : لاق وأ آلوأ انقفتا ام ىلع امهدحأ لاقف اهدارأ

 ؛نيعلادوجوماقم موقي اهيف عورلا نأل ةبراضملا لبق هنيع لاوزل كلذو ى اقفتي

 بصافلاهدر اذإو “ قاب ريغف الإو « قاب ضارقلاف عورشلا وأ نيعلا تدجو اذإف
 وأ ت هلاح ىلع وهف ضراقملا ىلإ لاملا بحاص هدرف لاملا بحاص ىلإ قراسلا وأ

 ( كلذب براض نإو ) زاج هضبقي نأ لبق هب براض : لاملا بحاص هل لاق
 بحاص ىلإ مورغملا در ( درلا لبق ) ةبراضبب قبسي ملو ةميق وأ لثم نم مورغلملا
 هنآل(كله نإ هنمضو هلثم ءانع ) براضملل يأ ( هلو هبرل هرو لاملاف ) لاملا

 ملو قرس وأ بصغ ام نيع ريغ مورغملا نأ عم درلا لبق مورغملاب هتبراضمب دمتم
 نمو ى مهدنع هب لومعملا وه هركذ امو ةقرسلا وأ بصغلا ىلع ةبراضملا قبست

 ص ةبراضملا يف عرشي ملولو مزال ةبراضملا دقع نأ ءيشلا مكح هل ءيشلا لدب لاق
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 بصقغلاو ةقرسلا لبق هب براض لثم وأ ةميق نم هيلإ درامب براضي هنإف

 قرس وأ بصغ نإو 1 هبلع نامض الو ال مأ لاما بحاص ىلإ هد ر > ال مأ

 بصغلا لبق براضي مل ولو ص زاج لاملا بحاص ربخي ملو يقابلاب براضف ضمب
 . . ء ٤. -- ع

 ٠ هىف نيما هنال ةقرسلا وا

 بصغ اذإ نهرلا نأ ركذو انه هركذ ام نهرلا باتك يف خيشلا ركذو

 نهرلا نأ قرفلا نأو ى اقلطم هتميق وأ هلثم وأ وه عجر نهر يقب عجرو

 يف تيملا ةكرت سبح هلصأ هلثم هتميقو هيف مصخ نهترملاو نيدلا يف سوبحم
 براضملاو ى اهفلتأ اذإ اهتميق نمو اهسفن ةكرتلا نم جرخت نويدلاو ى هنويد

 ةميق نم هريغ ىلإ نيعملا ريغت اذإ لطبت نعم يف ةلاكولاو ى لاملا بحاصل لبك و

 بيصي ال نهترملاو كلذ دارأ نإ هبحاص ىلإ لاملا عجري براضملا نأ و لثم وأ
 بصقلا لبق براضملا هب براضي نأ نيب اوقرف اذهف و « نهارلا ىضرب الإ كلذ

 لاملا بحاصل كيرشو هيف امصخ راص لاملاب براض اذإ هنأل براضي ال وأ

 . ها اهيلإ ىبس دق نييعتلا نأل كلذ دعب امل بصاغلا رييغتب ةبراضملا لطبت ملف
 . نهرلا باتك يف للا ءاش نإ كلذ يف مالك يتأيو

 ربخي ملو بهذو هضعب عاضف ةبراضم آلام هل عفد نإو : « رثألا » يفو

 ص لاملا سأر لمكي ىتح حبر هل سيلف حبرو يقابلب برضو لاملا بر كلذب

 دعب هدنع يقابلب برضو بهذ امب هربخأ نإو ى اهنيب وهف ءيش لضف نإ مث
 رسخ امب هملعأ نإ : ليقو « ايهنيب وهف دعب حبر امو هبر ىلع ةعيضولاف هضبق نأ

 مل ولو هب لمعلا نع ههني مل نإ هيلع بسحي امنإف هب براض مث يقابلابو فلت وأ
 هدريو هضبقي مل ام لوآلا ىلع لمملا : ليقو . هيناث هيلإ هعفديو لاملا بر هضبقي
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 . . . . هت وسكو هتقفن ضارقلا لام ف هل لهو

 هفلتأ وأ هل زوجي ال ايك ضارقلا لام نم هسفنل ائيش براضملا فرص اذإ و ى هيلع
 هدريف لاملا بحاصل هيطعي ىتح هب براضي الف هلثم وأ هتميق وأ هنيعب هدر مث

 مل ولو هب براض هنيعب هدر نإف قراسو بصاقك وه : لبقو “ ضارقلا ىلع هل

 الإو ى لبق هب براض نإ كلذكف هلثم وأ هتميق در نإو “ لْبَق هب براضي
 نمضو ءانعلا هلف در الب براض نإو “ اضارق هل هدريف لاملا بحاصل هدرب ىتحف

 وأ هلفط وأ لاملا بحاص هدسفأ ايف لاملا بحاص ضراقملا بساحيو فلتلا

 دو قلا لاملا بحاص دارأف ضارقلل دبع اقلطم دبع لتق نإ و « هدبع وأ هناويح
 نأ يدنعو ؛ « ناويدلا » يف اك لاملا بحاصل لوقلاف ةميقلا ضراقملا دارأو

 . . حبرلا ناك نإ ضراقمال لوقلا

 دجو ام ذخأ برضي نأ لبق ضراقملل لاملا بصغ نإ : « ناويدلا » يفو

 هل حبر الف رجتا نإف دحأ امهب رجتي الو « ريثك و ليلقو قافوو فالخ نم
 هب زوجي ام ناك نإ هضبقي مل ولو زاج هب برضإ : لاملا بحاص هل لاق نإو
 هنإف همرغف قرس وأ ائيش هنم بصغفف ضعبب برض نإو : اولاق ى ضارقلا
 كلذ دعب برضي الف برضي نأ لبق هب هنمضي ام لعفف ىدعت نإ و « هب برضي

 همرغ هيلعف ضارقلا لام نم ضراقملا دسفأ ام لك و ‘ لاملا بحاص نذإب الإ

 كلذك و ص ءيش هيلع سيلو لاملا يف هلعجي : لوقي نم مهنمو ى لاملا بحاصل

 هملع سيلو لاملا كلذ يف هلعجي هنإف سانلا دسفأ ام عيمج ضراقملا مرغ نإ

 انهدو ابرش و الكأ ( هتقفن ضارقلا لام يف ) ضراقمل يأ ( هل لهو ) « ءيش
 ةرجأ ولو هيلإ جاتحي ام لكو سجن وأ خسو نم اهلسغو ( هتوسكو ) ابوك رو

 ركذيسو يوادملا ةرجأ وأ ةاوادملاو ةماجحلا ىلإ جاتحا نإ ماجحلاو لاسفلا

 . طسوتلاب كلذ لكو “ يرستلاو حاكنلا الخ ام كلذ طرتشي مل ولو « ةاوادملا
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 ( نالوق ) ؟ايهطرش ولو ال وأ

 بحاص هل نذأ ضارقلا لام نم ضراقملا ىرستي الو : « ناويدلا » يفو

 عرفك دقف كلذك ىرست نإو « نكي مل وأ لاملا يف حبرلا ناك ع نذأي مل وأ لاملا
 ىرستي نأ لاملا بحاصل زوجي الو ص قادصلاو "دحلا هملعو “ هبسن تبثي الو

 سيلو تباث هبسنف لعف نإف ‘ نكي مل وأ لاملا يف حبرلا ناك ضارقلا لام نم
 لقتنا هلعف نإف كلذ هل تبثي ( ال وأ ) اهقادصب ضراقملا بساحيو دحلا هيلع

 لوخد لمتحيو ص هتركذ امم امهريغ اذك و ( ؟ يهط رمث ولو ) لاملا بر ىلإ هنم

 فطع « هتوسك و : هلوق نوكيف ى هتقفن : هلوق يف هسفن ىلع فرصي ام لك

 دعب هلوقب هركذو « الف الإ و تبث طرش نإ هنأ:ايهثلاث ( نالوق ) ماع ىلع صاخ
 . طرش نإ ةوسك و ةقفن نم طسولا هل زوجو

 ء الف الإو زاج هطرشو اصوصخ ارادقم نع نإ هنأ : اهعبارو

 ص الوق فاصو نبا هركذ دقو ص حيحصلا وهو خيشلل اعبت هححصيو هرك ذيسو

 مهطورش ىلع نونمؤملاو « امولعم الالح اطرش كلذ نوك و لهجلا ءافتنا ههجوو
 . قحلا تقفاو ام

 نباو انموق لاق هبو “ طرشلاو ضارقلا لطب طرش نإ هنأ : اهسماخو

 . ابيرق ههيجوت يتأيو « ةك رب

 سفن يف جاتحي ام لعفيو بكريو برشيو اريسي لكأي هنأ : ايهسداس و
 . لمملل ةقفنلا نأل ى جرخ نيح نم ال طقف هيف لمعي يذلا تقولا

 راشأ دقو ‘ طقف حبرلا نم نكل هيلإ جاتحي ام لك قفني هنأ : امهعباس و
 هنأ ىلع لدي نكل لوقلا ةغيصب هركذي ملو « ةدئافلا هتلمحت نإ : هلوقب هيلإ



 صقنلل هجو الف حبرلل دقعلا نآل « خلا وهو ردقلا نيع نا ححصو : هلوق

 . لاملا سأر نم

 درب لاح لك ىلعو ى هل تناك ةقفنلا هل نادلبلا يف ديتعا نإ هنأ : ايهنماثو
 ؛ اهبر سفن اهب تباط نإ الإ ط لاملا يف اهعضيو امهقارتفا دنع هتوسك نم يقابلا

 دوقعملا ضارقلا هيلإ جاتحا دق .ضراقملا هيلإ جاتحي ام نأ لوألا لوقلا هجوو

 هب الإ ضارقلا مقتسي ال امف « ءيشلا كلذ لثم وهف هب الإ ءيشلا موقي ال امو

 ريجاألاك هلئاق دنع ضراقملا ناو ص دقعلا لاح كلذب اقطن امهنأكف 6 هلثم وهف

 ص هدبعك وه ذإ طرتشي مل ولو هيلإ جاتحي ام لاملا بر ىلعف هتوق تيرتشا يذلا
 نإو ص قطن امب هب قطني مل ام قاحلإو لهج كاذ يف عمتجا هنأ يناثلا هجوو

 هسفن لام نم هسفن ىلع ضراقملا قافنإ عم نكمم ضارقلا نأو ى لهجلاف طرش
 : ليق ص فالخ هيف رم دقف اهطرش نإ نكل ةقفنلا كردي ال ريجألا نأ ىرت الأ

 الف ليك ولاك لوقلا بحاص دنع ضراقملا اضيأو ث اهنّسب نإ ال ليقو « تبثت
 عربت دقف لاملا بحاص هلبقو كلذ طرش اذإ هنأ ثلاثلا هجوو ى ةقفنلا قحتسي

 اهبف طرتشي ال ةبهلاو ى ةيلاب هىبش كلذ نأل لهجلا رضي الف لاملا بحاص هب
 ضارقلا يف حبرلا ءزجو ، تاراجإلا يف ةرجألا يف لهجلاك كلذ سيلو مملا

 ضارقلا يف حبرلا نم ءزجلاو ةرجألا عيبلا يف نمثلاك لزني ىذلا نأل هنود لب
 هدنع رحلا اضيأو ‘ حبرلا نم تاذلاب دوصقملا ممتتل بحاصي ءيش اهنأل ةقفنلا ال

 : ةكرب نبا لاقو ى طرشلاب الا كردي الف ميبلا ةلزنم لزني ام هيلع يرجي ال
 ص لهجلل ىصامتتو بعصت يأ طرشلا اذهب رسعت ةبراضملا نأ نوفلاخلا عمجأ

 حبرلا يف الإ نوكي ال براضملا هطرش ام نآل كلذ يدنع بجوي رظنلاو : لاق

 هضرتعاو ص اضيأ لهجلا هيفف نيعي مل نإو : تلق ى رسخي وأ حبري هنأ ملعي الو
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 كلاملا سأر نه ناك نكي مل نإو ى هنم هطرتشا ام ناك حبرلا ناك نإ هنأب خيشلا
 هنأ ملعي الو حبرلا يف الإ نوكي ال براضملا هطرتشا ام نإ هلوق امأو : لاق

 رهاظ ةك رب نبا مالك نكل « ه ا . ائيش هلوق نم كلذ نم مهفأ ملف رسخي وأ حبرب
 حبرلاو “ حبرلا نم الإ كلذ طارتشا حصي ال هانعم نإف ، هيف ءافخ ال ىنعملا

 نم ءزج طرش اذإ هنأل ص لاملا سأر نم حصي الو ‘ وه مك الو دجوي نيأ ملعي ال

 هيلإ راشأو ث هلصأ نم ضارقلا لطبف ررغلا يوقف ةبراضملا تلطب لاملا سأر

 دانساب رسعت ةبراضملا لقي مل اهتالطب درب مل ولف ةبراضملل ادنسم رسعتب ريبعتلاب

 يف صن وهو ص دسفت خسنلا ضعب يفنو “ طرشلا اذه رسعي لب اهيلإ رسملا
 دق ةقفنلا نأ يهو ص ةكرب نا هركذ ام ريغ ىرخأ ةلع اهداسفل و « اهتالطب

 مزتلي لوق اذه لاقي نأ الإ « هب هدارفنا ىلإ اهطارتشا يدؤيف حبرلا ردق نوكت
 ىلإ يدؤيف رثكأ تناك اذإو « بهذمب بهذم ضرامي الو ةيدأتلا هذه زاوج
 طرتشي مل نإ امأو : ةكرب نبا مالك ربرقت يف هانركذ امك لاملا سأر نم ءزج رخآ

 حبر نكي مل نإف ى حبرلا نم بوسحم هب ذوخأملاف ى ةوسكلاو ةقفنلا هل : انلقو -
 . لاا ىحل نارسخ وهف

 هلوق نم كلذ نم مهفأ مل : ةكرب نبا مالك يف هلوقب خيشلا دارأ : لاقي دقو

 ال ةقفنلا براضملا طارتشا نأل « هاوعد ىلع لدي ام همالك نم مهفأ مل ينأ ائيش

 ى لصفلا رخآ فنصملا لاق اك لاملا سأر نمف نكي مل نإ لب “ حبرلا يف رصحي

 ضارقلل .لطبملا عونمملاو ‘ لاملا نم نيعتي ملو حبرلا نم نوكي نأل لمتحم وهف
 ىلإ دصقلا انتلأسم يف سيلو ى ةدئافلا ىلع ةدايز لاملا سأر نم ءزج طارتشا

 ةقفنلاب هناصقن ىلإ ةيدأت اهيف لب « رمآلا لوأ نم اطرش لاملا سأر نم ذخألا
 ال ةيدأتلب نوكي امو ص ضارقلل الطبم هنم ذخأ لك سيلو ى رلجتتلاب هصقنك

 . الطبم الهج نوكي
_- ٣٥٨ - 



 رثكأف رانيد نيسمخب دحو ى لاملا رثك نإ كلذ هلف زاوجلا ىلعو

 ةوسكلاو قافنإلا نم روكذملا ( كلذ هلف ) طرش الب ولو ( زاوجلا ىلعو )

 لوق ىلع ولو زوجي الف "لق نإ امأو ‘ لق نإ ال ( لاملا رثك نإ ) رم ام عيمجو
 . طرش نإ الإ زاوجلا

 امأو ى ( رثكاف ارانيد نيسمخ ) انموق مالك يف ريثكلا لاملا ( دحأو )

 لاح يأب هترثك و هتلق ربتعتو “ طرشب الإ هيف كلذ هل زوجي ال ليلقف اهنود ام
 نإف « نكي مل وأ حبر هيف “ هدعبو رجتلا لبق هنم ةقفنلاو لك آلا دارأ نيح ناك

 تمت نإو « اهنم قافنإلا كرت صقن نإف اهنم قفنأ نيسمخ لاملا ٢سأر الثم ناك
ًُ ً 

 ٠ قفنا تداز وا دعب

 معطي نأ الو ض ارقلا لام نم لك أي ن أ ضراقملل زوح ال : « ناوبدلا » يفو

 هقتع زوجي الو « نكسي الو قدصتي الو بك رب الو هنم سبلي الو “ هريغ هنم

 سبليو “ يرتشيو عيبي تقو يف اريسي ائيش هنم لكأي : ليقو : هريبدت الو
 ضارقلا لام نم انركذ يذلا اذه لعفي : ليقو « تقولا كلذ يف بك ريو اضيأ

 : لوقي نم مهنمو ى هدلب ىلإ عجربو ةراجتلا كرتي ىتح هلزنم نم جرخ نيح نم
 يف لوقي نم مهنمو ث لاملا ردق ىلع سبليو بك ريو هنم لك يلف لاملا لمح اذإ

 : ليقو ڵ ارانيد نورشع : لبقو ى رانيد نوعبرأ : هنم لك أي يذلا رادقملا
 بحاصىلع هتقفن طرتشا نإ الإ ى رثك وأ لاملا لق اريثك الو اليلق هنم لكأي ال

 . لك أي نأ هلف اذكمه لاملا

 زئاجف ةقفنلا هلنيَب نإو “ ةمولعم ةقفن هل نيب نإ الإ لك أي ال : مهضعب لاقو

 هسفنل رجّتي نأ لوقلا اذه ىلع هل زوحي الو « لاملا سأر نم ولو اهذخأي نأ هل

 ةقفنلا لثم ةوسكلاو بوك رلاو ى لاملا بحاصل ريجأ هنأل سانلا نم هريغل الو

_ ٩ ... 

 



 ٠ نذإب هيف زاجو ى هلزنم يف ال رجتلا تقو يف لمحتلا ردق ىلع
 |مينيب صصاح هلام وأ رخآ ضارق هديب ناك نإو

 عفنتسي الف لاملا بحاص ىلإ عجر وأ ةراجتلا رجاتلا كرت اذاو ى لوقلا اذه ىلع

 الو ضارقلا لام نم كلذ نوكيو عجر اذإ هب عفنتسي ليقو ى انركذ امم ءيشب

 نأ هل زئاجو ى ءاشعلاو ءادفلا الإ هنم لك أي الو « راهنلاو لسللاب ارارم هنم لك أي

 ص تاقرابشلا لك أي الو لك آلا يف فرسي الو تاقوأ يف محللا و مادألاب لك أي

 عيبلا تقو ىلإ اهعفريو هتوسكل ةعيفرلا بايثلا هنم يرتشي نأ هل زئاجو
 يفلمحتلا ردق ىلع) :لاق اك لاملا هلمحتي ام ردق ىلع هلك كلذو اهسبليف ءارشلاو

 دلب نم رجتلل جورخلا قلطم يف ال « رجتلا ةسبالم تقو يف يأ ( رجتلا تقو
 :هلوقنم“هل : هلوقب ناقلعتم يفو ىلعو « رجتلل جورخلا تقو يف : ليقو « دقعلا
 زاجو « هلزنم ) يف رجتلا تقو ( يف ال ) هلزنم ريغ يف هرارقتساب وأ « كلذ هلف
 . ( نذاب هيف

 ذخأ نإ اذك و “ هب رحتي هنأ ولو هلزنم يف هنم لك أي الو : « ناوبدلا » يفو

 يف ةأرما جو"زت نإو “ هعم لك أي نأ زوجي الف اهيف رجتي يتلا ضرآلا يف نطولا
 . هنم هتأرما معطي الو هسفنل هنم لك أي نأ هلف هيف رجتي يذلا لزنملا

 ضارق ةفاضإب وأ لوآلا ريغ رخآ لجرل ( رخآ ضارق هديب ناك انإو )
 يأ ( هلام وأ ) دحاو قدص املاو رخآ لجر ضارق هديب ناك نإو : يأ رخآل

 لام هدي يف اضيأ ناك وأ « ضارقلا لام يفو هلام يف لمعي ناك نأب ضارقلا لام

 اهمدخي هديب نيذللا نيلاملا نيب ( ايهنيب صصاح ) ةرجأ الب وأ ةرجأب همدخي هريغ
 ةثالثك نيلام نم رثكأ اذك و ع ضارقلا ةصح نع جرخ ام هسفن لام نم قفنبف

 هسفن لام مم ىتش سانأل ادعاصف نيضارقو ضارقك و « آدعاصف اضارق لاؤمأ
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 { ةدئافلا هتلمحت نإ هسفن ةاوادم ولو هيلإ جاتحا امو كلذ يف
٠ 

 ةرجألا لام عمو هسفن لام مم وأ > ادعاصف ةرجأ يلام وأ ةرجأ لام عم وأ

 ،كلذتبث اذإ ةوسكلاو ى اهلك اهعاونأب ةقفنلا نم روكذملا ( كلذ يف ) ادعاصف

 ضارقلا لام نم لك ايف طرشب وأ « اقلطم هتوبشب ةقباسلا لاوقألا نم لوق ىلع

 ناك نإف “ ميوقتلاب هبوني اب ضارقلا لام رئاس باسحب رك ذ اك هنم عفنتسيو
 ةقفنلا ثلثف ناتيام هتميق رخآ لجرل ضارق لامو ةئام هتميق ضارق لام هديب

 ناكنإو « فاصننأ ةقفنلاف نالاملا ىوتسا نإو ى نيتئاملا نم اهاثلثو ى ةئاملا نم
 نوكيامردقب ضارقلالام نم قفنأ ةراجإ لام وأ “ هنم ذخأي هسفنل لام هديب

 > هدمي يذلا اموي مدخي نأ لثم > رثكأ وأ لقأ وأ اهفصن وأ ةمدخلا ثلث نم هل

 نم فصتو “ هسفن لام نم هيلع فصن : نافصن ةقفنلاف “ ضارقلا لام امويو

 هضارقلا لام ىلع فصن : نافصن ةقفنلاف ، اذه يف موي فصن وأ ، ضارقلا لام
 نح هىلإ جاتحي ام ضارقلا لام نم ىقني : لسىقو . اذكهو هسفن نم فصنو

 . ةراجإلا لام وأ هسفن لام يف لمعي ناك نيح هسفن لام نمو ى هلمع يف ناك

 لامب رجتي وأ هريغ لام وأ هلامب رجتي ضراقملا ناك اذإو : « ناويدلا » يفو

 ةصاحملاب هنم لك أي : ليقو “ ضارقلا لام نم ال هلام نم لك أي هنإف ‘ ىتش لاجر

 لكأيو هطلخي مث هصاحملا ىلع هبوني ام اهنم دحاو لك نم ذخأي ى لاومألا ردقب
 ص اهنيب اب لصفلل هتقفن وأ هتوسك ىلع هفطع فعضي ( هيلإ جاتحا امو ) « هنم
 ولو ) هيلإ جاتحا ايفو كلذ يف اهنيب صصاح يأ « كلذ ىلع هفطع ىلوألاو
 جاتحاام تلمحت يأ ( هتلمحت نإ ) يوادملا ةرجأبو “ يوادي امب ( هسفن ةاوادم

 نمف ةدئافلا نكت مل نإ : ليقو ى لوق اذه ( ةدئافلا ) اهريغ وأ ةاوادم هيلإ
 حبر نكي مل نأ لاملا سأر نم نوكيف نيع "نإ الإ حصي ال : لبقو ع لاملا سأر

 نمف الإو « ناك نإ حبرلا نم وهو ردقلا نيع نإ ححصو : هلوقب هيلإ راشأ اك
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 نيع نإ ححصو س طرش نإ ةوسكو ةقفن نم طسولا هل زوجو
 . لاملا نمف الإو ص ناك نإ حبرلا نم وهو ردقلا

 لوطت نأ لاتحال هسفن ةاوادم كلام عنمو “ لوق هلك اذه نإف « لاملا سأر

 جاتحي امو ( ةوسكو ةقفن نم طسولا هل زاوجو ) < لاملا بلاغ قفنيف هتلع
 (ححص"و ) ؟ هيلإ جاتحا امو ةوسكلاو ةقفنلا نم روكذملا كلذ ( طوش نإ )
 ةنؤملا نم هيلإ جاتحي ام لعفيو هسفن وسكيو هسفنل قفني نأ خيشلا ححص يأ

 نيعملاطورشملا كلذ ( و ردقلا ) هطرش يف ( نيتع نإ ). هلوق ليلدب “ طرش نإ

 ( لاملا ) سأر ( نمف ) نكي ( الإو ) حبرلا ( ناك نإ حبرلا نم وه ) رادقلل
 . ملعأ هللاو لاملا ظفل ىلإ ححص هلوق نمأ لوق هلك اذه
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 لصف

 > رخآل الام مدختسي الو . ضا رق لاومأ ضرامم طلخت ال

 هريغ هب براضي الو

 لصف

 هل لمج ام نكي مل نإ دحاول تناك ولو ( ضارق لاومأ ضراقم طلخي ال )

 تناك نإ امأو “ اهطلخ هل زاج ءاوس ناك نإ و « ءاوس دحاو لك يف حبرلا نم

 دحاو لك لعج ام ىوستو اهتيمك تواست ولو “ ضعبب اهضعب طلخي الف سانأل
 (رخآ)ضارقلام ( ل )دحأل ضارقلا لاومأ نم ( الام مدختسي الو ) هل مهنم
 ،ةرجأب ولو رخآ ضارقلكلذريغ وأ هتنيفس وأ هتباد وأ ضارق دبع مادختساك

 ةحلصملا ىأرو رعسلاب لدع اذإ زاوجلاب:ليقو ى دحاو نم ءارشو عيبك كلذ ذا

 الو هلك ضارقلا ىلع هربقل هلواني ال ڵ يأ ( هريغ هب براضي الو ) “ نلالل

 ةلزنم :هلوق ليلدب “ هريغل اضيأ همدختسي الو : هلوقب خبشلا دارم وهو « هضعب

 :هلوقو“يناثلا براضملا ىلع نايض الو : هلوق ليلدبو “ هريغل ةعيدو عدوتسا نم

 هلوقل ناعبات ناذه نكل « خلا يناثلا ضراقملل لوآلا ضراقملا : هلوقو ى انهقافتا
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 نذإب "لكلا حصو ض لوألا ىلع الام ذخأي الو

 همدخي هضعب هيطعي وأ ضارق الب همدخي هريغ هيطعي نأ امأو ى يناثلا براضملا

 نوخي الو هعضي ال ايوق ناك نإ زوجيف هعم ةمدخلا يف هب نيعتسي وأ ضارق الب

 حيحصلاو“ هلمع ىلع ةدقعلا تمقو هنآل ؛ نماضكلذ عم وهف فلت نإ نكل ع هيف

 رجاؤي نأ هل زوجيال هنأ اك ى نوخي ال يوقب ناعتسا اذإ هيلع نامض ال هنأ يدنع

 اذإ هقوس وأ ضارقلل منغ ىعر ىلع ةراجإلاك ةرجاؤملل جاتحي ام لمع ىلع اناسنإ

 وأ رخآ اضارق وأ ةعاضب ( ألام ذخاي الو ) كلذ لعفي نم ضراقملا ناك

 هلفشي الئل اضارق هذخأ يذلا ( لوالا ) لاملا ( ىلع ) كلذ ريغب وأ ةرجأب

 . هتوق ىرتشا نمك هنإ : لوقي نم دنع اصوصخ « لوألا لاملا بر رضيف

 :«هعماج » يفمهقيرط انب كلس و هللا مهمحر ركب نب دمحم نب دمحأ خشلا لاق

 نم لعف نإف « ضارقلا نود اف هلامو هسفن يف هتراجت رضي ام عيمج لعفي الو

 خمشلالوق كلذ يفاني الو . ه ا نماض وهف لاملا كلذ فلت هنع دّلوتف ائيش كلذ
 لمتحي هنأل لاومآلا نم هريغب ضارقلا لام نم هديب ام اضيأ براضملا طلخي ال

 لمشي ام دارأ نإو ص ضارقلا ريغ لاومأ « لاومألا نم هربغب : هلوقب ديرب نأ
 هل نيصمبات فنصملاو هللا دبع وبأ هذيماتو يكشيودسلا مهف اك ضارقلا لاومأ

 ىلع آلام ذخأ اذإف ع اهباحصأ نذإب ضارقلا لاومأ هديب عمتجا هنأ ىلع لمحيلف

 مل ولو لوآلا نذإب الإ رخآ لجر نم ضارقلا ىلع لام ذخأ هل زوجي الف ضارقلا
 هدقع مزلي ال هنإ لاق نمو “ لمعي مل ولو مزال هدقع نأب لوقلا ىلع لوألاب لمعي

 وأ ضراقملا وأ ريجألا كرت اذإ نكل ى لمعي مل ام رخآ ذخأ هل نإف « لمعلاب الإ
 طلخلا نم ( لكلا حصو ) دعولا فلاخ دقف دقعلا دعب رجأتسملا وأ لاملا بر

 ( نذاب ) لوألا ىلع لام ذخأو هريغ هب ضراقملا ةبراضمو رخآل لام مادختسا و

 نذإو . مدختسملا لاملا بحاص نذإو ى اهطلخ ديرأ يتلا لاومألا باحصأ نذإ
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 لس نإ هعم قفتا ام هل و ك هفأتم هب راضم ال فلتلا نمض الإ و

 ىلع ضارقلا لام ذخؤي نم نذإو هريغ هب ضراقي نأ دارأ يذلا لاملا بحاص
 هنأبضارقلا ىلع هلام ذخأ ديرأ يذلا يناثلامالعإ نم اضيأ "دب الو ى هضارق لام
 ىلوآلاك ةيناثلا ةبراضملا تحص كلذ يف هل نذؤي ( الإو ) رخآ ضارق همدقت دق

 هئربي الو هتمذ يف هنأل لاملا بحاص ديب هلثم وأ فلت ام ةميق لصوب ( نمض ) و
 ء هتمذ ءىربيف هنع ضبقي نمم دب الف يدعتملا وه نآلا هنأل اضارق هدرب نأ

 رجب ولو عببضت الو دمع الب ولو يناثلا براضملا دنع فلت نإ وه ( فلتلا )

 ( هقلتم ) لوآلا ضراقلا براضم يأ .( هبراضم ) نمضي ( ال ) ةراسخو
 نمضي الو ؛ يأ ‘ ريصقت الو "دمت الب ضارقلا لام نم هفلتأ ام يأ ماللا حتفب

 ضراقملا نم ضارقلا ىلع هدسفأف ضارق لاملا نأ ملع نإ الإ فلتأ ام هبراضم
 لوآلا ضراقمال لاملا بحاص مرغي ةراسخب وأ عييضت الب ولو فلت اذإف « لوألا
 : ليقو ص ال : ليقو ى ءانعلا هل : ليقف ى ذئنيح يناثلا يف فلتخاو « يناثلا وأ
 . هملع قفنأ ام هل

 هلام ولو طلخي ال : ليقو ص هوهني مل ام سانلا لاومأ طلخي هنأ : « جاتلا » ينو
 يأ هبراضمل يأ ( هلو ) . فالخ نامضلا يفف نذإ الب طلخ ناو ى مهنذإب الإ
 هلك ( ماس نإ ) لوآلا براضملا عم يأ ( هعم ) هب ( قفتا ام ) يناثلا براضملا
 نم ءيشب لوألا ضراقملا هناعأ ءاوس ى ةدئافلاو لاملا سأر هيفو هضعب ملس وأ

 مدخم وأ هنباب وأ هدبعب وأ هسفنب ةمدخلا نم ءيشب هناعأ وأ ى هضارق ىلع لام

 ائيش دزي مل ولو هب رجؤتسا ام ةراجإب حبرب ام رجأتسملل نأ اك « هنعي مل وأ هنع

 داز نإ : ليقو ى نايضلاب جارخلاو هنايض يف لخاد وه اضيأو “ ضعب دنع
 ص لاملا بحاصل ناك الإ و ع يناثلا نم حبرب ام هل حص ةناعإ يناثلل لوآلا براضملا
 ري يف وه امنإ نايضلاب جارخلاو يدعتملاك هنأل داز ولو لاملا بحاصل : ليقو
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 نأب ةراجإلا ين عنملا خيشلا للع دقو « تاراجإلاك لاوقأ ةئالث هيفف يدعتلملا

 : لاقي دقو “ نماض انه ضراقملا نكلو 0 عيبلا يف نمضت مل ام حبر ةلزنمب كلذ

 كءانعلل عجويف هريغ هتبراضم هتفلاخخل ضارقلا لطبي. : لسقو > نماض اضرأ ريجألا

 هنإف هب لاملا بحاص ةبراضم نم ديزاب يناثلا لوآلا براض اذإ لاح لك ىلعو
 لوق رهاظو « « ناويدلا ه مالك يف ابيرق يتأي اك يناثلل هدنع نم دئازلا مرغي

 ء لقأب هضراق اذإ امف مالكلا ضرف هنأ هتصح نم هعم هب قفتا ام هيطعي خيشلا

 هلف هريغ نم ضارق هنأب يناثلا ملع نإ الإ ء كلذك وهو “ هتصح نم : هلوقل

 . رم ك هل ءيش ال : لىقو > ءانعلا

 ذخأ اذإو : اولاق ذإ رخآ ىلع اضارق ذخأي ال هنأ « ناويدلا ه يف اوحرصو

 نإو ى لاملا بحاص نذاب الإ هريغ نم ضارقلا ذخأي الف لجر نم الام ضراقللا

 معيل نإ رخآلانمضيو ى لوآلا لامل نماض وهف لوآلا نذإ ريغب رخآلا نم هذخأ

 . ه ا هيلع ءيش الف طلخي مل وأ طلخ ءاوس ءيش هيلع سيلف ملع نإ و

 لاومآلا نم هدي يف امب يرتشيو عيبي نأ دارأ اذإو : هيف اولاقو

 لك ةعرقلا اهيلع يمري : لوقي نم مهنمو ى هنم رظنب مايآلا ىلع ةبونلاب اهقرفيلف
 ؛ةعرقلا اهيلع داعأ دغلا ناك اذإف ى ىرتشاو هل عاب ةعرقلا هل تمقو نمف ى موي

 ةعرقلا اهيلع يمرب : لوقي نم مهنمو ى اهرخآ ىلع يتأي ىتح كلذك نوكيو

 درلا هلو “ ضعبل ضعب لام نم يرتشي الو عيبي الو ‘ تمبانت اك اهعبتيو ةرمب
 الو عيبي ال ضارقلا لامو “ هلام كلذكو ى ةلاقإلاب رخآلا نم عاب ام دحاول

 . ةيلوتلا وأ ةلاقإلاب الإ ضعبب هضعب يرتشي

 هل عيبيو اهنيب يذلا ضارقلا لامب لاملا برل يرتشي نأ ضراقملل زئاجو
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 عمط امم هؤارشو هعيب حابم يف هلعج زاجو س ضارقلاك ةعيدولاو

 هنودب زوجو ، نفإ الب هب نياد نإ فلتلا نمضو ث احبر هيف

 ضراقملا نيب ايف ءارشلاو عيبلا زوجي ال : ليقو “ اهنيب يذلا ضارقلا ىلع هلام

 هريغل هاطعأف ضارقلا ىلع لاملا ذخأ نإ و ى اهنيب يذلا ضارقلا يف لاملا برو

 وهفحبرلا ناك نإ و « هملعف ةراسخلا تناك نإف « نماض وهف هذخأ اك ضارقلا ىلع
 نم مهنمو ى ءانع هل سيلف ملع نإ و ى ملعي مل نإ يناثلا رجاتلاو لاملا بحاص نيب
 هريفل هاطعأف فصنلا ىلع هذخأ نإو ملع ولو حبرلا نم هبيصن ذخأي : لوقي

 رخآلا رجاتلا ذخأيو « حبرلا فصن لاملا بحاصلف“ حبرف هب رجتتاف نيثلثلا ىلع
 نإو ى هلام يف حبرلا نم نيثلثلا مامت لوآلا ضراقملا ىلع كرديو يقابلا فصنلا
 لاملا بحاصلف « حبرف رجتتاف ثلثلا ىلع هريغل هاطعأف فصنلا ىلع لوألا هذخأ
 . سدسلا لوآلا رجاتللو ى ثلثلا رخآلا رجاتلل و « حبرلا فصن

 ال ( ضارقلاك ) حبرلا نم اهبانم ةنامأللو ى اهريغو ةنامألا ( ةعيدولاو )

 نمدنع اهعدوي نأهلو“فلتلا نمض لعف نإو ى هريغ اهعدوي الو اهريغ عم اهطلخي
 اهريغ دنع اهعد وتسا نإ :لىقو“نوخت ال تناك نإ هجوز دنعو هلايع نم هب قثي

 زاج امهنذإب هريغ لامب اهطلخ وأ زاج هلام يف اهبحاص نذإب اهطلخ نإو « اهنمض
 يأ ( هيف عمط ام هؤارشو هعيب حابم يف ) ضارقلا لام يأ ( هلعج زاجو )
 نيدب عاب يأ ( هب نياد نإ ) ةبراضملا تحصو ع ( فلتلا نمضو اجبر ) هبف نظ
 يرتشملا وأ عئابلا نايسن ى نايسنلا ةنظم كلذ نآل ( نذإ دالب ) لجاع وأ لجآ
 بهذم كلذو ى دقنلا عيبلا يف لصألاو ع بتك نإ باتكلا فلتو ، دوهشلا وأ
 . نايض الف هل نذأ نإو ى يعفاشلاو كلامو انضعب

 عيبلا نآل ص نذإلا نودب يأ ( هنودب ) نيدلاب عيبلا براضملل ( زوجو )
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 ؟ هب عاب ام وأ ندب عاب موي هتميق وأ لاملا سأر نمضي لهو

 . . . .. ... ... « يناثلا رهاظلاو ؛ ددرت هيف

 وبأو انضعب لاق هبو ى هيلع نايض الو ةئيسنلاو دقنلاب داتعم روهشم سانلا نيب

 نمضي له ) نذإ الب نيدب عاب اذإ نايضلا وهو لوألا لوقلا ىلع ( و ) “ ةفينح
 ةحصب خيشلا لوق رهاظو ( ؟ هب عاب ام وأ نيدب عاب موب هتميق وأ لاملا سأر

 لك ىلع هل رجأ الو لاملا بحاصل هلك : ليقو ى حبرلا يف ةصح هل نأ ةبراضملا

 بحاص ىلإ مرغي ام لصوب نأ نم دب الو « نيدلاب عاب ذإ ردَمَتْنم هنآل ى لاح
 هنم هضبقي ىتح أربي ال هنأل اضارق هبقبي الو يدعتلا كلذب هتمذ يف هنآل ى لاملا
 للا دبع يبأل ( ددرت هيف ) ى الف ءاش نإو « اضارق هدر هبر ءاش نإف « هئربي
 نمضي هنأ ( يناثلا رهاظلاو ) ى لاق اك يناثلا رهظتسم ةتس يبأ نب ورمع نب دمحم
 اك ردتسم “نمثلا نم اطسق لجأل نأل هب عاب ام لك اليأ“نيدلاب هعيب موب هتمىق

 نمثلانمضي امنإ اذه لثم يف نيدلا عيب باب يف قباسلا مالكلا هيلع لدي يذلا نأ

 هصنو “ هلللا همحر ةكرب نب دمحم هللا دبع يبأل افالخ باحصألا دنع هب عاب يذلا

 ام ليكولاو رومأملا نيمضت ىلإ انباحصأ نم بهذ نمو:“ ةك رب نبا نع ةياكح

 له مث ؛ خلا رظن هيف دنع لوق اذهو ى هب عاب يذلا نمثلا هنمضي امنإ ةئيسنلاب عاب
 عاب اذإ ةلاكولا باب يف ليكولا عيب يف رم ؟ لجألا لح اذإ وأ هنيح يف نمضي

 كردي ال : ليقو ص هسفنل هذخأ "لح اذإو ى هب عاب ام هنيح يف مرغ ةئيسنلاب

 « ناويدلا » رهاظو ؛ « ناويدلا ه يف كلذ اوركذو « لجألا لحي ىتح ائيش هبلع

 ذخأ نماض وهف نيدلاب عاب نإو : هظفلو ؛ لجألا لح اذإ هب عاب ام نمضي هنأ
 وه : لوقي نم مهنمو ى كلذب لاملا بحاص هل نذأ نإ الإ ى ال مأ لاملا كلذ

 نيدملاسلفأ نإ امأؤ < ميرغلا نم لاملا ذخأ نإ نايض هيلع سيلو كلذ يف رظانلا

 ملو "الاح اعيب عاب نإو ى نمضي ال : ليقو ى نماض وهف "ءافو كرتي ملو تام وأ
 . ه ا نايض هيلع سيلف ةنيب هل تناك نإ الإ نماض وهف دحجف لاملا ذخأي
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 هن هدلب هذخأ نانف ‘ احالص ولو ‘ نذإ الب هدسب ام لإ نادي الو

 . . . . .. ه هيلع ةعيضولا و اهنيب » لاف

 نم ( هديب ام ىلإ ) ضارقلا لامل نيدلا ذخأي ال يأ ضراقملا ( نادي الو )
 لثم “ ضارقلا لامل ( احالص ولو ) لاملا بحاص نم ( نذإ دلب ) ضارقلا لام
 ى ضارقلا لام هيلإ جاتحا ام لك نم كلذ ريغو نهتال آ و باودلاو مدخلا ةقفن

 ولو “ ضارقلا لام هيلإ جاتحا ام هب يرتشيو “ ضارقلا لام ضعب عيبي لب

 لاملا كلذ نم هنم عفدي ملو لاملا حلاصل هذخأ ام عيمجف « لثملا نمثب ىرتشا

 نذؤي مل عيب كلذ نآل « لثملا نمثب ىرتشا ولو لاملا بحاص ىلع ال هيلع نوكي

 . ديزأب وأ لثملاب ناك هيف هل

 نذإلا نودب يأ ( هنودب ) نيادي نم موهفملا نيدلا ذخأ يأ ( هذخأ ناف )

 يأ ى ةراسخلا يأ ( هيلع ةعيضولاو ) هبلع اقفتا ام ىلع ( امهنيب حبرلاف )
 وأ هلك فلت نإو ‘ كلذف لاملا سأر ملس نإف ى لاملا سأر نع صقن ام نمضي

 لاملا بحاص قحلي سيل : خيشلا لوق ىنعمو ى هلام نم ضراقملا هاطعأ هضعب
 ء هلام سأر ةمالس دمب ءيش لاملا بحاص قحلي ال هنأ ى ءيش هلام س أر دعب

 بطعلا يتلأسبب اذه ضراعي الو « هل نذأي مل ذإ "دست نيدلا ذخأ نأ كلذ هجوو

 اممارخأ يف اهب حرصملاو امهالو ] يف ةدارملا ةيدعسلا نآل « ابيرق نيتستآلا غبصلاو

 لاملا سأر الإ ءيش ءاقب مدع دعب لاملا بحاص ىلع نامض ال هنأ ىنعمب انه اهلثم

 باهذ دعب ءيش لاملا بحاص ىلع سبل هنأ اهيف اهانعم نإ : لبق اك “ نيمتي الو
 نأ دارملا : لاقي الف « هذه امهيلع ساقي نأ نع الضف ءيش ءاقب مدعو لاملا
 ين لاملا بحاص قحلي ال : لاق هنأك و ى لاملا باهذ دعب براضملا ىلع ةعيضرلا

 ءاركف لاملا ملس نإو ؛بطملا ةلأسم يف « جاتلا » لوق نكلو ى ءيش هلام سأر

 ذخ : لاملا بر لاق نإ و ى اضيأ لاملا سأر يف بطعلا بسح هنأ ىلع لدي ى هبف
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 : هل لاق نإو ،اطرش ام ىلعف كيلعو لع : لاملا بر لاق نإو

 لإ : لاق نإو ض هدي يف ام زواج ولو ذخأ ام همزل يلام ىلإ نياد
 ه براضملا ىلع دازلاو ى لاملا ردق ىلع ةعيضولاف كديب ام

 . هيلع وهف يلعف نيد نم ناك امو ةئيسن

 نإو ) ه هبر هيلع رجحي م ام لاملا ىلع نيادي نأ هل : ليقو : «جاتلا » يفو

 وأ "اننيب ةئيسنلا ذخ وأ ( كيلعو "يلع ) ةئيسنلا ذخ : ( لاملا بر لاق

 ذخألا يف ( اطوش ام ىلعف ) كلذ وحن وأ انقفتا اك ضارقلا لام نم نكت اهذخ

 همزل ) يلإ : لاق وأ ( يلام ىلإ ) ضارقلا لامل ( ياد : هل لاق نإو ) “ حبرلاو

 ىلعهنم ءيش الو ى ضر راقملا دد يأ ( هدي ف ام زواج ولو ) نيدلا نم ( ذخأ ام

 ى ضراقملا ديب سيل امو ضراقملا ديب ام هلام عيمجل لماش هلوق هنأل ى ضراقملا

 رادقم نيدلا نم ذخ يأ “ ضارقلا لام نم ( كديب ام ىلإ ) نياد ( : لاق نإو )

 نعةميضولا نم (دئازلاو ى لاملا ردق ىلع ةعيضولاف ) ضارقلا لام نم كديب ام
 ىلإ نيدلا قلع يلام ىلإ : لاق نيح هنأ قرفلاو ‘ ( براضملا ىلع ) لاملا ردق
 ؛ هريغ نم هبانم ضراقملا ىطعأ ءاش نإف ى لاملا بحاصل هلك لاملاو ى هلك لاملا

 هناك ص ضارقلا مكح هلخدف ضارقلاب هديب ام ىلإ هقلع كديب ام ىلإ لاق نيحو
 . هقوف ام همزلي هل "ةدح ام لك اذك و ى انيد كديب ام رادقم ذخ : لاق

 تاإو ى دري الف لاملا نم هبلإ يرتشي ام هل تقو نإو : « ناويدلا » يفف
 ىرتشا وأ ائيش هسفنل ضارقلا لامب ضراقملا ىرتشا ناو . ةدايزلا هيلعف داز

 انئاخ نوكيو ى لاملا نمضيو ءيشلا كلذ هلف ضارقلا لام دقنف هسفنل ههجوب

 نوكيو ص لاملا بحاصل وهف ديب ادي هارتشا نإ : لوقي نم مهنمو « كلذب
 وأ ديب ادي هسفنل اهب ىرتشاف هديب ةنامآلا تناك نم اذك و « ايهنيب اضارق
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 . . بطعف ءاركب هلح مث ًاعاتم لاملاب ىرتشا نإ : ليقو

 مرحم اذ وأه لاملا بحاص ابأ ضراقملا ىرتشا نإو ى لاملا كلذ ىلع ههجوب ىرتشا

 قتعملا ىلع ةياعس الو لاملا نم هب ىرتشا ام نمضو ملعي مل وأ ملع ارح جرخ ى هنم
 ملع ولو نمضي ال : ليقو ى ملمي مل نإ نمضي ال : ليقو ء هتميقب ىمسي : ليقو
 هنم مرح اذ يرتشي نأ لاملا بحاص هرمأ نإو ى ارح جرخي هنأ ملعي مل اذإ

 ى لاملا يف حبرلا ناك نإ ضراقملا هبساحيو لاملا بحاص نم ارح جرخ هارتشاف

 مرحم اذ ضراقملا يرتشي الو ى ءارشلاب ارح جرخي ال رهصلاب وأ عاضرلاب مرحملاو

 يهف هتجوز ضراقملا ىرتشا نإو ى ارح جرخي ملف لمف نإو “ بسنلاب هنم
 ى اهسيلف نكي مل نإو « اهسمي الف لاملا يف حبرلا ناك نإف ى ضارقلا لامل ةمأ

 دمي هنم تدلو امو ى هب ملعي مل ولو هيف نوكي نأ نكمي هنأل اهسمي ال : ليقو
 ةجوز ىرتشا نإو ى ررح حبرلا ناك نإ : ليقو ص لاملا برل "دبعف اهارتشا ام
 جرخ تدلو امو “ نكي مل وأ حبرلا ناك اهسيسم لاملا برل زئاجف لاملا بر
 'لاملا يف حبرلا ناك اذإ اهسمي ال : ليقو ى حبرلا نم هبان ام ضراقملل نمضو ارح

 رايخلاب هبحاصف فلت دق لاملا دجوف ضارقلا لامىلإ ههجوب ةعلس ىرتشا نإو
 ةعلسلاف ءاش نإ و ى ضارقق ةعلسلاف ى ةعلسلا هب ىرتشا ام ضراقنلل عفد ءاش نإ

 نيسمخ الإ هيف دجي ملف ةئامب لاملا ىلإ ىرتشا نإو « ضراقملا ىلع اهنمو « ضراقملل
 ىلع نبَد يقابلاو هلام نم نيسمخ دقني نأ ىلع نيسمخ و ةئامب ىرتشا نإو « كلذف

 . ه ا ءارشلا تقو يف دقنلاب اهتميق ىلع لاملا برل كيرش وهف ضارقلا

 هلح مش اعاتم لاملاب ىرتشا نا ) هنأ « رثألا ه يف ركذو يأ : ( ليقو )

 بصغ وأ ةقرس وأ ليس وأ رطبب هي ىضمو هلمح ذإ لاملا كله ( بطعف ءاركب
 كلذ ريغي وأ اهبصغ وأ ةنيفس قرغب وأ فلتف هلمحي ام دجي ملف ةبادلا تومب وأ
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 نإ اذكو .ء لع نيادت نأ كرمآ مل : لاملا بر هللاق نإ همزل

 مل نإ هلام سأر دعب لاملا سأر عبتي مل فلتفغابصل ابايث عفد

 براض نمو « لاملا فلت ولو هيلع هكردأ هرمأ نإو ، نيدلاب هرمأي

 . هب برضاو هدر : هل لاقف يقابلاب عجر مث رسخف الجر

 ء ( "يلع نادت نأ كرمآ م : لاملا بر هل لاق نإ ) ءاركلا همزل يأ ( همزل )

 لومم هلك هنأل ءيش ضارقلا لام نم قبي مل هنأل انيد ءاركلا دع هنأ كلذو

 هنإف لاملا سأر نمصقن ام لكف « ضراقملا ةمذ يت انيد ءاركلا ناكف ءاركلاب

 لاصبإلا لب ث هيف ءاركلاف لاملا ملس نإو ى هئاركم نياد هنأل ضراقملا هنمضي

 . ءارلا دقنب ولو نيد

 نياد نيد نم لب ضارقلا نم تسيل ةرجأب ( غابصل ابايث عفد نإ اذكو )
 رجف « ضارقلا لام نم بايثلا كلت الإ نكي مل ناب كلذو نيدلا ةلمج وأ هب

 م ) هدعب وأ غبصلا لبق ( فلتف ) اهريغ ىلإ وأ اهيلإ ةنيادم اهغبص ىلع غابصلا
 نأ دعب همزل ام هعبتي ل يأ ( هلام سأر دعب لاملا سار ) ضراقملا كلذ ( عبتي"

 عبتيل : لاق هنأك و ى لاملا سأر نع صقن ام هل نمضيو ى لاملا سأر الإ قبي مل

 غبصلا يتلأسم يف ( نيدلاب هرماي مل نإ ) هلام سأر يف ءيشب لاملا بحاص
 كلمأ ام ىلع نباد : لاق وأ « "يلع نباد هل لاق نأب هب ( هرمأ نإو ) < ءاركلاو

 الو ع لاملا سأر الإ قبي مل وأ هلك ( لاملا فلت ولو هيلع هكردأ ) كلذ وحن وأ
 نباد : لاق نإو ى ضارقلا كام يف ءافو هل دجو ام نيدلاب لاملا بحاص ىلع عجرب

 نمو ) “ ضراقملا دحلا ىلع دئازلا مزل صوصخم رادقم ىلع وأ ضارقلا لام ىلع

 عجر مث ) لجرلا ( ومخف ) ضارقلا ىلع الام هاطعأ يأ ( اجر براض
 ٠ هل لقي ملو ( هب برضاو هدر ) لاملا بر ( هل لاقف ) لاملا بر ىلإ ( يقابلاب
 ةدئافلا نم كل مك هل ركذي ملو آلوأ كتيطعأ يذلا وه الو اذه وه لاملا سأر
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 مث ء يقابلا ضبقي مل نإ لوألاوه لاملا سأرف آريثك حبرو برضف

 نإ هل : ليق ى زاج رسخف يتابلاب را م احبر ايسق نإو ةيناث هل هدري

 . . . . اذك حب رلا عقوف تبسح ينأ هملعأ

 سأرف) لوالا لاملا سأر متأ وأ اليلق وأ ( اريثك حبرو هب برض ) و هًدر(ة) .
 هدر : هلوق نآل كلذ ناك امنإو آلوأ هيلع ادقع ام ىلع ةدئافلاو ( لوألا وه لاملا
 داز نإو ث لاملا بحاص هذخأ لاملا سأر مت نإف « لوألا دقعلا ىلع ريرقت خلا

 اوركذ امك ريخآلا وه لاملا سأر : ليقو ى لوآلا اهدقع ىلع اهنيب دئازلاف هبلع
 كل هتلمج دقف هب براض : هل لاقف هيلإ هدر هنإ : اولاق نكل « « ناويدلا » يف
 كل هتلعج دقف : هل لاق اذإ هنأل ىل'وأ فنصملاو خبشلا هلعف امو ى لاملا سأر
 نيح( يقابلا ضبقي ملنإ)لوألا ال لالا سأر هنأ فلحي نأ الإ '١١يفبني لام سأر

 هنوكل رابتعا اذهو 0ةيذاث ةدر وأ ةيناثةرم يأ(ةيناثهل هدرب مث)ضراقملاهيلإ در

 ىلوآلا ةرملا يف ىلوأ ةلصج" لوألا ضارقلا نوكسف هدي يف لعجلا درجم درلاىنعم

 براصي مث يأ ةبراضملا ىنعم درلا نمض وأ ى ةيناثلا ةرملا يف ةيناث ةلمج هذهو

 لاملا سأرف ءيش ركذ الب ةيناث هل هدرو هضبق اذإف ةيناث ةرم وأ ةيناث ةبراضم هب
 هل اهلك ةدئافلا نأ يدنع يذلاو ى آلوأ هبلع ادقع ام ىلع ةدئافلاو يقابلا كلذ وه

 فنصملا مالك رهاظ اذه لب ث ةدنافلا نم هل مك هل نيعي مل هنأل هؤانع براضمللو

 سأرف اهب براضو اهدر : ضبق نودب هل لاقف اضورع هيلإ در نإو “ خيشلاو

 اهب براض:لاقوهل درف اهضبق نإو ث هيلع ادقع ام ىلع حبرلاو ع لوآلا وه لاملا

 . براضملل ءانعلاو هلك هل حبرلاف

 حبرلا مسق نم ركذ ام ( زاج رسخف يقابلاب رجتا مث اير امسق نإو )
 نإ) زاج قلعتم ( هل ) : ىلع وبأ لاق يأ ( ليق ) ، ةراسخلا نمضي الو رجتلاو
 ع لاملا بحاصل حبرلاف هملعي مل نإو ( اذك حبرلا عقوف تبسح ينأ هملعأ

 ى ٠
 ,رحيلف ث ةمات ريغ هرابعلاو لصألا يف اذك )١(
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 . . هروضح وأ لاملا بر نذإ الب هحبر ذخأي الو

 . هؤانع براضللو

 هضيق نأ دعب هدنع قابلاب برضو بهذ امب هملعأ نإو : «. رثألا , يقو

 ' يقابلابو فلت وأ رسخ امب هملعأ نإ : ليقو 6 امهنيب حبر امو ى هبر ىلع ةعضولاف
 لاملا بر هضبقي م ولو هب لمملا نع ههني مل نإ هيلع بسحي امنإف هب براض مث

 مث احبر ايسق نإو “هدريوهضبقي مل املوألا ىلع لمملا : ليقو ى ةيناث هيلإ هعفديو
 عقوو هتبسح ينأ هملعأ نإ زاج دف حبرلا نأ يلع يبأ نعف رسخف يقابلاب رجتا
 مل ام هيفوتسي ىتح هيف براضملا قحل لاملا سأر صقن اذإ : ليقو ى اذك و اذك

 هسفنل ىرتشاف لاملا بحاص دنع هعضوف اضارق ذخأ نإو ى ةيناث هيلإ هدمي

 مث هب براض نإو ى هلوق يف قدصيو امهنيبف اننيب تيرتشا : لاق نإو ى هلف
 تاو ى اهنيب لوآلا ضارقلا ىلعف لاملا بر هب برضف لاملا بر دنع هَحَدَو

 برل وأ هسفنل هب برض نإو ى لوآلا اهضارق ىلع كلذكف يبنجألا هب برض
 الب لجرل ضراقملاو لجرل لاملا بر هعاب نإو ى ضراقمل هيف ءيش الف لاملا
 . نيبتي.قح فقو لوألا ملمي مل نإو « الوأ هل عيب نملف ملع

 تحص نم روضح وأ ( هروضح وأ لاملا بر ننإ الب هبر ذخاي الو )
 بحاصل لصويو هدحو مسقي نأ هل زوجي هنأ مدقتو ى ةمسقلا يف هنع هتباين

 نم ىبأف هبئات وأ وه رضح نإو « جص هدحو مسقي نأ هل نذأ نإف ى هبانم لاملا

 ام لمشيل روضحلا درجمب ربع كلذلو ى همهس هيلإ ىقلأو ضراقملا مسق ةمسقلا

 هلصي ىتح حصي مل هدحو مسقي نأ هل نذأ نإ : ليقو ى ىبأ وأ مسقف رضح اذإ

 . ىضريف هبئات لصي وأ همهس

 رحتا وأء هسفنل 3 هبوني ام رحتاف حبرلا ضراقملا مسق نإو : «» ناوبدلا , يفو
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 هتمسق حصت الو ، امقافتا ىلع امنيبف حبرف كلذ نودب رجتا نإف

 هذخأف حبرلا نم هبانمو هلام سأر هل عفد نإو راتخملا ىلع هدحو

 نايسقي مث لاملا سأر جرخيو هلك كلذ دري هنإف حبرف لاملا بحاص نيبو هنيب هب

 ذخاينأ هل زوجي الو كلذ هل زوجيف ةمسقلا لاملا بحاص هل زوج نإ الإ ى ةيقبلا

 الف لاملا سأرو همهس هلصوف لعف نإو « لاملا بحاص نذإب الإ حبرلا نم هبيصن
 لاملا بحاصل ليقو ى هلام سأر يفوتسي ىتح ذخأ ام در فلت نإو « هيلع ءيش
 ىلمف الإو ى لاملا سأرك حبرلا ناك نإ اذهو ى عبرلا كسميو ذخأ ام عابرأ ةثالث

 نذإلا نم روكذملا ( كلذ نودب ) ةمسقلا دمب همهسب ( رجتا ناف ) ى لاحلا اذه

 امهس هلزع يذلا حبرلاو حبرلا نم هب رجتا امو ى حبرلا (,ف حبرف ) روضحلاو
 حصتال ) هنأ كلذ هجو ( و ) الوأ ( امهقافتا ىلع امهنيب ) كلذ لك لاملا برل
 ةك رثلاف ى عقت مل اهنأكف ( راتخا ىلع ) “ روضح الو نذإ الب ( هدحو هتمسق
 لاملا برل حبرلا نم لزع ام فلت ولف ى طقف هيلع اقفتا ام هل لب هل ءانع الو ةيقاب

 مدعل ضراقملا ىلع نامض الف اذه ىلع لاملا سأر فلت نإو ى اعم اهيلع فلت
 . ةمسقلا ةحص

 حبر امو حبرلا نم هسفنل هلزع ام هلف ةحمحص هدحو هتمسق نإ : ليقو {

 اذه ىلعو“هيلع نسب وأ حبروهحبرب رجتاو مسق هنأ لاملا بر .هقدص نإ هب هرجتب

 ينب ذإ ةنامأك هديب هنأل ضراقملا هنمضي مل عييضت الب لاملا بر مهس عاض نإف

 همسقحص مسقي نأ هكيرش نذأ اذإ كيرشلا نأ همالك دافأ و « ةمسقلا ةحص ىلع

 يأ( هذخاف حبرلا نم هبانمو هلام سأر هل ) براضملا ( عفد نإو ) روضح الب
 حبرلا نم هبانم ذخأف هل ايهمفد وأ حبرلا نم هبانمو لاملا سأر نم ركذ ام ذخأ
 لكىلعو هذخأف حبرلا نم هبانم "الإ هيلإ عفدي مل وأ هك رت وأ لاملا سأر هيلإ درو
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 مل كتمسق زوجأ مل : لاملا بر هل لاقف حبرف وه هبانمب رجتا مم
 . هذخأ لدعب لبقي

 . حبرف وه هبانمب ) براضملا ( رختا مث ) هذخأ و حبرلا لاملا بحاص ملع دق لاح
 وأ « يبئان نم الو ينم روضح الب كدحو ( كتمسق زوجأ مل : لاملا بر هل لاقف
 يذلاحبرلاو يديب يذلا حبرلاف ى لدملاب مسقت مل : لاق وأ ‘ مسقت مل كنإ : لاق

 , دعب ) عاتملا بر لوق ( لبقي مل ) اننيب ةك رش كلذ لك هب تحير اهو كديب
 لاق نإ اذك و ى هحير حبر يف الو “ براضملا حبر يف هل ءيش الف “ همهس ( هذخأ

 . لدعت مل كنإ : لاق مث همسق زاجاأف ةمسقلا هل فصوف ‘ تمسق دق : هل

 هبان ضراقملا رتاف ضراقملا دنع لاملا سأر يقبو ةدئافلا ذخأ نإ اذك و

 . ملعأ هللاو ضراقملل هلك اذه حبرلاف ةنيب تماق وأ ‘ هقدصو هدحو حبرلا نم
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 لصف

 سأرف حبرف لمع مث هيف عورش لبق ضارق ضعب كله نإ
 ءضارقلا ىلع ايناث هديب يقابلا لعجيو ث ربخي مل نإ لوألا وه لاملا

 لصف

 سأرف حبرف لمعم ) هلمع يف يأ ( هيف عورش لبق ضا رق ضعب كله نإ )
 برضراقملاكلذ ( ربجي مل نإ ) آلوأ هبلع ادقع ام ىلع حبرلاو ( لوألا وه لاملا

 ؛(ضا رقلا ىلع ى ايناث) المج ( هديب يقابلا ) لالا بر (لعجيو) « كلذب لاملا
 هربخأ وأ [آبرناث هديب هل هلعجو هربخأ نإف دقعلاو لعجلا هل ددح ملو هربخأ وأ

 : ناكمل لوآلا ىلعف حبرلا ركذي ملو ددج نإف هديدجت ىلعف ددج ثيحف هل ددجو
 رمام اذه يفاني الف لوألاب رعشم ضارقلا ىلع هديب ناك دقو ى هيلإ درلاو هل درلا

 حبرف برضف هب برضاو هدر لاقف قابلاب عجرف رسخو براض نإ هنأ نم هل

 ء لوألا دقملا ىلع ءاقبإ ى هدر : هلوق نآل « خلا لوألا وه لاملا سأرف آريثك

 لاصفنال كلذو “كلذ رم دقو « لوآلا ىلع حبرلاو ى لوألا ىلعف تكس ثحو

 . ديدجتلاب لوالا
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 ىرخأ هداز مث ىرخأ حبرف رجتاف رانيد ةئام ادحأ براض نمو

 لاملا برل مث اهثلث ةئام لك نم طح ةئام رسخف ثالثلاب رجتا مث

 هل مث ى ةيناثلا لام سأر ى ةريخألا نم هل يقابلا وهو ةياملا" اثلث

 ةياملا ثلث ىقبيف ىلوألا هلام سأر يه ةئام نيتئاملا يثلث نم ًاضيأ

 ، ايهحبر وهو امهنيب

 (حب رف رماف ) رثك أ وأ لقأ وأ مهرد وأ ( رانيد ةئامب ادحا براض نمو )
 هداز مث ) هب براض ام ةقفاوم ىلع رثكأ وأ لقأ وأ كلذك ( ىرخأ ) ةئام

 عمتجا امموأالثم ( ثدلثلاب رجتا مث ) كلذ قبط ىلع رثكأ وأ لقأ وأ ( ىرخا

 نوثالثو ثالث وهو ى ( اهئلث ةئام لك نم طح ) الثم ( ةئام رمخف ) هدنع

 ؛ثلثلاو نيثالثلاو ةثالثلا يف ةثالث برض نم ةعيضولا يهو « ةئام كلذو ى ثلثو

 ددملااذه( و) ص ناثلثو نوتسو ةتس امهو ( ةئاملا اثلث لاملا برل ) لصحي ( مث )

 ى اهثلث. طاقسا دمب ( ةريخألا ) ةئاملا ( نم هل يقابلا وه ) ةئالا يثلث نم روكذملا

 ةئاماهثلثو ( نيتناملا يثلث نم اضيأ هل مث ةيناثلا ) ةبراضملا ( لام سأر ) يهو
 ةثالث وهو(ةئاملا ثلث ىقبيف ىلوألا هلام سأر يه ةنام ) “ثلنو نوثالثو ةنالثو
 ةتس لاملا برلف “ ( ايهحمير وهو ) هيلع اقفتا ام ىلع ( امهنيب ) ثلثو نوثالثو

 رشع ةتس براضمللو ص حبرلا نم ةئاملا ثلث يف هبانمو ى ةئامو ناثلثو نوتسو

 . افاصنأ اهنيب ةدئافلا نأ ىلع كلذو ى ناثلثو

 براضملل و“ةدئافلانم نيسمخو لام سأر نيتئام لاملا بحاصل نأ :هحاضيإ و

 لاملا بحاصل كلذب اميلع ةئاملا مسقتف تارم تس نوسمخ كلذف نيسمخ

 لاملا سأر نع صقنو > اسدس بوني ام براضمللو سادسأ ةسمخ بوني ام
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 ةرشع هداز مث ةرسشعحبرف ةرشعب هبراض ولف “ براضملل يتلا ناثلثلاو رشع ةتسلا

 امهو ةرشملا اثلث لاملا برل مث « اهثلث ةرشع لك نم "طح ةرشع رسخف نهب رجتاف
 نيرشملا يثلث نم هل مث « ةيناثلا لام سأر يهو ةريخألا ةرشملا نم هل يقابلا
 . اهحير وهو اهنيب ةرشعلا ثلث ىقبيف لوألا هلام سأر يه ةرشع

 لك نم “طح افلأ رسخف نج رحتاف فلآ هدازو افلأ حبرف فلأب هبراض ولو

 سأر يهو ةريخألا فلآلا نم هل يقابلا امهو فلألا اثلث لاملا برل مث اهثلث فلأ

 لوآلا هلام سأر يه فلأ نيفلألا يثلث نم اضيأ هل مث ى ةيناثلا ةبراضملا لام
 ٠ اهحم ر وهو ايهنب فلألا ثلث ىقبىف

 هرمأف ثلثلا ىلع ىرخأ ةئام هاطعأ مث حبرلا فصن ىلع رانيد ةئام هاطعأ نإو

 ناجرحي اهنإف ى حبرف كلذك هب برض نإو « زئاجف هرمأي مل وأ لاملا طلخي نأ
 امأو “ هيلع اقفتا ام ىلع كلذ دعب هنايسقي مث « نيتئاملا ىلع حبرلا نايسقيو نيتناملا

 نأ ثلثلا ىلع ىرخألا ةئاملا هاطعأ مث حبري مل وأ حبرف ىلوآلا ةئاملاب برض نإ

 برضي نأ لبق لوألا يف حبر نإ : لبقو « اهقافتا ىلع حبرلاو زاج امهطلخي

 . لوألا حبرلا نم هبانمب رخآلا حبرلا يف براضملا لزن ىرخألاب

 لاملا بحاص ذخأف ةئام حبرف حبرلا فصن ىلع ضارقلا ىلع ةئام هاطعأ نإ و
 ذخأي : ليقو ى فاصنأ اهحيرو ةئاملا ايسق احيرف ةيقابلاب رجاتلا برضو ةئام
 نم يقب ام لاملا بحاص عم مسقي مث رخآلا حبرلا نم هبانمو لوآلا هحير ضراقملا
 . عير لاملا بحاصلو حبرلا عابرأ ةثالث اذه ىلع هلف ى فاصنأ رخآلا حبرلا

 سأرجرخأ حبرو يقابلاب رجاتلا برضف هلام سأر لاملا بحاص فلتأ نإو

 ىلع لاملا ءاطعأ نإ و « دسفأ ايف حبرلا نم هبان ام لاملا بحاص مرفي مث لاملا
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 برقأ يه لب س ةبراضمك مهسب ةكبشب ديص ةزاجإ ىلع رثكألاو

 . . . . . . . . ضورعلاب اهنم

 هلف هيلع طلغ دق رجاتلل لاملا كلذ نأ هل نيبتف رسخ وأ حبرف هب رجتاف ةبراضملا

 ىلع طلغ نإ و ى هل هعفد نم ىلع ةراسخلا كردي الو ى هتراسخو هحيرو هلك لاملا

 نمضيو هبحاصلف لاملا يف حبرلا ناك نإف كلذ مفادلل نيبتف هل هعفدف هريغ لام

 ؛ نايضلا عفادلا ىلعف هيف ةراسخلا تناك نإو « حبرلا نم هبان ام رجاتلل عفادلا

 نإو ص لاملا بحاصل نمض ضارقلا ىلع ةنامأ هدي يف ناك آالام هاطعأف دمعت نإ و

 نمضو دهؤانع هل سدلف ملع نإو “ حبرلا نم هبان ام نمضو كلذب ضراقملا ملمي مل

 هدنع نمو ى لاملا عفادلا نمضيو حبرلا نم هبان ام رجاتلا ذخأي : ليقو ى اضيأ

 حبرالف ممرفلا اهدحجف ميرغ ىلع ةئام مهاردلا كلت نمو ةئام حبرف ةبراضم مهارد

 . لاملا سأر نع لضف ايف الإ هل

 رئاس اذك و ‘ديصلا نم فورمم ( مهسب ةكبشب ديص ةزاجإ ىلع رثكألاو )
 "رم دقو “ موداقو طايخ و لجنمو ةبادك “ لمعت امم ءزجب ىطعت لمملا تالآ

 (ةبراضمك)مهسب هنم بطتحينمل هطئاح ينطعي نأ وهو“كلذ .هبشي ام عيبرلا نع
 ةلآلا عجرتف لقألا همنمو ى ةبراضملاب ههبشل هوزاجاأف “ ةبراضملاب هيبش كاذ ذإ

 الو نيملا ريغ اهيلع ساقي الف ى ثيدحلاب نيملا ريغب مقت ال ةبراضملا نأل ءانعلا ىلإ
 ةجراخ ةنسلاب تزاج نكلو ى حبرلا لهجل زوجت ال نأ اهلصأ ةبراضملا نأ اجس
 لمملا يأ ةكبشلا لمع يأ ةكبشلا يأ ( يه لب ) ، اهيلغ ساقي الف لصألا نع

 (ضوروعلاب) ةبراضملا نم (اهنم) زاوجلا ىلإ ( برقأ ) اهب داطصي امم هزج ىلع اهب
 اهل امنإو « ةريغتم ريغ ةكبشلاو لوهجم لاملا سأرو ع فلتخت ضورملا ةميق نأل
 الب ضورعلاب ةبراضملا زاجأ اضعب نأ درب ملو ؤ خيشلا هلاق اهب داطصا امم مهسلا

 وحن دريو ‘ ضعب امزاجأف نزولاو ليكلا وحنب طبضي ام الإ اهل ةميق لعج
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 هسفنل نإو زوجو « نيعمل اهنمث عفدي عئابل ضورع ءاطعإ زاجو

 اهب ةبراضم ىلع

 .سنجلاهب يرتشي وأ «ضارقلا لام نم الثم حبرلا ةمسق ةدارإ دنع نزولاو لبكلا

 فنصملا مالك يف دارملاف « دقملا موي رابتعاب هتميق درت وأ « هل الثم نزوي وأ لاكيف
 زاوج ريدقتلاو ضرقلا ليبس ىلع ظحالم ظحال اذإ هنأ : لوألا؛هجوأ دحأ

 نأ رهظ ى زاوجلا مدعو ةكبشلا ةلأسم زاوجو « زاوجلا مدعو ض ورملاب ضارقلا
 . زاوجلا ىلإ برقأ ةكبشلا ةلأسم

 انبهذم وه اك ةميقلاب ضورملاب ةبراضملا زاوج ظحالم ظحال ول هنأ : يناثلا

 لتخت دق يتلا ةميقلا ىلإ جتحت ملاجنأل زاوجلا ىلإ برقأ.ةكبشلا ةلاسم دجو
 نإو ص ةميقلا ةلوهجم ا+ناف “ ضورملا فالخب ى اهيلع ذباجتيو يه مك فلتخيو

 . اهيلع فلتخيو ةميقلا لتخت دقف تمآوقأ

 لمك وحنب ةطوبضم ضورعب ةبراضملا زاوج ظحالم ظحال ول هنأ : ثلاثلا

 طبضىلإجتحتمل اهنأل اضيأ زاوجلل برقأ ةكبشلا ةلأسم اندجول )١' بهذم وه اك
 . طقف ديصملا ءزج نيعي لب اهسفن يف

 ريغل وأ ( نيعمل ) اهميبي نأ دمب ( اهنمث عفدي عئابل ضورع ءاطعإ زاج و )
 وحن وأ س دحأل "وأ ى تئش نمل وأ كل رهظ نمل اهنمث طعأ : لوقي نأب نيعم

 ( هسفنل نإو ) اهميب دمب اهنمث عئابلا عفدي نأ ( زوجو ) “ ضارقلا ىلع كلذ
 ضارقلا ىلع اهن ضبقيو اهميبي نأ هرمأي نأب ( اهب ةبراضم ىلع ) عئابلا سفنل

 )١( لصالا يف ا ذك .
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 مهرد ةئام قزر امم هل هنأ ىلع ةبراضمي الام دحأل عفد نإ تدسفو

 . . . . . .هلثم رجأ هلو ى رثكأ وأ لقأ وأ

 كلذ دمي هناملعي لوهجمب ضرقلا زوج نم لوق ىلع امأ « اهحير نم اذك و اذكي
 اذكب هميبي نأ هرمأي نأهطرشف عنملا ىلع امأ و“لاكشإ الفايهنم هلهج نم هلمعي وأ
 هتعب ينأ هربخأ عاب اذإ نكل ى عيبي مكب هل ركذي ال وأ « لاق امب هميبيف اذك و

 ؛ ضراقملا عم ةعاضب عضبي نأ هركي هنأ مدقتو ، هب ضارقلا هل زيجيف اذكب

 . عيبلا دعب اضراقم ريصي هنأل يدنع هركي ال هنإ : لوقأ نكل

 ص ضارقلا ىلع نمثلا كاسمإو عيبلا يف عنملاب رم ايف خيشلاو فنصملا مزجو
 هلكو اذإ هديب الام هسفنب هسفنل يرتشي نأ ناسنإلل ضعب ةزاجإ زاوجلا هبشيو

 نآل كلذ عنم خيشلا رهاظو > سانلاك ذخأي نأ هل زاجأو > هبحاص هعبب ىلع

 ؛هدنعاهدمبوةبراضملا لبق عونمم براضملانم عافتنالاو عفن عيب اهلمح ةعاضبلا

 ةبراضمميبي نمل هركب : لق دقو & لوألل ظفلل او خيشلاو فنملا مالك مدقتو

 هل ضبقي نأ الجر لجر .۔٠؟ نإو : كلذ لبق لاقو ى ةعاضب هيحاص لمحم نأ

 فنصملا مالك يف زيوجتلا مدقتي ملو ةبراضملا هجو ىلع هيف لمعيف لجر نم انيد
 هبةبراضمىلع نيد ضبقب رمآ عنم هنأ مدقت امنإو “ انه هركذ امل عنملا الو خيشلاو

 (مهرد ةيام) حبرلا نم (قزر امم هل هناىلع ةبراضم الام دحأل عفد نإ تدسف و)
 نم مس مم وأ هدحو كلذ طرش ءاوس ) رثكأ وأ لقأ وأ ( امهريغ وأ رانيد وأ

 اذهو حبري ملولو ( هلثم رجأ هلو ) “الذ ذخأ دمب ثلثو فصنك مولعم حبرلا
 نيعضوملاف هل ق ءامل او اهنيب حبرلا : ليقو > هلك حبرلا هل : لىقو > حبحصلا وه

 . لاملا بحاصل وأ رجاتلل
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 عنم نإو ،. ةهاركب رجت يف ًايمذ ملسم ةكراشم زاوج ريتخاو

 ردق براضمللو « هبرل هبرو لاملاف تدسف ةبراضم لكف ، رثكألا

 براضملل حب رلا : لىقو > رسخ وأ لاملا فلت ولو هئانع

 ( رجت يف ) نيك رشلا نم هريغو ( ايمذ ملسم ةكراشم زاوج ريتخاو )
 علطا امب الإ ذخاؤي الو ( ةهاركب ) كلذ ريغ وأ ةضوافم وأ نانع وأ ةبراضم

 نأ زئاجلا امنإو ى تامرحملا نم كلذ ريغو ريزنخلاو رفلا نمو ابرلاك هلمف هنأ هيلع
 يرقشي نأ ال دسافلا هنيد يف لح امم كرشملا هعاب ام نم كرشم نم ملسملا ضبقي
 هلخدي امل كلذ ( رثكألا عنم نإو ) هنمث مملا ضبقيو هميبيو امارح ملسملا لام
 ى ررغلاو شفلاك تامرحملا نم كلذ ريغو ابرلاو مارحلا نامثأ نم هرجت يف كرشلا
 نم لدملا ةكراشمأالإ زجي مل كلذك رمألا ناك ول هنأب هللا همحر خيشلا هبقعتو

 بهذم يف الو هبهذم يف لحي الام هرجت يف بكتري نم نيدحوملا يف نأل نيململا
 هنأل هبهذم يف هلعفي ايف لمامي نأ زوجي نكل ص طقف هبهذم يف لحي امو « هريغ
 ضارقلا ءاطعإ هركي هنأ « ناويدلا » نع مدقتو ڵ هرك ولو مرحي الف عورفلا نم
 . ملعأ هللاو ةبيرلاو مارحلا يقتيال نمو « كرشملل

 دمب وأ اهلوأ نم ( تدسف ةبراضم لك ) هنأ ملعا ( ف ) ركذ امم تققحت اذإو
 َضعبيف لوت ىلع اهيف رصتقا ولو مدقتي مل امم وأ باتكلا يف مدقت امم ءاوس اهتحص

 وأ لاملا فلت ولو هنانع ردق براضمللو هبرل هبرو ) اهيف ( لاملاف ) مالكلا
 هنأ اوقفتا اك ى لاملاب ال ةمذلاب قلعتم هقح نأل“راتخلا روهشملا وه اذهو ( رمخ
 الإ هيلع نايض الو « هيف نيمأ هنآل ردصت الب لاملا فلت نإ ضراقملا ىلع نابض ال
 . لطبيف رم اك افالخ وأ قافو هءانع لطبي ام براضملا نم ردصي دق هنأ

 ل نإو “( براضملل حبرلا ) و هلام سأر الإ لالا بحاصل سيل ( ليقو )
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 الو { فلت وأ حبر مل نإ ءيشهل نكي مل ايبيلعو اهنيب : ليقو

 براضملا لوق لبق لاملا سأر يف افلتخا نإو ى دعتي مل نإ نمضي
 نيبي مل نإ هنيم عم : هلوقو دئازلا لاملا بر نيبي مل نإ هنيم عم

 { حبرلا نم نيعملا ءزجلا براضملا

 . هلك لاملا فلت ولو هؤانع هلف لاملا بحاص هةرغ اذإ الإ هل ءانع الف نكي

 ىلع دقعلا يف اقفتا ولو نافصن ( امهنيب ) حبرلاو هبرل لاملا سأر ( : ليقو )
 ىلإفرصنتف لوآلا ديقلا نالطبل ديق الب ةك رشلا ءاقبو دقعلا نالطبل فصنلا ريغ
 ةدئافلا تمترت لاملا بحاص نأل ةك رشلا تناكو ةسءارملاو ةفصانملا وهو لصألا

 (هل نكي مل)نيرخآلا نيلوقلا ىلع يأ ( امهيلعو ) هلمعب تعقو براضملا و هلام ىلع

 . لاملا ( فلت وأ حبري مل نإ ) ءانع نم ( عيش ) براضملل يأ

 همنمام وأ لاملا بر هدح ام ( "دعتي م نإ ) اعامجإ ضراقملا ( نمضي الو )

 وأ وه مك ( لاملا سأر يف ) براضملاو لاملا بز ( افلتخا نإو ) ) هنم عرشلا
 هنأ (براضما لوق لبق )؟نزو وأ ل۔كب طوبض. وأ ةضف وأ بهذأ ؟وه ام
 يذلاسنجلاوأ ( دئازلا لاملا بر نيبي مل نإ هنيمي عم ) اذك سنج وأ اذك ددع
 ص رارقإلا وحنب اليبس هيلإ لعج ام الإ براضملا لام نم لحيال ةنأل هاعدا

 لبق" و) ناسب "الا لبقت الف هاوعدب ضراقملانم الام هسفنل بلجي لاملا بحاصو

 نيبي مل نإ هنيمي عم ) حبرلا نم اذك ىلع كتبراض ينإ : لاملا بر لوق ( هلوق )
 نم اهيف ىوقأ وهف هلام نم ةدئافلا نآل ( حبرلا نم ) هل ( نيهملا عزجلا براضملا

 نأىلع ىنتبراض : لوقي نأ لثم ى نايبلا هيلعف ةدايز يعدي ضراقملاو ع براضملا

 اذك و اذك تحر : لاق نإو ى هثلث كل نأ ىلع : لاملا بر لاقو حبرلا فصن يل
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 لوق لوقلاف رثكأ وه امم اذك وأ اذك تحير وأ رثكأ تحر : لاملا بر لاقف

 برهب"نك وهسفنل رثكألا ضراقملا ىعدا نإو ى لاملا نيبي مل نإ هنيمي عم ضراقملا
 ءع ةدم وهفرثكألا ىعدا نم :ليقو ى لاملا بحاص لوق لوقلاف هسفنل هاعداو لاملا
 لاق نم لوق لوقلاف “ كلذ ريغ رخآلا لاقو افاصنأ امهدحأ لاق نإ : ليقو
 ريناتدلاملا سأر نأ امهدحأ ىعدا نإ : ليقو ى هنيمي عم « ناويدلا » يف اك فاصنأ
 لوق لوقلاف افالخ وأ اقافتا ضارقلا هب زوجي امم كلذ ريغ رخآلا لاقو مهارد وأ
 . مهارد وأ ريناند هسأر نإ : لاق نم

 نأ ينترمأ : لاق وأ لاملا بر ركنأو هسفنل رجئتيل هاطعأ هنأ ىعدا نإو
 نم نيد ينمزل: لاق نإو “ عدم ضراقملاف « ركنأف كلامل هذخأ وأ نيدلاب عيبأ

 بحاص هبّنك و ءاركلا لبق نم وأ ى ضارقلا لام هدسفأ ام ةهج وأ عيبلا ةهج

 نإف ث هدي يف لاملا ماد ام ضراقملل لوقلا : ليقو “ لاملا بحاصل لوقلاف لاملا

 هتجرخأ دق:لاقوكلذ لاملا بر تىثأ نإو ى عّدم" وهف هبحاصل هعفد دق ناك

 لاملا كل تعفد دق : ضراقملا لاق نإو “ ضراقملل لوقلافضراقملا ركنأو

 سأر كيلإ تعفد : لاق نإو ع حبرلا اذك و لاملا بحاص لوق لوقلاف ركنأف

 يف فلت لاملا سأر : لاملا بحاص لاقف ى اهمسقن حبرلا ةئام هذهو ةئام كلام

 الب لاملا فلت : لاق نإو ى لاملا بحاصل لوقلاف حبرلا اذه نم يل هفوأف كدي

 نإ وع ضراقملل لوقلاف فلتلا وأ عبيضتلابفلت :هبحاص لاقو « "دمت الو عيبضت

 بحاصل لوقلاف ص هب ينتبراض : ضراقملا لاقو « يل حبرلاف كل هتعدوأ : لاق

 سأر يل نمضاف كل هتفلسأ : لاملا بحاص لاقو ، ينتبراض : لاق نإو ى لاملا

 تبصغ : لاق نإو ى لاملا بحاصل لوقلا سكملا يفو ع ضراقملل لوقلاف ىلام

 < ضارقلا ف ع "دم ضراقملاو “ بصغلا ف ع "دمض « هب ينتبراض لب : لاقو 0 ينم

 توم دعب هب ترجتا : ةثرولا لاق نإو « سكملا يف لاملا بحاصل لوقلاو
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 اولاقو ترجتاف هتومب ملعأ مل : لاق نإ اذك و « هل لوقلاف لبق )لاقو هبحاص

 ؛ فلتي مل : هبحاص لاقو “ لاملا فلت : ضراقملا ةثرو لاق نإو “ تمع

 :اولاق نإ وهل لوقلاف ى ال : هبحاص لاقف ى هب جرخ : اولاق نإو ع مهل لوقلاف

 . م لوقلاف ‘ كرت : لاقف ى الام كرتي م

 ضراقملا ركنأ نإو۔.“ زوجي الف نالف آاضارق هب رحتي اذكب ىصوأ نمو

 وأ ىلاب طلخلاب ىنترمأ : لاق نإ ضراقملل لوقلاف لاملا بحاص ءاعدا اطرش

 هعفدأ وأ كلام كلإ لسرأ نأ وأ كريغ لامب رجتا نأ تنذأ وأ “ يريغ لام

 هب فرعي لام نم هديب ام نأ دهشأ نإو ‘ ركنأ نإ هبحاصل لوقلاف نالفل

 نإو “هل وهفهتوم دعبو هتايح ىف هل هب هنم ًارارقإ اذك هنم نالفلف هيلإ بسنيو
 ص هديب ايف نيمأ هنأل هل لوقلاف هلامو ةعيدولل امو لاملا بحاصل ام نبو تام

 انايب اودجي مل نإو “ كلذب اوذخأ اهبحاص مسا ةرص لك يف اودجوف نيبي مل نإو
 نإو ص نيبتي ىتح هولطع "الإو اهوملع نإ مهلاومأ سوؤر ىلع هومسق ةباتك الو

 . هبحاص هذخأ ضعب نيبت

 يف ا۔متميقبف ملعي مل نإو ى هب تعبتبا امب لزنيلف عئالس لاملا سأر ناك نإو
 تفلت نإو ص اهب جرخ يتلا اهتميقبف ملعي مل نإو “ عئالسلا هيف تعيتبا يذلا دلبلا

 اوك ردا الإ و ائيش هلام يف نوك ردي الف سانلا لاومأب جرخ هنأ دهشأ نإف ةكرتلا
 . ال : لىقو هلام يف مهلاومأ

 : لاق وأ كلذ ريغ لاق ضراقملاو اذك حبرلا نم يل : لاملا بحاص لاق نإو

 هتضرقأ وأ لاملا يل تبطعأ : لاق وأ“هحبر يدي يف يذلاو كلام سأر كل تعفد

 تذخأ : لاق وأ آاضارق هكتيطعأ : لاملا بحاص لاقو يل حبرلاو ينايض يف وهف

 . ررحىلف ضراقملا لاقو : اهباوص لعلو لصألا يف اذك )١(
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 ص لاملا بحاص لوق لوقلاف لاملا بحاص ركنأف كرمأب ضارقلا لام ىلإ نيدلا

 نم لكل ام ةيمست ىعدا نمو “ هحيرو لاملا سأر ددع يف ضراقملا لوق لوقلاو
 ىعدا نمو ث ةداع رثكألا هنآل نافصن لاق نم لوق : ليقو ى ع"دم وهف حبرلا

 ام ةتفلاخ : ضراقملل لاملا بحاص لاق نإو “ ىعدملا وهف ضارقلا نالطب
 ى عدمض نونجم وأ لفط انأو ضارقلا كل تعفد : لاق نإو ى عدف هب كترمأ

 وأ ى نونجم وأ لفط تنأو كل ضارقلا تعفد : لاق نإو « هلوق لوقلا : لبقو

 ىعدا نمف نونجم وأ لفط انأ وأ نونجم وأ لفط تنأو ىل هتعفد : ضراقملا لاق

 لاق نإو ى ضارقلا لطبو هلوق لوقلاف همالك لصتا نإ : ليقو .عدف هنالطب
 . ملعأ هللاو عةدمف حبرلاو لاملا سأر كل تعفد : ضراقملا
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 باب

 دحاو سنج نم واستم صاخ يف ددعتم ةكرش أعامجإ زاج

 ء نانعلا ةكرشب ترهشو .« مهاردو رنناتدك

 باب

 نانملا ةكرش يف

 زاج ) : لاق اك عامجإب اهزاوجل ندبلا ةكرشو ةضوافملا ةك رش ىلع اهمدقو

 ( ,واستمصاخ) لام (يف) ادعاصف ةعبرأو ةثالثو نينثاك ( ددعتم ةكرش عامجإ
 نوكينأ لثم ( مهاردو ريناندك دحاو سنج نم ) سنجلاو ةيكلا وأ ددملا يف
 ةدب الو “ رب عاص اذه نمو "رب عاص اذه نم وأ ى رانيد اذه نمو رانيد اذه نم

 مل الإو ث هتلزنم لزني ام وأ ضْبَمب الإ ةكرشلاب كلميال هنأل كلذ روضح نم

 نيعلا رسكب ( نانعلا ةكرشب ترهشو ) ةك رلا ىلإ "لك كلم نم كلذ جرخي
 اهيسرف نانع ىواست اقبتسا اذإ نيسرافلا نأل ' ناهرلا يسرف نانع نم اذخأ

 :ليقو“حبرلاقاقحتساو فرصتلاو خسفلا ةيالو يف نيكيرشلا ءاوتساك ايهئاوتساب
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 ضرتعا رمألا "نع نم : ليقو “ رهاظ اهزاوج نأل ع رهظ اذإ رمألا ؟نع نم
 . اهل امهريغو فرصتلاو خسفلا ضارتعال

 رئاس نود صاخ ءيش ف اكرتشب نأ نانعلا ةك رشو : » حاحصلا « ف لاق

 تيكسلا نبا لاق اذك و « هيف نيك رتشم هايرتشاف ءيش ايه "نع هنأك ى ايهلاومأ
 . قطنملا حالصإ يف

 دحا و لك نأ اهانعمف نانعلا ةكرش امأو : ديز يبأ ةلاسر حارش ضعب لاقو

 نيملا رسكب يهو “ هدحو فرصلاب لغتشي ال نأ هبحاص ىلع طرتشي ايهنم

 دوقعلا نم يهو ى ضرع اذإ ّنَع نم : ليقو ى سرفلا نانع نم ةذوخأم اهحتفو
 . ةضوافملاك ةزئاجلا

 مزلتال وأ موق دنع روهشملا وهو دقعلاب مزلت له:ةزئاجلا ةك رشلا يف فلتخاو
 اهنإلاق نم : لاقف مهضعب عمجو“روهشملا هنأ دحاو ريغ مالك رهاظو ؟ طلخلاب الإ
 ةزئاج اهنإ :لاق نمو ى دقعلا دعب عوجرلا امهدحأل سيل نأ هدارمف دقعلاب ةمزال

 نانع نم رسكلا ى ها طلخلا لصحي ىتح ايهنم نوكي ال نايضلا نأ هدارمف

 نيملا رسكي هلوق ىنعمف “ ضرع وأ رهظ يأ ى "نَع ردصم نم حتفلاو سرفلا
 نانع نم رسكلاو حتفلا نأ ردابت ولو ى عيزوتلا ىلع ةلمجلا يف كلذك اهنأ اهحتفو
 ىلع رخآ حرش يف تيأر مث ص روهظلا وأ ضارتعالا ىنعمب نانعلا نم اهنأو سرفلا

 ةك رشلا يه “ نانع ةكرش ةظفلو « هلل دمحلاو كلذ يف صن وه ام ةلاسرلا كلت

 :نمل رثكألا وهو نيملا رسكب نانملا ةكرش : لاقيو ، ةراجتلل صوصخم ءيش يف
 نانع نم هقاقتشا لعج نمل حتفلاب نانع لاقيو ى ةبادلا نانع نم هقاقتشا لعج

 حتفب نانلا رمآلا ؟نع ردصم نأ لتصحتف « هضارتعا وأ هروهظ يأ ها رمألا
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 لضفلا مسقي مث هلام سأر ذخأل لك عوجرب افلاخت نإ تزاج لهو

 . . ؟ال وأ

 همحر همالك ىلعف ضرتعا يأ رمألا آنَع نم نانعلا نإ : خيشلا لاق دقو ى نيملا

 ردصم وه يذلا نيعلا حوتفملا نانعلانم اذخأ نيملا حتفب نانملا ةك رش : لاقي هللا
 هللا همحر فنصملا لوق ىلعو : لاق ذإ هللا همحر يشكيودسلا دارم اذهو ى نع
 طبضي هنأ خيشلا ريغ مالك يف تيأر يأ « تيأر اذك ى نيعلا حتفب طبضي ىلاعت
 يف كلذ دعب تيأر مث : يشكيودسلا لاق مث ى رمآلا "نع نم انلق اذإ نيملا حتفب

 هك راش مهل وق و :تكنلا نبال قطنملا حالصإ ينعي حالصإلا نم ةحيحص ةخسن

 ضرتعا يأ ءيش امهل "نع : لاق هنأك « صاخ ءيش يف اكرتشا يأ نانع ةكرش
 طبضف هلوقو“يشكيودسلا مالك ها « رسكلاب نيملا طبضف هيف اكرتشاف هايرتشاف

 قطنملا حالصإ نم ةحيحصلا ةخسنلا كلت خسانلا اهطبض ينعي رسكلاب نيملا
 "نع نم يذلا نآل خسانلا نم مهو طبضلا كلذ نأ رهاظلاو « ةرابعلاب فلؤملا ال
 . نعلا حوتفم رمآلا

 مهاردك اسنج وأ ص نيرانيدو رانيدك اددع ( افلاخت نإ تزاج لهو )

 ص عوجر ببسب وأ عوجر عم تزاج يأ ى تزاجي قلعتم ( عوجرب ) ريناندو
 هلثم وأ اهيلإ عجر نإ هسفن ( هلام سأر ذخأل لك ) ةميقلاب عجر ميوقتب ناك امو
 بهذ بهذ ايف ؟ زوجت ( ال "وأ ) ءاوس ( لضفلا مسقي مث ) عجرب مل نإ هتميق وأ
 ةعبرأ : ةرشع اطلخ ولف ، آضيأ ءاوس ايهندبف ىقب امو ى ءاوسلا ىلع اعيمج امهيلع
 ةسمخلا تيقب ةسمخ تبهذف المعي مل وأ المعو ‘ رخآلا نم ةتسو ، امهدحأ نم
 . اضيأ نيفصنف حبر ناك نإ و « نيفصن امهنيب ىرخألا

 دئازلا ف هقحلطبأ نمك ناك زوجي ال ام دمعت امل رثكألا بحاص نأ كلذ هجوو
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 هلام سأر ىلإ ايهنم لك عوجر امأو « اضيأ نيفصن اهنيب ناك هلك ملس ول هنإ ىتح

 ايهنم لك رضحيو ص ءاوسلا ىلع دقعىف كلذ وه دقعلا لصأ نالف لوآلا لوقلا يف
 رهظي اذهبو ى امهدقع ىلع يضم لاملا سأر ىلا عوجرلاف « رخآلا لثم دقعلا دنع
 ؛ ءاوس اهيلع بهذي بهذ ام ناك اذإ هنأ رهاظلا نا خشلا ىلع ليق امع باوجلا

 هلام سأ رىلإ لك عوجرو « زاوجلاب ىلوأ كلذ نوكي ى ءاوس امهنيب ىقبي يقب امو

 ليضافتب لاملا سأر نامسقيو ص زاوجلا : اهثلاث . (نالوق) ى زاوجلا مدعب ىلوأ
 . ءاوسلا ىلع ةدئافلاو « هامطعأ اك

 اضرأ اهيلع حبرلا نايسقيو اهاطعأ ك ال اومأ سوؤر ناذخأي اهنأ اهعبارو

 ليكب طبضت ال يتلا ءايشألا يف ةكرشلا تراص اذإ هنأ ، هلصاح ام خيشلا ركذو

 موي إملاومأ ةميق ىلع ايستقا العف نإف « الوهجم دحاو لك لام ريصي نزو وأ
 . ةكرشلا

 وأ ليكب طبض رضاح سنج نم لكل ام ىواست نإ نيدقنلا ريغب تزاج و )
 اممو ( طلخيو ) كلذ يف طبضلا لصح نإ عر ذ وأ ددع وأ ( ةميق وأ نزو

 ىريل ظفحيف هريغ هيلع ساقيو درف هنم ىقبي نأ دودعملا طبض ىلإ هب لصوتي
 الاف زوجت الف « ظفحف دوقملا كلذ ريغ نم هريظنب ىتؤي وأ « هردق هب
 ليكلا وحنب طبضت ال يتلا ةعتمألا نم كلذ وحنو بابثلاو ناويحلا لثم ىواستي

 وأ هلثم ظفح وأ ةميقلا ىلإ ارظنو ىواستي ال ام اوموق نإ الإ مهللا < نزولاو

 [آفعض ريظنتلل ظفحلاو ءاقبإلا نم هتركذ ام نأ الإ ى امهريغل ناك ولو « هب سيق
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 وأ رايعلا اذهب وأ هنازيم وأ نالف رايعب ملسلا روهمجلا عنم اك “ فلتي دق هنأل

 رم ام دح ىلع عرذو فصوب ناويح ىلإ دقنلاو ملسلا زاجأ نمو ى هنيعب نازيملا

 “ناويحلا يف طلخ الو “فصوب ام لك يف اذكهو “ىلأوآلاب هب نانعلا ةكرش زاجأ

 كلام زاجأ دقو ى هيف نانعلا رمأ فعضي امم هيف طلخلا مدع مهضعب دنع ناكف
 . سانجأ وأ سنج نم اهتميق توتسا اذإ ضورملا عيمج يف نانعلا ةك رش

 مدقيو 4 امهدحأ زيمتي ال ىقح نيلاملا طلخت نانعلا ةكرش طرش .نم و

 نرانعلا اهعاونأب عيبلاك ةك رشلاو ى نذإلا ىلعو انك رتشا ايهلوق ىلع اهيف طلخلا
 الب ةكرشلا زاجأ ظفل الب عيبلا زاجأ نمف « ظفللاب الإ لصحت الف 2 هريغو
 . ضارقلاو ةراجإلا اذك و « ظفل

 دقعنت لب ى نعم ظفلب ةك رشلا دقع صتخم ال : ةلاسرلا حارش ضعب لاق

 نيلاملا طلخك لمعف وأ ى انكرتشاك : لاق نم ةغل وأ افرع اهيلع لدي ام لكب

 ص يعفاشلا بهذم وه ازّسمتي ال ىتح نيلاملا طالتخا طارتشاو ايهب لمملاو
 قودنص يف انوكي نأ لثم امكح ولو اهطالتخا يفكي : كلام لاقو
 ص هديب ايهنم دحاو لك ناك ولو ةكرشلا حصت : ةفينح وبأ لاقو “ دحاو
 : يعفاشلا لاق يواستلا اوطرتشا امنإو « ةك رشلا داقعنا يف لوقلاب ىفتكاو

 حبرلا يف فالتخالا زوجي ال اكف ع لمعلاو لاملب لصحي حبرلا ترآل
 : ليقو « لمملا يف يواستلا عم لاملا يف فالتخالا زوجي ال لاملا يف يواستلا عم
 بحاص نبغ ايواستم لاملانكي مل اذإف ايواستم الإ بلاغلاف نوكي ال لمعلا نال
 لمع دقو ى ريثكلا بحاص نم لقأ لمعي نأ هيلع يذلا نآل ص لمعلا يف لبلقلا
 هناذخأي اناك نإو ى ءاوس حبرلا ناذخأي امهو ى حبرلل ال لاملل عبات لمعلاو ى هلثم

 لاملا ىلع حبرلا ناذخأي انلقو « لمملا يف ايواست دقو لاملا يف اتوافت نإف لاملا ىلع

 دقو « ريثكلا بحاص نم لقأ لمملا همزل هنأل نوبغم اضيأ ليلقلا بحاصف
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 ىلعف ك ءاوس حب رلا اطرشو نوسمخ رخآلو ةئام دحاول ناك نإو

 . :. .... .. .. ... .. .... .. ت اهطرش

 داز ام 0 حبرلا ف نايواستىف رثكأ رخآلا لمعيو رثكأ امهدحأ يطعي : لاقب

 . لمملا نم اهدحأ داز ام هلباق لاملا نم امهدحأ

 اذإف : اولاق ى مهدنع حبحصلا ىلع ةميقلا يف يواستلا يعفاشلا طرتشي ملو
 ايهف ةسمخ يواسي اذه زيفقو ةرشع/يواسي اذه زيفق ناك اذإ اك تفلتخا
 . ةثلاثم ناكيرش

 امهدحأل ناك ام لك نم كلذ وحنو ( نوسمخ رخآلو ةنام دحاول ناك نإو )

 : ثيدحل حيحصلا ىلع ( هطرش ىلعف “ءاوس حبرلا اطرشو ) ‘ رخآلل امم رثكأ
 هاضرب هيف لهاست قولخم قح كلذ نألو ؛ خلا '؛« مهطورش ىلع نونمؤملا ه

 نرامسقيو هلام سأر اهنم لك ذخأيف ةبهلاك كلذ ناكو ى عربتو هسفن بيطو
 حبرلا فصن ليلقلا بحاصل لمج ريثكلا بحاص نوكي دق كلذ عمو ى حبرلا

 سأر امسقي نأ دقع ول لب هلممل حبرلا ذخأ براضملا نأ ىرت الأ ى هلمع لضفل

 ايلام سأر ىواست وأ ءاوس حبرلا امسقيو رثكأ هبف ايهدحأل نأ عم ءاوس لاملا

 . ثيدحلا هل لدي اك يدنع زاجل توافتلا امهدحأ طرش و

 لبق دقملا خسفيو “ حبرلا يف توافتلا طرشب ةكرشلا دسفت : كلام لاقو

 دحاو لكلو “ ضبق نإ هب حجريو ى نيلاملا ىلع حبرلا مسق المع نإ و « لمملا

 . رخآلا ىلع لمع رجأ

 )١() ه ركذ مدقت .
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 ،طرش عقي مل نإ ره امك ةعيضولاك عبات حبرلاف 2 لاملا ىلع : ليقو
 امهدحأ اهب مدخي نأ ىلع نمثلا يف ايواستو ةباد ايرتشا نإ اذكو

 ناثلثلا تعيب اذإ ابنمت دئازو اهتمدخو اهلسن نم هل نوكيو

 اهب مدخيف ًاثالثأ اهنمث وأ ى ثلثلا هكيرشلو

 (عباتحب رلاف ) هيف يواستلا دقع ولو ( لاملا ىلع ) مسقي حبرلا ( : ليقو )
 نالو“ امزج لاملا سأر ىلع هنإف“لاملا سأر يف نارسخلا يأ ( ةعيضولاك ) لاملل
 اذهو ( طرش عقي مل نإ ) لاملل عبات حبرلا اك يأ ( وه اك ) نايضلاب جارخلا

 ولو فاصنأ حبرلاف نايب وأ طرش عقي مل ام لكو « يناثلا لوقلا يف ديق ال ريظنت

 ال رايقلاو“ رامقلاب ذخألا هبشي ريثكلا بحاص لثمهذخأ نألو “لاملا سأر توافت

 حبر رادقم ذخأو هبحاص لام حبر نم ذخأ ذئنيح هنآل ى ىضرب ولو هذخأ لحي

 ملو آاعربتو ًارجتَ انه نأل ى رامقلا كح كلذ كح "نأ ملسن الو ى اضيأ هلام

 . مهعيب يف سانلا حماستي اك رجتلا لب رامقلا اودصقي

 نمثلا يف ايواستو ) اهربغ وأ ( ةباد ) ةئيسن وأ ادقن ( ايرقشا نإ اذكو )
 ءاش نم دنع ةرجأب اهمدختسي وأ هبئانب وأ هسفنب ( امهدحأ اهب مدخي نأ ىلع
 دئازو ) كلذ ضعب وأ نبلو ٍرَيَوك اهتلغو ( اهتمدخ و اهلسن نم هل نوكيو )
 نأ ىلع وأ ص ( ثلثلا هكيرشلو ناثلثلا تعيب اذإ ) هب تيرتشا امع ( اهنمت
 هيف توافت امي كلذ وحن وأ عبرلا هكيرشلو عابرأ ةثالث كلذ نم هل نوكي
 ناك وأ ى لقأ رخآلا مهس ناكو رخآلا مهسو اهمدختسي وأ اهب مدخي يذلا مهس

 ( اثدلثأ اهنمث)ناك( وأ ) رخآلاضعبلا يف ايواسمو « لسنلاك كلذ ضعب يف لقأ
 اهمدختسي وأ ( اهب مدخيف ) ثلثلا رخآلا ىطعأ و نيثلثلا امهدحأ ىطعأ
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 ع هلمع ةلباقم يف لضفلاو س زاج ًافاصنأ حب رلا طرشو ثلثلا بحاص

 ء حبرلا نم هبانم هكيرش ىلع كردأ اهنم همهس اهب مداخ عاب نإو

 بحاص اهب مدخيف اعابرأ اهنمث ناك وأ ( افاصنأ حبرلا طرشو ثلثلا بحاص )
 رم ام كلذ ريغو لسنلاو حبرلا طرش نإ اذك و « فاصنأ حبرلا طرشو عنبرلا
 نمثو اهمدختسي وأ اهمدخي يذلا نث هيف توافت امم كلذ وحن و فاصنأ هضعب وأ
 ص افاصنأ هضعب وأ هلك ركذ امو حبرلا ناكو رثكأ رخآلا نث ناكو ى رخآلا
 نافصن ءزج وأ درف لك نأ هيف ربتعت نيفصن ىلع مسقلا ناك ثيح فاصنأ انلوقو

 زاج ) ازاجم وأ ةقيقح نينثا ىلع عمجلا قلطي اضيأو ى ةريثك فاصنأ عمتجتف
 همادختسا وأ هبئات وأ هسفنب ( هلمع ةلباقم يف ) ركذ ام وأ نمثلا يف ( لضفلاو

 لقأ وأ رخآلا لثم ركذ امو حبرلا ف همدخلا بحاصل ناكو نمثلا ىواست نإو

 اضارت ام كلذ وحن وأ رثكأ هنمث نأ عم ‘ لقأ ةمدخلا بحاصل ناكو توافت وأ

 يرج لقألا بحاص مدخي نأب دييقتلاو « ءاملعلا صعب هعنمو « يدنع زاج هب
 وه لقألا بحاص ناك نإ حيحص كلذك مكحلاف الإ و ى داتعي وأ بلغي ام ىلع
 . رثكأ ذخاي مدخي ال يذلا وأ « حبرلا يف رثكأ ذخأي يذلا

 هريغ وأ هبحاصل ( اهنم همهس ) اهمدختسم وأ ( اهب مداخ عاب نإو )
 اهتمدخ وأ اهنم دلوتي ام لك نم هريغو ( حبرلا نم هبانم هكيرش ىلع كردا )

 يف رهظ ام رظني ثالثألاب هلاثم يفو « هب طرشلا عقو ام بسحي همهس عيب لبق
 ىلع عيمجلاف رهظ ام حبرلا فصن ذخأيف نايقابلا ناثلثلا م"وقيف ةدئافلا نم ثلثلا

 انيع نوكي نأ اهتركذ قلاو اهرك ذ قلا لئاسملا ىف ءاوسو ى ايهقافتا باسح
 َ ` .. اهانيعي مل وأ ةدمل
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 اهب مداخ طرش نإو { ناك نإ هنم هبانم هاطعأ هكيرش عاب نإو

 نود هل ةنيعم ةدم اذك همدخ وأ اذك دلب يف اهيلع همدخ ام نأ
 . امط رش ىلع امهفءايهنسب هنم يقابلاو | ذك حب رلانمهل رأ وه وأ هكيرش

 ( ناك نإ ) حبرلا نم ( هنم هبانم هاطعأ ) هريغل وأ هل ( هكيرش عاب نإو )
 نمثلا نم اءزج امهدحأ طرش نإو ‘ اطرش ام بسحي دلوت امم حبرلا ريغ۔اذك و

 مداخلا عجريو ى ايلام سأر ىلإ ناعجريف ةكرشلا كلت زجت مل تميب اذإ هاطمي
 نإف ى ءارقفلل وأ اهنيب وأ رخآللف ءيش يقب نإو « هئانع ىلإ اضيأ مدختسملا وأ

 . لاوقأ هلام نم رخآلا هداز هؤانع متي .

 ناك نإ هنإ : رثألا يف اك لبقو ى ةبراضملا هبشي اذه امهدقع نأ كلذ هجوو

 نم يقابلا مث اذك و اذك ج برلا نم امهدحأل ناك نإ نيكيرشلا نيب طرشلا

 . اهطورش ىلع اهف اهنيب حبرلا

 ةدم( اذك دلب يف )اهمدختسا وأ ( اهيلع همدخ ام نأ اهب مداخ طرش نإو )

 عون ةمدخ وأ ( اذك همدخ ) نأ ( وأ ) ى اهنيب يقابلاو هكيرش نود هل هنيعم

 ( هكيرش نود هل ةنيعم ةدم ) هرمت لمح ىلع تناك ةرجأ لك هلف رمت لمحك اذك
 وأ آمداخ سيل يذلا رخآلا كيرشلا يأ ( وه ) طرش ( وأ ) امهنيب يقابلاو
 كلذ ضعب نم وأ ركذ امم ايهريغو لسنلاو ( حبرلا نم هل نأ ) اهل امدختسم

 دلب وأ اذك عون نم هكيرش اهيلع مدخي ام هسفنل طرشي نأ كلذ نمو ى ( اذك )
 طرش ام لكل و ( امهطرش ىلع امهف ںامهنيب ) ركذ امو « ( هنم يقابلاو ) اذك
 اذك وةك رتشم ىرخأةدئاف ذخأت نأ لمق تتامو هل لصح ولو “ كلذ نم هسفنل

 نإف ص روكذلاو ةلغبلاك ناويحلا نم لسن هل نوكي ال ام بابلا لئاسم عيمج يف
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 امو ناويحلا ريغ نمو “ىثنآلا كلامل لب اهكلامل سل اهكلام ريغ ىثنأ نم دلت ام
 طرتشا اذإو ى اهعاونأب هتلغ يف لئاسملا كلت روصتت هنإف هايشلاك هيلع مدخي ل
 اددع طرتشا نإو > زاج سمخو عبرو ثلثو فصنك حبرلا نم ةممست اهدحا

 . ملعأ هللاو زجي مل
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 باب

 : هلام هبحاصل لك حيبي نأ ةضوافملا ةكرش

 باب

 ةضوافملا ةكرش يف

 بك ربوهنم لك أيو هب رجتيف ( هلام هبحاصل لك حيبي نأ ةضوافملا ةكرش )
 ةضوافملا ةكرش نأ ىلع ءانب اذهف ى هتدئاف اذك و « هل اكلم نوكيو سبليو

 ' اضرع ناك ولو ةدئافلا هنم تدلوت ام وهو ةدئافلا لصأ و « ةدئافلا يف نوكت

 هنأ هل ةحابإلا يف هبحاص لثم ايهنم دحاو لك لام نوكي نأ خيشلا لوق ىنعمف
 ا همحر عيبرلا بهذم وه امك « هتدئافو هلصأ هلك هل احابم هنوك يق هلام لثم

 هنم رهظأ فنصملا ةرابع يف اذهو ث ةضوافملا ةكرش يف سانلا نيب فراعتملا وهو

 اهدقع دعي الإ ملعي مل ولو دحاو لكل ام ةضوافملا يف لخديو خيشلا ةرابع يف
 ء ١لع ام الإ لخدي ال : ليقو “ روهلا دنع اهيلع قباس لامي هل رقي نأ لثم"

 هيف فرصتلا هل حابأ هنأ ةحابإلا يف هلام لثم : هلوقب خيشلا ديرب نأ لمتحيو

 ضمي لوق وه « اهنيب ةدئافلاو هل قاب ٢لك لام لب « هايإ هكلم هنأ ال رجتلاب
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 ص هل ةلمتحم اهنكل فنصملا ةرابع نم ردابتي ال هجولا اذهو « مهريغو انباحصأ

 هبساني اضيأ ؟ لوصألا يف كارتشا اهطرش نم لهو : هلوق نم اضيأ ظفل معن
 ةحابإلايف هلوقل لوآلاهجولا اهنم ردابتي هنإف خيشلا ةرابع امأو ى هتدارإ يوقيو
 كارتشالاو فرصتلا لب كارتشا ريغ نم فرصتلاب ةصتخم تسيل ةحابإلا نإف هل
 يف هبحاص لام لثم لقي مل كلذ دارأ ول هنأب باجيو ع فرصتلا هيلع بترتملا

 سيل هنأ عم هنيد هنم صلخيو هب لقتسيو هذخأف هل هحابأ ذئنبح هنال ةحابإلا
 هبحاص لام لثم لاق املف “ هلام هبحاصل "لك كتّلمي "نأ : لوقي لب « اذكه
 كل هتلعج دق : لاق هنأك ى حبرلا ةلعل فرصتلا ةحابإ دارأ هنأ انماع ةحابإلا يف

 . عرشلاب كنع ًآروجحم ناك نأ دعب فرصتلا يف كلام

 ص نيلوقلا لمشتل ةلمتحم ةرابعب ايتأ فنصملاو خيشلا نوكي نأ لمتحيو

 ةحإبإلو ص لوق وه امك ةدئافلل فرصتلا ةحابإل لماشلا ةحابإلا قلطم ادارأو
 . لوق وه امك فرصتلاو كلمتلا

 لاقي امك ى هدنع امب هبحاصل اهنم لك ضافأ نم ذوخأم ةضوافملا مساو

 ص هبحاصل رمآلا ضوف اهنم لك و ى ناضوافتم ثيدحلا يف اكرتشا اذإ نيلجرلل
 نع يناسارخلا مناغ يبأ ةنودم يفو 'ا؛هئشا ىلإ يرمأ ضوفأ ول : ىلامتشا لاق
 رقأ اذإ اهنأو ‘ عمجأ لاملا يف الإ نوكت ال ةضوافملا نأ : زيزعلا دبع نب هللا دبع

 ناكو هبحاص نود ةعلس ايهدحأ عاب نإو ى هبحاص ىلع زاج ءيشب اهدحأ
 مزل ائيش بئاغلا ىلع دحأ ىعدا نإو « هتموصخ هيلع تزاج ابئاغ هبحاص

 )١( رفاغ : ٤ ٤ ..
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 ؛ فالخ؟ طقف ةدئافلا يف وأ اضيأ لوصألا يف كارتشا اهمطرش نم لهو

 تعطقنا اهدحأ تام نإو ى ةنيبلا تماق اذإ بئاغلا مزل ام امهنم دهاشلا

 . ه ا تيملا ىلع ايب ايهنم يقابلا ذخؤيو ةك رشلا

 لك لعجي نأ اهانممف ةضوافملا ةكرش امأ : هصنو “ ههبشي ام انموق رثأ يفو

 ةبيغلا يف ءارتكالاو ءاركلاو ءارشلاو عيبلا يف فرصتي نأ هبحاصل ايهنم

 بهو ام ال ةرجأك هندبب هبسك ام لك ةضوافملا ةكرش يف لخديو « روضحلاو

 ةصح رخآلل ايهدحأ بهو نإ الإ باوث ريغ ةبه لوخدب خسفنتو “ باوث ربغل هل
 . اهب خسف الف امهلامل اهنأل اعم امهل يهف باوثلا ةبه امأو « خسفنت الف هعهس نم

 لوصألا يف كارتشالاب احرصي نأب ( لوصألا يف كارتشا اهطرش نم لهو )
 ظفلب راشأ ( اضيأ ) اضرع وأ الصأ ةدئافلا هنم دلوتت ام يأ ى ةدئافلا لوصأ

 حيبي نأ : هلوقب دارملا نأ بساني اذهو ى ةدئافلا يف كارتشالا لوصح ىلإ اضيأ
 دازف “ ةدئافلل فرصتلا ديرب نأب ةدئافلل فرصتلا يف ةحابإلا هلام هبحاصل "لك

 هيلع فوطعملا فذحف لوصألاو ةدئافلا يف ديرب نأ لمتحيو ى انه لوصألا ركذ
 (طقف ةدئافلا يف وأ ) : هلوق فذحلا اذهل لديو “ الصأ بفطمعلا كرتو فطاملاو

 ةدئافلا تعقو نإف انضعب لوق وهو لوألا ىلعف ؛(فدلخ) هلام هل “لك لصألاو
 لاومألا طالتخا ىلع لوقلا اذهبحاص دنع قلطني هك رشلا مسا ذإ «تدسفطقف
 بهذم اذهو « هل سيل لصألا نأ لاحلاو « دحأل لصحت ال عورف حابرألاو

 ةضوافملا ةكرش يأ نوكت نأ زوجي الف : لاق ذإ خيشلا هيلإ راشأ اك يمفاشلا
 يعفاشلا نع ينارولا هدجو يذلاو ى يمفاشلا دنع يأ هدنع اهلوصأ كارتشاب الإ
 روصتت ال اهنأ ىريو “ لوصألا يف اكرتشا ولو اهلصأ نم ةضوافملا ةك رش نالطب

 يف هبحاصل احير امهنم لك طرتشي نأ ةضوافملا مسا نم ذخؤت يتلا اهتفص نأل
 نوك نع جرخ طلتخا اذإف ص ررغلا نم اذهو ى طالتخا ريغ نم هسفن كلم
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 ايف لب هبحاص هكلمي مل اهف هبحاص ضوفي نأ ةضوافملا نأل ةضوافم ةكرشلا
 . لاق امك اقلطم اهعنم يمفاشلا نأ دارأ خيشلا لعل وأ ى زيمتم وه هكلم

 ةك رشلا مما نآل زوجت ال ةلطاب ةضوافملا ةكرش نأ ىرب يعفاشلا لراكو

 : هلوق ىنعم نوكيف “ عورف حابرألا نأو « لاومألا طالتخا ىلع قلطني هدنع

 كارتشاب الإ روصتت ال اهنأ ص هدنع الوصأ كارتشاب الإ نوكت نأ زوجي الف

 ىنعم نع جرخت لوصألا كارتشابو ث لصألل عبات حبرلا نأ ثيح نم لوصألا
 اهزيجحي هنا لاتحا بناج يوقت هدنع ةظفل نكل ى تلاحتساف ةضوافملا ظفل

 نإ انضعب لوق وهو يناثلا ىلعو ؛ نيلوق هل لعلف “ لوصألا كارتشا طرشب
 ام ىلإ لك عجر اهداسفب مكح ثيحو « تدسف اعم لصألا و ةدئافلا يف تعقو

 : طورش ةضوافملا ةحصل انموقل رثأ يفف ڵ“ هضرع هب عيب

 ص كلذك قرو وأ ى نيبناجلا نم ابهذ هيف لمعي ىذلا لاملا نوكي نأ :لوألا
 نم اضرعو بناج نم ابهذ وأ « كلذك رخآلا نمو بناج نم اقرو وأ ابهذ وأ
 الف ،ال شأ رخآلا ضرعلا سنجننم ناك ءاوس ى نيبناجلا نم اضرع وأ ڵ رخآلا

 فرص هنأل ى روهشملا ىلع اقرو رخآلا نمو ابهذ بناج نم نوكي نأ زوجي
 طرتشيف ايهنم بناج لك نم قرولاو بهذلا ةحص امأ « عونمم كلذو ةكرشو

 نم ضرملاو بناج نم نيعلاب ةك رشلا ةحص امأو ى نيفنصلاو نيرادقملا ءاوتسا
 قافتالا ةلاح يف امأف ص نيضرملاب اهتحص نأو « ةنودملا بهذم وهف بناج

 لاملا سأر نآل فالخلا نم روهشملا ىلعف فالتخإلا ةلاح يف امأو قافتالابف
 كارتشالل ضرملا راضحإ موي ميوقتلا يف ربتعملاو عنام الف ضرملا هب موق ام
 ةدساف تعقو نإ امأو ، ةحيحص ةك رشلا تمقو اذإ اذهو ى توفلا.موي هنأ ال
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 عم ضرملا نأل ص هضرع هب عيب ام ايهنم لك لام سأر نوكي نأ روهشملاف
 . عببلا موي ىلإ هنامض يفو هبحاص كلم ىلع لزي مل داسفلا

 سأر ناك نإف ث نيبناجلا نم اماعط لاملا سأر نوكي ال نأ : يناثلا طرشلا

 ص هضبق لبق ماعطلا عيب زاوجلا نم مزلي هنأل زجي مل نيبناجلا نم اماعط لاملا

 اهدحأ عاب ناف > رخآلا ماعط فصنب هماعط فصن عاب دق اهنم دحاو لك نأل

 رخآلا دي نأل ‘ هضبق لبق هارتشا ام عاب دقف ةكرشلا ىلع ماعطلا اذه
 . هبف ةلئاج

 ء نيلاحملا ردق ىلع اعزوم نارسخلاو حبرلا نوكي نأ : ثلاثلا طرشلا
 فصنلا طرش ولف ى اثالثأ اهنيب حبرلاف نيفلأ رخآلاو افلأ امهدحأ جرخأ ولف

 ذخأيف حبرلا لضافب نيفلألا بحاص عجر المع نإو « لمعلا لبق خسفو تدسف
 ؛ ها عومجملا ةرجأ سدس ذخأيف هلمع لضافب هيلع رخآلا عجربو « هثلث

 اذإ ىربكلا ةنودملا يف روكذملا زيزعلا دبع نبا لوق كلذ ضعب نم برقيو
 كلذ نم رثكأ رخآللو مهرد فلأ امهدحألو ةضوافم ةكرش نالجرلا كرتشا

 هذه : عيبرلا لاقو . ذخأن هبو زيزعلا دبع نبا دنب ةضوافمب هذه تسيلف
 لدي ۔ هلوقب لاق نمو عيبرلا يأ _ ءالؤهف “ نافصن امهنيب لاملاو ى ةضوافم

 هلام نم ا ءزج عاب ايهنم دحاو لك ناكف ى عيبلا ىرجم مهدنع يرجت اهنأ مهل وق
 . هكيرش لام نم ءزجم

 ىرنف ى لوقلا اذه ىلع تاكلمتملا عاونأ عيمج يف اذه عقيو : خيشلا لاق
 ناك ادإ ماعطلا نشتسي ل خيشلا نكل « عيبلاك ةضوافملا نأ تنأ زيزعلا دمع نبا

 . فلالا رثألا بحاص هانثتسا امك نيبناجلا نم
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 قادص اهيف لخدي الو . امهنيبف باوث ةيده وأ حبر ناك نإو

 ةك رشلا كلت تناك نإهنأ<ةضوافم هذه تسيل : زيزعلا دبع نيا لوق هجوو

 سوؤر ىلع تناك نإ الإ ى رثكأ هلام سأر ناك نم نبغلا مزل طقف ةدئافلا يف
 رهاظلا وه امك لاملا سأر يف يواستلا ةضوافملا طرش نأ ىري ناك نإو لاومألا

 امنإف نانعلا يف يواستلا طرتشي مل ولو ى افنآ روكذملا ىربكلا ةنودملا مالك نم

 سأر توافت زاوج رثألا يق رم دقو ث ايلام سأر توافتل ةضوافم تسيل : لاق

 لاملا سأر توافت يف فلتخا دقف لاملا سأر ىلع حبرلا نوكي نأ طرشب امهلام

 . نانعلا يف هيف فلتخا امك ةضوافملا يف

 اهل اهيبشت كلام ةضوافملا ةكرش يف لاملا سأر يف يواستلا طرتشي مل نممو

 : لاق هنأ هنع يور « ةفينخ وبأ ةضوافملا يف يواستلا طرتشاو « نانعلا ةكرشب
 . ةك رشلا يف لخدي نأ الإ ءيش امهدحأل نوكي ال

 لخلاو باطتحالاك بسكلا نم وأ لاملا كلذ نم ( حبر ناك ناو )

 ءازجو ى ةيقاب اهتكرش و نافصن (امهنيبف) امهدحأل ( باوث ةيده وأ ) عئانصلاو
 حبرلا امأو ى ةيقاب ةكرشلا نأو ع ايل اهنأ ىفخي الف ايهلام نم باوثلا ةيده
 كرتشت نأ لثم ( قادص اهيف لخدي الو ) اهنيب هنأ ىلع ةدوقعم اهسفنب ةدقعلاف
 كرتشت نأ لشم : ليقو . قادصلا اهلخديف لجر عم وأ ىرخأ عم ةأرما

 اهب ىنز نإ رقعلا كلذك و ص هتمأ نم قادصلا هلخدي وأ اهلخديف لجرلا وأ يه
 ديصلا وأ ةمألا ىضرب وأ هلك كلذ ف ارهق هدبع وأ امهدحأ ةَمأب وأ هب وأ

 وهو صاخلا ظفلل آاليعتسا قادصلا ظفل يف كلذ لخدأ هنأ لمتحيو ى امهدحو

 ص ماعلا يف يعرشلا حاكنلاب هجوزلل لعجي يذلا رادقمال عوضوملا قادصلا ظفل
 نكلو ى قادصلا فصن قادصلا لثمو ث جرفلا ىلع عرشلا همزلي ام قلطم وهو
 ءانثتسا عم لاملا يف ةضوافملا زاجأ نم لوق ىلع روصتت امنإ ةمألاو دبعلا ةلأسم
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 ٠ ٠ . ة ز وأ باوثل ال ةيده وأ ثرإ وأ ةيد الو

 ص ةمألا وأ دبعلا هب يرتشيف الام وأ دبعلا وأ ةمألا الثم ىنثتسيف “ هضعب
 : نيضوافتملل رقملاو قادصلاف ةكرشلا يف نالخاد امهنإف الإو

 ةبه وأ ةيد وأ ثرإ وأ قادصب امهدحأ كلم ةمأ وأ دبع لخد نإو

 ثدح اذإو « ةخسفنم ةكرشلاف هل بوهوملا هب صتمي امم كلذ وحن وأ باوث ريغ
 لبق ةضوافملا تدقع اقادص وأ احرج وأ رقع رظناو “ تخسفنا لخدي ال ام

 تاداسلل وأ نهباحصأل هلك كلذ يف نهف اهدعب نثدح وأ نهموزل دعبو نهضرف

 امهدحأ يلو ةساح ةيد وأ امهدحأ يلو ةيد ( ةيد الو ) « ةضوافملا هب خسفنتو

 ةساح ةيد وأ هرعش وأ هئادوس وأ هئارمح وأ هئارفص وأ “ هحرج وأ هوضع وأ

 ثرإ وأ ) هرعش وأ هئادوس وأ هنارمح وأ هئارفص وأ هحرج وأ هوضع وأ هسفن

 ىطعي امو ءاضعألا ةاشو قوقحلا تلمش ( باوثل ال ) باوث ربغل ( ةيده وا
 راثلا وأ ناويحلا وأ نيملا ةاكز ( ةاكز وأ ) ى هب هل يصوأ امو ءارقفلا يف
 صتخم هلك كلذ نأل « شارفلا رانيد وأ ةففخم وأ ةظلغم ةرافك وأ رطف ةاكز وأ

 . ةدقعلا هب خسفنتف هل ثدح نم هب

 : « طقللا » يف لاق ؤ هب حخسفنت امهدحأ هب صتخم ام لك نأ ؟ هطباضبو

 الإ مهنيب وهف ائيش مهنم دافتسا نم لكف ةكرشلا مهف تدعق اذإ ءاكرشلاو

 ص قالطإلا هل لدي امك ةكرش لك يف اذهو هل وهف هل تيطعأ نمف « قوقحلا
 ثرإلا وحن نأل ى ابسك سيل امم هوحنو ثرإلا جرخيف ‘ بستكا دافتسا ىنعمو

 . بسك الب هكلم لخدي

 دارأو هب رجتاف رخآلا ىلع ايلام نيلجرلا دحأ ذخأ نإ : زيزعيبأ«طقل».يفو

 عرزلا يف هكيرش ةصحل ًآريجأ رجأتسا نمو ى اهنيب حبرلاف هسفنل حبرلا كاسمإ
 عدوي الو > ال : لقو > هب رجأتسا ام هكيرش ىلع كردأ هسقنب هتصح دصحو
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 عرزلا ةكرش ىلع اقفتا نإو “ نذإب الإ ادحأ اهطعي وأ امهتباد امهدحأ
 درب ل ولو زاج ر ذسلا نم هبوني ام رخآل ا هل د رب ن ا ىلع هدنع نم اهدح أ ثرحف

 . دصحلا دعب الإ

 ص لفطلا هيخأ عم اهكرتشا نإ غلابلا نذإب راجشأ نم لك آلا زوجيو
 نيكيرشلا دحأ عاب نإو ى عاطتسا ام مهنم "لك نيلماملا ءاكرشلا نيب ءانع الو

 نم ذخأ ام هعم مسقي نأ هيلعف فلت ىتح بئاغلا مدقي ملو ضرع يف همهس

 ىلع مسوق؛ 'مك ىلع ةكرشلا نيبي مل نإو تامو يكيرش نالف :لاق نمو ى نمثلا
 ص انيبف اهريغ وأ ةاكز نم :هكلم لخد وأ نيديقملا دحأل بهو امو “ فصنلا
 تلزنو ى اهيبأ وأ ايلام ةمرحل ايمل بهو ام الإ امهنيب انوكي الف ناكيرشلا امأو

 ةفرغ اممج ىتح ناعمجي اناكف ايل لصأ الو جوز اهل ةأرما « تالت » يف ةلئسم

 ص تالت لهأ لاقف “ةك رشلا تعًداف « اهريغ نعو اهنع تايف الخن ايرتشاو ريمش
 ةوخإل ةكرشلا تدمق نإو ى نيفصن اهنيب اومسقف رثكأ وأ ممجي ام لثم عمجت

 يطعيو مهنيب وهف اوركنأو يتأرما لامب هتيرتشا : لاقف لصأ مهدحأ ىرتمعاو
 ضعب هيلع رجحف ائيش لجرل ءاكرشلا دحأ عاب نإو ى الام نم ذخأ ام ةأرملل
 هعم عضبأ نإ اذكو ى هل عاب يذلا هنأل هل عفدي هنإف نمثلا هل عفدي نأ هئاكرش
 مهدحأ اهادفف ةكرتشم ةباد تبصغ نإو ى اومسنقي مل وأ اومستقا ةفلسلا وأ

 تيب نم ةنيزخ جرخي نأ مهدحأ اوذخأ نإو « مهبوني ام هئاكرش ىلع كردأ
 نمف قوقحلا الإ « مهنيبف دافتسا نمف ةك رشلا تدمق اذإو ى كلذ مهلف ةكرشلا

 نإ الإ هتجوزل وأ هريغل وأ بئاغلل اذه ىرتشا هنأ هلوق لبقي الو ى هلف اهيطعأ
 ةمسقلا دعب هلوق لبقي الو ى هلف دافتسا نمف ةمسقلا تخسف اذإ و “ كلذ نسب

 عاب ايف لماميو ى هتيانج يناجلا ىلعو « اهلبق لبةيو “ مهعفانمل هذخأ نيدلا "نأ
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 لاملاو ةضوافم اهنأ راتخملاف رثكأ رخآللو فلأ امهدحألو اضوافت نإو

 هبحاص . لام نم ءعرجب هلام نم ًاعزج عاب نمك ناكو نافصن

 ةمدخ ف ءانع ءاكرشلا ند سىلو هئاكرش نم راكنإلا فرعي ل ام لقتنملا نم

 . مهنيب كردي ءانعلا : ليقو ى ةكرتشملا

 ةئام امهدحأل وأ ى لقأ وأ ( رثكأ رخآللو فلأ امهدحألو اضوافت نإو )

 ص رم امك ( راتخاف ) لاملا سأر يف اهتوافت نم كلذ وحنو نوسمخ رخآللو

 ضوافتلا نم ةموهفملا ةك رشلا هذه يأ ( اهنإ ) هلوقب لاق نمو عيبرلا لوق وهو

 ( ةضوافم ) يفرعلا تابثإل هب ظوحلملا اضوافت نإو هلوق يف روكذملا يوفللا

 اركذي مل ولو ( نافصن ) هتدئافو هلصأ هلك (لاملاو ) ةضوافم ةكرش يأ ةيفرع

 هلام نم ءزج عاب نمك ناكو ) هيف وأ ةدئافلا يف اتوافت اركذ وأ نافصن هنأ

 عيبلا ماكحأ هيلع مزلي الف ماهفإلا ةدايزل هيبشت كلذو ( هبحاص لام نم ءزجب

 الو ابر هنأ يعديف امهدحأ وأ امم اباغ دقو ناسنجلا قفتي دق هنأ لكشي الف

 نزو وأ ليكب نيتعيب وأ ىفوتسي نأ لبق هريغ وأ ماعطلا عيب ىلإ يدؤي هنأ

 ص ةمذلا يف ام عيب الو نزو وأ ليكب ءارش هل مدقت وأ ، فوتسي مل نإ دحاو

 ثيحب طلخو رضح نإو ى مهوتي لاكشإ الف طلخو هيف كروشف رضح نإو
 هيلع يرجي ال كلذ نأ رهظف هزيمت مدعل هلام عيب اهنم لكل حصي مل زيمتيال

 . عيبلا مكح

 بوني امو هلام سأر هل لك لب نيفصن لاملا سيلو ةضوافم اهنإ : ليقو .

 هلام سأر دحأ لكل ص كرتشم لاملاو ةضوافم : لبقو ث ةدئافلا نم هلام سأر

 قباطم ريغ اهيف توافت اطرتشا ولو “ اطرتشا نإ ةدئافلا ين اهطرش ىلع امهو

 . الوصأ توافتل
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 اكرتشي نأ امإ امهنأ اهيف لصحتف كلمم ام يف عقتو . اهتسيل ليقو

 ىلع اهيف وأ ض كلذك طقف اهيف وأ > توافت الب ةدئافلاو لصألا ف

 ء ةدنافلا يف توافتلا زاوج عم لوصألا يف وأ امهلوصأ ةميق

 تسيل يأ ( اهتسيل ) هلوقب لاق نمو ى زيزملادبع نبا لاق يأ ( : ليقو )
 سوؤرىلع ايهف٤تبثت ملو اهتوبث دارأ ةلطاب ةك رش لب ةضوافملاةك رش ةك رشثلاهذه

 ( كلممام ) لك ( يف ) ةضوافملا ةكرش ( عقتو ) “ لاملا بسحب ةدئافلاو الاومأ

 ه ةمذلا يفام ضبقيف اهل لباق ريغ ءيش نوكي الو ى هلاق امم ائيش امهدحأ جرخي ال
 اهوحن وأ ةنامألاب دحأ دنع وأ ةمذلا يف ناك ولو هيف كراشي : ليقو ى رضحيف

 ( لصألا يف اكرتشي نأ امإ ) نيضوافتملا يأ ( امهنأ اه ) ةفص ( يف لصحتف )
 الو لصألا يف ( توافت الب ةدئافلاو ) اضرع وأ الصأ ةدئافلا هنم دلوتي ام وهو

 يف نايوتسيف ةكرشلا دقع تقو ىلإ رظنلاب ميوقتلاب ايلام ىواست نأب ةدئافلا يف
 ص اضيأ لوصألا يف كارتشا اهطرش نم له : هلوق نم لصحتم كلذو ى ةدئافلا
 هركذو ى هلام هبحاصل لك حيبي نأ ةضوافملا ةكرش : هلوق تالاتحا دحا وهو

 يأ (اهيف ) اكرتشي نأ ( وأ ) ص نافصن لاماو ةضوافم اهنأ راتخملا : هلوقب آضيأ

 اذهوةدئافلا يف يأ توافت الب ( كلذك ) هلام سأر "لكلو ( طقف ) ةدئافلا يف

 (امملوصأ ةميق ىلع اهيف)اكرتشي نأ ( . طقف ةدئافلا يف وأ : هلوق نم لصحتم
 : هلوق نم لصحتم وهو ةدئافلا نم هلام سأر بوني امو هلام سأر "لكلف

 هريغو راتخا ريغ كانه نأ هموهفم نإف ى نافصن لاملاو ةضوافم اهتأ راتخاف
 اهنأ وهو « كانه رخآلا ركذي ملو « اهتسبل ليقو : هلوقي ايهدحأ ركذ نالوق

 ص ةدئافلا نم هبوني امو هلام سأر ايهنم لكل لب “ نيفصن ريغ لاملاو ى ةضوافم

 توافتلا زاوج عم ) اهيف نيتوافتم وأ ءاوس ( لوصألا يف ) اكرتشي نأ ( وأ )
 وأ ص لوصألا تتوافت نإ لوصألا يف اهتوافتل قباطم ربغ توافت ( ةدئافلا يف
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 هلام فصن هبحاصل لك بهي نأ اهدقع ادارأ اذإ امهل نسحتساو

 هيلع اقفتا ام ىلع وأ امهنيب نافصن هايعس ايف نيديقع نانوكهف

 روك ذملاراتخلا ظفلنم موهفم وهو توافتت مل نإ لوصألا يواستل ابحاصم اتوافت

 رخآلل دحا ولك لام حص دقف“كل يلام : رخآلل اهنم دحاو لك لاق نإ و « اضيأ

 . تلبق نإ ةبه كلذو ى اكرتشي ملو

 لك بي نأ ) ةضوافملا ةك رش دقع يأ ( اهدقع ادارأ اذإ امل نسحتساو )

 كل فصنلا اذه نأ نييعتو ى ةمسقلا ىلع ال عوبشلا ىلع ( هلام فصن هبحاصل

 نافصن اهنيب لاملا نأ اك ( امهنيب نافصن هايعس ايف نيديقع نانوكي ) اه ( ف )
 نزجأاذإ كلذ ريغ وأ ةعبارملا وأ ةثلاثملا نم ةدئافلا ىف ( هيلع اقفتا ام ىلع وأ )
 زاوجىلع ءانب اذهو ى هلام سأر لكلو « ماسقأ ةثالث قوف ةمساقملا ىلع ةضوافملا

 هنإف لوصألا يف توافتلا زاجأ نمو “ لصألا قفتا ولو « ةدئافلا يف توافتلا

 اثلث نوكيف ى هلام ثلث وأ ى هلام يثلث رخآلل اهنم لك الثم بهي نأ نسحتسي
 ص اهيلع اقفتي مل نإ نافصن وأ ى كلذك ةدئافلاو ‘ رخآلل ايهثلثو ايهدحأل نيلاملا
 "لك به نأ زاج ثلثلا قوف ام ىلع ةمسقلا اتزجأ اذإ و « اقافتا ىلعف اقفتا نإ و
 ةسمخ وأهلام سمخ وأ هلام سامخأ ةعبرأ وأ هلام عبر وأ هلام عابرأ ةثالث رخآلل

 . اذكهو هلام سدس وأ هلام سادسأ

 ايركي رايد وأ لخن وأ رجش وه الصأ اهجوزلو الصأ ةأرملل نأ فرع اذإ و
 ةدئافلا يق ناكرتشي نيضوافتملاك ناجوزلاف اهنيب اهيديأ نيب ايف ثرحت ضرأ وأ
 نإف ى الاومأ ةلغ اطلخ نإ الإ نيكيرش نانوكي ال : ليقو ى الوصأ ةمق ىلع

 اهف اهجوز ةايح يف ةدحاو مهترصعمو مهرشنمو مهردنأ نأ ةنيبلا تدهش

 اهف عرزلا الإ دوهشلا ركذي مل نإو « اهلاومأ ردق ىلع ايعس ام عيمج يف ناكيرش
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 آ ونأم ولو لقاع غلاب عم دقعتو > ةئالث ىلإ زوجو نانثا ناديشعلاو

 اذك و ؟ ال "مأ ردنآلا بوني ام ةدئافلا نم ةأرملا كردت له اوفقوو ى هيف ناكيرش

 اودهشام"الإ هذه مهتداهشب كردت ال اهنأ يدنعو ى نوتيزلا وأ تيزلاب اودهش ول

 ص اهيف ةكرش اهل تناك تويزلاو عرزلاك نينثاب اودهش ولف « الثم عرزلا نم هب
 كحم دقف اذك ةلتغ "الإ هب رجتي رخآ ائيش هل نأ نيبتي مل اذإ نكلو ؛ اذكهو
 . ةكرش ةلغلا يف اهل نأ ةنيبلا تماق اذإ ةدئافلا يفو اهيف ةكرشلاب اهل

 ( نانثا ) ةكرشلا عاونأ نم اهريغو نانعلاو ةضوافملا ةكرشل ( ناديقعلاو )

 عم نوكيف ادعاصف دحاو اهيلع ديزي ال نينثا اهئاقبب اعرش اهيلع موكحم يأ
 وأ < ةرم لوأ نم اهودقعيف ادعاصف ةثالث عمتجي نأب ى ادعاصف ةثالث دحاولا
 . زوجي ال كلذ لك « آدعاصف دحاو امهيلع ديزيف نانثا اهدقعي

 نأل ص مهرايتخاب تدقع نإ ( ةثالث ىلإ ) ةك رشلا يف دوعصلا ( زآوجو )
 ص ةماملا دنع فورعم ريغ ءازجألا نم كلذ لقأو “ نافورعم ثلثلاو فصنلا

 اهريغوطقللا يق اذك و « هعم زوجت الو س ةك رشلا يف رثؤي لهجلاف الوهجم ناك اذإف

 ام لك يف يل رهظي ابف زوجت لب ى يدنع لكشم كلذ نكل ى ةثالث ىلع ديزتال

 هملع لدي اك س ادعاصف ةتسلاو ةسخلاو ةعبرألاك ى ءابصنألا مهبولق هيف تروصت

 ًادعاصف ةعبرألا و ةثالثلا ءابصنأ اهل وقعب كردت ىرن قلا ةماملا رثكأ لب ، ليلعتلا

 . . للا ءاش ام ىلإ

 اهادصقولو ةضوافم ةكرش نوكت الف لبق ايل ءيش الو ثرإلاب تقفتا نإو
 7 . ثرإلا ققحت دمب ظفللاب اهادصقي ىتح

 انونام ) ناك نإ ادبع ( ولو ) هيلع روجح ريغ ( لقاع غلاب عم دقعتو )
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 وأ ثرإ امهدحأل لخد نإ خسفنتو . دحاوكف ىت اذاف ة نذإب هل

 ولو تجوزت نإ ةديقعل قادص وأ ، حرج وأ هيلو لتق نإ ةيد

 . . . .. هتلخد نم اهنم أربت

 نأل ى دقعتب قلعتم وهو ع ةضوافملا ةكرش يف هديس نم ( نذاب ) رجت يف ( هل
 دبعلاكرش نإ زوجي اذك و ى هئاطعاب ةك رشلا يف اضيأ نذإ نم دب الف هديسل لاملا

 ص حبرلل رجتلا يف مالكلا ضرف نأل نوذأملا طرتشا امنإو « هديس زاجاأف ةضوافم
 هرمأ "وأ ى هديس زاجأف ةضوافم هديس لام يف آدحأ هل نوذأملا ريغ كرش ولف

 . زاجل رجتلا يف دبعلل نذأي وأ ديسلا رجتيو آدحأ ضوافي نأ هديس

 ( دحاو ) ناسنإ ( ك ) اهوك رتشم وأ اهاكرتشمف ةكرشلا ( تمت اذإف )

 . فرصتلا نم هلام يف دحاولا لمفي ام مهنم لك لعفي

 (هيلولتقنإ ةيد وأ ثرإ امهدحأل لخد نإ) ةضوافملا ةكرش ( خسفنتو )
 “ثرا و ايل نكيل نإ لوقىلعهدي ىلع ملسأ نمو هطيقلك هيلو ىرجم يرجي نم وأ
 رسك وأ كلذ ضحمب وأ هلقع وأ هساوح نمم ةساح تمهذأ وأ وه ( حرج" وأ (

 يف هدعب امو رسكلا لاخدإ نكميو ى ءادوس وأ ءارمح وأ ءارفصب بيصأ وأ
 ىرتال ةيد هامس لاملا نم هلك كلذل بجي امو ى نطابلا يف حرج كلذ نأل حرجلا

 ( تجوت نإ ةديقعل ,قادص وأ ) حرج وأ هيلو لتق نإ : هلوقب ةيدلا رسف هنأ
 أربت ولو ) ةمأ دسل قادص وأ هل رقع وأ 2 جوزقت ل وأ تجوزت امل رقع وأ

 ةديقع هل تمزل ولو هل همزل نم ىلإ ( هتلخد نم ) ءايشألا كلت نم يأ ( اهنم
 نأ لبق اهنم أربت ولو « كلذ ريغ وأ نالفل وأ دجسملل وأ ءارقفلل اهب أربت وأ
 ملولويصوملا تومب ةيصو هتلخد نإ اذك و “ يه امو يه مك ملعي نأ لبقو اهضبقي

 . كلذك اضيأ اهنم أربت ولو يه امو يه ؟ ملعي ملو اهضىقي
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 امهدحأ باصأ نإو ك ةصرق وأ ةمحلك آريسي ولو امسق نإ اذكو

 ًاخسف بجويف ؛ نالوق ؟ امهنيب وأ ةصاخ هل وه لهف ازنك

 اهنم أربت نإ هنإف لوبقلاب الإ هل ىصوملا كلم ةيصولا لخدت ال : لاق نمو
 ص لعي مل وأ كلذ لوخدب ملع هلك كلذ يف ءاوسو ى هتك رش خسفنت مل لوبقلا لبق

 ى ملع نيح نم : ليقو ى لخد نيح نم اهخاسفناب كح ملمي مل نإ دعب ملع اذإف
 نإو“حخسفنت مل اهاطمي" نأ لبق ‘ يحرج ةيد وأ « ييلو ةيد تكرت : لاق نإو
 ةدقع نأل كلذو ث اماطمي" نأ لبق اهكرت ولو تخسفنا ىبأو اهضبقل يعد
 ثداحلا كلذو « ثداوحلا كلت نم ثداحلاب لاز مومعلاو ى مومعلا ىلع ةكرشلا

 . لوخدلا دعب هادةدج ادارأ نإف « لوألا دقعلل ضقان

 وأ ايهيليكو ةرضحب وأ اهترضحب ( اريسي ) ائيش ( ولو امسق نإ اذكو )
 اهدحأ ةزاجإب وأ هبئان وأ رخآلا لمكو ةرضحو دحاو ةرضح وأ اقلطم ايهيبئات

 هعضوميف همهس لك أ ولو ( ةصرق وأ ةمحلك ) ةمسقلا دمب ولو ءيش ةمسق رخآلل
 لمف وأ هنح ف هفلتأ وأ هادهأ وأ هنيح ق همهو وأ هب ىدصت وأ هب بغي ملو

 طرش نال « هب رجتا هايري ملف هنع ابيغي مل نم ةبحصب هعضوم دعب كلذ نم ائيش
 ةمحللا وحن نم ولو همهسب لك صتخا اذإف ى ءيش لك يف ةكرشلا ةضوافملا

 صتخاهنأقدص اذإف “كلذ بقع هانفأ ولو؛صتخا هنأ هنيح يف قدص ةضرقلاو
 . دقعلاب الإ عجرت مل تخسفنا اذإف « تخسفنا

 باتك يفةروكذملا اهذخأ لحي قلا زونكلا نم ( ازنك امهدحأ باصأ نإو )

 لوعفم ةصاخف « اصوصخ يأ ةصاخ هب "صخي يأ ( ةصاخ هل وه لهف ) ةاكزلا

 نم وأ رارقتسالا ريمض نم لاح وه وأ « فوذحم هلماع لعافلا مسا نزوب قلطم

 ىلع ( امهنيب وأ ) اهيلع لعاف مسا وهو ص ثينأتلل ال ديكأتلل ايلع ءاتلاو ءاملا

 ةدقمل (اخسف بجويف ؛ نالوق ) ؟ الثم ةثلاثم وأ ةفصانم نم اهتكرش بسح
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 هاطعأ امو امهدحأل تبهو وأ ص لاملا ببسل ال ةبهك هب هصخ نم

 وأ همرحم هب ررح وأ امحل ًاقيقر قتعأ وأ لاملا نم دسفأ ايف

 . ىدص ف جوزت

 ولو قلطم با وثل الو كرتشملا ) لاملا ببسل ال ةبهك هب هصخ نم ( ةضوافملا

 اهب صتخي هنإف ( امهدحأل تبهو وأ ) ةكرشلا ىلع مدقتم لامل باوثلا ناك
 تخسفنا اعرش ءيشب ايهدحأ صتخا اذإ هنأ لصاحلاو ‘ ةضوافملا خسفنتف

 ةكرشلا لام ببسل ام امأو ى اهتكرش تبثأ زنكلاب هصخي مل نمو « اهتضوافم
 . اهنيب وهف

 وأ ( لاملا نم ) أطخ وأ دمع (دسفأ ايف ) نيضوافتملا دحأ ( هاطعأ امو )

 يف هماظ نم ىطعأ نأب ضارعألا وأ اهريغو حورجلا نم اهنود امو سفنلا ؛ندبلا
 هنإف هضعب قتعأ وأ هقتعأ نأب ( امهل اقيقر قتعأ وأ ) أطخ وأ ادمع هضرع

 وأ ) “ اهب قتعي لوقي نم دنع اهوحنو ةلثملا وأ مالكلاب هقتعأ ءاوس « هلك قتعي

 ارح جرخ هضعب وأ مرحت اذ كلم نم نأل هب هارتشا ام وهو ( همرح هب ررح
 وأ ةضوافملا دمب ج"وزت ءاوس ( قدصاف جوزت وأ ) ‘ هدحو هؤالو هلو هبلع
 . ةضوافملا لام نم قادصلا اهاطعأ نإ الإ « اهلبق

 يف ىطعأ وأ ىثنأ وأ ركذ نم هب ىنز نمل وأ ةجوزلا رقع ىطعأ نإ اذك و
 وأ جح وأ ى يصاعملا نم كلذ ربغ يف وأ ءانغلا وأ رفلا وأ رامزملا يف وأ ىنزلا

 شارفلا رانيد وأ ةرافك ىطعأ وأ ى ةضوافملا لبق هتمزل ةاكز ىطعأ وأ رمتعا

 تاعابت نم ةعابت صلخ وأ انيد صلخ وأ ء تارافكلا عاونأ نم كلذ وحن وأ

 يف وأ ذئاذللا لكأ يف فرسأ وأ ى نيعتي مل وأ اهبحاص نيعت قلاخلا وأ قلخلا

 هشلعي نمل ىطعأ وأ ى اهبوكر وأ ةفيرشلا ءايشألا سابل يف وأ ذئاذللا برش
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 هبحاص كردأ كارتشا هيف حصي ال امم ةصاخ هعفن يف هنم لعج امو

 ةعيابم لكل زاجو ى لاصفنالا دنع هلثم وأ كلذ ةميق نم هبانم

 . . . . . . . . . ءاضقو ضبقو

 ةضوافملا لام ىلع ال هسفن ىلع هب ىواد وأ هب ىوادت وأ اقيرط وأ املع وأ ةعنص
 اك ركذ ام بلاغل ماعلا طباضلا وهو هب ةصاخلا هتمفنم يف قفنأ وأ هدسفأ ام وأ

 هعفن يف) ةضوافملا لام نم يأ ( هنم لعج امو) :هلوقب صوصخلا دعب هيلإ راشأ
 هسفنل هتينب هصخ نكل كارتشا هيف حصي ام وأ ( كارتشا هيف حصي ال امم ةصاخ
 ى فرص يذلا لاملا ( كلذ ةميق نم هبانم هبحاص كردأ ) فلتف افلست وأ ةناخ

 ى خسفلا هوجو نم هجوب خسفلاب وأ ةمسقلاب ( لاصفنالا دنع هلثم ) نم ( وأ )
 هلبق وأ خسفلا دعب هتميق وأ “ فرص ام لثم ةضوافملا لام نم هيطمي نأب
 نإ و ع صاصتخالا ىلع ال : لقو “ صاصتخالا ىلع هاطعأ هنأل هئاطعإب خسفنتف

 لبق هاطعأ اذإو ى فرص ام فصن همطمي هنإف ةضوافملا لام ريغ نم هاطعأ

 هكيرشنآلةك رشلا تخسفنا اهلام ىوس هل لام ال ذإ ةضوافملا لام نملاصفنالا

 . اهبسح ىلع دعب ةكرشلا تناكف الام نم ةيمست هاطعأ نإ الإ لامب صتخا دق

 ةيلوتلا نم امهعاونأب ءارشو عيب ( ةعيابم ) نيضوافتملا نم ( لكل زاج و )
 دقنلاب هتعيابم تزاجو ى كلذ وحنو فرصلاو ملسلاو دقنلاو ةضياقملاو ةلاقإلاو
 عيب خسف لاق نم لوق ىلع ولو هلاقإلاو ةيلوتلا هل تزاجو “ لجأآلاو لجاعلاو
 لبقي نأو لواحي نأو ى ةلاقإلاو ةيلوتلا ذخأي نأو ىلوي نأ و لبقي نأ هل زاجو
 نيدلل ( ضبقو ) ةحلصم هل ترهظ نإ ةلالا لبقيو لمحتي نأو ى ةلاوحلا

 ثىحنم هيلع يذلا نيدلا صالخو ةنيادملا هل ام ريغل نيدلا ق ) ءاضقو ( هسفنل

 ديريو ى هيف هريغ ضبقو هسفني نيدلا ضبق ضبقلاب ديري نأ زوجيو “ ةكرشلا
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 بهو نإو هن ذاب املع تثدحأ ةرضم تبثتو ب امهدبعل نذإو

 وأ كلذ فنأتسا ءاوسو ڵ ةكرشلا ثيح نم نيدلا نم هيلع ام صالخ ءاضقلاب

 وأ ى يرتشملا وه ليقيف هبحاص عيبي نأ لثم ى هبحاص لعف ام ىلع ىنب

 عاب ام نمث ضبقي وأ دحأل هارتشا ام يلوي وأ “ عئابلا ليقيف هبحاص يرتشي
 كرديو رخآلانع امهدحأ نيد ضبقيو “ هبحاص ىرتشا ام نمث يفوي وأ هبحاص

 . كلذ وحنو رخآلا ىلع امهدحأ عاب ام بيع

 امهدحأ هل نذأ نإو ى رجتلا يف امهدحآ هل نذأي نأب ( امهدبعل نذإو )

 يضميو ى نوذأم ريقف رخآلا عنم نإو ى هل نوذأم وهف ملعي مل وأ رخآلا تكسو

 . عنمب هيلع داني ل نإ عنملاب ملعي مل نم عم دبعلا لف
 هيلع ناينبلا ءالعإك ايلام ىلع يأ ( امهيلع تثدحأ ةرضم تبثتو )

 تمزل رخآلا رضحي ملو هب مزلت ام رادقم ىضمو تثدحأ نإ اذكو ى هليلظتو

 تثدحأ امدعب اهئاقبإ يف هنذإب وأ اهثادحإ يف اهنم دحاو نذإب يأ ( هنذاب )

 رخآلا عم ىرج اميف لك ؟ احيو دحأ ثدحأ ام عزن امهدحأ كرديو ى نذإ الب

 . هب نذأ ام نامض هيلعو رخآلا عم ىرج اميف اضيأ هريغ همكاحيو

 فصنك عويشلا ىلع ( هتصح ضعب هبحاصل ) امهدحأ ( بهو نإو )
 نيفصن ىلع الثم اناك اذإ هنأل ( كلذب خسفنت مل ) كلذ وحن وأ هعبر وأ همهس
 كعبر بهاولل و عابرأ ةثالث هل بوهوملل ناك همهس فصن رخآلل امهدحأ بهوف

 ءيش يف هتصح هل بهو نإو “ لوأ نم ةعبارملا ىلع ادقع امهنأكف اذكهو

 . انيعم هب هزابتمال تخسقنا نيعم
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 > تنكمأ نإ ةمسقلا ىلع امهرحتو ‘ اذہكراش هريغل نإو

 . ...... . . امهتمأ امهدحأ ىرستب الو

 هبحاص ريغل يأ ( هريغل ) عوبشلا ىلع هتصح ضعب امهدحأ بهو ( نإو )

 اوناك دحأل همهس فصن امهدحأ بهوف فاصنأ اناك ولف « خسفنت ملو ( امهكراش )

 . هل بوهوملل عبرو هل عبرو همحاصل نامبر ؛ عابرأ

 اهلك هتصح امهدحأ بهو نإو « ( تنكمأ نإ ةمسقلا ىلع امهربجيو )

 ء تنكمأ نإ ةمسقلا ىلع هربجحيو ى خسفنت ملو رخآلل اكيرش هل بوهوملا ناك

 وأ اقفتيلف ةمسقلا نكم مل نإو « تنكمأ نإ هريغ ربجي ءاكرشلا نم لك اذك و

 بومهوملل نكي مل اذإ وه امنإ خسفلا مدع نم هتركذ امو “ حلصي ام ىلع اوقفتي

 ةبه دحأل هبهوف ءيش هل ناك وأ الصأ ةيشاش وأ لمن ولو ءيش هل

 دحأ كلمي ال هنأل تخسفنا الإو ص امهدحأل وأ هلبق نيديقعلل وأ جيلوت
 . رخآلا نود ائيش نيضوافتملا

 بهو اذإ اهخسفي هنإف ءابصنأ ةثالث قوف ةضوافملا ةكرش حصت ال:لاق نمو

 ذئنيح مہأل هديب ام ثلث وأ عابرأ ذئنيح مهنأل هديب ام فصن امهدحأل

 نا عنم نمو ى خسفنت ل اثلث بهوف ناثلث امهدحأ ناك ولف “ اذكهو سادسا

 هبهو اذإ و ى اثلث نيثلثلا بحاص بهو ولو « اهخسف ادعاصف ةثالث نوكت

 نم قدصتلا هل زوجي الو ى تنكمأ نإ نومستقيف تخسفنا لجألا ٦لح مث ةيلوت

 نم رثكأ نكي مل ام هذخأي نمل زاجو ى هيلع بسح لعف نإو « ةضوافملا لام
 هل زاجو ص يطعملا كيرشلا مهس نم رثكأ ةكرشلاب ملع نم ذخأي الو « همهس
 . هيلع دعي الو لاملا ةحلصم يف ءاطعإلا

 لب هل اهلك تسيل اهنأل هبحاص هل نذأ ولو ( امهتمأ امهدحأ ىرستي الو )
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 نذاب الإ يدافي وآ عج ارب وأ قلطب الو . امهدبعك اهجوزي الو

 . نيدقنلا ةاكز يف همهسب متي الو ى هبحاص

 ةلادلا هيف حصت الو راعت ال جورفلاو ك همحاصل كلم رخآلا ضعبلاو > اهضعب

 ؛ فلسلاب وأ ةلادلاب اهلك هسقنل ةكرشلا ةمأ يوني نأ حصي الو “ فلست الو

 . حصي ال كلذ لك ؟ اها رستيف هسفنل اهيرتشي نأ الو

 نم كلذ نأل ى اهارستيو هسفنل اهيونيو اهيرقشي نأ زاوج ةس يبأ رهاظو

 يرقشيف ةكرشلا لام نم الثم مهارد فلسي نأ يقبو ى كلذب مزجي الو ى هعفانم
 ةكرش تخسفنا اهب صتخا ذإ نكل ى زئاج اذه نإف اها رستي ةمأ هسفنل اهب

 ؛ةك رشلا خسفنت الو«يرستلا كلذ حصي الفكلمتلا اذه حصي ال:ليقو “ةضوافملا

 ةيراجلا يرتشيدنأ نيبو لاملا كلذ نم ةأرملا قدصب نأ نيب قرف يأ : ليق نإو

 قادصإلا نأل رهاظ قرف : تلق ؟ لاملا كلذ نم اهن يطعيو هسفنل اهيونيو
 مولعمو “ ةمألا فالخب قادصإلا دعي هكلم يف سيلف هل ءانفإ و لاملا ضعبل ذخأ
 .هنع جراخ قادصلاو همعز يف اهب صتخي ةمألاف ةكرشلا هذه طرش نم نأ

 امهدبعل ( قلطي الو ) امهدبع جوزتي ال اك يأ ( امهدبعك اهجوزي الو )
 اهجوز عم امهتمأ عجاري الو ى علخلا لماش اذه ( يدافي وأ ) هل ( عجاري وأ )
 ءادفلا ةعجرك كلام نذإب ةعجرلا تزاج دقو ىاهتعجر اهجوز كلمي مل اذإ

 : هلوق ىلإ عجار ءانثتسالا اذه ؤ ( هبحاص نذاب الإ ) ى رايخلا قالط ةعحرو

 . زيجيف نذإ الب لعفي وأ كلذ لعفيف هل نذأي ناب كلذو ت خلا اهجوزب الو

 رئاس يف اذكو ى متي هنإف اذاش الوق الإ ( نيدقنلا ةاكز يف همهسب متي الو )
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 ال هنأ كلذ لصاح لب ، ناويحلاو راثلا يف كيرشلاب كيرشلا متيو ى تاكرشلا

 اذك و « باصن امهنم دحاو لك ةصح يف مت نإ "الإ امههتضفو امهبهذ يف ةاكز

 هلام يثلث رخآلا هل بهوو هلام ثلث هبحاصل بهو نإو ى رجتلا ضورع

 ص هدحو ةاكزلا همزاتف رخآلا نود امهدحأ مهس يف باصنلا نوكي نأ نكمأ
 . ملعأ هللاو ةروصلا هذه لثم اذكهو

 -۔٤١٧-۔ ) ج ١٠ - لسنلا ٢٧٢(



 لصف

 نرال 2 اهداسف ربتخاو ه نادبألا ةكرش انم رثكالا زاجأ

 لاومألا نابعأ يف اهزا وج حصي ةكرشلا

 لضف

 مالكلا ضعب اهيلع مدقت و“ نادبألا ةكرش ق

 اذكو “ ( نادبألا ةكرش ) ةبهولا ةضابإلا رشعم ( انم رثكألا زاجأ )

 فالخلا اهيفو “ اهريغ وأ فاصنأ نم هبلع اقفتا ام ىلع انموق رثكأ اهزاجأ

 ام ، قوف ام ىلإ وأ ، ةثالث ىلإ امهنيب وأ ، طقف نينثا نيب زوجت له ى روكذملا
 ةكرشلا نأل ) “دمحم وبأ هراتخا ( اهداسف ريتخاو ) ؟ كردت ءابصنألا تماد
 اليطعت اذه سيل كلذ دمب حبرلا رجتف ( لاومألا نايعأ يف اهزاوج حصي
 حصيو ص اكلم هندب فصن كل نوكي ال رحلا نأ ىنعملا نأل ى هسفنب ءيشلل

 وأ « كلام حبر يف اناسنإ كرشت اك آضيأ لاومألا نايعأ نود حبرلا يف اهزاوج
 ةضوافملا ةكرش زاجأنم زاجأ امكو ص ءيشلا اذه حبر يف وأ “ هنم ةصح حبر يف
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 اهزبح لعلو > طقف هف وأ > ندب لمعو لام ف هب كحلا عنتميو

 ءاوس { لوصألا يف ةاقاسملاو ةبراضملا ةكرش ىلع اهساق

 امهريفل حبرلا نم ةيمست نيضوافتملا لمج زاج امكو ى لصألا نود حبرلا يف
 ةك رشك ( ندب لمعو لام يف ) زاوجلاب يأ ( هب مكحلا عنتميو ) “ كلذ طابضنال
 يف اهزيجيو لاملا لصأ يف اهعنمي داسفلا راتخا يذلا نإف ص لاملا لصأ يف ةضوافملا
 ىلع اهدقع صتخم ال اهنأل آضيأ لصألا يف تناك ولو ةضوافملا ةكرشك و ى ةدئافلا

 ء دحاو لممي ال وأ امهدحأ لمعي وأ اءاش نإ نالمعيف اقلطم دقعت لب لمملا

 ؛لمملا تال آ يف اكرتشي نأ ىلع نادبألا ةكرش دقعك و « لمملا ىلع اضيأ دقعتو
 :هلوق ليبق نم لاقي دقو“هيف وأ فنصملا لوق ليبق نم نوكيف اهيف اكرتشي مل نإو
 امهكارتشا عم هيف اكرتشا دقف ائيش امهندبب ابسك اذإ امهنأل ندب لمعو لام يف
 نم ندبلا لمعو امهدحأ نم لاملا نوكي نأ اضيأ كلذ نمو ؛ ندب لمع يف
 لامو لمع دحاو لك نم ناك نإ اذك و ى ندب لمعو لام كلذ نإف « رخآلا

 اطلا وأ ث هدحو لمملا طابضنا مدمل ( طقف ) ندب لمع يف يأ ( هيف وأ )
 روصتلا انه ةحصلا ىننعمو ؤ هبحاص دنع لوهجم امهنم لك لمع ذإ“ررغ وهف لام
 لاقيالف « طابضنالا مدمل روصتلا كلذ مدع عانتمالا ىنعمو “ طابضنالل اعرش

 ةبراضملا ةكرش ىلع اهساق اهزيجم لملو ) ص لولعملا سفن همالك يف ةلعلا

 ناتجراخ امهنأبهيفثحبيو نكلو ى ندب لمع امهيف نإف ( لوصألا يف ةاقاسملاو
 ةك رش امهيف تسيل هنأب هجتيو اذه يف مالك رمو ى امهيلع ساقي الف لصألا نع
 نكل لامو ندب يف ةك رش امهيف لاقي نأ الإ مهللا لامو ندب يف الو ندب يف
 ص فلكت هيفو “ لاملا بحاصلو هل هعفنو دحاول لمعلاو « هنمو دحاول لاملا

 . كلذ ىلع دقمي. ةاقاسملا هيف ام لصأ يف ناكرتشي امنإو

 ءاوس ةضوافملا ةكرش يف اوفلتخاو ى خلا ( ءاوس ) ةزئاج نادبألا ةكرشو
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 ام ةعنص نم هايعس ايف اكرتشي نأك ؛ لوألاف 3 هريغ وأ صوصخم يف

 نكي مل اذإ نكمي يناثلاو س امهب افلاخت وأ نيدادح وأ نيراجنك

 : ليقو لمع وأ ةعفنم صيصخت الب ايعس اميف ناكرتشيف لام امنهيب

 ناديقعلا

 هريغ يأ ( هريغ ) يف ( وأ ) ددمتم وأ دحتم ( صوصخم ) لمع ( يف ) تناك
 ايف يأ ( هايعس اميف اكرتشي نأك ) صوصخلا لمعلا يأ ( لوألاف ) صوصخ

 فنصملا دارم اذه « اهيلع ناقفتيو اهنانسعن عئانصلا نم ( ام ةعنص نم ) هناصسي

 ( نيدادح وأ)امهتراجن نم هنايمسي امف ( نيراجخ) كارتشا (ك) ملعأهللاو خيشلاو

 نوكي نأ لثم كلذو ى ( افلاخت وأ ) تيأر اك اقفاوت اهتدادح نم هنايصسي امف

 يأ ( امهب ) تدأر اك افوذحم اقفاوت ىلع فوطعم ادا "دح رخآلاو ًاراجن امهدحأ

 ناك ول كلذك و “فلاختلا اذه ىلع طلسم همبشتلا نإف ص الثم ةدادحلاو ةراجنلاب

 نيدادح و ى ادعاصف ةثالث نيراجنك ",م ام ىلع رثكأ وأ ةثالث ندبلاب كرتشا نم

 ادعاصف دحاوك و طايخو دادحو رانو ى نيدادحو راجن وأ 2 ادعاصف ةثالث

 . ادعاصف ةدحاو لمعي ادعاصف رخآ عم ادعاصف نيتعنص لمعي

 زيهجتك اتمزالت نإ الإ ةك رشلا هذه م ي نيتعنصلا ددعت زوجي ال هنأ مدقتو

 وبأ زاجأو ص كلام بهذم وهو هقحتسي ال ام امهدحأ ذخأي الئل نل لزغلا

 امهنيب نكي مل اذإ نكمي يناثلا و ) ) ڵغاتبدو راتصقك و انلثم اك اهددعت ةفينح

 ناك نإ يدنع اذك و ص ( لمع وأ ةعفنم صيصخت الب ايعس ايف ناك رتشيف لاه
 . قباسلا ايلام ريغ لمع وأ ةعنص لك نم نايعسي امف اكرتشا و لام ايل

 ةك رش ىنعملةماملا ةدقعلا (ناديقعلا ) هنأ«رثألا » ق ركذو يأ ( : ليقو )
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 هللا لضف ام لك نأ اقفتاو اجرخف ةنيفس امهب ترسكنا نيلجرك

 هايعس امن هبحاصل هديب ام فصن لك يطعي وأ امهنيبف امهيلع هب
 . هيلع اقفتا ام ىلع وأ نافصن دعب

 فلتأ وأ ءيش الب ( اجرخف ةنيةس اهب ترسكنا نيلجرك ) اهريغو ندبلا
 اقفتاور ص ءابهو وأ الام كلذ وحن وأ قيرحلا وأ قراسلا وأ بصافلا وأ لسلا

 وأ ةبه وأ امهيلع ةقدصب مأ اهلمعب ناك ءاوس ( امهيلع هب ها لضف ام لك نأ

 هايعس امف هبحاصل هديب ام فصن لك يطعي وأ امهنيبف ) كلذ وحن وأ ثرإ

 ةضوافم ةكرش هذهو ى ةعبارم وأ ةثلاثمك ( هيلع اقفتا ام ىلع وأ نافصن دعب

 اهدقع ادارأ اذإ ايف نسحتساو : لاق ثيح “لصفلا اذه لبق بابلا يف هركذ اك
 ال ىلوآلا يف رثآلا ىكح هنأل اهداعأو ؛ خلا هلام فصن هبحاصل "لك بهي نأ

 ترسكنا امهل لام ال نأ «رثألا» مالك لصحم و « هب خسف يذ يفو ‘ ثداحب خسف
 < ضمب دنع عيب يهو لام امهل ناك وأ ى اهالخدي مل وأ « رسكنت م وأ اهب

 هوجولا ةك رش نم امهنسف :هلوق لبق اهدعب هانركذ امم اهوحنو ةنيفسلا ةلأسمو

 ص يمفاشلاو كلام اهلطبأ دقو ى لام الو ةعنص ديق الب ممذلا ىلع ةك رشلا يهو
 وأ لاملا ىلع قلعتت امنإ ةكرشلا نأ يعفاشلاو كلام ةدمعو « ةفينح وبأ اهزاجأو

 دحاو لك نأل ص ررفلا نم هيف ام عم كلذ يف نامودعم امهالكو ‘ لمملا ىلع

 ىلع مالك مدقتو “ صوصحم لمع الو ةعانصب دودحم ريغ بسكب هبحاص ضراع

 .لاماهيفنكي مل يتلا يهو اندنع ندب هذه : لاقي نأ زوجيو“لبق هوجولا ةكرش
 ءيش. ءارش ق ةك رش ىلوآلا : ثالث ممذلا ةك رش ةكلاملا ضعب رثأ يفو

 نم هيلع امب امهنم دحاو لك عئابلا عبتي نأ ىلع ى افلتخا وأ الدتعا زوجت هنيعب

 . ةعلسلا نمث

 نإ زوجت س هبحاصب امهنم“لك لمحتي نأ ىلع نتيعم يف امهكارتشا : ةيناثلا
 ۔- - ٤٢١



 . نمثلا يف الدتعا

 كنعلمحتأو ينعلمحت :باب نم اهنأل زوجت ال نيعم ريغ ىلع ةك رشلا : ةثلاثلا
 ىرتشا هنأل هبحاص ىرتشا ام فصن الك مزل عقو نإف ى كفلسأو ينفلسأو
 : ثالث نادبآلا ةكرشو ص ىرتشا ام دحاو لكل : نونحس لاقو . هنذإب
 زوجتف اهل بطخ ال ةل آب ةكرش ولام سأر الو ةلآ ريغب ةكرش ةيناثلاو ىلوآلا

 ةل آبةك رش ةثلاثلاو“ةفرعملا يف ايوتساو ادحاو المع المعو دحاو عضوميف اناك اذإ

 ءارشلاب امهنيب ةل آلا نوك و اضيأ ةفرعملاو لمملاو عضوملا داحتاب زوجتف بطخ اهل
 اهكرتي نأ زوح الو « ءاركلا نم هبيصن رخآل دريو امهدحأل وأ ءارلا وأ

 نأ ةيبتعلا يف كلام زاجأو ى امهلامو امهلمع ردق ىلع حبرلا ماستقا اهطرش و « هل

 طرتشيو ع نيتوناح يف انوكي نأ لثم ، ندبلا ةكرش يف نيعضوم يف انوكي
 الإ هنود ام طايخو بايثلا عيفرل طايخك ةءادرلاو ةدوجلا يف امهؤاوتسا اضيأ
 الإ زجي مل الإو ى ابراقتي وأ ءاطبإلاو ةعرسلا يف امهءاوتساو رثكأ نودلا يتأي نأ

 . ملعأ هللاو لمملا ردق ىلع حبرلا ناك نإ
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 باب

 يف اوقرفت دالوأ هلو هسالف تبث وأ لام دحأل فرعب" مل نإ
 .مهزحب نإ كحلا يف هتمدخ مهو مهوبأ هف دعق لام ك مدقو دالب

 باي

 ةكرشلا ين احم ضعب ف مالكو > بألا ةزايح و “دقع الب ةكرشلا ق

 (دالوأهلو)لامهل ناك نإ اهس الو (هسالف تبث وأ لام دحألفرعي' مل نإ )

 لك مدقو ى دالب يف اوقرفت ) ءاوس كلذ يف ىثنألاو ركذلاو ى دلو وأ نادلو وأ

 هسالف تبثي مل نإ ايس الو ث هل ناكو ‘ خسرو هيف تبث يأ ( مهوبا هيف دعق لامب
 هلل دمحلاو تيأر مث « يل رهظ اذك « هعم اوناك لب اوقرفتي ل \

 دقو لام لجرل فرمي مل اذإو : لاق ذإ كلذ ضعب قفاوي ام ركذ ءايركز ابأ نأ

 ديبعلاك ( مكحلا يف هتمدخ مه ) مهنأل كلذ ( و ) ص تبثي مل وأ سالفلا هيلع تبث
 ايف امأو « هنع بنج يف يأ زيتح يف مهلمجي مل نإ يأ ( مهزحي مل نإ ) مديسل
 هجاوزأ ةقفنو هتقفن نم هيلإ جاتحيام الإ هدلو لام يف بألل سيلف هلا نيبو هنيب

 لام هل نكي مل نإ هيلإ جاتحي ام كلذ ريغو ةيورخأآلاو ةيويندلا هنويد صالخو

٤٢٣ 



 . . . . . كيبأل كلامو تنأ ىنعمو

 ُقحأ ”لك» ثيدحهل لديو «نكسمك هنع ىنغتسيال ام هل ناك وأ ى كلذ هنم قفني

 اورك ذامهيلع اونبو اس جاتحا نإ الإ هدلو لام هل سيلف هدلوو دلاولا ىتح هلامب

 ناك هل ناك ولف .هزاح نإ : ليقو “ هزحي ملولو غلابلا هدلول هتاكز يطعي هنأ نم

 ص هنبا ىلع دلاولل ةقفنلا نوضرفي مهنأ كلذل لديو هسفنل هلام ةاكز عفدي نمك

 كولمم ريغ نبالا نأ اوعمجأو ؟ هلام ثرب وأ هلام يف هل ضرفي فيكف ثرإلا ةيآو

 فنصملاركذ دقو“جاتحا نإ الإ هيلإ فبضأ ولو ى هل نوكي ال هلام اذكف هيبأل
 [ لصف ] فنصملل ظفللاو الاق ذإ ءاراتخاو تابهلا باتك يف الوق اذه خيشلاك

 هل كحي وأهراسعإ يف وأ راسيإ يف هتايح يف هدلو لام نم كلمتو ذخأ بالل له»

 وهف هنم هذخأي ام وأ ى هنمض ائيش ذخأ نإف ‘ رسيأ نإ هل زوجحم ال وأ هزاوج

 ريغ هنمهل زوجي ال وأ ،هكللمل هلقنب ةلخنو رادك هنّسع مئاق يف حلصي الو ى عازتنا

 ؟ ةتنسلل قفاوملا راتخلا وهو نبالا رسيأو رسعأ نإ مك اح ضرفب ةوسك و ةقفن

 . خلا «زاجأ نم نيب فلخلاو « لاوقأ

 كجلاو « هللا نيبو هنيب ابف سابللاو بوك رلاو برشلاو لكألا هل اوزاجأ و

 جح وأ ةاكز وأ تارافك هتمزل نإف “سوبلملاو بوك رملل كلمت الب اينغ ناك ولو

 هدلو لام نم ذخأي نأ هل زاج ى كلذ وحن وأ ةيد وأ شأرأ وأ ءافعضلل لام وأ

 ى نكسمك هنع ىنغتسي الام الإ ع هنم يدؤي لام هل نكي مل نإ همزل ام يدؤيو

 نم هسفنو مهوسكيو ى اهقفنيو امداخ ذختيو هجاوزأ ىلع قفنيو جوزتي : ليقو
 للا نيبو هنيب اهف امأ ( و ) قولخملل وأ قلاخلل هنم نيدلا صلخي الو « هدلو لام

 يأ ثيدحلا اذه ىنعم يأ '") ( كيبأل كلامو تنا ) للع هلوق ( ىنعم ) ف

 )١( يذمرتلا هاور .

 )٦٢( .هجام نبا هاور
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 قافنإو ةمدخل هجابتحا > ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

 دحي مل اذإ ( قافنإو ةمدخل ) بآلا جايتحا يأ ( هجايتحا ) هيف ىنع يذلا
 ى هدلو لام كلمت قلطم ال هجايتحا ىنعملا يأ « يفاضإ رصحلاو ى هب ينغتسي ام

 ص هلبق امل اريرقت اذه سيلف « بألا جاتحا اذإ ضعب دنع ديقم ثيدحلا نأ ينمي
 ص قافنإو ةمدخلهجايتحاضعب دنع كيبأل كلامو تذأىنعم:لوقي نأ يفبنيف
 مل وأ ءاملا رضح“هيقسو هراضحإو هماعط خبط يف هدلو مدخت بالل نإ : ليقو

 هبشأ اموضرم وأ فعض وأ مايعلا١ )هسبك و هبوث ةطايخ و هبايث لسغو ى رضحي

 نأ كيبأل كلامو تنأ ىنعم:لسقو ى هلامب هنع اينغ ناك ولو ى ةمدخلا نم كلذ
 ضعب زاجأ اذلو ى اينغ ولو عافتنا هلامب عفتنيو لك أي نأو دلولا همدخي نأ هل
 جابيتحالاب ديرب نأ لمتحيو ى اينغ ناك ولو هدلو لام نم اعافتناو الكأ بألل

 هركة امل آريرقتنوكيف مكحلا يف ىنغتسا ولو“قافنإلاو ةمدخلل الهأ بآلا نوك

 دلولا لام نأ نم هرهاظ ىلع ثيدحلا نأ ينعي ى كحلا يف بالل دلولا لام نأ نم

 :ليقو“ةكانييو هنيب ايفو كحلا يف : ليقو ، مكحلا يف بألا ىنغتسا ولو بألل

 هل اضيأ تبثأ ٢ضعبو “ ثرو ام نود دلولا بسك ام وه كحلا يف بألل يذلا
 . ثيدحلا رهاظ مومعل ثرو ام

 يف بألل ضمي دنع هبسكت امو ةأرملا قادصف « لجرلاك هلك كلذ يف ةأرملاو
 ىلعو « هصيصخت درو ام الإ ركذلا كح ىثنألا كح نإف « ثيدحلا رهاظل مكلا
 يف هنم هدلو الو همأ الو هجوز ثرت مل تام اذإف « مكحلا يف بألل دلولا لام نأ
 ثيدحلا يف دروو ص ةعابت ةرخآلا يف هبلع وهو هدحو بآلا هذخأيو ى مكحلا
 اموهلام هنع ىنغأ ام :ىلاعت هلوق يف ليق اكو'") « هبسك نم لجرلا دلو نإ »

 )١( ررحيلف لصألا يف اذك . )٢( ينطقرادلا ءاور .
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 نإو مكبسك نم نولك أت ام لضفأ » : قلع هنع « ناويدلا » يفو ) ي بسك

 ينعي «4بسك امو هلام هنعىنغأ امل : لجو زع هلا لاق“'")؛ كبسك نمزكدالؤأ

 نبالا نبا وأ نبالا تنب تكلم ام لكف ى نإل بسك نبإلا دلوف . ھا دلو امو

 هكلم املكف هدلو "دج وأ هدلو ابأ زاحأ اذإو “هابأ زحي مل ام دجلل وهف الفاسف
 ةعابت تناك اذإف بألل دلولا لام ناك نإ و ى هكلاملف بآلا وأ "دجلا نود وه نم

 ؛اهدحأضرم يف ولو“اينغ ولو اهنم هسفن ءىربي نأ بأللف بألا ىلع هل نيد وأ

 ءىربي مل نإو ى رثكألا هيلعو هريغل راص لاملا نآل هضرم يف ءىدبي ال : لبقو

 ملو هب دوهشم وأ هىلع بوتكم "ند الإ ال : ليقو ى هتكرت نم ذخأ تام ىقح

 نإف یةجاح الب هتنب قادص هل سيل : ليقو ى هتكرت نم ذخؤي هنإف هسفن ءىربي

 اذك و “ غلبت مل نإ ءىرب ليقو ىال : ليقو ى ءىرب اهقادص نم هتنب جوز أربأ
 أربأ نإ :ليقو ؤ هيلع كلذ ناك نم هنبا وأ هتنب نيد نم هءاربإ اذك و ى همهو نإ

 قوقحنم هريغو هسفن ءىربي : ليقو ى هدلول بالا نمض و ءىرب كلذ نم ادحأ

 ةثرول اهنأل هتيد نم هسفن ءىربي نأ حصي مل هدلو لتق نإو « ش'رألا ألإ هدلو
 قحأ ءامرغلاو“هسفن ءاربإ حصي مل نبد هيلع هلو هنبا ىلع ءامرفلا ماق نإو “هدلو

 الو ،اهدجو نإ اهذخأي نأ بأللو ى اهبحاص يبأل ةنامآلا نمتؤملا عفدي الو ى هب
 هدلول هبلع اع هسفن يمذلا ءىربي الو ى هنبا ىلع ك احلا رجح نإ هسفن ءىربي

 نكلو “كل يلع ام تعزن : لوقي نأ ءاربإلا يف فعضو ى هءاربإ حصي الو مملا

 اجرخم ثيدحلا يف نم ىنعمب ماللا لعج سيلو ى هل يلع امم يسفن تأربأ : لوقي
 نم كلامو تنأ ىنعملا نوكي نأ لمتحي لب ى دلاولل دلولا لام توبث نع هل

 ؟ : دملا ) ( ١

 . هجام نب ١ و يئاسنلا . ١ ور ) ( ٦
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 ناك اذإف ص لصألل عرف عرفلا عرفو “ كعرف كلامو كيبأ عرف تناف كيبأ

 كيبأ ن نم كلامو تنأ : ىنعملا نوكي نأ لمتحمو ى هىيأل هلامو وهف هيبأ عرف

 ادإ فلكف < حتح ملولو هم هىلإ نسحتو هب قفرتال فيكف < كلام نم هعرف تنأف

 لحترت نأ رمأ » ه ع هنأ يور ام كلذ لثمو ؟ هرب ىلع ثحلا دارملاف ؟ جاتحا
 ءابضملاو انأ : لاقف ى هبوك رل اهلحر دق سابعلا نإ : هل ليقف “ ءابضملا هل

 يفهمومعىلع كيبأل كلامو تنأ ثيدح لمح نم مهنم نأ تملع دقو'١؛« سابعلل
 ولجايتحالا وه يذلا ببسلا صوصخل ءاغلإ و ظفللا مومعب ارابتعا رسيلاو رسملا

 سانلانإليق اك سيلف جاتع ثيدحلا يف بآلا نأ نيمتي ملو “ صوصخلا اذه تبث
 ادحأ ملعأ ال ينإ :يمقلملا لاق اك الو ص كيلمت مالب تسيل هذه ماللا نأ ىلع اوعمجأ
 ال هنأل يفنلا هلع مدعب دارأ نإ لصأتسي ثيحي دلولا لام ةحابإ دارأ ءاهقفلا نم

 تلق نإو 0 عامجالا يك اح ىلعو هيلع قباس هيف فالخلا نإف « كلذ دحأ لوقي

 كيلمتلامالاهتلمش ولو دحي: تلق ؟هتنباب ىنز اذإ لجرلا دح ام كيلمتمال تناك ول
 نم نآرقلا يف درو ام عم ينازلا دح نم ثيدحلا يف درو امل ىنعملاب ثيدحلا يف
 يه نيميلا تكلم ام نأ مولعمو « نيميلا تكلم ام لحو تنبلا حاكن ميرحت
 هدبمك هتقفن بآلا تمزلل هيبأل ردبعك دلولا ناك ول:ليق هنإ مث ى تنبلا ال ةمألا
 هافكف ابسك ىقاطأ وأ هنم قفني ام دجو ام هيلع هل ةقفن ال هنأب اوحرص دقو

 هلو دبملاك كحلا يف هدنع وهف كلذ مزتلي هيبأ دبعك هنإ لئاقلا :تلق ڵ هبسك

 نب رباج نع ةجام نبا يف امك ثيدحلا كلذ ببسو « هدبع ديب ام هل اك هديب ام
 يبأ نإو ى ادلوو الام يل نإ : لاقف ع للا لوسر ىلإ ءاج الجر نأ » كلادبع
 ةانثم دمب هلوأ ميجلاب حاتجيو « كيبأل كلامو تنأ : لاقف ىلام حاتجي نأ ديرب

 , دواد وبأو يقهيبلاو نابح نباو هجام نبا هاور ) ( ١



 هلك هلام ىلع يتأي هوبأ هيلإ جاتحي ام رادقم نإ : ليق لمتحيف “ لصأتسي ىنعم
 هعمو رتل هللا لوسر ىتأ الجر نأ : ةياور يفو ص كاسمإلا يف ك هرذمي ملف

 الإ وه ام :هللا لوسراي : لاقف خبشلا لأسف “ يلام حاتجي يبأ اذه : هل لاقف مره

 لس دمحم اي : لاقف ليربج طبه مث « ةهينه تكس مث هتامع ىلعو ىلع قفنأ ام

 اهعمس اماف اهدشنأف ط اهيندشنأ : هل لاقف ‘ هسفن يف اهلاق تايبأ نع خيشلا
 تايبآلاو“هيتخأ ىلعو:ىلع يور “كيبأل كلاموتنأ :لاقو نبإلا بيبالتب ذخأ

 : هلوق نه

 اعفان كُتلعو ادولوم كتوذغ

 تبأ مل وكشلاب كتبان ةليل اذإ
 لهنتو كيلع يجأ امب لمت
 لملتأ آارهاس الإ كاوكشل

 يذلاب كنود قورطملا انأ ينأك

 ىقلا ةبافلاو نسلا تفلب املف
 ةظاظفو ةظلغ يئازج تلعج
 ىتوبأ قح عرت ل دإ كتيلف

 نكت و راوجلا قح ينتيلاوو

 هبأر دنهملا مساب ينتيمس و

.7 

 لمجت 1 ينمف ف ود هب تقرط

 لضفتلا معنلا تنأ كناك

 لعفي رواجملا راجلا اك تلعف

 لخبت كلام ن ود لامب ىلع

 لقعت تنك ول دينفتلا كيأر يفو

 كلذك وهو“هزحي مل وأ هزاح“ هيبأل دلولا لام نأ هتاياورب ثيدحلا رهاظ مش

 . موق دنع

 نإ الإ هزحي مل ولو هللا نيبو هنيب ايف الو مكحلا يف هيبأل سيل : ليقو

 , ولف سدسلا هدلو نم بآلا ثرإ ةيآ هل لديو “ هنم قفني ام دجي ملو جاتحا
 ص هلام ضعب الو هسفن لام ثري ال ناسنإلا نأل هل ررقت ام ضعب ثري م هل ناك
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 بوجوو هدلو لام يف بألل ةقفنلا ضرف اضيأ هل لديو ى يدنع حبحصلا وهو
 . كلذك رمآلا نكي مل هلام ناك ولو هيلع ةلادعلا

 ص هنبال ضوملا همزلو ارح ناك هنبا دبع بآلا قتعا نإ هنأ « ءايضلا » ينو
 ى اغلاب هدلوناك نإ ارح نوكي ال هلعل و “ارحنوكي ال .هنأ اوعمجأ :اضيأ لاقو

 كغلابلا ريغ يف ولو هركذ يذلا عامجإلا ملسن ال نكل ،الفط ناك نإ رح نوكيو

 ص قتع ةرافك يف هقتعأ نإو ى حصي مل اناجم هقتعأ نإ هنأ ديرب نأ زوجيو

 ءىطو اذإ : اولاقو ى ىتعد ل عزن الب هقتعأ نإو “ قتع عزن دعب هقتعأ نإ وأ

 . هل تدلو نإ اهدلو ةميقو اهتميق هيلعف هنبا ةيراج

 هنإف هل هنأ هوبأ ىعداف هيبأ تحت الام نيالا دافتسا نإو : « ناويدلا » يفو
 ص نبإلا ديب لاملا نم ناك ايف دعقي هابأ نإف هيبأ نع زاح هنأ نإلا فرمي مل نإ

 ملو هيبأ تحت آلام دافتسا نإو ى لاملا نم هدي يف امب ىلوأ وهف نبإلا زاح نإ امأو
 . ةثرولا نم دعقأ نبالا نوكي الف هوبأ تايف هيبأ نع زاح دق هنأ فرمي

 نم هب ىلوأ نبالاف ائيش نبالا ىلإ عدي ملو بآلا تامنإ ::لوقي نم مهنمو
 الف هتايح يف هيبأ نع زاح هنأ نبالا فرع نإو « زحي مل وأ نبالا زاح ى ةثرولا
 . هدي يف ناك امم ائيش ةثرولا كردي

 الو بآلا هيلع هكردي الف هغولب دعب نبالا بسك ام لك : لوقي نم مهنمو

 بألا ةلزنمب هلام فصن يف اهنم لكف نيوبآلا نيب اكرتشم دلولا ناك نإف ى ةثرولا
 نيب نادلو طلتخا نإو ى هماقمب"لك ةثروف ناوبألا تام نإو ى هنبا لام يف
 ريغ نيوبألا ةثرو كلذك و « مكحلا يف اهلام ىلإ نبوبآلا نم دحا و لصي الف نيلجر
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 يف ءيش ايهنم هل فرع نمف ع مكلا يف ائيش اهيلع نوك ردي ال نيطيلخلا نيوبألا
 ٠ هريغ ن ود هل وهف هديب

 تلكأو هنم تعاب اهدلو لام ىلإ ةأرما تجاتحا ول هنأ عيبرلا نع ركذو

 بألل ام هللا دبع يبأ دنع اهلو 90 عبش ىلع لكأت الو 0 متي وهو تستكاو

 لك ىلإ هب جرخت نأو ص تجوزت ولو اهنم اهدلو عزتي ال نأو « عزنو لكأ نم
 ةطقل هنأ رقأ ولو هدبع وأ هدلو ديب ام لجرلل و « لاوخأو مامعأ همف هل دلب

 هللو ى هقيدصتب لمع هقدص نإو ى لاق امب هيلع مكحي مل اذك وأ مارح وأ

 هنيع انمض دبعلا قتعو غلبو ةطقل وأ امارح ناك نإ و ى ايهتطقل يف فرصتلا

 هكردي :ليقو “ تاف هتوفو ىنغ وهو هنبا نع الام بآلا ذخأ نإو ى ةدئافلا ال
 كرسلا بألا ىنثتسيو &ى بالل وه لقو 0 هيبأ نبد لبق بآلا توم دمب نبالا

 هلوكأم هيلع قفنأ جاتحا نإ هنأ الإ هدلو لام هل سيل هنإف ملسملا هدلو عم

 هدلو لام يف ءيش هل سيل هنإف دبعلا بآلا ينثتسيو « هنكسمو هبورشمو

 ام هيلع مرحو هديس هنم هكلمتل ائيش هنم كلم ول هنألو « كلميال هنآل رحلا
 . هنم هذخ ]

 ص عازتنالا لبق اهبرست هركيو ى زاج اهارستو هدلو ةمأ بآلا عزتنا نإو

 ىتح هقتع حصي ال : ليقو كلذ وحنو هعيبو هدلو دبع قتع ادبع وبأ زاجأ و

 نيبو هنيب كرتشملا دبعلا ىف هل ةصح بألا قتعأ نإو 2 هنم هتضبق ينأ دهشي

 هرارقإ زوجي الو ى هلك بألا هقتعأ نإ ال ى هتصح دبعلا دلولا ىعستسا هدلو

 . هدلو لام يف

 هديبع ىلع قافنإلا يفو هسفنل نهقادص ذخأو دلولا ءامإ جيوزت يف فلتخاو
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 هسابل ولو هديب ام وأ هلام نم ائيش هنبال بألا يطعي نأ ةزاحإلاو

 اوفلتخا و«ةجوز هلنكت مل نإ ةيرس الإ مهميبي نأ هل نأل هدلو لام نم هئامإ وأ
 دنع هدلو لام عزن نإو ى عزنلاب الإ ال وأ ذخألاب هدلو لام بآلا كلمتي له

 هيلإ راص ام عزن هل : ليقو ى حصي مل هريغ هثرب نأ رذح هلقثأ اذإ هتوم ضرم

 هىبأل دلولا لام نوك نم ذخؤيو ى هلقثأ نيح هتوم ضرم دنع هعزن ولو هبأ نم

 ماقم مئاق لماع هنأ و “ نوذأملا هدىمك هنآل نويدلا ءاضق بآلا مزل سلفأ نإ هنأ

 . نامضلاب جارخلاو ليكوك بألا

 ىلع هضبقيو نبإلا هلبقيو ( هلام نم انيش هنبال بألا يطعي نأ ةزاحالاو )
 حصت مل ضبقي مل نإف “ ضبقلاو لوبقلاب حصت هنبال بآلا ةبه نأ نم راتحا
 حص اهلوبق دلولا ىبأ نإ ةزاحإلا ةبهو ى حصت هتبه : لاق نم دنع الإ ةزاحإلا
 ءزجب حصت الو ى ةزاحإلا نم عانتما ضبقي ملو لبقي مل ولو ةزاحإلا نم اهمكح

 لعنو ةشاشك ( هسابل ولو هديب ام وأ ) كرتشم يف ضبق ال هنأل ءيش نم

 هب عفتنيل هرأ هاطعأ وأ هوبأ هطمي نأ نودب هذخأ دق هديب ام ناك نإ متاخو

 ولو هعزن نإ الإ هب هزيحي نأ حصي الف هكلميل هاطعأ نإ امأو « هكلمل ال

 زاج ءيشب هزاحأ ول هنإ ىتح هتبه يف بآلا عوجر زاوجل هب هزاحأ مث هناسلب

 وأ نيالا رضح نإف ى هيف عوجرلاب ةزايحلا خسفنت ال نكلو « هيف عوجرلا هل
 ء هتزاحإ تضم هضبق نم وأ ةزاحإلا ىلع هوبأ هاطعأ ام لوبق نم ىبأ و باغ

 ينإ :هيلإ لسرأ وأ هيلإ بتك باغ اذإف ى هتزاحإ يف بألا ةدارإ لطمتت الو
 هملع تضم ىبأ نإف ى هل رضح امم اذكب وأ تسبل ام كايإ ىئاطعإب كتزحأ

 هعس هل نوكيف هسفن نع هل ةحازإ ةزاحالا نأ كلذو ى لطمتت ملو ةزاحإلا

 نم بسك ام هل نأ امك « نويد نم همزل ام همزلي هزحي مل ايف “ همزل ام هيلعو
 . هبلع وأ هسفنل ىعس امع لاصفنإلا ديرب هنأ عم هب لاصتإ همزلي الو ى لام

 الوسر وأ اباتك هيلإ ثمبي لب هنع بئات الب بئاغ ةزاحإ حصي ال ؛ يدنعف

 نم عنتما نإ ذئنيحو ى يسفن نع هب كتزحأو هدي يف امم ولو اذك كتيطعأ ينأ
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 عم لفطك ا حصتو ، تيعس ام كلف يسفن نع هب كتزحأ : لوقيو

 . هسفن ىلعو هيلع لبقيو ةدحاو ةبهب هتوخإ نم لقاع غلاب

 . ةزاحالا هيلع يضمت هنإف هدي يف سيل ام ضبقلا نم وأ لوبقلاب ظفلتلا

 دحأ باغ نإ هنأ رهاظلا : ؟دمحم ورمع نب للا دبع ابأ ينعأ ى ةتس وبأ لاق

 مل ولو الوبق هدي يف امب هسبلت دع هدي يف امب هسفن نع هزاحأ هنأ دهشأو هدالوأ

 نال هدالوأ نيب ةيوست كلذ يف نآل ى هب حرصي ملو لوبقلا دقتعي ملو .ةزاحإلاب ملعب
 اهيف ضبقلا نأل ع تمي وأ بهاولا عجري مل ام اهضبق حصت ةبهلاو ى ةبهك اذه
 ص بآلا نم ءاطعإ الب حصت ةزاحإلا نإ : ليقو ى ةحص طرش ال مامت طرش

 نأ مكحلا يفبآلل نكل و “اعامجإ ةزاحإلا هيلع فقوتت الف هابأ دلولا ءاطعإ امأو

 . ءاش ام هدلو هاطعأ نإ الإ هدلو زبحي ال

 نم ءزجب اذك و “ ضبقلا طرتشي ال نم دنع لصأ نم ءزجب ةزاحإلا حصتو

 بجتو ‘ ضبق لكلا يف عئاشلا ءزجلا نيبو هنيب ةيلختلا : ليقو ع لصأ ريغ
 ىثنأللو ‘ هزحي مل ولو هلثم رخآلا يطعي نأب هدلو:بآلا هب زاحأ ايف ةلادعلا

 ام كلف ييسفن نع هب كتزحاأ ) :ءيشب هزاحأ اذإ ( لوقيو ) اهزحي م ولو
 مدقتيو ىفك يسفن نع كب كتزحأ :هلوق ىلع رصتقا نإو ص لام نم ( تيعس
 ص دحاو لحمب انوكي نأ لصألاو ى زاج رخأت نإو « ةزاحإلا ظفل ىلع ءاطعإلا

 . ةزاحإلا ىلع نكيلف مدقت اذإو

 هل بألاو نونجملا فاكلاب لخدأ ( لفطك ) ) ةزاحإلا ( حصتو )

 اهبهي هلبألاو نونجملاو لقاعلا غلابلل ( ةدحاو ةبهب هتوخإ نم لقاع غلاب عم )
 تواف نإو “ رخآلا نم رثكأ هعفن مهدحأ نوكلا نيتوافتم وأ اهيف نيوتسم مهل

 ( هيلع ) ةبهلا ( لبقيو ) لدملا كرتب مثأو لوق ىلع كلذ ىضم بجومل ال مهنيب
 اهضبقيو (هسقن ىلعو) هلبأو نونجمو لفط نم هعم نم ىلع يأ لفطك ىلع يأ
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 ٠ . ٠ . . باغ نإ اضيأ غلاب ىلعو > هدحو ال

 ص ( هدح و ) هسفنل ضبقيو لبقي ( ال ) ضبقلا طرتشي ال : ليقو ى مهلو هسفنل
 ةيدعت لوبقلا كلذ نال هزاحإلا الو همهس الو كلذ هل حصي مل هسفنل لبق نإو

 لطبيو همهس حصي : ليقو“هريغ مهس هسفنل لبق ذإ زئاج ريغ ىلع لمتشم دقعو
 بالل هوحن و لفطلا مهس دري ضبقلا دعبو ى ةصاخ هتزاحإ تضمو هريغ مهس
 نأ دعب كلذو « نوخي ال نم وأ نيمأ دنع وأ هظفحي و هسفن دنع هيقبي وأ هظفحي

 ةريشملا لكوت نم وأ ةعايجلا وأ يضاقلا وأ مامإلا ةرضحب وأ هبأ ة ة ضحم همسقي

 هنف مهك رش ءيش يف ةبهلا تناك نإ هدعب نمو مامإلا نم ركذ نم هلك وي وأ

 انركذ نم هيف لمع ةمسقلا لبقي ال ايف ةبهلا تناك نإو “ ةمسقلل لباق اعويش

 هظفحيو كلذك هلبقي هنإف انيعم ائيش مهنم لكل بهو نإ و « حلصي ام هلباق عم
 ناك وأ هرماوأ ضبقيو هل لبقي نم رضاحلا لقاملا غلابلا لكو نإو « انركذ نم

 لبقي اناسنإ انركذ نم رمأي وأ انركذ نم لكويو ى زاج هنع كلذ لعفي ةفيلخ هل
 هليك و وأ رضاحلا لقاملا غلابلا كلذ رومأم رمأي وأ لكوي وأ لفطكل ضبقيو

 هدلول لصأ بآلا ىطعأ نإ هنأ نم انموق ركذام ةلأسملا كلت هبشيو هتفىلخ وأ

 مل تإو ث ريغصللو هل حص ضبقو ريبكلا لبقف ريغصلا هدلولو جوزت نيح ريبكلا
 : يمصاعلا لاق ؛ ريغصلا بيصن درو ريبكلا بيصن زاج بآلا تام ىتح ضبقي

 عقو توم نإ عايشلا يف هيخأ . عم ريغصلل لوحنلا ذفنيو
 نإ اضيأ ) لقاع ( غلاب ىلع ) رضاحلا لقاملا غلابلا ضبقيو لبقي (

 لبق نإو ث بئاغ اقلطم لفط ىلع وأ بئاغ هلبأ وأ نونجم غلاب ىلع 7 ) راغ

 زيحأ دق ناك وأ ى سكملاب وأ ايناث هعم نملو الوأ هسفنل لقاعلا رضاحلا غلابلا
 ىلع لوبقلل عبات ضبقلاو ڵ زاج وه هتزاحإ ترخأت وأ مهل لبق مث لبق هسفنل
 . هطرش يف فالخلا نم رم ام
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 كلذب اهيلع بأ داهشإب ركذ نمل ًاضيأ ينجأو

 اهدرب مل نإو اعيمج اهودارأ نإ اضعب كرتيو اضعب زيحي الف ةزاحإلاب لدعيو

 بانتك لئاوأ يف يتأيو « كلذب لمع لفطك ا اهك رت يف ةحلصملا ىأر وأ ضعب

 : ليقو ؤ ع ولبل قلعت وأ ةفىلخب الإ هيبأ نم لفطل حصت الو : هصن ام 7

 ليك و وأ يصو وأ بأ زارحإب هل تبثت : ليقو « كلذ نودب هريغ نم هل حصت

 :هصنام ةلادملاباب يف تاقفنلا باتك يف للا ءاش نإ يتأيو ى بستحم وأ مك اح نم

 زوجو ةيطع مهل حصت مل الإو لفطكل ةفيلخ نمو بأ نم غلاب لوبق نم دب الو
 . ھا رم اك هلوبقب غلاب عم نونجمو ريغصل

 بئاغو لفطك نم ( ركذ نل ) اهضبقيو ( اضيأ يبنجأ ) ةبهلا لبقي ( و )
 ىلع ةيطع نم روكذملا ( كلذب ) ةعقاو اهنأ ةزاحإلا ىلع ( اهيلع بأ داهشاب )

 بآلا جاتحي ال لوقي هنإف ءاطعإ الب ةزاحإلا زاجأ نمو ى نالف ةطساوب ةزاحإلا
 مهزبحي لب دحأ مهل موقي نأ ىلإ هلبآلاو بئاغلاو نونجملاو لفطلا ةزاحإ يف

 اهيف ىطعأ اهف بآلا عوجرب ةزاحإلا خسفنت الو « كلذ ىلع دهشيو « ناسللاب

 زاحملا بئانل يطعأ ام فلتي الو ؛ املاح ىلع ةيقاب ةزاحإلاو ، هيف هعوجر حص

 ص حصت مل امارح و الالح وأ اكرتشم ةزاحإلايف ىطعأ نإو “ يبنجأ وأ بيرق نم

 دعاقلا وه امب هزاحأ نإو ى هنبال اكيرش هكيرش نوكيف كرتشملاب حصت : ليقو

 ةزاحالا يف ءاطملا طرتشي ال اضعب نأ تملع دقو “ ةزاخإلا حصت مل بألا ال هبف
 باغولو هل تحص نأب ةزاحإلا ةبه يف اولهاست امنإو ى ةيطعلا تلطب ولو زاحيف

 هكح هيلع ىرج هيبأل دبعك لمجأام هنال ةفيلخ الو هل اليك و سيل نم ةطساوب
 نم دلولا عنتما امبر هنأو ى هل ةحلصم هنأ عم ةفالخ وأ ةلاكو الو هنم رمأ الب

 ‘بألانع هتلازإ يف اضيأ حنموست هل اصيخرت دلولا لام هذخأ ناك امل هنأ و « كلذ

 دهشأ اهضبق نم وأ ةزاحالا ةبمل لوبقلا نم عنتماو تنبلا وأ نبالا رضح ولف
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 الو هوبأ ال هتصاخ همه دعق ثرإ وأ ةيهك نم دلولا دافتسا اهو

 اهب "رقي قح اهيلع ال هيبأ نم هل ةبهلا تناك ولو ةزاحإ نوكي
 ثراب الصأ هبأ عم نالا كرتشا نإ : ليق

 . ةزاحإلاو ةبهلا ىلع بآلا

 وأ ) هبسك نم دلولا يطعأ امع اباوث تسيل ( ةبهك نم دلولا دافتسا امو )
 تارافكلاعاونأ وةاكزو ةقدصو ةيدهك ابسك سيل ام لك فاكلاب لخد ( ثرا
 ؛ هنم ىطعي بر هل فرمي ال لامو “اهنم ىطعي لوهجملا ةيدك و شارفلا رانيدو

 ءارقفلا ىطمي ام عيمجو“هل تلح اك اهذخأ وأهل تيطعأ ةطقلو ءاضعألا ةاش و

 نم كلذ ريغو هضرع نم لبن امل ةللاحع ىطعأ امو “ هرقعو هدسحي لعف ام ةيدو

 نم دلوت هنأ نابيب الإ هريغ هل تبثي الو ( هتصاخ هيف دعق ) ابسك سيل ام لك

 كلذ كلمتي نأ هوبأ مار ولف ‘ حيحصلا وه اذه ( هويأ ال ) هيف دمق يذلا كلذ

 قادصلاو ثرإلا الإ ش نإ كلذ بآلا كلمتي : ليقو ع ةجاح الب هكلمي م

 : ليقو ى جتحي مل نإ قادصلا كلمي ال هنأ هب لومعملا حيحصلاو ى رقملاو شرألاو

 . '١ا) { كيبأل كلامو تنأ ه ثيدح رهاظل هلك كلذ كلمي

 هؤاطعإ يأ ءيشلا ( نوكي ال ) ف هل ناكو ءيش يف دلولا دمق اذإ (و)

 ىتحاهيلعال ) ةزاحإلا ريغ ىلع تناك نإ ( هيبأ نم هل ةبهلا تناك ولو ةزاحإ )
 . هنبال اهبهو يتلا ةبهلاب ةزاحإلاب يأ ( اهب ) بآلا ( "رقي

 هيبأ عم ) نبالاك اهلك بابلا لئاسم يف تنبلاو ( نبألا كرقشا نإ : ليق )
 (ثراب)لوصالاوض ورملا لمشف رجتب ولو لقتسيو ومني ام لصألاب دارأ ( لصأ

 . هركذ مدقت )١(
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 ملعأ هللاف هيف ءابصنألا ىلع ةدئافلا نوكت نأ نبالا ىعداف ادافتساف

 ؛ امهريغك اناكنإ

 يذلا هجولاب هسفن بيصن بآلا كلم ءاوس نالا هيف دعقي امم ثرا ريغب وأ ىأ

 ىعداف ( اهديأ نيب ةدئافلا تلصح يأ ( ادافتساف ) هريغب مأ همسن نالا كلم

 ىلع)اهنيب ( ةدئافلا نوكت نأ ) و “ كرتشملا لصألا كلذ نم ةدئافلا نأ ( نبالا

 لصألانم ةدئافلا نوكت نأ 7 ركنأو لصألا ىف ( هيف ) ايل يتلا ( ءابصنالا

 (اناك نإ)امهريفكاهنأب ( ملعأ هللاف ) نالل نايب الو تام 7 ى هل اهلك اهنأ ىعداف

 ةزمهلا رسكب نإو ى لاملا ردق ىلع اهنيب ةدئافلا نوكتف ( امهريغك ) هللا دنع

 ةففخم ةحوتفم نوكت نأ زوجيو ؛ ملعأ هللاف « هلوق هنع ىنغأ اهباوجو « ةيطرش

 نكمأ ثيح ليلق لصفلا مدعو « ردقت ال وأ ءابلا ردقتف الثم دقب لصفت م

 اهنأب لوقلا ىلع ةيفان ةروسكم نوكت نأ زوجيو “ حيحصلا ىلع هيلع ساقي ال

 ؟اهريغك تسيل له يأ ى اهلبق ماهفتسالا رةدقيو الإ نودب ولو ةيفان نوكت
 تناك ةيفان انلق اذإ و“ال مأ ادك ناك نإ ءاهقفلا لوق يف نافئاس ناهجولا ناذهو

 قرفلا مال نت ملو « فيفختلا ىلع رسكلا نيترابملا يف زوجيو ى يفنلل ةيفان ال

 نم لماع ردق ريدقت ىلع نا نكت مل اذإف ى اهلبق ماهفتسالا ردقيو “ سبللا مدمل

 لوعفملا بصني ال حيحصلا ىلع ليضفتلا مساو “ ليضفت مسا ملعأ نأل ملع ةدام
 ىنعم نع جراخ هنإ لاقي دقو “ اذك ناك نإ ملاع هللاف يأ راجلا ةطساو الب

 لوعفملاو ملاع هللاف يأ لوعفملا بصنيف “ بيغلاب قولخملل ملع ال هنآل ليضفتلا
 ص ماهفتسالا قلعملاف هيلعو ترسك اذإ ةلمجلاو تحتف اذإ رب_خ{لاأنم ردصملا

 . اهرمش يف الو برملا مالك يف اهيلع علطا مل ةرابعلا هذهو

 يدنعو ؟ ةدئافلا يف كارتشالا يف ايهريفك نانوكي له فقولا كلذ ىنعمو

 بصن توبث هل لدي 5 > لصألا ف اهئاصنأ ىلع ةدئافلا نوك ق ايهربغفك اهنأ
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 امج وز ىلإ اهجارخإو اهجيوزت تنبلا ةزاحإو

 لصالانماهنأ نايب ناك وأ بآلا رقأ نإو 0 هيبأ نع هب هصاصتخاو لصألا يف هل

 رخآ لام وأ رخآ لصأ بألل ناك نإ و « لاكشإ الب لصألا ىلع امهنيب تناك
 هترك ذ امو « انيبف لصألا نم اهنأ نبالا نسب وأ “ رقأ نإ الإ اهلك هل ةدئافلاف

 نم اهنأ نيبت ولو اوفقو مهنأ ةتس يبا نب ورمع نب دمحم ثلادبع يبأ لوق نم ىلوأ
 هنبا همف ىتعتف الصأ اكرتشا ناو “بآلا ةوق ربتعا هنأك « كرتشملا لصألا كلذ

 ةلباقم يف اهيلع دئاز ائيش ذخأي الو « كرتشملا نم هبيصن ةلغ الإ يدنع ذخأي الف
 لب “هلك بآلا هذخأي نأ نع الضف بسكلا ضحمتي ملو ى هيبأل هبسك نآل هئانع

 . هيف كيرش وه امم ةلغلا تجرخ

 ريغ وأ ةرضاح ةلقاع ريغ وأ ةلقاع ةغلاب ريغ وأ ةغلاب ( تنبلا ةزاحإو )
 ك ال مأ ًائىش اهيلع ىطعأ وأ اهاطءأ ءاوس“اح.حص احم وزت ) اهي وزت ( ةرضاح

 نم كلذب تجرخ دق اهنأل كزحأ مل : لاق ولو « ال مأ كتزحأ : اهل لاق ءاوس

 وأ كلمب هل تيب ىلإ وأ ى رضاح وهو ( اهجوز ىلإ اهجارخإو ) ، هرمأ تحت
 ملو اهيلع دقع نإفباغ ولوجوزتلا لجالاهيبآل ول تيبوأ هل دعم تيب وأكلم ريغب

 اهجوزل سيل تيب ىلإ اهجرخأ و اهيلع دقع نإ اذك و “ةزاحإب كلذ سيلف اهجرخي
 . يدنع ام اذه ث ةعسوت نكلو اهجوز لجال اهجرخأ الو هل دعم الو

 كنهجاوزأىلإنبلجي و نج وزينأ تانبلاةزايحنأ ةاكزلا باتك يف خيشلا ركذو

 فنصملا ةرابعو“اهجوزىلإ اهجارخإ و : اهلوقب خيشلاو فنصملا ريبعت رهاظ وهو

 الإ تنبلل ةزاخإ ال : لاق هنأكف ى دنسملاو هيلإ دنسملا فيرعتب رصحلا ديفت

 ص ةزاحإ نكك. م هب اهزاحأو اهنع بوني نمل وأ ائيش اهاطعأ ولف ى جيوزتلا
 دح ىلع ءاطعلاب اهزاحأ ءاش نإف ى دارأ نيهجولا يأب زاحت اهنأ يدنع يذلاو
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 تدعق مهزحي مل نإ هتايح يف هدالوأ ديب ايف ادعاق بألا ناك اذإف

 ةصرقل نإو ى ةمسق مهل فرعت مل ام هتوم دعب ةكرشلا مهل

 ةزاحإلمجينأ لمتحيو “دبمل اهجوز ولو ‘ جيوزتلابف ءاش نإ و « نالا يف رم ام

 ةزاحإالإ اهجوز ىلإ اهجارخإ و اهجيوزت ام ىنعملا نوكيف أدتبم اجيوزت "وأ ربخ
 نمو اهجيوزت يف ةزاحإلا رصح ال ايفاضإ ارصح ةزاحإلا يف اهجيوزت رصح ديفبف
 الو “ جيوزت الب ظفللاب تنبلا ةزاحا زاجأ نبالا ةزاحإ يف ءاطعإلا طرتشي ل

 جورخ نروكي الو ى هل ةزاحإ اغلاب وأ الفط نبالا جيوزت نوكي الو ءاطعإ

 جيوزتلا نأ رهظف تجوز اذإو « ةزاحإ جيوزت الب راد ىلإ ىنكسلاب تنبلا
 تدفأ وأ تمرح وأ تقلط ولو ةزاحإف حص نإ و “ةزاحإ سيلف هلصأ نم خسفنم

 نكساف اهجوز نإ و ںاهيبأ ىلإ تعجر ولو سلجملا ين ام هجوب جوزلا تقراف وأ

 اهيفنكسف اهجوزف ىرخأ راد يف لبق تناك وأ اهجرخي ملو هراد يف هعم اهجوز

 هل زوجي ام ىلع اهيبأ ريغ اهج"وز ناو ى ةزاحإف هيلإ تجرخ وأ اهجوز اهعم

 اذه نأ بآلا ىعدا اذإو ى اهعم نكس و اهجوز اهيلإ ءاج وأ تبلج نإ ةزاحإف

 نإف بآلا هذخأي ال امم كلذ وحن وأ هل ةبه هنأ دلولا ىعداو ‘ هدلو بسك

 . بآلا لوق لوقلاف الإ و “ اضيأ اذه يف هلوق لوقلاف هب صتخي ءيش دلولل ناك

 طرشلا اذه ( مهزحي مل نإ هتايح يف هدالوأ ديب ايف ادعاق بألا ناك اذاف )

 ةكرشلا ) دالوألل ( مهل تدعق ) : هلوق وه اذإ باوجو ى ادعاق هلوقل ديبقت

 امأ و“مهل هبهي ملو هلبق وأ هتوم دمب اوبسك ام لك يفو “ بألل وه امف ( هتوم دعب
 كلذ ريغ وأ ثرإ وأ هيبأ نم نإو “ ةبه نم هيبأ ةايح يف مهدحأ هب صتخا ام

 فرعت ملام ) كحلا ينف كلذ ريغ يف اضعب مهضعب مساقيو هتوم دعب هب صتخم وهف
 ص فيغر يأ ( ةصرثقل نإو ) لق ولو ضرع وأ لصأل هتوم دعب ( ةمسق مهف
 .مل نإ وأ ت كلذ ريغ ىلع امأ ‘ ثرألا ماهس ىتيرط ىلع ةيعرشلا ةمسقلا دارملا و
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 رض اح و دمك اهنم هل ثر ! ال نم ا وطعأ و أ 2 ةصرقلا كلت نم الثم م ال ا ا وطعب

 ى هل وهف ائيش ىعس نم لكف ةصرقلاك اليلق ولو اومستقا نإو “ ةثرولا ريغ نم

 . كرتشملا نم هنأ نيبت نإ الإ هل وهف دحاو ديب ام لكو

 .رهاظو ص كلت هتصح نم ةدئافلا كلت نوكت نأ نكمي هنآل : خبشلا لاق

 ال تح اهدسفأ وأ ضوع الب هكلم نم اهجرخأ وأ هعضوم يف اهلكأ ول هنأ
 هتوخإ دب امو « اك رقشم كلذ دعب هديب ام ناكل هحوب اهفلتأ وأ اثش يوست

 ةدعاق ةك رشثلاف لمف ام مهصصحب اولعف نإ ال ى كرتشملا نم هنأ نسب نإ الإ مهل

 ص دوهشلا ةداهشب عضوملا نع باهذلا دعب كلذ مهضعب وأ مه اولعف نإو ى مهل

 ريغ نم هديب ام نأ رقأ نمو ى ةدعاق ةك رشلاف اهئاقبب ةداهشلا تحص وأ
 هحو ياب وأ 2 هءاج نيأنم محل نيىي نأ هملع نوك ردب الو ةك رش هديب اف هتصح

 هتصحب باغو ائيش اومستقا اذإ كرتشملا ريغ نم نوكي نأ ركنأ نإ هدافتسا

 ةايح يف هب زاتماو ءيش هل حص اذإو « ةمسق الك مهتمسق لعجي ام دجوي ملو

 < هملع نيبىلف هب صتخا ا ء هنأ هاعدا امف هبأ كورتم يف دعقو هيبأ

 . كرتشمف الإو

 قلطم وأ ةداعلا هب يرجت يذلا ناكمإلا ؟ناكمإلاب خبشلا دارم ام تلق نإ و
 ء [اسلف ىوست ةصرق اومستقا ول ىتح ناكمإلا قلطم هرهاظ : تلق ؟ناكمإلا

 هنآل كرتشملا نم اهنأ اونيبي مل ام هل يهف رانيد ةئام كلم هنأ كلذ دعب ىعداو

 . ةصرقلاب هليثمتو هميمعت دعب كلذب للع

 رعسلا ربتميف يداملا ناكمإلا ىلإ رظني هنأ همالك عابتا يف يدنع يذلاو
 ةرشعك نايبب الإ اهنع جرخم ام لبقي الف ءيشلا كلذ ةمسق دعب ةدملا لوطو
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 قيقحتلا امأو ، كلذ وحن وأ ةثالث وأ نيموي وأ مويب صرق ةمسق دعي ريناند

 ىعس ام لكف اومستقا اذإ هنأ ربتعيف ى اهلصأ نم ةلعلا طاقسإف يدنع طباضلا

 نايب الب ىعدا نإو نيبت نإ هعضوم يف الثم هتصح لكأ ولو « هل وهف مهدحأ
 : ءايركز وبأ لاق ى كرتشم ريغ وه امم اذك نم هديب ام نأ نسب نإ الإ لبقي الف

 تام نإو ص مهوبأ ةدئافلاو لصألا يف دمق اودافتساف لصألا مهوبأ مهل مسق اذإ
 دعاقلاف مهدحأ تام نإو ى كلذ مهف بهو نإ الإ “ ءاكرش هلك كلذ يف مهف

 اومسقي نأ لبق تايف مهل هلصأ يف هيمست بهو نإو ى هتثرو ال هوبأ كرت امف

 كلذ نأل ضبقي مل هنأل ربخلا ابس الو يأ ى ةداهشلا هيزجت الف ةثرولا دحجف

 مزجت ضبقلا طرش مدع لوق ىلعف ى هزيمت مدعل مهمهس ضبق نكمي ال عئاش
 ةيطعلا يف ةداهشلا ابس الو ءانمآلا ربخ مهازجأ مسقلا دعب تام نأ و ةداهشلا

 تامف امولعم اناكم هل بهو نإو « مسقلاو ةبهلا : نيئيشب كلذ ةوقل مسقلاو

 ضرع وأ لصأ نم ائيش ءاكرشلا مستقا اذإو ةداهشلا هتأزجأ ةثرولا هدحجف

 نإ اذك و ص ةكرشلا مهل دمقت الو « ةصرق اومسق ولو ى دافتسا ام دحاو لكلف

 هريغ دافتسا امو ‘ هدحو هلف كلذ وحن وأ ةبه وأ ثرإب الام مهدحأ دافتسا

 فنصملا هركذ امك ةدئافلا يف هدلاو عم لزني له اوفقوتف دلولا الإ يأ مهنيبف

 مهدحأل لخد وأ اضعب مهضعب ثروف موق نيب ةك رش تدمق اذإو ؟ دعب خيشلاو

 مهلاومأ سوؤر ىلع هيف اولزنأ و دافتسا ام لكف هطلخف ةبه وأ ثرإ وحن نم لام

 نم هلخدأ ام بوني امو ةدئاقلا نم هتصح بانم دحاو لك ذخأيو ؛ ةيوسلاب

 لغتشي الف هسفنل هارتشا هنأ ىعداف ائيش ءاكرشلا دحأ ىرتشا اذإو ، جراخ

 دافتسا ايف لك دعق مهمسق يف خاسفنالا جرخف اودافتساف ءاكرشلا مسق اذإو ى هب

 جورخك قاقحتسالا و « دعب خيشلا ركذ اهت مهنيب دئاوفلاف ثراو جرخ نإ امأ و

 ريغب ةمسقلا خاسفنا فالخب مهل سيل امو مهلام اومسق مهنأل كلذو ى ثراولا
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 ممضعب ىرتشا وأ الام لك دافتساف هدعب مهضعب وأ اورفاس نإو

 هسفنل هنأ دهشأ ولو ، لبق مهل فرعت مل نإ كحلا يف مهنيبف ائيش

 . . . . . . . . . مهنود

 قحتسي الف ريغلا لام ةمسق امأو ‘ ةخسفنم ةمسق يهف ثراو روهظو قاقحتسا

 ٠ فرصتب ها ةمسقلا مسا

 ( هدعب مهضعب وأ ) ءاكرشلا نم مهريغ وأ دالوألا يأ ( اورفاس نإو )

 اورفاسي مل وأ بآلا توم دعب يأ بآلا دعب وأ بآلا توم يأ توملا دمب يأ

 ( ائيش مهضعب ىرتشاو ) اضرع وأ الصأ ( الام ) ضعب وأ ( لك دافتساف )
 ليلق ةمف ولو ةمسقلا يأ ( فرعت مل نإ مكحلا يف مهنيبف ) اضرع وأ الصأ
 (هسفنل هنأ دهشأ ولو ) ى ةدافتسالا وأ ءارشلا نم رك ذ ام لبق يأ ( لبق مهل )

 لمتحيو « هسفنل يرتشي هنأ ءارشلا نيح دهشأ وأ « هسفنل وه ىرتشا ام نأ يأ

 هل.ءارتشالا نأ ءارتشالا نيح دهشأ ولو يأ «ءارتشإلل اهيلإ دوعت ناب همالك اذه
 . مهل ةدعاق ةكرشلا نأل ( مهنود )

 اذإ ءاكرشلاو : « ماكحألا ه باتك نم ةكرشلا باب يف ءايركز وبأ لاق
 ىرتشا هنأ دهشأف كلذ هبشأ ام وأ عاتم وأ اناويح وأ الصأ مهدحأ ىرتشا

 « ھ ا ةك رشلا مهل تدعق اذإ اذهو ع هلوقي لغتشي الف هئاكرش نود هسفنل كلذ

 ةكرش الف اليلق ولو مهل فلخي مل نإ امأو ى ائيش مهوبأ مهل فلخ اذإ كلذو
 هنأل هتومب خفنا بآلا كح نال هديب ام ,لكلف ص اورفاسي مل وأ اورفاس مهنيب
 ادبع مهدحأ سيلو ةكرشلا هب دعقتو بالا كح مهف يقبي ائيش مهف كرتي

 مهسابل مهاطعأ وأ مهيبأ ريغ ,نم مهل ةيراع مهسابل ناك اذا كلذو ع رخآلل
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 يبنجأل ءارشلا لبق هرارقإ لبقيو هل هارتشا هنأ دهشأ نإ هريغل ناكو

 لعب هسفنل مهدحأ هدافتسا امو ‘ ربغلا ىلع رارقإ هنأل < هدعب ال

 مهنود هيف دعق هتايح يف مدقت ولو ثرإ وأ ةبهك نم هيبأ توم

 ؛ممل تبثي امم هوحن و أ ث رإب مهل اكلم ناك وأ ' طقف ًاعبتمت مهطعي ملو مهل اكلم

 لعجن م امنإو « ةكرشلا مه هب دعقتف طقف ًاميتمت وأ بآلا نم ةيراع ناك نإ امأو

 اكلم هارتشا ام ( ناكو ) هيبأل دلولا ديب ام نإ مهلوقل هسابل , ادعاق دلولا
 هنأ ) ءارثلا لبق دهشأ وأ هريغل يرتشي هنأ ءارشلا نبح ( دهشأ نإ هريغل )

 : لاقو ريفلا كلذ نيع ءاوس ريغلا لام نم هريغل يأ ( هل ) هيرتشي يأ ( هارتشا

 ٠ هنىعي ل و ] > ١ ذه و ] نالف هن !

 دعب وأ هبف عورشلا لبق ءاوس ( ءارشلا ) مامت ( لبق هرارقإ لبقيو )
 ابيرق هئاكرشو هسفن ريغل يأ ( ينجأل ) يرتشي هنأ هداقعنا لبقو « عورشلا

 ( رارقإ هنال ) ءارشلا مامت دعب يأ ( هدعب ) هرارقإ ( ال ) بسنلا يف اديعب وأ

 ص مهلك هيبأ ةثروو هتوخإ مهو هسفن ريغ ىلع يأ ( ريغلا ىلع ) ءارشلا كلذب
 ترهظ ( هدافتسا امو ) “ زوجي نأ نع الضف ‘ هدحو هسفن ىلع رارقإ ال
 ولو اضرع وأ الصأ ( مهدحأ ) خلا مدقت ولو كلذ دعب هلوق حصيل هتدافتسا

 هيبأ توم دعب هسفنل ) يوان وأ ةكرشلل الو هسفنل هوني مل الهاذ هندب بسكب
 نمو بألا ال دلولا هيف دمقي امم امهريغو هيبأ نم ولو ( ثراو وأ ةبهك نم
 راركتلا نم ابوره دعبب ربعي ملو ‘ نابراقتم دعب ىنعمو ةزواجملاو ى ةزواجملل

 ثرإ وأ ةبه لوصح دعب ةلصاح ةدافتسا هيبأ توم دعب هدافتسا امو :لاق هنأكف

 ( هتايح يف ) هل ثرإلا وأ ةبهلا لثم ( مدقت ولو ) هيف دمقي امم امهوحن وأ
 رئاس نودو ( مهنود هيف دعق) هيبأ توم نع ترخأت نإ اجس الو هيبأ ةايح يأ
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 هس مهو وهف هؤاكرش دافتنسا امو > كرتشملا نم هنأ فرعي ل ام

 . ...... ..... ... . ةبهلاك طلخ نإو ص ءاوس

 هل دهش وأ كرتشملا نم هنأ "رقأ نأب ( كرتشملا نم هنأ فرعي مل ام ) ةثرولا
 ريغ هب صخي ءيش توبثل كرتشملا نم ال هل هنأ لصألاو « كرتشملا نم هنأ دوهشلا

 ى مهعم ةثرولل وهف ةوخألل هنأ ركذن وأ بابلا اذه يف انركذ ام لكو ى كلذ
 ةثرولا نع اضيأ فتنم وهف همفنن وأ هانيفن امو

 هبسك نإ هل وهف هيبأ توم دعب ائيش بسك نم ن أ مالكلا اذه لصاحو

 هيف دعقي امم ايهريغ وأ هيبأ ريغ نم ثرإ وأ هيبأ نم ولو ةبه هل تلصح ام دعب
 ةايح يف هبسك ولو مهنيب وهف اهوحنو ةبحلا لوصح لبق بسك ام امأو « دلولا
 نإ نكلو ى [اسأر لصحت مل وأ كلذ دعب اهوحنو ةبهلا تلصح ءاوس ى هيبأ

 الإ بسكلا هل لصحي مل مث هيبأ ةايح يف ولو بسكلا نع اهوحن وأ ةبهلا تمدقت

 الو اهضوع الو اهتميق الو اهن الو يه ىقبت ملو اهوحن و ةبهلا هنع تبهذ دقو

 ى كلذ يف ةدئافلا ةلعل ام نايبل نم لعجن مل امنإو ى ءاكرش هبسك يف مهف اهتلغ

 نم نكي الإ هنألو ى مهنود نهيف دعاق هنأ مولعم امهوحنو ثرإلاو ةبهلا نأل

 مزلي هنألو ت كرتشملا نم هنأ فرمي مل ام هلوق هبساني الف هيف ملكتملا كرتشملا
 نيملا دافتسملا نآل ى ء نكم ريغ وهو دحاو لاح رخاتم امدقتم نوكي نأ هملع

 ق مدقتلاب هفصو نكمي الف هيب أ توم دعب هلوقب ه دق دق ثرإلاو ةبهلا وحنب

 . هتايح يف مدقت ولو هلوق يف روكذملا هب أ ة ءاح

 مهنأ ينعي ( ءاوس هيف ) هتوخإ يأ ( ملهو وهف ءؤاكرش دافتسا امو )
 ءانبلاب ( طلخ نإو ) هيف دعق امب صتخاو ع ةثرولا رئاس اذك و « هيف نوك رتشم

 وأ هكيرش وأ هكلام هطلخ ءاوس ( ةبهفاك ) هلوق يف فاكلا وهو لوعفملل
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 لك ذخأيف 3 مهلاومأ سوؤر ىلع هدعب دافملا يف اولزن كرتشملا عم
 نإو { لخادب خسفنت الو لخدملا نم هباتمو هنم هتصح ب ان امه

 هيف دعقف هل بهو وأ ثرو ام ىلإ هتوخإ نع جرخ

 هيف دعقي امم امهوحن وأ ثرإلا وأ بآلا نم ولو ةبهلا لثم طلخ نإو يأ امهريغ

 مهس طلخف اهوحن وأ ثرإ وأ ةبه مهنم لكل لصح نأب ( كرتشملاعم ) دلولا

 ءاوس ى رخآلا ضعبلا مهس لكو مهضعب مهس ضعب وأ همهس ضعب وأ لك

 ةره اهضعبو ثرإ اهضعب وأ ى كلذ وحن وأ ثرإ وأ ةبه اهنأ يف ماهسلا تقفتا

 طلخلا دعب يأ ( هدعب ) هللا مهدافأ يذلا يأ ( دافملا يف اولزن ) ‘ كلذ وحن وأ

 بانام لك ذخأيف ) طولخلاو كرتشملا لاملا يهو ( مهلاومأ سوؤر ىلع )
 ذخأيو ى كرتشملا يف هتصح بان ام دافملا نم ذخأي يأ دافملا نم يأ (هنم هتصح

 طولخملا ( لخدملا نم ) هبونت ىلا ةدئافلاو يأ (هبانمو) ةبهلا لثم لخدأ ىذلا

 لباقي.امو ى ةىكارتثإلا هتصح لباقي ام ةدئافلا نم مهنم لك ذخأي هنأ لصاحلاو

 نإو ص مهعم كلذك مهف اوطلخ نورخآ ةثرو مهعم ناك ولف « ةيطلخلا هتصح

 كرتشملا نم هتصح هلف طلخي مل نمف ةوخإلا ضعب طلخي م وأ ائيش اوطلخي م
 طلخ امو اهبوني امو كرتشملا نم هتصح هلف طلخ نمو ى ةدئافلا نم اهبوني امو

 ص اهدعب اودافتساو بآلا ةايح يف طلخلا ناك ءاوسو ى هل طلخ ام بوني امو هل

 ص هتايح يف ةدافتسالاو طلخلا ناك وأ اهدمب ةدافتسالاو طلخلا ناك وأ

 وحن نم مهل ( لخادب ) مهرايتخا ريغب مهل تبثت يتلا ةكرشلا ( خسفنت الو )
 هيبأ ريغ نم ( ثرو ام ىلإ هتوخإ نع جرخ نإو ) ةيد وأ ةبه وأ ثرإ
 ام ىلإ وأ هبف دمقي ام كلذ ريغ وأ شرأ وأ ةيد يف هذخأ وأ ( هل بهو وأ )

 ( هيف دعقف ) ناكمإلا بسحب هنم لصحتم وأ هلدب وأ هتميق وأ كلذ ضوع وه
 جرخي مل نمك ناكل ةكرش هيف مهضعبل وأ مهل تناك ول ذإ هيف مهل ةكرش الو
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 نإو ، ىعس ايف دعقو هنود اوعس ايف اودعق كرتشملا يف مهفلخو

 هل ًاكلم ال ةيراع وأ ى ءاركب رخآ لزنم ىلإ مهنم دحاو جرخ

 لوألا مهلصأ ىلع ءاوس لكلا يف مهف اوعسو ىعسو هيف جوزتف

 زنك ولو رم امم هؤاكرش هيف كردي ال ام لوخد مهدحأل حصي ىتح

 ةصح الو مهنيب هومسقو ) هن ود اوعس يف اودعق كرتشملا ف مهفلخو ) ) هيل ا

 دمقو ( كرتلا سفن يف هتصح هلو هتلغ غ وأ كرتشملا نم هنأ نيبت ام الإ هف هل

 جرخ نإ اذكو < ىعس ام دحاو لكلف كلذك مهلك اوجرخ نإو ى ) ىعس ايف

 امهريغ اهعم هف كرتشي ثي م اهل كرتشم ىلإ ا دعاصف نانثا جرخ نإو < ددعتم

 رخآلا ضعبلا ثرو ام ل ضعب جرخ نإو “ اوعس ايف اودعقو ى ايعس ايف ادعق

 هل وه بوهوملا وا هل ثراولا هىلإ جرخ دقو هدحو هل تبث وأ هل بهو وأ

 هك راشي هحم جرخ نيذلا و > هحورخ دعب ىعس ام لك هل دعاقلاف كلذ وحن وأ

 . مهك راشيو كرتشملا يف نوقابلا هناوخإ

 بصغب وأ ( ةيراع وأ ص ءاركب رخآ لزنم ىلإ مهنم دحاو جرخ ناو )
 ( هيف جوزتف هل اكلم ال ) هل كلم ريغ لزنملا نوك لاح كلذ وحن وأ ةقرس وأ
 ضعب ىمس ول اذكو ثرإلا لصأ يف ولو مه ( اوعسو ىعسو ) جوزتي م وأ

 ىتح لوألا مهلصأ ىلع ءاوس ) مهيعسو هيعس نم ( لكلا يف مهف ) ضعب نود
 وأ هيبأ نم ولو ةبه نم ( رم امم هؤاكرش هيف كردي الام لوخد مهدحأل حصي
 امو : هلوق يق فاكلا نإف ى رم ام ىلع هندبب ابسك سيل امم كلذ وحن وأ ثرإ
 : لاق اذلو « زنكلا ىتح ابسك سبل ام الك لمشت ثرإ وأ ةبهك نم دلولا دافتسا

 نيضوافتملا يفو “ نيضوافتملا ريغ ءاكرشلا نم هدجو نمل هنإف “ ( ازنك ولو )
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 مهو وهف اأ وعس امو ‘ لام لصأ هل نأل ‘ مهن ود هلف لعب ىعس امف

 .دالوأ ريغ نإ و ةثرولا ف اذه درطيو ك كرتشملا ف مهعم هن أل ءا وس هف

 ةيهلاك ءاكرشلا هيف كردي ال امم مهدحأل لام ةحص دعب يأ ( ىعس امف ) فالخ
 ى كرتشملا يفو مهيعس يف مهك راشيو « ( لام لصأ هل نأل 4 مهنود هلف دعب )

 :لاق ثيح كلذ ركذ هتيأر مث ى كلذك وهف مهنم هب صتخي لام هلخد نم لكو

 هتدئافو ديفأ ام هن ( كرتشملا يف مهعم هنأل ءاوس هيف مهو وهف اوعس امو )
 ء مهعم هنأكف هكلم ىلإ جرخي مل هنأل هجورخ فعضل مهك راش و هب هصاصتخال
 ىلإ مهدحأ جرخ نإو “ ىعس ام هلاك اوعس ام اضيأ مهل ناكل هنع جرخ ولف

 ةثرولا يف اذه درتطيو ) اضيأ اوعس ام مهلو ىعس ام هلف هل اكلم رخآ لزنم

 [آمأ كرتو تام نمف مهدحو وأ دالوألا عم اوناك ءاوس ( دالوأ ريغ نإو

 انش مهنم ىعس نمف رخآ لام مهلو ةثرولا نم كلذ ريغ وأ اتخأو ةجوزو

 ىلع مهنيبف اوعس امف لام مهل نكي مل نإو “ كرتشملا نع اوجرخي مل ولو ى هل وهف

 الام كرت نإ و«هل وهف دحاو ىعس ام لكفائيش مهلارتي مل نإو “ مهثاريمباسح

 ولو اومستقا و كرت نإ و“ىعس لام لكلف ضعب دعقو هلام ىلإ هنع مهضعب جرخو

 اولخدأ نإو ، جرخي مل نمكف هكلم ريغ ىلإ جرخ نمو « ىعس ام لكلف يلق
 ءارش مهدحأ ىعدا نإو ‘ دحاو لكل ام بسحب ةدئافلاف كرتشملا يف الام

 وأ ءارلا نيح دهشأ نإو 2 حص ولو ى لكلل ناكو ى هل تبثي مل هسفنل ءيش

 رئاس نم نكمي ام اذكهو ى دعب رقأ نإ ال نالفلف نالفل يرتشي هنأ لبق

 ضعب رك ذ دقو دالوألا عم وأ مهدحو اهيف دالوألا كح ةثرولا كح بابلا لئاسم

 . هلوق يف كلذ
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 لصف

 هلام ىلإ مهدحأ جرخ نإ هثرو نس ةكرش لدعمت ال

 يف هجورخ دعب اوعس ايف كردي الو ص كرتشملا يف مهفلخو
 ىعس ام اضرأ صختسا و ‘ كرتشملا

 لصف

 باتك نم هريغو ءايحإلا باب يق تأي عم هلبق امو لصفلا اذه رركتي ال

 يف كلانه امو ى لوصألا ريغ يف همدعو دوعقلا يف هبلاغ انه ام نأل ى ماكحألا
 . لوصألا يف دوعقلا

 ةصاخ هلام ىلإ يأ ( هلام ىلإ مهدحأ جرخ نإ ةثرو نيب ةكرش دعقت ال )
 ايف مهل ةدعاق ةكرسثلا نإف ص كرتشملا يف نيفلحملا الإ ( كرتشملا يف مهفلخ و )

 هلوقب قلمتم ( كرتشملا يف هجورخ دعب اوعس ايف ) انيش ( كردي الو ) اومس
 ص ( ىعس امب اضيا صختساو ) اوعس واو نم لاح فوذحمبب قلعتم وأ اوعس
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 نم هنأ هيلع نيب ام الإ لصالا ةلغ اولكأي ال نأ مهيلع رجح ولو

 . لقع ال عنتمي وه لب هرذعتل هتقيقح كاردإ نكمأ نإ كرتشملا ةلغ

 اهمهس تعدا اومسق اذإ مث ء حاكنب اهتوخإ نع تخأ تجرخ نإ اذكو

 ةكرت نم فورعملاو لصألا يفالإ اهل نكي مل ضورعو ناويح يف

 كردت الف مكحلا يف تيملا

 ول هملع راح تباث كرتشملا ق هحورخ دعب اوعس ايف كردي ال هنأ نم هركذ امو

 نم هنأ هياع نيب ام الإ لصألا ةلغ اولكاي ال نأ مهيلع رجح ولو ) « رجح م ٠
 ص لصألا كلذ نع هجورخ لبق وأ “ ثروملا توم لبق يتلا ( كرتشملا ةلغ

 :هلوق ىلإو « كردي الو :هلوق ىلإ دئاع لوعفملل ءانبلاب « هملع نيب ام الإ :هلوقو .

 كرتشملا ةلغ نم وه ام ةقيقح يأ ( هتقيقح كاردإ نكمأ نإ ) ‘ صختسا
 دلوتم وأ ةلغلا ضعب اذه نأ كاردإ نإف ث هتقيقح كاردإ رذعتل يأ ( هرذعتل )
 ص لصألا نع جرخ نم قح يف رسعتم لثملا وأ ضوملا وأ لادبإلاب وأ عيبلاب اهنم
 لب ) كرتشملا ريغ نم نوكي نأ ناكمإل فرصتي ال وأ فرصتي نم همف كرتو
 نكمم هنإف ، ( القع ) عنتمم ( ال ) ةداع وأ ًآردابت نكمم ريغ يأ ( عنتمم وه

 ص [بيرق يتأي ايك هلبق اذك و بآلا توم دعب ( تخأ تجرخ نإ اذكو ) ى القع
 كاك رتشم سيل امم اهجوز ريغ ىلإ وأ اهجوز ىلإ ( حاكنب اهتوخا نع ) همالك يف
 يف اهمهس تعدا ) اهتدارإو ةمسقلا لبق وأ ةمسقلا اودارأ وأ ( اومسق اذإ مث )

 ( و لصألا يف الإ ) اهمهس ( اهل نكي مل ) مهاردو ربناندو ( ضورعو ناويح
 وأ اهنم هسفن يأ ( تيملا ةكرت نم ) نايبلاب وأ رارقإلاب ( فورعملا ) ضرملا
 مهنيب ايف امأو ى نكي مل :هلوقب قلعتم ( مكحلا يف ) كلذ وحن وأ هلدب وأ هتميق

 كردت الف ) تيملا ةكرت نم الثم هلدبب وأ هسفنب ناك ام لك يف كردتف هللا نيبو
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 ك تعس ايف ن وكردب الو اهيبأ تومو اج ورخ لعب مهيعس ف

 ًالبق اوثرح نأك هدعب هونمض ولو جورخلا لبق لبق ناك اهيف كردتو

 آ لدعب ودصحو

 (ابيبأ تومو ) مهيعسب قلعتم حاكتنلاب ( اهجورخ دعب مهيعس يف

 اذإ مهل ةدعاق ريغ ةكرشلا نأل ةقرف الب وأ اهجوز ةقرفب مهيلإ تعجر ولو

 . تجرخو تجوزت

 وأ اهمهسب “الك تعبتاو تزوحف اومستقاف تجوزت نإ : ءايرك ز وبأ لاق

 كردت ال اومستقب ل نإ اذك و ع هلف 1 دافتسا امف رخآلا نود مهدحأ هب توهبتا

 نم هنأ ملع" ام الإ يأ لصألا كلذ نم هنأ ملع ام الإ اهجوزت دعب اودافتسا امف
 .وا هتكرت ةميق وا هتكرت نم هنأ ملع ام اذك و ى هتلغ نم وأ اهيبأ لصأ سفن

 تك ردال جرخت ملو تجوزت ولف ع ( تعس ايف ) ائيش ( نوكردي الو ) 2 هتلغ
 همف همهس هنع باغ نملف هب اورقأ وا لصألا ةلغ نم هنأ نيبت ام لكو “ اوك ردأ و
 . هيف مهنع جراخلا مهسف نايب الو هب اورقي مل وأ هوفخأ امو ى ىشنأ وا اركذ

 تخألا يف رم ام "دح ىلع جوزتلاب نجرخ اذإ تاثراولا رئاس تخألا لثمو

 ريغ نم جوزتلا دمي هريغ ىلإ وأ اهجوز ىلإ ( جورخلا لبق ناك ايف كردتو )
 عضوم ىلإ وأ جوزلا ىلإ جورخلا لبق ناك اميف كردت ةثراو لك اذك و « كرتشملا
 ام ىلإ ىشثن ;أ وأ اركذ ةثرولا نم جراخ لك اذك و ى جوزتلا دعب كرتشم ربغ

 جورخلا دمب يأ ( هدعب ) نئاكلا يأ ( هومض ولو ) ) مهنيب [(ك رتشم سيل

 انامز يأ ( ادعب اودصح و ) جورخلا لبق يأ اقباس يأ ( لبق اوفرح ناك )
 نأك وتدني نأ لبق وأ كاردإلا لبق جورخلا ناك ولو 4 جورخلا دعب يأ ارخأتم

 ٤٤٩ _ ( ج ١٠ - لبنلا ٢٩)



 اهيبآ ةايح يف تجرخ نإ اذكو 0 ماقو هنيعب بحلا فرع نإ
 امب دحاو هلعج ام لكف 2 هكورتم نم فرع ايف تكردأ

 مل تدعت
 فرع نإ )اهجورخ دمب الإ ربؤت مل ولو اهجورخ لبق هريغ وأ لخنلا رمثت

 هريغ نم هنأ اوعدا ولف ى اهيبأ لام نم رذبلا اذك و مئاقلا وا دوصحملا ( بحلا

 وأ اورقأ وا نايب هملع ناك وا هب اورقأ وأ ( ماقو هنيعب ) اوفلحو مهل ناك

 . ام هجوب هنع دلوتم وا هلدب وا هنمث اذه وا هتميق هذه نأ نايب ناك

 ةايح يف ) جيوزتلا ريغ ةزاحإب وأ جيوزتلاب يه ( تجرخ نا اذكو )
 هركذ ام يتأيو لوقأ اذك هنمث وحن نم وا ( هكورتم نم فرع ايف تكردأ اهيبا

 ٠ ىلاعت هللا ءاش نإ ثيراوملا باتك نم ءامحإلا باب ف فنصملا

 ةثرولا نم مهريغ جرخ وأ ڵ ةزاحإلاب اهتوخإ نم ةثرولا دحأ جرخ نإ اذك و
 باتك يف ملكتو ى ةدئافلا يف ةكرشلاب دوعقلا ىلع انه ملكت كرتشملا ريغ ىلإ

 هل تبثي ىتمو هرماعل لصألا تبثي فيك ةزايحلاب لصألا يف دوعقلا ىلع ماكحألا

 نإ باب : هلوق رخاوأ يف قادصلا باوبأ ضعب يف حاكنلا باتك يف مالك قبسو

 لصألا يف هلام فصن لجر قادصإ حصو -+ هصنو ى خلا فلحف قدصأو جوزت
 دنعف هب اهل مكحو كلذ فصن اهايإ هقادصإ ىلع تدهشأ نإ و انيعم انادف الإ

 ءانمألا ربخ وأ ةنّتب هملعف قادصإلا دعب اذك نادف تدفتسا ىنإ : لاق ةمسقلا
 . اهيلع هل نيمي الف الإ و هل ناك نا

 ص اندلاو توم دعب اذك تدفتسا : لاقو اهيخأ عم تخأ تمستقا نإ اذك و

 : لبقو > هبلع ناببلا : ليقف هتىلبق تعدا و جوز ىلإ اهجورخ دعب اهاعدا نإو

 مل تدعق نمم دحاو هلعج ام لكف ) تتبثو ةكرشلا تفرع اذإو & ها اهيلع

_ ٠ ٥ ٤ 



 هؤاكرش هملع كردأ ةصاخ ةقفن ف ند نم هذخأ وأ لاملا نم ةكرشلا

 هل وق لبق و[( مهمزل دقف مهجنا وجل هب نيودت امو اومسق اذإ مهعصح

 تخسف نإ مهتكرش تلازو ‘ هب هرارقإ ال ص نيبت نإ اهف هنإ

 احابم وأ ايورخأ وأ ايويند ( ةصاخ ةقفن يف نيد نم هذخأ وأ لاملا نمةكرشلا

 ذخأي نأ انه هريوصتو « ةرم دقف نيضوافتملا يرست امأو ى ي"رستلاو جوزقلاك

 ابجاووأ ابودنم وأكلذك نيادتيوأ اهارستيو هسفنل ةمأ هب يرتشيو الام هسفنل

 هيلإ عجري ال ناك ولو هريغ عفن يف وأ لامي ىنزك امرحم وأ اهوركم وأ ى جحك
 نم هضقا :يأ كرتشملا نم نيدلا كلذ صلخو عفن الب فالتإ كلذ ناك وأ ى باوث

 وأ ( اومسق اذإ مهصصح هؤاكرش هيلع كردأ ) كرتشملا نم ضقي ملولو كلام
 ةمسق ربتعي هنإف هب صتخا لام نم مهاطعأ نإف ى كلذ لبق وأ ةمسقلا اودارأ

 هتمسق لبق كرتشملا نم مهاطعأ نإو ى هبوني امالك يطعيف لاملا نم هفرص ام
 هعفن يف كلذ فرص نإو ى هتميق وأ فرص ام لثم كرتشملا نم ذخأي الك نإف

 ائيش ذخأ اذإو “ طقف هعفن يف ايف كلذك مهصصح هيلع اوك ردأ كرتشملا عفنو

 لدب وأ نمثب لدبت وأ ءيش فلت نإو ى يقب ام اودرتسي نأ مهلف هنيع يقبو
 كرتشملالايلل مهدحأ هب نياد يأ ( هب نيودنت' امو ) ءيشلا كلذل لثملا وأ ةميقلاف

 يأ ( هلوق لبلقو ) رسخ نإ هتراسخ مهتمزلو ( مهمزل دقف مهجئاوح ) وأ
 كرتشملل هنأ وأ مهجئاوحل يأ ( اهف ) هب نياد ام يأ ( هنأ ) هب نياد يذلا لوق

 كرتشمللهذخأ نإ نيدلاب ( هب هرارقإال ) ةداهشلاب وأ مهرارقإب نبآدلا ( نيبت نإ )
 ذإ هنإف رارقإ هب "رقأ لب ةداهشلاب الو مهرارقإب نيدلا تبثي ملو مهجئاوحل وأ
 رارقإهنآل كلذو ڵائيش مهيلع كردي الو كرتشملا نم هصلخي الو هدحو همزلي كاذ

 تخسفنإ مهتكرشتلازو)طقف هسفن ىلع ال هسفن ىلعو « هؤاكرش مهو هريغ ىلع

_ ٥١ ٤ _ 



 يف صقن وأ ةدايزب وأ ى لوق ىلع اوطلخي و اهخسف ىلع اوقفتي نأ لثم ( مهتمسق

 وأ طقف مهضعبل اكلم ناك وأ « هوكلمي ملام مهتمسق يف اولخدي نأ وأ « اهتفص

 دافتسا امف كلذ ناك اذإف « ةمسقلا هب لطبت امم كلذ ريغ وأ الوهجم وأ امرح

 مل اكلم سيل ام ةمسقلا يف مهلاخدإ ةلأسم : تلق نإو ى هل وهف مهنم دحاو

 ةلأسم نأل 0 املثم تسيل : تلق ى ةمسقلا دعب ثراو روهظ ةلأسمك نوكت

 نموأ ريغلا لام يف ةدايزو همهس كيرش لكل اهيف اوطعأ مهف سيل ام مهلاخدإ
 دقو “ ريغلا لام روهظ الول ةزئاج اهسفن يف يهف “ ريغلا لام ةلباقم يف كرتشملا

 رم امك ريغلا لام لطبأ و ضعب هتبثأف ريغلا لام ىلع لمتشملا عيب يف فالخلا ررقت
 . هلحم يف هلاوقأب

 ةمسق :لاقي نأ نم "لقأ الف لاوقألا هذه اهيف -تبثتملولو اهنإف عيبلاك ةمسقلاو

 ص ةخسفنم ةمسق : ةمسقلا ماكحأ يف اهل خيشلا ةيمست اذهل لديو ى ةخسفنم

 روهظ ةلأسم مكح اهكح نوكي نأ لمتحيو ص آلتوأ يل رهظ اذكهو
 ىلع لخادلا حخاسفنإلا نأ قرفلا نإ : خيشلا لوق هل لديو “ ةمسقلا دعب ثراو

 ريغلا لام ةمسق ةلزنمب سيل اهتافص يف اوصقن وأ اوداز امم ررغلا ةهج نم ةمسقلا

 تلصح ةمسق امأو « ةمسق مسا قحتسي ال ذا ى رهظ يذلا ثراولا لام ينعي

 هارتف حاضيإب ها ةخسفنم ةمسق مسا تةحتسا اهنإف اهتافص يف صقن وأ ةدايز

 ةمسق خشلا ىمس :لاقي لاتحالا اذه ىلعو ريغلا لام ةمسق ةلزنمب سبل : لاق

 نيمساقلاداقتعال ارظن وأ “احماست ةخسفنم ةمسق مهل كولمم ريغ لام هيف لخدأ ام

 الف اهلصأ نم يأ ةلطاب اهنأ دارأ وأ ةمسق ىمست ال نأ لصألا و « مهئاعدا وأ

 مهلام اهيف لاملا نأل « ررغلا ءورطل تلطب اهنأل ةلطاب ررغلا ةمسق نأب لكلشي
 عيبب ليثمتلا نم انركذ امع ةباجإ اضيأ لاقيو “ ةمسقلا نيح ررغ هيف اوثدحأ

 ىلع مزليف اهدعب ثراو رهظ ةمسق يف دوجوم اضيأ هلثمف ربتعا اذإ هنأ كرتشملا

٤٥٢ 



 { مهتمسق تدسف وم اهيلع ممف هب اوفرعي مل ثراو مهعم جرخ نإو

 ٠ ٠ ٠ ٠ داصح وأ ذاذح ىلع ءاكرش ذخا وتي و

 ذإ كرتشملا عيبك ثراولا مهس ةمسق نأل ى هيعاسل يعس لك توبث كلذ سايق
 ريخالا لاتحالا ىلعو ع كلذك سيل هنأ عم رخآ ثراول لب مهل سيل ام اومسق
 نأ تركذ مث ص مهل اكلم سيل ام لاخدإ ةلأسم يف ىعس امب يعاسلا صتخي ال
 لوأ نم للخ اََبحاص اذإ ةدابعلا وأ ةدقملا يف هقفلا لوصأ يف نالوق نبلاتحالا

 ةدابعلا وأ عيبلاك ةدقعلا كلت مما اهيلع قلطني له عرشلا الول اهتحص عم اهرمأ
 . نالوق ؟ ةالصلاك

 ةكرشلا ىلع يأ ( اهيلع مهف هب اوفرعي مل ثراو مهعم جرخ ناو )

 ةمسقلا لبق مهلاحك مهنيب وهف دحاو ىعس ام لكف ( مهتمسق تدسف و )

 فالخب“نكت مل نأك ةمسقلا هب ريصت كيرشلا روهظ نأ هلبق امو اذه نيب قرفلاو

 . ةمسق مسا قحتسي ال هنإف كيرشلا روهظ ريغ هب حسفت ام روهظ

 ررضلا لخدي الئل اوناك ءاكرش "يأ ى ( ءاكرش ) رباجتي يأ ( ذخاوتيو )
 6١ « مالسإلا يف رارض الو ررضال » يرب هللا لوسر لاق دقو ع مهلاومأ ىلع

 اذك و ودعنم فوخك ةرورضل الإ ريخأتلاو ميدقتلا ىلع ال هتقول ( ذاذج ىلع )
 هريغو ةيانجلا مهدحأ دارأ اذإف ع راثلا ةيانج يأ ( داصح وأ ) اذه دمب ام

 ةداملاك اونجيف اونجي نأ ديرم لوق لوقلاف ةرمب اوعطقيف ذاذجلا تقو ىلإ ءاقبإلا
 . هومسقو هوآنج ءيش يقب نإف « ذاذجلا ناوأ يتأي ىتح اومستقيف

 . ينطقرادلاو دارد وبأ و ملسم هاور ) ( ١



 لك ىلعو . رسجو ملثنم دسو مدہهنم انب وأ ‘ ريكذتو تثترحو

 ولو نكي مل ام ثادحإ ىلع ال ، دسفل هالول امم لاملا حلصي ام

 ءالعإو رفحو ءانبو سرغك ًاحالص

 لخنلانيبوأ رجشلانيب يتلاضرألاو ‘ ثرحلا ضرأ ثرح يأ ( ثرحو )

 اهثرحي وأ ةرجأب مهف اهثرحي نم اهوطعي وأ اهوثرحيف “ لخنلاو رجشلا نيب وأ
 راجشالا يا ى اهثرح وا : خيشلا لوقو “ ضوعب وأ ى اهرامث نم مهل مزجي هسفنل

 ء لخنلا راجشألا لمشتو ى راجشألا ضرأ ثرح يا “ فاضم فذح ىلع وه

 لولحلا وا راوجلا ةقالعل راجشألا ريمضب ضرالا ىمسف ضرالا ثرح دارأ وا

 اضعب ضعب ربجي اوناك اذإ هنأل ىلوألاب ثرحلل دتعت تعت ملولو ثرحلا ضرأ لخدتو

 ةكسلا وحنب رجشلا ةرضم نم لصحي دق ام عم راجشا اهيف ضرأ ثرح ىلع
 ىلع اورباجت امنإ و « رجش اهيف سمل ضرأ ثرح ىلع اورباجتي نأ ىلأوأف باودلاو
 ذئنيح دصقت اذإ اهثرح ريغ ذئنيح تاذلاب ربتعم اهيف عفن ال اهنأل ضرآلا ثرح
 . اهليصحت ىلع ةدايز ال تاذلاب اهنم ةدوصقملا اهتدئافل ليصحت اهثرحف الثم ءانبلل

 (رسج و)نانجلاو تبلاو رادلا يف ( ماثنم دسو مدهنم ءانب وأ ريكذتو )

 دجو وأ دجو مل نإ هونبي نأب هيلإ جاتحم مت رسج ليصحتو يأ نانجلا روس

 لاملا ( دسل هالول امم لاملا حلصيام "لك ىلعو ) ) ملث نإ هملث اودسد و مدهناو

 ىلع هديمعتو رجشلا ةيقنتك حلصي مل ول لخاد ررضت وأ صقنو فعض وأ
 ءانبب لفسألا ةفيعضلا ةلخنلا ىلع ريودتك و ى هعوقو وأ رسكت فيخ نإ زئاكرلا

 اذه لعلو ص هيف ىقستل وا اهيف فيعض عضوم وا ةلخنلا ىلع وأ “ اهب قصتلم

 رابجإالو ةدايز هنأل ( نكي ملام ثادحإ ىلع ال ) ةديملاب خيشلا دارم وه ريودتلا
 لامل (, رفحو ) مدقتي م امل (ءانبو ,سرفك احالص ولو ) إرنجتَ وأ امنإ ىلع
 ( ءالعإو ) رئبلا لفسأ قاقز رفحك اهنع ىنغتسم رفح امل رفح ةدايزو « رفحي

٤٥٤) 



 . لحلا كلذ يف ةداع اهنع"ىنغتسم مدقت ءانب ىلع ةدايز يأ

 وأ نيع وأ رهن سنك نم ءاكرشلا نم ىبآ نم مك احلا ربجي : « ناويدلا » يفو
 لفط وأ بئاغ ةفيلخ ذخأيو ‘ هضعب وأ هلك دسف ام حالصإ وأ لصمم وأ ةيقاس

 نم هملع فلختسا نم لام نم ةفملخلا ذخأيو ء كلذ ىلع مهريغ وأ نونجم وأ

 اهلعج فئالخ مهل نكي مل نإ و ؤ هبانم هب حلصيف نونج وأ لفط وأ بئاغ وحن

 هب حلصي ام مهماهس نم ةفيلخلا عاب لام مهل نكي مل نإو « ةعامجلا وا مك الا

 عيسوتك نكي مل ام ثادحإ ءاكرشلا ضعب دارأ نإ و « داسفلا نم مهبوني ام

 ربجحلصا كلذ ةعامجلا وأ ك احلا ىأر نإ ليقو ص ربجي الف ضعب ىبأو قييضتو

 ربجيال كاجلا نأل انونظم يأ الوهجم نوكيال نأ لوقلا اذه طرش و ىبأ نمو

 ايف بيصن مهل ناك ولو مهريغ نوربجي ةعامجلا وا مكاحلاو « مولعم ىلع الإ ادحأ
 دعبداسفلا ثدح كيرشلا رابجإ يف ءاوسو ى اضعب مهضعب ربجيو ى هيلع هنوربجي

 . ھا لمق وا هكلم لخد ام

 نونجنم ديبعلاو ناويحلا ةاوادم هحالصإ ىلع نوذخاوتي يذلا داسفلا نمو

 ناريغ "وأ رماطم ثادحإ وأ سرغىلع اوذخاوتي ال : « ناويدلا » يفو ى هريغو
 ص ناكام ىلع ةدايز وأ ءانب ثادحإ ىلع وأ ى نكي مل رفح ةدايز وأ رابآ وأ

 ى حيتافملاو لوفقلاو تويبلاو رادلا باوبأ نم لمملا ىلإ جاتحي ام ىلع نوذخآتيو
 ى اهنم نفد ام سنك و « ةنجألا ناطيحو « تويبلاو رودلا نم مدهنا ام حالصإو

 نوذخآتي : ليقو '١)رابغلالعجىلع الو ةنجألانم مجنلا عزن ىلع نوذخآتي الو
 نم نوعنميو رصقلل سراحلا لعج ىلع نوذخآتيو « حاصأ ناك اذإ كلذ ىلع

 وأ هوعسوي نأ ىلع نوذخآتي الو رضي كلذ اوأر نإ سانكلا هنم جرخي

 )١( يف ا ذك ١ لصال .

_ ٤٥٥ 



 حلصأف عنتما وأ مهضعب باغ نرإو ، فالخ مجنل ا رفح يفو

 ‘ صاغ نم ءاذغ نإ و قفنأ امو ىثعت . كردأ رضاحلا

 نم هنم نوجرخيو كلذ ىلع نوذخؤي : ليقو « لوطيل هءانب اوعفري وأ هوقيضي
 الو بيصن هيف هل ناك ولو ودعلا مهيلع لخدي نأ اوفاخ وأ هرش نم اوفاخ

 ءاكرسثلا ذخآتيو “عاشملا يف اهب لصتا امو ضرألا يف هلك انركذ ام ىلع نوذخآتي

 لوقلاو ص اهةزجو اهيقسو ناويحلا ةقفنو مهجيوزتو مهتوسك و مهديبع ةقفن ىلع

 : لاق نمو“صحفلا ىلإ اهجرخن الو اهمامطب اهيتأنو ناويحلا زرح : لاق نم لوق

 هريغ ىبأو تويبلاو رودلا نكسنو ةينآلاو نفسلاو ناويحلاو ديبعلا مدختسن
 : لاق نم لوق لوقلاف ةعانصل هورتشا ام لك : لبقو ، اوقفتي ىتح كلذ اوفقو

 هلصأو ، «رمجسا » ةيربربلاب هل لوقن ام ( مجنلا رقح يفو ) “ كلذل همدختسن

 ةريثك ةرضم رضم هنأل هيلع نورباجتي له : ( فالخ ) ى هل قاس ال تابن لك
 ؟ ةليلق وأ ةريثك هترضم له فالخلا ببسف ؟ هترضم ةلقل ال وأ

 لكو > ا_موحن و رايسلاو بصقلا عزن ىلع نوذخاوتي : » ناويدلا , يفو

 ةفاضإو ، نوذخاوتي الف اوردقي مل نإو ى مهلاومأو مهسفنأب اوردق نإ ةرضم

 . مجنلا ملقل رفح دارملاو 2 ةسبالملل مجنلل رفحلا

 دسف ام ( رضاحلا حلصاف ) رضاح وهو ( عنتما وأ مهضعب باغ نإو )
 ةرجأ يأ ( ىتنعت ام ) عنتمملاو بئاغلا ىلع ( كردأ ) هحالصإ نم دب ال ام وأ

 ولو( بصاغغ نم ءادفب نإو قفنأ امو ) همدخو هدبعو هتباد ءانعو هئانع

 حالصإلا كرتو رجحلا يفنو ى مهرجح حصي ال ذإ ءادفلا وأ حالصإلا هبلع ارجح
 ام اهنع طقسيو امهبوني ام اهيلع كردي يأ ى مرحم وهو ررضلا لاخدإ ءادفلاو

 اودصقي ىتح مهبلط نع كسمي نأ هبلع بجي الو « نيحلا يف اهيلع كردي هبوني
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 يهو ةكرشلا مهل تدعق نم امأو ‘ انيعم اصاخ اوكرتشا نإ اذهو

 ةقفنلا يف نوخاشتي ال اك ءانعلا اهيف نوكرادتي الف ةماعلا

 ٠ . مهدحأ لمهاعيو > ةوسكلاو

 مهيلع كردي الو مهبلطي ال هنأ يرجت ةداع تناك نإ الإ كرتشملا كلذ نم عافتنالا
 . ( انيعم اصاخ اوكرتشا نإ اذهو) ص عافتنإلل اوتأي قح

 ى كرتشملا كلنذ يف كيرشلا هلعف ام لكو : « ناويدلا » اياصو رخاوأ يفو

 : لىقو ى عرزلا داصح الخ ام هءانع هملع كردي هنإف 0 ةصاخلا ةكرشلا ف نونعب

 نإو ص هبصن كردي هنإف تاراجإلا نم ىطعأ امو ى هلك كلذ هيلع كردي

 : تلق “ اضيأ مهءانع هيلع كردي هنإف كرتشملا يف هلافطأ وأ هديبع لمعتسا
 ام الو ءانع كحلا يف هيلع كردي مل رضاح وهو لمعلاب هكيرش بلطي مل نإو
 مل هنأ نظ نإ هيانم هيطعي نأ هيلعف للا نيبو هنيب ايف امأو ى لام نم فرص
 ءارشلاو عيبلا وحنب فرصتلل (ةماعلا يهو ةكرشلا ممه تدعق نم امأو) “عربتي

 نيك رتشملاكو نيضوافتملاكو ص لامب ضعب وأ “لك صتخا ولو 71 دعب دالوألاك

 نم تمع ةكرش "لك طباضلاو ط ممذلا ةكرش وأ نادبأ ةكرش نيكرتشملاو ى انانعإ

 نوكرادتي الف ) لامب دحأ صتخا ولو امهوحنو ءارشلاو عيبلاب فرصتلا ثيح
 علق ةرجأ و صجلا نمثك مهلاومأ نم اوفرص ام نوك رادتيو ى ( ءانعلا اهيف

 ى اهب مه اولمع ولو ةلآلا ةرجأو صصحلا ةرجأو هلمح ةرجأ و ليجلا نم رجحلا
 يف ولو هءانع كيرسثلا كردي ال :ليقو ( ةوسكلاو ةقفنلا يف نوحاشتي ال امك )
 : ليق ةماملا ةكرشلا ءاكرشلا دحأ يأ ( مهدحأ لماعيو ) “ صاخ كرتشم
 يف فالخ هنإف كرتشملا عيب يضم يف مهفالتخا صن وه اك ةصاخلا ةك رشلا وأ

 لعف :مهلوق ىنعم ذإ ليق اك سيلو “ ةماعلاو ةصاخلا ةك رشلاو ضرملاو لدألا



 ركنأ مث انامز دعق نإو { هكيرش راكنإ فرعي مل نإ لقتنم يف

 نإو لصألا نوعيبيو س ملعلا دنع عيبلا ركني مل نيح دجي مل عيبلا

 صاخلا كرتشملا نم صاخ يف مهدحأ لماعي الو ص مهرمأ

 يف ةك رشلا مهل تدعق نميفو نيضوافتملا يف وه امنإ زئاج كيرشلا ىلع كيرشلا
 وحنو هتيراعو هتيدهو هنم هتبه لبقتو ( لقتنم يف ) راكنإلا عقي مل اذإ لقتنملا
 ع اهكالم ىضر ريغب لاومآلا لحت ال هنأل ( هكيرش راكنإ فرعي م نإ ) كلذ
 لمع ام درب هنإف ص ركنأ هنيح يف وأ عيبلا لبق نم هنأ كلذ دعي فرع نإو

 . نامز لاط ولو هكيرش

 يذلا فرصتلا وأ ( عيبلا ركنأ مث ) عيبلاب هملع دعب ( انامز دعق نإو )
 ملعي مل هنأ ىعدا نإو « ( ملعلا دنع عيبلا ركني مل نيح دجي مل ) اقلطم فرصت

 فرصتي هكيرش نم كلذ ذخأ نم دهاشي ناك نإ الإ « نيميلا هملعو هلوق لوقلاف

 ولو هكيرش ىلع ضام كيرشلا لعف : ليقو ى ملعي م هنأ هلوق يف رذعي الف هيف

 عقي اك ضعب وأ دحاو يزجي ال مهلك ( لصألا نوعيبيو ) ى ملع نيح ركنأ
 نأب ( مهرمأب نإو ) مهلك اوعاب نإ الإ عيبلا حصي الف لقتنملا يف ءازجإلا
 ةطساوب “ضعبو هسفنب "ضعب عيبي وأ “ اضعب مهضعب رمأي وأ ‘ مهريغ اورمأي

 الب ولو مهيلع هعيب ىضم لصألا مهدحأ عاب نإ : ليقو “ مهنم سيل نمم هريغ
 اوركنأ نإ الإ “ عيبلا دعب اوركنأ ولو ‘ ةزاجإ الو < مهنم رمأ

 . هعوقو لسق۔

 الو اضرع وأ الصأ ( صاخلا كرتشملا نم صاخ يف مهدحأ لماعي الو )
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 ةجح وهو نيمأ ناك نإ زاجو « مهنود للاحي الو هئاكرش ىضرب الإ
 ةبراضم وأ ةيراع وأ ةعيدوك هديب نم اذكو ، نمضو تاعابتلا يف

 كاذ لطبأو ركنأف مقو نإف ( هئاكرش ىضرب الإ ) صاخلا كرتشملا هلمج يف

 ةماع ال ةصاخ ةكرش اوكرتشا ( مهنود ) مهدحأ ( للاحي الو ) يضمي : ليقو

 يف نكي مل هللاح نم لحلا يف لعج نإف « لقتنملا يف لماعي هنأ مدقت ام ليلدب
 همهس يف لحلا هل ددج نإ الإ همهس نم لحني ال : ليقو « همهس نم الإ لح
 ص هيف هل نذؤي مل دساف وه يذلا ليحلا عم حيحصلا لحلا طلخ هنأل هدحو

 نمضي هنأ هملعأ اذإ هقدصي نم لك زيجأ و ى ىلوتم يأ ( انيمأ ناك نإ زاجو )

 .نمض و : دعب لاق اك هلام نم مهصصح هئاكرش ىلإ يدؤي نأ همزليف هنع

 نم لك كلذك : ليقو ( تاعابتلا ) عزن ( يف ةجح وه ) نيمألا ( و )
 اذك ةعابت كنع تلمحت : نيمألا هل لاق نمف ، هنع نمضي لاق اذإ قدصي
 اثش انيمأ ىطعأ نم اذكو ى ءىرب دقف ى اهيف كل للاحأ وأ كنع اهصلخأ

 يه نمل ةعابت نم عزن ام قدصملا وأ نيمألا (نمضو ) قح هبلع هل نم ىلإ هلصوي
 . هنع عوزنملا نع هللاحي وأ هلام نم قحلا بحاصل يطعيف هل

 : نيمألا لوقي نأ لثم قولخلا وأ قلاخلا تاعابت هلك كلذ يف ءاوسو
 هبلع نم هيطعي وأ ع بر هل فرعي ال لام نم مهل كمزل ام ءارقفلا كنع يطعأ
 ص ةرافك و ةاكزك ادحاو اهيطعي وأ اهقرفي اقوقح هيطعي وأ هيطعيل الام قحلا

 ؛ فالخ اهعاونأب ةرافك وأ ةاكز هسفن لام نم رخآ نع ناسنإ ءاطعإ يفو
 ص كازجأ كلذب كنع .نيمألا لمحت اذإف مهدنع حوجرم وهو زاوجلا ىلعو
 ةطقل وأ لوق ىلع نهر. وأ . ( ةبراضم وأ ةيراعوأ ةعيدوك هديب نم اذكو )
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 ٠ لاملا كلذ يف دسفمل انيمأ ناك نإ هتللام يزجت ةفالخب لام وأ

 3 همهس نود اييف كيرش نم تزوجو

 هجوب هديب ناك لام لك و “ باستحا وأ رمأ وأ ةلاكو وأ ( ةفالخم لام وأ )

 ىنزلا وأ ابرلا ةهج نم هديب نوكي اك يعرش ريغب ال هبحاص ىضر عم يعرش
 ف ةلاكولا و ةرامالا لوخد لمتحمو “ قورسمو بوصغمك ىضر .ريغب ولو هوحنو

 دسفمل ) اقدصم وأ : لبق ( انيمأ ناك نإ هتللاح يزجت ) ةيوغل اهنأ ىلع ةفالخلا

 يزجت انيمأ ناك نإ :ليقو ى نيمأ ريغ ولو بآلا اذك و « نمضيف ( لاملا كلذ يف
 يف هل امف فالخلا ىلع نمضي ال وأ بآلا نمضيف هنونجم وأ هلفط لام يف هتللاح

 ص هيف هل اميف فلخلا ىلع لقاملا غلابلا هنبا لام يف هتللاحم اذك و « هدلو لام
 عومجمو “ نمضي هنأ عم هيف مصخ هنأل هديب ءيشلا ناك نم ةللاحم يزجت امنإو
 نأل ةلعلا ءزج ركذ ىلع رصتقا حبشلا نكلو ى نامضلاو هيف امصخ هنوك ةلعلا

 اضيأو ص نامضلاب ةللاحملا ةيافكل ةلع ةموصخلا لعج هنأك و « لبق هركذ نامضلا

 نإو ى هللا دنع كلذ يف مصخلا هنأ ملع ثيح هلام نم كلذ لثم هل لعجي مصخلا

 اميف كيرش نم تزوجو ) هتثرول ىطعأ بآلا هل نمضي نأ لبق دلولا تام
 در اميف : لاق هنأك ى نيمأ ريغ ناك ولو الفاسف همهس رادقم يف يأ ( همهس نود

 ةردابمب فنصملا مالك هلمتحيو همهس نم لقأ وه اميف الإ زوجت ال : ليقو ى
 . هنم رهاظلا وهو

 عم هتكرتشا اهجوز لام نم ةأرملا تطعأ ام ذخأ لحي : « رثألا » يفو

 ُرك ذف ى لوآلا لوقلا ىلع راج اذهف 4 نمثلا تفلب اهن أ ملعي مل ام راغصلا اهدالوأ

 لوقلا لوألاب ديرب نآل لمتحمو 0 لوألا م الكلا نايب ديرب نأل لمتحم هايإ خبشلا
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 لقتنم يف غلاب ةلماعم تزاج ىماتي مهل تدعق نم ضعب ناك نإو

 . انيمأ ناك نإ

 ليقو ث مهسلا رادقم وه امب لوقلا رثألا مالكب ينعأ هبو همهس نم لقأ وه ام

 ح هيلع تدعق اذإ ةلادملا اهيلع بجت اهنأ و ، دلولا لام عزنت بألاك اهنإ :مآلا يف

 الف ةمسقلا تقو ناك اذإ و “اهدلو لام نم هنود امو رانيد يف اهكح اهل :ليقو

 ،هل نوذأملا ذخأ امب هسفن بساحيو ى طقف هنم يقب ام ذخأي لب امات همهس ذخأي

 هكيرش ملعي نأ ىلوآلاو « ائيش وه ذخأي الف هلك همهس هل نوذأملا ذخأ نإو

 يذلا مهس نم لقأ ذخأيو هذخأ يف هل نوذأملا طاتحيو ، نالفل تنذأ دق ينأب

 هل نوذأملا ذخأ نإو « فصنلا نم هل نذأ يذلا زوجيو رثكأ ذخأي الئل هل نذأ

 هنأل داز اميف هل نذأ يذلا كيرشلا اذخأ ةنايخلاب فرعي مل نمم ناك نإف رثكأ

 فرع نإو ذخآلا هنآل نوذأملا ذخأ ءاش نإو ى اليبس هل نوذأملل لعج يذلا

 ةلماعملا تزاج ةللاحملا تزاج املكو « هل نذأ يذلا ذخأ ءاش .نإو “ هذخأيلف اهب

 نهركذ يتلا لئاسملا يف هتللا ع يزجت نم نذإب ضبقلاو لاملا يف فرصتلاو
 . نهلك انأو فنصملا

 تزاج ) نيناج وأ ( ىماتي ) ةكرش ( مهل تدعق نم ضعب ناك نإو )
 هريغ وأ : لبق ( انيمأ ناك نإ ) لصأ يف ال ( لقتنم يف ) لقاع ( غلاب ةلماعم

 هاخأ نونجملا وأ ميتيلا كيرش ناك ءاوس ، نمضي هنأ هل ركذ اذإ لاملا يف نئاخ

 نم امهب ماق نم لكف ةيافك ضرف امهب مايقلا نأل كلذو 4 هاخأ نكي مل وأ
 ىف لقتنملاو لصألا نيب قرفلاو ، انيمأ ناك نإ ىل"وأ يلولا نكل « زاج ءانمألا
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 سانلاو « مومعلا ىلع ةك رشلا نألقتنميف مهدحأ لماعيو : هلوق يفو ةلأسملا هذه

 ص بئاغلا روضح ىلإ ريخأتلا بعصيو « مهلاومأ يف فرصتلا ىلإ نوجاتحي

 ربتعي نمم ىضرلا ماقم توكسلا اوماقأف ى هدي يف ناك نم هيف دعاقلا ضرملاو

 هؤاضر ربتعي ال يذلا كلاملا ماقم كلاملا حلاصمل رظانلا اوماقأ و « هاضر

 . ملعأ هللا و

- ٤٦٢ _ 

 



 . هتبيغ دعب هكلم لخد ولو اكرتشم ظفح بئاغ كيرش مزل
 ةلغلا عيبي لهو

 لصف

 مئاق هل نكي مل نإ لفط وأ غلاب ص نونجم وأ لقاع ( بناغ كيرش مزل )

 كرتشملا ( لخد ولو ) ، اضرع وأ الصأ ( ايهكرتشم ظفح ) ليك وو ةفيلخك
 ةبيع يأ (هتبيغ دعب ) الإ ائيش كرتشملا يف كلم مل ولو يأ ( هكلم ) هضعب وأ
 ةنوعمب رومأم ناسنإلا نألو ى ةنامأك هديب هنأل ةك رشلا هل تتبث يذلا
 نأ نع الضف زيمتم ريغ عئاش همهسو لاملا عييضت نع يهنللو هعفنو هيخأ

 ادحأ رضاح عم ثرب نأ بئاغ وهو كلملا لوخد روصتيو ى هظفح ىلع رصتقي
 ز وجو مهاردلا وأ ويناتدلاب ( ةلفلا عيبي لهو ( ابئاغ ةبهلا لبقيو امهل بهو وأ

 ص هرظنب الجاع وأ الجآ زوجو « ادقن حالصلا رظنب ض ورملا نم ءيش لكب
 ال نمو سلفمل عيبي الو “ نوديازتيو ءارشلا يف سانلا بغري ثيحب كلذو

 مل ولو زاج ةاباحم الب رعسلا ىلع حلصي ام دجو نإو “ لطامي وأ هيلع ام صلخي
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 ؛ نالوق هب احلاص بئاغلا مهسل لعجنو اهمسقي وأ نمثلا مسقيو
» . . 3 . 

 اهوموقيو كاردإلا دعب ءانمأ اهيلإ لخدي نأ رجشلا ةلغ يف زوجو

 ‘ اهتمىق نم همهس نزبر 0 هملع

 يذلا كرتشملا ةلغ كلذ يف ءاوسو “ دهشا دقن الب عاب اذإو < يرتشملا الإ رضحي

 مهس ىلع دهشيو ةلداع ةمسق هدحو ولو ( نمثلا مسقيو ) “ لصأ وأ ضرع وه

 فتخ عضوم ف > و هنفدر ل نإو > .دوهشلل مولعم عضوم ف هنفديو بئاغلا

 هتمذ يف هنأ ىلع دهشيو هتمذ يف ناكو هيف فرصت ءاش نإو ى زاج هلامل هراتخم

 هل ظفح نم ( هب احلاص بئاغلا مهسل لعجيو ) ءاحلصلا ةرضحب ( اهمسقي وأ )
 دهعب عيبلا ق حالصلا هل رهظ نإ و > رم ام لحس ىلع نمث ظفحو عيب نم وأ

 هل زوجيو “ عيضي ملو هيف فرصتي مل نإ نامض الو ت ( نالوق ) هعاب ظفحلا
 ال حالصإ نم هلام هيلإ جاتحا اميف وأ رئاجل هلام مزلأ اميف اهنمث وأ ةلغلا فرص
 حلص اذإ امه وحن وأ يضاقلا وأ مامإلا ىلإ هرمأ عفر نم هتقفن ق وأ هنع يفتسي

 هلك كلذو ص نمضي الئل كلذ ىلع دهشأ كلذ لعف اذإو ، جاتحم هنأو ةقفنلا هل نأ

 وأ مامإلا رضحأ نإو ص رومأم هل نكي ملو اليك و وأ ةفيلخ بئاغلا كرتي مل اذإ
 . وه ءعىربو نسحف هتريشع وأ بئاغلا نع موقي ادحأ هل هوحن

 نيلوتم ( ءانمأ اهيلإ لخدي نأ ) ثرحلا ةلغو ( رجشلا ةلغ يف زوجو )
 ةثالثلا ن ود زيجأ و ‘ ادعاصف ةثالث لاومألا ءانمأ يفكيو > ادعاصف نينثا

 . هل اهلك نوكتف اهلك ( هيلع اهوم[ومقيو كاردالا دعب )

 (اهتميق نم ) بئاغلا بوني يذلا بئاغلا مهس يأ (همهس) هلام نم (نزي و)
 ريناند وأ كلذل نزولا ىلإ جاتحيو « ةككسم ريغ ةضف وأ ابهذ نمثلا ناك نإ

 الف نزولاب يرجن ام امأو ص نزولاب"الإ يرجت ال تناك نإ ةككسم مها رد وأ
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 ' نم مدق ولو ‘ هل ةلغلا ريصت و هل مولعم ف هنفدي و ‘ هلع دهشيو

 بئاغلاو ميا , ةاكزلا لعو 2 كلذ هل زوج ملعلا نأل هنيح

 نونجملاو

 ص نزو وأ .ليكل ضورملا نم جاتحيال امب عيب نإ اذك و « هنزو ىلإ ةجاح

 عابي نأ زاوجب لوقلا ىلع نزو وأ لاك اهنم نزو وأ لكل جاتحي اب عيب نإو

 ٠ عملا انه حيحصلاو ةضفلاو بهذلا ريغب

 يف ركب نب دمحم نب دمحأ خيشلا لاق اك نفدلا لبق نينيمأ ( هيلع دهشليو )
 نع هناتكيو ص دهشا نم ( هلمولعم ) هتاذ يف يفخ عضوم ( يف هنفديو ) عماجلا
 بارق وأ .قلح وأ ةدلج وأ ةقرخ يف هفل دعب الإ هنفدي الو ى هلهأل الإ ءاشفإلا

 هنفد ولو عيضي مل نإ هيلع نامض الو « كلذ وحن وأ ريفص قودنص وأ
 . كلذ ن ودب

 نم ) بئاغلا ( مدق ولو ) رضاحلا اذهل يأ ( هل ) اهلك ( ةلغلا ريصتو )
 اهنم لك أ ص اوغرف نبح لايمألا لخد نأب مموقتلا نم ءانمآلا غرف نيح ( هنيح
 . بهذت ل م ] تمهذ « لك ن ل وأ

 رإ هتلغ نمث الإ اهبف كردي الف هريغل اهعاب نإ كلذك و : دمحأ خيشلا لاق

 نفدلا دمب نمثلا فلت نإ هيلع نامض الو . ھ ا رضحت ل وأ ةلغلا ترضح 6 مدق

 ضإو ٠ لطب ميوقتلا لبق لاسمآلا لخد نإو ى عيبضت الب هلبق وأ

 روكذملا ( كلذ هل زوج ملعلا نأل ) ڵ نالوقف نفدلا لبقو هدعب اهلخد
 بنافلاو ميتيلاو ةاكزلا ماعو ) بئاغلا مهس نمث ظفح عم ءانمألا ميوقت نم

 وأ ةراشإلاب مهفي الو مهفي ال يذلا سرخألاو هلبآلاو ( نونجلاو

 ٤٦٥ - ) ج ١٠ لينلا -



 نإ بئاغ كيرشل صخرو ؛ رم دقو ء مهل حلاصم يف دجسملاو
 لام ىلإ هلام كرتي نأهلحم الو هتايح فرعت ال ىتح هتبيغ تلاط

 ال م هتصح كرتيو ءانمأل لصألا مسقي نأ دارملا نأكو > هربغ

 دارملاو “ ة__طقللاو ةعبدولاو ةنامألاو رجألا لاومأو ( دجسملاو ) ةباتكلا

 ةعيرسلا هتطلس وأ هبحاص رمأب هديب ناك لام لك نم اهعاونأ لمشي ام ةنامألاب

 كلذ ( رم دقو ) دراولا عرشلا رمأ ضقاني مل ( مهل حلاصم يف ) هب مايقلا ىلع

 يف كلذ هيف رأ ملف همالك امأ و « يمالك نم نيدلا موزل بابو « ةاكزلا باتك يف
 هنإف ‘ دجسملا باب نم يناثلا لصفلا يف قوقحلا باتك يف الإ يديب يتلا هتخسن

 . حلصي ام ةاكزو بئاغو ميتي لامو هلامو : لاق ذإ كلذ ضعب هبف ركذ

 فرعت ال ىتح هتبيغ تلاط نإ بئاغ كيرشل صخرو ) : خيشلا لاق
 ص فورعم هعضومو ةجحلا هلصت ال ثيح ناكو ابح فرع وأ ( هلحم الو هتايح

 كلذ ( كرتي نأ ) هل فصني هنع ائئاق دجي ملو ةمسقلا نم ىبأف ةجحلا هتلصو وأ

 ءاكرش اوسيل نيذلا سانلا نم ( هريغ لام ىلإ ) بئاغلا لام يأ ( هلام ) كيرشلا

 مدع يف هريغ لامو بئاغلا لام عاتجا وهو ىايونعم امامضنا هريغ ىلإ امضنم يأ

 .ةسوسحم الةلوقعم كلذك ةيعملاو “ عم ىنعمب ىلإ و أ ى ظفحلا م وزل مدعو هظقح

 يهو نونلا ديدشتب ( "ناكو ) : ةتس يبأ نب ورمع نب دمحم هللا دبع وبأ لاق

 هنظي ةفنيلب ةهباشم ءيشلا هباش ام نأل كلذ يف هيبشتلا نع جرخت الو نظلل
 ( لصألا مسقي نأ ) لصألا بحاص خيشلا دارم ( دارملا ) ءيشلا كلذ ناسنإلا
 زوجو « نيلوتم ادعاصف نينثا ( ءانماب ) ةلغ هيف نكت مل نإ هدحو وأ هتلغ عم

 الو ) ةلغلاو لصألا نم بئاغلا ةصح يأ ( هتصح كرتيو ) ةثالثلا نود ام
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 . . . . ؛ماكرثلا يف لئصحتفءاهنمضي الو هجوب اهب لغتشي

 وأ ظفحلا هوجو نم ( هجوب اهب ) صيخرتلا طح نم وه ذإ بصنلاب ( لغتشي
 يف خيشلا لاق ' كلذ ريغ وأ نمثلا ظفحو عيبلا وأ عطقلا وأ حالصإلا وأ يقسلا

 ال هنأل لصألاب كلذ صتخا امنإ : تلق ى ( اهنمضي الو ) : صمخرتلا كلذ
 اذإ هنإف لقتنملا فالخب هدي لخدي ال هنأل ةلمجلا يف نامض كيرشلا هيف قحلي
 ءانمأب مسق ءاش نإو ص هنامض لخد كلذ وحن وأ عضولا وأ عفرلاب هدي هيف تلاج

 اهظفح الو بئاغلا ةصحب لاغتشا همزلي الو هتك رش ىلع لصألا كرتو لصألا ةلغ

 اهنألو “ دغلل اهرجش ىلع ةلغلا مسقت امنإف ءانمأب هتلغ وأ هتلغو لصألا مسق اذإو

 نأ لمتحيو ص اهعضوم نم اهل عفارلا اهكسامو اهمطاق نامض تلخد تعطق نإ

 يذلا هريغ لام ىلإ هسفن لام كيرشلا كرت هريغ لام ىلإ هلام كرتي ؛خيشلا ديري
 كرت هنأل امتضم دمي الو بئاغلا ةصحو هتصح كرتي نأ هل صخر “بئاغلا وه

 نوكب نأ كلذ يف ءاوسو ى اهظفح نع اجورخ و هريغ لام نع احرحت هتصح

 ركب نب دحأ خيشلا لاق ذإ ى نيمتم لاتحالا اذه نأ تركذت مث اضرع وأ الصأ

 ىتح هتبويغ تلاط نإ بئاغلا كيرشل صخري نم مهنمو : عماجلا يف للا مهمحر
 ص ءيش نامضلا نم هيلع سيلو هريغ لام ىلإ هلام كرتي نأ هتوم نم هتايح- فرمت ال
 هنيي ايف فوخلل هكرت اذإ ةاكزلا يف هل صخرب نم مهنمو “ كلذ ةاكز يدؤيو

 ةمسقلا نكمي مل نإو ى اياصولا باتك رخاوأ يتأي اذك و . ه ا ىلاعت هللا نيبو

 اذإ هلك كلذو ى ررضتت الئل اهيلع ال ةرجشلا تحت بئاغلا ةصح كرتو ةلغلا مسق

 اليك و هل دجي ملو رومأم الو ةفيلخ الو هل اليك و ولو بئاغلل بستحي نم دجي .
 دجي ملو “ لعجلا ىلع هوعواطي ملو هؤايلوأ وأ هتريشع ترضح وأ ةفيلخ وأ

 اذإ امإو ص هنوعواطي الو مهدجو وأ ى هل هنولعجي ةعامج الو ‘ هوحن وأ امامإ

 مهس نم اجرخ لمعيو ‘ بئاغلل ةحلصملا يعاري نم روضح نم دب الف كلذ دجو
 ءاتلا حتفب ( ؛ ءاكرشلا يف لصحتف ) كلذ ربغ وأ عيبلا وأ ةمسقلاب بئاغلا
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 ف ءاكرشلا مهو مهاضرب الإ لقتنم يف نإو مهدحأ فرصتي ال مسف

 نم مهو هريغ ركني مل نإ طقف لقتنم يف فرصتي "مسقو صاخ
 مهو نذإ الب نإ م اقلطم فرصتب مسف و ‘ ةكرشلا مهل تدعق

 صخرو ، نوضوافتملا

 ال ) : هلوق ةلمجو ( مسق ) هلوق وه لعافلاو ماللاو ةددشملا داصلاو ءاحلاو

 ص ءاكرش ىنعمب هنأل مسق ىلإ ةعامجلا ريمض در امنإو « مسق تمن ( مهدحأ فرصي

 نأل ادحأ بسانيل ىنعملا ىعار نكلو ى زاجل ظفللا ىعار ولو “ ىنعملا ىعارف

 اذه ىلع نافوطعم دعب نايسقلاو ى ةعامجلا ةغيص ىلإ فاضي نأ ردابتي دحأ ظفل

 ص ظفللا ىلإ آرظن امهاتعن امه نيتللا امدعب نيتللا نم درفملا ريمض اهيلإ درو

 : ةثالث مهف نوضوافتملا مهو تدعق نم مهو : لاق ذإ ىنعملا اهيف اضيأ ىعارو

 يف نإو ) كرتشملا نم ءيش يف مهدحأ فرصتي ال هنأ رك ذ يذلا اذه : لوآلا

 ( صاخ ) ميش ( يف ءاكرشلا مهو ) مهيقاب ىضرب الإ يأ ( مهاضرب الإ لقتنم
 م نإ ظقف لقتنم يف فرصتي مسق ) يناثلا ( و)؛ضرعو لصا وأضرع وأ لصأ
 وأ ءيش لك يف ةماعلا ( ةكرشلا مم تدعق نم مهو ) هئاكرش نم ( هريغ ركني
 . فرصتلا مومع ىلع اهئانبل فرصتلا يف

 مهو“نذإ الب نإو) ضرملاو لصألاف (اقلطم فرصتي مسق) ثلاثلا ( و )
 امبار امسق دازف ةعبرأ مهلعج ولو هلك كلذ ىلع مالكلا مدقتو ( نوضوافتملا

 نم ةلأسمك صاخ يف ةك رسثلا تناك ولو ى ةرورضل صاخ فرصت هل زوجي نم وهو

 ةماع ةكرش نوكرتشملا دارأ نإف ع زاجل يتأي وأ "رم امم اهريغو هتبيغ تلاط

 [اصيخرت هامس و « ( صخرو ) هريغو لصالا عيب رخآلل "لك زيجي نأب اوضوافت
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 رثكأ هيف لمعي ناك نإ هرامث لك أي نأ نادف يف بئاغ كيرشل ليق
 اهثرح هل زاج ثرإ ءاضسب اضرأ هعم كرتشا نهو « لكأ امم

 ع هلمعب هبساح كيرشلا رضح اذإ لب كرتشملا رامث نم لك اي ال نأ لصألا نال
 صخ رهنأ ! حاضيإلا »:يف اك ضعب لاقو«صخر هنأ «رثألا» يف رك ذ يأ( ليق )

 نادف يف) بستحم وأ ةفيلخ وأ ليك و هل نكي مل لفط وأ غلاب ( بناغ كيرشل )
 نادفلا ف وه هثرح نم وأ هكيرش رجش نم نادفلا رامث يأ ( هرامث لكاي نأ

 يف لمعي نأ لثم ص لك أي ام رادقم وأ ( لكاي امم رثكأ هيف لمعي ناك نإ ) كرتشملا
 كلذو ص هلام فرصي وأ هل لمعي نمب وأ هدبع وأ هتباد وأ هندبب نادفلا حلاصم
 كلذةمدخوكلذوحن و هاقسم وأ هرئب وأ هروسجل ءاطعإلاو نادفلا ىلع ةارادملاك

 ةطوح لقألا ىلع رصتقاو لقأ وأ رادقملا لك أي هنإف ام ةحلصم وأ بارتلا لقنو
 لفطلا سيل واطايتحا كحلا يف هلثم يواسملا نأ ثيح لقألا نوركذي اذكهو

 ةكيرش لصوتي رضاحلا لفطلا نأل ى بئاغلا لفطلاك وأ بئاغلا غلابلاك رضاحلا
 . هنم هيلع فرصيو هفعطيو هوسكي نأب هيلإ وأ همناق ىلإ هلام لاصيإب

 كرتشملا ف كيرشلا لمع ام ُ لك : هللا مهمحر ركب نب دمحم نب دمحأ خيشلا لاق

 كرديهنإف نوذخاوتي ال امو هبلع نوذخاوتي امم راضملا عفدو حالصلاو ةرايعلا نم

 باخ اذا امب ديقم هنأ رهاظلاو ی صئاصخ وأ اوناك ةماع « هئاكرش ىلع هءانع
 2ناويدلا» نع مالك يتأيو “ رصقلا لئاسم يف هركذ اك عنتماو رضح وأ هبحاص
 . اياصولا باتك نم ةمتاخلا لبق بابلا يف

 رحش نع ةدرجم يأ ) ءاضيب اضرأ ( بئاغ عم يأ ) هعم كرتشا نمو (

 هسفنل اهلك ( اهثرح هل زاج ثرإب ) سرفلاو لسفلل حلصت ليلق رجش اهيف وا
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 همهس ردق : ليقو

 كيرش انههنأ اجس الو '١هاخأ اهحنميل وأ اهعرزبلف ضرأ هل تناك نم » : رقع

 لب ص اهحنم هنأكف رمأب اهيف هدهع مدعو هتبيغل اهنع ىنغتسا نيك اهكلام نأو

 ق درو اذإ لوصألا ف نيل وقلا دحأ اذه نكلو > هملع هبوحول حنملل جاتحي ال

 نأ كلذ رومأملا هل لعفي نمل له “ بوجولا ليبس ىلع ناك لعفب رمآلا ثيدحلا
 ؟ لاملا بحاص هلعف نإ الإ هلعفي ال وأ ‘ ىبأ نإ رومأملا لام نم. هسفنل هلعفي

 رمأ هنإف هرادج يف ةبشخ زرغ نم هراج ناسنالا عنمي نأ نم عنملا ثيدحك

 دعب درو نكل ةفايضلاب رمآلا ثيدحك و « زرغلا يف راجلا نيبو هنيب ةيلختلإ
 .رم اك هوفيضيمل نإ مايأ ةثالث ةفايض مهلام نم ذخأي هنأ ثيداحألا ضعب يف كلذ

 لاقي دق هنألو ثرحلا يف هل نذأ ثيدحلا نأل ضرألا ناصقن نمضي الو
 اصقن نكل تصقن ولو اهنال "وأ ى ةتس وبأ هملإ راشأ اك ثرحلاب ضرآلا صقنت ال

 بباطمرا_تخي نأ نودب طقف (همهس ردق : ليقو) كيرشلل هيف حماسي اريسي
 ىلع ءانبلا لوقلا اذه هجوو « ضرآلا صقن نامض الب هرامث هل نوكيف ضرألا
 هل لمفي نأ آدحأ عراشلا رمأ نم نأ وهو افنآ روكذملا لوصألا يف يناثلا لوقلا

 اهبحاصهلاهحنم نإ الإ ضرآلا ثرحي الف«رومأملا هلعفي مل نإ هلعفي ال ابوجو ائيش
 خبشلا لوق نم نيلوق مهف فنصملاو “ لاومألا لطعت الئل همهس رادقم هل غاسو

 :هلوق اهيناث “ مهضعب لوق يف همهس رادقم ثرحيو رذبلاب اهثرحي نا هل زوجي هنإف

 كلذ نأ لمتحيو « واولاب وأ وأب ناك ءاوس مهضعب لوق يف همهس رادقم ثرحيو
 هنإف : لاق هنأك مالكلا ةلمج ىلإ دئاع مهضعب لوق يف هلوةفدحاو لوق هلك

 لوق هلك كلذ و ى اهضعب ثرح نأ هل زوجيو « اهلك اهثرحي نأ ضعب دنع هل زوجي

 . يذمرتلا هاور ( `)
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 ص رايتخاب ال هبانم زوجو 2 اهسرغ ال

 لاملا ف فرصتلا زوجي ال ذإ اهضعب الو اهلك اهثزحي ال هنا رخآ لوق هلباقي دحاو

 ع ليوأتلا لبقي ص اهحنميل وأ : ثيدحو زيمتم ريغ همهس و « هكلام نذإب الإ
 : هلوق دعب ثيدنحلاب هلالدتسا دحاو لوق هلك كلذ نأ ىلع لديو ىهليوأت رم دقو

 نكلو ردابتملاىلع لوآلا دعب هب لدتسال هيف نالوق ناك ول هنإف ‘ مهضعب لوق يف
 . خبشلا لوق هيلع لدي يذلا وه ةتس يبأك فنصملا همهف ام

 : هلوقو ى خلا مهضعب لوق ىلع اهلك ضرألا سرغ اذإ هنأ انركذ ام ليصفتو

 لصألاو : هلوق نوكيف ى خلا مهضعب لوق ىلع هيف همهس سرغي يذلا هجولا امأو
 ىلإ وأ لوآلا لوقلا ىلإ امجار خلا مالسلا هيلع هلوق رظنلا هبجوي ايف اذه يف
 مهضعب لوق ىلع هلوقو “ مهضعب لوق ىلع هلوق لاقي دقو « زوجت له ةلأسملا سفن
 .ملعأ هللاو روك ذم ريغ ىناثلا وهو رخآلا و روكذم امهدحأ نيلوقل فنأتسم ركذ

 ثرحلا ناك نإ ريثك رجش اهيف ناك اذإ اهضعب وأ اهلك اهثرح هل زوجي اذك و

 نأل ص كلذ لمشي ثيدحلا نأل ي اهحنمىلف : ثيدحل هصقني الو رجشلا رضيال

 نيلوقلا ىلع زوجي امنإو “ دحاو كلذ يف ىنعملا نألو ى كلذ ىلع قدصي ضرألا

 عس رفلاب ثيدح هيف درب مل كرتشم لام اهنأل اهضعب الو اهلك ( اهسرغ ال ) ثرحلا
 . مودي هنآلو رثكأ سرفلا ةرضم نألو « لسفلا لمشي ام سرفلاب دارأ و

 ضرألا بياطمل ( رايتخاب ال ) هبانم رادقم سرغ يأ ( هبانم زوجو )
 سورفلا هل نوكتف رابتخا الب همهس رادقم يف اهسرفيف هلام نم سورفلاب يتأيو
 نوكاندفتساو “ ضرألا ىقاب بئاغلا هكيرشلو هل اكلم رادقملا كلذو ى اهرامثو

 نم رادقملا نود هسرغك طقف ةلغلا هل تناك ول ذإ رابتخاب ال هل وقل هل هلك كلذ
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 لكأي امإ ةثرولا ريغ : ليقو ، ميوقت الب اهتلغ لكأيو س اهلكو : ليقو
 3 هريغل زاج تراولل زاج ثيح : ليقو ع هب

 الب اهتلغ لكأيو اهلك اهسرغي نأ هل زاج اك « اهسياطم راتخم نأ هل زاجل ضرألا

 : لاق اك ةمق

 مالك هلبق اهو اذه نآل آاموصخس الوق اذه سال و ى ركذو يأ ( ليقو )

 امو هل نوكيف هبانم زوجي خيشلا كلذ لاق هنأك « رثألا يف روكذم دحاو خش

 (اهتلغلكايو)هرجش نم وأ هلام نم(اهلك) اهسرغ اضيأ هل زوجي (و) « اكلم هيف
 وأ ليكب باسح الو ( ميوقت الب ) اهسرغ ىلع هردصمل افطع لك أي بصنب اهلك
 نوك و « ةحنملا ثيدحب ليلعتلا رهاظلاو ى هبعت ريظن يف كلذ نأل : ليق ڵ نزو

 بمتيف هريغلام دصقي نأ دحأل زوجي الف بعتلا امأ و ى هنم ناك اذإ هنم سرفلا
 . ضرألا صقن همزلي الو « مهفاف هعفن ذخأيف هيف

 ،آلوق دارأ هنأ لمتحيو “همدقت لوقل الباقم الوق سيلف ركذو يأ ( ليقو )

 ولو “ لباقم لوقل لوق فطع ال س ىرخأ ىلع ةصق فطع هلبق ام ىلع هفطعو
 ‘هدعب روك ذم رخآلا لوقلا نكل ى رخآلا لوقلل الباقم الوق عقاولا يف اذه ناك

 : ليقف ثراولا ريغ امأو : لاق هنأكف « ثراولا يف وه امنإ مدقت ام نأ كلذو

 اهسرغ اذإنزولا وأ ليكلاب وأ لك آلا لبق مموقتلاب يأ (هبلكاي امنإ ةثرولا ريغ )
 الإ لكأي ال : خيشلا لوقل جيرخت اذه “ ضرآلا صقن همزلي الو ى اهرجش نم
 ةلغلا مسقي هنأ ىنعملاف ع نيسلاب هنوك نم عنام ال ةيتحتلا ةانثملاب هنأ ىلع ى ةميقلاب

 باسح الو ميوقت الب لك ألا ( زاجثيح : ليقو ) “ بناغلا مهس الثم ظفحيو
 صقن همزلي : ليقو “ باسح الو ميوقت الب كلذك ( هريغل زاج ثراولل )

 اهلك ةلغلا هلف ةرجش نم اهسرغ نإو « باسح الو مموقت الب ةلغلا لك أيو ضرألا
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 ةر اهنم سرغلاو يأر ىلع اهلك اهسرغ نإ هنأ كلذ ليصفتو
 اهلخدأ نإو ) ءانعلا هلع هلو > مدق اذإ اهتلغ نم هرانم ئاغل

 تسرغ نيح سورغلا ةميقو ءانعلا هيلعو كلذ كردي م جراخ نم

 ٠ اهن اصقن همزلي : :7 > اهن اصقن مو زل ال و م وقت ال و ب اسح الب

 (اهسرغ نإ هنأ ) قباسلا همالك لالخ يف هضعب تمدق اك ( كلذ ليصفتو )
 (اهنم سرفلا و) اهلك اهسرغ زاجأ نم يأر (يأر ىلع اهلك ) ضرألا ةقلطم يأ

 هميقلاب وا لثملاب ( اهتلغ نم هبانم بئاغل در ) سورفغلا هنم مطقي ام اهيف ناك اذإ
 الو كلذ دمي ةريشملا وأ مامإلا وحن وأ وه فلختسا وأ لكو وأ ( مدق اذإ )

 سورغلا يقس ىلع ( ءانعلا ) بئاغلا ىلع يأ ( هيلع هلو ) ‘ ضرألا صقن همزلي
 تال ٠ ثرإلا ريغب مأ ثرإلاب هعم اكرتشم بئاغلا ناك ءاوسو ى اهب همايقو
 ضعب دنع دري مل لقأ وأ لك أ ام رادقم سورفلا ىلع فرص ولو « اهنم سورفلا

 ى هبانم لاملا نم فرص امم هلو ى هانع بئاغلا ىلع كردي ملو ى اهتلغ نم بئاغلل

 . يتأي ايف اذك و

 ( كردي مل ) اهنيب كرتشم ريغ ( جراخ نم ) سورفلا يأ ( اهلخدأ نإو )
 رجش ةلغ اهنأل رجشلا ىلع اهدجو ولو ةلغلا نم بانملا ( كلذ ) بناغلا هكيرش
 ولو ‘ اهضعب ىلع بئاغلا عم دقعي م ام اهنم جرخي ام لكو « اهلك هل يهف رضاحلا
 . هبصن ةلغ لكلف دقع اذإف دعب نمثلا ذخأ

 اهتمدخو سورغلا يقس ىلع ( ءانعلا ) بئاغلا هكيرش ىلع يأ ( هيلعو )

 سورفلا نم هبوني ام ةمىق يأ ةسورغم ري_غ ةعولقم ( سورفلا ةميقو )

 امفارت وأ هيف اححاشت موي اهتميق ال سرفلا نيحب ةربتعم يأ ( تسرغ نيح )

 ۔ ٤٧٣ -



 مرغلا موي اهتميق هيلع : ليقو ء اتكرش لصأ ىلع اهنيب نوكتف

 هل عرشلا ةزاجال ‘ ضام ف ال تآ يف امهنيب يه ش ء ءانعلا ال

 نايراقتم نالوقلاو كلذ

 ى هبانم : هل ليقو “ ةلفلا يف هل بانم الو “ كحلا تقو الو « مكحلا ىلإ هيف

 ةربؤم ريغ تيقبو احلطصا وأ اكاحت نإ اهنيب يهف ةربَؤم ربغ ةلغلا دجو نإ و
 ىتح بطت مل تيقب نإ بطت مل ام ايهنيب يه : ليقو ى مكحلا وأ حلصلا عوقو ىلإ
 يف ءانعلا كردأ دقو راثلا دري ال هنأل سرفلا موي ةميقلا ناك امنإو « كلذ عقو

 نإف ص ضرألا يف ( امهتكرش لصأ ىلع امهنيب نوكيف ) هتمدخب هوم ةلباقم يف
 عم سورفلا فصن هل نوكيف سورفلا ةميق فصن هطميلف فاصنأ ضرألا تناك
 بئاغلا ىطعأ رخآلل ناثلثو امهدحأل ”ثثلث' اثالثأ تناك نإو ی ضرألا فصن
 سورفلا ثلث هل نوكف ضرألا يف هلام بسحب اهيثلث وأ سورفلا ثلث ةميق

 رحشلا ةكرشو ضرألا ةكرش تتوافت نإو « اذكهو لك اثلث وأ ضرألا ثلثو

 ادم يأ ( اهتميق هيلع : ليقو ) ءاوتسالاب ارمأ ارجاشت نإو « زاج اهاضرب

 ( ءانعلا ال ) مرغلا مويب ةربتعم يأ ( مرفلا ) ب مكحلا ( موي ) هتميق نم هبوني
 سورغلا يأ ( يه مث ) ضرألا نم همهس ناصقن الو راثلا نم هبانم كردي الو

 س ورفلا يف انم ىطعأ نيح نم ( تآ ) نامز ( يف ) امم نيلوقلا ىلع ( امهنيب )
 ام لكف ( ضام ) نامز ( يف ال ) لجآ وأ لجاعب ناك نإ اهءاطعإ ادقع وأ

 هلف كلذ ريغ وأ راكد وأ فعس وأ قاروأ وأ لئاسف وأ ناصغأ وأ رامث نم ذخأ
 ص عافتنالاو سرفلا نم روكذملا ( كلذ هل ع رمشلا ةزاجال ) بئاغلل هيف بيصن ال

 ىرت الأ ى اهيف هءانع كردأ دق هنأل ( ناب راقتم نالوقلاو ) ى هلام نم كلذ نآل
 ذئموي اهتميق نأ كش الو ى سرفلا موي هل موقت : لوقي هل ءانع ال : لاق نم ىلإ
 هتءاج ةيرثكألاو « سرفلا موب هل امم رثك أ ذخأ دقف سرفلا موب اهنم رثكأ نوكت



 ةلفلا نم همهس هل يطعي اهنم تناك نإ هبانم سرغ زاوج ىلعو

 ء امهنيب نوكتف ءانعلا كرديو

 مزال ال بلاغلاو ةلمجلا يف كلذو ى هيئنعت ثيح نم هءاج يذلا اهومن ثبح نم
 ى هئالغو رعسلا صخر لجأل سرفلا موي اهنم لقأ مرغلا موب اهتميق نوكت دق ذإ

 الإ ىنعتي ال دق هنألو ى ضراعملاو ةفصلاب وأ تاذلاب مرغلا موي صقنت دق اهنألو

 هلك كلذ نم ءيش يف مكحلا ريغتي الو « ليسلا اهيقسي نأب هنفدو هرفحو هليوحتب

 ص مرغلا موي ةميق هل يناثلا ىلعو « سرفلا موي ةميق هل لوألا ىلعف ى نيلوقلا يف
 لوقلا يف اظفل هك ردي مل ولو ىنعم ءانعلا كردأ دق هنأ يف اهعاتجا براقتلا لحمو
 لوألا لوقلا ىلع هلغلا نم هبوني ام بئاغلا كردي هنأ رهاظلا لاقي الو “ يناثلا

 اهنأ بيغلا فشك هنأل سرفلا موي ةميقو « ءانعلا رجشلا كلام هيف كردأ يذلا

 ذخأ دقو ةلغلا نم هكيرش بوني ام لحتسي اذاهف ‘ تقولا كلذ نم ةكرتشم
 كلذ ىلعو “ ضرآلا يف اهتوبثو اهتيوقت ىلع ءانعلا كردأ امنإ : لوقن انأل ى ءانعلا

 عم ةدقع اهيف دقعي مل ام هكلم يف اهنأل اهوحنو راملا ىلع ال ةميقلا بئاغلا هاطعأ
 هنأ فشكنا لب تقولا كلذ نم ةكرتشم اهنأ فشكنا بيغلا سيلو ع بئاغلا

 زاوج ىلعو ) ص ناكرتشي اهتقو نمو بئاغلا عم اهيف ةدقعلا تقو ىلإ اهب صتخم

 ضرألا نم سورغلا تناك نإ يأ ( اهنم تناك نإ ) ضرألا نم ( هبانم سرغ
 :لاق هنأك يطعيب ةقلعتم ىلع نأ اكهزاوجلال ال دعب يطعيل ديق اذهو « ةكرتشملا

 (ةلغلا نم همهس ) بنافلل يأ ( هل ) طقف هبانم سرغي هنأب لوقلا ىلع ( يطعي )
 . سورفلا نم هب عفتنا ام لك نم همهس و ى اهنم سوورغلا تناك نإ

 اهب مايقلاو يقسلاو ليوحتلا يف ( ءانعلا ) بئاغلا ىلع رضاحلا ( كرديو )
 ايل اكلم سورفلا : تلق نإو ى ( امهنيب ) سورفلا ( نوكتف ) امل عفن لكو
 ؟ طقف همهس ىف ةلأسملا ضرف هجو امف « لاكشإ الف امهنيب ضرألاو ةرم لوأ نم
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 ىتح همودق دعب يقابلا فصنلا بئاغلا سرغي لهف اهنم نكت مل نإو

 ً ءانعو ةلغ كاردإ الب لكلا ناهسمي ش ينغتسي

 نم همهس ذخأ دق هنأ معز رضاحلا نأل رضاحلا كلذ ةين ىلع هيف اهضرف : تلق
 نأ دجي ال هنأب هيلع مكحف « ةلغلا هل نوكتل وأ ‘ هسفنل هيف سرغ هنأو ضرألا
 بنئاغلل و ، هءانع رضاحلا هيلع كرديو هرامث يف مهس بئاغلل لب هدقتعم ىلع تبثي

 ةميق بئاغلل عفدي : لاقف رخآ بناج نم هيلع ملكتل ءاش ولو سورفلا يف همهس

 هيطعي وأ ص ةكرتشم ضرألاو هل سورفغلا نوكتف سورفلا نم هتصح

 اهدحأ مزلي ال كلذ نكل ص نهضرأو سورفلا هلف ضرآلا نم هتصح ةميق اضيأ

 فنصملاو خيشلا هيلع ملكتي ملف ضعب مالك همهوي اك ال هيلع اقفتا نإ تبثي امنإ و
 . امهدحأ هرك ولو ى هب كحي ام ىلع لب

 سورفلا كلت ( نكت مل ) و رايتخاب وأ رايتخا الب فصنلا سرغ ( نإو )
 وهو ةكرتشم نم ذخأ ام نآل امهنيب ةكرتشم ىرخأ ضرأ نم الو ( اهنم )

 ةكرتشملا هذه يف كرتشملا نم ذوخأملاك هضرأ نود كرتشم نم وأ « كرتشم

 (همودق دعب ىقابلا فصنلا) ثراو ريغ وأ اثراو هلام نم ( بئاغلا سرفي لهف )

 هسرغف ثلث هلو اثالثأ تناك نإ اذك و ع افصن سرغ دقو فاصنأ امهنيب تناك نإ
 اذإف « اهيشلث رضاحلا سرغف ثلث هل ناك وأ ى مدق اذإ اهيثلث سرغي بئاغلا نإف

 بئاغلاف كلذ وحن وأ [سامخأ وأ عابرأ اهنوك يف مالكلا اذك و اهثلث سرغ مدق

 نوك ىتح ال ( ينفتسي ىتح ) هب موقيو همهس وهو يقب ام سرغي كلذ لك يف
 رمثأ رإ هنأل « رمثي ىتح الو همدقتل هكردي ال دق ذإ ى هبحاص سرغ ام لثم
 ضرألا نم ( لكلا ) امهدحأ وأ امه اءاش نإ ( نامسقي مث ) ي هرامث لوآللف لوألا

 ىلع يناثلا كردي نأ نودب يأ ( ةلغ كاردإ الب ) اهيف سرغ ام عيمجو اهلك
 داز ذإ ءانع يناثلا ىلع لوألا نم كاردإ البو يأ ( ءانعو ) لغتسا نإ ةلغ لوألا
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 وأ يقابلا بئاغلا سرغيو رتخي مل نإ سرغ ايف لوألا دعقي وأ
 . لاوقأ ؟ اهنامسقي مش اهسرغ موي سورغلا ةميقو هءانعهيطعي

 (رتخي مل نإ سرغ اميف لوألا دمقي وأ ) « ءانغتساو ةوق يناثلا سرغ ىلع هسرغ
 همهس رادقم وه يذلا ( يقابلا ) هلام نم ( بناغلا سرغيو ) ضرألا بياطم

 ع ضرألا نم يقابلا بئاغللو اهيف سرغ يتلا ضرألاو هسورغ لوألل نإف٤ءاش نإ
 الو هريغو عيب نم ءاش ام هيف لمف وأ همف ىنب وأ هثرح وأ هسرغ ءاش ناف

 نأل ةلغلا كردي الو ( هءانع ) بئاغلا ( هيطعي وأ ) ى ءانع الو ةلغ اهنيب كردي
 سورفلا تابثإ ىلع ءانعلا امنإو ڵ هكلم يف سرفلاو اهلغتسا ةلفلا

 . اهتاذو اهتيوقتو

 (سورفلا) نم هملع ق قفتا ام ب وأ ضرألا بسح هبوني ام (ةميف 5( هطعي( و)

 سورفلاو ضرألا ق ناك رتشيف ةمسقلا ءاطعإ مدي ال (اهسرغ موي ) ) ةمقل اب ا رعتعم

 ءاش وأ اءاش نإ سورفلا عم " وأ ضرألا عم سورفلا يأ ( اهنامسقي مث )

 ص هبحاص لثم لغتسي ىتح هدحو هلغتسيو يقب ام بئاغلا سرغي وأ « امهدحأ

 ام بسحب ةضأملا ال ةلبقتسملا و ةرضاحلا هبحاص ديب ام ةلغ هبحاص عم مسقيو

 ء ( لاوقأ ) دحاول سرفلاو اهنيب ضرألا اذإ اهيف لودملا مم لوقي

 لمع ام لثم لمع ىلع بئاغلا رابجإو ى هءانع عيضي ال هنأل © ربخألا حيحصلاو

 ؛ كرتشم ىف هنأل لصألا فالخ سرغ اهف رضاحلا دوعقو “ لصألا فالخ رضاحلا
 ك اهنيبف هنم سورفلاو همهس نم رثكأ سرغ وأ ضرألا بباطم راتخا نإ و

 كردي الو “ ناكرتشدف سرفلا موب ال هموب ةميقلاب اهيف هبوني ام بئاغلا هيطعيو

 موب ىلع ةميقلا هاطعأ نإو ى ءانعلا رضاحلا هملع كردي الو ةضاملا ةلغلا بئاغلا .

 . ةلغلا نم بئاغلا بوني ام در هملع سيل و ه ؤانع هلف سرفلا

 علقلا يف ريع وهف هئاكرش نذإ الب ةكرتشملا يف سرغ نإ : « رثألا » يفو
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 ع كلذ دارأ موي هسرغ ةميق هايإ هئاكرش ءاطعإ يفو ى ضرآلا صقن مرغو
 نإو“ هل وهف هترامع يف عقو نإف نوعرتقي : ليقو ى هسرغب اعربتم دعي : ليقو
 ارومعم امسق نإو ى هتميق ذخأو هجارخإ يف ريخ هيف سرغام ريغ يف عقو
 هتصح ةميق هكيرش ىلع دريلف خسفو هتصح امهدحأ رمعف بارخلا نم هيلي امو

 نراعرتقي : ليقو ى رماملا اذهل نارمعلا نوكيو ى ةرومعم ريغ ضرألا نم

 نيب ام لضف ذخأ "الإو « هلام ذخأ دقف هترامع يف هتعرق رماملل تعقو نإف

 اهبلي ضرأ تمسق اذإو ى ءانبلا يف اذك و « هءانع الو هترامع ةميق ال نيتميقلا

 . ملعأ هللاو همهس يلي ام دحاو لك ذخأ بارخ
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 باب

 ٠ ٠ ٠ ٠ صضصعب نم ءابصنألا صضصعب ُزيممت ةمسقلا

 ةمسقلا يف

 باقرلا ةمسق دحلا اذه لمشي ( ضعب نم ءابصنألا ضعب زييمت ةمسقلا )
 نم ةدمب صتختو باقرلا يف زيمتت اك اهيف زيمتت ءابصنألا نآل ى عفانملا ةمسقو

 نأ خيشلاك فنصملا مالك يف يتأيسو « دبألل اهنإف باقرلا ةمسق فالخب نامزلا

 ى ةاضارم ةمسق وأ ةعرق ةمسق باقرلا ةمسقو ى نامزلاب روصتت عفانملا ةمسق

 ةمسقو 4 ةأياهم ةمسق : عاونأ ةثالث ةمسقلاف ‘ فنصملا دح يف لخاد"لكو

 . ةعرق ةمسقو ى ةاضارم

 ةاناهملا ةمسق اضيأ ىمستو ى عفانملا ةمسق يه - ءايلاب - ةأياهملا ةمسقف

 بلط ام رخآلل أيه دحاو لك نأل - ءاهلاب _ ةأياهملا ةمسق تيمسو “ نونلاب
 تنه دحاو لك نآل ةاناهلا ةمسق تيمسو ى هزهج اذإ ءيشلا أيه نم ى هنم
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 يف زوجي ام اهيف زوجيو « نامزلل جاتحتو ةراجإلاك يهو ى دارأ ام هبحاصل
 ص ةراجإلا يف مزلي ام اهيف مزليو ڵ ةراجإلا يف عنمي ام اهيف عنميو “ ةراجإلا

 > ارهش ث اذهو ارهش اذه همدختسي نأ ىلع ناضارتي نلحر نيب دمك كلذو

 نأ ريغ « كلذك رخآلاو ةمولعم ةدم اذه نكسي نأ ىلع ناضارتي اذكو

 ص رهشلا ىلع هيف دازي ال دبعلا نإف دبعلا فالخم اهنأل هيف عسوي رادلا لجأ

 اهنأ كلام نع مساقلا نبا هاور يذلاو « صقنلاو ةرثك الب ةدايزلا زاوج : ليقو

 اهيف زوجيف ضرألاو رادلا امأ و « دبعلاك ةبادلا و < رهشلا ىلع دبعلا يف زوجت
 يف زوجي الف لالتغالا يف ؤياهتلا امأو ، ديعبلا لجألاو ةمولعملا نينسلا ىلع ةمسقلا
 وأ ، كل امويو ىل اموي دبملا اذه ةلغ : لاق اذإ اك « هريثك يف الو نامزلا ريسي
 زاج اك ديبعلا يف ؤياهتلا زوجي كلذك و « اهلثم اهدعب كل و ىل ةرشملا مايآلا هذه

 .ا رادايهنم لك نكسيو“آدبع اذه و ادبع اذهمدختسي نيرادونيدبعك نامزألا ىف

 مزلي ام اهيف مزليو “ ميبلا يف زوجي ام اهيف زوجي عيبلاك ةاضارملا ةمسقو

 الو ص دحاولا سنجلا يف يواستلا الو ‘ سنجلا داحتا اهيف طرتشي الو ى هيف

 رخآلاو هذه امهدحأ ذخأيف ناراد اهنيب نوكي نأ اهتروصو ى ةميقلا يف ةلداعملا

 نوكتال اهنأل ةاضارم ةمسق يمس امنإو ، سقف اذه ىلعو ى يضارتلاب ىرخألا

 . نيكيرشلا ىضرب الإ

 بهذمو انبهذم وهوقح زييمت اهنأ حيحصلاو “ عيب لبقف ةعرقلا ةمسق امأ و
 نأ هكيرشل زيجي نأب عفانملا يف آضيأ ةاضارملا ةمسق روصتتو ى ةيكلاملا روهمج

 وأ اموي نيرشع رخآ ادبع مدختسي نأهكيرش هل زيمو ارهش دبعلا اذه مدختسي

 امهاضر بسح ىلع كلذ وحنو ادمع كاذو ةباد اذه مدختسي وأ ، رثكأ وأ لقأ

 حرش يف طسب ضعب مالكلا تطسب دقو “ مهحالطصا يف ار ًآروك ذم كلذ سدلو

 اهتدع ءازجأ ىلإ موسقملا ليصفت اهنأب ضعب اهفرعو “ باسحلا نف يف يداصلقلا
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 نأ باوجلا روديف اهفيرعت يف موسقملا اذخأ هنأ هىفو« هيلع موسقملا داحآ ةدع ردقب

 فرع نمل فيرعت اذه نأ وأ ،اعرش ةمسقلا ىلإ رودي الف ةغل موسقملا دارملا
 اهفأرعو ى اذه همسا رابتعاب ال هتاذ موسقملا دارملا نأ وأ ى ةمسقلا لهجو موسقملا

 فرصت صاصتخاب ولو انيعم رثكاف نيكلامل كولمم عاشم ربيصت اهنأب ةفرع نا
 ص ناث لوعفم انّبممو ى هيلإ فابضم لوأ لوعفم عاشمو ، , ضارت وأ ةعرقب هيف
 ولو يأ ى صاصتخاب ولو : هلوقب عفانملا ةمسق تلخدو ، كرتشملا عاشملاب دارملاو
 . صاصتخاب نُسعتلا ناك

 ى بهذملا وهو قح زييمت : هريغ لاقو “ كلام دنع عويبلا نم عيب ةمسقلاو
 }6١ ي ىبرقلا اولوأ ةمسقلا رضح اذإو » : ىلامتو هناحبس هلوق ةمسقلا ليلدو
 امأو ى ةيلهاجلا مسق ىلع يهف ةيلهاجلا يف تمسق راد اميأ » : يلع هلوقو . ةيآلا
 همحر خيشلا هاور ] « مالسإلا مسق ىلع يهف مسقت" ملو مالسإلا اهك ردأ راد
 ؛ نيعضوملا يف ص ضرأ وأ راد اميأ : هبف نكل « كلام أطوم يف وهو ى [ هلا

 :كلذف هيلع اوحلأو مهمساقممهنيب مسقي نأ هولأس امل نينح ةوزغ يف يللب هلوقو
 هلا ءافأ ول هديب يسفن يذلاو ؟ مكيلع كلا ءافأ ام كنيب مسقأ ال نأ نوفاختأ »

 الو انابج الو 3يخب ينودجت ال مث « مكنيب اهتمسقل اممن ةماهت رمت لثم مكيلع
 : أطوملا يفو ؛ ةعبرأ قرأو نينثا ىقتعاف ةتس ,دبعأ نيب قلع عرقأ و'"!«اباآذك

 هب تندقحسانلا هلأس ةنارعملا ديرب وهو نينح نم ردص نبح نلع يبنلا نأ »

 اودر » : للع للا لوس رلاقف“هرهظ نم هتعزن قح هئادرب تكبشتفةرجش نم هتلحار

 ( ١ ) ءانلا : ٨ .

 ( ٦ ) يقهيبلا هاور .
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 وأ ‘ لصأك ل إقتنم ريغ امإ لوألاو ‘ اهعفانمو و لا ومألا باقر اهعاونأو

 ٤ ناناهنلاننوكم ه يناثلاو ه { ضورع مه أ ن ںومز وم ر أ لىكم امإ : وهو لمتنم

 هديب يسفن يذلاو « مكيلع هللا ءافأ ام كنيب مسق ةأ ال نأ نوفاختأ « يئادر ّيلع

 انابج الو الخب ينودجت ال مث كنيب هتمسقل امعن ةماهت رمت لثم مكيلع هلا ءاف أ ول

 مل ام راجال ةعفشلا » : أطوملا يفو خمشلل حاضيإلا يف اك رتل هلوقو « باذك الو

 . « دو دحلا عقت و مسقي

 اهماسقأب ةرصحنم تناكو ةرورضلاب نيدلانم هزاوج ملع امم ةمسقلاتذاك املو

 اهعاونأو ) : لاقف نيمسق اهلمجو اهيلع لدتسي مل هتعفنم يفو ءينثلا تاذ يف
 ةغيصب اهنع ربمي نينثالا نأل عاونألا عمج امنإو ، ( اهعفانمو لاومألا باقر
 هيجوتلل لديو “ فانصألاو دارفألا ىلإ آرظن وأ ى نالوق ةقيقح وأ ازاجم علا

 ص خلا نوكي يناثلاو هلوق عم ى خلا امإ لوآلاو اذه دعب هلوق هيلوةب لوألا

 لوألا مسقت فانصألا رابتعا وه يذلا ههجوب يناثلل لديو “ كلذ هبساني ينعأ

 ىلإ يناثلا مسقتو “ ضورعو ناويحو لبكم وأ نوزوم لقتنمو لقتنم ريغ ىلإ
 . ناىعألاو نامزألا

 ( لصاك لقتنم ريغ امإ ) لاومألا باقر وه يذلا ( لوآلا ) عونلا ( و )
 سبل لقتنملا ريغ نآل كلذو ى جراخلا يف اهل دوجو ال ىتلا ةىنهذلا دارفآلل فاكلا

 تلخدو ، ( ضورع وأ نوزوم وأ ليكم امإ وهولقتنم وأ ) ‘ لصألا الإ
 يقف نزوت تناك نإو 0 نزوت ال تناك نإ ضورملا ق سولفلاو مها ر دلا و ريناندلا

 ص اقلطم ال : ليقو ى اقلطم ضورملا مسا اهلمشي : ليقو “ نوزوم وأ هلوق
 .يناثلا وأ لوألا ىلع فنصملا رحو

 يف ةبورضملا ( تاياهنلاب نوكي ) لاومألا عفانم وهو ( يناثلا ) عونلا ( و )

 



 وهو ةنيعم ةدم ءيشلاب "لك عافتناك لوألاو ء نايعأ وأ نامزب امإ
 ةدملا كلت ىرخأ هريغو ةدم آراد هانكسك يناثلاو ء ةكرسشتلا ىلع ,قاب

 ءايشألا وأ نيئيشلا وأ دحاولا ءينثلا يف ( نامزب امإ ) روصتت ةياهنلاو ى ءايشألا
 رثكأ وأ لقأ وأ ةدملا كلت لثم رخآلا هب عفتني مث ةدم "دحاو كلذب عفتني

 رهشلا يف اذهب دحاو عفتني الثم دحاولا نامزلا يف ( نايعأ وأ ) اهتكرش بسحب

 . الثم رخآ رهش ىلإ هعافتنا ريخأت زوجيو ص هف هلثمب رخآلا و الثم

 وهو ةنيعم ةدم ءيشلاب لك عافتناك)نامزأبام وهو (لوألا ) عونلا ( و )

 ةدحتم ءاش ] وأ نيدحتم نيئيشب دحأ عافتنا لاخدإل فاكلا ( ةكرشلا ىلع قاب

 اهتك رش بسحب رثكأ وأ لقأ وأ ةدملا كلت لثم يف رخآ كلذب عفتني مث ةدم

 ءيشب دحاو عافتنا لاخدإلو « ءاكرشلا ددعت بسحي اذكهو « كلذك رخآ مث

 يف ءيشلا نآل وأ ى ةكرشلا توافت بسحب اذكهو « رثكأ وأ نيئيشب رلاو و
 نايعألاب ضعب هيف اذه نكل ى رخآ نود نامز ىف الثم نيئيشلا يواسي ةدوجلا

 ادبع مدختست نأ لثم كلذو « داحتالا مدع لاخدإلو نامزلا فالتخا عم
 اهمدختسيو نيرهش نيدبع مدختست وأ ، آرهش ككيرش همدختسي مث ارهش

 ص ثلث هلو هاثلث كل ناك اذإ رهش فصن وهو ارهش تنأ مدختست وأ ى نيرهش
 مدختست وأ طقف اهثلث هل نأل رهش فصن اهمدختسيو ارهش نيدبع مدختست وأ
 ريخآلا ةدم يف الثم لوآلا فعضل رهش .يف رخآ دبع مم همدختبي مث ارهش ادبع
 . ةباد وه مدختسي ش ارهش ادبع مدختست وا

 ( و ) ةنيعم ( ةدم اراد هانكسك ) نايعألاب ام وهو ( يناثلا ) عونلا ( و )
 مدختسي نأ لثم ى اهسفن ةروكذملا ( ةدملا كلت ىرخأ ) اراد ( هريغ ) ىنكس
 ىرخأ ةدم لاخدإل فاكلاو > رخآ ادمع رخآلاو ادبع امهدحأ دحاو رهش ف
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 باودلاو ديبعلا ةمدح ف هزاوج رهظتساو > ةكرشلا ىلع امهو

 سبلو تالآلا لاإعتساو تيناوحلاو تويبلاو رودلا ىنكسو

 . ةعفنملا مادعنال رباجت الب مهقافتاب هوحنو بايثلا

 اهرادقمعومجملا نوكيو اهريغ نم ضعبو ةدملا نم ضعب وأ ى ةدملا كلتل ةلثامم

 امهدحأ نكسينألثم نيرادلا فلاختل رخآلا نم رثكأامهدحأ نكسينأ لاخدإلو

 جرخيف ماع فصن ةكرتشم ةديج اراد رخآلا نكسيو اماع ةئيدر ةكرتشم اراد

 اهنيب ءاركلاو رخآلا فصنلا نكسي وأ « دعب ىركت" وأ « ةغراف ىقبتف ى اهنم
 وأ ع اهفصن رخآلا ثرحب و كسفنل ةكرتشم ضرأ فصن ثرحت نأ كلذ نمو

 لك هب عفتني ام فلاخت لاخدإ و « رادلا ريغ لاخدإلو اماع اهثرحيو اماع اهثرحت

 . نيكيرش نم رثكأ لاخدإو ةبادب رخآ عافتناو رادب عافتناك اهنم

 ىلع نيرادلا يف ( ةكرمشلا ىلع ) مه ءاكرشلا وأ ( امه ) ناكيرشلا ( و )
 وهو ع آالآوأ روكذملا يناثلا عونلا زاوج يأ ( هزاوج رهظتساو ) لوألا اهلصأ

 ( باودلاو ديبعلا ةمدخ يف ) « نايعألاو نامزألا : هيعونب عفانملا ةمسق

 طيخلاك ( تألآلا لامعتساو تيناوحلاو تويبلاو رودلا ىنكسو ) ةنيفسلاو
 يشاوشلاو فافخالاو قارقالاو لاعنلاو ( بايثلا سبلو ) موداقلاو ملقلاو
 وأ سبل ريغ وأ تلثم اك سبل وه امم بايثلا سبل وحن يأ ( هوحنو ) متاوخلاو
 يه يتلا ةمسقلا هذه ىلع ( مهقافتاب ) شرفي ام شرفك كلذو هلك رك ذ ام وحن

 مهقافتاب هلوق نم لك لدب ( رباجت الب ) نايعألاب وأ نامزألاب اقلطم عفانملا ةمسق
 ذعب “ضعب ربجي نأب ال يأ رباجتب ال مهقافتاب اذكه ةفطاع تناكل مدق ولو

 ( مادعنال ) هل هربجي ال عرشلا نأل ريجلا هل تبثي ال هنإف « عفانملا ةمسق ىلع

 مادختساب وأ ىنكسلاب ةمسقلا دعب لصحت لب ه ةمسقلا لاح ( ةعفنملا ) لوصح
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 ةدم يف نكملا مده وأ بصغ وأ ضرم وأ دبعلاك كله نإف

 . . ٠ . . . . مهيلع كردأ دحاو

 مل ةصفنملا نآل كلذو س ايهنم ىبأ نم لوق لوقلا ناكف “ ربجلا تبثي ملف ءيشلا
 ص نامزاألاب عفانملا ةمسق عون؛نيعونلا يفو“ةمسقلاب لصخت امنإ و ى ةمسقلا لبق لصحت

 ذإ ررغ دشأ نامزلاب امو امهدحأل ام فعضي دق ذإ ررغ عاونألاب اهتمسق عونو

 يف دحاو لك دي يف لصحتي هنأ لصاحلاو « امهدحأ ةبون يف فعضي وأ تومي دق
 لاح اهنبح يف ءيش لصحتي الو ى ةمسقلا لاح اهنم ءيش نيع لاومألا ةبقر

 ` .. .عفانملا ةمسق

 ةعواطملا و“ةعواطملل ةغيصلا نأ ههجوو “ نحل مادعنإ مهلوق : مهضعب لاق

 ةيبرملا قيرط نع هب ليم هنأ انه نحل ىنعمو « هنع أشني ريثأت ال مدملاو رثأت

 ةيزاجملا هيناعم نمو « سيقم لاعفنالا نأب باجيو ى بارعإلا يف ال اهظافلأ يف
 ص رباجت الب : هلوق وهو راهظتسالا طحمو مدعلا ىنعمب مادعنإلاف درحملا ةقفاومل

 مدخ ةمسق يف رباجتلاب : ليقو “عفانملا ةمسق ىلع رباجت ال هنأ رهظتسا وأ يأ
 لصأ ءاقب عم عفانمال اهنومسقبف ديبعلا وأ ءامإلا تيملا كرتي نأ يهو ثيراوملا

 مدخ ةمسقنم هيف اوفلتخا ام انكرتو : ماكحألا يف ءايرك ز وبأ لاق « اهيف ةكرشلا
 . اهيلع ربج ال هنأ حيحصلا نأ ينعي “ ثيراوملا

 عافتنا ضعب دمب وأ عافتنالا لبق ( كله ) و اهمسق ىلع اوقفتا ( ناف )

 وأ رسكنا وأ ( ضرم وأ ) دبعلا لثم كلهو يأ لعاف فاكلا ( دبعلاك )
 مدهم ) وأ قرس ( وأ بصغ" وأ ) هنع هفعضت وأ لمملا نم هعنمت ةفآ هتباصأ

 راسكناك اقلطم مهدحأل ةمسق ناك يذلا ءيشلا ام ةف آ تباصأ وأ ( نكمملا

 ةدم يف ) ءيشلا ةف آلا تباصأ وأ ةعفنملل نايعألا ةمسق يف ةنيفسلا قرغو طيحملا

 يأ ( مهيلع كردأ ) ةعفنمل نامزألا ةمسق يف هريغ هب عفتنا نأ دعب( دحاو

 ٨٥ ؛٤_



 كلذ نم يقابلا هل اوأرو كلذ لاح يف ةقفنلاو ةمدخلا ةميق

 . .. نينسب ضرألا ةعارزو رجشلا ةلغ ةمسق تعنمو

 ىلعو « ةثالث اوناك نإ نيكيرشلا ىلعو ث ادعاصف ةعبرأ اوناك نإ ءاكرشلا ىلع

 ث اهنم هبوني ام يأ ( ةمدخلا ةميق ) نينثا نيب الإ ةكشلا نكت مل نإ كيرشلا
 مدختسا نم امهريغو هبرشو هلك أ ف ءيشلا كلذ ىلع اهفرص يلا ( ةقفنلا و )

 مل يتلا مايآلا يف مهبوني ام مهيلع كردأ ( كلذ لاح يف ) ةعقاولا ءيشلا كلذ هدنع

 اذهو“ةمدخلانم روكذملا ( كلذ نم هل يقابلا هل اودرو ) ، ةفآلا كلتل هب عفتني
 مهيلع كردي هنأ مهوي ناك امل هنأ الإ ص ةمدخلا ةميق مهيلع كردأ : هلوق هنع ينغي
 دحاو همدخم نأ كلذو ى ىقابلا هل اودر : هلوقب مايإلا لازأ اهلك ةمدخلا ةمسق

 قفني ناكف ضرمف رخآلا ةبون تءاجو ى هتبون يف ةرحأو ء الثم هلك أب دحأ دنع

 ءيشلا تباصأ امل ناك ولف « قفنأ ام فصن لوألا هملع درب هنإف هدنع نم هيلع

 ةمدخلا نم هبوني ام "ةدر الإ مهيلع نكي ةك رشلا لام نم وأ لودلاب هوقفنأ ةف

 نم مهبوني اممهيلإ دري نأ هيلعف هبعفتنا دقولوألاةدم يفبصأ ول اذك و « طةف

 . ةقفنلا نم مهبوني ام هملإ اودرب نأ مهيلعو 4 ةمدخلا ةمسق

 ام هيلع اودر هدحو هدنع ناك نم هقفنأ و امىمج هوقفني نأ ةداع تناك نإ و

 يناثلا مدخو ارهش لوألا م دخ اذإف “ بصب ل مأ بصأ < ةقفنلا نم مهبوني

 ىلع كردي هنإف هقاب ضعب ا رهشلا يقاب يناثلا هيلع قفنأو بيصأف رهش فصن

 رهشلا فصن يف هتمدخ فصنو 60 ةباصإلا دمب هبلع قفنأ ام فصن لوألا

 سفرإو “ ءانعلا هل نوم وقي لودعلا نإف لوألا لام مدخي ناك نإف 0 مدخ تلا

 يف بلج ام فصنف بلح هلسرأ نإ و « ةرجألا فصن فصنف ةرجألاب 17

 وأ مدخ ام لك ربتعي نأ هلك كلذ لصاحو . كلذ وحنو ةأمكلاو بطحلاك فصنلا

 , ةك رشلا بسب ءاكرشلا لع ميف دافتس

 نيتنس وأ ( نينسب ضرألا ةعارزو ) ( رجشلا ةلغ ةمسق تعنمو )
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 « كلذ وحن وأ َءالئق رخآلاو ًا رزج دحاو اهثرحم نأ لثم ص ةنسك لقأ وأ

 فالتخال نامزألا ةمسقو نايعألا ةمسق ايهيف ءاوس ، ةمسق ىلع فوطعم ةعارزو .

 نملع هنع درو ام عم ةءادرو ةدوجو امدعو ًادوجوو ة رثك وةلق كلذ يف ةلغلا

 درو امو ث عيبلاك ةمسقلاو « اماوعأ :ءيشلا عيب وهو « ةمواعملا عيب نع يهنلا

 انأو ص ةموامملا ةمسقو ةمواعملا عيبل ةلماش يهو ةهناسملا نع يهنلا نم قلع هنع

 . تملع اجك.هملع ةسسقم ةمسقلاو ةمواعملا عيب ديرا

 وهو رجشلايف زاوجلاب لبق اذك و « ةعرازم نينس ضرألا ةمسق زاوج : 7

 فالخلاو“ رجشلافالخي ضرألا يف رذبلاهنم نأل رجشلا يف هنم برقأ ضرألا يف

 فالخلا طرش و“رطمك ءانع الب ىقست وأ“'١١رجزك ءانعب اهيقسي ءاوس ضرألا يف
 . اعامجإ نينسلاب هتلغ ةمسق حصت الف ءانع الب امأ و ءانعب هيقس رجشلا يف

 عيب نازيج اناك اهنأ ريبزلا نباو باطخلا نب رمع نع انموق ضعب معزو

 اءزج رخآلاو اءزج دحاوثرح نأب ثرحلل ضرألا ةمسق امأو “ نينس تأالفلا

 ةلغلا فالتخا ةلمهملا نيملاب ةلعلا لعج ذإ عنملا خيشلا مالك رهاظو « هيف فلتخم
 فنصملا ركذتلا ةلأسملا يف امدعو دوجوو ةءادرو ةدوجو ةرثك و ةلق ةمجعملاب

 خيشلا عنم اذكو ى اهتبقر ةمسق زوجي ال اهنأل امزج عاشملا ضرأ يف كلذ زاج و

 كلذو: لاق نينسلاو روهشلاو مايألا ىلع عفانمال اهب لصتا امو ضرألا ةمسق دمحأ
 ةنسلا رخآلا اهثرحيو ةنسلا هذه مهنم دحاو اهثرحي نأ ىلع ضرألا ةمسق لثم
 ص ةنس رخآللو ةنس مهدحأل نوكت نأ ىلع راجشألا ةلغ يف كلذك و « ةلبقملا

 ةلخت نم ًارمثمهدحأ ينتجي نأ لثم بونلا ىلع اهتمسق زوجت التدحا وةلغة رجش اذك و

 يف نكي مل نإو ى ةرمب ةمسقلا اهيف نكمت هنأل ىرخأ ةبون يف اهنم رخآلا ينجي مث

 مهنمو ط دارأ ام هبيصنب لعفيو نومسقي :ليقف ةلغل هب عفتني ام مهدحأ بيصن
 . ررحيىلف لصال ايف اذك ( ١(
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 . . تبلط نإ ررض الب لودب رايبأو نريع يف تبجوو

 ام هيف نولعفيو ص داسفلاب الإ هيف ةمسقلا نكمت ال ام لثم لطميو عنمي :لوقي نم

 الو هبصن ةمسق رثكألا بحاص همطعب : لبقو > ءاركلاو عيبلاك هب نومسقي

 . كلذ ريغ دحي

 عمج زمهلاب رائبا وأ ءايلاب ريب عمج ءايلاب ( رايباو نويع يف تبجوو )
 اهبلق عم اهنع زمهلا ريخأتب وأ ى ءارلا نع ءابلا ريخاتب رابآ زوجيو ى زمهلا رئب
 يقسي نأب ةبونلا يهو ةلود عمج ( لودب ) شاوفك نوكيف ءايلا فذحتف ءا
 بسحب كلذ وحن وأ نيموي رخآلاو اموي دحاو وأ ى اموي رخآلاو اموي دحاو

 اموي اذه ليللابو مويلاب وأ ع ىلايللا فاصنأ وأموي فاصنأب نايقسي وأ ص ةك رشلا

 ة۔هسقك زجي مل ررض ناك نإف ( ررض الب ) رثكأو كلذ نم لقأو ي اليل اذهو
 امنإو ى تبج و هنوكل ديق ( تبلط نإ ) اهيف مهدحأ لام دسفي تاقوأ ىلع ءام
 مسقلا دعب اهدوجو بلطي لب دجوت ل ةعفنمك سيلف دوجوم ءيش ءاملا نأل تحص

 الب هسبح نأ مولعمو ى ءاملا عيب نع يهنلا درو دقو ى ثرحلل ضرألا ةمسقك
 امل عيبلا هبشت اهنأل زوجت ال لودلا ريغب هتمسقو “ لودلاب مسقف عييضت عافتنا
 لك دي يف ام ريظن يف هبحاصل هقح طقسأ دحاو لك نأل ةضواعملا نم اهيف
 . مهنم دحاو

 وأ ءالتمالاب لجاوملابو ةينآلا نم اهوحنو ءالدلاب ءاملا ةمسق يدنع زوجت و

 ديألل اهتمسقو ى اهنم عضوم يف ةمالعلاب وأ كلذ وحنو لبحلاو اصعلاب وأ عارذلاب
 . هاضر حصي نمم يضارتلاب وأ لدملاب يقاوسلاو ضرألا يف ةينبملا سيداوقلاب

 دكارلاويراجلا ءاملاةمسق يف ءاكرشلا ربجي : ركب نب دمح نب دمحأ خشلا لاق

 رصي ال ام ةعامجلا وك اجلا رظنب ءاعولا و ضوحلا ولجاملا و رئىلاو نيملاو رطملا ءامو
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 ءاملا نومسقي امنإو ى امهس مهلقأ ىلع نومسقي امنإو “ رجشلاو عرزلا مهتابنب
 نآل « ضاوحألاو سيداوقلاب ال مايألاو يلايللاو تاقوألاو تاعاسلا ىلع يراجلا
 ى نيح يف موي يف ضاوحألاو سيداوقلا يف رادقملا كلذ ءاج امبر ى لوهجم كلذ

 دبع دمحم يبأ نع يورو ؛ رخآ نيح يف رثكأ وأ ةثالث وأ نينثا وأ موي ىلع ءاجو
 ام لكبو ى تاعاسلاو مايألاو ضاوحألاو سيداوقلاب اهزاوج نتورز نب هلا

 ىلع ةميق الثم مويلل اولعج يلايللاو مايألا ةمسق يف نبغلا اوفاخ اذإ و « هب نولصفي
 نبغلا نوك رادتيو باقتعالا نم اذه بسح ىلع زوجت : ليقو ى مهدنع هلضف ردق

 عمجلاب اوضر نإ الإ دارفنالاىلع نيع لك ءام نومسقيو لصألاك ءاملا ةمسق يف
 < اوعمج دحاو ناكم ف تناك نإ و « دحاو ناكم ف نومسملا نكت ل اذإ كلذو

 ةبوذعلاب فلتخا ام ةميقلاب نومسقيو ى وه ام دحاولا ناكملا يف فالخلا يتأيو
 ةمسقلا ىلع لخدي امنإف “ كلم نم لكو ى يرجلا يف ةوقلاو فعضلاو ةحولملاو

 وأ ةعامجلا وأ يضاقلا محل لمج ةمسقلا ىلع اوتحاشت اذإو « ديمي الو هلبق ةقباسلا

 نودجي الو ص صاخلاو ماعلل حلصألا رظنب هيلع نومستقي اردق هلإ نوهتني نم

 . هرظن ضقن

 تاعاسلاو يلايللاو مايألا نم بونلاب مسقي امنإو يراجلاك دكارلا ءاملا ةمسقو
 اذإو ى هب ىقتسي ام ميمجو للقلاو ءالدلاب زوجي : ليقو “ حلصي ام ردق ىلع

 ىتح عبض نمو “ هضوحو هتبون دحاو لك دصريلف ضاوحألاو بونلاب هومستقا
 ىلع نوسلاو رابآلا اذك و ى كردي : ليقو ى همف ائيش كردي مل هبحاص مهس لخد

 ص منغلا بلحك مايألا ىلع ةعفنملل ةعفنملا هيف ام مسق نودجي الو فالتخالا اذه

 ءاملا بوبص يف يقاسملاب رطملا ءام نومسقيو ى مهضعب ضرب ملولو نودجي : ليقو

 مساقملاب هنومسقيف مهترامع قارطأ ىلإ هب اوهتني ىتح دحاو ىقسم يف هنوعمجي وأ

 - ٨٩؛ -



 مهترامعو مهضرأ ردق ىلع

 . ى يقاسملاب هتمسق اودارأف ةيقاسلا هعمجت ال ىتح رثك اذإ يراجلا ءاملا اذك و

 ضعب نود ضعب ضرأ ردحنم ىلع ال ضرألا ىوتسم ىلع مهماقم نولعحم امإ و

 نمت هتحت نم عفريو هنمث هنم ىلعألا عفريف لحفلا يداولا امأو “ نبغلا نوكي الئل

 نيلباقتم وأ دحاوعضوم يف ةثالث وأ نانثا ناك نإ و ‘مهرخآ ىلإ اذكهو ةيقبلا

 . انث دحاو لك عفري : ليقو ى نمثلا اوعفربلف نيتيحانلا نم

 لحفلاو ى ءاملا يف نمث : ليقو “ ضرالا يف نث : ليق هنوعفرب يذلا نمثلاو

 يقاسم تناك ام : ليقو « هب عفتني ال عضوم ىلإ بصناو مهزواج يذلا وه
 هارجم يف رخآ فقوو هاقسم يف لجر فقو اذإ ام : ليقو ص ءاوس هيلا جورملا

 . هعمسي مل هبحاص ىلإ امهنم دحاو لك حاصف اهنيب ابف رخآلا فقوو

 ،بجلا اذك و ى ةميقلابف الإو قفتا نإ نزولاب وأ ليكلاب ةيعوألا ءام مسقيو
 . ھا مايألا و راشألاو عرذألا بجلا ق مسقي : :7

 ءام لك نم هبيصن ذخأي نأ رخآلاو عمجلاب مسقلا مهدحأ دارأ اذإ : ليقو

 ص هيلع ربج الف بونلا دعابتب ررضلا هيف ناك نإ الإ ى دحأ ررضتي الئل عجلابف
 رجزلاب ىرخأ لهأ و ءاملا يرجيب نوقسي ضرأ لهأ ناك اذإو . حالصلا ىعاريو

 ىلإ عجري : ليقو “ رجزلا لضفب الإ يرجي ال ناك ولو ى تدجو ام ىلع يهف

 نيضرألا ررضلا قحليو لوألاف لوآلا يرجلاب يقسي ءاملا ناك نا و « مهنيب لدملا

 . رثؤملا يبأ دنع دجو ام ىلع وهف اهضعب وأ

 دمجي ءالا مسقي مل اذإو “صقنلا مهمعي ىتح لكلا نيب ىوسي : ناهبن لاقو
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 عاشملا عفانم ةمسق هنمو ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

 ىلع رودي دجو نإ لثم موسقم ريغ دجو اذإ !و . ك هنم اهمقسي هضرأ عدي دحأ

 هلاحىلع يقبأ ةنتفلا عقت الئل همسق مهؤاحلص دارأ و ةلمل و موب نيب ةمولعم ضرأ

 ذخأ ةنتفلا دارأ نمو ى هجوب اهنالطب حصي ىتح ةفورعملا امل وصأ ىلع ءايشألاو

 . ةداملا ربتعتو ًامغار ًارغاص هدي ىلع

 ذخأ وأ هبيصن ءاملا نم ىقس همساقي نم دجي ملو لام وأ ءام يف ةكرش هل نمو

 ص هوحن وأ ميتيلا وأ بئاغلا مهس غديو ى لدعلا رصبأ نإ كلذو ى لاملا نم هبيصن

 ،ةدحىلع "لك مسقت :لبقو "ضع ىلع اهشعب لمحي لب ةدح ىلع رشب لك مسقت الو
 مهدحأدارأف اهريغ وأ رئبلا ءام مسق اذإو“ ك رت" كلذ نمميشيف “رض" نيرت اذإو
 ق فرصتلا هلف هحرخم نمل هىركب وأ لمق هنم ىقست د ال ضرأ ىلإ هئام جارخإ

 ىلإ ىقسملا وأ قيرطلا لعج لإ كلذ يدؤي نم هعنم نإ الإ ‘ ءاش امب هبيصن
 هل اوربجأ ءاكرشلا دحأ ضرأ نم تذخأف رئب تمدهت اذإ و > هضرأ ف جراخ

 تذخأ نل اورم 7 ضرأ نم ةذخآ ةمدهتم يهو اومسق نا إ و > اهل حالصالاب

 ةدحاو تقبس رئب رقح ىلع كيرش رهجحح الو > هل تراص يتلا ضرألا كلت نم هل

 ٠ ى وست ل و أ

 ( عاشملا عفانم ةمسق ) عفانملا ةمسق وه يذلا يناثلا ع ونلا نم يأ ( هنمو )

 هفيرمتل وألا و٤نولوهجم نولوآلا هبابرأ و نيفورعم موقل بسني ام انه وه : ليق

 فد.قوت كلذ نمو ص مهئابصنأ نييعت ىلإ هبف ءاكرشلا لصوتي ملو لهج ام هنأب

 ريغ وأ ةرثكلاب وأ لوطلاب مهءابصنأ اولهج اذإ مهروك ذ ىلع مهلوصأ س انلا

 هجو ىلإ همجرم لعج نإ زيجأ وأ اقلطم انموق لوق ىلع كلذ تيثأ اذإ كلذ

 ص ثراولل ةيصولا نم كلذ نآل آةلطم عنملا حيحصلاو < ضعب لوق وه اك رجأ
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 عاشم الف ءاوسلا ىلعم تسبح دقو الإ و“ تلهجو ءامصنأ مل تناك اذإ كلذو

 اذإو « عاشمف ردقلا نم لكل ام لهجو اودلاوتو اكيلمت الصأ موق يطعأ اذإ و

 ثانألاو روكذلا ةثرولل دربهنإف رخآ هجو ىلإ هلعج مدعل وأ اقلطم هنالطبب مكح"

 ىلإ اولصي ال ىتح موق نيب طلتخا ام وه عاشملا :دمحأ خيشلا لاق “ تاجوزلاو

 ص ھا ثاريملا هيف مهل فلت ءيش يف كلذ نوكي امنإو “ مهنم دحاو لكل ام زرف

 خيشلا لاق٬آاعاشم ناك كلذ نايب ىلإ لصوتي مل نإف “ ثاريملا ريغ اذك و : تلق

 ملع ىلإ نولصي الو هاعدا نم مهسأ يف ةلك اشملاو طالتخالا هلصأ عاشملا « دمحأ

 دجوام عيمجو سانلا نم دحأ دنع كلذ ملع نودجم الو ‘ مهنم دحاو لعل ام

 ف نوكي كلذو « عاشم مس ا كلذ قحتسي الو عاشم كلذ سيلف دحأ دنع هملع

 نم :ليقو ى اهباحصأ ماهس نيبتي ىتح لطعت ضورعلا نكل « لوصألاو ضورملا
 يوتسي:ليقو“هبلإ ىهتنا يذلا كلذ ءارقف ىلع هقفنيو هعيبي كلذ هنامض ين ناك
 ظح لثم رك “ذلل مهيلإ ىهتنا نيذلا هباحصأ همسقي : ليقو ى اعيمج ءارقفلا هيلإ
 ص .ثرب ال نم هيف لخدي الو ى ريقفلاو ينغلاو : تلق ى ريبكلاو ريغصلا نييثنألا

 ىثنألل هيف نوكي نأ نكمي هنآل ىثنألاو ركذلا سوؤرلا ىلع هنومسقي : ليقو
 ةأرملا هيف ىطعت ال عاشملاك مسقي : ليقو ‘ ثاريملا لوادتي لجرلل امم رثكأ

 امنإو “ هتاذي مسقي لب عاشملاك هب عافتنالا ىلع ىقبي ال لاح لك ىلعو “ لفطلاو
 ٠. ءاملا اهنمو لوصالا ق عاشملا كح

 تدهش اذإ لئابق وأ ةفورعم ةليبقل ةلداملا ةنيبلاب عاشم هنأ عاشملا نيبتيو
 هل لك موقل الصأ اوملع اذإ كلذك و « كلذ دوهشلا دهاش وأ عاشم هنأ ةنيبلا

 عاشم هنأ [۔ فورعم هودجو وأ ةثرولا ةرثكل زييمتلا مهل فلت مث فورعم مهس

 الإ هباحصأ نم قبي مل اذإ اعاشم ناك نأ دعب افورعم نوكيو مهلئا وأ دنع
 يأ ص ةدحاو نم وأ نيتليبق نم ةثالثلاو نيلجرلا يف ءاوس ةثالث : ليقو ث نالجر
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 الإ وأ ادحاو الإ قبي مل نأبعاشملا مسا هنع لاز اذإو“ ةثالث اوناك نإ ةثالث نم وأ

 يذلا هكلم يف هلعفي ام عيمج هيف لعفي يقب نمل "كلم هنإف ةثالث الإ وأ نانثا

 وأ يأ نانثا وأ دحاو الإ ةليبق نم قبي ملو لئابق هيف تناك نإف آعاشم سيل

 هلك هتليبق مهس هل : ليقو ، همهس الإ يقب نمل سيل : ليقف ، لوق ىلع ةنالث
 باحصأ ةلزنمبف نيناجملاو لافصألاو ءاسنلا الإ قبي مل نإو « عاشملا نم جرخيو
 رلوق ىلع ةثالث وأ يأ نانثا الإ قبي مل نإو ى عفانملاو ثرحلا ةمسق يف عاشملا
 نينثال اكلم عاشملا راص اذإو ث ءالقعلا غلبلا روكذلا يف اك مهل وأ ايل اكلم راص

 ريصينأ لبق عاشملا لهأ تام نإو ى اعاشم مجر مهل ناك فيك فلتف ةثالث وأ

 وه : ليقو ى مهتايح يف عفتني امي الإ دحأ عفتنيال : ليقو ى نيك اسمللف اكلم

 اكلم راص اذإ و ى لاملا تيبل هتلغو لقعي : ليقو “ بسنلاب هذه ىلت يتلا ةليبقلل

 هب يصويو دحأ هب عفتني الو هدي يف ناك نم دي يف فقو ثراو هكلام كرتي ملو

 ناويحلاو ديبملا الإ دحأ ىلع ءيش الف دحأ دي يف نكي مل نإو ، يصو دعب ايصو

 ؛نيملسملالامتيبل وه :ليقو “ يصو دعب ايصو هب ءاصيإلا و اهظفح صاخلا ىلعف

 دجو نإف ى هب ىلوأ مه نيكرشملا عاشنمو . ىلوملا لاك هيلإ قبس نمل : ليقو
 ثدح اذإو ‘هب ىلوأ نودحوملا : ليقو ى لوآلا مهلاح ىلع مهل وهف ضعب
 ص مهنيب وهف ءاسنلاو نيناجملاو لافطألا عاشم ىلع لوقعلا اوحبحصلا غلبلا لاجرلا

 الو .{ كلاب ةرم لوأ مل بجو ذإ ءاسنلاو نيناجملاو لافطألل و مهل وه : لقو

 اذإو همهس طقس مهنم تام نمو نيناجملاو لافطألاو ءاسنلا نم ثدح نم لخدي

 هيف مه : لسىقو 0 مهبتارم ىلع مهنيب وهف ءاسنلاو نيناجملا و لافطالل عاشملا تبث

 نيناجملل ليقونيناجملاو لافطألا روكذلل وهف ءالؤه الإ قبي مل اذإ : ليقو “ ءاوس

 نوكي نأ زوجيو ى نونجملاو لفطلا فالخ العف مهل نأل ءاسنلل : ليقو « غلبلا
 هبيصن زيميف ةمسقلا عاشملا كيرشلو « لصأ وأ ضرأ وأ ءام نم ةيمست عاشملا
 . هلهأ نبو هنيب عاشم وهف كلذ دجي ال : ليقو 0 عاشملا نع
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 . غّلبلا روكذلا ىلع لبف ث ثرح

 ص تويبو رودك نكسي امم ناك نإ ىنكس وأ ( ثرح ) عاشملا مسقي امنإ و
 ادحاو ادلو هوخأو دالوأ ةرشع ناسنإ فلخ ولف « اهبف توافت ال ةمسق مسقيو

 مسقي ( لهف ) هتمسق اودارأ اذإو “ سوؤرلا ىلع رشع دحأ مهماهس تناك

 ؟ نيناجملا و دمبعلاو لافطألاو ثانإلا نود رارحألا ءالقعلا ( غلبلا روكذلا ىلع )

 ثرح ءاش نمف“ائيش مهل اوخضري نأ اودارأ نإ الإ هيف فانصألا ءالؤهل مهس الف

 موق ةيلو نبا يف اوركذو « هنذإب الإ همهس ثرح هاطعأ وأ هك رت ءاش نمو همهس

 ء رثك وأ لق مهرظن ردق ىلع مهعاشم يف امهس هل اولعجي نأ عاشملا لهأ نم
 مهيديأ ىلع ملسأ نمو هوطقل نمو“مهيلاوم عاشملا ةمسق يف عاشملا لهأ عم لخديو

 نم ذخأي لاجرلا نم كرتشملاو“مهنع هللا يضر ركب نب دمحم نب دمحأ خيشلا هلاق

 نيتليبق نيب ناطبلخلا اذك و“هثرإ يف فالخلا ردق ىلع هيف تك رتشا ةليبق لك عاشم

 نومسقي مث دحاو لجرب ةليبق لك نم نوذخأي اذكنهو « ثالث نم ةلنالث وأ

 نيلجرك ةليبقلا نم نانثإلا ذخأ ىرخأ نم رخآو ةدحاو ةليبق نم نانثا ناك نإ و
 فصن ىثنخلا ذخأيو « ةليبق نم نينثا نم رثكأ اوناك نإ اذك و ع ةليبق نم رخآو

 نم دنع الإ ذخأت تناك ول ةأرملا ذخأت ام فصن نود طقف لجرلا ذخأي ام

 عاشملا نم ذخأت ال : ليقف ى اهيف اوفلتخا مهنإف ركذلا فصن ةأرملا ذخأت :لوقي

 . ركذلا مهسك اهمهس نوكيف عاشملا نم ذخأت : ليقو « ركذلا فصن

 نم عاشملا يف لخديف اهدلوو اهجوز ىلإ ثرإلا لقنت اهنأ ىثنألا عنم هجوو
 ءانعلاو ثرحلا ىلإ عاشملاب عافتنالا عجرم نأ لفطلا عنم هجوو ى هلهأ نم سيل

 هجوو “ بصن ايل ناكل ايهومدختسا ول نكلو ى نونجملا اذك و « هل دقع الو

 دق نوكي نأ مزل عاشملا لهأ نم هدس ناك نإف ى هديس ىلإ رجي هنأ دسملا عنم

 : تلق نإو ى هلهآ نم سيل نم هيف لخدا دق نوكي نأ مزل الإو ى نيترم ذخأ
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 ؟ككسلا ىلع وأ حيباصملا ىلع وأ

 دق اهنأ عم اهدلوو اهجوز ىلإ ثرإلاب لاملا لقنب ةأرملا يف ليلعتلا حص فيك

 ىلإ اهزواجتي ال نأب كحيو ذخأت نأ نكمي هنأ عمو ؟اهل دلو الوجوزتلا نع دمقت

 عمو لصأ ركذلا : تلق 2 هجوز ىلإ هزواجتي الو جوزلا ذخأي اك دلولاو جوزلا

 ينعتلا نم ثرحلا وحنب وه امإ عاشملا نم عافتنإلاو ى ثرح يذلا هنإف هتلاصأ

 اذإ اهنأ لصألا نأ مم اهزواجي الو ذخأت لاقي نأب اضيأ ةجوزلا همواقت الف

 يف وهو « عاشملا لمهأ نم سيل وهو الثم ركذلا ىلإ ثرإلاب اهزواجي تذخأ
 . ءيفلاك ركذلاب هصيصخت

 يف نونكسي اوناك نإ رايدلا دارملاو ى حابصم عمج ( حيباصملا ىلع وأ )

 نع حيباصملاب ىنك تويبلاف تويبلا يف مهتالايعب نونكسي اوناك نإ و « رايدلا

 ذخأيف هيف لعشيو حابصم ىلإ جاتحي تيبلا وأ رادلا نآل تويبلا وأ رايدلا
 حيباصملاب دارملا نأ لمتحيو “ دحاو نكاسك اورثك ولو تيبلا وأ رادلا اونكاس

 تددعت نمو ى ذخأي ال هل ةجوز ال نمف ى تاجوزلا يوذ ىلع مسقيف تاجوزلا
 . نهددع ىلع ذخأ هتاجوز

 يرجت ةماملا رومأ نآل ةنساحملا ربتعا حيباصملا ددع ىلع همسق نم :حيشلا لاق
 .ةنساحلا : لوقي رأ لئاقل : ةتس يبأ نب ورمع نب دمح هللا دبع وبأ لاق ى اهيلع
 كلذب دارأ : لاقي نأ الإ مهللا ى ملعأ هللاو رهظأ غلبلا عيمج ىنع مسق نم دنع

 تدعق اذإ مهئابآ تويب يف حيباصملا مهل نوكت بلاغلا يف مهنأل ماتيألا لوخد

 . مهتاهما مهيلع

 بلقتو ضرألا اهب قشت ةديدح يهو ثرحلا ةكس عمج (؟ككسلا ىلع وأ )
 ناك نم لكف “عمجلا يف ةحوتفم ىلوآلا فاكلاو ى درفملاو عمجلا يف نيسلا رسكب
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 . فالخ

 الو ةكس هل رضحت مل ولو ىطعي هنإف ثرحلا دارأو رضح دق عاشملا لهأ نم

 هجوو “ هسفنل عافتنالا بلط اذإ ءارك وأ ةيراع ولو امه رضحيس نكلو ى ةباد

 اضيأ نيلوقلا نيذه ىلع ىثنألا ذخأت الو ى هيلإ ةجاحلا ردق ىلع هتمسق لوقلا اذه

 سأفلاب لمعل اهوحن وأ اهبحاص لمع عم يه لب ةكسلا درجم سيل رهاظلا نإف

 سيلو الاومأ ةمدخل ةكسلا ايل تناك ولو ى ميتيلاو ةأرملا لخدت الف موداقلاو

 ككس مهل نوكت بلاغلا يف مهنأل ماتيآلا كلذ يف لخدي هنأ رهاظلانإ :ليق ايك

 . ه ا مهكالهأ ةمدخل

 ددعتب دحاو مهس ددمتي ال كلذك و « ثرحلا تدارأ نإ ذخأت اهنأ رهاظلاو

 نب دمحم نب دمحأ خيشلا لوقو ى لمعلل ؤبهتلا نع ةيانك يه ذإ اهوحن وأ هتكس
 ثرحلل اهورضحأ يتلا مهثرح باود ىلع لوقي نم مهنمو :مهنع هللا يضر ركب

 نأ ىلع لدي . ها مهسفنأل عافنتسالا اهب اوبلط اذإ مهريغل وأ محل تناك ءاوس

 ىلإ هب اوءاج ام ىلع اهنومسقي : اضيأ لاقو ى ةكسلاو ةبادلا ددعتب ددمتي مهسلا

 ءهب ذخأي ال ةمسقلا لبق اهنم تاف امو ى اهب ثرحي قلا باودلا نم ضرألا كلت

 امب ذخأي الو « مهتي مل ام ثرحلل ضرألا كلت ىلإ هب ءاج ايف هلوق لوقلا نوكيو
 هل ثدح مث هباودب همهس ذخأ اذإو ى طقف عاتملا عفرل وأ بوك رلل هب ءاج
 ع ذخأ امم ائيش دريالف اهب ذخأ ام ضعب صقن نإ و « اهب كردي الف باود
 « مهريغ وأ هرمأ ىلو نمل وأ هل تناك ءاوس « تقباست وأ اعم اهب ثرح ءاوس

 ذخأ نإو ث اهب ذخأي الف ىنعمل اهب ثرحي نأ هل زوجي ال ضرألا ىلإ ىتأ نإو
 ثرحلل اهب ىتأ "باودب ذخأيو ى هربغل ال اهب ذخأ ام هلف تقحتساف با ودب
 كلذو ؛ ها ثارحم هل سيل وأ ثارحم هل هدبعك بئانب وأ هسفنب ثرح ءاوس

 خيشلا مالك رهاظ ك ( ف»حلخ ( ٤94 باودلا ددعتب مهسلا ددهت ق صن
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 . . ماهسلا لدبتب ضرعب ىرخأو لوطب ةنس هل مسقتو

 ةأرملل بصن الف ءيفلاك اهنكلو مهل كلم اهنأ ههحوو لوألا رابتخا دمجأ

 . لفطلاو دصلاو

 لدبتب ضرعب ىرخأ ) ةنس ( و لوطب ةنس ) ثرحلل يأ ( هل مسقتو )
 اهب لصوتي وأ « كلمتلا مهوت الئل ةدحاو ةقيرط ىلع ةمسقلا نم اجرحت ( ماهسلا

 طقف ضرملا وأ طقف لوطلا ىلع ةريثك ولو نينس اومسق نإف ى كلملا ىوعد ىلإ
 زوجيو “ ضعب نود “ضعب فلاخت وأ 2 مهماهس فلاختت مل ولو « مهمسق ًحص
 باضغ وأ مهلك اورضح اذا نينس ثالث نم رثكأ ىلع ولو اهمسق يدنع

 نكل ىدعب ءاج نم اوعنمي نأ دصق الب ثرحي نأ نع ىنغتساو رضح وأ مهضعب
 اذإ نونجملا وأ مدق اذإ همهس بئاغلا دجيل ةنس لك يدنع اومسقي نأ ىلوألا
 ةنسل اومسق اذإو ث دعب يتلا ةنسلا يف مساقي نأب همهس علب اذإ لفطلا وأ قافأ

 ى لصف لكل اومسقي نأ ةروكذملا ةلعلل يدنع ىلوألاو “ لصف لك اوثرح

 ثرح « ءاتشلاو فيصلا ثرح « هلك فثرحلل اهنومسقي مهنأ دمحأ خيشلا ركذو

 ىتح ةدحاو ةمسقب نيترم ةنسلا يف اهوثرحي الو ص هكاوفلاو يناطقلاو بوبحلا
 ام اوديعي ال نأ ةدحاو ةنس ثرح يف صخرب نم مهنمو “ ةمسقلا امل اوديعي

 وأ نيتنس وأ ةنس اهويحي نأ عاشملا ةوعد اويحأ نإ زوجي نم مهنمو ى ةمسقلا

 ثرحيو ةنس مهضعب ثرحي نأ اوقفتا نإو ص ىلوآلا ةمسقلا ىلع ةمسق ربغب اثالث
 ةليبقلا ءاوس “ زاج ءاتشلا مهضعبو فيصلا مهضعب ثرحي نأ وأ ى ةنس نورخآلا
 : ليقو « مهطرش ىلع مهف آمولعم اسنج اوثرحي نأ اوقفتا نإ و ى لئابقلاو

 ص نينس رشع نم لقأ ىلع : ليقو ى نينس عبس نم لقأ ىلع اهومسقي نأ زوجي
 : ليقو ى ةنس نيرسثع نم لقأ ىلع : ليقو ى رشع ةسمخ نم لقأ ىلع : ليقو

 نم لقأ ىلع : ليقو “ نيثالث نم لقأ ىلع : ليقو ى نيرشعو سمخ نم لقأ ىلع
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 مهبئاغ رظتني و هبلقب هداعأ هريغ ثرح نم ةيضام نم تبان دجو نهف

 . . . . . . . . . يرل لدعب

 نيعبرأ و سمخ نم لقأ ىلع :ليقو ى نيعبرأ نم لقأ ىلع : ليقو ى نيثالثو سمخ

 ةزايحلا ةدم نم لقأ ىلع نوكي نأ كلذ طباضو ؛ نيسمخ نم لقأ ىلع : ليقو
 ماكحأ يف اك عاشملا ىلع ةزايح الو « ضعب ىلع ءاكرشلا ضعبل ةزايح ال هنأ عم

 نم ناك "ءاوس ةزايحلاب دحأل هضعب وأ عاشملا تبثي ال هنأ ينعأ ى « ناويدلا »

 . ١ هله أ نم و أ ٥ ريغ

 لصف ىلع اومسق نإ لصف نم وأ ( ةيضام ) ةنس ( نم اتبان دج و نمف )
 يف ثرح يأ تبانلا كلذ داعأ وأ ثرحلا داعأ يأ ( هداعأ هريغ ثرح نم )
 هلك كلذ يف ىنعملاو ث هسنج ريغ نم ولو وه هنأكف رخآ تابن تبنيف هعضوم

 وحنب هضرأ بلقب هعلق وهو تابنلا بلق يأ ( هبلقب ) روصتت ةداعإلاو دحاو

 بحي مل لبق ةنسلا يف همهس ضعب همهس هل عقو نمو تبانلا "لق نإ كلذو «ةكسلا
 . هل هنم "كرت مهعم هتمساقم يفو ى هبلق هيلع

 الب ةيناثلا يف تبنو ىلوآلا ةنسلا يف مهرذب تبني مل نإ : دمحأ خبشلا لاق

 ىلوآلا نم ةيناثلا يف ضعب رذب تبن نإو ‘ هرذب دحاو لك كسمي هنإف رذبةداعإ
 تبني مل نإو ‘ ضرآلا نم تبني ملو يقب ام هرذب تبني مل نم مستقا و هكسمأ

 ممدحأ رذب نإو ص مهضرأ نومستقي مهنإف ريسي ءيش الإ هيف تبني مل وأ هلك
 هيلع در هبحاص رذب مث هرذبف رخآلا هيلإ هقبس وأ هيلع رذبف رخآ ءاجو همهس
 اهثرح نإو ص هنمض هدسفأف هرذب ىلع هريغ رذب نإ و ‘ هرذب مهسلا بحاص

 هدعب اهرذب نإو ى اهومسقو هبان ام الإ هرذب هيلع اودر ةمسقلا لبق مهدحأ

 نودري الو اهوبلق امهرذب يف داسفلا ناك نإ و؛اهومسقوكلذك امهيلع اودر رخآ

 لهأ دلب يف ءالب ضرألا ىورت نأ دعب يأ ( يرلا دعب مهبناغ رظتنيو ) ائيش
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 مهنم دحأ ىتأ نإف 2 مسقت مث ةثالث : ليقو ث مايأ ةعبس هوحن وأ
 ث رحح ل نم مساق مهضعب ثرح نإ و 0 اهف هتاف ا ٣ رح ام دعب

 اوداعأ اوثرحي ملو اومسق مهدجو نإو ث مهظح نم يقب ايف

 عضاولا ءاملاب اوفرعيل وأ اهبلق لهسيل اهثرح اودارأنإ ثرحلالبق مهضرأ نوقسي

 اهمضو يتلا ةوقلا أيهتتل وأ بارقلاب بحلا قصتليل وأ اهريغو ةضفخنملاو ةيوتسملا
 ىلع ءادنلاك ( هوحن وأ ) ضارغألا نم ضرفل وأ يقسلاب رهشتلو بارتلا يف للا
 (مممقت مث ،ةثالث:ليقو ى مايأ ةعبس) اهبلقك و هثرحل اوئيهت دق نالف ينب عاشم نأ
 اذإ عاشملا ضرأ يف ةريسلاو : مهنع للا يضر ركب نب دمحم نب دمحأ خيشلا لاق

 : لوقي نم مهنمو ى مايأ ةثالث اهثرحب اورظني نأ هب لومعملاو اهوثرحي نأ اودارأ

 نولغتشي الف ةعبس وأ مايأ ةثالث "مت اذإف « ارضاح نكيمل نم ءيجي ىتح مايأ ةعبس

 اوديزي نأ اودارأ نإو ‘ لجأ ىلإ نوجاتحي الف مهلك اورضح نإو رضحي مل نم
 رضحف لئابق عاشملا يف كرتشا نإو « كلذ اولعفيلف انركذ امم رثكأ لجألا يف
 ء مهبوني ام ةرضاحلا لئابقلا ثرحتلف ادعاصف ةليبق تباغو لئابقلا ضعب

 . ھا سوؤرلا ىلع لكلا نوثرحم : لبقو

 وأ همهس ( هتاف اثرح امدعب مهنم دحأ ( لايمألا لخد نأب ( ىتأ ناف )

 (مهضعب ثرح نإو ) ى مهل زوجي ايك اولعف مهنأل ( اهيف ) دحاو ىنعملاو هثرح
 ولو مهظح وهو يأ ( ( مهظح نم ئقب ايف ثرجي مل نم مساق ) بئانلا ىتاف طقف

 وأ مهمهس نم ءازجأ يقبو اوثرح نإ اذكو ى ءاج م رثك و ثرحي مل نم “لق
 اذه فنصملا ديرب نأ لمتحيو ى يقب ايف مس اقي يئاجلا نإف مهضعب مهس نم ءزج

 مل هلك رثكأ وأ امهس دجو نإ ساقي نألا ن مهف شيستلو مد نا ل

 رذبلا ءاقلإ الإ انه يفكيال : ليقو 0 اهقش و ضرآلا بلق ثرحلاو “ ثرحب

 ايف ائيش بيصي ال : ليقو ى هتمسق ( اوداعأ اوثرحي ملو اومسق مهدجو ناو )
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 ضرألا ةيقنت ك نم اولمع ايف هيلع مهل ءانع الو

 . رذبلا اوقلي مل ولو اومسق

 دعب ةمسقلا ضقن نوبيصي ال : هللا مهمحر ركب نب دمحم نب دمحأ خيشلا لاق

 نزومسقيو ةعيرزلا هيف اومري مل ام لك يف ءاج نم لك مهعم لخديو ى ةعرقلا

 هغلبي ام رادقم الإ مهل قبي مل نإو ‘ ثرحلاب هبيصن غرفتسا نم الإ هعم يقابلا
 بيصي ال ةمسقلا دعب ءاج نم : ليقو “مهعم لخدي الو هكسمأ ةمسقلا كلت نم

 قافأ وأ لفطلا غلب نإ كلذك و ع ةعيرزلا اوقلي مل ولو ةمسقلا هيف تناك امم ائيش

 ال : ليقو يأ “ ثرحي مل ام ةمسق اوداعأ كرشملا دحو وأ قتع وأ نونجملا

 نونجملا قافأ وأ لفطلا غلب وأ يأ رضحي مل نم مهءاجف مهماهس ضعب اوثرح نإ و

 ع هيف رخآلاو لوألا « مهسوؤر ىلع اوثرحي مل ام ةمسق اوداعأ كرسملا دحو وأ

 ثرحي ملو اهلك مهماهس مهضعب ثرح وأ ص فلتخا وأ اوثرح ام قفتا ءاوس

 اورظني الو مهسوؤر ىلع ثرحي مل ام عيمجل ةمسقلا نوديعي مهنإف ائيش نورخآلا

 كديحوتلا وأ ةقافإلا وأ غولبلا لبق وأ يأ ى رضحي مل نم ءيجم لبق اوثرح ام ىلإ

 ص عاشملا لهأ نم همهس ثرحي مل نم ىلإ لخدي الف هلك همهس مهنم ثرح نمو
 ثرح ام ردق ىلع مهسوؤر ىلع ثرحي مل نمو “ ثرح نم صصاحتي : ليقو

 نم هلثمو « ىتأ نم ىلع ( هيلع مهف ءانع الو ) ها اهنم ثرحي مل امو ضرالا نم
 مجنلا وأ ةراجحلا نم ( ضرألا ةيقنت ك نم اولمع ايف ) دو وأ غلب وأ قافأ
 اولعف ام لك فاكلاب لخدو ةمسقلا لبق اهيقسو تابنلا رئاسو يراربلا رجش و

 . ءانعلا مهل : ليقو ى اهبلق ينعأ اهثرحو ضرألا يف حالص نم

 ةلغلا ضعبو ناصغألا عزنب مهعاشم عاشملا لهأ حلصثيو : دمحأ خيشلا لاق

 > ماعلاو صاخلا كلذ لعفب > مهرظن هىف نولعفيو اوعزن ام نوعديو > سورفلاو

 الومهريغ هعزنيو“ طئاحلا اذك و٬ضعب ىلع لام وأ هضعب هنم رضي ام نوعزتيو

 ۔ ٠.٠١ ٠ ٥ _



 رضاحلل وه ينعأ ، "بر هل فرعب" مل ام كح اذكهو

 ةعامجلا وأ يضاقلا وأ مامإلا هعزنيو ص مهريغ هك ردي الو هعوزن ىلع نوذخاوتي

 كاهيفاوثرح املثم رذبلا نم اورذب امو كلذ عزن نم ءانع عاشملا ةلغ نم نوطميو

 هنإف اهنم هووس و هوقن اموضرألانم ثرحلل اوئىهت ام امأ و ةمسقلا يف لخدي ال

 يف رذب نم امأو ، بشملا اهنم عزنو اهاقن نم هءانع كرديو ةمسقلا يف لخدي

 نم رثكأ اهيف رذب ناك نإ هنإف عاشملا لهأ نم وهو ةمسقلا لبق عاشملا ضرأ

 تام نمو ى مهضرأ نومستقيو همهس ىلع رذب ام رثكأ هبلع نو درب مهنإف همهس
 دحاو تامف عاشملا ضرأ اومستقا نإو ى هل مهس الف ةمسقلا لبق عاشملا لهأ نم

 ىف هتثروف همهس رذب وأ همهس ثرح نإو ى همهس اومسق ثرحي نأ لبق مهنم
 « هماقم يف هتثروف هضعب رذب وأ همهس ضعب مهضعب ثرح نإ كلذك و ت هماقم

 .نإ رايخلاب عاشملا لهأف هرذبي ملو هثرحي نأ لبق تامف هاتةنو همهس ذخأ نإ و

 نأ اودارأ نإو ى هتثرو ىلع هءانع نودري مهنإف تيملا مهس اوذخأي نأ اودارأ

 همهس مهضعب ثرحي مل نإو « هوك رت نإ مهيلع ءانع الو كلذ مهلف هتثرول هوك رتي

 عجرب الف هثرح دعب فلت نإو ى مهعم مسقو مهيلع عجر قحتسا وأ فلتو
 ثرح دقو مهدحأ نبغ نإو ى مهيلع عجر هثرح دعب قحتسا نإ و ى مهيلع

 مهضعب ثرحي مل نإو ‘ نبغ امب مهيلع عجر الإو مهيلع عجرب الف اوثرح وأ

 مل نمك مهنإف تبني ال يذلا رذبلا اورذب نإو ى نبغلا در يف ثرحي م ايف اوتصاحت
 م منا انركذ يذلا نبغلا كلذب مهيلع عجر تبني ملو ثرح نإو < ثرحي

 الف همهس اومسقي مل نإف “ هؤانع هلف ضرآلا حالص هثرح يف ناك نإو ى هب هونبغ
 . مهيلع ءانع

 ( رضاحلل وه ينهأ ( هنم سيأوفرع وأ ("بر هل فرعي م ام كح" اذكهو)

 نيرضاحلا ميمعت بجي ال نكل ى هئيجم رظتني الو بئاغلل هيف مهس ال ءارقفلا نم

_- ٥٠١ - 



 ادحاو ولو اهلهأ نذإ الب اهثرح نمو 4 هيف لمع ايف هل ءانع الو

 ‘ مهقافتاب الإ مهنم دحا و اهبلقي الف

 هنإف يطعأ و هل راظتنا الب ءاج وأ رظتنا نإو ، ةدعاصف دحاو يفكي لب هب

 هيلع هقدصي نم ىلع هدي يف وه يذلا وهو لماعلل يأ ( هل ءانع الو ) يزجي
 ؛ ضمب دنع اهبحاص نم سيأ اذإ ةنامألاو ةطقللاك كلذو ( هيف لمع اميف )

 لام لك نم كلذ ريغو مارح نم هدي لخد امو يرتشملا نم سيأ اذإ عاب ام نمثو
 . لاومألا نم هيف فرص ام كرديو ءارتفلا ىلع قدصي

 مهضعب نذإ الو ( اهلهأ نذإ الب ) اهلهأ ريغ نم اهضعب وأ ( اهثرح نمو )
 قافنإلا مهل حصي الو بلقلا مهل "حصي مل دحاو ولو هل نذأ نإو ى ( ادحاو ولو )
 هنأل ( مهقافتاب الإ ) مهنم ةعامج الو ( مهنم دحاو اهبلقي الف ) دحأ هل نذأ نإ
 ادعاصف دحاول زوجي الف ؟دعاصف مهنم دحاو نذإب اهضعب وأ اهثرحي نأ هل زوجي

 اهوبلق مهلك اوعنم نإف ێ ربخلا مهيلإ يقلي لب زيجي مهنم هريغ لمل اهبلقي نأ
 يف بئاغو كرشمو دبعو ةأرماو نونجمو لفط نم هل مهس ال نمل رظني" الو

 نإو ى مهيلإ رظني ال هنإ دمحأخشلا لاق اك مهتزاجإ الو.مهقافتا ربتعي الف عاشملا

 اوواش نإف < اهبلق هريغل زجي مل هلبق وأ ثرحلا دعب دحاو ولو مهضعب هل زاجأ

 اهيف رفحلاو سرفلاو ءانبلا اذك و ى هل زاجملا ىلع وأ زيحلا ىلع مهماهس اوك ردأ

 مخل عاشم نوكيو ىقبي لب كلذ هل دسفي ال عاشملا لهأل كلذ زيجم دنع
 ةدملا كلت ىلإف ةدم ىلإ هل نذأ نإف ى جراخ نم لخدأ ام لثم وأ هتميق هنوطعيو
 علقلا ىلع لخد نإ هملق تمت اذإو “عفن نم مهبوني ام زبجملا ىلع وأ هيلع اوك ردأ و
 نأ نذأي يذلا يف ءاوسو ى ةميق وأ الثم جراخ نم لخدأ ام هوطعأ و هاقبأ الإ و

 . ال مأ هيلإ رظني نمم نوكي

 ۔ _ ٢ ٠ ٥



 ارح مهنذإب عفنتسي نمل زوجيو : للا مهمحر ركب نب دمح نب دمحأ خيشلا لاقو

 اذإ الفط وأ ناك اغلاب ،اك رشم وأناك ادحوم ىثنأ وأ ناك اركذ ،ًادبع وأ ناك

 لهأنمرظنلا لهأ ىلإ عاشملا رمأ عجوي امنإ و “ عاشملا رمأ هيلإ عجر نم مهل نذأ
 صخ ري نم مهنمو ى ةثالث قوف امو ةثالث لوقعلا يحيحصلا غّلبلا لاجرلا عاشملا

 بيصنلذ يفهل نوكي نمم هيلإ رظني نمم ناك اذإ دحاو لجر وأ نيلجر نذإ يف

 نوصفلا ذخأ يف مهريغل الو ضعبل مهضعب عاشلملا لهأ نذإ زوجي الو « كحو

 كلذو مهريغل و ضعبل رضعب نذإ ءايلعلا ضعب زاجأو ى ةتيملا بشخلاو ةراجحلاو

 :ليقو“مهنذإ زوجي الف هلاح ىلع هب عفتني ام ضرألاب لصتا ام امأو “ لصفنا ايف

 لصفنا ام عيب عاشملالهأ نم رظنلا لهأل زوجيو«ضرألا نم هعزني نأ ىلع زوجي
 ةلغ ليبس كلذ نمت ليبسو ى هلهأو عاشملا حالصل رظنلاب عيبلل لصتا ام لصفو

 ىلع مهريغ عاشم موق رثع نإو : لاق “ عاشملا ةلغ كح يرق يتأيو < ھا عاشملا

 لك أ يف لكلل وأ تلق ضعبل مهضعب وأ مهلك اونذأ مث راجشألا تماقو رجح

 مل تاإو ط رجحلا ىلع كلذ ناك ذإ مهنذإ زجي مل نهنايعأب راجشألا يف وأ نهتلغ
 نإ : ليقو ى عاشم هنأ نودهشي'و مل صخر دقف مهل اونذأ مث اورمع ىتح اوعنمي
 . اودهشيلو زاج مهل اونذأ مث رجحلا ىلع اهورمع

 ةصخرلاب : ليقو ى هراجشأ و هتالغ لك أ عاشملا باحصأ هل نذأ نمل زوجيو
 هثراولو هسفنل كلذ كسمي نأ كلذ لعف نمل ناطمحلاو راجشألا يف اونذأي نأ

 يف اودري الف ناطيحلا نم مدهنا وأ راجشألا نم تام امو عاشم ضرألا ةعقبو
 لهأ نم هيلإ روظنملا "نذإ يزجي : لبقو « عاشملا لهأ نذإب الإ ائيش هعضوم
 ذخأيو “همهس رادقم يف هملإ روظنم ريغ ولو دحاو "نذإ يزجي :ليقو ى عاشملا
 نإ همهس رادقم نم يقب ام الإ ذخأي ال : ليقو ى عاشملا لهأ عم همهس اضيأ

 ۔ ٥٠٣



 دعب هبانم اوكرتو اهوثرح ثرحلا يف مهل نذأي وأ مسقي نأ ىبأ نإو

 هوعنم نإ و“عاشملا باحصأ هعنمي ملام مهضعب نذإ زوجي : ليقو “ ءيش هنم يقب
 اسنج ثرحي نأ اونذأ نإو ءاوس باغ وأ رضح نم نذإو ى لقأ وأ همهس زاج

 هلنوذأملا ثرح رخآ يف ضعبو سنج يف "ضعب نذأ نإ و ‘ مهطرش ىلعف امولعم

 ثرحي الو عنملاو نذإلا يف ريخآلا ىلإ رظن اوعنامت نإو ع هلك ولو هل نذأ ام

 نملنوذأملا نذأي الو نوذأملا ثرح الف نذ آلا تام نإ اذك و « هل نوذأملا ثراو
 اونذأ نإ اذك و ى لافطألا و ءاسنلا لخدتف ةليبقل اونذأي نأ زوجو « هل الإ اهثرحم

 اموق اودصقي مل نإ لزنملا لهأ وأ ةليبقلا نم ثدح نم لخديو “ لزنملا لهأل
 اوثرحملف ةدم ريغ ىلإ ناك اذإو “ةدم ريغ ىلإو ةدمىلإ نذإلا زوجيو؛نيصوصخس

 اذك و ص هثراو ثرح ثرحلا لبق رذبلا دعب هل نوذأملا تام نإو ى مهوعنمي مل ام

 باحصأ ضعب تام نإو ى عنملا هثراو بيصي الف رذبلا دعب نذآلا تام نإ
 نم ثرح مهل نوذأملا ضعب تام نإو ت هل نوذأملا ثرح رذبلا لبق ولو عاشملا

 اوطعي نأ مهل زئاجو هبلق مهلف هريغ ثرحب سنج يف اونذأ نإو « مهنم يقب
 مهضرأ يف زوجي ام مهل زوجيو « رذبلا نم مهبيصن اولعج اذإ مهسب عاشملا ضرأ

 امهس ذخأيل هايملا نم اهريغ وأ نيعلا وأ رئبلا رفحي نمل عاشملا لهأ نذأي الو

 'حالصلالهأ قافتاب زئاجف ةمولعم ةدم عافنتسالا امأو « زوجي : ليقو ى امولعم
 . عاشم اهنأ ملع نإ هل ءانع ال : ليقو “ هؤانع هل لوألا لوقلا ىلعو

 يف مهل نذاي وأ ) همهس ذخأيو ( مسقي نأ ) ادعاصف دحاو ( ىيأ نإو )

 (اهتمسق دعب)ثرحالب (هبانم اوكرتو اهوثرح ) هل مهس الب مهسفنأل ( ثرحلا
 ريصيف اهلك اهوثرحي نأ مهل زوجي : ليقو < سانلا قوقح ليطعت هل زوجي ال ذإ
 . همهس كرت وأ باغ نمك

- ٥٠٤ - 

 



 مسقت وأ ، مهريغ نم نإو اقلطم وأ هؤافعض عاشملا ةلغ لك أي لهو

 . . ؛ لاوقأ ؟ىكرحلاك

 نإ الإ ال : ليقو “ يدنع زاج عاشملا لهأ نم سيل نمل همهس بهو نإو
 . اوزاجأ

 دحاو بهوف اومستقا نإو ى هللا مهمحر ركب نب دمحم نب دمحأ خيشلا لاق

 وأ ةأفاكمل هل هبهو نإ الإ مهسفنأل هوذخأ اوؤاش نإو مه ريغ نم دحأل همهس

 مهيلع كردي الف .ثرحلا تاف ىتح همهس كرتف اومستقا نإو ى عفانملا نم اهلثم
 مهلف هثرح تافو باغ و هك رت نإ و ى عبضي مل نإ اذك و : . تلق 6 عبض ذإ ائيش

 . همسق مهلو مهسفنال هثرح

 وأ اهوحن وأ تويبب وأ رود "وأ رجش وه يذلا ( عاشملا ةلغ لكاي لهو )

 ِنذإ اليب اذكه مهريغ لمعب وأ مهريغ وأ هلهأ لمع الب تابن وأ بوبح
 اهنوذخأي نودحوملاءالقعلا رارحألا غّلبلا روكذلا عاشملا ءارقف يأ ( هؤافعض )
 مهنيب اهمسقي امئاق امل نولعجي: ليقو “رثك وأ ةلق هل وهف ائيش ذخأ نم“مهسفنأب

 (نإو) عاشملا لهأ نم اوناك نإ ( اقلطم ) نودحوملا وأ ءارقفلا ( وأ ) ؛ رظنلاب
 نوذخأي ه نيناجملاو ءالقملا لافطألاو غلبلا ط اثانإو روك ذ ( مهريغ نم ) اوناك

 وأ “ هرظنب مهل اهمسقي امئاق هيلع نولعجي : ليقو ى هلف ائيش ذخأ نم مهسفنأب
 مهنيناجم و مهئالقعو مهلافطأ و مهغلبو مهثانإ و مهروك ذ طقف عاشملا ءارقفل يه

 لهأ نم ءاينغألاو ءارقفلا ىلع ( ؟ثرحلاك مسقت وأ ) ، مهيلإ بسني ام عيمجو
 نأ ينغلل طوحألا و نيدحوملا ءالقعلا روك ذلا رارحألا غّلبلا مهريغ نم ال عاشملا

 : لاق ذإ رم يذلا لوقلا وهو ى رمآلا سفن يف هل امم رثكأ يف عقي الئل ذخأي ال

 ( :لاوقأ)؟ثرحلل طقف ءارقفلا اهمسقي نيلوقلا ىلعو « خلا روكذلا ىلع مسقت لهو

_ ٥ ٠ ٥ _ 



 اهيف ىنب نم نأ اوقفتا ولو لصألاك "عاشف اورفح وأ اهيف اونب امو
 كلذ ىلع اهومسقو هل وهف سرغ وأ

 ناك امف « مهل ماهسلا توبثو رقفلا مهيف عمتجا عاشملا ءافعض نأل « لوألا راتخملا

 فرمي ال لام هنأ ثيح نم مهل دئازلاو ى رمآلا سفن يف مهل كلم هنأل مهلف مهل

 هنم ك فرعي ال لام اهنأ يناثلا هجوو « ةفورعم ةيمك هنم هل ردقت نيعم بر هل

 يناثلاهجوو“مهريغو عاشملا ءارقف هيف ىوتساف برهلفرمعي ال لام ك وهف نالفل

 دمحا خيشلا لاق « ءاينغألاو ءارقفلا عاشملا لهأ اهيف ىوتساف ءيفلاب ةهيبش اهنأ

 امو نويعلاو ناريمغلاو تويبلاو راجشألا ةلغو : هللا مهمحر ركب نب دمحم نا

 :ليقو“عاشملا ءارقف همسقت :ليقو “ عاشملا رئاس لثم عنمت : ليقف « كلذ هشأ

 ثرحلل عاشملا مسقيو ى ثرحلل ضرألا مسقت اك مسقت : ليقو ث ءارقفلا عيهجل

 كنينسلا وأ روهشلا وأ توسبلا ددعب مقتسي ام ردق ىلع ىنكسلل تويبلاو رودلاو

 ىلع يأ ث ثرحلل ضرألا مسقك ءاركلا اومسقيو اهوركيلف كلذ نكمي مل نإو

 لهأ داسف ءاوس “عاشملاةلغ ليبس هلببس عاشملا داسف يف هوذخأ امو رم اك لوق
 دسفملا يزجي الو هعفد نم أربيف مهنم رظنلا لهأ ىلإ عفديو ى مهريغ وأ عاشملا
 نمضيو ث ضعبلا ةئربت هيزجت : ليقو ى مهلك هوأربأ نإ الإ عاشملا لهأ ةئربحت
 هنع“طحي : ليقو ى مهل نمض مهدحأ هيف دسفأ نإو ى عاشملا لهأل ضعبلا كلذ
 . دسفأ دحاوك ذ مهلك اودسفأ نإ و « هبان ام

 لصأك وه يأ ( لصألاك“عاشمف ) اوسرغ وأ ( اورفح وأ اهيف اونب امو )
 وأ)رفح وأ ( اهيف ىنب نم نأ اوقفتا ولو ) عاشملا جراخ نم هب اوتأ ولو عاشملا
 نأ ىلع اهومسقي الو : دمحأ خيشلا لاق « ( كلذ ىلع اهومسقو هل وهف سرغ

 مهسفنأل نجاوملاو رائبآلاو ريماطملا اهيف اورفحي وأ اهيف اونبي وأ اهيف اوسرغي

 نكمأ ام الإ اعاشم ناك عاشملا يف هل مهس ال نمم مهريغ وأ مه كلذ اولعف نإو

- ٥٠٦ 



 { آعاشم ناكو اوقفتا نإ زاج ارصق وأ ادجسم هيف اونب نإو

 عاشملا رحش نم دحأ هعزن ام كلذك و ى هعزن همحاصل نإف « داسف الب هعزن

 لهأل هتميق ىطعأ انصغ عزن نإ : ليقو ى هلاح ىلع عاشم وهف هضرأ يف هلعجو

 نكل اورفحوأ اونب وأ اوسرغ ام مهل : ليقو ى ةبشخ وأ ارجح عزن وأ عاشملا
 ءانبلا وأ راجشالاب مهعاشم اورمعي نأ صخرو : لاق ى مهل عاشم ضرألا ةمقب

 عيبلا نم زوجي ام هيف مهل زوجيف دحأ مهنم بغي ملو سوؤرلا ىلع هومستقا نإ
 لاز امو “كلملا جورخ يناعم نم كلذ ريغو ةراجإلاو قادصلاو نهرلاو ةبهلاو

 نودري:ليقو“اومستقا نيح كلذىلع اوقفتا نإ هعضوم يف هريغ اودر ةرامعلا نم

 نم غلب امو ى عاشم اهنأ ضرألا ىلع اودهشيو آلوأ اوقفتي ملولو ىرخأ ةرامع

 ةمقب يف نوك رديو سرفلاو ءانبلا كلذ يف كردي الف مهديبع نم قتع وأ مهلافطأ
 نمكلذ ببس ناك نإ عاشملا لهأ ريغل ولو كلذ ريغ ةعقبلا يف : لبقو ى ضرألا
 . هىلإ مهزوجي ام لك ق هلهأ

 مهل وأ مهريغل وأ محل ةربقم هولعج وأ ( اورصق وأ ادجسم هيف اونب نإو )

 مهلك باغ وأ رضح نمم هيف مهس هل نم قفتا يأ ( اوقفتا نإ زاج ) مهريغلو
 ء ةعامجيلصي وأ هيفن"ذؤي نمل مهنم دحاولا نذأي مهلك مهكح يف دجسملا نوكيف

 لاق(اعاشم ناكو) ص ةأرماو كرسشمو نونجمو لفطك هيف هلمهس ال نم ربتعي الو
 يف اونبي نأ عاشملا لهأل زوجي الو : هللا مهمحر ركب نب دمحم نب دمحأ سابعلا وبأ
 الو ص تباث يأ زئاجف اولعف نإف « مهسفنأل اهيف اوسرغي نأ الو عاشملا ضرأ

 ص هلك عاشم راص اولعف نإف “:سرغي نمل الو اهيف ينبي نمل اونذأي نأ مهل زوجي
 سرفلا امأو فوخلل هيلإ نووأي رصق لثم مهسفنأل اهيف اونبي نأ زوجي : ليقو
 كلذك و“هينبينمل نونذأي الو ادجسم اهيف نونبي الو « كلذ ريغ هيف ليقو ى الف

 نإ و“ةربقملا ودجسملا يق كلذ ريغ ليقو ى اهريغو ةربقملاك رجألا هوجو نم هريغ

 ۔_ _ ٧٢ ٠



 ال عاشم اهيف ثريو س اهوحنو ةلسلسو لفقو باب همكح يف سيلو

 . . اهنع ىفاجتي و ء كلذ بلط يف هتريس تحيقو ء تخأك هلهأ نم

 . دجسم هنأ ىوس ةجح هل نكت مولو دارأ نمل هديدجت زاج دجسملا مده

 رضي ال امو دروملاو نكسلاو مرلا يف تايلصملا ءانب زوجي : « جاتلا » يفو
 نوك ىنعمو“هلهأ ىلع تبثي ام الو دجسملا ال مهيلع هيف ةجح الو « مرلا لهأ

 رهظتو ةعامج يلصي وأ هيف نذؤي نمل نونذأي نيذلا مه هلهأ نأ اعاشم دجسملا

 راد وه يذلا عاشملا كح يأ ( همكح يف سيلو ) ءانثتسالاو عيبلا يف هتدئاف

 يأ ( اهوحنو ةلسلسو ) بشخ وأ ديدح نم ( لفقو باب ) امهوحن وأ تيب وأ
 ردتوكو ص ةلسلسلاب قلعتي امو حاتفملاك بابلاو لفقلاو ةلسلسلا نم ةثالثلا وحن
 كلذلثمو“ طئاح وأ ضرأ يف ىنبي ,لبحك و “ضرألا يف وأ طئاحلا يف برضي

 اهذخأيالءايشآلا هذه نأ ينعي عاشملا يف لوصألا ريغ نم ناسنإلا هثدحي ام لك نم
 ناسنإ اهوحنو ءايشألا كلت يف ( اهيف ثريو ) هبف سرغ ام ذخأي اك عاشملا

 تيملا يحي ملولو عاشملا لهأ نم اححاشم ينعي هثروم هيف هلعج اذإ ( عاشم )

 يف وأ تيملا تيب يف لام ك وهف هل ضباق الو اعاشم نوكيال كلذ نآل ىوعد

 نم امأ ءىثنآلاك عاشملا نم بصنلل لهأتي نمم ال يأ ) هلهأ نم ال ) ءارحص

 ءاش ام لك وأ عيبب اهيف فرصتيو ءاش نإ هجرخيو اهيف ثرب ىلوألابف هل لهأتي

 انال اهب لثم ( تخاك.) هلهأ نم سيل نمل نسحي ال اك كلذ هل نسحي ال نكل و
 اهوبأ وأ هيف كلذنم اهوخأ لعج امعشرت “هركذ ام ىلع عاشملايف امل "ظح ال ىثنأ

 يغبني ( و ) ص ثرإلا ( كلذ بلط يف) ححاشملا ةريس يأ ( هتريس تحبقو )
 بلط يف هلوخد يه يتلا ةريسلا هذه نع يأ ( اهنع ) دعابتي ( ىفاجتي ) نأ
 اذإو “هعزني ملوهيف هلعج نم تام هنأ عم عاشملاك ريصي عاشملا يف هلعج نالكلذ
 امأو ص هكرتو عاشملا ةلغ نم هتميق يطعأ داسف هعزن يف ناك نإو < هعزن هبلط
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 يلع لصألاو ، لقتنم نم جراخ نم هيف لخدأ ام عابيو كلمتيأو

 هلام ىلع دحأ فقي ال ىتح تسردو دالب ليق تبرخ نإو ى هلاح

 الوصأو اهضرأ نم جراخ يف كرتشاو ى ليبقلا نيب تعيش اهنم

 ٠ غّلبلا روكذلا

 لمج" ام وأ امهوحن وأ دادح وأ راجن ةعنصب تابث نم هوحن وأ ءانب الب عضو ام

 هيفلخدأ ام عابيو كلمتيو ) “ هيف ثرإ ال عاشم وهف عاشملا لام نم عاشملا يف

 قادصإ نم هللم يف لمعي ام لك هلخدم هيف لمعيو ( لقتنم نم جراخ نم
 كلذ نكي مل اذإ سورغو ءانبك كلذو « كلذ وحنو ملقو ةبهو هب راجئتساو

 كلذك و“لقتنملا ةلمجنم وه لخت وأ رجش نم عطق وأ علق ام نأل عاشملا سفن نم

 ضرألا ق وأ هىف هبرضي ِدتوكو عاشملا طئاح يف هىنبيو جراخ نم هب ءيجي ام

 . عاشمل ا داسف ىلإ هعلق يدؤي ام علق بصي ال نكل و

 لخدأ يذلا يف ءاوسو ( هلاح ىلع ) رقاب عاشملا سفن وه يذلا ( لصألاو )

 ملو اونذأي مل نإو ث هل اونذأ نإ هلهأ ريغ نم وأ عاشملا لهأ نم نوكي نأ كلذ

 اهب اوعربت نإ الإ ةميق الب هكاسمإ مهلو ى هملقب هرمأ مهلف هلاخدإ دعب اوزيجي
 . اهب "الإ هوكسمي ال : ليقو “ رجي عاشملا نأل

 ( تعيش" اهنمهلام ىاع دحأ فقي الىتحتسردو دالب ۔ليق۔تبرخ نإو)
 ( ليبقلا نيب ) ترشن يأ اعاشم تريص يأ ةددشم ءايلا رسك و نيشلا مضب

 (جراخ)لك ( يفكرقشاو)“لبق اهيف اونكس نيذلا لئابقلا دارملاو“ ةليبق دحاولا

 رجشو ,لخنك ( اهلوصأ ) رئاس نم ( و اهضرأ نم ) جرخت ةلغ لك يف يأ
 دحي عاشملاو ضرالاسفن ق مهك ارقشا "دح ىلع ءالقعلا ( غلبلا روكذلا ) ءانبو
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 ينبيو سرغيو ثرحيو اهيف رمعي نمل مامإلا نذأ اودجوي مل نإف
 هثدحأ ام اهيف ثدحماف ، تاوملا ءايحإ ىلع ال نكسيو لزنيو

 قفتملا ةيتآلاو ةروكذملا عاشملا ماكحأ كلذ يف مهلف عاشملا يف كارتشالا ةقيرط

 فلخلانم ثرم ام ىلع نيناجملا ولافطألا وءاسنلاف (اودج ويل ناف)اهيففلتخلا واهيف

 نإو قباسلا فالخلا نم كلذ ريغو ‘ ضعب نم اهب ىلوأ مهضعب وأ ؟ نووتسي له

 ةعامجلا وأ مهوحن وأ يلاولا وأ يضاقلا وأ ناطللا وأ ( مامالا نذأ ) مهلك اومدع

 نويملاورائبألا رفحب ( اهيف ) ءارقفلا : لسقو ءاينغألاو ءارقفلا نم ( رمعي نمل )

 كاهرمعينأ ءارقفلا نم ءاش نماف هوحنو مامإلا دجي مل نإو ط كلذ ريغو ريماطملاو
 حاضيإلا و ليثمتلل صاخلا اهيلع فطعف ةماع ةراهملا ى ءاينغألا نم ولو : لبقو

 تويبلاو رودلا ( يتبيو ) رجشلاو لخنلا ( سرفيو ثرحيو ) هلوقب ةيزملاو
 ءايحإ) ةقيرط( ىلع ال ) “ هب عفتني ام لك لعفيو ( نكسيو لزغيو ) نكاسملاو
 اهذخأو اهيلإ قبس نمل اهنإف دحأ اهكلمي مل يتلا ةتيملا ضرألا وهو ( تاوملا

 امأو « هريغو عيب نم هكلم يف لمفي ام عيمج اهيف لعفيف “ليلقب ولو اهرمعو
 الو عاشملا سفن ميب هل سيم ( ف ) ركذ نمم هريغ وأ مامإلا هل نذأ يذلا اذه
 هربغ وأ مامإلل الو اهريغو ةرجأو قادصإك ام هجوب دحأ كلم ىلإ هجرخي نأ
 هنذإ تبثي مل نذأ نإو ى دحأ كلم ىلإ هجارخإ وأ هعيب يف نذأي نأ ركذ نم

 رجاؤيوهقدصيوهبهيو هعيبي “هريغو ءانبو سرغ نم (هثدحاأ ام اهيف ثدح) لب

 كلذ هيلإ لقتنا نملو يرتشملل نيبي هنكل ص هكلمب لعفي ام عيمج هيف لعفيو هب
 ءاقبإب طقف اهنم عافتنالا هل امنإو ‘ كلذ يف لخدت ال عاشم ضرألا ةعقب نأ
 وأ اسورغو ءانب ديزب نأ وه هل بهو نإ و « اهيلع هكلم لخد وأ ىرتشا ام

 اذإ هنأل همهس يف زاج ضرألا ةمقب كلمت الب هريغ وأ مامإلا وه هل نذأ اك ةرامع

 فناتسافعاشملا ف ثدحأ ايف مالكلا مت كلانهو ى اهمسق مهل زاج مامإلا مهل نذأ
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 > هلهأل لصألاو ك نمثلا لكأيو > اكلم ال عفانم يرتشيو عيبي

 . اهعيبي نأو نيعلا مئاق عفانم كلمتي نأ لخادللو

 يأ ) اكلمت ال عفانم يرتشيو عيبي ) هلوقب هسفن عاشملا نم عفانملا ف امالك

 ءارتشا الو عشملا لصأل كلمت عيب ال عفانم ءارتشا يرتشيو عفانم عيب عيبي
 لصأ نم ةرضاحلا عفانملا نم دلوت ام يرتشي وأ عيبي لب « عاشملا لصأل كل
 اهؤاركإكلذويرقشي وأ اهوحنو رادلا ةعفنم عببيف هلاحي عاشملا ءاقب عم عاشملا

 ع ترتبأ وأ تك ردأوترضح اذإ هلخن و عاشملا رجش ةلغ عيبيو ى اهؤارتكا وأ

 اهثرحي نل ضرألا يركيو ى هلحم يف رم ام ىلع عطقلا ىلع كلذ لبق اهميبي وأ
 الو ءارش الو عيب هلخدي ال ( هلهأل لصألاو ) « هلك كلذ يف ( نمثلا لكايو )
 : ةقراشملا ضعب لاق « زوجيال عاشملا سفن عيب نآل ام هجوب دحأ كلم ىلإ جارخإ

 . جارخإلا نم هوحنو عيبلل اعنام اثيدح كلذ يف لمل

 وأ مامإلا هل نذأ نم اهثدحأ يتلا ( نيعلا مئاق عفانم كلمتي نأ لخادللو )

 اهمانم عيبي اك امل كلام هنأل ةثدحملا نيعلا عيبي يأ ( اهعيبي نأو ) هوحن
 لصأو ص هكلم يف جارخإلا هوجو نم لعفي ام هل كلذ يف لعفي نأو ةرضاحلا
 ةدودحعةدم ءاقبإ طرش الب اذكه ثدحأ يذلا لصألا عيبي نأهلو“رقاب عاشملا

 لصألا بحاص رهظي ىتم يرديال ذإ ىقبأ ءاش نإو ى علق ءاش نإ لب « لهجلل
 فنصملا ديري نأ دعبيو ى علقي الو ملقلل عبي الف ضرألا دسفي علقلا ناك نإ و
 عيبل ىنعم ال هنآل كلمتلا نود عافتنالا قيرطب عاشملا سفن عيبي هنأ خيشلاو
 < دح وتس يتلا عفانملاو ةلفلا عيب الإ كلمتلا ن ود عافتنالا قيرطب عاشملا سفن

 ىه‘درمدقتو“ةمولعم نينس ةلغلا اوزاجأ انموق ضعب نأ رم دقو “ زوجي ال وهو

 ص قيقحتلا دنع زوجي ال كلذ لك « ورمعو ريبزلا نبا نع انموق ةياور مدقتو

 كلمت الب ءانب وأ سرغ نم هيف ثدحأ ام عابي نأ عاشملا ف تدجو ام عسوأو



 هنم ىفوتسيو سرغي وأ هيف ىنبي نأو هيقاب حالصإل هضعب عابي نأو ى ةمقب
 كردأ نإ مرلا سفن عابي نأو “عاشملا لصأ عم اعاشم نوكي مث هيف فرص ام
 الب سانلا نم هبرقب ناك نم هثرح هباحصأ هيلإ لصيال عاشملا ناك نإ و “ عابي

 لهألاب عاشملاوعاشملا لهأ رش وأمهنيب رش "الإ نورذحي الو اوؤاش فيك نذإ
 هثرحىلإاولصو ءاوس “ ثرحي الف هثرحي نم ةصاخلا وأ ةماملا عنم نإو « كلمي ال

 ةدملا نود هثرح نم اوعنامت نإ و ى كلذ هبشأ ام وأ فوخلا وأ دملاب اولصي مل وأ

 نولصي اوناك نإ هلهأ نذإب الإ ثرحي الو اودارأ نإ نوثرحيو مهعنمي نمب لفش الف

 الب ضعبلا رجح دمب هل نوذأملا ثرحف مهضعب رجحو مهضعب نذأ نإو ى هيلإ

 كلذف امومع اورجح م هل اونذأ نإو ى رجحلا ىلع ثرح نمك سيلف هرجح ملع

 هل زاج دحاول اوزاجأ مث امومع اوعنم نإو ى عرزلا قلي مل نإ عنتميف هل عن
 نم همهس ثرح الف فأ ثرح يف هل نذأ 71 > ا مالا نذا .

 نيقرتفموأ نيعمتجم عاشملا لهأ نذأ اذإو ى هنذإ يف عاشملا هل ركذ نإ الإ عاشملا

 دارفنابو“هب اوؤاش "كو اوؤاش ام مهل نوذأملا ثرحيلف ضعب نذإب مهضعب فرع

 عاشملا ءاب ثرحي نأ اونذأ نأو ى زواجي الف ائيش هلهأ طرش نإ الإ كارتشاو

 ةنسلا ىلع اونذأ نإ الا نذإب الإ ىرخأ ةرم ثرحلا دجي الف بهذف امولعم اعرز

 نإ الإ حصي الف هريغ عنمو عاشملا ءام يف ةضعب نذأ نإو ى اهلك اهيف ثرحلا مهلف

 ىلإو عاشملا ضرأ ريغ ىلإ عاشملا ءام يف نذإلا زوجيو ى همهس يف نذأف مساق
 اوقفتا اك هب اوعفتنا الإو ضرألا ةمسق ىلع هومسق هيف اوحاشت اذإو “ هضرأ

 اذإو < عاشم نانوكيو ءاملا نود اعاشم نوكتو ضرآلا نود ًاعاشم نوكيو

 يقبأ ثدحامو مدق ام هراجشأو عاشملا ضرأ هب ىقست عاشملا ءام كردأ

 ءام ىلع مهضرأ يف اوسرغ نإو ى اودارأ ثيح هعفر ىلع اوقفتا نإ الإ « كلذك

 نم كردأ نإو “ كردي ىتح هنع عطقي الف ثرحلا امأو[© عناقلا مهلف عاشملا
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 هيقسةدم تلاط ولو هتلضف يف دعقي الو“ءاش نم هب عفتنا حاسو عاشملا ءام لضف

 ؛اسهيلإ سرفلاوأ ثرحلاب وأ اهيلإ قبسلاب وأ دوعقلا ةدمب هيف دمقي : ليقو ى هب

 يقاسمعاشملاضرأ تناك اذإ و « عاشملا رئاسك هلهأ نذإب الإ اهب عفتني ال : ليقو

 نوفرصي الو نودجي : ليقو ىءاملا كلذل هورمعي نأ عاشملا لهأ دجي الف موةل
 . ءاملا سبحي ام نولعفي الو لضفلا

 عاشملا لهأ دعقيو“عاشملا ضرأل يقاسم موق ضرأ تناك نإ فلخلا كلذك و

 رجشو رسجو رئبو لجامو رهن بورزو ناطيحو رود نم هاوح ام لك يف

 :عاشملا لصامم اوزوج نإو ى هيلإ يرجي داو لك يفو « تدعب وأ تبرق يقاسمو

 وهو كلذ تبثي ام رادقم مهريغ ضرأ ق اهراهنأ و اهنويعو اهقرطو اهيقاسمو

 ؛نودمقي ال :ليقو “كلذ يف نودعقيو اوعنمي ملو ةدم نم اهريغ وأ ةنس نورشع

 تبثت ام رادقم عاشملل اهب اوعفتناف عاشملل اهوحن وأ رثبلا وأ نيملا نكت مل نإو

 هوجو نم هجول وأ عاشمل ايف دحأ دمقي الو ى اهبف اودعمقي ل ةزايحلا ةدم وهو

 نويعلا وحت نم صاوخلا هب عفتني هوك ردأ ام امأو « ةدملا تلاط ولو رجألا
 هعطق مهلف فرع نإو ى عافتنالا ثودح فرمي مل نإ اوعنمي الف عاشملل قرطلاو

 ترمع اهدجوف باغف عاشم اضرأ فرع نمو « مهلبق ناك نم دنع ثدح ولو

 هل ناك ام عيب دارأف هريغ وأ هيلإ عاشملا بسني نم اهرمع اهريغي وأ راجشأب
 اك لغتسا هنأ فرع نإ الإ اضيأ ةلغلا يف ال : ليقو “ ةلفلا يف الإ هلماميالف

 . هلهأ هل نذأ نإ الإ لماعي الف هلهأ ريغ نم لغتسملا ناك نإف ى هل زوجي

 نإو ى مهربغل وأ مهل عاشملا ناك “عطقي الف مهتتنجأو مهضرأ هب نوقسي مهلئاوأ

 ركذلا ىلع مسقت ضرألاو ءاملا :مومرلا يف ليقو : « راثآلا رهاوج » يف لاق

 مد نع يراوحلا وبأ لئسو ؛ ىرتشتو عابتو ثراوتت الوصأ لمحت ش ىثنالاو
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 زيمتي مل يأ هلك عاشم وهو ىرتشي الو عابي ال هضعبو “ ىرتشيو هضعب عابي

 « هيرتشم نم ثراو هثروو رمعو الهج يرتشاو عيب هنأ الإ ضعب نم ضعب

 ىرقشي الو عابي ال مرلا نآ للع “يبنلا نع هلعل و ءاململا نع رثألا ءاج دق : لاقف

 عيب نإ الإ ص اميمج كاذ مهيلع مارحو لحي ال ام لعف دقف هارتشا وأ هعاب نمف

 خيشلا ركذ يذلا ةبراغملا عاشم كلذ يف لخدي الو ؛ ھ ا ضعب حلاصم يف هضمب

 امنإ مرلا اذه نآل « هضعب حالصإل الإ هتاذ يف هعيب يف ةصخر الف هللا همحر دمحأ

 ىنثتسا دقو “ةيلهاجلا نم ةدوجوملا لاومألا لثم سانلا يديأ نيب دجو لام وه

 ص مرلا يف صخرملا لوق ىلع ولو اهيف عيب الف ةراثالا « راثآلا رهاوج » ىف

 لب ةتبلا عاشملا نع جرخيو عابي هنأ دارملا سيلف ةبراغملا عاشم وه هنإ انلق ولو

 كلذبو ى ةبراغملا ريس ضعب يف صن امك اعاشم عجر هيف ام برخ اذإو « عابي

 . « راثآلا رهاوح » مالك دىقي

 عمتجي مل ام سانلا هيف ثراوتي اموسقم مرلا كردأ نإ هنأ : « جاتلا » يفو

 ةقراشملا دنع مرلا : هللا دبع وبأ لاق ى ةلطاب ةداع هنأ ملعي مل امو هضقن ىلع هلهأ
 مهو كلذ ريغب اورسف دق ةقراشملا نإف 0 عاشملا ريغ هلعل و : تلق ى عاشملا

 ق مسق مومرلانأ : « جاتلا » و « جاهنملا » يفف ؟ مهحالطصا و مهمالكب فرعأ

 ىلع اسراف درب نأ مالسإلا مئاقل لحي الأو اهضقن لحي الو مالسإلا اهتبثأ ةيلهاجلا
 ضقني الو“هنعلايضر رمع نينمؤملا ريمأ كلذ لعفلو“ ةيفاص اهتبثأ نأ دعب اهلهأ
 وهف لبسلاو ءارقفلا لامو يفاوصلا نم ىرتشيو عابي كردأ امو مالسإلا هتبثأ ام
 . هيلع دجو امو مر ثلكو“حابمف اهريغو مومرلا نم احابم كردأ امو كردأ ايك
 وأ ةداعق وأ ءانطو عيب نم ةداع اهنم لكلو ضعب ىلع مومرلا ضعب ساقي الو

 مسقب الإ ثرحي الف كردأ ايف مسقي مرلا ناك نإو “ لايعتسا وأ لمع وأ ةحنم
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 ص هلهأ نم ةهبجلا يأرب الإ مرلا ثرحي ال : ليقو ى اوءاش نإ مسق الب ثرح الإو

 يفكيو ى نانثا :ليقو ‘ دحاو ولو هملإ روظنملا ةهبجلاو مهنم ثراحلا ناك ولو

 اوليزي نأ ةابجلل سيل و ى اقلطم تاقثلا : ليقو ى دلبلا تاقث مرلاب مايقلا رمأ يف
 نم دنع كلذك كردأو « عابي دجو نإ الإ : ليق ‘ كلم جارخإ وأ عيبب الصأ

 . هيف هتداهش تزاج هبانم نم مرلا لهأ نم ءيرب نمو « مدقت

 اوربي ل ولو : يأ هيف عاشملا لهأ ةداهش زوجت : ليقو : دمجأ خيشلا لاق

 .هسفنل عفنلا رجي مهنم ناك اذإ دهاشلا نأل زوجت ال هنأ رخآ لوقو “ مهماهس نم

 نمو ع همهس لطبو هتداهش زوجت هنأ : مرلا يف رخآ لوق « جاتلا » يفو

 دالوأب ءاج مث باغ نمو « مهعم ذخأ بأ مهعمجي مرلا لهأو هنأ نالدع دهش

 ققح همزل نمو « نيلدع ةداهشب الإ مرلا نم نوذخاي الو مهبسن تبث مهيعدي
 مهنم الك ىطعأ دجي مل نإو ى مهنم نيمألا وأ انيمأ ناك نإ ةهبجلا هاطعأ مرلل

 ص مر يف دحأ ىلع اقح ةهبجلا مدهي الو ، مرلا حلاصمل اوعمج اف هلعج وأ همهس
 ق تكردأ نإ ةرجأ الب دحأل عاشملا ضرأ نم حنمي نأ ال امك همده هل : لىقو

 رثكألاو ى هدمب ال كردي نأ لبق عرز ام عرازلل متي نأ هل : لبقو ى ةداع كلذ

 زوجتو ى رجزي نملا هيف ةحنملا زوجتف رئبلا الإ مرلا ءام يف ةحنملا زوجت ال هنأ
 هدالوأ ماهس ىنطأ نمو « ال : ليقو « نيعلا وأ رئبلا حالص يف هونظي موي ةدايز

 [نهر مهماهس نم نهر نإ اذك و ى هلعف مهيلع زاج تام مث رافص مهو مرلا نم

 اررض نكي مل ام بطحلا و ةيربلا رجش و بارتلاو ةراجحلا ذخأ زاجو اضوبقم
 . نذإب الإ ال : ليقو > عنمو

 لمأ ةصاخل ىوعدلا زوجت : هللا مهمحر ركب نب دحم نب دمحأ خيشلا لاق
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 يف ةماعلا رمأب مئاق لكو يضاقلاو مامإلاو مهئالكوو مهفئالخو مهتماعو عاشملا
 اذكو ص نيميلا درو باوجلا درو “ مهتموصخو رضلا عفد وأ عاشملا عفن بلج

 عاشملا لهأ ةماع ىلع انيمي كردي الو ى هتليبقل وأ هرمأ يلو نمل وأ هل هاعدا نم

 نوكت الو“اهيلع نيمي الوةماعلاىلع ةماعلا كلذك وعصا وخلاىلع اهك رديومهريغ وأ
 الو لاومآلا يف ىوعدلاك هيف لئابقلا ىوعدو هيف هلهأ نم دسفأ نمحف ةيدعتلا

 نم لوق لوقلاو “ ةمولعم ةيمست اوعدا نإ الإ مها وعد زوحت ال : ليقو “ نعمي

 اذه نإ : لاق نمل لوقلاو « ةنيبلا هلاوز يعدم ىلعو ًاعاشم قاب عاشملا نإ : لاق

 هيعدم لوق لوقلاف ى عاشم هنأ نورخآو مهل هنأ موق ىعدا نإو “ عاشم ريغ

 هاعدا نإو ى هسفنل ةبعدم ةنيب ةنسبلاف ًامىمج اونيب نإ و “ نيمسلا هملعو هسفنل

 هلف امهدحأ نسب نإو 4 امهدحأل سلف ناسب الو مهل ًاعاشم موقو مهل ًاعاشم موق

 وأ بصغ اهضعب ضرأ وأ ةبيرلا و بصغلا ضرأ نوكت الو ايه عاشمف انيب نإو

 وأ ةربقملا ضرأ وأ دجسملا ضرأ نوكت الو اوفرع نإ اهباحصأل الإ اعاشم ةبير

 لمهأ نذإب عاشملا ضرأ سرغ نمو « اعاشم نيكاسملا ضرأ وأ رجآلا ضرأ

 نإو هل تسرغ نمل سورغلاف رجألا هوجو نم هجو وأ ةربقملا وأ دجسملا سرغب

 اوطعأ و اهوكسمأ اوؤاش نإو اهعزنب هوذخأ اوؤاش نإف ى مهنذإب نكي م

 سرغ سرغ وأ « رجآلا ضرأ يف عاشملا سرغ سرغ نمو ى ر وه نم اهتميق
 لمهأ ذخاوتي الو ص هل وه نمل هتمىق نمض رجألا ضرأ ف كلذ نم ضعب

 نيعو مده طئاحك ناك وأ ى نكي مل امم عفانملا تابثإو راضملا عفد ىلع عاشملا

 موقعم عاشملا لهأ كرتشا نإو « كلذ وحنو برزلا لمعو نويعلا سنك و تنفد

 ك ال : ليقو « مهيلع تيسثي امم راضملا عفدو عفانملا عاشملا لهأ مهيلع تكردأ

 هتلغب عاشملا داسف نوحلصيو مهيلع اوكردي مل عاشملا لهأب موق كسمتسا نإو
 مدهنا ام ضقن وأ تامام بشخ نوعيبيو هيلإ قيرط ءارشك عفنلا هل نوبلجيو
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 كلذ نوطعي وأ عاشملاك هنومسقي وأ مهءارقف هنوطعي وأ كلذ هنمثب نولعفيو

 "دح اهغولب ضرأ لهأ ضعب ىعدا نإو مهريغ نم وأ مهنم هب عفتني نم
 تدهش نإو “ الف الإو عاشمف ى هتغلب : لودعلا لاق نإف “ عاشملا

 لاق نإو “ كلذ يف مهضعب ةداهش زوجت : ليقو « عاشمف هتغلب اهن أ ةنيبلا

 ىعدا نم اذك و « دحأ كلم لخد هنأ نايبلا هيلعف عاشملا كح لاز : مهضعب

 هنأ نيبت نإو ى هومسق اونبف لك هاعدا نإو ى هثروم كلم وأ هكلم لخد هنأ

 اوفلح اونيبي مل نإو ى هتنيب هلف نيب نمف وه نمل نيبتي ملو عاشملا نم جرخ
 . ذخأي ل لكن نمؤ “ هومسقو

 وه : ضعب لاقو اعيمج انل لصألا اذه : ضعب لاقف موق مصتخا نإو
 اعاشم اهيعدم كلم كلذ دعب تلخد نإ و ى عاشم ال مهل يهف اميج انل عاشم

 نم اذك و ص عاشم اهنإ : لاق نم قح يف عاشم يهف مهضعب كلم وأ مهكلم وأ

 اذك و ص عاشم يهف هجوب هيلإ تعجر مث هتداهش مك احلا ز“وجي ملو عاشم اهاعدا

 مث ةوعد الو ةداهش ريغ نم عاشم اهنإ لاق نم لك اذك و « عاشم اهنإ لاق نم لك
 ىلع ىدامت قتع نإ ادبع وأ ةأرما وأ اكرتشم ولو « اعاشم تراص هكلم تلخد

 دمب امهرارقإ ىلع ايدامت نإ انونجم وأ الفط وأ ركنأ وأ ى قتعلا دعب هرارقإ

 ةثرو ىلإ تعجر مث ى عاشم اهنأي "رقأ نم ريغ ىلإ تلقتنا نإو ى وحصلاو غولبلا
 ص ةنيبلاب الإ هيلع ترج اهنأ تبثي الو رقملا كلم ىلع تزاج ام دعب عاشمف رقملا

 هل زوجي ال نكل هرارقإ رضي مل هرمأ يلو نمل اهارتشا مث عاشم اهنأب رقأ نمو
 يف كلذ ذخأ نإ الإ هب ضراقملا رارقإ رضي الو « ملع اذإ هللا نيبو هنيب ايف كلذ
 نمضيو 07 حبرلا نم هبان ام ريصي لاملا ف حبرلا ناك نإ : لسىقو همهس

 ضنراقملل نمض رقأ ام دعب لاملا بحاص اهارتشا نإ و ى همهس لاملا بحاصل

 الو هسفنل هرتشي الو هعبي الف ًاعاشم لجرلا هملع امو عاشم تناكو همهس
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 لخنلاو ضرألاو ءاملا نوكيو ى مثأو نمض لعف نإ و ى هعيبب مكحي الو هريغل

 ضعب نوكيو اعاشم ضرألاب لصتم لك نم كلذ وحنو رئبلاو ءانبلاو رجشلاو
 اعاشم لخنلاك نيرخآل اعاشم ضعبو موقل اعاشم ضعب نوكيو ى ضعب نود
 نإو ص نيرخآلل اعاشم ضرألاو موقل اعاشم لخنلاكو « سكملاو ضرألا نود

 سوؤرلاىلع : ليقو“اثالثأ ثرحلل اهومسق هاثلئىرخآلو عاشملا ثلث ةليبقل ناك

 ثراو دعب اثراو مهل يهف مهيلإ تبسن نم اهرمع ةتيم ضرأ لكو ؛ ملعأ هللا و

 يهف ةرثك وأ ةلق نم اوؤاش فيك اهومستقا ولو : ليقو “ ىلوألا مهتمسق ىلع
 ى عاشملا يف زوجي ام الإ اهيف زوجي الف اعاشم تناك ثيح : ليقو ى اهترايعب مهل

 دعب اوثدحي الف مهوعنمي مل ام مهل زاج مهريغ اهلخدف اخابس ضرألا تناك نإ و
 ةراهملا رثأ نكي ملو ةرامعلاب اهويحأ ثيح عنملاب نولغتشي ال : ليقو ى ائيش عنملا

 اهنم ايحأ نمف هلل ضرألا نإ ه : يورو “ هريغو رهنلاو راغلا اذك و « لبق اهيف
 هلام لحي ال نمل هيف رثأ الو ى مالسإلا يف هلهأل فرعي مل ام يأ 6١٨ هل وهف اتاوم
 هللا لوسر لاق ى اهاعري نمم اهعنمي يأ ارجش الو اضرأ يمحي نأ دحأل زوجي الو

 ص ! كل يه مث »: رهاظلا لهأ ةياور يفو ٢ لوسرللو هلل الإ ىمح ال » : نلع

 مالسإلا لهأ نيب الو : ليق ى ديعبلاو ةرايعلا نم بيرقلا تاوملا نيب قرف الو

 نم » : ةك رب نبا ىور ٤0 يقسلاو حالصإلاب تاوملا ضرألا ءامحإ و ؤ ةمذلا لهأو

 لاقو“ رفاك نماماسم صخ ملف“« هل وهف ادص داطصانم و“ هل يهف ةتيمآضرأ ايحأ

 اهنأ رثكآلاف مارحءامب اهايحأ نمو “ هنم تذخأ اضرأ ”يمذ ايحأ نإ: يعفاشلا
 ايحأ نم ه : ثيدح لوألل لديو ى ءاملا بحاصل : ليقو ى ءاملا مرغ هملعو هل

 . امهريغ نم هوحنو ابصاغ صخي مل ذإ « هل يهف ةتيم اضرأ

 ٠ دواد وبأ هاور ) ( ١

 ٠ نابح نباو يذمزتلا هاور ) ( ٢
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 تاوم ىلع رادجي طبحأ نإو ى نايبب الإ هاوعد لبقي الف فايفلا ىعدا نمو
 عجر ةسر> اذإف ى طقف رادجلا هيلع ينب امل ءايحإ : ليقو ى ءايحإ كلذف

 ال رامع تانج يف ناك نإو ى ءايحإ نوكي ال راضحلاو ى اضيأ اتاوم هعضوم

 هرثأ اهيف نكي مل نإو ى هكلام حصي ىتح اهنم لكلا عنمي الف وه نمل فرعي
 ث اهيلع ةلمتشملا لاومألا لهأل : ليقو “ مر : لبقو ى اهيلإ قبس نم اهب ىلوأف
 :ليقف بارخ نيرايعلا نيب ناك نإو دحأل لحت ال : ليقو“دلبلا لهأل مر : ليقو

 نيب بارخ ق اذك و ى كلمت الب ملسم لك هب عفتنيف هلوسرو هلل : ليقو ى ال

 :ليقو“مهعارك ءىطو ام اوعنمي نأ دلبلا لهآلنإ :هللا دبعيبأ نع ليقو « نيتيرق
 يف اهدجو نمو « اهتراثإ ىلع ليلد كلذ نأل ةامعملا رئبلا ذخؤت الو مرلا ةلزنم

 هثراولو هل كلم تاوملاف لبج وأ تاوم يفءانب ىنب وأ ارثأ رثأ نمو ى هلف هكلم

 لبجلا لصأ ال ءانبلا هثراولف هناب تام وأ مدهنا نإف ث ماق ام هنكس هل لبجلاو

 اتاوم هب ىقسف ءاملا اهلصوأف دحأ ءاجف اهك رتف ءاملا برق ىلع ارئب رفح نمو

 لوآلل : ليقو ى ءاملا اهلصوأ يذلل رئبلاو « هتمارغو هؤانع لوألل و هل تاوملاف

 هذختا اندعم وأ انيع هيف رفح وأ لبج نم ةيقاس ذختا نمو عوطتنمك يناثلاو

 . هنم منمي الو هلف هسفنل

 نم هيلإ اووتسا ام لكو يعارملاو جورملاو هايملاو تازافملا يف سانلاكرتشيو

 اوؤاج وأ اوقباستي مل نإو “ ىلوأ قباسلاو “ مهيشاومل وأ مهل صوحفلا نكاسم
 نأ دعب اوعرتقيلف اعيمج عافتنالا مهنكمي مل نإو ى اوقفنأ و اميمج اوعفتنا اعم

 نإو ى كلذ ىلع هدناع نم لتاقيو هل وهف مهس ىلع هتعرق تعقو نمف « اومستقي
 مهنكمي مل نإو ى هنذإ ردق ىلع اوعفتنا هلامب عافتنالا يف موقل لام بحاص نذأ

 اوفاخ نإ مهنكمأ ولو هنومسقي : ليقو “ مهنكمأ اك اومسقيلف امم عافتنالا
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 ةمسق نوك رادتي مهكلم وهف مهكلم هبحاص هلخدأ نإو ى مهنيب رثلا عوقو

 يف ةمولعم ةقلح وأ لزنم ةفص وأ مهيف ةفصب نيفورعم ىلإ لسرأ امو ى هتاذ

 مهنم لك بيصن لخد هومسق اذإو « كلم لوخد الب هب نوعفنتسي مولعم مضوم
 ءيش الف ةمسقلا رضحي ملو ىضم نمو ى هلام رئاس يف لعفي ام هيف لمفي هكلم

 همودقل رضحيل ولوهبيصن ةمسقلا رضح نم ذخأيو ءيشلامودقل رضح ولو هلهبف

 رئاسك ناكو باغ نمو رضح نم هكلم مهنايعأب نيصوصخع موقل لسرأ نإو
 . ملعأ هللاو ى هللا همحر دمحأ خيشلا كلذ ركذ ىمهلام

 ۔س ٠ ٢ ٥ ۔

 



 ء فازج يف ةصت الو ، سنجلا ةمسقلا زاوج طرش نم

 باب

 ةمسقلا طورش يف

 ىلع بلغتي رئاجلا نآل ،ءافعضلا نعةملتظلا هب هللا زجحي لصف ةمسقلا نأ ملعإ

 .هيف فرصتلا هل لهسيو ةكرشلا ببسب هلخديو هيف كيرش وه يذلا لاملا
 كيرشلا مهس يف فرصتي نأ هضعب وأ ءايحتسالا لك ىبحتسا مسق اذإف ءةنايخلاو

 نع هسفن "فكيف سانلا حببقت نم فوخلل وأ هسفن نم كلذ حبقتساو ك مساقملا

 ص ( فازج يف حصت الو سنجلا ةمسقلا زاوج طرش نم ) هنأ ملعا مث ‘ كلذ
 : هلوق ق يمالك ق يتأي اك سانجأ ننب يضارتلا ة ةمسق ف انموق هزاجأو

 ص ءاكرشلا مهسأ زييمت اهب دوصقملا نأل ص خلا ابييطت ةعرقلا ةمسق تلعج باب
 يرقشي نأ لثم « انمثم وأ انث فازجلا يف ضعب دنغ زوجي هنإف عيبلا فالخ

 رمتب رمت ءارسثك سنجلا يف زوجيو ى هلحم يف رم ام ىلع اهب يرتشي وأ رمت " ةمرع
 وأ ةضفب ةضف و أ بهذب ةضفو > فوصب فوص بوثو 0 نب دع و أ دعب دمع و ]
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 ى مهضعب وأ مهئالكو وأ ءاكرشلا روضحو ةضواعم يف عيبلاك يهو

 يدنع زوجتو ى ةضفب رمتك اقلطم سنجلا ريغ يف زوجيو « دقن بهذي بهذ
 لوقل بسانملا وهو ىضر هل نمم ىضرلا ناك وأ مهسألا تلدامت اذإ افازج ةمسقلا
 امو ص هتمسق زوجت هعيب زوجي ام لك : دمحأ حيشلا لاق « فازجلا عيب زاجأ نم

 اهيف 'ا)يرحتلاب ةمسقلا : ةيكلاملا ضعب رثأ يفو « هتمسق زوجت ال هعيب زوجي ال

 زاوجلاو ت لاكي ايف ال نزوي ايف زاوجلاو ى اقلطم عنملا : لاوقأ ةلنالث

 زبخلا يف الإ هيف يرحتلا زوجي الف يوبرلا فالخب ى لضافتلا هيف زوجي ايف
 . رمتلاو محللا و

 نمثملاو ص نمثملا نع ضوع نمثلا نأ اك هنإف ( ةضواعم يف عيبلاك يهو )
 ةصح نع ضوع هبحاص مهس يف دحاو لك ةصح كلذك « نمثلا نع ضوع
 عضاوملا ضعبو “ عضاوملا ضعب يف عيبلا ىلع ساقت تناكف “ همهس يف هبحاص
 ص ليلق الإ اهنم عيبلا كح نع جرخي ملف عيبلا مكح ةمسقلا كح نأ هيف درو
 هسفنل دهش نمك هنأل "ضعب ىلع نيمستقملا ضعب ةداهش زجي مل ةضوامم تناك اذإف

 انضعب ةداهش بتكأ : هل اولاقف بتاكلا دنع نومستقملا رضح اذإف « ىرقشا هنأ

 همهس عاب "الك نأ و “ةمسقلاب اورقأ مهنأ كلذ لصاح نأل بتكي الف « ضعب ىلع
 بتكيو نيرخآ دوهشل مهلك اورقيلف ى هدنع يذلا رخآلا مهسب رخآلا مهس يف

 يف عيبلاك يه يأ ( ءاكرشلا روضح و ) هدنع امهرتدأ اذإ مهتداهش بتاكلا

 موزل ثيح نم تهبشأ : لاق هنأك ءاكرشلا روضح نم اهتهج يف دب ال اهنوك

 ( مهنالكو وأ ) يرقشملاو عئابلا روضح موزل ثيح نم عيبلا اهيف مهروضح

 ( وأ ) نيغلاب ءالقع ارضح اوناك ولو كلذ وحن وأ معرومأم وأ مهفئالخ وأ مهلك

 ضعبلا روضح عم كلذ وحن وأ مهفئالخ وأ مهب رومأم وأ ( مهضعب ) ءالكو
 . مهسفنأب نيرخآلا

 )١( لصألا يف اذك .

_ ٥٢٢ - 



 بهوو اوضبقو لدع نإ تبثت : لىقف ى هلام هدالوأ ىلع بألا ةمسق امأو

 نإ تبثت : ليقو “هتحص يف مسق ولو هتوم دعب اهضقن مهلف الإ و ص ةبه كلذ مل

 زرحأو مسق نيح اوغلب دقو نبغ اهيف ناب نإو < به و اوضبقي مل ولو لدع

 يف اضعب ىطعأو اضعب ىطعأ نإو ى دعب ضقن الف بألا ةايح يف هبانم”لك
 مهل متأ ءاش نإو ص اومسقو مهعم طلخ ءاش نإ ريخ لوألاف لوآلا لثم هضرم
 نم فلختسا نإ الإ همسق مهيلع تبثي مل مهضعب وأ اراغص اوناك نإو « صقن ام

 هتوم دعب ضقن الو لدع نإ اراغص ولو مهيلع تبثي : ليقو ى راغصلل ضبقي

 اغلب اوناك ولو ءيشب همسق سيلف تام نأ ىلإ هديب يقب نإو ى هبانمب لك ناب نإ
 اولبق نإ الإ هتوبث مدع راتخاف همسق يف فاخ نإو « توملا دعب هومتأ نإ الإ

 هتايح يف اولكأ ام نودارتي الف بآلا ةمسق اوخسف اذإو ؟ ملعأ هللاو هتوم دمب

 ثتامتح اهولكأي مل ولو هتايح يف تالفلا نم مهتويب ىلإ اوعفر ام الو هوفلتأ وأ

 موسقملا نأل « حصت ال هلام هدالوأل بآلا ةمسق نأ خيشلاو فنصملا مالك ديفيو
 بالا لامو ص هتمسق يف مهبئان وأ مه نورضاح هيف نيكرتشملا نيمستقملل كلم

 مهف ةحيحص ةمسق مست ملو هتمسقب مهل تبثي مل همسق اذإف « كلذك سيل
 مسق نإو ص ةمسقلل ال دومقلاب هديب ام هدالوأ ذخأ تام نم نأ الإ ع نوكرتشم

 ءايركز وبأو “كلذ ىلإ فنصملا راشأ دقو “ةمسقلاب ال ةبهلاب مهل تبث بهوو مهل
 كرتشملا نم ذخأي نأ كيرمثلل زوجي ال : دمحأ خيشلا لاق ؟ ءايحالا رخاوأ يف

 كرتيو نوزوم وأ لبكم نمهتصح ذخأي نأ هل : ليقو ى هئاكرش نذإب الإ اثيش

 ضوبقملا نم هتصح ذخأ هل:لبقو ى اهنمضي : ليقو ى اهنمضي الو هكيرش ةصح

 هللا يضر نالاو دمحم وبأ خيشلا لاقو « كلذ ريغ وأ ةىنآ وأ اناويح هلك

 بئاطم رتخي موهمهس رادقم زواجي ملو هسفنل ضرألا ضعب "كيرش ٥ رمع اذإ : هنع

 لمع ام لثم اهيف كيرشلا لمعي : ليقو ى هئاكرسل يقابلاو كلذ هلف ضرألا
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 نيملا ةميقو ىتنعت ام هكيرش هيلع دري:ليقو “ يفوتسي ىتح لمع ام ةلغ لكأيو
 يتلا ةعيدولا نم ذخأي نأ زوجي الو ى اوبحأ ام.كلذ دعب نومسقيو ى ناك نإ

 عيمج يف : ليقو ت نزوي وأ لاكي ابف هتصح كردي : ليقو ‘ هتصح دحأ دنع
 هنيبف كيرشلاهنم ذخأ ام لكف نيملا مئاقلا دحأ دي يف نومضملا امأو ع ضوبقملا

 نم هجو وأ بصغب هدي يف ناك ءاوس اضيأ هلك هذخأ كرديو هئاكرش نيبو

 نم هبيصن ذخأ وأ ةمئاق تناك ولو نيملا كلت نم هبيصن ةمق ذخأ نإ و ى ةيدعتلا

 عيمجو اهنيب وه : ليقو ى هسفنل ذخأ نإ ذخأ ايف هكيرش كردي الف نيدلا
 كلذ ريغ ليقو ؛ هبيصن ذخأ هل : ليقو ؛ هتلغ نم ذخأي الف ةلغلا هل نوكت ام
 ىلع وأ مهماهس عيمج ىلع مهدحأ بيصن اوقرف اذإ مهتمسق زوجت الو.لصألا يف

 مهمهسأ ىلع اهبيصن اوقرقف اهدالوأ مستقا اذإ مآلا يف : ليقو ى مهئابصنأ ضعب

 ليقو « اهبيصنب مهتخأ مهعبقتو اومستقي نأ زوجي : ليقو ى زاج اهندإب

 اورضحي ملو ضعب عم ةيحان لك نم ضعب مستقاو تاهمألاب اوقرتفا اذإ ةوخإلا يف
 ضمب ةمسق زوجي هنأ اوكرتشا اذإ شاشعالا يف ليقو « كلذ زوجي هنأ اميج

 : رئاشعلاو لئابقلاو ذاخفألا يف لوقي نم مهنمو ى اعيمج اورضحي مل ولو ضعب عم
 . ھ ا كلذ نوبيصي مإ

 وأ ةربالا ىلإ لاملا بر هل نذأ نإ الإ حلاصي وأ رباخم نأ ليكولل زوجي الو

 كلذ لعفي الو ، رخآلا لعفي الف امهدحأل هل نذأ نإو ى اهيلإ وأ ةحلاصملا ىلإ
 وأ بئاغ ىلع ةمسقلا تبثت امنإو ى مهوحن وأ مامإلا وأ ةعامجلا وأ يضاقلا لبك و

 لبق مسقلا ناكو لدع نإ زاج ةمسقلا ىلع ادحأ ضيرملا لكو نإو “ ةعرقلاب متي

 ؛يتوم دعبو يتايح يف هتلك و : لاق نإ الإ تبثت مل مسقلا لبق تام نإو « توملا

 ى طقف هرافص ىلع تبثتف ى ةمساقملا يف يدعب يبصوو اهيف يليك و وه : لاق وأ
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 . ..... .. تبلط نإ اهيلع نوراجتيو

 . هيلع دحأ ةلاكو كدنع حصت ىتح بئاغ هيف ام ةمسق يف لخدت الو

 مهريغ اهب دهشي ىتح ضعبل ضعب ةلاكولا ىلع ءاكرشلا لوق لبقي الو
 لاق امك داسف الب تنكمأو ( تبلط نإ ) ةمسقلا ىلع يأ ( اهيلع نورباجتيو )
 ام عيمج يف : ليقو ى هداسفب الإ هيف نكمت الام ةمسق ىلع رابجإ الو « دمب
 سنجلا فلتخا وأ ةمسقلا نكمت مل ولو مهنيب لصفي ام ىلع ءاكرشلا ربجي كرتشا
 ىلع ةمآلا روهمج بهذمو ى عيبلاب وأ عفانملاب وأ نيملا يف امإ نكمت ةمسقلا نأل

 : ءايركز وبأ لاق « اهيلع ربجلاب ةفينح وبأ لاقو « عفانملا ةمسق يف ربج ال هنأ
 هنأ ركذي ىتح باوجلا هل 'ا) ددرتسب الف لصألا ةمسق ىلع لجرب كسمتسا نم

 بمهاولا وأ عئابلا ركذ همزلي الو ى كلذ ريغ وأ ءارسثلاب وآ ةبحلاب كلذ يف اكرتشا

 ثرإلاب هانكرتشا : لوقيقح ددرتسي الف ثرإلاب اكرتشا نإ الإ كلذ وحن وأ

 ء ىبأ نإ سبحلاب ةمسقلا ىلع مكاحلا هربج هيلع ىعدملا رقأ نإو ى نالف نع

 . ھ ا اهنيب ايف ةمسقلا ىلع نيديقملا مكاحلا رجحم الو

 اررض ناك اهنم عنمو ةمسقلا امهدحأ دارأ نإ هنآل امهربجي هنأ يدنع يذلاو
 لك يف دحاولا ناسنإلاك نيديقملا نأ ربجلا مدع هجوو “ لحي ال ررضلاو ى هيلع
 امهدحأل ثدح وأ ائيش ايسق اذإو “ نينثا نيب ىه امنإ ةمسقلاو ى لاملاب قلعتي ام

 ةمسق ىلع بآلا ذخؤيو ؛ ناربجي ذئنيحف « نيديقع اسيلف هبف رم ام ىلع لام
 ىلعو غولبلا دعب نج ولو : ليقو ى هتيلوفط نم نونجملا وأ يأ لفطلا هنبا لام
 بئاغلا ةفيلخ ربجيو هدعب نج نمل هوحن وأ يضاقلا وأ ةريشعلا فلختست لوألا
 ةفيلخ ربجي : ءايركز وبأ لاق “ فالختسالا دعب ثدح ام ىلع امهوحنو ميتيلاو
 طلتخا موق لام ةمسق ىلع ربجي الو هتبويغ دعب بئاغلا هثرو امف ميتيلاو بئاغلا

 تنإو ى اهودقع ةكرش ريغ نم اهريغو علاوسلاو بحلا نم حير وأ ليس وحنب

 )١( لصألا يف اذك .
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 مهنكميل سردلاب ينافرطلا ذخأ طسوألا يف مهردانأ اهيف اوعضوف ةحاس اوكرتش

 لفطلاك هلاعفأ حصت ال نم نكل “ حصت ال نمو هلاعفأ حصت نم ءاوسو “ سردلا

 ن را ةريشملا ءاكرسثلا ذخاف الإو ص مهماقم يف وهف ةفيلخ محل ناك نإ نونجملاو

 ى مكحلا يف مهيلع نوك رديو ى ةمسقلا ىلع ةفيلخ مهل اوفلختسي

 0 ىلعو ى هللا ءاش 7 و ام ىلع هتبيغ دمب هبف هتك رش تثدح اميف بئاغلا

 زاجو مهنيب هالوتي نأ هيلع سيلو “هيلإ ءاكرشلا هبلط اذإ لاومآلا مسقب مكحي نأ

 نيب مسقي امساق مك احلا ربجي الو ى هلعفي ىتح بلط نأ دعب هنم عنتمم سبح هل

 ذخأ هكيرش ىبأ دقو هل فصني لدملاب مئاق كيرشل نكي مل نإو ءاكرشلا
 ص هكيرش مهس كرتو دعي امم ددعلاب وأ نزوب وأ لاكي امم نزولا وأ ليكلاب همهس
 باغ نإو “ رضح نإ لجرب هيلع جتحي نأ دمب ةالف يف هكرت ول هنمضي الو
 ةلآ وأ ةباد وأ ةمأ وأ ادبع كرتشملا ناك نإف دحاوب زوجي : ليقو ى نيلجربف
 هبانم ذخأو كلذ ىركأ وأ هبانم هنكس آلزنم ناك نإ و ى هبانم هلمعتسا ةمدخ

 نكمت مل ايف : ليقو “ هظفحي نأ الإ بحن الو هكيرش مهس ظفحو ءاركلا نم
 هكيرشعم قفتي قح هلطمي لبهيركي الو هبانميف هلمعتسي الكيرشلا نأ هتمسق
 هلاومأ نمم ناك نإ الإ ناويحو ديبع نم كلاهلا فلخ ام عابي راثآلا ضعب يفو
 ترضح يشاوملا تناك وأ « عابت الف يشاوملا مهلاومأ نيذلاو بارعالاك ى كلذ
 ضرألا ةمسق نم ءاكرشلا ىبأ اذإ و ى لتقت الو اهداصح ىلإ ىقستف ةعارز اهيلع

 مث ةنؤملا نم اوفرص امو هرادقم اوذخأيف مهرذبب ةمسقلا اودارأ نم اهثرحخ

 ٠ ميمصح

 ى اهوحن و ناتسبلاو ردسلاو ضرألاك احلصو اربج مسقي ام هنم : كرتشملاو

 اربج ال [آعحلص مسقي ام هنمو ى ةرهوجلاو ةؤلؤللاك مسقلا هيف حصي الام هنمو
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 . . . . . . . . كيرش لمكوت حصو

 همادختساديريلكوءاكرسلا نيب اراد وأ ادبع ناك اذإف ى ةنيفسلاو درفنملا ءانبلاك

 الو ص هميب ىلع نوربجي : ليقو ت عارتقالا ىلع نوربجي : لىق آلوأ اهنكس وأ

 لجر دي يف هلام قلع نم لثم هوجولا عيمج نم دحاو لجرل ايف ةمسقلا نوكت

 هيلع كردي الف هدي يف ناك يذلا قح نع هيف لضفلا ناكف ةيصولاب وأ نهرلاب
 نم هيف ناكام دفنيو هيف نهر ام يفوتسي ىتح لاملا كلذ هل نم عم مستقي نأ

 كلذ ناك نم عم هتمسق كردي ع ونمملا كلذ يف لضفلا ناك اذإ : ليقو ؤ ةيصو

 ىنعملا سيلو هلاح ىلع اعونمم ىقابلا نوكيو هلام نم لضفلا ذخأيو هدي يف ءيشلا

 انحرشاملزنكلو « هدي يف ناك نمم كلذ لبق نكي مل كلم لوخدل ةمسقلا هذه يف
 نم هيف لمج امو ومنلاو تالغلا كلذك و « عيمجلا لقعي ال نأو س لضفلا ذخأ نم
 اذإ كلذك و ى انهر نوكيال وأ ًانهر كلذ نوكي نأ مهفالتخا ردق ىلع داسفلا

 نم هبانم دحاو لك ذخأيل ةمسقلا هيف نوك رادتي ال ىقش لاجرل نهرلا اذه ناك

 هقح يف ائيش لجرل لجر نهر اذإ كلذ لثمو ت ةيصولا اذك و « نهرلا كلذ

 ىنعمب رخآل يصوأو ءيشلا اذه نم جرخي اب لجرل ىصوأ و رخآل لضفلا نهرو

 ص ايل هنهر وأ اعيمج هب امل ىصوأ وأ « ةيصولا كلت لضف نم جرحي نأ مولعم
 ليكوت حصو ) دمحأ خيشلا كلذ ركذ هلك كلذ يف ةمسقلا نوك رادتي : ليقو

 [امئاب نوكي ال دحاولا ناسنإلاو ، عيبلاك ةمسقلا نأل لاكشإ هيفو ( كيرش
 ىلع ةمسقلا يف اليك و كيرسثلا ناك اذإو ى دحاو تقو يف دحاو ءيش يف ايرتشم

 هسفني هسفنل همهس يف هلك و يذلا هكيرش بيصن ذخأي نوكي هنإف هكيرش
 مل اذإ مظعأ كلذ يف عنملاو “ هسفنب هكيرشل هكيرش مهس يف هبيصن ىطعيو
 يرتشم عئاب ناسنإلا نوك زاجأ نم لوق اذه : لاقي نأ الإ مهللا ‘ امه الإ نكي

 "وأ « تاذلا فالتخا ةلزنمب ةهجلا فالتخا نأ "وأ ى دييقتلا نم هلحم يف رم ام ىلع

 لاقف نينثا نيب اكرتشم ءيش ناك اذإف ‘ هسفن يف هريغ “ هريغ عم ءيشلا نأ
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 نأ لبق س هكرت ام : ليقف الإو س ةفيلخ هكرت نإ بئاغ ةفيلخو
 ىلع ىضقي الو \ كلذ ىلع اوقفتا ولو هدعب مسقي ال رفاسي

 م ٠

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ك تب اغ

 ًامئاب دحا ولا نوك زاوج ىلع ءانب هتمسق تزاج « كدحو همسقإ : رخآلل امهدحأ

 هيلإ فاضمو أدتبم ( بئاغ ةفيلخو ) ءاكرش و نيكيرش نيب قرف الو ى يرتشم

 يزجيف ى ةمسقلا يف هيلع ( ةفيلخ ) هلوق وه ربخلاو « باغو هدعب ( هكرت نإ )

 نم جرخ اذإو ى ربجي امهريغ وأ نونجم وأ لفط ةفيلخ اذك و ى هيلع ربجيو همسق
 نأ دعب هفلختسا ولف جورخلا هل زاج نإ نكلو ى اهيلع ءاقبلا ىلع ربجي الف ةفالخلا

 دجيمل باغف فلختسا فلختسي وأ مسقي نأ الإ بيغي هوك رتي ملف ةمسقلا نم ىبأ
 نوكي نأ زوجيو “ دحاو لوعفم هل كرتو اذه هشأ ام اذك و « مسقي نأ الإ

 دعب ةفيلخ نوكيف ليكوت ىلع ةفيلخ فطع زوجيو « ةفيلخ يأ فوذحم ناث هل

 ةمسق تحص يأ « بئاغ ةفيلخ حصو يأ « كرتل ايناث الوعفم ابوصنم كرت

 (هدعبمسقيال رفاسي نأ لبق هكرتام : ليقف ) ةفيلخ كرتي ( الإو ) بئاغ ةفيلخ
 (اوقفتا ولو)“باغنأ دعب وه فلختسا نإ الإ فالختسا نودب الو فالختساب

 ىلع نوك ردي الو اومسقي نأ ىلع يأ ( كلذ ىلع ) ءاكرسثلا رئاس قفتا ولو يأ

 ةفيلخلل زجي ملو فالختسالا مهل زجي مل هل اوفلختسا ولو اوفلختسي نأ هتريشع
 وأ ةعاججلا وأ يضاقلا هل فلختسي ال اذك و ى مسقلا حصي مل مسق ولو “ مسقلا

 (و) “باغ ىتح ةمسقلا ىلإ ءاعدلا اوعيض نيذلا مه مهنأل كلذو < هوحن وأ مامإلا

 آريرقت خيشلا اهركذ ةلقتسم ريغ ةلع هذهف ةلملا يف ( بئاغ ىلع ىضقي ال ) هنآل
 نأب اوعيضي ملولف مهعييضتو هتبيغ تعمتجا : لاق هنأك ث اهلبق ةلعلل ةيوقتو
 ىلع اوك ردآل برهف ىبأ وأ ى هنم مهل فصني نم اودجي ملف ىبأف مسقلل هوعد

 : ليقو “ هوحن وأ يضاقلا وأ مامإلا هنع فلختسي وأ هل اوفلختسي نأ هتريشع
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 ابلاط هل اوفلختسا و هلناكرش عم هتريشع تقفتا نإ ز وجو

 امو ص هتبيغ لبق نويد هتمزل نإ اذكو ى رابجإ الب ابولطم وأ

 اه لدعب هث رو

 ةفىلخ هل لمجي اذه ىلعو ص هتجح هل ىنثتستو رمآلا رهظ اذإ بئاغ ىلع ىضقي

 ٠ هل مسقيو

 ضعي ىلمي ملو مهضعب وأ ( هئاكرش عم هتريشع تقفتا نإ زوجو )

 وأ ةمسقلل هتبيغ نم ( ابلاط ) هنوك لاح ( هل ) ةريشملا يأ ( اوفلختساو )
 ةمسقلاىلإهوعواطي مل وأ ةجاح ةبيغلل هتعدف ةبيغلا لبق اهل ابلاط وأ فالختسالل
 ابلاط هنوك لاح وأ فالختسالل وأ ةمسقلل ( ابولطم وأ ) “ باغف اؤطابت وأ
 عفد نوكي نأب ةوقلاب ابولطم وأ ، هررض عفدو اهيف هعفن نوكي نأب ةوقلاب اهف

 ىصاعتيفهوبلطي نأ ابولطم هنوك روص نمو ى اهيف مه عفنلا بلجو مهنع ررذلا

 ةريشملل مهنم الو ءاكرسل ةريشملا نم ( رابجإ الب ) باغ ىتح اهنع لساكتي وأ
 وأ يضاقلا وأ مامإلا هل فلختسا نإ اذك و ى باغ ىتح ةمسقلا يف اوطرف مهنال

 وأ مامإلا مهربجي ال نأ رابجإلا مدعب دارملاو ى موزل الب زاج ةعامجلا وأ امهوحن
 وأ ةيدمت وأ ةلماممب ( نويد هتمزل نإ اذكو ) اضعب ةريشملا ضعب ربجي الو هوحن

 نم ىطعأف هيلع فلختسا ولف فالختسالا حصي ال : لبقف ( هتبيغ لبق ) طلغ

 ص طلغ وأ ةيدمتب ناك هنيعب مئاق لام يف نامض الو ع نايضلا همزل ةفيلخلا هلام

 ورمع نب دمحم نادبع وبأ رهظتساو ى رابجإب : ليقو ى رابجإ الب حصي : ليقو
 ةمسقلا فالخب ريغلا ىقح لطميالئل اوفلختسي يأ ى ةريشملل زوجي هنأ نيدلا يف
 ىنيدلا بحاص فالخب كرتشملا عافتنالا نم نونكمتي باغ ىتح مهريصقت عم مهنإف

 هل يصوأ وأ ( هثرو امو ) هريغب وأ ثاربملاب كرتشا ام بابلا لئاسم يف ءاوسو
 نم همزل وأ اهدعب هكرتشا وأ كرتشم يف ( اهدعب ) يصوملا تامو ءيش نم ءزجي
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 اهيلإ اولصي مل ولو هئاكرش عم هتمسقل هيلع فالختسا رابجإب مهمزل

 . ‘ لبق كرت ام ةمسقم ال

 وأ برهيف هتبيغ يف انيد ذخأي وأ « هديبع وأ هباود دسفت نأ لثم اهدعب ند

 رابجاب مهمزل ) ةقفنلا ىلإ موحنو هجاوزأو هدالوأ جاتحت وأ هيلع قاطي أل
 (لبقكرتام ةمسقب الإ اهيلإ اولصي مل ولو ‘ هناكرش عم هتمسقل هيلع فالختسا

 مهيلع هلةجح الام هنم ناك ذإ هنولمتحي ال مهيلع ررض هليطعت نآل ةبيغلا لبق يأ

 ىلع رابجإلا زجي ملولو اهلبق كرت ام نألو ى لحي ال ررضلاو « ثدح ام وهو هف

 مسق ىلع فالجختسالا اهيلع فالختسالا ىلع فقوت نكل هتمسق ىلع فالختسالا

 هملع فقوتي امو “ بجاو هيف فالختسالاو ص كرتشم نم اهدعب هكلم لخد ام

 ص هنع توكسم هنأل بحي ال : ليقو ع روهلا دنع بجاو قلطملا بجاولا

 . اتس ناك نإ بحي : 7

 نم فالختسا مهمزلو ى ايعرش اطرش ناك نإ بجي : نيمرحلا مامإ لاقو

 تمزل اذإ هيلع فلختسا ةعامجلا وأ هوحن وأ مامإلا ءاش نإو ى مرفي وأ قفني

 اهدعب تمقو ىلا ةبسغلا نع ةقباسلا ةك رسثلا لاثمو ى اوبأ و فالختسالا ةريشملا
 توميو امهدحأ بيغي مث ءيش يف رخآ عم ناسنإ كرتشي نأ ةبيغلا يف ةكرش
 هل اوفلختسيف تيملا ةثرو نم بئافلا ناك ءاوس “ ةمسقلا هتثرو ديرتو رخآلا

 ذخايف تيملا مهس ةثرولا عم مسقي مث همهس بئافلل ذخأيف مهعم ةفيلخلا مسقيف
 . هتثرو نم نكي مل مأ ى هثاريم بئاغلل

 دعب هكلم لخد امو : مهنع هللا يضر ركب نب دمح نب دمحأ خيشلا لاق

 هتريشع ىلع هكيرش كردأ ةيصولاو ثاربملاك لاومألا عيمج نم هلعف ريغب هتبوبغ

 ثروف هريغ عم هكرتشا دق الام كرت نإو ى هعم همسقي ةفيلخ هل اوفلختسي نأ
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 امو ثرو ام طالتخال عيمجلا ةمسقل فالخت.الا هكيرش مهيلع كردي هنإف هنم
 . هضعب كرت هنأل فالختسالا يف رايخلا مهل : ليقو ى كرت

 متيلا ىلع فالختسالا نم ىلوأ 1 احلا وأ يضاقلا وأ مامإلا نأ يدنعو

 يذلا وهف دلو ىلع آاصو بآلا وأ هنع ًايئان بئاغلا كرت نإو « بئاغلاو نونجملاو

 . رمألاب موقي

 نإو ى ةريشعلا وأ ةعاهلاف 90 مدع نإو “ ةقث 1 اجلا مقت : « رثألا , يفو

 يف ليق ام صخرأ اذهو ص لدعي ناك نإ هدحو كيرشلا مسق ى لكلا مدع
 . ھا ةلأسملا

 وأ بئافلل مابقلا لبقي ةقث دجو نإ زوجي الو كلذ هل تبثي ال هنأ يدنعو

 بئاغلاو:ليق نونجملاو متيلا قحي مايقلا سانلا ىلع بجو لب “ميتيلا وأ نونجملا
 لوخدلاءاكرشلل زوجي الو « كيرشلا ريغ وأ همضي وأ كيرشلا دسفي هوأر اذإ
 ناك نإ : ليقو « ةقث ريغ نونجملا وأ بئاغلا وأ متيلا بئان ناك اذإ ةمسقلا يف

 نإ : ليقو ى مساقللو ءاكرسثلا يقابل ةمسقلا يف لوخدلا زاج ةثالث تاقث كلذ يف

 مل ةمسق ضقن ءاكرشلا دارأ اذإو اهيف لوخدلا زاج دحاو ةقث ةمسقلا يف ناك

 ص اهوضقن متيلا ىلع اررض اوأر نإف نورظني لدملا لهأ نإف متي بئان اهرضحي

 ىلعمهوقفاويالف اهيف احالص ارأر نإ و ى اضيأ اهوضقن ضقنلا ءاكرشلا دري مل نإو

 مهيلإعفرنإ الإ كلذ نع ثحبلا سانلا مزلي الو ى غلب اذإ اهضقن متيللو 2 اهضقن
 ماكحلا ىلعف ص طسقلاب امايق اقلطم ثحبلا لودمللو ‘ رضلا مهل نيبت وأ كلذ
 يعدملا ىلعو“يمه اك ةداهشلا ءادأ دوهشلا ىلعو“هنم اوفرع ام لك يف لدملاب مابقلا
 متيلا وأ نونجملا وأ بئاغلا مئاق كيرشلا مدع اذإف ى ناعذإلا هيلع ىعدملاو
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 نم هتصح ذخأيو ى ال : ليقو ، همصخ رضح ول مكاحلا هل مكحي امب هسفنل مكح
 : ليقو ى اهنمضي الو هكيرش ةصح عديو وتسم دودعم وأ نوزوم وأ لمكم

 : ليقو ى اهنيب وهف ذخأ ام لك : ليقو “ عيضي مل نإ اهنمضي الو ةنامأ اهكسمي

 :ليقو “ ميتيلا ىلع ىلوتيو هسفن نع ادحأ لكوي وأ متي ىلع موقي نم دجي مل نميف

 . لطمي : ليقو ڵ هسفن ىلوتيو اليك و هل مقي

 مهوحن وأ ةريشعلا وأ ةعامجلا وأ مكاحلا هميقي يذلا ليك ولا يف فلتخاو

 نزرإ و ةقثلا : ليقو “ يلولا لدملا : ليقف « مهوحن وأ نونجم وأ ميتي وأ بئافل

 ناك نإ و « انموق نم ولو لاومألا ىلع تاداهشلا يف اذك و « نيدلا يف ايلو نكي

 وأ ليكول يفبني الو « ةمذلا لهأ ةمسقب اوضرو ءالقع ءاغلب ارضح ءاكرشلا

 وهو « منقلل نيرصبملا لودعلا ةرضحب الإ بئاغ وأ ميتي لام مساقي نأ يصو

 رضحي مل نإ همسق زوجي الو ةجح نوكي ال : ليقو ى اقلطم ةقث ناك نإ ةجح

 ص اورضح ولو ةحح نوكي ال هنأ رثكألاف ى اقساف ناك نإ و « ةقث ولو لودملا

 بئاغلاو مجعلاو ؛ قسافلاب موقت الو ى ةجحلا مهنأل اورضح نإ زوجت : ليقو
 وهف مهفيو ةباتكلاب وأ ةراشإلاب مهفي ناك نإ هنكل نونجملاو متيلاك كلذ يف

 . هسفنل مئاقلا

 ين حلصأ ناك نإ تبثي : ليقو ى رايخلاب ميتيلا هكرتشا لام مسق تبثي الو

 نونجم وأ مبتي وأ بئاغ بئان الب لاملا مسق نإو “ غولبلا دنع ريخيو ى رظنلا

 نإ الإ هدجي الف ضقنلا بلط مث ريغي ملو عابو ضبقف قافأ وأ غلبأ وأ مدقف

 نيأ ملعي الو هوبأ باغ يذلا لفطلاو ى لبق اهب ملعي مل ةجح هيف هل هجو ىلع علطا
 ثدح وأ 0 مهف الو مهفي ال مجعأ وأ انونجم ناك وأ ةححلا هلانت ال وأ وه

 وأ يبص وأ لمح نع بئان الب اومسق اذإو « ميتيلاك هتبيغ دعب ةكرش هلفطل
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 ءاكرشلا دج ال : ليقو “ لودملا رظني الإ تبثي مل مجعأ وأ نونجم وأ بئاغ

 :ليقو “ضقنلاو تابثإلا يف نوريخيف ءالؤه نع لاوحألا كلت لوزت ىقح هضقن
 ص تبث حلصأ هودجو نإف لودعلا هملع فقي : ليقو ى اضيأ هضقن ءاكرشلا دجي
 الو آدحأ لكو نإ اذكو « مهريغب ال لودعلاب ءاكرشلا ةمساقم يبصلا يبألو
 نإ غلابلا هدلو ىلع هحلص الو همسق تبثي الو هيلع هيبأ حلص تبثو رايخلا
 ك ثرو تام موب ف ةتس نم لقأل عضو نإف « لمجلا مسقلا ف رظتنيو 4 هضقن

 ص رهشأ هعست ىلإ قحلي : ليقو ى ثرب ال : لبقف رثكأ وأ ةتسل عضو نإو
 رثكأل تدلو نإو ى لمجلا ةثرو يف اذك و « قلط وأ تام ذنم نيتنس ىلإ : ليقو
 . عبرأ ىلإ هقحلي : ليقو ى هقحلي ال هنأ ىلع رثكالاف نيتنسلا نم

 يف لاكشإ الو . ها كلذك ميقي هنأ اودهاش مهلعلو : « جاتلا » يف لاق
 ثبل ولو نيبت نإ اذكو ع ثكم ام ثكم ولو ةعبرألا لبق كرحت اذإ هقوحل
 حص وأ ةثرولا اهقدص نإ الإ لمحلا ةأرملا ىوعدب لاملا فقوي الو ةنس نيرشع
 موق ًراقت نإو اهيلع قلطملا ةقفن يف اذك و ى هتامالع اهيف نأ ءاسنلا تاقثب لهملا
 نالدعهب دهش نإ الإ مهل هملع ولو هب رمأي الف همسق اوبلط و مكاحلا دنع لام ىلع

 اذإ إبنيب اومسقي نأ ماسقللو « هكحك همسق نأل اذك و اذك ىلع مسقي هنأو
 . مكحلا ىنعم ىلع اونأمطا

 نحن :لاجر لاق ءاسن مهيفو همسقت لام ىلع كوفقوأ نإ : يراوحلا وبأ لاق
 مكاحلل كلذ زوجي الو “هوعدا نإ هفرعت مل ولو هتمسق موقلا تفرعو نهؤالك و

 ءاهقفلا ضعب بح هتو ى افنآ رم اك نالدعلا دهش نإ الإ همكحك تياث همسق نأل
 وأ اهمسق وأ اهعيب اودارأ نإ مهلاومأ ىلع تانيبلاب سانلا ىعدي فيك : لاقو

 كلذ زاوج ىإ ريشي هنأكو ؟ انايب نودجي ال امرو كلذ ريغ وأ قادص ءاضق
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 ألك عبتأو مكنيب ايف اومستقا : هئاكرشل لوقي نأ كيرشل زاجو

 مهأربأ كلذ اولعف نإ اذكو . عنمو ، يمهسب

 مسق ىلإ دحأ هبلط اذإ : ليقو ى مهريغل اهنأ حصي ىتح هريغك مكاحلل اهنمو
 نأو ك هتثرو .7 هتوم نايب نع ثحلا هلو ؤ كلذ نع ضارعإلا هلف ثرإ

 هلع ابب مكحي : ليقو « كلذ يف هملعب مكحي الو ى مهماهس قبقحتو « هلام اذه
 . امكاح هنوك دمب

 وأ ( ذهك عبتأو منيب ايف اومستقا : هناكرشل لوقي نأ كيرشل زاجو )
 فانئتسالا ىلع عفرلاب وأ ةيعملا واو دعب عبتا بصنب مكنم ادعاصف نالف وأ اضعب

 كنم ماستقا نكيل يأ « ىلوأ بصنلاو بلط ىلع ربخ فطع هنأ ىلع فطعلا وأ

 مهماهسو همهس قفتاءاوس < ( يمهس ) نم هبوني اي ( ب ) دحاو لكل ينم عابتاو
 دوقعلا رئاس هلصأ هاضرو مهاضرب ناك كلذ نأل ع ضعب قفتا وأ ى تفلتخا مأ

 يذلا ررضلاو عرشلا هني مل ام”لك زاجأ وأ هبهو وأ هب قدصت وأ هلام عاب انإ
 دحاو لك عبتا ةسمخ ناك نإف ى هيف حماس دق مهسألا يف همهس عيزوت يف هيلع
 نإف ص همهسب الك عبتا تفلتخا نإف ى عبرب دحاو لك عبتا ةعبرأو سمخب

 سمخ و فصنلا سمخ ذخأ عبر دحاولو ثلث دحاولو فصن دحاولو سمخ هلناك

 ةمسقلا لطبأ و كلذ لوقي نأ مهضعب عنمو يأ ( عنمو ) “ عبرلا سمخو ثلثلا

 ذئنيح مهو “ رخآلا نع ,لك ءاكرشلا لاصفنال تعرش اهنأل كلذ نم اومستقا نإ

 ةمسق يهف ضعب نع مهضعب اولصفنا ولو ص الك عبتي هنأل هنع اولصفني م
 ىلع ةلمتشملا ةدقعلا يف حجارلا وه اك اهلك تلطبف هريغو لاصفنا ىلع تلمتشا

 . زئاج ريغو زئاج
 فلتخم اهنأل بئان الب هبلع مسق اذإ لفطلا ةلأسم كلذ ىلع لكشت الو

 نإ اذكو ) “ ازيمتم هذخأ هلبقو ى غلب اذإ ةدح ىلع لصفنم همهس نألو ى اهىف

 اضعب وأ لك عبتي هوكرت لب امهس هل اوزبمي ملو اومستقا يأ ( مهأربأ كلذ اولعف

 س ٥٣٤



 ولو تدسف ةمسقلا لبق ه اوملعي ل ثراو جرخ نإو ٠ محل زاجأو

 ملو ةفيلخل جاتحم و اومستقا نإ اذكو ص لخادلا اهزاجأ

 ىضرب تز وجو«مودق و أ ةقافإ وأ غولب دعب تز وج ولو ںهل اوفلختسي

 . ال : ليقو « زوجي : لسةف ى اوفلتخا نإف ى كلد ( مل زاجأو )

 لبق هب اوملعي م ) ام كيرش وأ ( ثراو ) رهظ يأ ( جرخ نإو )
 وأ اثراو رهظ يذلا ( لخادلا اهزاجأ ولو تدسف ) هب اوماع وأ ( ةمسقلا
 نأ ىلع اهزاجأ وأ همهسل اك رات اهزاجأ ”ءاوس هب اولمع يذلا وأ ام اكيرش

 ملف مهل سيل امو مهل ام اومستقا مهنأل اوضرو همهسب انالف وأ اضعب وأ لك عبتي

 هزاجأ نإ كلذ زوحي : ليقو ى يعرش هجو ريغ ىلع هئانتبال يضر ولو زجي

 . ةمماتملا ىلع

 نونجمو بئافك ليكو وأ ( ةفيلخل جاتحم مهيفو اومستقا نإ اذكو )

 ولو “هل ) ادك وي ملو (ا س ملو ) امهس هل اولعجو مهوحن و يبصو

 ( مودق وأ ) نونج نم ( ةقافإ وأ ) يبص نم ( غولب دعب ) مهتمسق ( تزآوج
 اهزوج ولو يأ اقلطم ليكوت وأ ى فالختسال ةجوملا لاحلا لاوز وأ بئاغ

 اولصقفني مل ذإ همودق دعب بئاغلا وأ هتقافإ دعب نونجملا وأ هغولب دعب يبصلا

 ص زوجي ال ام ىلع اهئانتبال دعب اهوزاجأ ولو ص زهجت ملف غالؤه مئاق مدعل كلذب

 ( ىضرب تزوجو ) زجت م اهزاجاف ءالؤهل ليك و وأ ةفيلخ ثدح ول اذك و

 ليك و وأ ةفيلخ نم ىضرب وأ لاجملا لاوزو مودقلاو ةقافإلاو غولبلا دعب مهنم
 ةلفطلاو نقتع اذإ ءامإلا رايخك اهكالم ةزاجإ ىلإ ةفوقوملا دوقعلا رئاسك ثداح

 هوبأ نكي مل نإ يصولا وأ هوبأ غلابلا ريغل مسقيو ى حاكنلا خسف نهلف تفلب اذإ

 هيفسلا غلابلا اذك و ى هل ةريشملا هفلختست نم وأ يضاقلاف يصولا نكي مل نإو
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 وأ ليكم عم ضورعو ناويحو لصأك ؛سانجأ يف حصت الو

 . نوزوم

 : يمصاملا لاق « حالصلا ةاعارمب ةمسق عون يأب لمق

 الصحت نل ٥ ريغ عم ٥ روححم ىلع اقلطم يلول ١ ةمسقو

 ةرمب يبصلل و هسقنل هريغ لام عيبي نمك هنأل ءالؤ اكيرش يصولا ناك نإو

 نيذلا نيبئاغلاو نيلمهملا ماتيألا ىلع مسقلا يضاقلل و “ هعم هوحن وأ يضاقلا مسقي مش
 : يمصاعلا لاق « مهتبيغ تلاط

 رهش اهنم هعنمف ةمسق يف رجح نمل اكراشم نكي نإو
 اعانتما الف ادصق هظحعم [آ_ءعاشم هجرخأ اذإ الإ

 عنم نم ءاضتقا دنعهّيصو عم روجحملل ةاضقلا مسقيو
 تابجولل تابثإ دمبف ةاضقلل مسقلا ناك ثيحو
 رابخألا عطقنم بئاغو رافصلا ىلع مسقلا كلذك

 ناك وأ مهكيرش اهبلطي ملو راغصلل ةمسقلا مدع يف ةحلصم ترهظ نإو
 مهسفنأل اومسقيف اوغلبي نأ ىلإ ولو ترخأ ترهظو ةوخإ رافص مهلك ءاكرشلا
 : يمصاملا لاق

 رهاظ هجول وأ ,دشر لال { رغاصألا ىلع مسقلا كرتليو

 وأ ليكم عم ضورعو ناويح و لصاك سانجأ يف ) ةمسقلا ( حصت الو )
 امهس كلذ نم سنج لك لمجي نأب لكلا عم وأ حوسمم وأ دودعم وأ ( نوزوم
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 . . . . . . . . { هدح و. لك لب

 ص رقبو لبإو لخنو رادو ريعشو ّربك دحاو سنج نم فلتخا ام وأ اهضعب وأ

 وأ ليكملا عم ءالؤه دحأ زجي مل اذإف ى نوزوم وأ ليكم عم ءالؤه دحأ ينعي

 سنجلانمقفتم (لك) مسقيو ( لب ) رخآلا عم دحاو زوجي ال نأ ىلوف نوزوملا
 اذكهو هدحو نبتلا رحش وهدحو نامرلا رحشو هدح و لخنلامسقيف ( هدح و )

 ريعشلاو هدحو ربلاو اهدحو ىونلاو ى اذكهو اهدحو رقبلاو اهدحو لبإلا و

 ؛ دحاو سنج زعملاو نأضلاو « دحاو سنج سوماجلاو رقبلاو « اذكهو هدحو

 . ناسنج امه : ليقو ص دحاو سنج ةضفلاو بهذلاو

 نوكرادتي امنإ ءاكرشلاو : مهنع هللا يضر ركب نب دمحم نب دمحأ خيشلا لاق

 اهفالتخاىلع بنعلاو “سنج نوتيزلاو “ سنج لخنلاو « دحاو سنج يف ةمسقلا
 ءانب وأ لخت وأ رجش نم اهيف ءيش ال يتلا ضرألاو سنج ناطيحلاو « سنج
 دحاو لكو « سنج رقبلاو ‘ سنج لبإلاو ‘ سنج اهلك منغلاو ع سنج رفح وأ
 ؛ سنج ناتكلا بايثو “ سنج فوصلا بايثف « سنج '١ا) ضوبقملا عون نم
 سنج يناوآلا نم فنص لكو“سنجناتكلاو نطقلا :ليقو “ سنج نطقلا بايثو
 ضرألاو 92 سنج رجشلاو لخنلا : ليقو « رخآ عم كلذ نم سنج مسقي الو

 : ليقو < سنج ريماطملاو بجلاو رابآلاو ناريغلاو ى سنج اهيف ينب امو

 وحن و ةرومطمو رئبو بجو راغو ءانبو رجش و لخن نم اهب لصتا امو ضرألا

 : ليقو ى رخآ سنجف ةمألاو دبملا الإ سنج هلك ناويحلا : ليقو “ سنج كلذ
 اذك و ى اهفالتخا ىلع دحاو سنج يناوألاو ، دحاو سنج رخآلا ناويحلاو امه

 ةمسق زوجت هلك كرتشملا لاملا : ليقو “ دحاو سنج ضوبقملا : لبقو “ بايثلا

 )١( هتلكاش ىلع وأ 4 طيخلا سوبلملا : اهلعل ٠ هححصم .

- ٥٣٧ - 

 



 سنجلا فلتخا ولو مهنيب لصفي ام ىلع ءاكرشلا ربجي : ليقو “ ضعب عم هضمي

 ؛ةدايزو حاضيإو فرصتب ه ا عيبلاب وأ ةعفنملاب وأ نيعلاب يهف ةمسقلا نكمت ل وأ
 امه: لاق نم دنع الإ قاروألا ريغ هنأل ىفصي نأ لبق هقاروأ يف بحلا مسقي الف

 ل وأ سرد قاروألا عم همسق زوجي اهيلعف سنج هلك ضوبقملا وأ دحاو سنج

 اذك و ‘ ىفصيو سرديو دصحي ىتح عرزلا ةمسق زوجت ال هنأ روهشملاو « سردي
 : يمصاعلا لاق ى هرامث عم رجشلا وأ لخنلا مسق يف فلتخي

 رظتني يمانتلاو لوصألا عم رمث وأ عرز مسق زوجي الو

 لكلاب عطقلا دعب مسقتف ةلغلا كاردإ رظتنيو هدحو لصألا مسقي لب : يمي

 اذإ رحشلا ىلع ايهدحو بنعلاو رمتلا ةمسق زوجي : لبقو ى نزولاب وأ

 : لاقو > ةجاحلا

 6اسممممه

 متحتما لصألا ةمسق يف عنملاف مدع اهيف رابآلا اثيحو

 ترّيأ تناك نإو ث ربؤت مل ةلغ هيف ناك نإ لصألا مسق زوجي ال هنأ : ينعي
 : لاق “ همسق زاج

 فرعاف روبأم عم ال هلوصأ يف مسقلا حصي روبأم عمو

 بجو هعنم راجشألا ىلع ام بنعلاو اصرخ رمتلا ريغمسقو

 امإو “ هبيصن مهنم لك ذخأيف نزولاب مسقي نأ امإف همسق ديرأ اذإ يلحلاو

 لاق ص ضورملاو لوصألا نم ىلحلا ادع ام رخآلا ذخأيو هلك مهدحأ هذخأي نأ

 : يمصاعلا
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 ىلع تمسقنا نإ اقافتا تزاج لحم يف تناك نإف لوصألا ةمسق امأ
 عافتنالا يف تواستو ءازجألا لقأ

 هلك ذخأب وأ نزوب الإ هلهأ نب مسقي ال يلحلاو

 وهؤنيععيبهيف نآل ابر كلذ ناليللامهضعب ,وهريغو نملا مهضعب ذخأن الو

 . ضرعو نيعب يلحلا

 (تزاج) دحاو ( لحم يف ) لوصألا كلت ( تناك نإف لوصألا ةمسق امأ )

 نوكي نأب ربتعم اماسقنا ( ءازجألا لقأ ىلع تمسقنا نإ اقافتإ ) اهتمسق
 كلذو ص كرتشملا كلذ يف عافتنالا نم ديتعا اهف هئزج عفتني لقألا ءزجلا بحاص

 بحاص ربتعىف نامأ ةثالث رخآللو فصن رخآلاو { نمت ؛مهدحال نوكب نأ لشم

 فصن مهدحأل نوكي نأ لثمو « اومسق هب عفتني ام هبونبي ناك نإف ى نمثلا

 فصن بحاص ربتعيف رشعلا فصن الإ ناسمخ رخآلو سامخأ ةثالث دحاولو رشعلا

 لحم يف نمكت مل نإف ( عافتنالا يف تواست ) نإ زوجت امنإ ( و ) “ رشعلا
 حصت :ليقف همهسب عفتني ال لقألا بحاص ناك وأ عافتنإلا يف واست مل وأ دحاو

 ربج الو حصت ال : ليقو ؤ ربجالو ۔حصت : ليقو ى اهيلع نوربجيو ةمسقلا

 نكل ص كلذ وحن وأ ءاركلاب وأ لودلاب هب مهعافتناكو عيبلاك هجو ىلع نوقفتيو
 ؟ وه ام دحاولا ناكملا يف اوفلتخا

 يف مهنيب اهف ةمسقلا نوكرادتي ءاكرشلاو : ركب نب دمحم نب دمحأ خيشلا لاق

 نإ الإ دارفنالا ىلع ناكم يف ام لك مسقن : لاق نم لوقلاو “ ناكم وأ نكامأ

 هدر ام : ضمي لاق : دحاولا ناكملاو ى زئاجف ةرب لكلا مسق ىلع اوقفتا

 برز وأ طئاح هعطقي مل امم كلذ وت ونادفلاو نانجلا لثم « برزلا وأ طئاحلا

 > مهريغ ةرامع عطقت ل ام برز وأ طئاح لصف ولو : ليقو ى مهريغ ةرامع وأ
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 لزنم لصأ يف كلذ ريغ : ليقو ى مهريغ ةرايعب عطق ولو نيع هتعمج ام : ليقو

 نوك رادتي الف٤ىتش دالب يف ةقرتفم لزانم يف ام امأو ى لايمآلا هتعمج اذإ دحاو

 ناكملا يف انركذ يذلا اذهو < زاج اوقفتا نإو « ةدحاو ةرم يف ةمسقلا هيف

 ىلع ةيربلا لصأو هلك يراجلا ءاملا لصأ لثم دحاو سنج نم ناك اذإ دحاولا

 الف يراربلا نم هريغ عم ةمسقلا يف يراجلا ءاملا لصأ اوعمج نإو ى ةدح

 تممتجا نإو ى مهسفنأب كلذ ريغ اودارأ نإ الإ لوقلا اذه ىلع هنوك رادتي

 ذخأيناك الإ ةمسقلانوك رادتي الف بنعو نوتيزو لخنك دحاو لحم يف فانصأ

 دحاو لك ذخأي ام ةلق ىلإ نورظني الو اهلك فانصألا كلت نم مهنم دحاو لك

 . زاج ةرمب هتمسقب اوضر نإو « هترثك وأ

 ص رخآلا نود كلذ نم ءيش ةمسقو لخنلاو رجشلاو ضرألا ةمسق زوجتو

 اذإضرألا نم هيلع تتبن ام لخنلاو رجشلل تبثي مل اهدحو ضرألا اومسق اذإو
 : ىمصاعلا لاق ٤ ه ١ دودحلاب اومستقا

 متحي رضأ نإ نكل عمسي مل مسقي ال ام عيبل امد نمو
 راتحلا يف نرفلاو ىحرلاك ال راد وأ طئاحالارتشا لثم

 ررضت ا ٨ يتلاك منم رذعت هتمسق ام لكف

 ىحرلاو نرفلاك هجارخب عافتنالا دصقي امم مسقي ال يذلاك ناك نإ هنأ ينعي
 ص عيبلا ىلع ربجأ همسق يف ررضلا ناكو الإو « ميبلا ىعدا نم ىوعد عمست الف

 : يمصاعلا لاق ‘ ميبلا ىلع ربجي ال : ةيكلاملا نم دشر نبا لاقو

 نمثلا ق ديزب هذخأ ديرب نمف ىقبوستب يضاقلا كحيو

 س .٠ ٤ ٥



 . . . رابشأب ولو ضارأك عرازم يف اهيلع نورباجتيو

 رذني نمل هب ىضقي هذخأو رظنلا لهأ هم"وق ىبأ نإو

 اضر"وأ اهرثك نمثلا اومستقا و اضقلاب مهيلع عيب اوبأ نإو

 نإو“عيبلا ىبأ نم هذخأيف ءاكرشلاو سانلا هيف ديزيو قوسلا يف رضحي ينعي
 نم لوقال ى هيف ديازتن لاق نم لوق لوقلاو ى ارهق هنمت مسقو عيب هذخأ نم ىبأ

 نإ هب قحأ كيرسثلاف قوسلا يف ةدايزلا تمانت اذإ و ى ةفرعملا لهأ هم"وقي لاق

 ءانإ لك :لاقف ی تهانت نإ اذك و ى ديزب نأب هب قحأ نوكي يدنعو ى ءاش
. . ٤ 

 همف اديازت هذخا ٠

 لك تمسق هب عفتني ام دحاو لكل رابآلا نم بوني ناك اذإ : « رثألا » يفو

 هدحو مسقيو ررضلا مهيلع لمحي الف ىرخأ ىلع لك تلمح الإو « ةدح ىلع رئب
 الإ هلام قفني الو نبد مهدحأ ىلع ناك نإ : ليق “ برشلا يف ةبوعص هارجم يف ام

 ءارسثلاب كرتشا امو ثرالإب كرتشا ام لمح زوم الو 0 مسوق همهس هل مسق نإ

 ىلع عجري الف هايرتشا امع “يش يف امهدحأ ىلع كردلا عقو نإ هنآل هللادبع يبأ دنع
 ىلعقحتسانإف ةدح ىلع دحاو لك مسقي نكلو « سكملابو « ثاريملا يف هبحاص

 ةيرق لام لمحي ال : ليقو « نسحلا وبأ هزاجأو هيخأ ىلع هب عجر ءيش امهدحأ

 ‘ثرحلايأعرزلا نكامأ يأ ( عرازم يف اهيلع نورباجتيو ) ىرخأ لام ىلع
 ص عرازملل ليثمت ال كحلا يف ريظنتلل فاكلا ( ضاراك ) ثرحلا ضرأ يهو

 قلطم لب ثرحلل تسيل ىتلا نيضرألا يف ةمسقلا ىلع نورباجتي اك : لاق هنأكف

 نأ دمب لقأ وأ ( رابشاب ولو ) ص كلذ وحن وأ يعر وأ ءانب ضرأ وأ ضرأ
 وأ رابشاألاب اهتمسق نوكت ىتح ةليلق تناك ولو يأ ى لكلل قيرطلا اوجرخي

 الو رانشألاب. اهضعب وأ مهسالا نوكي ىتح مهضعب بيصن لق وأ ءاكرشلا ترثك

 اذإ ةمسقلا ىلع ربجلا مدع يف اهريغك ضرألا : ليقو ث اهتلقل اهباحصأ اهب عفتني



 ، زوجو هعيب ىلع الو ءهداسفب الإ هيف نكمت ال ام ةمسق ىلع رابجإ الو

 عفانملا ةمسقو

 ءاركالاو عيبلاك هج وىلعنوقفتيلب اهتلقل مهمهساب مهضعب وأ مه نوعفتني ال اوناك

 (هداسقب الإ) ةمسقلا ( هيف نكمت الام ةمسق ىلع رابجإ الو ) “ لودلاب عافتنالاو
 ؛داسفلابحيالشاو ى رارض الو ررض الو ‘ لام عيبضتو داسفو ررض كلذ نآل

 ك نيعيابتلا ىضر عيبلا طرش نأل ( هعيب ىلع الو ) « لاملا عييضت نع ىهنو
 نوكت ناالإ » : العو لج لاق ى هلام عيبي نأ دحأ ىلع كحلا يف بجي الو

 نكمت مل اذإ ربجلا ىلع عيبلا يأ وه ( زوج و )0١.) 4 كنم"ضارت نع ةراجت
 اهتمسق نكمتالرادوأ هتمسق نكمت ال بج ءام نمثك ( عفانملا ةمسقو ) “ ةمسقلا

 لك نكسي وأ ةمولعم ةدم دحاو لك برشي نأ كلذ نمو ى مسقي اهءارك نإف
 عيبلا زوجي : ليقو يأ « زوج يف ريمضلا ىلع فوطعم وهو ةمولعم ةدم دحاو

 لب ادحاو الوق زيوجتلا سيلو ةمسقلا نكت مل اذإ ربجلاب عفانملا ةمسقو ربجلاب

 ةمسق مهضعب زاجأو ى ربجلاب ذئنيح عيبلا مهضعب زاجأ : لاق هنأك ى نالوق

 بوجولاب عنملا مدع قدصيو « نيلوقلا باحصأ كلذ عنمي مل يأ ى ربجلاب عفانملا
 لوقلاو ى عفانملا ةمسق ىلع ضعبو عيبلا ىلع ربجلا بجوي مهضعبف « دارملا وهو

 ص عيبلا ىلع لقألا بحاص ربجي : ليقو « كلام لوق ذئنيح عيبلا ىلع رابجإلاب
 : لاق ذإ كلامل هنأ ركذي ملو الوق هللا مهمحر ركب نب دمحم نب دمحأ خيشلا ركذو
 نوذخؤيو ص هليطعتب ءاكرشلا نم لاق نم لوق لوقلاف ءيش يف ةمسقلا نكم مل نإ

 هيف نكمت ايف اذك و ى عفتنن لاق نم لوق ال دبعلا ةقفنو ةبادلا ةياعرك هعفانم

 ى همسقن لاق نمل لوقلا لب « لطعي ال نكل هب عفتنن لاق نم لوق هيف نوكي ال

 )١( هرقبلا : ٢٨٢ .
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 هكيرش نميرتشيوأهربغوأ هكبرشل عيبي نأ همف نكمق ال ايف امهدحأ رمحم الو

 وأ عيبي نأ رجم : لوقي نم ءاملعلا نمو > هكيرش ريغل همهس عاب اهنم دارأ نمو

 امهدحأدنع يهتني قح اديازت هءارش دارأ نإف٬كلذل هكيرش هاعد اذإ يرتشي

 مهيف ناك نإ : لسىقو > امهدحأ دنع يهتني ىح هن نم اصقانت هم۔ب ادا را نأو

 هموقي : ليقو ى هتميق هيطعيف لقألا هل نم بيصن هل لودملا م"وق رثكألا هل نم

 ص هتعرق تعقو نم هذخأيف رثكألا هل نم مهيف ناك ولو هيلع ناعرتقيف لودملا

 لب هنولطعيال هيف نكمت اجف : ليقو ى هنمث هومسقو هوعاب مهريغل هعيب اودارأ نإو
 .نينسلا وأ روهشلا وأ مايألا وأ تاعاسلاب مهصصح ردق ىلع هعفانم نومسقي

 هبونيام عفتنانم ىلع عفتني مل نمكردأ هجوب مهكلم نم جرخ وأ:تلقفلتنإ و
 جرخأ وأ فلت نإو ى لوآلا عافتنالا نم هبيصن ردق : ليقو ى عافتنالاب كلذنم

 كردي : ليقو ى هكيرش هفلتي مل نإ يأ ائيش كردي الف عافتنالا متي نأ لبق
 ،آئيشمهنم عفتنيمل نم كردي مل عفانملا اومستقا اذإ ليقو “ وه هفلتي نإ هل يقب ام

 ىبأ كلذ دمي مثهريغ وأ دبعلا موق فلاست نإو « هكيرش هفلتي مل نإ : تلق
 كردي : ليقو “ فلسأ ام ءانع هيلع كردأ فلسأ ام لثم هل فلسأ نمل درب نأ

 لزغلا وأ جسنلل مايألا نفلاست اذإ ءاسنلا اذك و « هب عفتنيل فلسأ ام لثم هيلع

 حلطصي مل اذإ : ليق ع ءانعلا ىلإ عجرملاو اهلوط وأ مايألا رصق ىلإ رظتني الو
 ف كلذو > مهريغ نم نإو > هدارأ نم هذخأف دلبلا ف هوعاب ءيش ىلع ءاكرشلا

 بئاغ وأ متي مهيف ناك وأ كلذ مسق يف اوفلتخا نإو ى ةينآلاو عاتملاو ضورملا

 عابتو ى امهدحأ هبلط نإ نالوق دملا عيب ىلع رابجإلا يفو هنمث مسقو عيب

 . امم ةيرق يف اوناك ولو اهعيب بلط نإ با ودلا

 نوربجيو اهتلغ مسقتو رجاؤت : ليقو 6 اهنمث مسقيو نفلا عابتو

 الو لاكي الو «ى مسقني ال ام لك عابي : ليقو ى ةعصقلاك ام عيب ىلع
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 ةدمب دوعقك هتيب حلاصم هنم هبيصن يف لك دجي ال تيب وأ بجك
 ةعبرأ ٥ ردق لهو > هب اب جرختسمو هتمدخ ة ادأل عضومو لجر

 ؛ نالوق ؟ ةثالث وأ عرذأ

 هوحن وأ ميتيمهيف ناك ولو اهب مسق لودملا رظن يف ةميقلاب لدعي ناك نإو “ نزوي
 داز يذلا اهذخأ رثكأب رخآ اهم"وقو ةميق مهنيب ةكرتشم ةباد مهدحأ موق نإو

 ديزب هنأو اهىف كيرش هنأ نودئازلا ملعو ديزب نميف تمسب نإ : ليقو ى داز امب

 . هلام ىلع ديزي هنأل هل زجي مل كلذ اوملعي مل نإو ى اهذخأ هلف ءارشلا

 لك عفتني ال ىقح هيف ءاكرشلا ترثك ( بجك ) هتمسق نكمت ال يذلا كلذو

 ى هومسق نإ اولق ولو مهمهسأب ءاكرشلا عفتني الف رغص وأ همهسب مهضعب وأ دحاو

 ةرصعملا تيز عمجمكو « هبوبص ةمسقب الإ هتمسق نكمت مل نكل ص مظع ول اذك و
 ضعب وأ ( لك دجي ال تيب وأ ) < ءاكرشلا ةرثكل وأ هرغصل هتمسق نكمت مل اذإ

 هيلإ جاتحي يذلا تيبلا ةقيقح حلاصم يأ ( هتيب حلاصم هنم هبيصن يف )
 امهو نيلجرلا لمشيف لجرلا سنج دارملاو « اهدمب دوقرو ( لجر دمب دوعقك )
 اهب لمعلاو ( هتمدخ ةادأل عضومو ) دوجسو ع وك رو مايقب ةالصو ى دارملا

 هجارختسا عضوم يأ (هباب جرختسمو) “ جاسنو دادحك مهتاعانص فلتخا ولو

 ى كلذل الإ نوجاتحي ال لحملا كلذ ةداع تناك نإ بابلا هنم لمجي عضوم يأ

 لصتت مل اذإ اك جراخ ىلإ نوزربتي وأ افينك ءاكرشلل نولعجي اونوكي نأ لثم
 يتلا لاحملا امأو “ قوسلا تويبك طقف هوحن وأ كلذ لثمل لحملا ناك وأ مهتويب>

 الإو “مهافك رادلا لهأ هيلع عمتجي فينك مهل ناك نإف فينكلل اهيف نوجاتحي

 دي الف جسنلا مهنكاسم يف نوداتعي اوناك نإ اذك و ى فينك تيب لكل طرقشيف

 ( هردق لهو ) ى هتمدخ ةادأل عضومو هلوق يف لخاد اذه لب جسنلا عضوم نم

 لخدي ام ضرملاو ى ( نالوق ؟ ةثالث وأ عرذأ ةعبرآ ) الوط بابلا ردق يأ
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 ريسيتب جرخمو لخدم دوجوب رصقلا تويبو 2 اوربجأ اهودجو نإف

 هيف دجوي مل ام قالغإ نم نورباجتيو \ توناح يف هنازيمل هل دعقمو
 مهيضري ام ىلع اوقفتي ىتح لقألل كلذ

 ناق ) هدي نيب وأ هرهظ ىلع لمحي ام لماح وهو سابل لمك أب ضيرملا ناسنإلا
 امهس لقالا اهدجو ةخسن يفو “ تيبلا حلاصم مهنم لك دجو يأ ( اهودجو
 (اوربجأ)رثكألااهدجب نأ ىلوأف "لقألا اهدجو اذإ هنإف ى اضيأ ةحيحص يهو

 هيف نولعجيو مهل ام هيف اونزخيل ىنبي يذلا ( رصقلا تويبو ) ةمسقلا ىلع
 اوداتعا “«ةسوثفن» يف داتعم كلذو ى كلذ وحن وأ مهودع هيف اوقتيل وأ اتويب

 لوأ نم اهليصحت ىلع تمسو اذإ اهتمسق ىلع نوربجي ى تويب قوف اتويب هءانب
 طرش ( ب ) رصقلا تويب يف ةمسقلا ىلع نورباجتيو يأ “ عرازم ىلع فطع

 لمشي رقتسم يأ ( دعقمو ) رمت عمال ( ريسيتب جرخمو لخدم دوجو )
 ىلع بابلا جرختسمو هئيش عضوو هيلجر دمب ( هل ) نازبمك دوعقلا هنم حصي الام
 سيل امم توناحلا ليصحت يف يأ ( توناح يف هنازيمل ) عضومو “ رم ام دح

 هب قلعتي فوذحمب قلعتم وهو “ عساولا توناحلا ةمسق يف وأ “ هتمسقب توناح
 يأ كاهب رورجم ىلع هفطع اهفذح غ"ةوس “ فاضملا عم ةفوذحم ءابي رورجملا دعقم
 ربتعي نأ حضاولاو هنازبملو هل دعقم دوجو طرشب توناح نأش يف نوربجيو

 . ربجأ هتعنص هريغل حلصيام رادقم دحاول حص اذإف « مهمئانص ال ماهسلا باحصأ

 (لقألل) حلاصملا نم روك ذملا(كلذ هيف دج وب ملام قالغإ ىلع نورباجتيو )
 دجوي مل نإ ابس الو ى هريغل كلذ دجو ولو ايهس مهلقأ وه يذلا كيرشلل يأ
 ناك اذإ هنإ : ليق اك ال هوحن وأ اطاريق لقألا مهسلا ناك ولو رثكأل وأ نينثال

 ريغ وأ ءاركإ وأ عيب نم ( مهيضري ام ىلع اوقفتي ىتح ) قلغي ال طاريق وحن
 نكمأاهررغوةهوجومربغ ةعفنم هنأل مهقافتا الإ نوكي ال مادختسالاو ى كلذ
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 هريغلو ءاش ام هسفنل ةلك هنم يقتسي لب قلغي ال هنإف بجحلا ىوس

 . . . مهنذ اب

 عوجرلاناكمإل ررضلاكلذل ارافتغا عفانملا ةمسق ىلع نوربجي : ليقو ى ادوجو
 اكلسم اولعفينأ نوربجي :لبقو قالغإلا ررض نم نكمأ وهف ءاكرشلا ىلع هيف

 ذخؤت ال ناك ولو « كلذ ةمسق ىلع نوربجي : ليقو “ ربجلا يف مهل نيعي الو ام

 قالغإلاب دارملاو ڵ فالخلا كلذ ىلع تسلا ريغ اذك و ء هحلاصم مهضعب مهسأ يف
 لمطعتلا لمشف هل موزلم و هل ببس قالغإلا نال قالغإلاب هنع رمع 0 لسطمتلا

 . نوكسم ريغ هكرتو هئالخإب لمطعتلاو قالغإلاب

 انإو ص عارذلاب بارخلاو ةميقلاب مسقت ةرومعملا تويبلا : « رثألا » ىفو

 هبلط نمل عيبلا ىلع اوربجأ عفتني نكي مل نإف امهس مهلقأ ىلإ عافتنالا يف رظتني
 ص بارخلا يف ةعبس ردقو رايعلا يف عاذجأ ةعبس هب عفتنملا نكسلا ةفصو ى مهنم

 نع نيكيرشلا دحأ يفتخي ال ام وه هعيبب مكحيو هب عفتني الام دح : ليقو

 ص هك رتب وأ ةدمب هنكس وأ هعسب كحي اذكه ناك امو “ قيضلا نم هبحاص

 ص مهصصح ءارك هءاكرش ىطعأ اكرتشم نكس نمو ى ةلغ هل تناك نإ لغتسيو
 مسق ول ام ردق الإ هنم نكسي ملو امساو ناكو هتصح نكس دقتعا نإ : ليقو
 ص هنكس يف رض ناك الو هئاكرش نيبو هنيب لحي مل ذإ هيلع ءارك الف هل ناكل

 برخ نإو “ كلذك زاج طقف هلام ردق هعم نكسو اميتي هكيرش ناك نإو

 [بارخ همسقن : ضعب لاق نإو ص لزنملا ىلع لمح ةليلق ةرامع هيف يقبو لزنم

 هلصأ نأل ةرامع هيف قبي مل ولو ىلوأ ةراملا بلاطف هنكسنو هرمعن : ضعبو

 هنم يقتسي لب ) هنم ءاقتسالا نع لطعي ال ( قلغي ال هناف بجلا ىوس ) لزنم

 الب بجلا يف مهدنع ديتعا امم كلذ ريغ وأ ماعط وأ بارششل ( ءاش ام هسفنل "لك

 ءاكرشلا يأ ( مهنذإب ) باودلا وأ سانلا نما ( هريغلو ) اوهرك ولو مهنم نذإ
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 فيس وأ بون وأ قارزمك ةمسق ىلع نوربجب الو ، ا وححاشت نإ

 ٍفخك جوز نود هنم درفب عفتني ال وأ ، هيف نكمت ال امم ةباد وأ

 . .. ...... ... ... ... . تيحرو لعنو

 ص هوعنمي مل ام مهنم نذإ الب نإو . هريغ يقسي نأ هلو ى ( اوححاشت نا )
 ،عنملا مهنم ملعي ملو احوتفم هودجونإ هلهأ نذإ الب بجلا نم اوبرشي نأ سانللو
 . « رثالا » ق اذك

 عيبلل يقسي ناك نإ الإ هنم يقسلا نم بجلا يف كيرش منمي ال :« رثألا » ينو

 اذإ هنإف ةمسقلل الباق ناك نإ الإ قالغإلاب هيف ءاملا لوخد نع اضيأ لطعي الو

 ةمسق تنكمأ ءاوس رم امك هءام اومسقي نأ مهلو “هومسقيل هوقلغأ هؤام ىضقنا

 . ال مأ بجلا سفن

 نود يهو نانس اهل ةليوط ةديدح وه ( قارزمك ةمسق ىلع نوربجي الو )
 ،ةمسقلاب دسفي درف لك نم كلذ وحنو ( فيس وأ بوث وأ ) ةيلاعلا قوفو حمرلا
 ةحلصملل عييضتو اهل داسفإ رحن الو حبذ الب ةيح اهتمسق نأل ( ةباد وأ )
 عبيضتو هنع يهنم بيذعتو « هركي وأ لكؤي امم تناك نإ هنع يهنم بيذعتو

 اهتمسقو 4 هيلع اقفتا ولو زوجي ال كلذو“هركي وأ لكؤي ا نكت مل نإ ةحلصملل
 بسكي لب كلذل بسكي اسيل تناك نإ ةحلصمل عييضت رحنلا وأ حبذلا دمب

 ىلع اقفتا نإو ى امهوحن هعم رك ذ امو قارزملا لثمو“ثرحلل وأ جاتنلل وأ لمحلل

 ىلع اربحأ توملا هملع فخ وأ رحنلا وأ حبذلل يرثٹشا امم تناك نإو“زاج اذه

 هدحو ( هنم درفب عفتني ال وأ ) ةمسقلا ( هيف نكمت ال ام ) رحنلا وأ حبذلا
 ( و لعنو فخك ) هنيرق نود يأ درفلا كلذ جوز نود يأ ) جوز نود )

 هنأ دارأو “درفلل لاثم كلذو “ ضارقملا يقش دحأو ( ىحر ) يرجح دحأ
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 . لوألا ريتخاو ةميقلاب هيف نوربجي : ليقو

 'يرجح ونيلعن و نْيتفخك امهدحأب عفتني ال نيذللا نيجوزلا ةمسق ىلع نوربجي ال

 :ليقو ) “ تزاج نيفخو قارزمك هيف نكمت ال ام ةمسق ىلع اوقفتا نإو “ ىحر

 لودعلا هم"وقي نأب ( ةميقلاب ) هتمسق ىلع هيف نكمت ال ايف يأ ( هيف نوربجي
 : "رم اك ليقو ى هبوني ام رخآلا هتعرق هل تعقو نم يطعبف هيلع نوعرتقيف
 ناك وأ نيفخك نيجوز ناك نإ هنم درفب عفتني ال ناك ولو هتمسق ىلع نوربجي

 تدبو قارزمك مسق اذإهب عفتني ال ائيش ناك وأ«هيف كرتشم دحاو فخك اجوز

 رثك وأ هنم "لق امم ل : ىلاعت هلوقل هب عفتني ام همهس يف دحاول تثي ال ريغص

 . زيزعلا دبع نبا بهذم كلذو 4 ؤ ي اضورفم ابيصن

 ليلقلا بحاص نراب زيزملا دبع نبا للعو ى ذخان هب هنأ : « رثألا » يفو
 ال ثيح ربج ال هنأ وهو ( لوألا ريتخاو ) « ريثكلا بحاص بيصنب عفتني

 هب ذوخأملا وهو ى ىلاعت هللا همحر بببح ن عيبرلا لوق وهو “ ةمسقلا نكم

 عفتنال ايسقي مل ول هنأ نم زيزعلا دبع نبا معز ام انيلع دري الو « انباحصأ دنع

 ص ةكرشلا ردق ىلع نامفتني : لوقن انآل « ريثكلا بحاص مهسب ليلقلا بحاص
 ىضرب الإ رثكأ عفتني الو هنالطمي وأ “ اهردق ىلع نمثلا نايسقيو هنايركي وأ

 رابتعا نودب عافتنإلا ةحاشملا دنع ليلقلا بحاصل تبثي الف ريثكلا بحاص
 بحاص ىضر ثح هنأ نم ءاملعلا ضعب لاق امب لاقي نأ نع الضف ةك رشلا ردق
 :لوقب زيزعلا دبع نياو كلذلبسجأ ةك رشلا نم هل امم رثك أ هعافتنا عطقب لسىلقلا

 )١( ءاسنلا : ٧ .



 ك ال رثكألا بحاص وأ لقألا بحاص ناك ءاوس > ةمسقلا ىلع اهنم ىبأ نم رمحم

 يضر ذإ ص لقألا بحاص دارأ اذإ طقف ريثكلا بحاص ربجي : لوقي هنإ ليق
 هتلقل عافتنالا همهس يف نوكي ال ثيح ةمسقلاب هل قحاللا ررضلاب هسفنل
 . ملعأ هللا و

 ۔ _ ٩ ٤ ٥



 لصف

 اهعاونأ تفلتخاو ضورعلاو ناويحلاك لصألا ددعت نإ

 ةمسق ىلع اورباجت نيتايز وأ لخت وأ نيتاسب وأ رود وأ نيدادفك

 2 هتاذ ف عون 1

 لصف

 يأ ريظنتلل فاكلا ( ضورعلاو ناويحلاك ) اعونو ادرف ( لصألا ددعت نا )
 رود وأ نيدادفك اهعاونأ تفلتخاو ) ضورملا وأ ناويحلا وأ لصألا ددعت نإ
 اوك رتشا نإ ينعي ى واولا ىنعمب هلك كلذ يف وأ ( نيتايز وأ لخن وأ نيتاسب وا

 عون لك ةمسق ىلع اورباجت ) ًاميمج الثم نيتايزو الخنو نيتاسب وأ رودو نيدادف
 اهدحو نيتاسبلاو اهدحو رودلا و/اهدحو نبدادفلا نومسقىف ةدح ىلع (هتاذ ف

 تدحتاو عونلا ددعت نإ اذك و«ةروكذملا ءايشألانم ةينثتلا اذك وءاهدح و لخنلاو
 ص ةدحاو ةنوتيزوةدحاو ةلخن و دحاو ناتسبو ةدحاو رادو دحا ونادفك هدارفأ

 ؛همسق نكمي مل امرئاسكحهمكحفهمسق نكمي مل امو“اهنمهمسق نكمأام نومسقي



 جرخأ ال : هبحاصل ٌزك لاق نإف ، ضورعو ناويح يف اذكو
 هدجي مل فيس وأ بوث لك نم وأ ةرقب وأ ةلخن لك نم كل

 هدجي مل ناتسب وأ نادف لك نم : لاق نإو 4 مهنيب تنكمأ نإ

 اهناكمإل هدجو الإو ، هوحنو نمأو برقو ةدوج يف تواست نإ ًاضيأ

 لك تاذ يف

 سنجلا يف فالخلا ةرم دقو “ نوتيزلاو لخنلا ريغ نيتاسبلاب دارأو « "رم دقو
 ناويح يف اذكو ) ‘ دحاو سنج هلك لصألا : لاق نم مهنم نأ ىتح دحاولا

 ضوبقملا : ليق ىقح اهيف فالخلا رم دقو “ ةدح ىلع اهنم عون لك ( ضورعو
 جرخأال :هبحاصل "لك لاق ناف )“ةرمب مسقت اهلك تاكولمملا : لبق قحو “ سنج

 يأ ( هدجي مل ) كلذ وحن وأ ( فيس وأ بوث لك نم وأ ةرقب وأ ةلخن لك نم كل
 ى هلوق دجو الإو ( مهنيب ) ةدح ىلع عون لك ةمسق ( تنكمأ نإ ) هلوقم دجي م
 اومسقإ :دحاو لاقف ادعاصف ةثالث اوناك ولف“ ةك رثلا ىلع ءاقبلا هدوجو لصاحو

 يف همهسب مهعبتي نأ اوضر نإ الإ كلذ دمجي مل درف وأ ةلخن لك نم مكل جرخأ الو

 :( لاق نإو )؛هضعب لب لاصفنالا لك اهب اولصفني مل ةمسق كلذو ى مهماهس
 اضيا هدجي مل ) كلذ وحن وأ راد وأ ( ناتسب وأ نادف لك نم ) كل جرخأ ال

 نأ دجي ال هنأ كلذ نم دافتسيو ( هوحنو ,نمأو برقو ةدوج يف تواست نا
 ثالث مهلخن نومسقيف ةثالث اونوكي نأ لثم مهددع ىلع ادرف ادرف مهلام اومسقي

 يواستلا عم ريثكب آريثك ةمسقلا دوجو دنع كلذو تالخن ثالث دعب تالخن
 . ( لك تاذ يف اهناكمإل هدج و ) كلذ يف َواستت ( الإو )

 فالتخا ةدشل « ادعابت وأ نائيشلا رواجت « نوربجي ال : يعفاشلا لاقو
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 مل ةقان وأ بوث وأ ةمات ةلخن هبيصن يف دحاول عمتجي ال ناك نإو

 مسقيو ءاش نإ الإ ةمات كيطعن : هل اولاق ولو ص ةمسقلا ىلع ربحي

 زجت مل لوصألا عاونأ تفلتخا نإو ، نزوب نوزومو ليكب ليكم

 لبإو رقب وأ لخنو نيتك وأ س امهس رادو امهس ضرأ لعجك ًاعم
٠ 

.- 

 نومستقم عيابت اذإ ةفلتخم ءاشأ عيبك ةطواعم ثح نم تزاجو

 اولدابت وأ اورابت وأ اوبهاوت وأ

 تناك نإ نوربجي : ةفينح وبأ لاقو ى رواجتلا دنع ربجي : لبقو “ ضارغألا

 عم ذإ رهظأ انباحصأ هيلإ بهذ امو « ىرخألا ةرواجم الثم نيرادلا ىدحإ
 ةمات ةلخن هبيصن يف دحاول عمتجي ال ناك نإو ) توافت ال ةروكذملا تافصلا

 :هل اولاق ولو“ةمسقلا ىلع ربجي مل) مات ءيش وأ ةرجش وأ ( ةقان وأ بوث وأ
 نكل يأ (ءاش نإ الإ) داز ام ىلع ةميق البو ( ةمات ) الثم ةقان وأ ةلخن ( كيطعن

 امات ائيش ذخأ وأ طقف هبيصن ذخأو ةمسقلا ىلع مهقفاو ءاش نإف ى ربتعت هتئيشم

 نوزومو ليكب ليكم مسقيو ) ةبهلا لوبق بجي ال ذإ ةمات كيطعن اولاق نإ هل
 تفلتخا نإو ) ‘ حملاب كلذك حوسممو ى دعلاب توافتي ال دودعمو ( نزوب
 وأ فذح هيفو ى لبإ و رقب وأ : هلوق ليلدب ضورعملا عاونأ وأ(لوصألا عاونأ

 ىنعمىلع ىلوأ وهو واولا ريدقت زوجيو “روهشملا ىلع زوجي ال وهو ى اهفوطعمو
 اهتمسق ( زهت مل ) ضورملا يف اضيأ عقيو “ لوصألا يف فالتخالا عقي هنأ

 ( لخنو ) امهس ( نيت ) لمج ( ك وأ امهس رادو امهس ضرأ لعجك اعم )
 ولو ءاكرشلل ةمسقلا ( تزاجو ) ى امهس ( لبإو ) امهس ( رقب وأ )امهس
 هنإف دحاو نمثب ( ةفلتخم ءايشأ عيبك ةضواعم ثيح نم ) عاونألا تفلتخا

 (اولدابت وأ اورابت وأ اوبهاوت وأ نومستقم ) لا (عيابت اذإ )ضعب دنع زئاج
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 ىلع اوديزي الف ةميق يف الضافتف نيسرف وأ نيلمج اوكرتشا نإو

 فلاو ًاضيأ زوجو ،رضحو ةكرتلا نم ناك نإ زوجو ء انمث يندلا
 ةع رقل ١ ريغ ف ١ ذه و &0{ اهريغ نم

 ى هريغ مهس يف هل امم لك أربتي وأ ى هل دحاو لك مهس يف هلام لك بهي نأب
 يف همهس كيطعي نأ لثم ى هريغ مهس يف هلام همهسب دحاو لك لدبي وأ
 عون يف رقبلاو لبإلا : نيعونب تمقو ةمسق كلذف « منغلا يف همهسب رقبلاو لبإلا

 . منغلا وه

 رثكأ وأ ( نيسرف وأ نيلمج ) ادعاصف نانثا كرتشا يأ ( اوكرتشا نإو )

 لضافت عاتمو ضورع اذك و لوقي اكعاتمو ضورع نم ناك سنج يأ نيئيش وأ
 درف لضافت يأ ( الضافتف ) هريغ وأ ثرإ ةكرش ءاوس رثكأ وأ لوصألا اذك و

 ؛(انم "يندلا ىلع اوديزب الف ةميق يف) ءايشألا تلضافت نإ اذك و “نيقيرفلا دحأ

 هيبحاصل ديزيو نيلملا لضفأ المج مهدحأ ذخأيف نيلمج ةثالث كرتشي نأ لثم

 ذخأيف نيلمج نانثإ كرتشي وأ ص يندلا لمجلا امهذخأ عم اهرضحيو ريناند ةرشع

 نأل زوحي ال كلذ لك ك امهرضحمو ريناتد ةتس رخآلل ديزيو نيجلا لضفأ امهدحأ

 ص كرتشملا لاملا ريغ نم ةدايزلا تناك نإ اوكرتشي مل امو اوكرتشا ام ةمسق هيف
 ى نمثلا رضح نإ كلذ زاجأ ةرمب نيسنج ةمسق زاوجلا مدغ ةلعف هنم تناك نإو
 (ناك نإ ) انمث يندلا ىلع اوديزي نأ ( زوجو ) “ لاق اك كرتشملا لاملا نم ناكو
 تناك اذإ ( ةكرتلا نم) لوق ىلع ىرخأ اضورع وأ مهاردو ريناند ديزملا نمثلا
 ثرإلا ريفب ةكرشلا تناك نإ ةكرشلا نم لاملا ناك نإ وأ ى ثرإلاب ةك رشلا

 ةكرشلا ريغو ( اهريغ نم نإو اضيأ زوجو ) بئاغلا مسقي الئل ( رضحو )
 هتركذ يذلا هلثمو همالك يف ريخآلا لوقلا اذه يأ ( اذهو )رضحي مل نإو زوجو
 ةدايزلا زوجت الف اهيف امأو “ ( ةعرقلا ) ةمسق ( ريغ يف ) هدمب
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 يهو نيعك نوزوم وأ ليكم دازيو ، لضافت عاتمو ضورع اذكو

 لضافت نإ لصألا ىلع طقف

 آضيأ ةعرقلا ةمسق يف فالخلا هيفف كلذ نم امو ص كرتشملا وأ ةكرتلا ريغ نم
 ةعرقلا ةمسقو ى كلذ اهيف زاجف ميبلا تهبشأ ةعرقلا ريغ ةمسق نأ قرفلاو
 ٠ سنجلا نمو كرتشملا نم ةدايزلا نوك اهيف طرتشاف ههبشت ال

 اولعج واهتمسق اودارأ ناويحو لصأ اهنىب نيلجر نع هتلأس : « رثألا » يفو

 نم اهاطعأ نإ تيأرأ:تلق ى مهاردلا رضحت ىتح زوجت ال : لاق مهارد اهنيب

 ىتح متت ال ةمسقلا نأ ينعي ى معن : لاق ؟ ةمسقلا زوجتأ كلذ دعب هيلع تناك

 ءايشألا "كلت لطعتلف ةعرقلا ريغ ةمسق يف ةدايزلا عنمب ليق اذإو ى داز ام ضبقي
 امل ةميق ديز ام اولعجي وأ كلذ وحن وأ اهنم لودلاب نوعفتني وأ اهيلع اوقفتي ىتح

 ( ضورع اذكو ) 0 ءاكرسشلاك لضفلل انث ديزملا نوكيف ءايشألا دحأ يف لضف

 ضورعلا نم صخأ وهو يديآلاب لمامي ام عاتملا لمل ص ( عاتمو ) تلضافت
 دازبو )< لوصألا اذك و نيسرفلاو نيلمجلا يف فلتخا اك اهيف فلتخا ( لضافت )

 نييواستملا حوسمملا و دودعملا نأ رهاظلا ى نيعلاك اههطابضنال ( نوزوم وأ ليكم
 دا زيال :لبقف ء روك ذملا فالخلا ىلع نيملا دازب ثيح كلذ دازي ( نبعك ) اإبہلثم

 ولو دازي : ليقو “ رضحيو ةك رشلا وأ تيملا ةكرت نم دازي : ليقو « اقلطم كلذ

 اهيف امأ و“ ةعرقلا ةمسق ريغ يف كلذو ى رضحي ملولو : ليقو “ رضحيو امهريغ نم

 يأ ( يه ) دازت ( و ) رضحيو اضيأ فالخلاف اهنم امأو ى امهريغ نم زوجي الف
 وأ ةكرتلا نم نوكتو ةدايزلا رضحتو « ( لضافت نإ لصالا ىلع طقف ) نملا

 : ليقف ى ةعرقلا يف الإ ايهنم نكت مل ولو زيجأو « رضحت ملول و زيجأ و ى ةك رشلا

 رضحتلولو : ليقو “ ترضح نإ طقف اهنم زوجت : ليقو ى اقلطم اهيف زوجت ال
 ريغتي ال ام تناكو تزيم ناو ى ةمذلا يف يهف تزاج ثسح ةدايزلا رضحت ل اذإ و

 (٤ ٥٥_-۔



 الو ، نوزومو ليكم ريغ يف اهب حصو 2 اضيأ ةميقلا اهطرش نهو

 رغصو مظعك هجوب هفالتخال عونلا دحتا ولو اهب الإ واست ملعي

 يف ةيناسفن لاعفأبو . دعبو برقو فوخو نمأو ةءادرو ةدوجو

 ٠ ضعب دنع لصأل ١ ١ ذكو > ةميق الب هف تزُوجو س ن ١ ومح

 امو “ رضحي مل ام ةمسق يف فالخلا هيفف اهيف ريغتي ةدم هيلع ضقت ولو ريغتي وأ

 . نيملا كح هكح اهريغو سولفلا نم هيف لماعتي

 ريغيف اهب)مسقلا ( حصو“اضيا ةميقلا ) اقلطم ةمسقلا يأ ( اهطرش نمو )
 هفالتخال عونلا دحتا ولو اهب الإ واست ماعي ال ) هنأل كلذ ( نوزومو ليكم

 نايفخت ( ةءادرو ةدوجو ) رزلا ريزحت نع نايفخي ( رغص و مظعك هجوب
 برقو فوخو نماو ) قالطإلا.ىلع كلذو رصبلاب كردي ال امم اتناك وأ كلذك

 دق معن ى اهيف ءافخ ال دعبلاو برقلا نأل ى رظن هيفو لوصألا يف كلذو ( دعبو

 كلذل نطفتي الو طبهيو دعصي وأ كلذب دمبيف لوصألا ضعب ىلإ قيرطلا ىولتي
 دبعلاك مدختسي ( ناويح يف ) ةيسفن يأ ةذاش 7 ةبسن ( ةيناسفن لاعفأب و )

 هيف بوغرملاو ليلقلا وأ ريثكلا نبللا بلحك ةيناسفن لاصخو “ لهجلاو ةمألاو
 هل نطفي ال بسع وهف "الاو لاصخلاب فلاختلا اوملع اذإ نكل ، هنع بوغرملاو

 الإ ةميق الب ولو نزولاو لكلاب نوزوملاو ليكملا مسقيو ى اهريغب الو ةميقلاب

 ةعرقلاب نوزوملاو ليكملا ةمسق حصتو ى ةميقلاو نزولا وأ ليكلابف لضافت نإ

 ةدح ىلع عون لك نومسقيو لكل نزوي وأ لاكي نأب اهنودب ولو تحص : ليقو
 ى دمحأ خيشلا هلاق ێةرمب مسقي دحاو سنج هنإ :نوزوملا وأ ليكملا يف ليقو

 زوجيف ى ( ةميق الب ) ناويحلا يف يأ ( هيف ) ضمب اهزاجأ يأ ( تزآوج و )
 خيشلا لاق «( ضعب دنع ) ةميق الب هيف زوجت ( لصألا اذكو ) “ ىلوألاب هريغ يف
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 . ها ةمقلاب لصألا ريغو ةمسقلا ريغبو ةميقلاب لصألا ةمسق زوجت لبقو : دمحأ

 يف لثملاب درو دق عرشلا نأل ةميق الب اهلك ضورملاو لوصألا يف زوجت : ليقو
 ثيدح رم دقو '١)ي معنلا نم لتق ام لثم ءازجف » : ىلاعت للا لاق ى ناويحلا

 در ىلع ىنبي ضرقلا ذإ ى ناويحلا يف ةلثاملا دوجو ىلع لدف لمجلا ضرق عفار يبأ

 ى تافصلا رثكأ يف ةلثاملا يفكتف رسعتت هجو لك نم ةلثاملا نأ مولعمو ى لثملا
 تزاجف ةلثاملاهذه اهيف دجوت ضورعلاو لوصألا اندجو ةلثاملا يفكت تناك اذإ و

 ص ةميقلاب هتمسق حصت امنإ لصألاو : دمحأ خشلا لاقو ى ةميق الب لكلا ةمسق
 ةمسق كلذك و ى ءاكرشلا مهسأ تلدتعا اذإ ةميقلا ريغب حصت : لوقي نم مهنمو
 نم ناك اذإ نزوي وأ لاكي ام الإ ةميقلاب الإ حصت ال لصألا ريغ كرتشملا عيمج
 ةقرتفم سانجأ نم مهنم ناك ام امأو ى ةميقلا ىلإ هيف نوجاتحي الف دحاو سنج

 . ةميقلاب الإ ةمسقلا هيف ححصت الف

 نيبتت هنأل لبق هفرمي ال نمل ةلغلا هملعو الإ ضعب دنع زوجت ال لصألا ةمسقو
 ؛نزولا وأ لكلاب مسقي اع تناك ولو هل امبت نوكتف يأ ى اهب هتءادر وأ هتدوج

 نألو “ هريغو لصألا ةمسق ىلإ يدؤت اهنأل ةلغلا هيلع تناك اذإ زوجت ال : ليقو
 تزاج كلذ لبق هفرع نمو ى نزو الو ليك الب مسقت الف نزوب وأ لاكي امم ةلغلا

 مل وأ لبق هوماع زاج هبلع ةلغ الب مسق اذإو ى نكت م وأ ةلغلا هملع “هتمسق هل

 : . ھا: هولعي

 دق رام همفو لصألا ةمسق زوحت الو : ماكحألا باتك ف ءايرك ز وبأ لاق

 ( ١ ) ه : ةدئاملا ٩ .
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 اهونثتساو ةلغلاهيلعو هومسق ولف « ها اهونثتسي نا الإ « عيبلا اذك و © تكردأ

 اهوقبأوأمايأ ةثالث لبق اوعطقو اوطرتشي مل وأ عطقلا اوطرش نإ نيلوقلا ىلع زاج
 تميتو زاج « نالوق ى ربؤت م وأ كردت مل ةلغ هيلعو هومسق نإو < مهاضرب

 ٤. تك ردأ ولو اهلصأ نودب اهدحو ةرمثلا مسق زوجي الو < اهنم ءزجك ماهسلا
 ابر هنآل لطاب وهف كاردإلا لبق تمسق نإ : ليق ‘ تك ردأ نإ زوجي : لبقو
 تمسق نإ :لاق ى همسق زوجي ال هعيب زجي مل امو : ليق ى عيبلاك وهو ةلاهجلل ال

 هدمبهمامتإ زوجي الو ى مهنبح نم اهعطق اوطرش نإ الإ فالخ الب زجي مل اقوذع
 هنأل ربلاال عطقلا لبق ولو ةك ردملا ةرذلا مسقتو ى ةلاهجلا ةهج نم ال ابرلا ةهج نم

 رثك آلافكردمريغ رمت هيلعو لخنلا مسق اذإو ىهتماتم تزاجو جراخ نم ىري ال
 الإ مهقاقحتسا دمي اومسق هنأل مهنيب رمتلا : لبقو “ هتلخن رمت دحاو لكل ةنأ

 عرز اهيفو ةعرزملا مسق اذك و ص رمتلا لجأل ضقتنم : ليقو ى ائيش اوطرش نإ
 ريدقتلاب هنأل فيعض لخنلا ىلع قوذملا ةمسقو « روكذملا فالخلا هيف كردي م
 . كاردإلا دعب ابر الذإ ةماتلا تزاجو “ لكلاب ال

 ىلع اهومسق نإ الإ كردت مل نإ رجشلا ىلع ةلغلا مسقت"ال : دمحأ خيشلا لاق

 تداز ىقح اهوكرت نإو ةميقلا لعجي كلذ سصيو ى مهنيح يف اهوعزني نأ
 الو ع عيبلا يف رم ام ةلأسملا يفو « ها مايأ ةثالث نوبيصي : ليقو “ تخفنا
 مهس لك نيب ةلصافلا ى فرطل فرط نم ةلصتملا دودحلاب الإ لصألا ةمسق زوجت
 هنأل اهب ةمسقلا زوجت الف ةعطقنملا امأ و ى برزلاو طئاحلاو رسجلا و ةطخلاك رخآو

 اذإةبشخلاو ةراجحلاو ةيدكلاك اضيأ ةعطقنملاب زوجت : ليقو “ لصفني ملو جزتما
 ص ناويحلا الإ ادح نوكي : لبقو ص ادح لقتنملا نوكي الو لصتا اذإ اك عطقنا
 مهريغل ناك نإ و “.ةمسقلا يف دحلا لخدي الو اضرأ ادح ناويحلا نوكي : ليقو
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 تزوجو 0 هوماع نإ باغ ولو لصألا زاجو 4 موسقملا روضحو

 . . . ملع نإ هعيبك اهيف ريغتي ال ةدم ًاقلطم بئاغ ةمسق

 ءابصنألا طلخي هنأل هعزن بيصي الف هنذإب هب اودحو كرتشملا نم ال مهدحأل وأ يأ

 ضرألا يف اهبحاص دودحلا كسميو طلتختمل ولو هعزن هلف هنذإ ريغب هب اوددح نإ و
 ص هذخأ اناويح "دحلا ناك نإ و ةميقلا كردي : ليقو ى اهتميق الو اهعزن كردي ال
 ادح هولعجو ارسج اهيف اوعفر وأ ةكرتشملا ضرآلا نم ةطخم اوددح نإ و

 ؛دحلاف كرتشملا فرطيف َعَق و نم الإ اهلي ملزم نود ءاكرشلا نم اهيلي نمل دودحلاف
 مهس هل نم ءاوس « فاصنأ ءاكرشلا نيب يذلا دحلاو « هل فرطلا ىلإ هدر يذلا
 نم ةعرقلا مالقأ اولعج اذإو ى كرتشملا يف مهلام ردق ىلع : ليقو ى مهسأ هل نمو

 مهنم دحاو "لك ذخأي نأ اوقفتا نإ الإ ىلوألا مهتك رش ىلع مهنيب يهف كرتشملا
 . ملعا هللاو . ھا كلذ مهلف هلع عقو امو هلق

 امودعم ءيشلا نوكي نأ نكمي هنآل ( موسقملا روضح ) اهطرش نم ( و )
 زاجو ) 0 هملع نمل ولو ابئاغ همسق زوجي الف اصقان وأ ادئاز وأ ةمسقلا لاح

 ءيطب وهو اهيف ريغتي ةدم ضمت ملو ( هوملع نإ باغ ولو ) هتمسق يأ ( لصألا
 ناسنإ وأ ةباد هتريغ وأ عطاق هعطق وأ تام دق نوكي نأ نكمي نكلو ريغتلا
 تز"وج و ) “ناويحلا ريشت ءايشألا عرسأو هملع نمل ابئاغ همسق زيجأ كلذ عمو
 يأ ( ملع' نإ هعيبك اهيف ريغتي ال ةدم ) اضرع وأ الصأ ( اقلطم بناغ ةمسق
 لوهجملا بئاغلا ءيشلا عيب زاجأ نمو « عيبلا ةروص يف نيعئابلاك نومستقملا هملع

 نأ عويبلا يف مدقت دقو ى كلذك همسق زاجأ “ رضاحلل ليشمتلاب وأ فصولاب

 ص كلذ ريغ مدقتو ى ةثالث راغصلاو مايأ ةعبس تضم اذإ ريغتت رابكلا ناويحلا

 رضحت مل اناويح اومستقي نأ اودارأ موق نع هتلأس : « رثألا ه يفو كلذ نايبو

 مهضميزاجأوعرضحت ىتح ىال : لاق ؟ اهتمسق زوجتأ مايأ ةعبس نود اهوأر دقو
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 صقنب الو ديزب الو ريغتي ال ام لك يف ركب نب ررحم نب دمحأ ساسملا وبأ لاق ك

 اذهىلع هتبيغ تلاط ولو : تلق « باغ ولو هوملع نم همسقي نأ ىلوألا هلاح نع

 . همدع نكمي نأ عنملا هجوو “ لوقلا

 لاق . ى مهلزنم ناكو نوفراع هب مهو مهلام اومستقا نإ : «_ رثألا » يفو

 هلبق وأ هموب هرظن هنأ ملعي ىتح ماستقالا هملع تبثي ل ًاييرق هرأ م : مهضعب

 عم ىضارت هنيعب ضعبلا كلذ فرعي ملو هريغل ضرأ ضعب هضرأ يف نمو ى مايأب

 مل تإ ةلخنلا عضوم امأو « اهلك ضرألا نم هل جرخ وأ ‘ ضعبلا كلذ كلام
 لبقي“اذه وه لاق نإ اهمضوم ريغةهج لك ىلإ عرذأ ةثالث جرخيلف هدح فرمي م

 موقلا جرخيلف هعضوم فرمي الو بئاغ وأ متيل كلذ ناك نإو ى هنيمي عم هلوق

 ى فورعم ىلع اوقفتيو هغولب وأ همودق ىلإ اعيمج اهوكرت "وأ اوؤاش ثيحكلذ
 : الثم هدلول لجر لاق نإو « هنيمي عم هعضوم اذه : لوقيو كلذ وه جرخي وأ

 ةثالثو اهعضوم جرخأتام ىتح هل هدحي ملو نالفل ةلخن ,عضوم اذك يف يضرأ يف

 . ةهج لك يف عرذأ

 "نإ الإ مهنودب تحصو « ءانمآلا روضح دنع ةمسقلا ةحص يف طرتشي الو

 ا لوق لمحي" بابحتسالا ىلعو “ بحتسم وه معن ى نايب الو راكنإلا عقو
 ص اهل نايسقيف نينيمأ ىلع ناقفتي ينعي « هءانمأ ايهنم لك رضحيو : ءايركز
 ك اذإ و نانيمأ مهدنع امه نيلجر ىلع نوقفتي :ر آادعاصف ةثالث ءاكرسثلا ناك اذإ

 دجاسملاو ةربقملا ىلع لصالا يفام ركذ ةئربتلا نيح يفمزليالف ة ةنمد مهنم "لك ذخاف

 ةداهشلاو قادصلاو ةبحلاو ميبلا يف اذكو ص كلذ هبشأ امو راهنألا و ناربفلاو

 ص ةعراقملاو ةرباحلاو ةميابملاو ةبهاوملا ةمسق ركذي ملو « ءايرك ز وبأ هلاق“مكحلاو
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 طرتشي نأ الو 2 هسكعك مرحم ميرحتب ال مهنيب طراشتلا زاجو

 وأ ءانبك هل حيبأ هجوب ولو همهسب عفتني ال نأ رخآ ىلع مهدحأ

 اقفتاف دحاو قيرط اهل اضرأ اكرتشا نإ اذكو ، ثرح وأ سرغ

 الو ءيش اهقيرط نم هل نوكي ال نأ ىلع نيثلث امهدحأ ذخأي نأ

 ؛ عيبلا اذكو ، نكمأ نإ تزاجو رخآ اهل نكهي

 : يظفل يف ةبهاوملاو ةعيابملا ةمسق لخدت لب ى ةارابملاك كلذ يف نهنأ رهاظلاو
 ٠ 77 عيبلا

 ميرحت (هسكعك مرحم ميرحتب ال ) لالح ليلحتب ( مهنيب طراشتلا زاجو )
 تإ هيلع مارح اهنأ ىلع مهدحأ مهس" ةمأ نوكت نأ لثم ثيدحلا يف اك لالح

 عفتني ال نأ رخآ ىلع مهدحأ طرتشي نأ ) ب ( الو ) لالح اهنأ عم اهارست

 فطعملل وأ لاحلل واولا ( رثرح وأ سوغ وأ ءانبك هل حيبأ هجوب ولو همهسب
 تأ هيلع طرتشا هنأ ىنعمب هل حيبأ هجوب ولو مارح هجوب ول يأ فوذحم ىلع
 عافتنالا مدع طرش نأل اهركذ يتلا ول دعب ام طارتشالا طحمو « اسأر عفتني ال

 نم اذك هجوب عفتني ال نأ طرتشا هنأ ديرب نأ زوجي الو ى زئاج مارح هجوب

 خلا اهنيب طراشتلا زاجو : هلوقب دارملا وهو زئاج اذه نأل ى تاحابملا هوجولا

 امهدحأ ذخاي نأ اقفتاف دحاو قيرط اف اضرأ اكرتشا نإ ) زوجي ال ( اذكو )

 (رخآ)قيرط (اه نكميال ) يه ( و ءيش اهقيرط نم هل نوكي ال نأ ىلع نيثلث
 طرشلا ىلع ةروكذملا ةمسقلا اهل ( تزاجو ) .ثلثلا ذخأي نمل طرتشا يذلا ريغ
 تلصحفامل قيرطلاكلذ مدع ةلباقم يف ثلثلا ةدايزف رخآ قيرط اهل ( نكمأ نا )

 كلذ الإ نكمي مل نإ هقيرط نود لصأ عيب زوجي ال ( عيبلا اذكو ) « ةاواملا
 ضرألا ريغو ى ثلثلاك تايمستلا نم ثلثلا ريغو ننكيرشلاك ءاكرشلاو 2 قيرطلا

. 
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 ترمتأ ىح تكرتف عطقت نأ ىلع ةرجش ثعبب نإو 0 عيبلا ١ ذكو

 ٠ ٠ ٠ ٠ 3 عئابلل : ليقو ث ءارقفلل اهترمثف

 زجت مل ىلعألا فقسلا ىلإ مهدحأ علطي ال نأ ىلع اراد اومسق ولف ضراألاك
 عيبلا اذك و “ زوجيف مالعإ دعب الإ هيلع علطي ال نأ هيلع طرش نإ الإ ةمسقلا

 نإف“مومع دمب "صصخت ةلأسملا هذه ىلإ طرتشي نأب الو :هلوق نم ركذ امو
 ةمسقلا تتبث "اله : تلق نإ و؛هسكمك مر حم ليلحتب ال : هلوق يف لخاد كلذ

 ةمسقلا : تلق ؟ ةربرب ةصق يف ءالولا طرش لطبو عيبلا تبث اك طرشلا لطبو

 ةدايزلا تلمح طرشلا لطب ولف « اهيف ةاواسملاو سنجلا طارتشا ال عيبلا نم قيضأ
 اطسق هل اولعجي ملولو « موسقملا نم اطسق طرشلل نأل رخآ ىلع يرتشملا بنج يف
 ملاح وه آلثم عافتنإلاو ثرحلا نم عنملا نأ ةهج نم اضيأ لصاح ”خاسفنا الف
 ءًحص ذإ عيبلا دض ةمسقلاتلطبف ةك رشلا ىلإ ع وجر هطارتشاف ى ةمسقلا:لبق

 نم امنام آطرش رخآلا ىلع مهنم لك طرتشا ولو ى لوق ىلع طرشلا لطبو

 موسقملا هل ديتعا ايف عافتنااضيأ يقبو عافتنالا هوح و نم ادعاصف هجوب عافتنالا

 فلاخت ةعرقلا ةمسق : تلق نإو < طرشلا نالطبو ةمسقلا تودشثب كحلا زاجل

 فالتخا عم اهزاوج رم اك عيبلا ىرجم اهؤارجإ يغبنيف اهريغ امأو عيبلا
 ىلإ برقأ ةعرقلا ريغ ةمسق نأ الإ عيبلا هبشت اقلطم ةمسقلا : تلق سنجلا
 . ةعرقلا ةمسق نم عيبلا

 ةرجش تعيب نإو عيبلا اذكو ) طبضنملا لاللا طرشلاو عيبلا حصيو

 ىتح ) رم دقو عيبملا خسفي ال ام ردق ( تكرتف ) علقت" ؤأ ( عطقت نأ ىلع

 نم ةرجشلا جرخأ هنآل عئابلل ( ءارقفلل اهترمث ) و حبحص عيبلا ( ف تومت

 نمضيو ص يرتشملل ( : ليقو ) « كلمي ال ابف ترمثأ اهنأل يرتشملل الو « هكلم

 ى حيحصلا وهو ( عئابلل ) : ليقو “ عيبلا حصو ثكلملاب ضرألا صقن عئابلل
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 هاركذب ملو ق؛رط املو اراد وأ اضرأ ايستقا نإو > عيبلا خسف و

 عنمي الو ،۔يحا وتلا نم نكمأ ولو تزاجو اه لوألا ناكةمسةلا نيح

 كردي الو ، لوألا اقيرط ىلع رخآ ضرأ يف زاوجلا نم امهدحأ
 اهقي رطب الك نأل 0 ةموسقملا ريخ ىرخألا زاوج هبلع

 1 اهنب آدح "تلعج ةيقاس اذكو

 ىتحا هك رت نكل رمثت مل نإ اذك و ى ريخآلا لوقلا اذه ىلع (عيبلا خسف'و )
 : ليقو ‘ صقنلا نمضيو ‘ عيبلا ةحصب : ليقف ى مايأ ةثالث .: ليقو ى تداز
 ءارقفلل الو عئابلل ال هل ةرمثلا تناكو عيبلا حص هنذإب اهك رت نإو ى هنالطبب

 ةتنج وأ كلذ وحن وأ ةرومطم وأ ًاراغ وأ ( اراد وأ اضرأ ايمتقا نإو )

 لوألا ) قيرطلا ( ناك ةمسقلا نيح هاركذي مل قيرط ) انركذ امل يأ ( اهلو )
 ايل قيرطلا ( نكمأ ولو ) ةمسقلا كلت ( تزاج و ) ةمسقلا يف لخدي ملو ( امهف
 ليحلل خسفلا مهوتي هنآل يحاونلا نم ناكمإلاب غلاب ( يحاونلا نم ) امهدحأل وأ

 رخآ ضرأ يف زاوجلا نم امهدحأ) لوعفملل ءانبلاب ( عنمي" الو ) قرطلا ددمتل
 زاوج هيلع كردي الو ) امهدحأ ضرأ يف ناك اذإ ( لوألا ايهقيرط ىلع

 نأل ةموسقملا ) ضرآلا نم همهس ( ريغ هل ىرخأ ) ضرأ ىلإ يأ ( ضرألا
 مث همهس يف ,رمأل قيرطلا كلذ لخد اذإ نكل (اهمقيرطب) نيضرألا نم ( ال
 نأ لوأ نم دصق وأ ىرخآلا كلت ىلإ هيف وه يذلا همهس نم زوجي نأ هل رهظ

 لوآلا قيرطلا كلذ نم زاوجلا هل زاج ىرخألل هنم زوجي نأو رمأل همهس لخدي
 اهمهس نيب ةلصاف اهتمسقل ادح تلعج يأ ( ايهنيب أةدح تلعج ةيقاس اذكو )

 يف ادح لمجي ام “رم دقو“ةك رشلا ىلع ةيقاب لب ةمسقلا يف ةلخاد ريغ تناكف
 ةمسقلا يف اهالخدي ملو ةك رشلا لام نيب نكت مل اذإ ام اهيلع ساقيو ى ةمسقلا
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 هبحاص نذإب الإ هل ىرخأ ضرأل اهنم امهدحأ زوجي ال

 اهنوكب ديري نأ لمتحيو ى اهايإ الو اهيلي ام ايسقي ملو ةك رشلا لاومأ نيب ناك وأ
 لعجي مل ول اذك و « هلك كلذ لمشيف اهلصت مل يأ اهنود تمقو اهتمسق نأ ادح
 ( امهدحأ زوجي ال ) هنأ اهلك روصلا كلت يف كحلاو ةمسقلا يف لخدت ملو ادح

 وأ ةيدعتلا ءابب هئامب امهدحأ زوجي ال يأ ى واولا ناكسإو مجلا مضو ءايلا حتفب

 نم يأ(اهنم)هءام امهدحأ زيجي اليأ ةددشم واولا رسك و مجلا حتف ذو ءايلا مضب

 الإ لبق نكي مل ام ثدحي ال ذإ ( هبحاص نذاب الإ هل ىرخ أ ضرأل ) ةيقاسلا

 نيع نم ءام هل نمو : هصن ام ةيمستلا عيب رخاوأ يف عويبلا يف م "دقتو ك هاضرب

 ةيقاسلا يف ىرجلاهل ناك نإ ز“وج"و ى اهلهأ نذإ الب ةدحاول هدر دجي مل قاسم يف

 فرص يتلاو اهيلإ ةدر يلا بابرأ نذإب زاوجلا راتخلاو ى اهباحصأ رضي ملو

 . ھ ا اهنع

 ج رثآلا ه يفو ص عيبلاك يه يتلا ةمسقلا يف نوكت لاوقألا هذه نأ رهاظلاو
 اذك و“ رارضإ الب ُلبق هب يقسي امم "لك ىقس “ىقسم الو اقيرط اوطرتشي مل اذإ

 ائيش اودجي نإو 2 قيرط وأ رهاظ وأ داو نم اولصي مل نإ ةيقاسلاو قيرطلا

 هل طرتشب ملو لخم مسق نإ : ليقو 0 مسقلا دىعأ رارضإب هودجو وأ كلذ نم

 فقو ول يذلا هلام ردقب“لك ذخأ ىقسم الو قرط الو هبانم "لك ذخأو ضرأ

 : ليقو “ هيلع قيضي مل هل عقوو هكيرش همساق ول وأ ى هب هل كحل مك احلا هيلع
 مسقلا دنعطرتشي مل ونو ضرألا نم سايقلا لخنلل تبثيو ةمساقمب الإ كلذ هل سبل

 يف نراكو ءيش ىلع ةمماتم مهنم عقت ملو هدنع طرتشت رتشت مل ن نإ يقاوسلاو قرطلاو
 ء تك ردأ ث ثح قاسملا نوكتو متي : ليقو “ مسقلا ضقتني :لسقف“ ”رض كلذ

 تإو “ دحأ ىلع “رض عقي مل ام سيمخ خيشلا هراتخاو « تناك ثبح قرطلاو
 ةلخنلا وأ ةرجشلاو دحاول ضرألا تعقوف ةلخن وأ ةرجش اهبف "ضرأ تمسق
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 زاج رخآلا ثرح و ايهدحأ ىنبف اهاينبي نأ اقفتاو اضرأ اهستقا نإو

 دقو نغ اهب ايل ناب نإو ى هبحاص ةصح هب رضي ال آردمق كرت نإ

 . ...... .. : . .. اهاسق

 ضرألا نع عطقيو مسقلا موي اهردق امهل سيلف اهناصغأ تعستاو تمظمف ردحا ول

 ,لكل عقوف ايستقاف رجش و لحن اهب اضرأ اكرتشا نمو“كلذ ملع "نإ هدمب داز ام
 رجشلاهدنع نم ىلع مكحت اكاحت نإو ى زاج ايضارتف رخآ ضرأ يف رجش ايهنم

 دنع ةرجش ايهنم "لكل نوكي نأىلع امساقت نإ و ى هتّفب وأ هتميقب هكيرشل

 نيتلخت نيب ناك ولو سابقلاب ضرألا ةيدضاملا لخنلا مسقتو ى دساف وهف هكيرش

 امأو ت اهطرش ىلعف اطرش نإ "الإ كلذ يف ةدح الو اعارذ رشع ةتس نم رثكأ
 ةلخنلاو « عرذأ ةثالث ىلإ ةلخن لك تعجر كلذ نم رثكأ اهنيب ناك نإف يضاوضلا
 ى بلغألا ىلعف اديتعا نإ و داتعملا ىلعف علقو امطق لصبلا يف افلتخا نإ و ةفشحلا
 فلت نإ نامض الو « اوضر نإالإ كردي مل ام مسقي الو ؛طس وألاف فرمي مل نإو

 لوقلاف اهكاردإ لبق حلصت لخنلا ةلاجع تناك نإ و ى ءاتثقلاو ناجنذابلاك كلذو
 . اهمسق دارأ نم لوق

 ىنيف) كلذ ريغ وأ اتويب وأ رايد ( اهاينبي نأ اقفتاو اضرأ ايستقا نإو )
 هيلإ تراص يتلا هضرأ ( رخآلا ثرحو ) هل ةتصح تناك يتلا هضرأ ( امهدحأ

 ال اردق كرت نإ ) ثرحلا نم هلعف ام ( زاج ) اضعب ىنبو اضعب ثرح وأ
 نأو ثرحلاو ءانبلا كرتي نأ هل زوجي اذك و ى هئانب يف ( هبحاص ةصح هب رضي

 اقفتا ام فلاخ وأ“هيلع اقفتا امهبحاص "رضيال امم ءاشي ام همهس يف ايهنم ”لكلعفي

 ثرحيومدهي نأ دحاو "لكل زاج اهثرحو اهمده ىلع اقفتا و ارايد ايسق ولو“ هبلع
 ح اهدحأ ةفلاخم وأ اهقافتال اهتفلاخم اهتمسق ضقنت الو “ءاشي ام لعفيومده وأ
 يأ ) اهامسق دقو ( لوأ نم هادّمعت وأ (نبغ) ةمسقلا ق يأ (اهب اف ناب ناو)

 _ ند(



 استقا نإو س زجت مل هذخأ نوبغملا ىلع هتعرق تعقو نم نأ ىلع

 هيلع ربجأ هنم ىبأ نف س تزاج ًاطئاح اهنيب اينبي نأ ىلع اراد

 . . . هبحاص رادب ام ك ىري ال ىح

 مل هننخأ نوبغفملا ىلع هتعرق تمقو نم نأ ىلع ) اهاموأ يأ ةمسقلا امسق

 لطابب ,لام ذخأ كلذو ى "ىضر الب دئاز ذخأ اهيف نآل ةمسقلا كلت ( زجت

 سيل : لوقن اتنأل “ ىضرب اعراقتو كلذب اضر دق اهنإ : لاقي الو ى رايقلاك
 رٌّسفتيو هتعرقهىلع عقت نأ بحي اهنم الك نأل رخآلل ايهدحأ لامحيبيىضر كلذ

 وأ ى ةعرق الب هذخ" :رخآلل ايهنم لك لاقل اضحم ىضرلا ناك ولو عقت مل نإ هبلق

 كرتشملا ىلع اعرتقي نأ مرحو « راهقلا مأرخ ةهجلا كلت نمو ڵ رخآلل اهدحأ لاق

 فنصملا هركذي ملو ى ةصح الب رخآلا ىقبيو هتعرق هيلع تعقو نم هلك هذخأيو
 يفف ى هل ةلماش ةلملا نأل نبغلا نود ام كلذك و « هركذ امي هباطخ ىوحف هنأل

 نأ اودارأو ةلضافتم اماهس اولعحف ا اومستقا موق نع هتلأس : « رثألا »

 . ال : لاق ؟ زوحمأ : اوعرتقب

 اهدحأ مهس يف ولو ( اطناح امهنيب اينبي نأ ىلع أراد امستقا نإو )

 (ىتح ) ءانبلا ىلع يأ ( هيلع ربجأ ) ءانبلا نم يأ ( هنم ىبأ نمف ‘ تزاج )
 كلذىري ال ىقح ءانبلا ناليطيف ( هبحاص رادب ام ) ايهنم ( لك ىري ال ) ؛ل يأ
 ءانبلا ىلع امودي نأ اربجأ ىأ ى ةياغلل ىتح نوكت نأ زوجيو ى لبلعتلا هديفي اك

 كلذ نم "لقأ اينبي نأ اقفتا نإو ى ريخآلا فقسلا ىلإ علط نم كلذ ىرب ال قح
 رخآلا ىلع يهدحأ هكردي مل ءانبلا ىلع اقفتي مل ول اهنأ ىرت الأ « زاج رثكأ وأ
 مزل دلب يف ءانبلا د دعا ولف “ةداملا بسحب كلذو هتويب لخاد يف ايهنم "لك رتتسبف

 . هذه اندالب يف اك هاطرتشي مل ولو ءانبلا
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 . ايهقافتاب الإ هبحاص نيبو هنيب لك نبي مل ءانب اركذي مل نإو
 امهدحأ ةيحان نم راد طئاح مدهنا نإو ث انادف ايسق نإ اذكو

 نأ ىلع الوأ اهاهسق نإ الإ ث ررضلا ةدسل هئانب ىلع ربجأ ةمسقلا دعب

 امهنيب ام ءانب ىلع ربجأ امهدحأ ةيحان نم مدهناف ًاطئاح امهنيب اينبي

 ادجي مل وأ كلذ ادجو ‘ ىطسولا :ةماقلا ردق اهنيب ىنبي : « رثألا ه يفو

 موسقملا نم طسق يف هدحو اهنيب ينبي نأ رخآلا ىلع يهدحأ طرش نإو : ليقو

 م ) امهنيب (ءانب اركذي من نإو ) : هلوق دبقي ةداملاب دييقتلا نم هتركذ امبو « زاج

 ريغ ىلع ناينبلا يف اءدب نإو ( امهقافتاب الإ هبحاص نيب و هنيب ) اهنم ( لك نبل
 يف همامتإ هكيرش هبلع كردي الف هاتي نأ لبق ايهدحأل ادبف ةمسقلا يفناك .طرش
 :لبقو ى ةماق رادقم نكل اينب ءانبلا اطرتشا و ( انادف مسق نإ اذكو ) ى كحلا

 هانب طسق يف رخآلا ىلع ايهدحأ هلك هطرش نإو “ لجرلا هاتطختت ال ام رادقم

 ءءانبلا دبتعا نإ الإ رخآلا قافتاب الإ يمدحأ نبت ملَءانب اركذي مل نإو « رخآلا
 همدعيف ةعفنم ايهدحأل نوكت نأ نا"دفلاو رادلا يف قافتاب الإ ءانبلا مدع ةلعو
 . كلذ وحن وأ سمشلا وأ لظلاك

 طئاحوهو رخآلا يلي امم ال هدحو( امهدحأ ةيحان نم رادطئاح مدهنا نإو )

 ("وضلا دسل هئانب ىلع ربجأ ةمسقلا دعب )اهنيب سيل و ءارحصلا وأ قيرطلا يلي
 نإ الإ ) ث هدحو هينبيو « ءاملاك كلذ ريغو نويعلاو باودلا و ةقرسلا ررض

 ام "دح ىلع اهدحأ هنبي نأ وأ ( اطئاح امهنيب اينبي نأ ىلع أل وأ اهامسق
 ىلع ربجأ )اهنيب سيل يذلا طئاحلا كلذو (امهدحأ ةيحان نممدهناف ) هتركذ
 يذلا ىبأ نإف ى اعم هنابنبي اهنأ كلذو “ نبي مل ناك نإ ( امهنيب ام ءانب

 تناك نإو &ى ربجأ ايهنىب ام مستقملا عم ينبي نأ هتهج نم رخآا طئاحلا مدها
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 هتيحان نم نادف رسكنا نإ اذكو ى اهنم مدهنم ءانب ىلع ال

 نود هيلع ارباجت امهنيب رسج لمع ىلع امسق نإ الإ هلمع ىلع ربجأ
 3 زاج امهنيب اهناطيح اكرتي نأ اقفتاو راد ةعقب امسق نإو 0 هريغ

 امهنيب نادف رسج اكرت نإ اذكو ى اهنم مدهنم ءانب ىلع ارباجتو

 ثيح مستقملا ىبأ نإ اذك و « هدحو ءانبلا ىلع ربجأ ددحو ينبي نأ ىلع ةمسقلا
 مادهناب ررضتي ال اينبم اهنيب ام ايهدحأ ةيحان نم مدهنا نيح ناك نإو ى ايهمزل

 الو ث ايهدحأ ةهج نم مدهنا نإو ى هئانب ىلع ربجي" الف رخآلا ةهج نم وه ام
 ىلع) ايهدحأ( ربجي ال ) هنأ لصاحلاو ى هنانب ىلع ربجي" مل رخآلا مساقملا ررضتي

 ءانبل ررضلا قحلي ال اينبم اهنيب ام ناك اذإ هتيحان نم يأ ( اهنم مدهنم ءانب
 ح امهنيب سيلو ايهدحأ ةبحان نم ناك ام مادهناب رخآلا ررضتي ناك وأ امهنيب ام
 هدحو ( هنانب ىلع ربجأ ) ةمسقلا دعب ( هتيحان نم نادف رسكنا نإ اذكو )
 وأ قراسلا لوخد وأ ءاملا باهذ نم رخآلا ىلع ررض هراسكنا يف ناك نإ

 نم ولو رسكنا ام لك اعم اينبي نأ ىلع ( امسق نإ الإ ) ‘ كلذ وحن وأ ةبادلا
 يأ ( هيلع ارباجت امهنيب رسج لمع ىلع ) امسق وأ « اعم ناينبيف هريغ ةهج
 ىلع .امسق نإو ث ايهدحأ بناج نم رسكنا ايم ( هريغ نود ) رسجلل لمعلا ىلع
 نأ اقفتاو راد ةعقب امسق نإو ) “اهطرش ىلعف رطسق يف طقف ايهدحأ هينبي نأ
 نود كلذ نم ائيش وأ هيلع تينب امو ةطسوتملاو ةفرطتملا ( اهناطيح اكرتي
 وأ طسولا نم وأ امهنيب ةك رتشم ةهج لك نم ناطيحلاف ى ( زاج امهنيب ) ءيش
 ( اهنم مدهنم ءانب ىلع ارباجتو ) “ طئاحلا هملع يتنب ام اذك و ى اهيلع اقفتا ام

 اك رتشم (نادف رمج اكرت نإ اذكو )“همادهنا يف يهدحأ ىلع ررض نكي مل ولو

 ءاني ىلع ارباجتو ڵ زاج ةعقبلا ايسقو كلذ نم اضعب وأ هتحت امو ( امهنيب )
 يف مالكلاك ادعاصف ,اكرش ةثالث يف مالكلاو ، ايهدحأ ررضتي مل ولو مدهنم
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 دنع ةمدقتم ةك رشب نيرواجتملا ق مالكلا اذكو > بابلا لئاسم ق نىكيرش

 لئاسم ف ةمدقتم ةك رش الب نيرواجملا و اهريغ نيب اهتمسق تمقو اإمهربغ

 . رسجلاو رادلا

 اوقفتاو مهضرأ يف اونبي نأ ضرألا باحصأ قفتا نإو : دمحأ خيشلا لاق

 طئاحلا كلذ اونبي نأ اضعب مهضعب ذخأي هنإف اطئاح مهنيب ابف اونبي نأ ىلع
 هبحاصن ود هل وهف ءانبف كلذ ينبي نأ هبحاصل امهدحأ ن ذأ نإف ى افاصنأ اهنيب
 هونب امنإ ناك نإ :لاق ؟ هنونبي نيأ ىلإف هئانب ىلع اضعب مهضعب ذخأ نإف : تلق

 مل نإ سانلاو ناويحلا نم ءيش هيلع فرشي الو هيف ام يراوي ىقح هونبيلف رودلل

 ىنب نإو ى ةماقلا ردق ىلعف ةتنجآلا ناطيح امأو ى مولعم ردق ىلع آلةوأ اقفتي
 هونب نإو “ هانب نمل مهيلي يذلا طئاحلاف هراج هيلإ ىنب مث ناريجلا نم دحاو

 نم هرف دصقيو ى ءاوس هيلإ اهف ايهنم هانب نم فرعي مل نإو ى ايهنيب وهف اميمج
 ايف هؤانع هلف هضقنب هانبف كرتشم طئاح مده نإو “ هراج لبق ىنب هنأ فرع

 ديزملا ضقنلانم كيرشلا بوني ام ةميقو هؤانعف هيف داز نإو ى هكيرش بوني
 ص هبحاص ىضرب “الإ دجي الف ناك ام نسحأ هينبيو همدهي نأ مهدحأ دارأ نإو

 هسبنبي نأ ىبأف همده نإو ى هلام نم هدحو هينبي نأ لفكت نإ دجي : ليقو

 : ليقو ص ناك اك هآدر ىلع ربجي' : ليقو ى هسفن ىلع طرش ام ىلع هنابنبب ذخأ
 فرعي ملو كرتشم طئاح مدهنا اذإو ى اعم هونبيف دسفأ ام ةميق هبلع كردي
 مل نايب الو هبحاص عضوم ريغ امضوم ردحاو "لك ىعدا وأ ساسألا عضوم

 ىلع اوذخاوت لوآلا هعضوم نيبت مث عضوم ىلع اقفتا نإو ى هناينب ىلع اوذخاوتي

 ىهتنا ص ه"در ىلع اوذخاوتي مل هعضوم ريغ هاملع دق عضوم يف هاينب نإو “ هدر

 لكلاو هتصح يف عقو نمل فينكلا اوطرتشي ملو اراد اومسق نإو . فرصتب

 نأ مزلي الو ، هيلي امم هسفن ىلع“لك رتسو ضرألا ةلمج نم اقيرط هيلإ جاتحي
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 . زجت مل آرهش اذك امهدحأ اهنكسي نأ اقفتاو اهامسق نإو

 ةرجش لزنملا يف تناك نإو ى اوقفتا نإ الإ مهعمجت يتلا رادلا باب ىلع اباب اولمجي

 داز ام عطق هبانم يف تمقو نملو « مهنيب يهف ةمسقلا يف اهوركذي ملو ةلخن وأ

 َ هبازيمو هئام ىرجع عقوف لزنم مسق اذإ و “ اهبشخ نم هرض امو اهناصغأ نم

 اوطرتشيو ةمسقلا اوديعيلف اهمدهب مهرضي ناك نإ الإ هتصح مده داراف دحال

 اق دعب ( اهنكسي نأ اقفتاو ) رادلا يأ ( اهامسق نإو ) “ مهل احلاص
 (ارهش ) اذك و (اذك) هكيرش مهسو همهس ةمسقلا دعب نكسي نأب ( امهدحأ )

 ةدايز نم اهيف امل ةمسقلا كلت ( زهجت مل ) رثكأ وأ "لقأ وأ اعوبسأ وأ ةنس وأ

 رادلا سفنل ةفلاخمو اهطرتشم مهس يف ةدايز ةدم ىنكسلا نإف ى سنجلا فلاختو

 اذإ طرتشملا رئاس يف مالكلا اذك و « هربغ وأ لمع ةلباقم يف كلذ ناك نإ الإ
 نأىلع لخن ةمسقك ةمسقلا دعب ةدم هب مفتني نأ ةمسقلا لبق امهدحأ هيف طرتشا
 نزخلاك عافتنالا رئاس اذك و « رثكأ وأ ةنس هبحاص مهس و همهس امهدحأ َلفتسي

 نأ بلطف نينثا بانم اهدحأ ىرتشاف ةعبرأ نيب لزنم ناك نإ و ى رادلا يف

 ةلدمم ,ةعبرأ ىلع تمسقأ ةعبرأ ىلع مسقي نأ مهسلا وذو ةفل آتم همهسأ نوكت
 . ملعأ هللاو “ ةثالثلا يذ ةعرقو مهسلا يذ ةعرق حرطتو
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 امهنيب لصأ ةمسق يف مكاح ىلإ هكيرش اعد نم

 باب

 ةمسقلا ف ءاك رمثلا رئاسو ةثرولا ىواعد ق

 ام هلوق لوقلاف ؟ مسقن امل : مهدحأ لاقف ءيش لك هديب ناكو دالوأ كرت نم

 عفانم ةمسق هنأ مهدحأ ىعداو مسقلاب ءاكرشلا رقأ اذإو ى ايح مهنم دحاو ماد

 مل ائيش مهدحأ ةصح يف نأ ىعدا نمو ى ءيشلا تاذ ةمسق هنإ : لاق نمل لوقلاف

 مهنأ نوملعي ال مهنأ اودهش ًادوهش ءاكرشلا دحأ رضحأ نإ و ى نايبلا هيلعف مسقي
 نأ الإ « مهنم لك زاح ام ىلإ رظني الو مسقي لاملا نإ :ليقو“اومسقنآلا اومسق
 لك لب“مهدالوألةجح الف مهلك دالوأتام نإو ى ذخأ اب يضر الك نأ ةنيبلا موقت

 يديأ نيب ناك ام ردق ىلع مهنيب وهف مهدحأ ديب نكي مل امو « هيبأ ديب امب ىلأو
 . مهئابآ

 امهنيب) كرتشم ضر َع وأ( لصأ ةمسق ) نأش ( يف مكاح ىلإهكيرش اعد نم)
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 يعادلا ركذ نإ باوجلا همصخ دد رتس ءارش وأ ةبه وأ ث راك,

 ثرإب ناك نإ امهنرومو ي هب اكرتشا ًامجو

 ركذ نإ باوجلا همصخ ) 1 اجلا كلذ ( ددرتسي ءارث وأ ةبه وأ ثرإك ب

 نم كلذ ريغ وأ ةراجإ وأ ءارش وأ ةبه وأ ثرإ نم ( هب اكرتشا اهجو يعادلا
 :الثملاق تتوافتنإو“كلذ قلطأ ءاوس تناك نإف ى ةك رشلا اهب عقت يتلا هوجولا

 نبا نالف همساب ( امهثوروم ) ركذ ( و ) ص كلذ وحن وأ اذهل ثلثو ىل ناثلث

 وأ هتبارق ركذيو انايب داز كلذب فرعي مل نإو « نالف تنب ةنالف وأ “ نالف

 كارتشالا ( ناك نإ ) كلذ وحن وأ اهجوز وأ هنبا انأ : لوقي نأب هنم هلاصتا

 الف مهثروم مكاحلا فرع نإف ى امهرمأ يف ةريصب ىلع مك املا نوكيل ( ثرإب )

 لصألا نأل ى ةلمجلا لهأ نم ةثالث وأ نانيمأ هل دهشي ىتح اهنيب ةموصخلا بصني
 هتومىلإ مصخلا نعذأ ولو « كلذ نم دب الو ى اهلاوز نيبتي قح بحصتستقف ةايحلا

 لوخد نأ كلذو ى هتوم مصخلا ركني مل نإ اهنيب ةموصخلا تبثأ هفرعي مل نإو

 هل زوجي : لبقف كاخحلا ريغ امأو ى توملاب هكح ةلزنمب ةمسقلا رمأ يف مك احلا

 اهجو يعادلا ركذي مل نإو « كلذك مك الا يف ليقو ى ركني مل نإ اهيف لوخدلا
 نإو : « رثآلا ه يفو “ باوجلا مصخلا ك احلا ددرتسي الف ثوروملا وأ هب كرتشا

 بسن ىلعو كلاهلا توم ىلع الودع دوهش اورضحأ مك احلا يدي ىلع مسقلا دارأ
 اورضحأ اذإف ى همسق نوديري يذلا لاملا ةحص ىلعو اذك و اذك مهنأ نيثراولا
 مك احلا ريغو ى مهنيب مسقلا يف لوخدلا مكاحلل زاج تركذ ام عيمج ىلع ًادوهش

 : يمصاملا لاق ى هبلق نأمطا اذإ لوخدلا هل زوجي

 تابجولل تابثإ دعبف ةاضقلل مسقلا ناك ثحو

 هتوم تبثي نأ دعب يأ ةرابم هحراش هنعىكح ك يسلدنألا هحراش لاق
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 ةمسقلا ىلع ربجأ "رقأ نإف 2 كلذب ناك نإ بهاو وأ عئاب ركذ ال

 انمستقا الإ اذك لجأ يضمي ال وأ اذك مويل اهمستقي نأ امهفلحو

 اهيف ررضال ةمسق

 لوخدلا زوجيالهنأ هحارش و يمصاعلا رهاظو . ها ةبيغلاو كلملاو لاملاو ةثرولاو

 تامنم يضاقلا فرميال ناك ولو رك ذ امو توملا ققحت دعب الإ كلذ يف يضاقلل

 ( بهاو وأ عناب ) ركذ ال ثروملا ركذ مزل يأ فوذحم ىلع فطع ( ركذ ال )
 ددرتسي:هلوقنأآل مهوت فطع ةفطاع الو هنم لاملا لصأ نمم مهوحن وأ رجؤم وأ

 يعادلا ركذ طرتشي كلوق ىنعم يف خلا اهجو يعادلا رك ذ نإ باوجلا همصخ

 نإ ) بهاو وأ عئاب ركذ ال خلا اهجو يعادلا ركذ طرتشي : لاق هنأكف ى خلا

 (ةمسقلا ىلع ربجأ ةرقأ ناف)ةبهلاو عيبلا نم روكذملا (كلذي ) كارتشالا ( ناك
 ةهجلا ركنأ وةك رشلاب رقأ نإ و ع تنكمأ اذإ ءايرك ز وبأ لاق اك ىبأ نإ سيحلا

 ح اهب ال:رخآلا لوقيو « ةبحلاب انك رتشا : لوقي نأ لثم ى اهنيبي ىتح امهربجي الف
 ةبسن هذه ( امهفلحيو )هبف نكمت ال ام ىلع مالكلا مدقتو ى اذكب لب : لوقي وأ
 هركي يذلا وهو امهدحأ فلحي نأب اهنيب فلحلا عقاوي يأ ةيعومجت ةيعاقيإ

 ( اذك مويل ) اهيلإيعادلاعم اههرك يذلا مسقي نأ يأ (اهمستقي نأ ) ىلع ةمسقلا

 نكمأ نإ رخؤي الو ناكمإلا بسحب اذك ةنس وأ اذك رهش وأ اذك ع وبسأ وأ
 قيبضت كلذو ص الثم اذك موي يف متتو ةمسقلا يف اعرشي نأ ىنعملاو ‘ ليجعتلا

 ررضال ةمسق انمستقا الإ اذك لجأ يضمي الوأ ) ، طقف اهرادقم ايل لتجأ نأب

 ص هبف مقت ام رادقم نع عيسوت كلذو « ةمسقلا نم اغرف دقو "الإ يأ ( اهنيف

 ص دحاو ىنعم خلا لجأ يضمي ال : هلوقو ى اذك مويل : هلوقب ديري نأ لمتحيو

 ثبح امهوحن وأ نيترابملا ىدحإ ايل ركذي هنأ ينمي « ظافلألا يف عسو هنكل

 دازو “نايهفياك اهلعحيو روكذملا قييضتلا وأ دودحملا روك ذملا عيسوتلا اهب دصقي
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 بلط نإو ص ًاليطعت هنم فاخ نإ اليمح همصخ ىلإ بلطي نأ هلو

 ث هل تّحص نإ هل زاج مهثروم اهكرت تويب قالغإ مكاح نم

 كرتشملا نم هدي هريغ عفري الو ، ةمسقلاب معني ىح ًايبآ نجسو

 ص هبحاصب "رضم" هجوب اهيلإ نعذي دق ةمسقلا هركي نم نأل اهيف ررض ال ةمسق
 نكل و “ةمسقلل نعذأ اذإ كلذب دحاو لك فلحي يأ ايهفلحي هنأ ديرب نأ لمتحيو
 ةمسقل نعد أ ن إو ى كلذب امهمهتا وأ هبحاصب رضم هحو ىلع ايهنم لك اهدار ]

 ىلع مكاحلاو فلاحلا ةين نأل ثنحي مل ررض ةمسق الإ هبحاص ىبأو اهيف ررض ال

 هعم مسقي ليمح وأ س هب يتأي اهيجو ( اليمح همصخ ىلإ بلطي نا هلو ) “ كلذ
 : ءايركز وبأ لاق ى عانتمالا وأ بورهلا وأ رفسلاب ( اليطعت هنم فاخ نإ )

 اذإ كلذ هلف ليملا هيلع ىعدملا ىلع ةمسقلا ىلإ يعادلا يأ يعدملا بلط نإؤف
 ينمي اضيأ كلذ يف مك احلا يصقتسي الو ى كلذ مك احلل نيبتو هلطعي نأ فاخ
 نإ هددري الف هبلع ىعدملا هب ىتأ نإو « يعدملا هبلطي مل نإ ليملا بلطي ال هنأ
 . يع دملا هلق

 ( هل زاج مهثوروم اهكرت ) رود وأ ( تويب قالغإ مكاح نم بلط ناو )
 كرت انم لكاذك و “ ثوروملل ( هل تحص نا ) م احلا اهقلغيف بلطلا كلذ

 ص تنكمأ دقو ةمسقلا هريغ ىبأ اذإ هليطمت مهدحأ دارأ نإ لطعي مهثوروم

 ةمسقلانم (ايبآ نجسو) ثرإ الب ةك رشلا اذك و ى فالخلا ةرم دقف نكمت مل نإو

 الو ) « يمح هيلإ بلط ايطمت فاخ نإ مث « جرحيف ( ةمسقلاب معني ىتح )
 هنإ :لوقب نأب ةمسقلا كرتب ( كرتشملا نم هدي ) يبآلاكلذ ريغ يأ (هربغ عفري

 ةدارإ ىلع ىقبي لب كلذ دجي ال رفسلاك تئش ثبح يليبس يف يضمأ انأف عنتما
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 نالف نبا هنوك ركنأ نإو ى مهيديأ هيف اولعج نإ اهب معني ىتح

 سيل هنأ نيم هيلع هل نكي مل الإو نبب نإ اهيلع ربجأو عم ني
 ء نالف نبا نالف

 نإ ) نجسي مل مأ نجس اهابأ يذلا كلذ ( اهب معني ىتح ) اهل ؤيهتلاو ةمسقلا
 اوئيهتي مل نإ اذك و ى هتمسقل اوئيهت نأب ( ميديأ ) كرتشملا يف يأ ( هيف اولعج

 نم اودجي ملف اوئيهت ثيح عسوتلا نومهوتي يذلا هنأل لوألا ىلع رصتقا نكل

 مهيديأ اوتىثأ نإ ةمسقلانم هدي هربغ عفرب ال هنأ ديرب نأ لمتحمو ى ةباجإ عنتمملا

 نوكينأ هلك كلذ نم ىلوأو ى هنم مهسفنأ اوفني ملو هكلم ىوعد ىلع اوقبو هيف
 ص هئابإ لبق هنم نومفتني اوناك ذإ كرتشملا كلذ نم عافتنالا ىلع نوقبي مهنأ دارملا

 هرفس نأل ص رفسلا هريغل زجي مل يبآلا نجس اذإو ع مسقن هنم جرخأ :هل ليق نإو
 نعذم وهو رفاسي نأ ناث دارأو ىبأو نحسب ملنإو؛نجسلاب 1 اجلا جل ضقن

 . ثلاث ىبأ نإ رفسلا دج م

 هوخأ وأ ركنأو هنبا هنأ ىعداو نالف لام ةمسقل الجر لجر اعد ( نإو )

 هملع ىعدملا (ركنأ)و ثرإ الب ولو كيرش هنأ ىعداو ةمسقل هاعد وأ هثراو وأ

 (عّدم) وه نم(نتيب )اكيرش هنوك وأ اثراوهنوك وأهاخأ هنوك وأ(ندالف نبا هنوك )

 هملع ىعدملا ( ربجأو ) كيرش وأ هثراو وأ هوخأ وأ نالف نإ هيلع ىعدملا نأ

 هوخأ وأ نالف نإ هيلع ىعدملا نأ يعدملا ( نيب نإ ) ةمسقلا ىلع يأ ( اهيلع )

 ىلع ( هيلع ) يعدملل ( هل نكي ملالاو ) ربخلا يزجي الو كيرش وأ هثراو وأ
 اكيرش وأ هثراو وأ هاخأ سيل وأ ( نالف نبا نالف سيل هنا نيمي ) هملع ىعدملا

 نكميدقف زوجتال رتاهتويفن ةداهش كلذو بيغلا ىلع نيمي الو ،آابيغ نوكي هنأل

 نأ وعدملا وه يذلا ركنملا نأ ىلوألاو يعدملا لاق اك وأ نالفل انبإ نوكي نأ
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 ىتح كقدصأ الو س نالف نبا نالف كنأ ردأ مل : لاق نإو

 انع نا وأ انوخأ انعم ًاثراو ناك : لاق نإو ء كلذ هلف 4 نمت

 اهيلع ربجأ الإو ربخب نإو هنب مهعم ثري نمم وأ

 الو كلذ ناكمإلاكيرش وأ اثراو وأ انبل سيل هيعاد نأ فلحي نأ همزلي ال مسقي
 يدنع تبثي مل هنأ دارأ لب ى امطق سيل فانلا ركنملا كلذ يفن نآل هب يردي
 لوقيف مسقن:هل لوقت نأ معي ام ديرب نأ زوجيو “ كيرش وأ ثراو وأ نبا هنا

 كلذ( و) كل اكيرش انأ ام :لوقتف مسقن كل لوقي وأ ى يعم اكيرش تسل :كل
 (كلذهلف)كلذ ( نيبت ىتح كقدصأ الو نالف نبا نالف كنأ ردأ مل لاق نإ ) هنا

 هنأ الو نالف نبا نالف هنأ ردي مل هنأ الو « نالف نبا نالف سيل هنأ هيلع نيمي الو

 نأ نكمي ءيش يف نيميلا همزلي لمفلا هيلإ بسني مل اذإ هيلع ىعدملاو ى هقدصي م
 ةفرعملا تباث الو بيغ نوكي الو دوجولا ناكمإ عم ةنيب هيف دجوت ال امم هفرعي

 لاصفأك هيف دجوت نأ نكمي ال ام امأ و « ىعدملل ىوعدلا نوكت نأ طرشب
 . . نيمي الف بلقلا

 امهريغ ( وا انمع نبا وا انوخأ انعم اثراو ناك ) ةمقلل وعدملا ( لاق نإو )

 ( ربخب نإو ) نايبب هيلع ىتأ( هنيب ) انعم اكيرش ناك وأ ( مهعم ثري نمم )
 هتنيب لبقت ال يريغ ثراولا نإ : لاق ول هنأ ىرت الأ “هريغل ثرإلا ىعدا هنأل

 نيب اذإف ى ةلمجلا لهأ ةداهش وه ربخلاو س ةلاكو الب هريغل لب هسفنل اهنيبي مل هنأل
 عفني مل كلذ نم ىفتناو رضح نإف « اوجتحاو كيرشلا وأ ثراولا كلذ رظتنا

 .ربجأ) نيبي (الإو) هللا ءاش نإ خبشلا دارم اذه « ةمسقلا ىلع ربجيف نايبلا كلذ
 ةضيرف ضرفت نأ كلذو هتصح نم هل رقأ نم يطميو ةمسقلا ىلع يأ ( اهيلع
 ةمماجلا لصحتف عبرألا بسنلا نم اهنيب ام رظنيو رارقإلا ةضيرف مث راكنإلا

 هيف برضي مهسلا ءزج وهف جرخ امف « راكنإلاو رارقإلا ةضيرف ىلع مسقتف
 مهس هءزج يف ابورضم راكنإلا ةضيرف نم هل ام ركنملل ىطعيف
 عفديف راكنإلا ىلع هل امو رارقإلا ىلع هل ام رقملل ضرفيو “ هتضيرف
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 هيلإ بسني مل نإ هيلع ىعدملاو بيغ هنأل يعدملا ىلع نيهي الو
 :لعف

 ،نينثانم راكنإلا ةضيرفخأب امهدحأ رقأ نيوخأ يفف هل "رقملل امهدحأ لضف ام

 امهدحأ برض لصاحو « نانيابتف ةثالثلاو نانثإلاو ى ةثالث نم رارقإلا ةضيرفو

 ىلع اهتمسق نمو ى ةثالث رارقإلا ةضيرف ىلع اهتمسق نم لصحي ةتس رخآلا يف

 ةضيرف مهس ءزجو « نانثا رارقإلا ةضيرف مهس هزجف ى نانثا راكنإلا ةضيرف
 ،ةثالثبراكنإلا ةضيرف مهس ءزج يف بورضم مهس ركنملا خاللف « ةثالث راكنإلا

 ةضيرفنم هل و “ نينثاب اهمهس ءزج يف بورضم دحاو رارقإلا ةضيرف نم "رقملل و

 . هب رقأ نمل هيطميف دحاو هديب لضفيف « ةثالث راكنإلا

 نيمي ال :لوقي نأ ىلوأآلاو<ةمسقلل بلاطلا وهو ( يعدملا ىلع نيمي الو )

 وهو همصخ ىلع اقح هل نأ مك احلا دنع ىعدا هنأل ايعدم هامس نكل يعادلا ىلع

 كيرش وأ ثراو انعم سيل هنأ فلحي نأ يعادلا مزلي ال هنأ ىنعملاو « ةمسقلا

 نوك يأ ( هنأل ) ص خبشلا حاضيإ ىلع هللا دبع يبأ مالك ىضتقم اذه « نالف وه

 بيغ يهف “ يفن ةداهشو رتاهت كلذو “ ( بيغ ) مهمم سيل كيرش وأ ثراو
 ىنعمب عضأو ردصم هنأ ىلع هنع بئاغ رمأ يأ بئاغ ىنعمب وأ « ةبويغ وذ يأ

 ال حيحص ةلأسملا هذه لبق ابئاغ : خيشلا لوقو < بيغ ىلع نيمي الو « لعاف مسا

 ص تيأر اك ليوأتلا ىلإ جاتحي بيغ ظفل لب « بيغ ظفلب حالصإلا ىلإ جاتحي
 يتأي وأ "رم امم ةلأسميف آدحأ نايبلامزل اذإو ى هللا دبع وبأ لاق ام سكع كلذو
 يعدملا ىلع فطع ( ىعدملاو ) ى ك احلا رظن بسحب لجألا هلف لجألا بلطك
 ء ةمسقلل بلاطلا انه وهو ( هيلع ) هدعب باوجلاو ی طرشلا هربخ أدتمم وأ

 هعم نأب مكاحلا دنع هيلع يعدا هنأل هيلع ىعدم هامس و ى مومعلا دارملا نكلو

 ص هيلع نيمي الف ( لعف هيلإ بسني م نإ ) هيلع ىعدم لك دارملاو ى رخآ اثرا و
 لعفلا هبلع ىعدملا ىلإ يأ هيلإ بسن اذإ : رماع خيشلا لوقي نأ رهاظلا : لبق

_- ٥٧٦ - 



 عدمأ ةنيب هيف حصت امم هفرعي نأ نكب ءيش يف نيميلا همزلي امنإف
 ىضرو تايداقتعاك الو . رحبلا رعقو ضرألا موختب ام وحن يف ال

 تباث الو ، هدوجو نكمي ثراو راكنإك ًابيغ نكي ملو بلقلا
 ىعاا نإ هنم الإ تيملا دجوي ال كراوب كسمتسمك ةفرعملا

 مل نإ هلوقب خيشلا راشأ هنأ رهاظلا : هللا دبع يبأ لوق امأو “ خلا نكمي ءيش يف

 ثحبفق راكنإلا دنع اقلطم نيميلا همزلي لعفلا هيلإ بسن اذإ هنأ الإ « خلا بسني

 نإ راكنإلا ىلإ ةبسنلاب اهبلاغ وأ اهلك دويقلا هذه نإف ى ملسم ريغ هنأب "ضعب
 يف نيميلا همزلي ) امنإ هنآل يأ ( امنإف ) ةرهاظلا حراوجلا لمف لفلاب دارأ

 يأ(ضرألا موختب ام وحن يف ال عةدم ةننيب هيف "حصت امم هفرعي نأ نكمي عيش
 (الو) ص بولقلا ريغ يف ىفخي ايم ( رحبلا رعقو ) اهضعب تحت وأ اهلك اهتحت ام
 لصاحو « (بلقلاب ىضرو تايداقتعا ) رومأ سنج ( 5 ) بولقلا يف ىفخي اهف
 يف ام ىلع نايب نكمي الو دجوي ملف نايبلا نكمي ثيح يمه امنإ نيميلا نأ كلذ
 يف ام ىلعو هتفرعم نكمي ام لك ىلع فلحي : ليقو ى يفتخم ماد ام هوحنو بلقلا

 لثمو ابيغ نكي مل ىلع فطعلاو هيلع ىعدملا ىلع ( ابيغ نكي ملو ) بلقلا
 تباث يأ ( ةفرعملا تباث الو هدوجو نكمي ثراو راكناك ) : هلوقب ةبيفلل

 كسمتسم ةلأسمك يأ ( كسمتسمك ) بابالإ دلولا روصتي ال ذإ ةلمجلا يف دوجولا

 كلذ ناك ةمسقلل بولطملا هدوجو يعدي ( هنم الإ تيملا دج وب ال ثراوب )

 صتخي الو « هريغ عم وأ هدحو تيملل ثراو هب الإ تيملا دجوي ال يذلا ثراولا

 هيلع لخدأو اليثمت هب لتثم هنأ ليلدب هب الإ تيملا دجوي ال نمم ةفرعملا توبث
 كلذ دمب اضيأ هلشمت ليلدبو ى امهلوخدم ريغ دجوي نأ اهيف لصألاو ى فاكلا

 ( ىعدا نإ ) نا وأ دج وأ ريأك اننود ثرب نم كرت لاق نإو : لاق ذإ نبإلاب
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 نوكت نأ طرشب ةدجو مأو دجو نأك كلذ دحصف همدع هملع

 3 هدحاج فلحي ال ذإ ليكو ال س ةفيلخل نإو يعدملل ىوعدلا

 هفيلحت ىلع لكوي مل نإو

 مدع وأ ثرإلا نم ةعنام ةفصب هفاصتا وأ توملاب ( همدع هيلع ) ةمسقلا بلاط

 بولطملا ( دحجف )"دج الو هل بأ ال همأ نبا وه : لوقي نأ وهو الصأ هدوحو

 الإ تيملا دجويالزمل "دجلاو بألاب لئثم ( ةدج و مأو دجو باك كلذ ) ةمسقلل
 ةوخإلاك دجلاو بألا هبمجححي نمم هريغ ناك اذإ كلذو “ هدحو ثريو هب

 :هلوقو“هعم هريغ ثريو هب الإ تيملا دجوي ال نمل مألاو ةدجلاب لّتشمو ى مامعألاو
 : هلوقو“نيميلا همزلي امنإف :هلوق ىلإ ادئاع ( يعدملل ىوعدلا نوكت نأ طرشب )
 يعدملل ىوعدلا نوكت نأ طرتشي نأ طرشب :هلوق ىلإ ادئاع ( ةفيلخل نإو )

 يأ ةفيلخل تناك نإو ى هيقلن الو طرشلا اذه ربتعن يأ ى ةفيلخل تناك نإو

 يعدي ناك نإ امإو ى هسفنل ىعدي نوكي نأ هريغ ناسنإلا فيلحت يف طرتشي
 فطع (ليكو ال ) : هلوقو « هفيلحت هل تبثي الف ةفالخ وأ ةلاك و وأ رمأب هربغل
 “فيلحتلاىلع ليك و ريغ ماصخلاو ىوعدلا ىلع ةفيلخل نإو يأ “فوذحم تعن ىلع

 وه ناك ءاوس مصخلا فلحي هنإف فيلحتلا ىلع ليك ولا امأو فيلحتلاىلع ليك و ال

 هنكل ىوعدلا لي م وأ اهب رومأملا وأ اهيلع ةفيلخلا وأ ىوعدلا ىلع اضيأ ليك ولا

 وأ ةفيلخلا ( فلحي ال ذإ ) : هلوق ىنعمو ى هب رمأ وأ طقف فيلحتلا ىلع لك و
 هل تبثيل هنأ( هفيلحت ىلع لكوي مل نإو هدحاج ) ماصخلا ىلع ليك ولا وأ رومأملا
 طقف هيلع لك و اذإ ايف هل تبث لب « لكوي مل مأ هيلع لتك و “اقلطم فيلحتلا
 نإ و : هلوقف ى هبلع ليك وتلاب ديقملا فيلحتلا لب قلطملا فيلحتلا هل تبثي مل يأ
 : لاق هنأكف فلحم ال : هلوق عومجم الو ةيفانلا الل ال فلحي : هلوقل ةياغ لكوب ل

 اذإ ال هىلع لتك و اذإ تبثي امنإو ' ,فتنم فيلحتلا ىلع لك وم ريغ وهو هفيىلحت
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 نأل ةنرولا هل فلحيال هريغل ًآني٥َد وأ ةيصو ىعأا نإ ثراوك

 الإو ص تبلا ىلعو ، رشاب نإ هيلع ىعدملا فلحيو 0 ريغلل امهاوعد

 مكاحل ترهظ نإ ةرضملا نيمي الإ هنم حازي الو 2 ملعلا ىلعف

 وأ ةمسقلل يعد نيح ( هربغل انيد وأ ةيصو ىعدا نإ ثراوك ) هيلع لكو م

 ءانبلاب ( ةثرولا هل فلحي'ال ) هل نايب الو كلذ ةثرولا ركنأو دعب وأ لبق

 وأ ث ةثررلا عفرو ديدشتلاو لوعفملل وأ ى ةثرولا عفرو فيفختلاو لعافلل

 مهفلحي ال وأ ةثرولا هسفنل وه فلحي ال يأ ى ةثرولا بصنو ديدشتلاو لعافلل
 يأ ( امهاوعد نأل ) ص هبف لخد هل سيل و فبلحتلا يف هل ةلاكو ال ذإ ريغلا كلذل
 ىلع مهفتلل ةعابت وأ هسفنل انيد ىعدا ولف ( ريغلل ) ةيصولاو نيدلا ىوعد

 ( هيلع ىعدملا فلحيو ) : لاق اك اورشابي مل نإ مملا ىلع وأ ى اورشاب ايف عطقلا
 يأ ( تبلا ىلع ) ةرشاملا هملع تيعدا وأ ( رشاب نإ ) هريغ وأ ناك اثراو
 ناك ام وأ « اذك كل “يلع ناك ام : وأ « اذك تلعف ام للاو : لوقي نأب عطقلا

 هيف بتك يذلا باتكلا هدنع نأ هبلع يعدي نأ لثم « كلذ وحن وأ اذك الإ

 تفع ام كلاو : لوقي نأب ( ملعلا ىلع ) فلحم (ف) رشابي ( الإو ) “ رارقإلا
 الإ) فيلحتلانم يأ( هنم) لزعي ال ( حازي الو ) « اذكب انث"روم كل “قأ هنأ

 نيميلاو 'ماللا رسكب فّلحلا لعف فيلحتلا نإف ى عطقنم ءانثتسا ( ةرضملا نيمي

 هنال نيميلل هنم «ءاه» دوع زوجيو ىاهنع حازي ةرضملا نيمي نكل يأ“فلاحلا لمف

 هنإف ةرضملانيمي الإنيميلانم عزني اليأ ،الصتم ءانغتسالانوكيف ثنؤيو ركذي

 ال ايف همصخ نم مصخلا اهبلطي يتلا نيميلا يهو ( مكاحل ترهظ نإ ) اهنم عزتني
 نيمي نم لجرلا عزني :«ناويدلا»يفوهبيرلا نع هزنم وهو هيف ةرامأ الو“هيف مهتي
 هيلعهيعدي ايفتايدمتلا ريغو تايدمتلاهوجو نم اهريغو تالماعملا عيمج يف ةرضملا

 تانامألا نم هدي ام وأ هلافطأ وأ هدبع وأ هشاومهتدسفأ وأ هسفنب همل و امم
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 ال نم وأ نا وأ دج وأ بأك اننود ثري نم كرت : لاق نإو

 كرتي مل هنأ نبب يعدملا مدحجف ةدج وأ مأك هنم الإ تيملا نوكي

 الو نيب نإ ةمسقلا ىلع همصخ ربجيو ص ربخب نإو همصخو هاوس

 فرعي ًاثراو ىعدا هنأل هيلع نمي

 نيمآلاةرضملا نيمي نم عزني ال : ليقو « نيمألا الإ ةرضملا نيمي نم عزني ال : ليقو
 ص هبلع ىعدملا ةرضم هنبميب دارأ هنأ يعدملا مكاحلا مهتي نأ كلذو ى هريغ الو

 ةرضملا نيميو“اندنع ةرضملا نيمي اذه لجرلا اذه فلحي امنإ :ك احلل ءانمألا لاق وأ
 هل سيل ام ىلع هيلع ىعدملا فلحي نأ دارأ امنإ هنأ يعدملا ءانمألا مهتي نأ وه
 . ها ةرضملا هنيمي دارأف هيلع

 دج وأ باك اننود ثري نم ) تيملا ( كرت ) ةمسقلل وعدملا ( لاق نإو )
 ا لثم ( ةدج وأ ماك هنم الإ تيملا نوكي ال نم وأ ) قيقش خأ وأ ( نبا وأ
 يعادلا وهو ( يعدملا مهدحجف ) ادعاصف قوف ةثلاثلا وأ قوف ةيناثلا ةدجلا

 ( و هاوس كرتي )تيملا يأ ( هنأ ) ةمسقلل بلاطلا (نّئيب ) هنايب "رم اك ةمسقلل
 همف روظنم ىفاضإ رصحلاو “ًاددعتم وأ ادحاو همصخناك ءاوس (همصخ) ىوس

 هاوس ىف ءالا و“ةمسقلل بولطملا هيعديالرتيمل دارملاو ‘ةمسقلل بولطملاهاعدا نم ىلإ

 (نيب نإ ةمسقلا ىلع همصخ ربجيو“ربخب نإو) اهلوعدملا همصخب دارملاو يعادلل

 نيمي الو ) نيبي مل نإ ةمقلا ىلع نولطميو هدوجو يعدي نم كرتي مل نإ هيلع
 ةمسقلل وعدملا يأ ( هنأل ) كلذ كرت تيملا نأ ةمسقلل بولطملا ىلع يأ ( هيلع
 يذلا ثراولا نأل هجولا اذه يف ةنيبلا هبلع تناك امنإ و ( فرعي اأثراو ىعدا )

 هأزجأ امنإو “ةنيبلا هيلعف هتوبث دعب هافن نمف“هنم"دب ال ةمسقلل بولطملا هاعدا
 هنأ ىرت الأ رهاظلا ىلع ةداهش وه امنإو عطقلا هيف حصي ال ءيش كلذ نأل ربخلا
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 لتاق وأ كرشم وأ "دبع و ا انثروم اذه ثرو ام : لاق نإو

 . . ...... .... نيمي الف الإو نيب اثالث قلاط وأ

 نإف ث امفادتت مل نيتداهشلا نأل اهتداهش لطبت مل رخآ ثراوب نادهاش دهش ول
 نمضتم هراكنإ نأل ركنم هنأ عم ةنيبلا هيلعناك امنإ وهينظ اهبف ثرإلا راصحما

 كردي ململا ىلع نيميلا نأ ورمع نب دمحم للا دبع وبأ رهظتساو ثراولا توم ىوعدل

 :خيشلا لوق هللدي امك نكمم رمأ هب ملعلا نأل توملابملعلا هيف ركنأ ام عيمج يف
 يفو ؛ هفرعت نأ نكمي قالطلا نآل قالطلاب ملعلا مدع ىلع فلحت ةأرملا نإ
 ةمسقلل بلط وأ بيعلا وأ طلقلا وأ نيغلاب ءاكرشلا ضعب ىعدا نإ : « ناويدلا »

 نم فلختسا دق هنأ“ضعب ىعداف ضعبباغ وأءاكرشلا ضعب رضحي مل هنأ ىعداف

 بئاغلا ةريشع ىلع ءاكرشلا ىعدا وأ ى انعم مسقت هتثرو نأو تام هنأ وأ مسقي

 ىعدا نإ اذك و ى نايب نكي مل نإ ءيشب كلذ سيلف هتبيغ دعب هكلم لخد هنأ

 وأ قافأ وأ مدق نإ بئاغلا وأ نونجملا وأ لفطلا ةفيلخ عم اومستقا مهن أ ءاكرشلا

 لوق لوقلاف هنع هتفالخ تحص نم عم ةثالثلا دحأ فلتخا نإ و ى ركنأف غلب
 . ةفيلخلا

 ةمسقلل بلاطلا اذه يأ ( اذه ثرو ام ):ةمسقلل بولطملا ( لاق نإو )
 نإ ( اثالث قلاط وأ لتاق وا كرشم وأ دبع وه ) بلاطلا اذه ( امنإ انثروم )
 نبا هنأ وأ تام هدوح و ىعدملا نأ نيسي نأ ناسلا هجوو 0 ىثنأ بلاطلا ناك

 قالط وه امم كلذ وحت و تتافو اثالث اهنم رهاظلم وأ كلذك بأ وأ هل ال نالفل

 وأ هت ةدع تمت “ايمجر قالط وأ“انئاب اقالط وأ؛لوخدلا لبق ةدحاو قلاط وأ

 ( نيمي الف ) نيبي ( الإو ) “ نايبب لاق ام ىلع تأيلف يأ ( نثيب ) تمرح
 ململا يف الو ركذ امم هوحن وأ ادبع ثروملا نوك ءافتنا يف بلاطلا ىلع بولطلل

 هنأل لتقي ملهنأ نيميلا كردي ملو مالسإلاو ةيرحلا سانلا يف دعاقلا نأل كلذ ءافتنإب
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 نيب هسفنل كلف بسن نإو ، ررضلاب مهتي مل نإ قالطلا ىلعالإ
 . ٠ ٠ ٠ هعم ثرو هن أ يعدملا

 وهو هريغ هلتق هنأ ىعدا اذإ ةلوبقم هنيبو ىعدا ول هلثم ع دمو هلثم ثراو

 لتقلا ةثرولا هيلع ىعدا اذإ كلذ يف هل ىوعد ال بنجألا ذإ بنجآلا فالخ

 مل نإ ) قالطلا هل ملع ال هنأ ىلع بلاطلا فيلحت هل نإف ( قالطلا ىلع الإ )
 ةدارإب مهتي نأب فيلحتلا ةدارإ يف ( روضلاب ) ةمسقلل بولطملا يأ ( مهتي

 عزنلا يف قباسلا فالخلا ىلع ةرضملا نيمي نم ةبلاطلا تعزن مهتا نإو “ ةرضملا نيمي

 ص هوحنو قالطلاب فرعت رأ نكمي هنآل نيمي اهيلع بولطملل ناك امنإ و ى اهنم
 لتقلا هؤايل وأ عدي ملو هلتاق ملعي ملو تّيم يف لتقلا ةمالع تدجو ول هنأ ملعاو

 نكي ملو ماحزب لتقي ملو ةعامجلا دجسم يف دجوي ملو ارح ناكو هنيعب دحأ ىلع
 دجو يذلا دلبلا لهأ ىلع بجو دلبلا لهأ ريغ نم ةوادع هنيبو هنيب نم دلبلا يف
 يمجعأ ريغ آرح القاع اغلاب لجر نوسمخ مهنم فلحي نأ اهنم بيرق يف وأ اهيف
 ترركتنيسخلانم لقأ مهيفناك 'نإ و“هلتاق انملع الو هانلتق ام :انيمي نوسمخ كلذف

 ماكحأ يتأتو“انيمي نيسمخ فلح دحاو اهيف ناك ولو « نوسمخ متت قحمهيلع نيميلا
 ام وأ اثالث اهقلط ام : اهجوز فلح تتام نإو “« تايدلا باتك » يف ةماسقلا

 (بسن نإو).“ ثرإلا تيفي امم هيلع ىعدا ام بسحب فلحي ص تتاف ام وأ رهاظ
 وأ اثالث قالط وأ لتق وأ كرش وأ ةيدوبع نم روكذملا ( كلذ ) ةمسقلل بولطملا

 فصتم ىنإ : لاق نأب ( هسفنل ) ةأرمإ ناك نإ كلذ وحن وأ ةمرح وأ نئاب

 وأ ' هنم ةعناملا تافصلا نم ةفصب وأ « ثرإلا نم ةعناملا تافصلا نم اذك ةفصب
 يذلا ( ثرو هنأ ) ةمسقلل بلاطلا ( يعدملا نيب ) اذك و اذك نم ةدحاوب

 نيبي نأب هل لهأتو هل تبثو ثرإلا قحتسا هنأ يأ ( هعم ) هسفنل كلذ بسن

 جوز اهنأ وأ وه النالف هلتاقنأ وأ اذكب وأ ضرمب تام تيملانأ و رح دحوم هنأ
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 : لاق نإو ، هسفن ىلع هرارقإل هيلع هل نيمي الف نيبي مل نإو

 هنم هتعب وأ بناغلا نالفل هتبهو وأ ءارقفلا ىلع يمهسب تقدصت

 هلام يف لخدت وأ هتوم دعب ثرإلا بلطت وأ كلذب رقت نأب تام نأ ىلإ تيملا
 مهلوق لبقي مل الإو ةيجوزلا ىلع ءاقبلا يف نايبلا طرش اذهو ى ثرإب هيلإ ةبسنب

 ىعدت اهنأ و ص ةمجوزلا ىلع : ةيقاب اهنإ مهل وق درجم وأ هوحن وأ فتنم قالطلا نإ

 اذإو < ةمسقلا ىلع تربجأ هنيبت ل نإف « هوحنو قالطلا نايب ىلإ يه ذئنبح

 تبلغ امنإ و“اهيلع ربجملف ةمسقلل لطعت كلذ نأ رهظ هعم ثرو هنأ يعدملا نسب

 هب تلاق ام ةحص ةدهاشمبو ةمسقلا ليطعتب مهتم هنآل هرارقإ ىلع انه ةنيبلا
 ةنيب مقي م هنآل هل ثرإلا اوتبثا نكل ثاريملا نم هسفن ىفن ولو وهو ى ةنيبلا

 هنأب هملعل هنم ىفتنا ولو ثرإلا نم هلام همصخل لحي ال هنآلو ى هسفنب ءافتنالا

 تنأ وكمهس ىل به:هل لاق ءاش نإف٬ثرو هنأب رخآ امويلاق امبر اضيأو ثراو

 اهبلاط ينعأ ةمسقلا يعدم ( نيبي مل نإو ) بوهوملل "حص بهو نإف « ثراو
 ىلع هرارقال ) هسفنل كلذ بسن يذلا بولطملا ىلع يأ ( هيلع هل نيمي الف )

 : لئاق لاق نإف : خيشلا لوقو “ مسقي الو ثرب الف ثرإلا نم هعنمي امب ( هسفن
 كلذ تلق نإ هانعم كلذك وهف هل ليق : هلوق ىلإ هيلع ىعدملا لاق نإ تيأرأ

 هيلع ىعدملا بسن نإ و : لاق ذإ ى هذه لبق ةلأسملا يف انلق اك رمآلا نأ باوجلاف
 حصت ال دارملا نأ نم هلاكشتسا يف ليق ام ال ىل رهظ ام اذه ى هسفنل هوجولا هذه

 انه ام نأب را ركتلا اىفات ينارولا هتسثأ ولو ثاريملا نم هسفن ىقن ام دعب هتنسب

 تقّدصت) : ةمسقلل وعدملا( لاق نإو) “هنودب تيملانوكي نم هلومشل ةرم امم معأ

 ( بئامفلا ندلفل هتبهو وأ ) ءارقفلا نم سنجل وأ اقلطم ( ءارقفلا ىلع يمهسب

 هلاهتعب وأ ( هنم هتعب وأ ) بئاغ هنكل هب قطني وأ بئاغلا ظفلب قطن ءاوس
 كلذ فقويو ركني ملو لبقي ملف رضاحل هعاب وأ نيكمتلا ىنعم عيبلا نمض وأ
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 لبق ناك نإ كلذ زاجو س هليطعتل ربجأ ماكحألا هذخأت ال نمم وأ

 اهوحنو اهل يعد نميف اولاقو ، ءىربو ةمسقلاب بلاطي نأ

 هذخات ال نمي ) هعاب ( وأ ) هل بهو وأ بئاغل عاب اذإ ه"درو بئاغلا لوبق ىإ

 وأ نيد يف نالفل هتيضق وأ رجآلا هوجو نم هجوو لفط و نونجمك ( ماكحألا

 ىلإ هجرخي نأ كلذ نمو « كلذ وحن وأ قادص يف ةنالفل وأ ىلع ةرجأ وأ شرأ
 لفطلا فالخب هيلع ردقي ال هنكل مكحلا هذخأي ولو هنإف قاطي ال نم كلم
 وأ ةقافإلا وأ غولبلا راظتنا ربتعي مل امنإو اهذخأي ال مكحلا نإف نونجملاو

 ءاعدلا نيح ال هوحنو ةبهلا لعف مدعو ةمسقلاب ةملاطملل ماقملا قيضل فالختسالا

 ا۔منع ( هليطعتل ) ةمسقلا ىلع ( ربجأ ) قحلا عنم دارا هنآ نابف ةمسقلا ىلإ

 نم هنع هلبقي مل نإ ركذ نمل همهسف مسق اذإف “هتوبث دعب قحلا نع رارفلاو كلذب

 وأ رضاح ينفل وأ نيرضاح نيصوصخم ءارقفل هبهو ولف “هوحن وأ نيد هيلع هل

 نونجملاو لفطلا بئانك هبئات هلبق وأ هلبقف هل همهو وأ هل هعاب وأ رضاحل هاضق

 نيحلا يف امأ دوقملا رئاسو ةبهلا تضمو هيلإ لقتنا نم عم كيرشلا مستقاو زاج
 ررضلا عفدو ةمسقلا نكلو « ماكحألا هذخات نمم ءيشلا هيلإ جرخ يذلا ناك نإ

 نم ىلإ جورخلا ناك نإ كلذ دمب امأو « هيلإ جرخأ نم ىلع ال جرخأ نم نأ ىلع
 ىلع الجرخأ يذلا ىلع ررضلا دوجوو ةمسقلا؛لاح لك ىلعو ى ماكحألا هذخأت ال
 . هيلإ جرخأ يذلا

 نم هكيرش مساقيف هكلم نم همهس جارخإ نم روكذملا ( كلذ زاج و )
 ءاعدلا نم ( ءىربو ةمسقلاب بلاطي نأ لبق ) جارخإلا ( ناك نإ ) هيلإ لقتنا
 يف ولو ءانمأ مهنم ةثالث ءارقفلا ىلع ءارقفلل مسقيو 6 اهيلع رابجإلاو ةمسقلا ىلإ
 نميف)بمذملا لهأ نم ءاملعلا يأ (اولاقو)“ةعامجلا وأهبئان وأ مامإلا وأ لاومألا

 راجلل ةداعإ الب رجلاب وأ ةيعملا ىلع بصنلاب ( اهوحنو ) ةمسقلل يأ ( اهل يعد
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 اهنإف اهلبق تبث نإ الإ هب لغتشي مل ةموصخ عطقل هتصح بهوف

 ص ةبيرم ةبهف مصاخي وهو ةبحلا ىعدا نإو ، هل بوهوملل عجرت

 ام مامتإ و دسف ام حالصإو رعغلا نع كرتشملا لاملا ررض عفدك كلذو ى ةلقلا ىلع

 كح ماسقألا هذه ماكحأ نأل كرتشملا يف حالصلاو عفنلا بلج نم هيف اوعرش

 نم اهجرخأ وأ ( هتصح بهوف ) ةىت آلاو ةروكذملا لئاسملا ىف .ةبولطملا ةمسقلا

 مامتإلاو حالصإلا و عفدلا وةمسقلا ىلإ بلطلا يهو (ةموصخ عطقن ) هجوب هكلم
 ر ) اهعطقب حرصي م وأ اهعطقل جرخأ .لأ بهو هنأب حرص ءاوس “كلذ وحنو

 الإ ) “ لبقو هل بوهوملا رضح ولو رك ذ امو “ةمسقلا ىلع ربجي لب ( هب

 ءاطعإلا ىنعمب اهنآل ةبهلا ريمض ركذو « جارخإلا وأ ةبهلا نم ركذ ام ( تبث نإ

 وأ .( هل بوهوملل عجرت ) ةموصخلا يأ ( اهناف ) ةموصخلا لبق يأ ( اهلبق )
 راضحإ يف ةبغر هركذ هلعلو ى هلبق ام هنع ينغي خلا اولاقو : هلوقو ى هبلإ جرحلا

 جارخإلا وأ ( ةبهلا ىعدا نإو ) : هلوق يهو ةدايز ىلع هلاتشا عم خويشلا مالك
 لبق يكلم نم هتجرخأ وأ هتبهو دق : لاق نأب الثم ( مصاخي وهو ) كلملا نم
 اعفد ماقملا كلذ يف ةبهلا ءاعداف مكاحلا دنع ةمسنقلاب بلطلا ماقم يف تقولا اذه

 ةمسقلا هنع حازت الف ى بيرم جارخإو ( ةبيرم ةبهف ) ماصخ ةمسقلا بلاطل

 هيلإ لقتنا نم اهيلإ يعدي امنإف اهلبق نيب نإف ى اهيلع ربجي لب هنايب رظتني الو
 لجأ هلدازيالنكل ؤهل لج ؤبف؟تمهدقتله و هتبه تحص له رظتنينأ ىلوآلا و؛كلذ

 فعضل هيلإ تصني مل نايبلا راضحإ نع الطعم ىعدا اذإ و « الصأ ناك ولو رخآ

 وأ هتبه ةحص كلذ دمد نيبتو مسقف اهيلع ربجأ اذإ و ةبيرم اهنلا ل وأنم هاوعد

 ى مسق نيح كلام ريغمساقلا نأل هيلإ لقتنا نمعم ةمسقلا تدعأ لبق هجارخإ
 كلذ ةلمحو .ء0{ عراب اهيلإ رهج هنأل ةداعإ الف ةلداع ةمسق تناك نإ : لقو

 همعدي نأو ى ذئنيح جارخإلا ءىشني نأ ةمسقلل يعد اذإ ناتروص ؛روص ثالث
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 لام تبرتسا وأ هلبقي نأ ىبأف 2 يكيرشل هتبهو : لاق نإ اذكو

 . . . .. وأ يثروم

 اهيلإ ىعدي نأ لبق ةروصو ى هانلتصف ام ىلع اهيف ةمسقلا هنع حازت الو اقباس
 . لاق ام نيبي ىتح هنع حازتف

 مل هكيرش رارضإ دارأو رجآلا نم هجول هتصح لعج نم : « رثألا » يفو

 رجألا دارأو هكيرش ىلع بقمتي ام فرعي مل نإ تبثو ى ليق ام ىلع كلذ تبثي
 هل مكاحلا ماقأ تام نإو ع ررضلا فرصل هكيرش دارأ نإ ةمسقلا ىلع ربجيف

 هتصح قلعتل زاج رجألاكلذ لهأ نم هنوكل اهلك اهذخأ نإو ى همساقي اليكو

 نم كرتشملا مسقي الو ى ءارقفلا صخي الام ناك نإ اينغ ولو ىاهنم ءزج لك يف

 يدنعو “ هتوم دعب مسقلا إ زوجي الو كلذ هل لمج نم الإ هوحن و دجسملا لاومأ

 ريغ ناك ولو هبيصن يطعأ ةمسقلا ىلع ربحأ اذإو < هوحنو دجسملا مئاقل زوجي

 لخدي نأ ىلوألاو ى هيلع هتيالو هكلم نم هجارخإ ليزي الو هلهأل هلصويف ةقث
 . تاقثلا ريغ اياصولاو ماتيألا ءالكو اذك و ةقث هعم مكاحلا

 وأ ( يكيرشل هتبهو : لاق نإ )امهوحنو ةمسقلا هنع حازت ال ( اذكو )
 نمم هريغ وأ مكاحلا هب بطاخ يويند وأ ينيد "قح يف هيلإ يكلم نم هتجرخأ

 هتبهو : لاق وأ « هكيرشل اباطخ كل هتبهو : لاق نإ اذك و « امهدنع

 هتبهو : هلوق ءانغإل فيعض هجولا اذهو ى ءيشلا كلذ ي رخآلا يكيرشل

 : لاق ىلع فوطمم ( هلبقي نأ ىباف ) ارضاح ناك نإ الإ هنع بئاغلا نالفل

 ( يثروم لام تبرتسا وأ ) “ بماولا مالك نم سيل هنأل « هب يكحملا ىلع ال

 : لاق ( وأ ) ص هتبرتسا : لاقف ثرإ الب ةك رش ناك وأ ى هتبهو ىلع فوطعم
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 مكاح ربجي الو ء كلذ فرع نإ الإ ء اهيلع ربجأ همستقأ ال "مارح

 مارح همهس يف عقو نإو ص دوهش اهرضحي الو بيرم ةمسق ىلع

 . . . > لصألا ف اذهو .« ءيرب هنم هنأ دهشأ

 همامتإ وأ هحالصإ وأ هترضم عفد ينمزلي ال وأ ( همستقأ ال مارح ) كلذ نإ
 حالصإلاو عفدلا اذك و ص ةمسقلا ىلع ( اهيلع ربجأ ) هجوب هبف فرصتلا وأ
 يأ لومفملل ءانبلاب ( كلذ فرع نإ الإ ) نايبب رظتني الو ع فرصتلاو مامتإلاو

 ىنممو « هب اودهشو سانلا وأ مكاحلا وأ هب "رقأو كلذ همصخ فرع نإ الإ
 عفدو ص كلذ وحن وأ مارحلا لهأ طلاخي هنأب ةنيبلا موقت نأ بيرم هنأ ةفرعم

 . ةمسقلا لثم لئاسملا عيمج ف هريغ نع هرض عفد وأ كرتشملا لاملا نع رضلا

 وأ مارح ( ةمسق ىلع ) ادحأ هريغ وأ مامإ وأ ( مكاح ربجي الو )
 الو ( دوهش اهرضحي الو ) بيرلا نيبت اذإ ةققحم وأ ةضراع ةبير ( بيرم )

 عمست" الو « اهبتكي الو ںاهزيجي الوءاهب ىضرب الو « دحأ اهب دهشي الو «مهريغ

 ايف مالكلا اذك و ص ام هجوب اهيف لخدي الو ةموصخلا بصنت الو ىاهيف ىوعدلا

 لخدي ال هنكل نوهأف هرض عفد امأو « هحالصإو همامتإ نم ءيشلا كلذب قلعتي

 ىلع ربجلا يفو ص ةضراع ةبير بيرملا ةمسق ربجي : ليقو كلملا هجوب هعفد يف
 هنأ « فنصملا » مالك ق يتأيو ؟ ال مأ هنع يهنم هنأ ىلع ينبم فالخ هوركملا

 . هللا ءاش نإ هبف اهيلع ربجي ال

 هناب ملع امارح هلك همهس عقو وأ ( مارح همهس يف عقو ) و ايسق ( ناو )
 دهشأ ) فالخلا ةضراملا يفو ةققحملا ةهبشلا اذك و ى اهدعب وأ ةمسقلا لبق مارح

 تركذ ام ىلع ةبيرلا هلثمو اذك وه يذلا مارحلا ءيشلا كلذ نم يأ ( هنم هنأ
 وأ ثرحلأب هيف فرصت دق ناك ولو كلذ هيفكيو ( لصألا يف اذهو “!عىرب )
 مارح هنأ "حص نإو ى هوحن وأ لك أب فلتأ ام نمضي هنكلو امهريغ وأ مرصلا
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 لاق نإو س لخدي مل ام همزلي الو « هنمض هدي لخد اهف هريغ امأو

 ٤ متدرأ نإ لالحلا اذه نم يمهس ينوطعأ : ةثرولا نم دحاو

 ذخأ الإو هوطعأ نإف ى زاج مارحلا نم ال هنم هذخآ انأف الإو

 رخآ مارحلاو امهس لالحلا اولعج نإو ص كرتو

 اضبق نوكي امم حاتفلا ضبق نوكي الو لالحلا نم مهس هل ناكو ةمسقلا اوداعأ

 لخد امف هريغ امأو ) ص هنم يربتلا افك و ى انه اضبق نكي مل لوصألا يف

 رضح اذإف “ضبق ةىلختلا درجم : لىقو ‘ هطح وأ هعفرو هديب هضبق نأب ( هدي
 كلذ نأل هسمي مل ولو ضباق وهف ايهنيب يلخو همهس دنع رضحو اهلبق وأ ةمسقلا

 كلذو ءارقفلا هاطعأ هفرعي مل نإو هكلامل ( هنمض ) هنامض يف وهف فرصت هنم

 هديب همسقي وأ هديب هلوانتي نأ لثم “ هل آامهس نكي مل ولو تبات
 هدي (لخدي مل ام همزلي الو ) ءارقفلا ىلع هقفنأ هبحاص نم سيأ نإو “ هضبقيو

 ملو ًائش عفرب ملو هبرش ريغ وأ هديب هكيرش مسقي وأ هناسلب مسقي نأ لتم

 اذه نم يمهس ينوطعأ ) : ءاكرشلا وأ ( ةثرولا نم دحاو لاق نإو ) “ هطحي
 هنم مكبوني ام اوذخو هنم ينبوني ام ينوطعأ و لالحلا اذه اومسقا يأ ( لدهحلا

 (هذخآ اناف) هيف ينبوني ام ينوطعت ( الإو ) مارحلا ذخآ ال ينإف ( متدرأ نإ )
 نم) ينوطعت ( ال ) لالحلا نم يأ ( هنم ) مكنيبينبوني ام يأ يبيصن ذخآ يأ
 لالحلا نم هبوني ام ( هوطعأ ناف ) ، هعم قحلاو هلوق ( زاج ) ائيش ( مارحلا
 هوطعي ( الإو ) ذخأ هوطعأ نإف وأ ىلوأ وهو دارملا كلذف مهبانم اوذخأو

 نإ كلذو ى هيلع نامض الب هنم مهماهس ( كرتو ) هسفنب هنم همهس ( ذخأ )
 . هل نوربجي مهنإف الإ و “ توافت الب حسم وأ دعي وأ نزوي وأ لاكي امم ناك

 لالجلا اوطلخ وأ ( رخآ ) امهس ( مارحلاو امهس لالحلا اولعج نإو ]
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 : لاق نإو ى هلاحب كرتشم وهو 4 زجع ل لالحلا ىلع هتعرق تعقوف

 تطاحأ نويد انئروم ىلع وأ « اهتمسق ملعت مل وأ 3 انتضيرف تعاش

 هل نمي الو > ربخت نإو > هنب اذكو اذكب ىصوأ وأ > هتكرتب

 ، هيلع ىعدم ىلع

 ىلع وأ ( لالحلا ىلع هتعرق تعقوف ) اوعرقف اهضعب ىف وأ مهس لك يف مارحلاو

 مل ) مارحلا اوذخأو ةعرق الب هل امهس لالحلا هوطعأ وأ مارحلاو لالحلا

 هنأكقمارحلا ةلباقم يف هذخأ دق هنكل مارحلا نود لالحلا ذخأ ولو هنآل ( زجي

 مارحلانم هبوني امم مهيديأب امب هارتشا هنأك مهبوني امم هديب ام ذإ مارحلا ذخأ دق

 وه) لالحلا ( و ) « مهل الو هل لحي ال مارحلاف « مارحلا يف دحأل كلم ال هنأ عم

 فلتخم ةضراملاو مارحلاك ةققحملا ةبيرلاو ( هلاجع ) مهنيب ( كرتشم

 همسق مث مارح نم ةعطق لام يف ناك نإ : يلع وبأ [لاق] « رثألا » يفو اهيف
 ذخآو ص هل زاجو لالحلا ذخأ نم كلذ رضي مل هبانم يف مهضعبل تعقوف ةثرولا

 . ه ١ هب مهلعل كلذ لملو هئاكرش ىلع عجري الو هلهأ ىلإ هماسد مارحلا

 ىلإ لصوتن ال ىقح اهلهأ ةرثكل ( انتضيرف تعاش ) : وعدملا (لاق نإو )
 ىقح اورظتناف ( اهتمسق ملعت مل وأ ) هوجولا ضعب نم ءافخ وأ ءاكرشلا ماهس
 الف طحت ىل وأ ( هتكرتب تطاحأ نويد انثوروم ىلع وا) ى اهلمع نم اهب انربخي
 ةيصولا ذفنت ىقح مسقن الف ( اذكو اذكب ىصوأ وأ ) “ نويدلا نم أربذ ىتح مسقن

 ةعابت وأ ةكرشلا ةهج نمنويد ءاكرشلا رشعم انيلع وأ ، هاوس مسقن امنإف نيعب وأ
 ىلع ربجأ نيبي الإو ى هريغل ىعدا هنأل ( ربخب نإو ) هلاق ام نيبيلف يأ ( هنيب )
 ( هيلع ىعدم ىلع ) ةمسقلل بولطملا كلذ لئاقل يأ ( هل نيمي الو ) ؤ ةمسقلا
 عونمم هنأو “ هدمب امو عوبشلا نم ركذ ام هيلع لئاقلا كلذ ىعدا يذلا ىلع يأ
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 لاق ام نالطبب فلحي نأ هيلع كردي ال يأ ةمسقلل بلاطلا وهو كلذل ةمسقلا نم
 كلذ ( نيبي مل نإ ) هسفنل عةدمب سيل هنأل هلاق ام ةحص ملمي ال هنأب الوأ وعدملا

 . ةمسقلل وعدملا

 لصوتيال هنأ رهظيو نالف ينب هلهأ نم نأ نيبي نأ ةعاشإلا يف نايبلا هجوو

 نيميلا كردي الو ربخلا هيزحح و ةنديلا هىلمف انمسق دق : لاق نإو > مهماهس ىلإ

 يعدم ىلعف تمي ل : لاق نإو « ةمسقلا ىلع ذخؤيو ةنيب الو ربخ هل نكي مل نإ

 ؟ نيمسلا كردي الو ةنيبلا دح ل نإو > ربخلا هيزحم الو نايب هتوم

٣ 

 ملعأ هللاو .
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 لصف

 يف هل نأ اهيلإ ةباجإلا وأ ةمسقلا دعب مهنم ثراو ىعدا نإ

 نيد وأ ءارش وأ ةيطع لصألا

 لصف

 ‘تيملا ىلع تتبثقلا قوقحلاو اياصولا هنم ىدؤت نأ لبق لاملا مسق زوجي الو

 مل زاج نمم يف هتيصو لمج نإ و ضعب هزاجأ دقف كلذ ردق هنم فقو نإو

 جارخإ تدرأ قمو لاملا مسقن : يصولل اولاق نإ و « هومسقبف نمثلاب هؤادف

 ى هومسق ةثرولل هلام ءامرغلا دحأ زاجأ نإو « كلذ اودجي مل كانيطعأ ةيصولا

 كيرش وأ ةثرولا نم يأ ( مهنم ثراو ىعدا نإ )و ءامرفللف تيملل هكرت نإو
 يف هل آنأ ) اهيلإ ناعذنإلاو ( اهيلا ةباجالا ) دمب ( وأ ةمسقلا دعب ) ءاكرشلا

 وأ ءارش وأ ةيطع ( همسق ديرأ يذلا وأ موسقملا اهلك وأ ضرملا وأ ) لصألا

 لبق هلناك نمم مهريغ وأ ءاكرشلا وأ ثوروملا هايإ هاطعأ هضعب نأ ىنعمب ( انيد
 نيدلا نأ مولعمو ص تيملا ىلع انيد هل ناك وأ ‘ ركذ نمم هارتشا وأ « ةكرشلا

 نأ وأ ص كرتشملا كلذب ةقلعتم ام ةعابت وأ « هلام لكب قلعتم تيملا ىلع يذلا
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 . . ءزوجو.ءلبقي ل كلذ نبو

 وأ هنيد يف كيرسثلا وأ وه هيطعي وأ « كرتشملا كلذ نم ائيش هث"روم هيطمي
 عيبرلا دنعهنايب ( لبقي مل ) هلاق يذلا :( كلذ نيبو ) كرتشملا نم ائيش هتعابت

 لاق اك ههجوو ت هب لغتشا الإ و « ناعذإلا نع ءاعدالا لاصفنا طرشب هللا همحر
 ص هدوهشلو لاملا كلذ يف دعب هاوعدل بيذكت هتباجإ وأ هتمسق نأ : خيشلا

 هنأب ةنيبلا تماق اذإ دعب الإ ملعي مل وأ ةباجإلا وأ ةمسقلا لبق هتنببب ملع ءاوس

 ىلوألاو ى قالطإلا رهاظ اذه « لعي مل هنأ الو ملع هنأ نيبتي مل وأ اهدعب ملع دق
 هنإف دجي ملف ثحبي هنأ سانلا ملعي نأ لثم اهب ملعي مل هنأ ةنيبلا تماق نإ هنأ
 مل وأ اهب ملاع هنأ ةنيب تماق لب اهب ملعي مل هنأ ةنيب هل مقت الإو دعب هتنيب لبقت

 لوق كلذل لديو « لبقت الف اهب ملعلا مدع ىلع لدي ام ىلع الو اهب ملعلا ىلع هل مقت
 ةبسن بيذكتلا نآل « ملعلا عم نوكي بيذكتلا نإف ڵ هاوعدل بيذكت : خيشلا
 : لاقي نأ الإ مهللا ى عقاولا فالخب ادمع رابخإلا بذكلاو « بذكلا ىلإ

 هنا بذكلا يف لوق وه اك دمع الب ولو عقاولا ةقفاوم مدع ىلإ ةبسن بيذكتلا

 ضعب هزاجأو يأ هنايب لوبق ( زوجو ) دمع الب ولو عقاولا فالخ رابخإلا
 انه دارملاو ‘ نيفرطلا ىوتسمبو بجاولاب قداص عنملا مدعو هعنمي مل يأ انخياشم
 ال اهيلإ هتباجإ وأ هتمسق نا هدقع ههجو طوحأ خيشلا اذه لوقو “ بجاولا

 هل للا نيبو هنيب ايف نوكي دق ءيشلا نأل هدوهشل الو هاوعدل بيذكت نوكت
 يف هئطخل وأ هنايسن وأ هنايبب مايقلا نع هلوهذل رهاظلا كحلا يف هل نوكي الو

 دقو ى انايب هل نأب هملع مدعل وأ “ ىوعدلا مدقي ملو ةمسقلل هتباجإل وأ ىوعدلا

 هتمسق اضيأو « توبث الإ عقاولا يف ام دزي مل نايبلاب ماق اذاف « عقاولا يف هل تبث

 هنأ امهف هنم مهفي لب كلذ يف هل ءيش ال هنأب احيرصت تسيل اهيلإ هتباجإ وأ
 هنوك يف فلتخم باطخلا ليلدو ى لبق ايف باطخلا ليلد كلذو ت ءيش هل سيل

 عم ىحلا لاطبإ هنم مزلي ام ايس الو « ضعب دنع فيعض ةجح هنوك و « ةجح



 ىعدا ول كلذكو ءىلوألاك دعب ةمسق بلاط ةوعدب لغش ال اذكو

 اهيلع اورباجتو اهل باجأ مم هجوب 5 ملو 7 ةوعد لصألا ف

 نإو ص اورباجتو باجأ نيح طرش نإ الإ هتوعدل اعوجر دجي ال

 هت وم عدمم نب يتح انثر ١ و :ب ل ق

 . ريثك باطخلا ليلد عنم لدعلا رصتخم يفو ى هيلع ةنيبلا ةماقإ

 ىعدا مث اهبلط نأب هبلط دمب يأ ( دعب ةمسق بلاط ةوعدب َلفش ال اذكو )
 ةلئسملا ( ك ) اهدعب ركذ ام وأ ةيطع اهبلك وأ ضرملا وأ لصألا يف هل نأ

 : عيبرلا يبأ لوق ىلعف ث ةباجإلا وأ ةمسقلا دعب كلذ هؤاعدا يهو ( ىلوألا )

 ول كلذكو ) “ طوحأ وهو لبقت : خويشلا ضعب لوق ىلعو « هتنيب لبقت ال هنأ
 وأ ضرملا ق وأ ( لصألا يف ) كلذ دمب وأ ةمسقلل ىعد" نأ لبق ( ىعدا

 ةداهش يف حبرجتك ( هجوب ) هتوعد ( متت ملو ) اهيلع ( نتيبو ةوعد ) اهيلك
 امهدحأ وأ ًارض نامفديو اهسفنال ًاعفن نارح اهنوك و نيدهاشلا دحأ وأ دوهشلا

 دعب عوجرلا دجي ال هنأل اورباجتي مل وأ يأ ( اورباجتو امل باجا مث ) كلذك
 ركذلاب رباجتلا صخ هلعلو ى رباجتلا دعب وأ رباجتلا لبق عجر ءاوس « ةباجإلا

 يهو ( هتوعدل اعوجر دجي ال اهيلع ) عوجرلا توف هفوخ نيح وه هنأل
 عوجرلا ( طرش نا الإ ) ائيش امهيلك وأ ضرملا يف وأ لصألا يف هل نأ هاوعد
 (اورياجت)نيح وه (و) ةمسقلا ىلإ ( باجأ نيح ) اهحيحصت دجو اذإ هاوعدل
 لوق ىلع امأو ب عيبرلا يبأ لوق ىلع رباجتلاو ةباجإلا نيح لاق هنأك اهيلع
 ( لاق نإو ) ى انايب اهيلع ححص اذإ هتوعدل عوجرلا دجي هنإف خويشلا ضعب
 (هتوم ع دم نتيبىتح ) انثرإ وذ وأ انثوروم يأ ( انثراو ) : ةمسقلل وعدملا

 وه تول يعدملاو ى عزانتلا ىلع نسب وأ عدمي هتوم بصنو “ عدم نيونتب
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 نم هانكرتشا ام انمستقا : لاق نإو ‘ تب نيم الف الإو لودع

 تب نيمي الف الإو ربخب ولو نبب 4 اذك لبق

 كاحلا كحي الف ركنأ دق مصخلا نأل لودعلا صخ امنإو ( لودعب ) ةمسقلا بلاط

 مل نإ كلذ يف مهل لوخدلا مكاحلل زاج لودملا ريغ ىلع اوؤطاوت ولو ع مهب الإ
 ركنملا ةمسقلل بولطملا ىلع فلح ال يأ ( اتب نيمي الف ) نيبي ( الإو ) مهبر
 هنأل كلذ هيلع سيل ى تام ام كلاو : لوقي نأب عطق يأ تب فلح توملل
 لودع ريغب نسب نإو “هتومب تملع ام هللاو : لوقي نأب مملا نيمي هيلع لب ى بيغ

 ةمسقلاب هل ذخؤي الف ركنأ نإ امأو « مسقيلف ةمسقلل بولطملا مهركني ملو

 لوقلا ىلع راكنإ ال ث.ح ةلمجلا لهأ ةداهش يزجت امنإ يتأي وأ رم ابف اذكهو

 ( لاق نإو ) ى اهبلطي ام وأ مهبذك نيبي مل نإ اقلطم ةلمجلا لهأ ةداهش ءازجإب
 يأ ءابلا حتفو فاقلا رسكب ( لبق نم هانكرتشا ام انمسمتقا ) ةمسقلل وعدملا

 الف الإو ى ربخب ولو نتيب) ءارشو ةبهو ثرإك ( اذك ) ةهج نم هانكرتشا ام
 هب ململل هفذح و ملعلا ىلع الو ع ( اتب ) اهعوقو ركنملا ةمسقلل بلاطلا ىلع ( نيمي
 عطق نيمي ال اسأر هبلع نيمي ال يأ حالطصإلا نع جراخ يوفل انه اتب هلوق وأ

 هنأ يدنعو ى ةمسقلا رشابي يذلا وه هنأل روصتت ال ملعلا نيمي نأ كلذو ملعالو

 رشابم وهو هيلع“ىعدم هنألو كلذ يف بيغال هنأل اتي ةلأسملا هذه يف فلحي
 همصخ هيلع ىعدا هنأ ةهج نم فلحيلف ركنأ دقو ص ناكمإلا بسحب لعفلل
 '_\‘؛ركنأ نم ىلع نيمملاو ىعدانم ىلع ةنيبلا» : قلع لاق دقو اهركنأ و ةمسقلا
 تبلاب نيمسلا هيلع هنأ : رم اك « ناويدلا ه يق يذلاو ، هيلع ىعدملا وه ركنملا و
 ةيلوتلاو ءارشلاو عيبلا نم هسفنب لجرلا هرشاب ام كلذك و :هتصنو“ترك ذ ايك

 . ھا تاتبلا ىلع هلك كلذ يق كاحلا فلحي هنإف ةمسقلاو ةبهلاو ةلاقإلا و

 )١( هيلع قفتم .
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 . . .. ... . ةمسقلا ركنم ىلع نيمي ال نأ رثكألاو

 عةدم وه امنإ:لوقن انأل « يعدملا ىلع نيمي الو عدم ةمسقلا بلاط : لاقي الو
 اهعوقو ءاعدا ثبح نم لب ةهجلاهذه نم نيميلا سيل و“ةمسقلل ابلاط هنوك ةهج يف
 ءاعدإلا وه ةمسقلا هبلط نأ ملسن ال لب ى هيلع ىعدم ةيثيحلا هذه نم وهف هيلع
 مدع ىلع هبلع نايب ال هنأ ىرت الأ«ىعدا نم ىلع ةنىبلا» : ك هلوق يف روكذملا

 هب ىرج نإو ى ءايركز يبأو خيشلاك فنصملا لاق اك سيلف عدممب سيلف ةمسقلا
 ناك ولو“لبق اهعوقو ركنملا ةمسقلل بلاطلا ىلع ني ال هنأ دالبلا ضعب يف لمعلا

 نوكت نأ زوجيو لاحلل واولا ( رثكألاو ) : لاق اك انئاماع رثكأ بهذم
 صوصخ يف هلبق امو ةمسقلا ركنم مومع يف اذه نأل راركت الو ةلمجلل ةفطاع

 بلاطلا ( ةمسقلا ) عوقو (ركنم ىلع نيمي ال نأ) اذك لبق نم كراش ام ركنم
 امك ةمسقلل هوحن وأ مامإلا مهبصن نإ مهلعف ىلع ماسقلا ةداهش زوجتو ںاهعاقيإل

 يف اندنع زوجي لب ث الوزعم ولو رخآ دهاش عم هكح ىلع مكاحلا ةداهش اوزاجأ
 ءانمأ مهف هوحن وأ مامإلا مهماقأ اذإ ماسقلاو : فنصملا لاق ‘ هدحو برغملا

 لبقت : ليقو ى كلذ اوركنأ نإ اوطلغ مهنأ ةنيبلا لبقت الو نوعدي ال هدوهش و

 : لاق نإو ، كلذل اوبصن ولو مهلعف ىلع ماسقلا ةداهش زوجت ال : ليقو ى مهيلع
 انمسق : لاق نم لوق لوقلاف ى ةعفنملاب انمسق : رخآلا لاقو “ تاتبلاب انمسق

 نم لوق لوقلاف « انمسق : رخآلا لاقو ى ائيش مسقن مل : لاق نإو ى ةعفنملا

 : يمصاملا لاق 0 مسقن ل : لاق

 تابثإلاب حصألا يف رمؤي تاتبلاب َةمسقلا يعدملاو

 ينعي : هحراش لاق ى ةعفنملاب انمسق : لاق نم لوق لوقلاف الإ و نايبلاب يأ

 عم وهف“هلوقلوقلا:ليق نم لك نأ ةيرثكألا ةدعاقلا نآل . ملعأ هللاو هنيمي
 : 17 كلذ فلتخم دقو “ بلاغلا وه اذه نعمي ريغيف قدصم : لق نمو هنيمي

 ۔ - ٥٩٥

 



 مسقي الصأ انثروم كرتي ل وأ الصأ هعم تكرتشا ام : لاق نإو

 هنأ نيبي نأ يعدملا ىلعو ، سالفلا تيملا يف دعاقلا نأل ء هلوق لبق

 نوربجي مث . ىوعدلا بسح ىلع ةداهشلا نأل ى ثروي الصأ كرت

 ء ىرب نادفلا اذه كرت : لاق نإو ى اهيلع

 يناثلا يف نآل لوآلا اوححصو ى ةمسقلا يف لصألا هنأل تاتبلا يعدم لوق لوقلا
 ضعب وأ "لك ناك اذإ فالخلا يوقيو“اهيلع نايب الو مصخلا اهلبقي مل ىوعد ةدايز

 يأ ( هعم تكرتشا ام ) : مكاحلل ةمسقلل وعدملا ( لاق نإو ) “ لغتسيو رمعي
 لصأ انثروم كرتي مل وأ ) ‘ اضرع الو ( ؤاصأ ) ةمسقلاب ينبلطي يذلا اذه عم

 نال (سدلقلا )يحلاو ( تيملا يف دعاقلا نأل هلوق لبقا “ممنقلي ) اضرعالو

 توبثل ( يعدملا ىلعو ) « ةك رشلا مدع لصألاو « ثداح لاملاو مدعلا لصألا
 اضرع وأ ( فصأ كرت ) تيملا يأ ( هنأ نيبي نأ ) ةمسقلل بلاطلا وهو لاملا

 : هلوقل ةلع ( ةداهشلا نأل ) ، ةمسقلل وعدملا عم لام وه كرتشا وأ ( ثروي )

 ( ىوعدلا بسح ىلع ) حصت امنإ « الصأ كرت : هلوقب نيبي قلعت رابتعاب « نيبي

 ءيش ىلع ةداهشلاو ءيش ىلع ىوعدلا نوكت الو مسقي ام تبثي نأ انه اهبسحو

 هريغ وأ ثرإلاب ءاكرشلا يأ ( نوربجي مث ) لوآلا ءيشلل تعجر نإ الإ رخآ

 ص ةك رشلا يفن ىلع هل نيميالف نيبي مل نإو “ نّيب نإ ةمسقلا ىلع يأ ( اهيلع )
 ام : فلحيو ى الام تمملل تملع ام « فلحم : ليقو ؛ تيملل لام يفن وأ

 تفع ام : فلح هرشابي مل امم ةاعدملا ةك رشلا تناك نإ و ى ائيش كعم تك رتشا
 . ملعأ هللا و 2 كمم هتكرتش ٹا الام

 هذه وأ رادلا هذه وأ ( نادفلا اذه كرت ) : ةمسقلل وعدملا ( لاق نإو )

 وأ ىعدي نأ نم ( ءىرب ) اهبلك وأ لوصألا وأ ضورعلا نم كلذ ريغ وأ ةبادلا
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 كرتي مل هنأ هيلع ةتبلا نيمي الف .الإو ث هنم رثكأ عدم نيبو
 رم ك بي رم وأ مارح ةمسق ىلع ربح ال مكاحلاو > بغ هن أل الصأ

 هدافتساهنأ لصألا نم ءيشب صاصتخالا عدي مل نإ هب "رقأ ام ريغ ةمسق ىلع ربجي

 ءيش هدي يف نمف ضرعلا امأو “ هاعدا اذإ هنايب.نم دب الف “ هثروم توم دعب

 ص هريغ هلثم و نادفلا نم يأ ( هنم رثكأ عًدم نتيب و ) نايبب الإ هنع جرخي ال وهف
 ىلع يأ ( هيلع تبلا نيمي الف ) نبي ( الإو ) مصخلا هركني م نإ ربخلا يزجيو
 "رقأ ام ريغ الصأ كرتي مل وأ ى ناك ام انئاك ( ذاصأ كرتي مل هنأ ) ةمسقلل وعدملا

 ةلماع ال تسيلو « ةفاضإلل ةروسكم تبلا ءاتو “ نادفلاب هرارقإ ةروص يف هب

 ى فوذحمل لعاف نيمي لب “ ةركن الإ نوكي ال اهمسا نأل س سيل لمع الو نإ لمع

 ى تررحكتل سيلك ةلماع الل امسا وأ أدم.م نيمي ناك ولو “ تبلا نيمي همزليال يأ

 نمضتمههنآلنيميل قلطم لوعفم هنأ ىلع تبلا بصنيو نإ لمع لمعت نأ زوجي معن
 وهوأ « نييدادقبلا بهذم ىلع فاضملاب هبشم هنأ عم نيمي نوني ملو “ فلحلا ىنعمل

 بوصنملا نونملا ىلع فقولا يف ةعيبر ةغل ىلع اي"رَج افلأ هنيونت بتكي مل نونم
 مزلي ال : لاق هنأكف ص ىل'وأ لوألا هجولاو ى فلكت كلذ يف نكل “ ناكسإلاب

 يأ( بيغ هنأل ) اذك الإىفوتملا كرتي مل هنأ تاتبلا نيمي فلحي نأ ةمسقلل وعدملا
 هلف بئاغ يأ « بيغ تبلاب هيلع فولحملا نأل وأ ى بغ رمأ انه تبلا نيمي نأل
 هفلحيال كلذك و « اذك ريغ كرت هنأ تملع ام هللاو : لوقي نأب هماع ىلع هفلحي نأ

 اراد كرت ام وأ رخآ انادف كرت ام هنأ هفلحي الف بسغ هنأل صوصخم ىلع تبلاب

 زئاج ملع نيميف كلذ وحنو هرتسو ائيش كرت ام هنأ فلحي نأ امأو ‘ كلذ وحن وأ
 . هماهتا بسحب هب هفلحي نا

 رهقل ١ ىنم رغح ام أ و ‘ زمه اي رغح أ عر اضم ا دح ] ) ربجيال ؟ اجل ١ و (

 ب ابلا ف ) ةرم ك ابيرم وأ م ١ رح ةمسق ىلع ( زيجي ال رجحم ال اكو > فيعضفقف
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 هنمث هوركم وأ كلذ مك احلا فرع اذإ رهاظلا مكحلاب ذخأ نإو

 وأ مجن ىتح اهنوبلطي اهباحصأو ىواعدلا هف ام وأ زابو بلكك

 , لطبت

 رورجملا بئانلاو لوعفملل ذخأ ءانبب ( رهاظلا كحجلاب ذخأ نإو ) « لصفلا لبق

 نإو يأ فوذحم لوعفملاو « مك احلا ريمض وه يذلا لعافلل هؤانب زوجيو ى هدمب

 مارح ةمسق ىلع ادحأ مك احلا ربجي ال ىنعملاو « رهاظلا مكحلاب ادحأ مك احلا ذخأ

 مارح هنأ يأ ( كلذ مكاحلا فرع اذإ ) ص لاق اك كلذب افراع ناك اذإ بيرم وأ

 مارح هنأ فرمي مل اذإ رهاظلا كحلا يف ةمسقلاب هيلع مكحي ناك نإ و ى بيرم وأ

 ربجي الو : هلوق ىلإ دئاع كلذ ك احلا فرع اذإ : هلوقف ى اهيلع ربجيو بيرم وأ

 ذخأ نإو يأ فوذحم ديقم ضرتعم رهاظلا كحلاب ذخأ نإو : هلوقو « خلا

 ىلع ءاكرشلا مكاحلا ربجي ال ديرب نأ زوجيو ى كلذ فرمي مل اذإ رهاظلا مكحلاب

 رمأآلاو“كحلا رهاظ يف لالحلا هجو ىلع هوكلمتو هوذخأ اذإ هوكرتشا ام ةمسق
 ةمسق ىلع ( وأ ) ‘ خبشلا مالك يف ام اذه لب ى ةبير وأ امارح مك احلا هفرع اذإ

 وأ “ بالك ةمسق ىلع ربجي الف ( إزابو ) ملعم ريغ ( ربلكك هنمث هوركم )
 ربجسال اذك و“ةرابعلا رهاظ اذه “نازيبلا اذك و “ مهس ضعب وأ اهس بلك لعح

 يفو “ا۔مموحل ةمسق ىلع ربجي ال اذك و « حيولتب ةرابملا هديفت اك اهنم ةمسق ىلع

 هملهركي ام ءايشألا نمو ى نمثلا هوركم لك اذكهو « اضيأ هيلإ حيولت ةرابعلا

 كاهتمسقىلع ربج الف ناهوركم همحل نمثو هل نإف ربملاك انح هنمث نود همل نو
 اهنوبلطي اهباحصأو ىواعدلا هيف ام ) ىلع ( وأ ) ، هركي الف ابح هنت امأ و

 هوعدم ربجيف(لطبت وأ) اهباحصأل ال اهيعدمل هنآل ربجلا مدع رمتسيف ( متت ىتخ
 ىتحىوعدلا هيف ام ىلع ربجيال دارملا نوكي نأ زوجيو “ تبلط اذإ ةمسقلا ىلع

 ىلع ربجيف هيعدي نمل حصيف لطبت وأ تبلط نإ هتمسق ىلع اهباحصأ ربجيف متت
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 حيروأ ليسب رادنال طيلختك موق لاومأ نم طلتخم ىلع وأ

 اوبهاوتوء اهودقع ةكرش نع ال مهلاومأ نم نوزوم وأ ليكم وأ

 . هنومسقي مث هتمسق ىلع اوقفتا نإ طلتخملا

 وأ ) تبلط نإ اهيلع اوربجأ موقل تبث اذإ هنأ لصاحلاو « تبلط نإ هتمسق

 رادنأل ) لىلامتو هناحبس هللا ( طيلختك موق لاومأ نم طلتخم ) ةمسق ( ىلع
 دارملا و٬اهريغب وأ هديب وأ اهيلإ مام لاسرإب ال دحأ طبلخت وأ (حير وأ ليسب

 عضوملل مسا هنإف لحملا مساب "لاحلل ةيمست اهقروو اهنبت عم بوبحلا سفن رادنالاب
 درفملايفردنألا دراولا نكلو ى نبتلاو قرولا نم ىفصتل بوبحلا هىف سادت يذلا

 طاقسإب درفملل مخرتعمج ردنأ عمج هنأكف رادنألا مهلوق امأو ، عمجلا يف ردانلاو

 طيلخت وأ امهريغ وأ ليس وأ حيرب ىلاعتوهناحبس هللا طيلخت ( وأ ) ، درفملا ةزمه
 نم ) كلذ ريغ وأ حوسم وأ دودعم وأ ( نوزوم وأ ليكم ) ل ىلاعت هربغ
 هطالتخا ردص طلتخم ( ال ) « اهيلع ربجلاو كلذ يف ةمسقلا عنمتف ( مهلاومأ

 اذإاهيلع ربجيو هتمسق حصت كارتشإلا دصقب طلتخملا نإف ( اهودقع ةكرش نع )

 ةلمج ( اوبهاوتو ) ةك رش نع طلتخم ال ةكرش ريغ نع طلتخم ىلع وأ يأ تبلط
 ةك رش ريغ نع هطالتخا يذلا ( طلتخملا ) اوبهاوتبلو يأ رمآلا ىنعمب ةيوضام

 اهبلط نإ ةمسقلا ىلع ذئنيح نوربجيو ( هن ومسقي مم هتمسق ىلع اوقفتا نا )
 هنمطرش ىلع هل ناك ام مهيقابل دحاو لك بهي نأ بهاوتلا كلذ ةفصو ع مهضعب

 ريداقمىلإ ةبهلا دمب اوعجري نأ طرش ىلعو كلذك اضيأ دحاو لك بهي نأ مهيلع
 ءابصنأ نكت مل نإو ‘ لبق تناك نإ اهب ةمسقلا عقتف ةمسقلا لبق يتلا مهئابصنأ
 اوضارتو اوبهاوت وأ ءاوس اومستقا و اوبهاوت لام عم لام قلطم طنلخ لب لبق

 ى اذك عضوم اذه ذخأي وأ “يقابلا اذهو افصن اذهو اثلث اذه ذخأي نأ ةيحلا دمب

 . اذك رخآلاو اذك ذخأي وأ
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 نيأ نم ك ملعي ال ىتح اهدودح تبهذو اضرأ اومنتقا نإ اذكو

 ىلإ نادفلا اذه يف ام مكل تبهو :هئاكرشل لك لاقو اهوبهاوت هل

 ةمسقلا ىلع اورباجت مث مهرخآ

 ةلاحملا وأ ةيربتلا نأ يدنع يذلاو « لاومألا رئاس نم كلذك رادنألا ريغو

 : لوقن انأل ص يربيو هيف للاحي ام ردقب ملعلا مدمل يزجت ال لاقي الو « يزجت

 ككلذك سدل و يمه ام وأ اهتسمكف رمي ال ةعابت هملع نم يزجت ال هنأ اذه ىلع مزلي

 . ملعا هللاو

 نأ ىلع عفرلاب ( ملعي" ال ىتح اهدودح تبهنو اضرأ اومستقا نإ اذكو
 عضوم يأ نم يأ ( نيأ نم "لك ) ملعي الف اهدودح تبهذف يأ ةيئادتبا ىتح

 يأ ( اهوبهاوت ) اذك عضوم ىلإ اذك عضوم نم دارأ وأ ع همهس ( هل ) تبثي
 مهنم ( لك لاقو ) : هلوقب بهاوتلا كلذ رسفو « مهيقابل همهس مهنم لك بهو
 يأ ( مهرخآ ىلا ) ضرألا اذه يف وأ ( نادفلا اذه يف ام كل تبهو :هناكرشل )
 ( ةمسقلا ىلع اورباجت مث ) مهنم دحاو ىقبي ال ىتح كلذ مهنم دحاو لك لوقي

 مهربداقمملميل نإ و اهوحنو عرذألا نم ,"لك رادقم ىلع يهو ث مهضعب اهبلط نإ

 دحاو لكبهو اذإ : تلقنإو ، هب اوضر نإ يواستلا ىلع وأ ءاوسلا ىلع اومسق

 ملو لاح لك ىلع ادوجوم لهجلا نوكيف اولدابت دقف هئاكرشل هدي يف ام عيمج
 هذه يف ةدئاف الف هقح نم ذخأ ضعبلا نكمي هنأل ى اومستقا ولو ائيش كلذ دفي

 يثلثو نينثا اوناك نإ رخآلل هدىب ام فصن ايهنم دحاو لك به هلعلف “ ةبهلا

 : تلق ؟ اذكهو ةعبرأ اوناك نإ هديب ام عابرأ ةثالثو ةثالث اوناك نإ هديب ام

 وأ ضرألا نم مهؤابصنأ تواست اذإ اييف ماع همالك نأل كلذ خيشلا دارم سيل

 ضرألا يف بهاوتلا ةفص لب « تتوافت اذإ ايفو ةطلتخملا مهئايشأ وأ اهريغ
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 مهيقابل دحاو لك بهونإ هنكل“هنومسقي مث : هلوق دعب ًافن آ هترك ذ ام اهريغو

 لصحي اذكهو « ةثالث اوناك اذإ نيثلثو نينثا اوناك اذإ فصنك مهددع ةيمست

 مهؤابصنأ تتوافت نإو ى لضفأ وهو موسقملا ءازجأ نم ءزج لك يف ممه عويشلا
 نمك هبيصن لثم لقألا بحاص بهوو مهئابصنأ لثم رثكألا بحاص مهل بهو
 'نيَسُدُْس امل نيثلثلا بحاص بهيف سدس اضيأ هل نمو « سدس هل نمعم ناثلث هل

 مهيعاريديأيف اهف نودعاق سانلا : دمحأ خيشلا لاق ، نيسدس هل نابهيو نيعئاش

 ص مهريغل لام فرمي مل ام مهلافطأ وأ مهديبع وأ مهضراقم وأ مهريجأ وأ
 نايب نكي مل نإ مهريغل ائيش بسن نإ ضراقملا وأ ريجآلا وأ يعارلل لوقلاو

 لوقلا نوكي الو ى نايبب الإ ءيشب دحاو صتخم الو ى اوءاش نإ هنوفلحيو مهل

 ليقو ص كلذ وح وأ ةنامآلا وأ عاديتسالاب جرخ نإ الإ هدي نم جرخ اذإ هلوق
 دحاول اضراقموأ اريجأ وأ ايعار ناك ءاوس ى مهريغل هنأ نسب ام الإمملوق لوقلا

 حبرلاو “هل هنأنيبت ام دحاو لك ذخأ تام نإو ى لوآلا هب ذوخأملاو «ددعتم وأ

 نإ و ص نيبت ام هل نيبت نملف ضعب نود ضعبل نيبت نإ و « ةلغلاو هل هنأ نيبت يذلا

 نإو ى علط امو فلت ام مهنيب نوكرتشم مه نيبتي مل نمف ضعبل نيبت وأ نيبتي م

 مهنيب كلذف نايضلا نم هوربأ نإ و “ نمض اهطلخاأف ءادتبا دحا و لكل ام لصفنا

 نولزني : ليقو « نيبتي قح لطع زرفي ال ىتح طلخ نإو « مهلاومأ ردق ىلع
 ملعي مل نإو ت هل عاب امم "لك لزني تانامآلاو عئاضبلاو ضارقلاك مهلاومأ ردق ىلع
 نإ وعهب رفاس يذلا هلام سأربف نيبتيل نإ و“ هيلإ ىهتنا يذلا دلبلا ةميقبفعاب كب
 بايثلاو لامحأآلانم م لكل ام اوملع دقو نيبتي مل نإو هب رفاس ام ةميقبف نيبتي م
 نيبتو لضافتلاب اوملع نكلو نيبتي مل نإو “طسوألا ةميقبف كلذ وحنو مدخلاو
 اومسق كلذ نم ءيش نيبتي مل نإو “ رثكألا بحاص هب لزن لضافتلا نم ءيش مهف

 مهلك اولزن ضعب نود ,ضعبل نتيبت اذإ :ليقو “ رثكألا وأ لقآلا هل نم ةيوبلاب
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 نوقابلا لزنو اهوذخأ تتوافت نإو مهل نيبت نم صصح توتسا نإ ءاوشتلا.ىلع

 ؛ قش “لاجر رجاتلا يطعي نأ ناكمإل؛سوؤرلاىلع ال لكل ام ردق ىلع يقابلا يف
 ىلع هيطعي نم مهنمو ةدحاو ةقفصو ةدحاو ةرمب مهل اومأ هطعي نم مهنم

 .. مهس وؤرب ال داو لجرك نولزني دارفنالا ىلع هوطعأ نم .نإف ى دارفنإلا

 . ملعأ هللاو

 همهس يف رجات لك باحصأ لزنيو « نيفصن هايسق نيرجات لام طلتخا نإو
 جرخي مل ام ؟اذهنمل:لوسرلا لوق هأزجأ لسرب رجاتلا ناك اذإ و““رم ام "دح ىلع

 ملو لسرأ نإ و “نالفل اذك و نالفل اذك :ابئاغ ولو رجاتلا لوق يزجم و “ هدي نم

 _ رجاتلا ينعأ تام ىتح هدي نم جورخلا دعب هلوسر نيب وأ“هلوسر الو وه نيبي

 هريغ وأ ضارقلا باحصأ نإف رضحتلا لبق تام نإو ى رم ام دح ىلع اولزن
 مهلاومأ هيف لعج ام اوملعي مل نإو اهوفرعي مل اذإ اهنم رسك ام لك يف نولزني

 الإ هتكرت نم ضوبقملا عيمج يف : ليقو “ رجتلل سانلا لعجي ام سنج يف اولزن
 ءالصأ وأ ناك اضوبقم هوطعأ نأ دعب هدي لخد ام لك يف : ليقو ى هل فرع ام

 ةرمب هوطعأ نم نكل سوؤرلا ىلعف اهوملعي مل نإو ى مهم اومأ سوؤر ىلع كلذو
 ء اوملع ام ىلع وهف لقألا وأ رثكألا هل نم اوملع تإ و « ادحاو اسأر نودعي

 ىلع بابلا لئاسم عيمج يف مهنم دحاوك اولزن لام كلذ يف ضراقملل ناك نإ و

 "رك ذخأ اوقداصت وأ ةداهشب دحاو لكل ام نيبت نإو ى ةروكذملا لصافتلا

 : ليقو ى عئاضبلاو تانامألاو ضارقلا باحصأ لزني : ضعب لاقو ى هلام

 الو عئاضبلا لزنت ال : ليقو ى اهريغ هعم لزني الو ضارقلا عم عئاضبلا لزغت

 تامالعلاب عئاضبلاو تانامألاو ضارقلا باحصأ ذخأيو « ضارقلا عم اهريغ

 لوق لوقلاو“كلذبنودتقي ال : ليقو ى اهب ذخألا ىلع ربجيو ى ةباتكلاو مشولاو
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 لسنلاو تالغلا تلكاشت نإو ى هفالخ نتيبت نإ الإ ى يعرلا يف ماد ام يعارلا

 نافرخلاو لبإلل ربولاو نأضلا ىلع فوصلا ةلغلاو لسنلا هل نوكي ام ىلع اهوم"وق

 اوفرعي مل نإ و“نبللاو دالوألانم روكذلا بحاص ذخأي الو «اذكهو .نأضلا ىلع

 : ليقو ى رثكألا هل نم نيبت نإ الإ ةيوسلا ىلع اومسق هنابعأ الو لكل ام ددع
 الف الإو بئاغ وأ نونجم وأ متي مهيف نكي مل نإ اوقفني وأ نيبتي ىقح لطمي

 ذخأي الف دلو اهمبتو اهدجو مث ةقان وأ ةرقب وأ ةاش تفلت نإو « ءالؤهل قافتا

 ذخأي ال : لبقو ى دلتو لمحت ام رادقم تباغ نإ اهعم هذخأي : ليقو ى دلولا

 ولو عضري ال ناك ولو هتَرج ام لك ذخأي : لبقو ى اهعبتو عضري ام الإ اهعم

 ىتح لطع لجر منغ يف ةبير وأ مارح ةاش تعقو نإو “ كلذ نم لقأ باغ

 لعج وأ نيبتت ملو رجألل ةاش اهيف لعجنإو هدحو نإ هبحاص عم قفتي وأ زيمتي
 كلذ طلخ نإو « اهلثم ةاشلا ريغو “ رجألل هلك كلذف رجألل همهس هكيرش

 لصي ال وأ هجوب هيلع ردقي ال نم وأ هيلع نامض ال نم هطلخ نإو ى نمض دحأ
 هناويح ددع فرع نإف ىلاعتو هناحبس هللا لبقنم ءاج امب طلتخا وأ “ هجوب هلإ

 ِلكنت لزميوهلسن سأر لك عم عيبيو ةقفص ف سأر لك عاب طلتخا ام ددع وأ

 بات ام قفنيو 6 ابيصن جاتنلل لمجي الو « ناويحلا ددع ىلع مسقي مث ةدح ىلع

 طلتخا ابف لعفي ام لثم هلعفب طلتخا ام لك يف لعفي : ليقو ى هريغ ناويح

 مهقافتا حص نإ اهباحصأ عم قفتي وأ نيبقت ىتح ةطلتخملا لوصألا لطعتو“هريغب

 نإو ص ادعاصف نيكاسملا نم ةثالث عم همسقي رجآلا عم طلتخا ام لك : ليقو
 وأ اليكم طلتخملا ناك نإو ى مهعم مسق ةعامجلا وأ يضاقلا وأ مامإلل رمآلا عجر

 يف لضافتلا ناك نإو ص نزولاو ليكلاب هومسق هريغ وأ ابح وأ عئام انوزوم

 ءيدرلا نم سنجلا كلذ نم لكل ام ردق ىلع ةميقلاب هومسق طلتخلا وأ جزتمملا

 ريغ اذك وهلثم وأهئام ةمسق هاطعأ هريغ ءامب هنيط وأ هقيقد نجع نإو ى ديجلاو
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 خأ ذخأيو ض هعم اكرتشم مسقيل هيلوب نايتإ ىلع يلو ذخأ زاجو

 هيبأ ىلع نبا ال رخآلا هنبا ىلع هابأ نبالاو اهبيخأب يتأي نأ هاخأ

 هب يتأي نأ

 هنش هلشم لكل مرع طلخف رخآ نم ًاقىقدو لجر نم ًامئام بصع نإو ك ءاملا

 ؟ ھا هلام 1 نوحعملا نم ق اولزن ه وبصي م وأ بره نإو > هتميق وأ

 . ملعأ هللاو م

 ( هعم اكرتشم مسقيل هيلوب نايتإ ىلع يلو ذخا ) كيرشلل ( زاجو )
 فيكف اهعم ثراو ناك اذإ هنأآل٤اههعم ثرا ويلولا نكي ملو بعصتسا وأ ىبأ اذإ

 هسفنل هربجي هنأكف رمآلا اذه يف ايواست دقو رخآلاب نايتإلا ىلع امهدحأ هربجي

 ناك ولو هذخأي نأ نم يدنع عنام النكل ىهعم اكرتشم مسقيل :هلوق اذهل لديو
 باتك يف فنصملا ركذ دقو “ هنود هبلع ردقي يلولا كلذ ناك اذإ اهعم اثراو

 ىلع فالختسالا ىلع ةريشملا ذخأي كاحلا وأ سلفملا نأ سيلفتلا باب يف ماكحألا
 هنأ رهاظلاف ةفالخلا يف يواعدلا ىلعو ى ةفيلخلا هقفنيل نونجملاو بئاغلاو متيلا
 نأ الإ هسفنل هل رابجإ هريغل هل هرابجإ ناك ولو هل ال هريغل هربحم نأ زوجي
 هلو ًارهاق ( خأ ذخايو ) هذافنإ يلي ال رمأ يف مهس هل نم هنأ ةدعاقلل بسنألا

 هنبا ىلع هابأ نبالا ) ذخأي ( و ) اومستقيل ( اهيخاب يتاي نأ هاخأ ) هاج
 ال هتمرحو بألا ةحرد نآل هيبأب يأ ( هب يتاي نأ هيبأ ىلع نبا ال رخآلا

 ال امك ص ايوق وأ افيعض ناك ءاوس “هب نايتإلاب نبإلا هيلع بلغتي الف دلولاب ناصقنت

 ص اهفوطعم هيلع فوطعملا لمشي ال نأ الب فطعلا طرش نكل هيبأ دلج دلولا يلي

 : لاقي دقو ؤ ورمع ال سانلا ءاج : لاقي الو ى يلو بألا نآل ى هلمش دق انهو

 دقو ى هيبأ ىلع نيا ريغ يلو ذخأ زاج ىنعملا نإف « تعنلا ىنعمباهفوطعمو ال
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 مه هماكحو مامإلاف ء هب هنم كلمأ هنأل وه هنبا ىلع هابأ نبا الو

 . . «. هقح قح يذ لك لاصبإ ىلع روهظلا يف نورداقلا

 يتأي نأو هيبأ ىلع نبا ذخؤي ال يأ ىال عم فنأتسم فوذحمل بئان نبا : لاقي

 يأ نبإلا نبا يأ ( وه هنبا ىلع ءابأ نبإ ) ذخاي ( الو ) ‘ هيبأ نم لاتشا لدب
 نم يأ ( هنم كلمأ ) نبالا يأ ( هنأل ) هب يتأي نأ هابأ هنبا ىلع نبآلا ذخأي ال

 دجلاو بآلا ريصيف هدجل هنبا نع ازجاح بآلا راصو « هنباب يأ ( هب ) بألا
 نأ ةأرملا يلو ذخؤيو ةريشع وأ معل رمآلا ريصيف هقح نم عنم دحاو ناسنإك

 اذإو « برقألا ذخأ ءايلوأ ناك اذإو 2 ؟دحأ لكوت" نأ وأ ةمسقلل اهب يتأي

 برقألا هيلع ردقي مل نإو“رخآلا ذخأ هدحو هيلع ردقي مل نإو “ربك لاف اووتسا

 اوتأي نأ اوربجأ هجو لك نم اووتسا اذإو“هنود نم ذخأ همف رثؤي الو ربكألا وأ
 : ىلاعت هلوق كلذ يف لصألاو . مهلك وأ مهضعب هب يتأي نأ امإ مهنكمأ اك هب

 يهنلاو فورمملاب رمآلاتايآو ١. « طسقلاب نيماوق اونوك اونمآ نيذلا اهأ اي
 ص ''"١ينيبرقألا كتريشع رذنأو ل ىلاعت هلوقل يلولا مدق اهثيداحأ و ركنملا نع

 هنع طقس هيلو ىلع ردقي مل اذإف . ") « اران كيلهأو كسفنأ اوق » ىلامت هلوقو
 ليلعتلا طحمو مامإلا نآل يأ ( مامالاف ) قاطأ نم فلكو نايتإلاب فيلكتلا

 ( هماكلح و ) “ عيمجلاب ال عومجملاب ليلعت كلذف ص هيلو ىلع ايلو ربجيو : هلوق

 لك لاصيإ ىلع روهظلا ) نامز ( يف نورداقلا مه ) هباونو هتالوو هتاضقو

 فيضأ : لوآلا « نينثا ىلإ ةزمهلا عم ىدعتف يدعتملا لصو نم ( هقح قح يذ
 . هسلو ال هسفن كيرسثلا نوربجيف “.هقح : يناثلا « لك وهو ردصملا هيلإ

 ( ١ ) ءاسنلا : ٥ ١٣ .

 )٢( ءارعشلا : ٢٧٦٤ .

 (٣) ميرحتلا : ١ .
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 داسفلاو روجلا رهظو هيأرب .لك ً“اقتساو ناكل رمألا عجر اذإو

 اوتأي نأ وح عنام ةريشع ذخأ مك احلل زاج داتعلاو جاجللا رثكو

 مهفويس لالظ تحت نم الإ لمعب الو 2 مهريغ نم هيلع ردقأ مهو هب

 هلو ىلع ايلو ربجيو س هنع هنوديري امك هملظ نم هنومّوقيأ مف

 ث ةزوحلا نم هيلو جرخ وأ نعذأ نإ الإ هنم هجرخي الو سبجب
 قيطي ال : نالوقيف نانيمأ يتأي وأ ناطلسك عنام دنع ناك وأ

 ذئنيح رذعيو هب نايتإ

 روجلارهظو هيارب ) دحاو لك يأ ("لك لقتساو ناتكل رمألا عجر اذإو )

 يضاقلاو ( مكاحلل زاج دانعلاو ) لطابلا يف لغوتلا ( جاجللا رثكو داسفلاو
 ةرضم عفدو نبَد صالخو ةمسق نم ( قح عنام ةريشع ذخأ ) يلاولاو ةعامجلاو

 كلذ ( و هب اوتأي نأ ) سانلل يتلا قوقحلاب ءافوو كلذ هريغ وأ هراد وأ هتلخن

 الإ) قحلا عنم نم لمعي ام ( لمعيال ) هنأل (و مهريغ نم هيلع ردقأ مه ) مهنأل
 « هل لحي ال ام ىلع ءىرتجيف مهبةرامآلا هسفن زتعت ( مهفويس لالظ تحت نم

 الثم رادجلا لظ نأ اك « هل عفن اهنإف مهتزعو مهتردق نع ةيانك مهفويس لالظو
 قاطأ اذإ يلولا : ُتلق “ ةريشعلا انهو يلولا كلانه ركذ : تلق نإو ى ةعفنم

 ءاوتساب قداصلا عانتمالا مدع ىنعمب نيعضوملا يف زاوجلاو قطي مل اذإ ةريشعلاو

 مهف ) طسقلاب مايق كلذ نأل دارملا وهو بوجولاب وأ « ًادارم سيل و نيفرطلا

 ىلع هتيدعتو قحلا عنم وه يذلا ( هماظ ) جوع ( نم ) هنوليزي يأ ( هن وموقي
 هوحنو كاحلا ( ربجيو هنع ) هل هريغ ملظ نودري اك يأ ( هنوديري اك ) هريغ

 نايتإلل ( نعذأ نإ الإ هنم هجرخي الو سبحب ) قاطأ اذإ ( هيلو ىلع ايلو )
 يتاي ) نأ ( وأ ناطلسك عنام دنع ناك وأ ةزوحلا نم هيلو جرخ وأ ) هيلو
 مث سبحلا نم جرخأ اذإو ( ذئنيح رذعيو هب انايتإ قيطي ال : نالوقيف نانيمأ
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 . وه هنب ا ىلع هابأ ١ 7 ١ الو هب أ ىلع ن الا ربح ال ت نمو

 ل نعذي ىتح سبحلا يف در عناملا دنع نم هيلو لاز وأ ةزوحلا يف هيلو عجر

 ح سبحلا يف يقبأ ةزوحلا نم جورخلاب هيف سوبحملا يلولا هرمأ نإو هب
 ص جورخلاب هرمأ يذلا هنآل هعوجر يف هلام فرصي وأ عجريو ع وج رلاب
 رمو ) هجرخأو هارب ام رادقم سبح وأ برضب 1 احلا هبدأ كلذب قطي
 ,نبالا ) هوحن وأ ك احلا ( ربجي ال ) ةردقلاو ةقاطلا ىلع رادملا نوكل يأ
 اوأ ةيسحلا هيلإ تمضنا ةيعرش ةيلقع بألا ةوق نأ الإ ( هيبأ ) ب يتأي نأ
 الو ) ةبترملاو ندبلا فيعض بألا ناك ولو دلولا هربجي نأ نم ىلعأ هتبترم
 ايب رم اك قبآلا كلذ نبا يأ ( وه هنبا ) ب يتأي نأ ( ىلع هابأ نبا )
 ةبترملا تفعض اذإ هنأ الإ دجلا نم ىوقأ دلاولاو بآلا ىلع دلولل ةقاط ال
 أ نبالا ىلع بآلا ردقي نإف « لئاسملا عيمج يف دعب يذلا ىلإ ربجلا لقتنا
 . ملعا هللاو دجلا
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 باب

 اهيلع رببيث مث نمو ث سوفنلل ًابييطت ةعرقلا ةمسق تلعج

 باب

 يأ( مث نمو ) مهسألا ليدعت دعب ( سوفنلل ابييطت ةعرقلا ةمسق تلعج )
 اهنوك نأل هركذي ملو لصألا اهنوكل و يأ سوفنلل ابييطت تلعج اهنوك لجأل

 ىلع يأ ( اهيلع ربجي ) هلوقب قلعتم وهو سوفنلل ابييطت اهنوك نم ءاج لصألا
 نإ ةعرقلا ةمسق ىلع ربج ةمسقلا ىلع ربجلا هربغ وأ مك احلا دارأ اذإ ةعرقلا ةمسق
 ميوةتدعب ةعرق" ةمسق : ماسقأ ةثالث ىلع ةمسقلا انموق مسقو ى اهريغ ىلع اوضا رت

 ريغ نم قافتاو ,ضارت ةمسقو “ ليدعتو ميوقت دعب ضارت ةمسقو ؤ ليدعتو

 فلتلا وهو مك الا هب مكحي يذلا وه لوالا مسقلا : اولاقو « ليدعت الو ميوقت

 اهيف عمجي الو ‘ سنجلا قافتا يف الإ زوجت الو ؟ ىتح زييمت وأ عيب وه له هبف

 اودارأ نإ زاوجلا : هثلاث فالخ اهنم نيبيصن عمج يفف ةبصعلا امأو « نابيصن
 اهيف زوجيف يضارتلا ةمسق امأو ى دحاو مهس لهأك ةبصعلا نأ زاوجلا هجوو
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 امهدعب امأو « نزو الو ليك الب نوزوملاو ليكملا يف ةعرقلا زوجت الو « كلذ

 اهيف دازي الوهلغرفيف نزوي وأ دحاو لكل لاكي نأ لصألا نآل ى مزلت الو زوجتف
 ريناند ةئام راد ةميق نوكي نأ لثم : يمخللا لاق ى زاوجلاب : ليقو « ءيش
 : لاق “ ةرشع نيعستلا تاد هل تناك نم ديزب نأ ىلع اعرتقمف نوعست ىرخ أو

 نيغلاب ةعرقلا ةمسق يف عجربو ءاوتسالا بلاغلا يف قفتي الو “هنم دب ال امم اذهو

 : يمصاعلا لاق

 ليصفت نم زوجت اهريغو لوصألا يف ةمسقلا ثالث

 موسقملا لثامم يف زوجت ميوقتلاب ةعرقلا ةمسقف
 ركنتسي اهب نيظح عمجو 'ربجي اهيف ةمسقلا ىبأ "نمو
 يفتقا عنملانوزوموأليكم يفوسانجالا فالتخا يفالاذك

 الادمي يكل ظح يف دازي الو ائيش مهضعب ديزي الو
 عمس نبغلا يعدمو اهب مسق 3 عنتمي سيل رجحلا لهأ نيبو
 ىقح زييمت اهنأ اهنم رهظي قحتست ثبح ةمسقلا هذهو

 قافتا اهانعمو “ عيب : ليقو “ ىتح زييمت : ليقف يناثلا مسقلا امأو ى ها

 ص ةفلتخلا سانجألا يف زوجتو نيظح عمج اهيف زوجيو ربج الب اهيلع ءاكرشلا
 ولوزوحت و ى مهس يفهعم هريغ ةدايزب هيف اهوزبجحي ملف ماعطلا نم رخدي ام اونثتساو

 ولو مهاردلاو ريناندلا ةدايز اهيف زوجت و « هل حالصلا اهيف رهظ نإ هوحن و متي ىلع

 : يمصاملا لاق ى نبغلا اهيف كرديو اهيلع ربجي آلو ى ةرخؤم

 ميوقتلاو ليدعتلا عم نكل ميلستلاو قافولا ةمسقو
 اقلطم اقح موسقملا لمشيو ىقتي ال اهب نيظح عمجو
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 ناميأب اهيلع ءاكرشلا ذخاوت اذإ نيميلا هب ربيو

 عنتم هفف لضافت هىف عنتمم ماعطلا نم ام ريغ ف

 روهشملا يف دادسلا ادبثمح روححملا ىلع ىتح تلمعأو

 ريخأتلا ُهْنَه هاوس امو روظحملاب نيعملا ديزم امو

 رذمي اهيف نبغلاب مئاقو ربجي ال اهب مسقلا ىبأ نمو
 ى هملإ تصني الف هلاوز دارأ و نفلاب ماق نإ آلإ يناثلا مسقلاك ثلاثلا مسقلاو

 : مصاع نبا ل'

 قالطإلا ىلع ليدمت ريغ نم قافتالاو ىضرلا ةمسقو

 ضارعالا نم نبغلا ادع ايف يضارتلاو ليدمتلا ةمسقك

 اططش ًاضقن مار نإ افلكم اطلغ وأ اهب ًانبغ عًدمو

 عيبثلاثلا مسقلا اذهو“نبفلاب مايقلا هلف ةمسقلا يف هريغ نعباننإ و “ملظ يأ
 يأ ( هب ) ثنحلا نع جرخي يأ ةدحوملا ءابلا حتفب ( "رَجَيَو ) ةيكلاملا قافتاب

 نأب ( نامياب اهيلع ءاكرشلا ذخاوت اذإ ) ربي لعاف ( نيميلا ) ةعرقلا ةمسقب
 ايستقي نأ اهفلحي هنأ رم اك هوحنو مك احلا دنع وأ مهدحو مهضعب فلح وأ اوفلاحت

 . فلحي ناك ولو قداص عمجلاو نيمي عمج ةزمهلا حتفب ناميألا ظفل و ع خلا اذك مويل

 عم هتمسق ةلأسم يف دحاو فلحي هنآل٤هريغ هعم باي ملو هدحوىبأ اذإ دحا ولا

 « هئاكرش مسقي"لك“ هتلأسم يف رخآلامسقيو هتلأسم يف دحأ مسقيوهعم كرتشا نم

 نإ ثنحي هنإف ائيش وني م وأ ةعرقلا ةمسق ىونو مسقي نأ فلح نم فلح اذإف
 مل ةعرقلاب مسق نإو ، ةعرق الب كلذ وحن وأ ةلدابم وأ ةبهاوم وأ ةميابمي مسق

 ء قالطإلا وأ امهربغ وه ىونو ةعرقلاب كاح هفتلح نإ هاون هعفني الو ثنح

 اهبربي ةخسنيف ناك نإو ى مك اح الب فلح نإ قالطإلا وأ اهريغ ىون نإ هعفنيو
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 ماهسلا يف دجأو نإ برضتو « قيقحتب ةضي رفلا مسقت نأ ؛ اهتفصو

 لجألا لبق ةمسقلاب بلطلا نيمسلا طقسي هانعمف ءاربإلا نم ءارلا دعب ةمتحت ةانثم
 يف ةعرثقلا لجو زع هللا ركذ دقو ، مولعم لجأ دنع اومسقي نأ اوفلاحت اذإ

 مهيدل تنك امو » : لاقو 'ا) ي نيضحدملا نم ناكف مهاسف » : لاق ذإ نآرقلا

 لوآلا فصلاو ناذآلا ىف ام سانلا لعي ول ه : تللم لاقو '"'همهمالقأ نوقلي ذإ

 عقو نهتيأ هئاسن نيب عرقأ رفس دارأ اذإ ناكو" «ايهيلع اومهاستل لضفلا نم

 ةزمح لتق املو ى « ايهتسا ه : هيف افلتخا ايف نيلجرل لاقو ڵ هعم اهذخأ اهمهس

 هبنج ىلإ اودجوف ايهيف نفكمل نيبوثب ةيفص هتخأ تءاج دحأ موي هنع هللا يضر

 بوثو ةزمل بوث : تلاقف س كلذ يف اهل ليقف هل نفك ال راصنألا نم اليتق

 اولعفف امهنيب عرقي" نا قلع رمأف رخآلا نم عسوأ امهدحأ اودجوف ، يراصنألل

 رهط" يف ةمأ ىلع اومقو نميلا لهأ نم ةثالث ىلإ ليقو ى هل عقو اهف ًالك اونفك و
 ثاتأو ة :نوسكاشتم ءاكرش متنا : لاقف آ؟يلع ىلإ هيف اومصتخاف دلوب تتأف دحاو

 « ةيدلا ثلث هبحاص نم لكل هيلعو دلولا هلف هل مهسلا عقو نمف مكنيب عرقم

 . هركنأ هنأ ٌ حصي ملو 2 نلع هللا لوسر كلذ نم بحصف

 (برضتو)موقت'٤'مماهئابصنأ قيقحت (قيقحتبةضيرفلامسقتنا:اهتفصو)
 ماهسلا يف دجو نإ ) قفولا ناك نإ سوؤرلا قفو يف وأ مسقي مل نم سوؤر يف

 )١( تافاصلا : ١٤٠١ .

 )٦٢( نارمع لآ : . ٤ .

 )١( يئاسنلاو دمحأو دواد وبأو ملسم ءاور .

 )٤( مث اباوص لعلو لصالا يف اذك .
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 لفقأ ىلع لوعيو مسقي عضوم لك موقي مث ء حصت نأ ىلإ رسك
 عضوم نم ةزج لدع امبرو ى اهعضاومو نيضرألا ةميق ىلعو ماهسلا

 مل نإ ةدح ىلع مهس لك زييمتب حصتو ص رخآ نم ءازجأ ةئالث

 س عضوم يف عمج نم اهذخأيو ، ضعب عم "ضعب عمجي

 وأ ( عضوم لك موقي مث " حصت نأ ىلإ ) برضلا ىلع مساقلا مودي يأ ( رسك

 عضوملا لومش لمتحيو ضورع وأ كلذ وحن وأ ريفح وأ ءانب وأ لخن وأ رجش

 (ماهسلالقأ ىلع لةوعيو ) عضوم تءن ( مسقي ) عضوم ةمسق لك نال هلك كلذ
 فصنرخآلورشع رخآلو رشعلا فصنمهدحأل ناك نإف“ارافص اماسقألاملاب لعجيف
 نيرشعلا نم لاثملاو اذكهو رشعلا فصنو رشعلاو فصنلاهيف عمتجي ددع نممسق

 لاثملا يف اومسق كلذ ىوس نكي مل نإف راشعأ فاصنأ اهلك نورشعلا نوكتف

 اهعضاومو ) اهب لصتا امو ( نيضرألا ةميق ىلعو ) مهماهس عمجت رشع ةثالث ىلع
 عضوم( نم ءازجا ةثالث ) هنسل ( عضوم نم عزج لدع امبر ) هنأل كلذ ( و
 مهسهل نم لك ةدح ىلع اضيأ ذخؤيو (ةدح ىلع مهس لك زييمتب حصتو “رخآ )
 هثتعأرق" هيلعتعقو اذإ اضيأ هذخأ رخآ هل ناك نإ و ى هل عقو يذلا مهسلا ذخأ
 مهماهس رخآ عم كرتشي الو ةدحاو ةعرقب ةعباتتم اهذخأي ال اذكهو ىرخألا
 ( و ) “ مهماهس ( ضعب عم ضعب عمجي مل نإ ) نيعتم وهو ى لصألا وه اذه
 ذخأيب قلعتم دحاو ( عضوم يف عمج نم اهذخاي ) هنإف مهماهس مهضعب عمج نإ

 ص مهنيب ايف اهنومسقي مث اهذخأي يف لحملا بوصنملا ريمضلا نم لاح فوذحم وأ

 نم مهمالقأ نولعجي مهنإف مهنيب ةموسقم دحاو عضوم يف اهوذخأي اوؤاش نإو

 اذإ : اهيقلي نمل نولوقيف اهوحن وأ ةباتكب ضعب نع اهضعب ازيمتم دحاو سنج
 ء اهفلاخي ام قلأ مث امباتتم قلاف هيقاب ىلإ دصقاف سنجلا اذه نم ادحاو تبقلأ

 “ءاوس “ نيقابلا نذإب الإ عضوم يف مهماهس اوعمجي نأ عملا دارأ نم بيصي الو
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 هيلع تعقو ام "لك ذخأيف اهيلع ىقلتف ماهسلا ردق ىلع ةعرقلاو
 تعقو ثىحف > ماهسلا ال ءاكرشلا ددع ىلع اهلعجت نسسحو « هتعرق

 ال لح ف تناك نإ اذهو ك كانه اهددعب اهمتأ ماهس هل نم ةعرق

 و ، ررضتلل لاحم

 دارأ اذإ : « رثألا ه يفو ؛ لوأ نم ةمسق ىلع وأ ءاقلإلا دعب الإ ةمسقلا ريغ ىلع

 ا"رضيهمل نإ كلذ ايهف : ليقف امهريغ ىبأو هريغ بانم ىلإ هبانم فلؤي نأ مهضعب
 ةرمالا ةمسق ضقن زاجو ى هدحو هبانم ”لك ذخأيف ى ال : ليقو ى امهريغ

 ق هصصح عمجي نأ دحاولل و 2 هملع تبثت ل ًامىتي مهدحأ فلخ نإ و “ نينس

 ةعرقلاو ) .هةرضي قيرفتلاو « فيلأتلا يف هئاكرش ىلع ررض ال ذإ دحاو عضوم .

 ناتعرقف ناس هل نمو “ ةعرق هل "تلعج" مهس هل نمف ( ماهسلا ردق ىلع
 ( اهيلع ) دارفأب ةقداصلا ةعرقلا سنج دارملاو « ةعرقلا يأ ( ىقلتف ) اذكهو

 دحاو لكلنولعجي ( هتعرقهيلع تعقو ام)مهتم ( لك ذخايف ) ماهسلا ىلع يأ
 هبلع نعقو ام ذخأ تاعرق وأ ناتعرق هل نمف « ةاصحو ةاونك انيعم امسج

 زوجيو « ماهسلا ددع ىلع تاعرقلا تلعج اذإ كلذو ى تالصفنم وأ تالصتم

 ام هلف ةقرو مهس يذ لك ذخأي مث ةقرو يف "لك نييعتلاب ماهسلا ءامسأ بتكي نأ
 طقف (ءاك رشلا ددع ىلع اهلعجت “نَسَح و ) قاروألا يف اوملعي نأ ريغ نم اهيف

 ثيحف ) اذكم ءاكرشلا ددع ىلع تلعج اذإو ى ( ماهسلا ) ددع ىلع ( ال )
 :هلوقو( اهددعب ) اهلك اهذخأ يأ ( اهمتأ ماهس ) وأ نايهس ( هل نم ةعرق تعقو
 نوهجوتي عضوم ىلع اوقفتي نأب اهمتأب قلعتم ثيحو “ ثيحل ديك وت ( كانه )
 نأ لثم دحاو ( لحس يف ) مهلك ءاكرشلا مهسأ ( تناك نإ اذهو ) ى هيلإ
 (ررضتنل) ةريثك ("لاحم ) وأ ننآلحم يف ( ال ) ةدح ىلع ةدحاو اضرأ اومسقي
 ضرأ يف مهسألا ضعب ناك نإ امأ ( و ) ريغلا ءازجأب ةلوصفم ءازجأ هل هنوكم

_- ٦١٣ 



 مهسالا ىلع لعجتل

 (لعجتل ) فلاح وأ نيتلحع يف تناك اذإف ‘ ررض الف ىرخأ ضرأ يف اهضعبو
 هبمهسأ مهسألا هل نم ذخأ رسيت مدمل مهددع ىلع ال ( مهسألا ىلع ) مهتاعرق

 يضارأ تلصف ولو ى ةهجلا تامباتتم اهذخأي نأ ىلع اوقفتا نإ الإ ةعباتتم

 ماهسلا نم هل ام ددع لكل لعجي نأ كلذو « نكمأو كلذ نبت نإ سانلا

 نمل رظنيو حتفتو ى اذك مضومل هذهو « اذك عضومل ةعرقلا هذه : لاقيف تاعرق

 . ىسنت الئل يم نمل عضاوملا بتكتو “‘ يم

 ص اهب لصتا ام عيمجب الو ضرألاب ةعرقلا حصت ال : دمحأ خيشلا لاق .
 دودحلاو ضوبقملاب حصت امنإ و مهريغو مدآ ينب نم ناويحلا عيمجب حصت ال اذك و

 ةقرتفم مالقأ ضوبقملا نم دحاو ءيش نوكيالو “ مهيديأب هنوضبقي يذلا

 اذه زاوجي :ليقو ؛كلذ هبشأ امو“ديلاو عباصالاو ى هضبقمو نيكسلا : لثم

 دحاو لك نيبت دق ناك اذإ انركذ يذلا ضوبقملا اذهب ةعرقلا حصت امنإ و ؛ هلك

 ضرألا نم نيبت ام عيمج يف : لوقي نم مهنمو ى اهب درفناو ةمولعم ةفصب اهنم

 ص هتفرعمىلإ لصوي امم هريغو ناومحلا اذك و « ةعرقلا هب زوجت هنأ اهب لصتا امو

 مالقألا ىلع مهنم ةلاهج ىلع اهوقليلف ماهسلا ىلع مهمالقأ اوقلي نأ اودارأ اذإو
 همالقأ نم هاوس امو ةلاهج ىلع همالقأ وأ نوقلي مهنإف رثكأ هل ناك نم الإ
 نم مهنمو ص دحاو ناكم يف ةعباتتم هماهس ذخأيل اهل مهنم ملعلا ىلع هل اهنومري

 تمقو ام ثيحف مهسألا ىلع ال ءاكرشلا ددع ىلع مالقألا نولعجي امنإ : لوقي
 نالساو دمحم وبأ خيشلا ركذو « ةعباتتم هماهس ذخأ ةثالث وأ نايهس هل نم ةعرق

 يف ةثرولا مهدري نأ ةجوزلاو جوزلا لثم ةثرولا نم بنجألا يف هنع هللا يضر

 « هيف مهنودرب فرط يأ ىلع مهنم ةعرقلاب الإ مهودري ال نكلو « مهلصأ فرط

 لمجي : ليقو ڵ ةجوزلاو جوزلا يف اوباصأ ام ةلالكلاو مآلا يف نوبصي : ليقو

- ٦١٤ - 



 مهتضيرفف ءاقشأ ةعبرأو ةجوزو اهنم ني وخأو امأ كرات ىلع سقيلو

 ص ةثالث ةجورللو { ةعبرأ نيلالكللو نامهس همأل س رشع ينثا نم

 ةعبرأ برضتف ث مهيلع مسقني ال يقابلا وهو كلذك ءاقشأللو

 نيلالكلللو ةينامث همأل اهنم حصتف نيعبرأو ةينامث جرختف ةضيرفلا يف

 ، رشع انثا ةجوزللو { رشع ةتس

 ةعرق تمقو ثيحف مهلك لهجلا ىلع هنوقليف مهسألا ددع ىلع مهمالقأ ءاكرشلا
 لمف هل نم اهيقلي امنإ ةعرقلاو ى تقرتفا مأ هماهس تعمتجا اهذخأ مهدحأ

 لفطلا زاوجي ليقو ى مهدحأل اليك و وأ ةفيلخ الو ءاكرشلا نم سيلو حيحص

 ةمسقلا زجحت مل ملع ىلع ىقلأ نإ و ى اهضعب ملع وأ اهملع نم اهيقلي الو ‘ كيرشلاو
 فيفخ لاثم (. ىلع سقيلو ) نمض ملاع هنأب اوملعي مل نإو « رخآ ءاقلإ اوداعأ و

 ةجوزو اهنم نيوخأو امأ كرات ) لجر لثم هريغ ىلإ املس للا ءاش نإ نود

 ص نوعبرأو ةينامث اهححصمو( رشعينثا نم ) اهلصأ ( مهتضيرفف ءاقشأ ةعبرأو
 ك ةتس وهو اهمهس ماقم ف ةثالث وهو مألل نيوخألا مهس ماقم لوخدل كلذو

 برض حتطسمو “فاصناألاب ةعبرأ وهو ةجوزلا مهس ماقمو اهمهس ماقم قفاوتو
 رشع ينثالا سدس ( نايهس همأل ) رشع انثا رخآلا لك يف اهدحأ فصن

 ( ةثالث ةجوزللو ) “ رشع ينثالا ثلث ( ةعبرا ) مألل نيوخألا ( نيلالكللو )
 ىنعملاو ‘كلذ لثم ءاقشألل وأ ( كلذك ) ةثالث ( ءاقشأالو ) “ رشع ينثالا عبر
 :هلوق ركذ (يقابلا ) ةثالث وه يذلا ددملا وأ « كلذ لثم يأ ( وهو ) ‘ دحاو

 مددع نيابي لب ( مهيلع مسقني ال ) يقابلا مه ةبصع مهنأ هبنيل ‘ يقابلا وه
 ( جرختف ) رشع ينثا ( ةضيرفلا يف ) مهسوؤر ددع ( ةعبرأ برضتف )
 نيعبرألاو ةيناثلا سدس (همأل اهنم حصتف نيعبرأو ةينامث ) ريصت يأ ةضيرفلا

 ص رشع انثا ) عبرلا ( ةجوزللو ص رشع ةتس ) ثلثلا ( نيلالكللو ‘ ةينامث )

 



 الك تيطعأ ةرم مهل تمست نإف ء مهنم لكلل ةثالث كلذك ءاقشأللو

 لخدت ال يهو .ةثالث اهماهس لقأو ى اهلصأ ىلع ةدح ىلع همهس

 .مهماهس ددع نيعبرأو ةينامث يلع مسقتف رشع ةتسلا يف الو ةيناثلا يف
 لك ةقاطب يف تبتك ماهسلا ددع لاحم يف ةمسقلا تناك نإف

 فصو اذه ص ( مهنم لكل ةثالث ) يقابلا يهو ( كلذك ) رشع انثا ( ءاقشذللو

 تدرأ نإ يأ مساقلا اهأ تنأ ( مه تمسق ناف ) ى ددملاو باسحلاب ةمسقلا
 :دعب هلوقهلباقي هجو اذهو طقف فصو ةمسق ال لمع ةمسق ( ةرم ) مهل ةمسقلا

 ىلع همهس اك تيطعأ ) و ةمسقلا فصو ىضتقمب تلمع لهسأو فخأ هجو انهو

 اهنومسقيف ةثالث ءاقشألا بونيف رشع ينثا ىلع لاملا مسقي نأب ( اهلصأ ىلع ةدح

 ىلإ عجرو مالكلا مت انهو « نورجي ةهج يأ ىلإ قافتإلا عم ةعرقلاب ةعبرأ ىلع

 ةينات يه يتلا ةضيرفلا ماهس ( اهماهس لقأو ) : هلوقب لوألا هجولا ريرقت
 ينثالا يف لخدت تناك ولو ( يهو ) “ قيقش لك مهس يهو ( ةثالث ) ةعبرأو

 تارم عبرأ اهنم اهطاقسإب رشع ينثالا ىنفت اهنأ ثيح نم ةجوزلا مهس رشع
 نيلالكلا مهس ( رشع ةتسلا يف الو ) مآلا مهس ( ةيناثلا يف لخدت ال ) اهنكل

 نكمي لف ؤ دحاو رشع ةتسلا نمو ى نانثا ةيناتلا نم ىقبت ذإ اهطقست ال اهنال

 رشع ةتسلاو ةيناثلا يف لخدت ةثالثلا تناك ولف ى نيعبرألا و ةيناثلا نع اهراصتخا

 بسحب ( ممقتت ) ال ( ف ) رصتختف نهثالثأ ىلإ رشع ينثالاو ايهتددرل اهدعت نأب
 وأ نيلحم ( يف ةمسقلا تناك ناف“مهماهس ددع نيعبرأو ةينامث ىلع ) الإ ةدعاقلا

 يف )اهدعب ةانثملا حتفو ةدحوملا ناكسإب ( تبتك ماهسلا ددع ىلع لاحم )

 وأ ةدلج وأ ةقرو نم هيف بتكي ام يهو مهنم ( لك ) ءابلا رسكب ( ةقاطب

 = ٦١٦-۔



 تعقو ام لك ذخأيف اهيلع ىقلت مث مهسألا ددع ىلع اهبحاص مسا

 ىلع ىقلتف ءاكرشلا ددع ىلع تبتك لحم يف تناك نإو . هقئاطب اهيلع
 انثا وأةيناممهل نم ةقاطب تعقو ثيحف فرط نم اهلوأ نم مهسألا

 لوأ نم ىرخألا ىقلت مث ةهجلا كلت يف هماهس متأ ةثالث وأ رشع
 مهرخآ ىلإ اذكهو س بيترتلا ىلع هددع اهبحاص متيف يقابلا

 ىلع اهبحاص ) : هلوقل فاضم تبتكل لوعفم ( مسا ) كلذ ريغ وأ ةقرخ

 ( اهيلع ) اهبتاك ريغ اهيقلي امنإو لوعفملل ءانبلاب قئاطبلا ( ىقلت مث مهسألا ددع
 ىئاطبلا عمج ( هقناطب هيلع تعقو ام ) مهنم ( لك ذخأيف ) مهسألا ىلع يأ
 هل نم ديرب نأ لمتحيو “ لك ظفل ىلإ ارظن ءاملا درفأ و « لك ىنعم ىلإ آرظن
 . كلذ لمشيل قئاطبلاعمج وأىل'وأ باب نمةدحاوهل نم لخديف قئاطب وأناتقاطب

 وأ قئاطبلا يأ ثينأتلا ءاتو لوعفملل ءانبلاب (تبتك)دحاو(لحم يف تناك نإو)
 (ىلع) قئاطبلا يألوعفملا فذحو اهدمبةانثملا حتفو ةدحوملا ناكسإ ولعافللءانبلاب

 (فرطنم اموأ نم مهسألا ىلع ىقلتف ءاكرشلا ) ىلع وأ كلذك مهسالاددع
 وأ ( رشع انثا وأ ةينامث هل نم ةقاطب تعقو ثيحف ) هنونىسيو هبلع نوقفتيو

 ( ةهجلا كلت يف هماهس تأ ) ضورفملا لاملا يف اك الثم ( ةثالث وأ ) رشع ةتس

 ىلع هددع اهبحاص متيف يقابلا لوأ نم ىرخألا ) ةقاطبلا ( ىقلت مث ) ةعباتتم
 دعب هيلع تمقو ام ذخأ هتقاطب تعقو نم لك ( مهرخآ ىلإ اذكهو بيترتلا
 ض ورملا لب اهب لصتا امو ضرألاب كلذ صتخي الو « ةعباتتم هدعب همهسأ رئاسو
 مهسألا ءامسأ بتكت نأ كلو ص كلذ يف دمحأ خبشلا نع مالك مدقتو ى كلذك

 نمو ى هل وهف اهيف ابوتكم هدجو ايف ةعقر ءاكرشلا نم الك يطعتو ى اهنّبمي اب
 الصفنم وأ الصتم نهيف ام ذخاف عاقر اهباسجب هل يطعأ همهسأ تددمت

_- ٦١٧ 



 ىلإ لكل ام نيبتي ىتح هتعرق هيلع تعقو ام لوألل حصي الو

 مهرخآ

 لك يف الإ ةلوصفم لاحم يف لاصتا ال نكل ع ةلاحو نيلحعو لع يف كلذ ر"وصتيو
 نم لكف ىقئاطبلا تيطعأو سوؤرلا ىلع مهسألا تبتك نإو ى اهنم لحم
 كلذك ىرخآلا ةقاطبلاىطعت مث ةعباتتم همهسأ ذخأيو اهؤرقيهنإف ةقاطب يطعأ
 "دحأ جرخيف ءاكرسلا ءامس بتكتو مهسألا ءامسأ بتكت نأ كلو ى اذكهو

 نم ةقاطب امهل جرخيو مهسألا قئاطب نم ةقاطب امل جرخيو مهسالا قئاطب نم ةقاطب

 وأ كاذكمهو مهسلا كلذ ةقاطبلا بحاص ذخأيف ناتقاطبلا أرقتف ءاكرشلا قئاطب

 يقلي الو “ كلذك مهسألا قئاطب نم ةقاطب م ءاكرسثلا قئاطب نم ةقاطب جرخت

 ةقاطبلا زيمي ام لك ةباتكلا نع يفكيو ى اهضعب ملع وأ يه نمل اهملعي نم قئاطبلا
 . مهسلا وأ

 ائيش مهنمدحاو لك نوثراولا ذخأ ماهسلا نومساقلا زيم اذإف : « رثألا » يفف
 كلذ يمريف مئالملا كلتب هوربخي نأ ريغ نم ادحاو هوطعأو ىصح ولو هدي يف
 نإو “اورك انتي ملو اوقداصت اذإ ينعي هيلع تعقو ام ذخأيف هتمالع فرمي "لكو

 ( لوفلل حصي الو ) رشملا عبأر مهل اوديرب نأ بدن بايغ وأ ماتيأ مهيف ناك
 ىلإ لكل ام نيبتي ىتح هتعرق هيلع تعقو ام ) كلذ دمب نل الو ثلاثلل الو
 تعاض ةدحاو الا تسقلأ ولف زيمتو أرقتو اهلك ع رقلا ىقلت 3' ىتح يأ ( مهرخآ

 نيعتب اهبحاص نيعت ولو ةمسقلا ةداعإ تبجول زيمتو أرقت نأ لبق هدعب وأ ءاقلإلا
 ىلع رصتقاو يقابلا ذخأو تحص كلذب نيعت اذإ : ليقو ى ةاقلملا ع رقلا باحصأ

 يأ هتعرق قلت ملولو تمت دقف رخآلا دنع تلصو اذإف : لاق ذإ خيشلا لوقلا اذه

 :لوقنال نوكتففنصملا هديرب نأ لمتحيو هريغ قبي مل هنأل اضيأ دمع ولو

 لبق مهل ادبو مالقألا ضمي , اوقلأ اذإو “ ةدارإلا هذه ىلع ةلخاد ريغ مهرخآ ىلإ

 ۔٦١٨-



 نيلالكلل نيفصن لاملا مسقي نأ ؛ وهو لهسأو فخأ هجو انهو

 امهمأو

 اهضعب مهل فلت اذإ كلذك و ؛ةرم لوأ ناك اك مهنيب كرتشم وهف اهمممج اوقلي نأ

 مولعممهسىلع هتعرق تعقو نمف ةعرقلا يف اوذخأ اذإ : ليقو ، اهومتي نأ لبق

 ا اهومتي نأ لبق مالقألا ضعب فلت اذإ اذه ىلعو مهرخآ ىلإ كلذك مث هل وهف

 رقشمةعرقلاهيلع اوقلي ملو مهسألا نم يقب ام نوكي هنإف اورجاشت وأ . ادب

 دلا ائيش اوقلي نأ لبق اوعجرو مهل ادب نإو ى ةيقابلا مالقألا هل نم نيب

 مهسألا ىلع مهمالقأ اومر اذإف ىرخأ ةرم اوقفتي ىتح اثيش كلذ دعب اوقلي الف
 دق ءالؤه نإف مهنم دحاو لكل ام لك اشت وأ مهيلع طلتخا كلذ دعب مش ش اميج

 وقفتا نإ الإ ةكرشلا ىلإ لبس مل سيلو مهندب ةك رشلا تلازو دعب اومستقا

 مهنيب ةك رسلا ىلع مهل هدربف هريغ ىلإ مهكلم نم كلذ عيمج اوجرخي نأ

 اذه نوبيصي الو“كرتشملا يف زوجي ام عيمج مهل زوجي مهنيب اكرتشم نوكي هنإف

 نم ىطعأ نإ اذكو ص بئاغلاو نونجملاو لفطلاك هل قافتا ال نم مهيف ناك نإ

 نونوكيو زئاجوهفارتشملاكلذ نم هغلبي ام ردق هبحاصل دحاو لك مهقافتا زوجي
 أدبا :تاعرقلا ءاقلإ ديري نل ضعب لاق نإو “ ةرم لوأ اوناك اك اضيا نيكرتشم
 ال مأ يقلملا دي يف هتعرق ىأر هنأ ردي و انهاه نم اضيأ ضعبو انه اه نم

 هح رطفم هنأ نقش تي مل ام هيلع جرح الف ال م ] هملع هبتشا وأ ال مأ همسا ةباتكو

 همهس هيلعمرحب لوقن الو هنم ناك امب هئاكرش رابخإ هىلعنوكي ذدنىحف٤كلذ ىلع

 لباقملاوهو ضورفملا لاثملا كلذ يف ( لهسأو فخأ هجو انهو ) 0 مهربخ مل نإ

 ( نيفصن لاملا مسقي نأ وهو ) ةرم ريغب اذه نأل « ةرمب مهل تمسجت نإف : هلوقل

 ماهسل ةيواسم ثلاث قيرفماهس و “رخآ قيرف ماهس فصنل ةيواسم قيرف ماهس نأل
 امهمأ ونيلالكلل) نيرخآلا نيقيرفلل فصنلاو نيل وألا نيقيرفلل فصنلاف عبار قيرف
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 ةثالث ىلع لوألاف ى امهيلع عارتقاب رخآ ءاقشألاو ةجورللو ء فصتن

 ءاقشألا نم "لكلو ةجوزلل ةعبرأ ةينامث ىلع يناثلاو ء مهس لكل

 ةبهاوم وأ ةعيابم اومستقا نإو ث دحاو

 (ءاقشألاوةج وزللو)فصناهعومج و ثلث اهمهس و سدس مآلا مهس نآل ( فصن

 الثم رشع ينثا نم اهعومجمو يقب ام مهمهسو عبر اهمهس نآل ( رخآ ) فصن
 ةثالثىلع لوألا )فصنلا ( ف امهيلع ) مسقي هلوقب قلمتم ( عارتقاب ) ‘ فصن

 ىلع يناثلا) فصنلا ( و ) مهس رخآلل و مهس لالكلا خآللو مهس مألل ( مهس لكل

 ( دحاو ) ةعبرألا ( ءاقشألا نم لكل ) ةعبرأ ىقبت ( و ةجوزلل ةعبرأ : ةينامث
 اومسق مث ةيناثلا اومستقا نإ عبرأ لب تارم ثالث هجولا اذه ىلع اومستقا دقو

 تمقو اذإ و ةسمخ ناكل نيلالكلاو مألا ىف اذه لثم اولعف ولو « ءاقشألل ةعبرأ

 تلعج نإ دحاو لحم يف ةمسقلا تناك نإ ةعباتتم اهماهس تفوتسا ةجوزلا ةعرق
 اہتعرق هيلع تمقو ام ذخأتف ماهسلا ىلع تلعج نإ امأو سوؤرلا ىلع مالقألا
 اولعجيلف رشع دحأ ماهسلا ع ومجت نأ تملع دقف تئش نإو ى الصفنم وأ لصتتم

 اهريغل ىقلي مث ةعباتتم اهمهسأ تذخأ ةجوزلا ماق عقو اذإف سوؤرلا ىلع مالقالا .
 عقو اذإ وأ تعقو ثبح ةعبرأ مالقأب مهسأ ةعبرأ ذخأتف ماهسلا ىلع اهولعجي وأ

 نإو ) .لوأآلاعقاولل ةعباتتم اهمالقأ يقاب امهل اوقلي ىتح اهريغ نع اوكسمأ اهل ملق

 ينثتسيو مهس لك يف مهماهس يرتشيو مهسالا اولدعي نأ يهو ( ةعيابمب اومستقا

 يف يماهسب ةمسقلا هذه يف كل ىتلا كماهس تيرتشا دق : لوقي نأ لثم همهس

 همهسدحا و لك ذخأيف وه مك همهس و يه مك اهنيبيو مهماهس رك ذيو ماسقالا ءالؤه

 ذخأينأب ( ةبهاوم وأ ) هبوني امم مهيديأب ام مهب وني امم هديب امب عيبيو ةعرق الب

 وأ مهيديأ يف امم هبوني ام نيرخآلل دحاو لك بهي مث ةعرق الب همهس دحا و لك
 وأ مهلك نوقطني اذكهو“رخآلل مهرئاسو بوهوملا بهي مث امهس مهدحأل نومه
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 يرحت هجولا اذه نم عيب يهو ى زاج ضارتب وأ ةارابم وأ
 ةيمستلا "لكل "لك بهو ماهسلا اولدع اذإ كلذ ةفصو ء ليلحتو

 يتلا ةيمستلاب ةلدابملاو ةءاربلاو عيبلا اذكو ء مهسلا كلذ يف هل يت

 - ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٥ هكي رش

 همهس دحاو لك ذخأي نأ يهو ( ةارابم وأ ) كلذ لعفي مهنم ادحاو نورمأي
 وأ ) ةللاحملا اذكو مهديأ يف امم هبوني امم نيرخآلل دحاو لك ءىرمبي مث ةعرق الب

 تيضر :نيرخآلل "لك لوقيو ةعرق الب همهس دحاو لك ذخأي نأ يهو ( ,ضارتب
 ريخألا ذخأيو راتخم ام دحاو لك راتخم نأ يهو ريمختب وأ > تذخأ ام كذخأب

 اذك و ى ريسفت ضعب دعب كلذ رسف دق هتيأر مث كلذب مهو وه يضر نأب يقب ام
 يه ) ةمسقلا ( و“زاج ) هدنع مهل ام هل نيرخآلا دنع امب "لك لدابي نأب ةلدابملا

 يذلا ) هجولا اذه نم ) قىقح عيب اهنإف ةديازملا ةمسق "الإ عيبلاك يأ ) عيب

 اميرحت ) هانركذ امو هركذ امو ةبهاوملاو ةعبابملا هعاونأب ةعرق الب ةمسقلا وه

 يف لحي ام لحيو عيبلا يف مرحي ام اهيف مرحي يأ زييمتلا ىلع بصنلا ( ليلحتو
 نأبباوثلل رخآلل ضعب هلمج هلك كلذ نأل ريبختلاو يضارتلاو ةبهلا ىتح عيبلا

 لخدت ةيرورض اهنأل عيبلاك تسيلف ةعرقلاةمسق امأو“هلثم رخآلا كلذ هل لعج
 عنم يف دشأ يهو ةعرقلا ةباصإب لب مهنم رايتخا الب اهباحصأ كلم ماهسلا اهيف
 ةفصو ) ةلماعمو مالكب اهنإف ةمسقلا عاونأ رئاس فالخب عيبلا تاعونمم و ؛لهجلا

 ( لكل )دحاو لك يأ ( لك بهو ) ةعرق الب اهوذخأ و ( ماهسلا اولدع اذإ كلذ
 دحاو لكف هيلإ راص يذلا ( مهسلا كلذ يف هل يتلا ةيمستلا ) دحاو لكل يأ

 لكلدحاولك عيبي ( عيبلا اذكو ) هدي يف امم مهبونت يتلا مهماهس نم بهو دق
 لك أربتي ( ةءاربلاو ) “ هيلإ راص يذلا مهسلا كلذ يف هل يتلا ةيمستلا دحاو
 هكيرشل يتلا ةيمستلاب ةلدابملاو ) هنم هبوني امم مهديأ يف امم نيرخآلل دحاو
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 دهشي الف نوقابلا ىب أو مهدحأ بهو نإو ء هل رخآلا مهسلا يف

 . هوحنو عيبلا اذكو ء لكلا نم متت ىتح ةبه حصت الو بوهوملل

 عيبلا نم لكل خلا ةيمستلاب :هلوق دوع لمتحيو ( هل ) رئاصلا ( رخآلا مهسلايف

 نأ لثم هتيمست نيع دحاو لك هلك كلذ يف ركذي نأ دب الو « ةلدابملاو ةءاربلاو

 دق كلذ وحن وأ سدسلا وأ سخلا وأ كبانم يف يل يتلا مهسألا ةثالث : لوقي

 (دهشي' الف نوقابلا ىبأو مدحآ بهو نإو) « كلذ وحن وأ اهتعب وأ كل اهتبهو
 (ةبه حصت ا( هنأل كلذ ( و ) مهل بهو امب ( بوموملل ) لومفمللا ءانىلاب

 اونب مهنألو ىرخأ ةمهب اشت باوث ةبه اهنأل ( لكلا نم متت ىبح ) مهدحأل

 اذك و) .هانعم فهذهو زوجت ال ةداهشلا يف ةئزجتلا نألو دحاو لكل اوب نأ ىلع

 ى ةلدابمو ريبختو ضارتو ةللاحمو ةارابملا نم ( هوحنو ) ةمسق وه يذلا ( عيبلا

 :لوقي نأ دب ال هنأ الإ رهظي ابف سأب الف مويلا سانلا لعفي اك اوديازتي نأ امأو
 همهس هلك هارتشا نإو ص الثم مهاردلا نم اذكب مسقلا اذه يف كماهس تيرتشا

 خمشلا لاق “ هسفن لام هؤارش وهو زوجي الام ىلع ةدقعلا لاتشال لطب س

 ا مهنيب امف اورباخت وأ اوعيابتو اولدابت مث مهلام ءاكرشلا مستقا نإ امأو : دمحأ

 الو ءاكرسثلا نيب ةمسق نوكت ال انركذ يتلا هوجولا ءالؤه نإف اضعب مهضعب ريخ

 تنأ هل زوجي الو“اذه نم ائيش لعفي نأ بئاغلا وأ نونجملا وأ متيلا ةفيلخل زوجي

 ةلدابملاو ميبلا .اذكو ص هكيرش ربخي نأ ىلع نونجم وأ لفط وأ بئاغل راتخي

 ةفيلخلا لعفيو ى هنع للا يضر نالساو دمحم يبأ خيشلا باوج اذهو ص ةراجإلاو

 دمتو ءاكرشلا نيب اهلك هوجولا هذه زوجت : لبقو ى هلامفأ تمت نم نذإب كلذ

 للا دبع دمحم وبأ ىور اهف بئاغلا وأ نونجملا وأ متيلا ةفيلخل اضيأ زوجتو ى ةمسق
 ام اضيأ نوكيو _ ملعأ هللاو _ هللا همحر جونام نب هللا دبع هيبأ نع خمشلا نبا

 كردي الو حيحصتللةدايز ةعرقلا ءاقلإ دعب اهدعب امو ةبهاوملاو ةعيابملا نم انركذ
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 رياختلا ةمسق يف كرديو اقلطم ةميابملاو ةارابملاو ةبهاوملا ةمسق يف نبغلا
 , تصقن وأ مهدحأ ةصح تداز نإ اهيف كردي الف ةعرقلا ةمسق امأو

 وأ ناصقن الو ةدايز نكي مل نإو ى صقنلا وأ ةدايزلا ردق يف نومستقملا

 لا تام نإو ى نبفلا كردي هنإف نابلا ناك وأ هرادقمب او"رقأ و امهدحأ

 ح تبثم نأ رهاظلاو ى نبفلا كردي مل مهدحأ وأ ماهسلا باحصأ ينعأ
 . ملعأ هللاو ةميابملا ةمسق يف هتبثي عويبلا يف

- ٦٢٣ - 



 راثلا اذكو ث ةمسق يف ىنثتسيو ، دجسمو ةربقم ىلع طخي
 تناك نإ ةكردملا

 لصف

 ضرأ ةمسق دنع كلذ وحنو راغو ىلصمو ( دجسمو ةربقم ىلع طخي )

 كلذ وحنو رافلاو ىلصملاو دجسملاو ةربقملا وهو رك ذ ام ( ىنثتسيو ) اهب ةلصتم

 وأ مهل ءايشألا هذه تناك اذإ اهوحن وأ ةئربتلا وأ ةعرقلا ةمسق ( ةمسق يف )
 نهيلع طلخلا بجحي الو مهلك كلذب اوفرعو مهئابآ ضعبل وأ مهئابآل وأ مهضعبل
 ص صوصخملا عيبلا يف امك صوصخلا ةمسق يف كلذو مهريغل نك نإ نهئانثتساو

 يف اك مهل تناك ولو ءانثتسالاو طخلا اهيف طرتشي ال هنأ ماعلا ةمسق ابيرق يتأيو

 . ماملا عيب

 ىلع ( تن اك ن ( اهؤانثتسا بحم ةك ردملا بومحل او ) ةكردملا راثلا اذك و )

 مسقت : لاق عطقت مل ام هنم ءزجك اهنإ لاق نمو “ لصألا عم مسقت ال اهنأب لوقلا
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 ،عيبلاك رجشلاو ءضرلالل عبات طق رمثي نإ رجسشلاك ةكردملا ربغو

 يحاونلاب اومستقا نإو ، قش وأ طخب ةلصتم ضارأ نيب زجحيو

 نيح بجي مل اهدودح هنم د رك ذخأو

 ال نأ زيجي هنإف ةرمب ةفلتخلا سانجألا ةمسق زاجأ نم اذك و « ىنثتست الو هعم

 عبات هربخ أدتبم ( ريغو ) دحاو نمثب سانجأ عيب يف فالخلا رم اك ىنثتسي

 هيف نكت مل وأ ( طق رمثي مل نإ ) ريظنت اذه لخنلا وأ ( رجشلاك ةكردملا )
 نم كردي مل ام ( رجشلاو ضرذلل عبات ) فيللا هيلع ردي مل وأ تاقرو ثالث

 دصقي هنأل راثلاب اهتابنو ضرآلا نع زيمتي رجشلا نآل ( عيبلاك ) هل عبات هرا
 ص ةكردملا ريغ راثلا ىنعملا نأل ص ةعبات ىلوآلا ضرآلاك نوكت رمثت مل امف راملل

 ىتلا راقلا نأ ينعي « ريظنتلل فاكلاو “ ريغ ظفل رابتعاب هثنؤي ملو هركذ نكلو

 ص لصألا نم ءزجك اهنأل ىنثتست الف ةمسقلا يف موسقملا لصألل ةعبات كردت م
 تاقرو ثالث هيف نكت مل يذلا:ليقو ع اهيف هل عبات رمثي مل يذلا رجشلا نأ ايك

 هنإف فنللا هبلع راد وأ ثالث هيف تناك ام امأو اهيلع ردي مل يتلا ةلخنلا وأ

 كلذ رم اك ىنثتست الف ربؤت مل نإو ىنثتست تربأ اذإ : راثلا يف ليقو ى ىنثتسي
 مل لاوقألا كلت ىلع هؤانثتسا بجي ام نثتسي مل اذإف ى كلانه ام انهف عيبلا يف
 تكردأ ولو راثلا ىنثتست ال نأ زاجأ ةرم عاونأ مسق زاجأ نمو “ ةمسقلا حصت

 . رجشلا وأ ضرآلا عم ةمسقلا يف اهنولخديف

 ةلصتم ضرأ وأ اهتمسق اودارأ ( ةلصتم ضارأ نيب ) لصفي ( زجحيو )

 ادح نوكي نأ رم امم هريغ وأ ( قش وأ طخي ) اهتمسق لخدي ال امم اهريغب
 ساردنإلا لبق مسرلاب لعجيف مهريفل تناك مأ ضرألا كلت مهل تناك ءاوس

 ( نيح بجي مل اهدودحب ةنمد ) مبنم ( لك ذخأو يحاونلاب اومممتقا نإو )
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 عيب اهنأل دجسم وأ راغ وأ ربق نم لصأل ا يف ام ركذ ةئربتلا

 رسك نمو مهنيب مهس يقب ىتح هتعرق لك ذخأ نإو س اعنمو زاوج

 مہسألا لك ىلع ةعرقلا اوحرط ولو هل زاج ةمسقلا

 وأ ربق نم لصألا يف ام ركذ ) كلذ وحنو ةبهاوملاو ةللاحملاو ( ةنربتلا ) ةمسق

 ةئربتلا ةمسق يأ ةئربتلا يأ ( اهنأل ) كلذ وحن وأ ىلصم وأ ( دجسم وأ راغ

 يف ةبه مهدحأل حصي الف ( اعتمو ازاوج ) عيبك يأ ( عيب ) اهوحن اذك و
 ال وأ بهأ ال : رخآلا لاق نإ ةعرقلا ريغ ةمسقلا عاونأ نم ةبهلا وحن الو مسقلا

 ضعب باغو ةعرقلا ريغب اومسقو سنجلا قفتا نإو “ ىضرب الإ عيب ال ذإ لدابأ

 نيسنج ةمسق زاوجك عويبلا يف ام اهيف اذكهو « ابر ناك لصأب سيلو مهسألا

 عيبلا يف كلذ ءانثتسا بجي ال هنأ رم دقو ى دحاو نمثب نيسنج عيب زيجع دنع

 وهو ماعلا عيبلاك ةنمد مهنم لك ذخأ ذإ يحاونلاب ةعقاولا ةمسقلا هذهو ماملا

 ولو كلذ ىنثتسا اهوحنو ةئربتلا نم ةدرجملا ةعرقلاب تناك نإو ى هنمدلا عيب

 .ةعرقلاب تناك ولو كلذ ءانثتسا بجحي ال هنأ يدنع يذلا و “ةنمدلاب ةماع تناك

 طسولا يف ناك ءاوس (مهنيب )كرتشم(مهس يقبىتح هتعرق لك ذخأ نإو )

 مهعم رخآ مهس يذ مثهوتك كلذ وحن وأ اطلغ نيعبرأ ةعست ىلع اومسقف الثم

 يقابلا مهسلا اومسقو زاج اهلاحي ةمسقلا اوضمأ نإ ( و ) دوجوم ربغ وهو
 م نم ( ةمسقلا رسك نم ) و اكرتشم يقب ام اوقبأ وأ ادعاصف نيمهسلا وأ

 مهنأ لاحلاو يأ ( ةعرقلا اوحرط ولو ) ضقنلا يف هل لوقلا ناكو ( هل زاج )

 امزج مسقلا لطبل ةعرق اوحرطي مل ول ذإ ( مهسألا لك ىلع ) ةعرقلا اوحرط
 نإف همهس ام اوردي ملف دئازلا يقب لب مهدحأ ذخأي ام الإ ةلأسملا يف قبي م هنأل

 امنإو ى مهس ىلع اوضارت نإ اذك و ىاوقفتا نإ اهؤاقلإ زاج فلتت مل ةعرقلا تيقب
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 ًاعابرأ وأ ًاثالثأ لاملا اوكرتشا نإ اذكو . متت ملف هيف مهك ارتشال

 رخآلاو امهدحأل فصنلا نوكي نأ ىلع ًافاصنأ هومسقف اهوحن وأ

 . . . .. . . . اهرسك ُإكل زاج امهنيب

 يقابلا مهسلا يف يأ ( هيف مهكارتشال ) ادعاصف مهس يقب اذإ ةضقانل لوقلا ناك

 نإ اذكو ) ص مهقافتا مسر ىلع ةمسقلا يف اوعزش مهو ةمسقلا ( متت ماف ) ادعاصف

 اثدلثأ لاملا ) ةعامجلا واوب اهنع ربعو دعب ةينثتلا ليلدب نانثا يأ ( اوكرتشا
 وهو ( امهدحأل فصنلا نوكي نأ ىلع افاصنأ هومسقف اهوحن وأ عابرأ وأ

 رخآللو ناثلث اهدحأل نوكي نأب كلذو ( ايهنيب رخآلاو ) رثكالا بحاص
 رخآللو سامخأ ةعبرأ امهدحأل وأ 0 عبر رخآللو عابرأ ةثالث امهدحأل وأ « ثلث

 اهؤاضمإ زاجو ةكرشلا ءاقبل اهضقن يأ ( اهرسك "لكل زاج ) اذكهو سمخ
 ناك نإف ص رثكألا بحاصل فصنلا نوكي نأب كلذو هنم مهدحأ عنتمي مل نإ
 ثلث وهو يقابلاو لاملا عيمج سدس وهو رخآلا فصنلا ثلث ذخأ اثالثأ لاملا

 عيمج عبر وهو رخآلا فصنلا فصن ذخأ عابرأ ناك نإ و « رخآلل لاملا عيجج

 فصنو اسمخ يقابلا فصنلا نم ذخأ اسامخأ ناك نإ و رخآلل يقابلا عبرلاو لاملا

 ىلع اسادسأ هومسقو [اثالثأ هوكرتشا ولو ى اذكهو اسمخ رخآلا ذخأ و سمخلا

 نوكتف سدسلا فصنو سادسأ ةثالث نيثلثلا بحاص وهو مهدحأل نوكي نأ

 نإو تضقتنا امهدحأ وأ اهاضقن نإف ‘ كرتشم يقابلاو رشع ينثا ىلع ةمسقلا
 نأ ىلع اثالثأ هايسقو اثالثأ ناك ولو ى رخآلل يقابلاو سدس فصن ذخأ اهايضمأ
 امزج قلعم هذخأ ام نأ كلذو امهنيب نيثلثلاو رثك آلا بحاص وهو امهدحأل اثلث
 ضقن الف همسقب مهرمأ اومتأ اذإو “ عوجرلا مهلف هومسقي مل امم يقب ام مسقب
 الو اهاضقنب مل ناف 2 هآر اذإ رايتخالا هلهاجل هعيبو لوهجملا ءارتشاك كلذو

 اثالثأ ناك ولو ڵ رخآلل يقابلاو لاملا عيمج ثلث وهو يقابلا فصن ذخأ امهدحأ
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 هاعد ًايمذ مكاحلا ربجيو 3 ةع رقلجايتحاب ال ليكب ليكم وحن اومسقيو

 . . ...... . ةمسقل رخآ

 نإف كرتشم يقابلاو سدس ثلثلا بحاصل نوكي نأ ىلع آاسادسأ هايسقو

 اذكهو ص نيثلثلا بحاصل يقابلاو ‘ رخآ اسدس ثلثلا بحاص ذخأ اهازاجأ

 اوضمأ اذإ اهنيب يقابلا نأ ىلع مهتضيرف نم لقأ ىلع اومسقي نآ ىلع اوقفتا املك

 رثكألا بحاصو لقألا بحاص ءاوس ةمسقلاب يقب امم همهس متي مل نم ذخأ كلذ
 لقأ ىلع اومسق نإو ادعاصف ةعبرأ وأ ةثالث اوناك نإ اذك و ى رخآلل قابلاو

 ص نيفصن اومسقف ةثالث اونوكي نأ لثم ةمسقلا نوديعي مهنإف اطلغ مهتضيرف نم

 هنوقبيو زاج عرقلا هيلع اوقلي الو اوداز ام اولزعو ادمع رثكأ ىلع اومسق نإو

 مل يقب ام يقب ىتح يقلي يقلملا ناكو هولزعي مل نإو ى دعب هنومسقي وأ اكرتشم

 نزوب نوزوممك ( ليكب ليكم وحن اومسقيو ) دحاو اهضقني ملو اوضر نإ الإ زجي
 جايتحاب ال ) ةعرقل جايتحا ريغي حسملا وأ "دملاب واستم احوسممو ًادودعمو

 حوسمملا يف اهنم دب ال : ليقو ى كلذ يف ةعرقل نم دب ال : ليقو ( ةعرقل

 هل نزو وأ لئاك هل لاكوأ نزو وأ ليكب هسفنب همهس لك ذخأ اذإو نوزوملاو
 جاتحيف ةدح ىلع مهس لك لعجيو نزوب وأ لاكي نا امأو « نالوقف هضبقف نزاو

 ىتح هكلم لخدي مل هضبقو دحاول ليك اذإو ص رييخت وأ ةعرق ىلإ كلذ دعب

 : هصن ام هللا مهمحر ركب نب دمحم نب دمحأ خيشلا ركذو “ مهلك اوذخأي

 مهنمو ى ةعرقلاب هتمسق : لوقي نم مهنم “ نزوي وأ لاكي ام ةمسق يف اوفلتخاو

 ام ليكلاب همهس مهنم دحاو لك ذخأيو ةعرقلا هيف نوجاتحي ال : لوقي نم

 نزوب وأ لاكي امم ذخأي نأ اضيأ كيرشل صخرو ى نزوي امم نزولاب وأ لاكي

 ام ريغ يف كلذ بيصي الو هكيرش رضحي مل ولو ةعرق ريغ نم نزولاو ليكلاب

 . ھ ا نزوب وأ لاكيم

 ( ةمسقل رخآ ) يمذ ( هاعد ايتمذ ) ةيعرشلا ةمسقلا ىلع ( مكاحلا ربجيو )
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 نومعنيف مهدحأ هب قبسي مالكب دوهشلا مهررقتسا ءاكرش نيب تمت نإو

 نالف نبا نالف لبق نم مكنيب يذلا متمستقا : مهل لوقيو ى هل
 متيرابتو هبه وأ ءارش وأ ثرإ

 ي يمذ هاعذ املسم ى اهل ملسم هاعد اايمذ ربجي امك اهل ملسم هاعد اماسم ربجيو

 كا نإ طسقلاب مهنيب مكحاف تمكح نإو » : باتكلا لهأ يف ىلاعت هللا لاق
 مكحاف كوءاج نإف » : ىلاعت هلوقل مهربجي مل ءاش نإو . 0١١ ي نيطسقملا بحي

 ىلع نايسقي اناك نإ رخآلل يمذلا ربجي امنإف « )٢' ي مهنع ضرعأ وأ مهنيب
 ىلع ةمسق مهدحأ دارأ نإو ث هكرتي لب هربجي الف الإو مالسإلا ةمسق ىضتقم

 ( تمت نإو ) ص ولعب مالسإلا نأل مالسإلا ىلع اربجأ رفكلا ىلع رخآلو مالسإلا

 :هاشلا اودارأ نيذلا يأ ( دوهشلا ؛ملهر ر قتتنما ءاكرش نيب ) ةمسق

 ؛ متمستقا مهل لوقي : هلوق ليلدب دوهشلا دحأ يأ ( مهدحأ هب قبسي مالكب )
 نم مهرقتسا يذلا كلذل ءاكرشلا هب رقأ ام ىلع ةداهشلا نورخآلا دوهشلا ذخأيو

 عامسلا ةداهشك نوكي الئل ةمسقلا اورضح ولو كلذ ىلإ اوجاتحا امنإو “دوهشلا

 ء ةمسقلا اورضحي مل اذإ اهف فنصملا مالك نوكي نأ لمتحيو ى اهيف فلتحلا

 ( هل ) نومستقا يأ ( نومعنيف ) ممرارقتسا ىلإ اوجاتحي مل اورضح اذإو

 لاملا ( متمستق ا : مهل ) ةثم ( لوقي ).هنأ كلذ (و ٤) فصو ام ىلع اهعوقوب
 نالف نيانالف لبق نم ) اهنم الك وأ الوصأ وأ اضورع هزيمي وأ ( مكنيب يذلا )

 سيل ( متيرابتو ) كلذ ريغ وأ ةراجإ وأ ةقدص وأ ( ةبه وأ ءارش وأ ثرإب
 َالك نأ ىنممب ع رخآلا مكنم لك أربأ يأ “معأ لب ةارابملا ةمسق صوصخ دارملا

 ( ١ ) ةدئاملا : ٢ ٤ .

 ( ٢ ) ةدئاملا : ٤٣ .
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 ىدارف وأ آاصعمج مهررقي ةدح ىلع "لك مهس ءيش مكنيب قبي ملو

 ةدايز الب هرارقإ ىلع ربخلا اوغلب دعبب اهدحج نهف ، هل نومعنيف

 زوجو .4 مهرابخإو ءانمألا راهشإ اهيف زاجو ص صقن وأ

 قبي ملو) : هلوقب كلذ رسف امك كرتشملا كلذ نم ءيشب رخآلا عبتي ال كنم

 مل ولو متيرابت : لوقي نأ هل حصف موسقملا كرتشملا كلذ ثيح نم ( ءيش مكنيب
 ص كرتشملا ثيح نم ءيش ءاقب مدع اهب ديري هنأل ةمسقلا دنع ةارابملا اوركذي

 وأ ةبهاومب اومسق نإو “ ( ةدح ىلع ) مكنم ( ,لك مهس ) : اضيأ مهل لوقيو
 وحت وأ ةارابم وأ ةبهاوم ةمسق متمستقا كنأ مهل ركذ كلذ وحن وأ ةارابم وأ

 دحاو وأ ( ىدارف وأ اعمج ) فصولا كلذ ىلع اهنوك و ةمسقلاب (مهررقي ) كلذ
 ىدارف وأ ًاممج ( هل نومعنيف ) لحب دحاو لك وأ دحاو لحم يف دحاو دمب

 انرضح انإ :نولوقيو نوعمسيو نورضحيو دوهشلا يقابو وه كلذب دهشبف “كلذب
 هلوق ىلإ مهل لوقي : هلوقو “ عامسلا ةداهش يق فالخلا نع اوجرخيل ةداهشلل

 مهدحأ هب قبسي مالكب دوهشلا ممرقتسا هلوقل ليصفتو نايب خلا هل نومعنيف

 كا جحلا ىلإ دوهشلا يأ ( اوغلب دنب اهدحج نمف ) راركت الف هل نوممنيف

 اوغلب : هلوق عم دوهشلا مهررقتسا : هلوق هملع لد امك ةداهشلا يأ ( ربخلا )

 ص ةزمحلا رسكب ( ءانمألا راهشإ اهيف زاجو صقن وأ ةدايز الب هرارقإ ىلع )
 اومستقا م رهتشا دق : اولوقي نأ وهو ث ةرهشلا ىلإ هبسن ىنعمب هرهش ردصم

 رهشأ ال رهتشاو ى دشلابو فيفختلاب رهش عومسملاو «اهيلإ انبولق تنامطا ةرهش
 حص دق هنإ : اولوقي وأ اومستقا مهنأ اوركذي نأب ربخأ ردصم ( مهرابخاو )

 نأ زوجيو “ انرضح : اولوقي مل وأ اورضح وأ اورضحي مل ولو اومستقا مهنأ اندنع

 زوجيو ى مهرارقإ نم وأ ةمسقلا يف روضحلاب اهوذخأ يتلا ةداهشلا رابخإلاب ديري
 زوجيو ) . رخآلا ىلع ةداهشلا اوقلطي ام ريثك و ةداهشلا لقن رابخإلاب ديرب نأ
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 اندنع رهش : غيلبتلا يف ءانمألا لوقيو ث ةلمجلا لهأ روهشم اهيف

 لبق نم لصأ نم امهنيب ام امستقا نالف نبا نالفو نالف نبا نالف نأ

 ؛هبحاص ديب وه ءيش يف دعب ىعدا نمف ء ءارش وأ ةبه وأ ثرل

 مل نم كلذب هديب ناك نم رقأ وأ تيملا ةكرت نم هنأ فرع نإف

 هيلإ أربت وأ همهس يف هذخأ هنأ نيبتب ىتح ةمسقلا راهشإ هيف زجي

 هديب ناك نه هف لعق هتكرت نم فرعي ال ناك ن اف { هبح اص هنم

 { : ليقو ، اهراهشإ دعب

 ةلملا لهأ ةداهش ةمسقلا يف ءاملعلا ضعب زاجأ يأ ( ةلمجملا لهأ روهشم اهيف

 ةثالث مه ذإ دوهشلا ةرثكل اروهشم هامسو ةضيرف ةمسقلا نأل ادعاصف ةثالث
 يف مهنم دحاو لك ذخأ ام اوملعي ىتح ربخلا نوغلبي نيذلل زوجي الو ادعاصف

 ةرهشلاخيلبت ( :غيلبتلا يف ءانمألا لوقيو).ومستقا يذلا لصالا كلذ نم همهس

 نم امهنيب ام استقا نالف نبا نالفو نالف نبا نالف نأ اندنع رهش ) : ك احلا ىلإ

 وأ ةقدص وأ ( ءارمش وأ ةبه وأ ثرإ لبق نم ) اهنم وأ ضرع نم وأ ( لصأ

 ديب وه ءيش يف ) غيلبتلا دمب يأ ( دعب ىعدا نمف ) كلذ ريغ وأ ةرجأ
 ( تيملا ةكرت نم هنأ ) لوعفملل ءانبلاب ( فرع" ناف ) ڵهكيرش وهو ( هبحاص
 هنع ربع يذلا وهو ( كلذبهديب) وه ( ناك نم رقأ وأ ) موسقملا كرتشملا نم وأ
 يف هذخأ هنأ نيبتي ىتح ةمسقلا راهشإ هيف زجي مل نم كلذب ) هبحاص : هلوقب
 كلذو ص ىعدا نم هلوقب هنع رب يذلا وهو ( هبحاص هنم هيلإ أربت وأ همهس

 نأ وأ هنم لكاي نأ هبلطب وأ كل وه : هلوقب لصح ءاوس همومع ىلع يربتلا

 هيف دعق ) كرتشملا نم وأ ( هتكرت نم فرمي ال ناك نإف ) كلذ وحن وأ هل همببي

 نم هيف دمقي : ( ليقو ) ةمسقلا راهشإ يأ ( اهراهشإ دعب ) ولو ( هديب ناك نم
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 يف لخدي مل هنأ هبحاص ديب ام ىعدا نمو ى اهنم هنأ فرع ولو .

 ٠ . . . . . . ز ع دمف ةمسقلا

 كرتشملا نم هنأ فرع وأ ةكرتلا نم يأ ( اهنم هنأ فرع ولو ) هديب وه ناك
 هنأ كلذ « ماكحألا ه باتك يف يتأيسو « نيلوقلا يف هيلع نيمي الو راهشإلا دعب

 كلذ يف ةيدعتلا ىلع ةمهتلا الو ص نيميلا دعاقلا ىلع ةثرولا نم هل دوعقملا كردي ال

 لصألا رامث نم هبيصن لباقي ام ذخأي نأ هلو ‘ كسمتسا هب هنا ملع اذإ لصألا
 دهشف ضرومعف نادفلا يف نينس ثالثافرع نمو “ اليبس هسفن ىلإ لعجي ال ثيح

 الو ةمهتلا هيف هيلع لبقت الو ةلداع ةنببب الإ هنم عزني الف روهشملا يف دوهشلا هل

 وأ ةبهلا وأ عيبلاب ال يأ كسمتسا كلذب يعدملا نأ نيبت اذإ نيميلا هيلع كردي
 ىعدا اذإ ثراولا نأ امك ‘ ضعبلا وأ لكلا يف ىوعدلا نيب قرف الو « كلذ وحن

 مهث"روم ةكرت نم هنأ اومستقا ام دعب ثاريملا يف هكيرش دنع يذلا نادفلا يف
 ةبرج خياشم ضعبو ى هيلع مهل نيمي ال هنأ اوركذ مهنأ عم ضعبلل ايعدم نوكي

 ىوعدلا ريغ ىلع لومحم هلعلو « راكنإلا عقو اذإ ضعبلاب ىوعدلا دنع نوفلحي
 لديو . ةافانم الف ثاربملاب ىوعدلا يف ماكحألا باتك نع هتركذ امو « ثاريملاب
 اهرمعف اهيف دعاقلا وهو اضرأ لجرل لجر عاب نإ هنأ نم « رثآلا » يف ام هل

 اوصنَو « يرتشملا فلح ةنيب نكت مل نإف ى اهيف ةيمست هيلع تيعداف يرقثلملا
 ال نأ ءاكرشلا نيب ةزايح ال مهلوقل بسانملاو ى هيلع نيمي ال ةثرولا نم دعاقلا نأ

 فنصملا لوقل لديو ى راكنإلا عقو اذإ اقلطم ةيمستلا ىوعد دنع نيمىلا طقست

 : هلوقب فنصملا هيلإ راشأ يذلا « ناويدلا » مالك اهنم هنأ فرع ولو : لىقو

 هل نكي مل نإف ( عًدمف ةمسقلا يف لخدي مل هنا هبحاص ديب ام ىعدا نمو )

 هديب ءيش هل فرع نمق ةمسقلا تفرع اذإ هنإف هديب ناك نم هيف دعاقلاف نايب

 مهنيب ةمسقلا تفرعف موق نيب كرتشملا فرع اذإو : « ناويدلا » يفو . هيف دعق
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 افورعم رك رمعف ةثرو نيب ترهش نإو

 تمسق تإو عدمف هسفنل وأ هتمسق ىعدا نمف ، مهنم هرماع

 . ٠ . . . . . اهيخأ عم ةأرما

 نم هربغل هيف دمقأ وهف ءيش مهنم هدي يف فرع نم لكف ى روهشملاب وأ ءانمألا
 اوكرقشا اذإو “كلذ ريغو علاوسلاو ناويحلاو لوصألا اذه يف ءاوس و « ءاكرسلا

 نإو ) ص اهركنم لوق لوقلاو نايبلا هيلعف ةمسقلا ىعدا نمف هريغ وأ ثاربم

 افورعم ) امضوه مهنم ( لك رّصعف ) ءاكرش وأ ( ةثرو نيب ) ةمسق ( ترهش
 هرمعي مل يأ ( مهنم هرماع فرعي مل ) كرتشملا نم ( رخآ ) عضوم ( يقبو
 دارملا سيلف هرمعي دحأ ال : لاق هنأك عوضوملا يفنب قذصت ةبلاسلا نإف دحأ

 هترامع يفن نع مهنم هرماع ةفرعم يفنب ىنك وأ مهنم فرمي ال رماع هرمع هنأ

 دارأو مرال وه يذلا ببسملا يفنف هرماع ةفرعمل موزلمو ببس هترامع نأل ى الصأ

 نالفو نالفل وأ نالفل هنأو ( هتمسق ىعدا نمف ) « موزلم وه يذلا ببسلا يفن

 ص لصألا ىلع مهنيب كرتشم وهف نيبي مل نإف ى ( ع"دمق هسفنل ) هتوبث ( وأ )
 كرتشم هنأ هؤاكرش ىعداف ءيش هديب ناك نمف ءاكرشلا نيب ةمسقلا فرعت مل اذإو

 محلوق لوقلا : ليقو ى مهنيب كرتشم هنأ فرمي مل نإ هلوق لوقلاف ركنأف مهنيب

 ةدقملا يف لخدي مل ءيشلا اذه نأ نيديقملا دحأ نيديقملا ىعدا نإو ى نيبي مل نإ
 ىعدا نإو ص عدم وهف هكيرش مم مستقا هنأ وأ ةيدلا يف هذخأ وأ هثرو هنأ وأ

 . فرصتو راصتخا ضعبب . ه ا عدف مهنيب عاشم لصألا نأ ءاكرشلا ضعب

 هدي يف ءينلا ناك نم دوعق نم « ناويدلا » يف ام ىلع ةبرج لهأ دنع مكحلاو

 نيكيرش نع هللا مهمحر انباحصأ نم خيش لئسو ى مهنوفلحي مهنأ الإ ةمسقلا دعب
 ةكرتلا نم فرع نإ هنأب باجأف امهدحأ ديب ردبع يف نينسب ةمسقلا دعب اعزانت

 فرمي مل نإو “ هبحاص هنم هيلإ أربت وأ همهس يف هنأ نيبت نإ الإ اهنيب وهف
 . هديب وه نم هيف دمق اهنم

 ضورملا وأ ضورعلاو لصألا وأ مهلصأ ( اهيخأ عم ةأرما تمسق ناو )
٦٣٣ 

 ف رعي ل رخآ يقب و 0



 نإف { هدالوأ هنم اهعفدو تام ىتح هديب هتكرتف اهمهس تذخأف

 لصألا نم اهمهس يف تذخأ ام يمسو اهيخأ عم ةمسقلاب ربخلا تغلب
 ديب هن أ اهيخأ ينب غيلبتب لغش الو . اهب هنم اهل يمس ايف تدعق

 . هتبثت ىتح اهيخأ ةثرو هيف دعق مسقي مل امو ص مهيب أ

 دمب ( اهعفدو تام ىتح ) اهيخأ دي يف يأ ( هديب هتكرتف اهمس تذخاف )
 نإف هدالوأ ) اهيخأ ديب تكرت يذلا اهمهس هنإ تلاق امم يأ ( هنم ) هتوم
 ادعاصف ةلمجلا لهأ نم ةثالث مكاحلا دنع ترضحأ يأ ( ةمسقلاب ربخلا تفلب

 (اهمهس يف تذخأ ام)لومفملل ءانبلاب ( يمسو اخأ عم ) تمستقا اهنإ : اولاقف

 اهبلك وأ ضورملا وأ ( لصألا نم ) اهمهس يف تذخأ ام ةلمجلا لهأ ىمس يأ

 اهخأ ديب هتك رت هعدت يذلا وهو اهنخأ ديب ام وهو ( اهف يمس ايف تدعق )

 لمشيف موسقملل ريمضلا در كلو “ ضورملا وأ : يأ لصألا نم يأ ( هنم )

 ةداهش اهعفنت الو ءانمألاب تفلب نإ اجس الو ةمسقلاب يأ ( اهب ) لصألاو ضرملا
 ص اهريغ وأ مهارد اهمهس تذخأ اهنكل اهل ءيش الو اهف ام دوهشلا مسي مل نإ
 دمب ةرامعلاب وأ ةداهشلاب وأ هل ةرهشلاب وه همهس هل حصو كلذ فرعي مل نإو

 ناك ( هنأ ) اهيخأ ةثرو نم مهريغ وأ ( اخأ ينب غيلبتب لغش الو ) ةمسقلا

 ملام يأ ( مسقي مل امو ) ءانمألاب اوغلب ولو هنع تام قح ( مهيبأ ديب )
 ،مهيلع نيمي الب ( اهيخأ ةثرو هيف دعق )مسقي نأ نع لضف ةكرتلا نم هنأ فرعي
 هنأ وأ مهمساقتف ةكرتلا نم هنأ نايبب ( هتبشت ىتح ) ململا ىلع نوفلحي : ليقو

 . ملعأ هللاو « امل نوكيف اهمهس نم
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 باب

 خسف اهيلع ارط نإ الإ اهيف عوجر الو ةمسق ضقنت ال
 قاقحتساك

 باب

 ةمسقلا ماكح أ ف

 (نا الإ ) هلبق ال ديكات ( اهيف عوجر الو ) : هلوقو ( ةمسق ضقنت ال )
 نونجملا وأ متيلا مئاقل رهظ وأ ىضرلا هل نمم مهلك اوناك نإ اهضقن ىلع اوضارت
 ى ءاكرشلا نيب ةمسقلا تحص اذإو : دمحأ خشلا لاق اوقفتا و اهضقن يف حالصلا

 < اوضارت ولو يأ كلذ نوبصي الف تحص امدمب مهتمسق اوخسفي نأ اورارأو

 .ها ل عأ هللاو هوبيصي نأ مهنم ,ضارت نع كلذ ىلع اوقفتا اذإ : ليقو
 هدريو دحأل كلذ اوبهو نإ الإ اوضر ولو ةمسقلا رسكت ال : « رثألا » يفو

 خسف بجوم يأ ( خسف اهيلع ارط ) نإ الإو ‘ ءاكرش هيف نونوكيف هيلع
 هريغ وأ ردجسمل موسقملا يف فقو نيبت اذإ امك ى مسق ام ضعبل ( قاقحتساك )
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 يف تخسف مهسألا ضعب قحتسا اذإف س ةمزاللا دوقعلا نم يهو

 مهس يف ًآدئاز ًانبغ ولو مهل سيل امو مهل ام مهماستقال اهنم هرئاظن

 م اهسلا توتسا قحتساف

 مهس ضعب ىأ (مهسألا ضعب قحتسا اذاف ) عيبلاك ( ةمزاللا دوقملا نم يهو )
 مهتمسق ( تخسف ) كلذ نم رثكأ ايس الو مهسألا نم هلك مهسلا وأ مهسألا نم

 ق يأ مهسألا نم يأ ( اهنم ) قحتسا يذلا كلذ رئاظن يأ ( هرئاظن يف )

 وأ هلك ىتحتسملا مهسلا كلذ عم ةمسقلا اهتعمج يتلا ةيقابلا مهسألا يهو هرئاظن
 يف خسفلا امنإو ص هيف خسف الف ةدح ىلع هدعب وأ كلذ لبق مسق ام امأو « هضعب

 كلذ ناك ( ولو 0 مل سيل امو مهن ام مهماستقال ) اهضعب قحتسملا ةمسقلا
 انوبغم يأ (انبغ) ) مهسألا نم مهسلا نم مهريغل اكلم جرخ يذلا قحتسملا ضعبلا

 رادقم ناك ولو يأ < ءاكرشلا نم هريغ همهس ق عقو نم هب نبغ ءيش يأ ك هب

 توتسا قحتسا ) امل ناك () هريغ نبغ هنأ انركذ نم مهس ( مهس يف ادئاز) نبغ
 اهنوك نع ةمسقلا جرخي ال قاقحتسالاب هلاوزب ماهسلا يوتست هنوك نال ( ماهسلا
 تخسفنال ةيواستم ءازجأ مهسألا عيمج نم قحتسا نإو“مهف سيل ام ىلع ةلمتشم
 تخسفنا انبغ دمي امم لقأ قحتسملا ناك نإو “ مهف سيل ام ىلع اهلاتشال اضيأ

 قحتسا املف : هلوق نم مهفيو ى مهل سيل ام ماستقاب هليلعت ةديفي اك اضيأ ةمسقلا

 جرخأ ول ناك نإ ىلوأ باب نم خسفنت اهنأ هجارخإب يأ ى ماهسلا توتسا
 نمثلاو مستلاك هنم رثكأو رشعلا نبغلاف هباب يف نبغلا امأو ى وتست مل قاقحتسالاب
 ال ام : ليقو ت فصنلاو ثلثلاو عبرلاو سمخلاو سدسلاو عبسلاو
 ءاكرشلا رئاس درب لب قاقحتسالاب خسف ال : ليقو ع هلثم يف سانلا نباغتي
 يضر نإو .. هملع ىحتسا ام رادقم همهس ى ىف قاقحتسالا جرخ نمل

 ساسملا وبأ لاق ٠ ةمسقلا ةداعإ دارأ نم لوق لوقلاف نيفلاب ضعب
 وه مهنيب ايف ءاكرشلا هك رادتي يذلا نبفلاو : هللا مهمحر ركب نب دمحم نب دجأ
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 . .. . . ةلداعب الإ ضعب ىلع ضعب لوق هيف عنمو

 مهعيب يف سانلا هبيصي ام امأو « ءارشلاو عيبلا يف سانلا نيب انبغ نوكب ام ام

 : يمصاملا لاق « مهنيب ايف ءاكرشلا هك رادتي الف مهن

 ىحتسم ريسي ريغ ةصح نم ىحتسب ثح ةمسقلل “درلاو

 < ثلثلا ريسلنلا ريغو تخسف ريسيلا ريغ مهدحأ ةصح نم قىقحتس قحتسا اذا ينعي

 ك هديبام ريغ نكي مل نإ هكيرش ديب ايف عجر هنيعب مهدحأ بيصن قحتسا نإف
 لقنإو“قحتسملا رثك نإ خسفلاب ةرم مساقلا نبا لاقف هبيصن ضعب قحتسا نإو

 نإ عجرب ةرم لاقو > قحتسملا رثك ولو هديب اف عجر ةرم لاقو > هتمىقب عجر

 رهظ نإ - انل افالخ - اضيأ اولاقو ، رثك نإ خسفتو اكيرش نوكيف لق

 ص كلذ مهلف ضقن الب هبوني ام هوطعي نأب ةثرولا ماقف ةيصو وأ نبد وأ ثراو
 : يمصاملا لاق ى طقف "نيدلا يف ليقو

 رهتشا ايف ةصو وأ ند وأ رهظ ِثراول مسقلا ُضقنيو

 اوءاش ام مهلف نيد لمحب اوؤاف نوثراولا ام اذإ الإ

 ءايلملاعنم 'يأ هدوحو ق 'يأ خاسفنالا و وأ قاقحتسالا ق يأ ( هيف عنمو (

 ةنيب ( ب ) تبثأ نإ ( الإ ضعي ىلع ) ءاكرشلا نم ( ضعب لوق ) هيف لبقي نا
 ساسلا وبأ لاق دقف قاقحتسا نودب نبغلا امأ و قاقحتسالا دوجو نيبت ( ةلداع )
 كلذ دمب مث ءاكرشلا نيب همسقلا تحص اذإ : هللا مهمحر ركب نب دمح نب دمحأ

 كلذ ىلع ءانمألا ةداهشب الإ هيلإ تفتلي الف هبيصن يف نبغلا جورخ مهضعب ىعدا
 مالك يف اذه ىتأيو٠“© مهتداهش زوجت الف هرادقم اونيبي مل نإف « هرادقمو نبغلا

 رقملا نبافلا نيب ءاوس نياملا رارقإب وأ ءانمألا لوقب نبغلا حص اذإو « فنصملا

 :لوقي نممهنمو “مهتمسق خسفنت الو نبغلا نو"دارقي مهنإف نيبي مل وأ نيفلا رادقم
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 نأ هلامب مهن ُروم ىصوأ هب اوملعي ل ثراو ج رخ نإ اذكو

 مولعب ىصوأ نإو ، هنم جرخت نأ هنم مولعم وأ هتيصو هنم جرخي

 . .... ... .... ... ... جرخي نأ ةمنلا يف

 ىلإهعفدب ذخأ نبغلا نيبت نإف نبغلاب هيف رقأ يذلا هجولاو مهتمسق تخسفنا دق
 هلع قبي مل هنأ نيميلا هيلع كرديو هب رقأ ام يطعي هنإف هنيبي مل نإف نوبفللا
 جرخ نإ)قاقحتسالاب خسفنت اك ةمسقلا خسفنت يأ ( اذكو ) “ فرصتب ھا؛ءيش
 هل اولعج وأ امهس هل اولعجي ملو هنود اومسقو هب اوملع وأ ( هب اوملعي مل ثراو

 هلامب مهثروم ىصوأ وأ ) مهل كلذ زوجي ملو هبئات روضح الو هنم روضح الب
 تنهر : هلوق ةلزنمب ىصوملا ةرامع هتاعابت وأ هنويد وأ ( هتيصو هنم جرخي نأ

 نإو ص ةيصولا هنم جرخت ىقح لاملا يف لعف كلذ عم حصي الف يقبصو يف ىلام
 نأ ) هلام نم يأ ( هنم مولعمب ) ىصوأ ( وأ ) زاج اومسق مث مهلام نم اهوذفنأ
 قيلعتل ىوقأ كلذو « كلذ لك وأ هتاعابت و ] هناويد وأ هتصو ( هنم جرختا

 لمتحيو لاملا نم هجرخي امب ءاصيإلا قلع هنإف«دعب هرك ذي ام فالخب لاملاب ءاصيإلا
 نأ ىصوأ وأ ص تاعابت وأ انويد ولو هنع ذفني نأ هب ىصوأ ام هتيصوب ديرب نأ

 املاتشال خسفنت هلك كلذ يف ةمسقلا نإف هلام نم ركذي ملو هضعب وأ كلذ جرخي

 ؛تاعابتلاو نويدلاو ةيصولا بوني امو رخآلا ثراولا مهس وهو مهل سيل ام ىلع

 وأ اضعب اوكرتو أضعب اومسق ولو ةثرولا عمكلذكلرتشا دق لاملا نم ءزج لك نال

 وأ نيدلا بحاص وأ ثراولا مهل زوج ولو انركذ يتلا ةلعلل كلذ رادقم اوك رت

 تمقو ةمسقلا نأل هب مهعبتي نأ ىلع زوج وأ همهس مهل كرتو ةعابتلا وأ ةيصولا
 اہهضقني ملو مهعبت وأ مهل كرتو كلذ ثراولا زوج نإ : ليقو “ زوجيال اك

 اهضقنيملومهعبت وأ كرتو نيدلا وأ ةعابتلا وأ ةيصولا بحاص مهل زوج وأ مهدحأ

 ىصوأ نإو ) ةمسقلا تحص ةعابتلا وأ نيدلا وأ ةيصولا رادقم اوك رت وأ مهدحأ

 جرخي نا ) قلاخلل وأ قولخملل قح يصوملا ةمذ ( ةمذلا يف مولعم ) ءيش ( ب
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 ؛ نالوق هب خسفلا يفف 2 هجارخإ لبق اومسقف هلام نم مولعم هنم

 هب خسفلا يفف هجارخإ لبق اومسقف هلام نم مولعم ) ءيش نم وأ هلام ( هنم

 0١١ چ نيد وأ اهب ىصوي ةيصو دعب نم »» : ىلاعت هلوقل اهخسفب لوق ( نالوق
 : مالك دعب لاق ذإ نهرلا طورش لصف يف نهرلا باتك يف خيشلا رصتقا هيلعو
 اهخسف مدعب لوقو « تيملا ىلع نيدلا اوفوي ىتح ةثرولا نع ةكرتلا سبح هلصأ
 اهنأل :خيشلا لاق « نبادلاك ةمسقلا دعب ةثرولا ةمذ ىلإ عجرت نأ زوجي ةيصولا نأل
 دارأ وأ يصوملا هنيع ولو ى كلذ نم جرخت نأ عرشلا يف نيعتي ل يأ ةنيعم ربغ

 هتيصو هنم جرخت نأ رمأ يذلا ءيشلا نأ ىرت الأ هلام ضعبب وأ هلاب نكت م اهنأ
 ءيشب يصوي نأب كلذو ى املاح ىلع لاملا يف ةتباث اهنكل ةيصولا بهذت مل فلت ول

 ءيشبىصوأ اذإ امفالخبهئاصيإب الصتم ولو اذك نم هوجرخأ :كلذ دعب لوقيو

 ؛ءيشلاباهذب بهذت ةيصولا نإف ةمذلا يف سيلو اذك و اذك هنم جرخي نأ مولعم

 ىلإ عجوي ناك اذإ الام كرتي ملولو ثراولا نيأد ةثرولا اذه ىلع مزلي : لاقي الو

 مهثروم كرت ايف ةثرولا تلخد اذإو « ةكرتلاب قلعتم نبّدلا : لوقن انأل ى ةمذلا

 ص هب اوملعي ملولو كحلا بجاو يف مهتمذ ىلإ نيدلا عجر مهسفنأل هيف اوفرصتو

 ةيصولانأل كلذوءمهثروم فلخ ام الإ مهمزلي ال هنإف هللا نيبو مهنيب ايف امأو

 ى مهثروم فلخ ام الا اضيأ كحلا يف مهمزلي ال هنأ يدنع يذلاو “ ثلثلا نم
 نم عنام الو “ كلذ الإ اوذخأي مل اوفلحو هب اورقأ ام اوطعأ نايب نكي مل نإو

 بجاويفمهتمذ ىلإ نيدلا عجر هلوق ىنعم :لاقي نأب هتلق ام ىلع خيشلا مالك لمح
 كرتامرادقمب مهتمذ ىلإ نيدلا لاقتنا سانلا دنعو للا دنع مهيلع كحلا نأ كحلا

 ايف لوخدلا دعب كحلا يف مهل ةجح ال هنآل ىكرت ام ىلع داز اذإ نيدلا عيمجب ال
 اولصويل اوعيبي نأ الإ هب نيدلا طاحأ اذإ هيف فرصتلا مهل زوجي ال نكل « كرت

 ( ١ ) ءاسنلا : ١ ١ .
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 الإ جرخت ال : اولاقف ثراولل ةداهشلا اهبابرأ غلبف نويد كرت نمو

 تكردأ آرامث وأ اضعب ولو اومسق اذإف ، كلذ مهلف هتكرت نم

 . ميلع
 ص ١ورسيأ وأ اورسعأ ى قتعلا حصي مل اوقتعأ ول ىتح « نويدلا باحصأ ىلإ لاملا

 : ليقو ث ةيصولا بوني امو تاعابتلاو نيدلا ىلع دئازلا ردقلا يف فرصتلا مهلو

 قوقحلا كلتب ةسوبحم ةكرتلا نأ :كلذو ى مهلعف ىضم اولعف نإ نكلو ى زوجيال

 . ىضرلا مهل ناك نإ عامجإ فرصتلا زاجل اونيعت نإ قوقحلا باحصأ يضر ولف
 اومدق ءاوس ةمسقلا تلطب هتيصو هيف لمج يذلا نادفلا اومسق نإ :«رثألا» يفو

 اومدق نإو ع تزاج ريناندلا ةمسقلا يف اومدق اذإ : ليقو « ريناندلا وأ نادفلا

 نمو)“مهل تلطب لصألا عم نهرلا وأ ةيصولا نادف اومسق اذإو ى زجت مل نادفلا

 ةداهشلا اهبابرأ غلبف ) نونيعم باحصأ اهل اياصو وأ تاعابت وأ ( انويد كرت

 جرختال ): ةثرولا يأ (اولاقف ) هثرولا دنع اهب اودهش دوهشب اوتأ نأب ( ثراولل
 مهيطعي رأ اهبابرأ دجي ال ( كلذ مهلف ) مهثروم تك رت يأ ( هتكرت نم الإ
 بسحي ةكرتلا نم كلذ جارخإب ةلجملاب مهيلع مكحي نكلو مهلاومأ نم ةثرولا
 يضاقلاوأ مامإلا نإف اهبحاص نيعتي مل يتلا نيدلاو ةعابتلاو ةيصولا امأ و “ ةقاطلا

 ةدئافو ى ربجلاب اولخد اضيأ اوؤاش نإو ى يهنلاو رمألاب اهيف نولخدي امهوحن وأ
 اهوعيبي وأ اهومسقي ىقح نويدلا بابرأ مهلهمي نأ هتكرت نم الإ جرخت ال: مهلوق
 ةك رقلا يف اولخدف كلذ اولوقي مل ذإ ةكرتلا رادقم الإ نويدلا نم اوطعي ال نأ و

 ضرع وأ لصأ نم ( اضعب ولو اومسق اذاف ) « اهلك نويدلا مهمزلل فرصتلاب
 مهلاومأ ومهممنيف( مهيلع )تاعابتلاو اياصولاو نويدلا كلت ( تكردأ ارامث وآ )
 ص اوثروامب وأ ملام نم راظتنا الب اوءاش ثيح نم نوطعي ى هبوني امو لك

 نورظنيالف مهممذ ىلإ ةك رقلا نع كلذ لاقتناب مهاضر ققحتي ةمسقلا يف لوخدلابو
 لقتني اوءاش ثمح نم اوطعي نأب اولفكت نإ اذك و « اومستقي نأ كلذ دعب
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 ةثرولا فلحي مل الإو هونب م ملع كلذ ءامرغلا ىعدا نإو

 اوراتخا نإ هيف نومسقي مولعم لجأل ليمح مهيلع اوكرديو 2 مهل

 اومستقي مل نإو ص مهل مكاحلا هادأتسا غلب اذإف ء ةكرتلا يف لوخدلا

 (كلذ ) تاعابتلاو اياصولا باحصأ وأ ( ءامرنقلا ىعدا نإو ) “ مهممذ ىلإ كلذ
 مهنأ ةمسقلاب نيبتيل ( مهيلع ) آراش ولو ضعب ةمسق وأ ةمسقلا نم روكذملا
 نم مهل اولعجي نأ راظتنا نودب نيحلا يف اوك رديف مهممذ ىلإ لاقتنالا اوراتخا

 ةلع هلك اذه “اهبيفي ال تيملا هفلخ امناك ولو اهلك مهقوقح مهيلع مه و « ةك رقلا

 نيحلا يف مهيلع اوك ردأ هب اوتأ اذإف ى هوعدا ام نايبب اوتأ يأ ( هونّيب ) مهاوعد

 انكل مسقن مل انإ مهمعز ىلع ةكرتلا نم ائيش اوعيبي ىتح اوربصي نأ نودجي الو
 َالك اومسق ام مهنأ ( مهف ةثرولا فلحي مل ) اونيبي ( الإو ) < ةكرتلا نم مكيطمن
 مهيلع اوكرديو ) ،هبلع نيمي ال اندنع ةمسقلا ركنم نال سام ائيش الو اضعب الو
 ليملا ءىرب اومستقا نإ نكلو « هتلام نويدلا يطعي وهو ةمسق ليمح ( ليمح

 هدنعنومسقي لجأل وأ لجألا نامزأ نمز يف يأ ( هيف نومسقي مولعم لجأل )
 اهيف لوخدلاو ى اهنم مكمطعن : اولاق نأب ( ةكرتلا يف لوخدلا اوراتخا نا )

 يأ ءادالاب هرمأ يأ( هاداتسا ) لجألا ( غلب اذإف ) ص عيبلا وحنب اهيف فرصتلا

 ح اياصولاهلنماياصو وأ مهنويد مك فرعي ملولو ءامرغلل (مهه) ءادألاب ( مكاحلا ) رمأ
 نأل ةمسقلا نيمض هنأ عم لاملا ىلإ راص امنإو ى لوهجملا يف زوجت ةبهلاك هنايضف
 دعب اومستقا نإو “ مهل ام مهل يدؤي وهف هتلامح لجأ نم ةثرولا اوك رت ءامرفلا

 عجر ىدأ اذإ نكل ںهتمذ يف هتوبث دعب لاملا هنع لقتني ملو ليحلا "ربي مل لجالا
 ص اومستقي مل نإو اومستقا نإ ةكرتلا رادقم الإ ليمجلا ىلعامو ىدأ امب ةثرولا ىلع

 ص درف لك ىلع هل قحلا قُشقحتل لمحلل لهسأ ةمسقلا نأ اههجوف ةياغلا دارأ نإو

 هجو ليمح مهنع لبق نإو « ةياصو نإو 4 اضعب الو الك ( اومستقي مل نإو )
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 اهيلع مهوذخأ ةثرولا نم اوناك نإو ى ليمح اودجي مل نإ مهسبحو
 كلذو { نوكرديو س آريسي ولواومستقا اذإ مهيلع مهنويد اوكرديل

 ىلع اوضق ام دعب لخد هنأل مهنود وأ مهعم ثراو مهل ثدخي الئل

 مهلاومأ نم هيلع اوضق امي ءيش اهيف نيلخادلا ىلع سيلف تيملا
 ‘ اعربت

 ص هيدأتسي :لبقف مهرضحي مل نإو ى كا +٨ا دنع تقول مهرضحي نأ ليمحلا ىلعف

 اونعذيقحوأ ةمسق الب اوطعي ىتح ( ليمح اودجي مل نإ مهسبح و ) ال : ليقو

 اهوحن و نويدلامهيلع كردت ال هنأب لوقلا ىلع كلذو ص نوطعي كلذ دعبو“ ةمقلل

 ةثرولا نم) نوبدلا لثم اذك و نويدلا بابرأ يأ ( اوناك نإو ) “ ةمسقلا دعب الإ

 (مهنويد اوكرديل ) ةمسقلا ىلع يأ ( اهيلع ) ةثرولا يقاب اوذخأ يأ ( مهوذخأ

 لوقوهو ى مهيلع اهوك ردأ ( اريسي ولو اومستقا اذإ ) مهنأل ( مهيلع ) اهوحنو
 ولو ائيش اومستقي ىتح ةثرولا ىلع مهنويد اهوحن و نويدلا بابرأ كردي ال :لاق نم
 نم نوطعي مهنأ نم روكذملا كلذ ةثرولا كردي يأ ( كلذ نوكرديو ) « اليلق

 ص مهبجاح وهف ( مهنود ) ثري ثراو ( وأ مهعم ثراو ثدحي النل ) ةكرتلا
 باتك يف يتأي اك ةجوز الو جوزب سيلو اهلبق قتعي وأ" ةمسقلا لبق ملسي نأ لثم
 ( هنأل ) هئافح دعب لمحلا نيبتي نأ لثمو“هئافخ دعب رهظي نأ لثمو ى ثيراوملا
 هنويد( تيملا ىلع اوضق امدعب ) مهنود وأ مهعم ثرب نم ( لخد ) نإ هنآل يأ

 ةكرتلا يف يأ ( اهيف ) نيثداحلا ( نيلخادلا ىلع سيلف ) مهلاومأ نم اهوحن وأ

 نم نودر الو نوثري( مملاومأ نم هيلع اوضق ام ءيش ) مهن ود وأ مهعم اهث رإب

 ال ةبقاملا مال هيلع ةردقم هلجأل لوعفم ( اعربت ) نويدلا نم مهبوني ام مهلام

 قيرطىلإ مؤاضق لوؤي لبءاوضق نيحعربتلا اودصقي مل مهنأل؛قبقحلا ليلعتلا مال
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 لوألا ححصو ،اومستقي مل نإو نويدلا ىلع ةثرولا ذخؤي : ليقو

 ى ةكرتلا اوذخأيل اوطعأ دقف اوطعأنيح امأ و؛ضوع الب اوطعي نأ وهو ىع ربتلا

 ولو قلطملا لوعفملا يف طرتشي الو “ عربت ءاضق اوضق امم يأ قلطم لوعفم وأ

 هبرض لثمهبرض اذإ ريمآلا بأرَض ارمع ديز برض : لوقت ى دصقلا انه اك ايعون
 ص الصأ ريمآلا برض ام ملعي مل وأ برضلا لاح ريمآلا برض ةلثامم دصقي ملولو

 هدحو ءاضقو هعم ثرو نم عم هاضق ضقي مل ائيش ثرإلاب لخادلا كردأ نإو

 مل نإو )اهوحن و ( نويدلا ىلع ةثرولا ذخؤي : ليقو ) “ هدحو ثرو نإ

 ٍةبصو دعب نم ه :ىلاعت هلوقل ‘ يدنع حيحصلا وهو “ اضعب الو الك ( اومستقي
 ةك رقلاكرت ةطساوب مزل الإ و طقف ةكرتلا رادقم ىلع نكل )١' « نيد وأ اهب ىصوب

 نويدلا تجرخو اومسق نإ : ليق ىتح « روهشملا وهو روهمجلا بهذم وهو
 تخسفنا دقف مهثروم ىلع نيدلا نيبتف اومستقا اذإ : « رثألا ه يفف ى تخسفنا
 مهثروم ىلع يذلا نوطعي : ليقو ؤ طحت م مأ هلامب نويدلا تطاحأ ءاوس مهتمسق

 دقف هنم جرخت نأ لصالاب ىصوأ ناك نإف ةيصو تجرخ نإ و “ ةمسقلا حصتو
 :نالوق اهيففمولعم ءيش نم جرخت نأ مهاردلاب وأ ريناندلب ىصوأ نإو “ تخسفنا

 نوذخؤيال مهنأ وهو ، خيشلا ( لوألا ححصو )ال : ليقو “ تخسفنا : ليق
 مهثرومكرتامم نويدلا باحصأ ىلإ اوأربت ول ةثرولا نآل ةمسقلا دعب الإ نويدلا ىلع
 : تلق ؟ اوئربل هنم اوؤربت ول عيش يف ةمسقلا لبق نيدلا مهمزلي فيكف اوئربل
 ىلإ اولصوي ىتح اهيف فرصتلا مهمزل نوثري امم ىقبي ناك نإ هنأ هتظفح يذلا

 ءيش مهل ىقبي ال ناك نإو . اوؤربت نإ نوؤربي الو“مهقوقح قوقحلا باحصأ

 نوثري ام ىقبي ال ناك نإنوؤربي خيشلا دارم لعلو ى ال : ليقو ى مهمزلي : ليقف
 ءءامرغلاقوقحىلع دئاز ةكرتلا يف ناك نإ ةبهلا لوبق نوك ردي الو ى مهمزل الإو

 )١(الناء: ١١ .
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 مهمزلو .ال : ليقو ©كلذ مهمزل © كرت ام انل اونيب : مح ءامرغلا لاق نإو

 . مهيلإ لاصيإلاو عيبلا

 انقوقح دعب كثرإ اوذخو اوعيب لب مكتبه لبقت" ال : ةثرولل اولوقي نأ مل نال

 اوؤربت اذإ مهنأو اومسقي ملو اوؤربتي مل اذإ مهنويد نوك ردي مهنإ : ليق اك سيلو
 نوك ردي ال : لوقي لوألا لوقلا بحاصف اوؤربتي مل اذإو “ مهيلع دحأل ليبس ال
 . اوؤربتي اذإ : لوقي يناثلا لوةلا بحاصو “ اومستقي ىتح

 هنأ نويدلا هب تطاحأ اذإ لاملا نم تيملا كرت اهبف ركذو : « ناويدلا » يفو
 اوضقي ىتح مهجئاوح يف هوفرصي نأ مهل زوجي ال نكلو هتثرو كلم يف نوكي
 كرت امعيبن : تيملا ءامرغل ةثرولا لاق نإف ى نويدلا نم لاملا كلذ ةميق بوني ام

 يف لوقلا نإف ى اننويد يف هلام ذخأن : ءامرفلا لاقو ؛ كقوقح مكيفونو انثراو

 هوذخ مكميرغ كرت ام اذه : تيملا ءامرغل ةثرولا لاق نإ امأو ى ةثرولا لوق اذه

 ص ءامرغلا لوق لوقلا نإف ى هنمث انل اوعفداو هوعيب : ءامرفلا لاقو “ مكنويد يف

 لاقو“هكسغنو هتميق مكل عفدن : ءامرفلل ةثرولا لاق نإو « كلذ ريغ هيف ليقو
 لوق لوقلا نإف ى اننويد عيمج انل اوعفداف الإو هنمث انل اوعفداو هوميب : ءامرفلا

 . ءامرغلا لوق لوقلا نإ : لبقو ى اذه يف ةثرولا

 نيدلا مث نفكلا مدقي هنأ « ناويدلادك خيشلا مالك نم اياصولا باتك يف يتأيو
 اياصولا بابرأ وتاعابتلا باحصأ و ( ءامرفلا لاق نإو ) “ ثاريملا مث ةيصولا مث

 (كلذ مهمزل ) ‘ مكثروم ( كرت ام انل اونيب ) :ةثرولل يأ ( مهف ) نونيمتملا
 الو كلذ مهمزلي ( ال : ليقو ) “ مهيلع مهثروم ىقح نم كلذ نأ ىلع ( نييبتلا
 وهو لوألا لوقلا ىلع يأ ( مهمزلو ) « اهباحصأل قوقحلا لاصيإو كرت ام عيب
 ىلإ(مهيلإ) قوقحلا لاصيإ يأ ( لاصيالاو ) ةكرتلل ( عيبلا) نييبتلا موزل لوق
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 . كحلا ف ا ونرب اذك عضوم ك رت : اولاق نإو { اهنم اوؤربتي ل نإ

 0 ةمسق خسف عدمك ةنيب دعب هريغ ىعدا نمو

 لاصيإلاو عيبلا كلذو ى نونيعتاا اياصولاو تاعابتلا باحصأ مهلثمو ع ءامرفلا
 :« باب » : هلوق ماكحالا رخاوأ ق نالوقلا يتأيو « مهيلع مهثروم قوقح نم

 امو “ ةكرتلا نم يأ ( اهنم ) ةثرولا يأ ( اوؤربتي مل نإ ) ثراو لاق نإ
 «2حاضيإلا»ىلع دم لادبع يبأ مالك وه لوآلا لوقلا ىلع موزللا نوك نم هتركذ

 فنصملا مالك يف يناثلا لوقلا ىلع وه امنإ لاصيإلا و عيبلا موزل نأ يدنع يذلاو

 ذإ ى حضاولا وهو لاصيإلاو عيبلا مهمزلي ال :لاقنمونييبتلا مهمزلي ال هنأ وهو

 هتدئاف :لاقي نأ الإ مهللا؛نولصويو نوعيبي نيذلا مه اوناك اذإ نييبتلا يف ةدئاف ال

 عابت الئل وأ ، اهنوفرمي الف ذخؤت وأ قرست الئل اهتيمكو ءابشآلا نيع اوفرعي نأ
 يرتملا دنعاهولقعيل واهنم اهتفرعم ىلع انوع ناك "تفرع اذإ و ى اهنمث نم ذخ ؤمف

 هومزتلا ام ايأف ى اهمدعولاصيإلإ و عيبلا مهل زاجأ نييبتلا مهمزلي ال:لاق نمو

 ناك اذإو « اهنم اوؤربتي مل نإ مهيلإ لاصيإلاو عيبلا مهمزل : ليق اك « مهمزل
 : مهلوق لبقي الو “لاكشإ الب عيبلاو نايبلا مهمزل نويدلا دعب نوثرب ام مهل ىقبي
 يأ ( اولامت ) ف اولوقي مل وأ كرت ام انل اونب : اولاق ( نإو ) ى ةكرتلا انأ"ربت
 ةباد وأ اذك راد وأ اذك رحش وأ اذك لحت وأ ( اذك عضوم كرت ) : ةثرولا

 يدنعو > نع الو نابلا نم ) مكحلا يف اونرب ( كلذ وحن وأ رانيد ةئام وأ اذك

 ء كلذ د ريغ الام انتم انملع ام وه الإ هلإ ال يذلا هلللاب اوقلح نيمب اوبلط نإ

 دعب ) هكرت : اولاق ام ريغ يأ ( هريغ ) مهريغ وأ ءامرغلا نم ( ىعدا نمو )

 لوقلاف ائيش كرتي م : اولاق نإ اذك و ى مهيلع نيمي الف الإو ةنّبلف يأ ( ةنيب
 نيبي ( ةمسق خسف عدمك ) « ململا ىلع نوفلحي نكلو « مدعلا دعاقلا نآل ى ه

 نوكيب نأ كلذ ق ءا وس > ةك رش لاملا عج ر هوق دص نر > مهيلع نيم الف الإ و
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 هنعط دحأ مهس نم فلت امو « مهني لصألا عجر ةلداعب تبث اذإف

 ل نإف ، عاب ام لطبو . ل اقتنم ىق يف خسف نإ عيبك هديب ناكنإ

 ث مهنيب لصألا اودرف مهضعب : ءاكرشلا لوقب لب دوهشب تبثي

 ًاكملمت بجوي هريغ ديب ام ىلإ ؟كل ليبس الف تخسف : اولاقو

 ةلداع ) ةنْسبب ( ب ) مهنيب خسفلا ( تبث اذإف ) ص كلذب "قلعت هل نمم وأ اثراو

 هوتبثأ نإ اذك و ( مهنيب ) امهالك وأ اهومسق نإ ضورعلا وأ ( لصألا عجر

 ( مهس نم فلت امو ) خسفلا يعدم اوقدص وأ مهسفنأ ىلع اهولبقو ةلداع ريغب
 ناك نإ هنمض) هللا لبق نم ءاج امب وأ دمع الب وأ دمع ىلع هريغ ديب وأ هديب (دحأ
 وأ هنذإب عفر وأ هبف هدر ولو هعضوم نم هعفرو ضورملا نم ناك نأب ( هديب

 الب فلتو هكلم نم هجرخي ملو هعضوم نم هعفرب مل نإ امأو : هكلم نم هجرخأ

 ةيلختلا درجم ضيقلا هيف نوكي عيبلاك سيلو < هملع نامض الف هنم ببس

 عفر نإو 0 اهخاسفنال هكلم همهس لخدي ملف ةمسقلا امأ و ى هكلم لوخدل

 لبق نم ءاج ايف هيلع نامض ال : ليقو « تفلت نإ اهلك اهنمض رةم"رع" نم اضعب
 عاض نإ الإ هيف نامض الف لصألا امأو « تومو لسك هنم عييضت الب هلا
 1 لقتنم يف ) كلذو ك ( خسف نإ عيبك ) ةمسقلاو ؛ دمع الب وأ ادمع هببسب

 ام يرتشملا نمضي هنإف كلذ وحن وأ بهو وأ نمسةقملا دحأ ) عاب ام لطب و

 لصالا ين ال فالخلاو ، ليصفتلا نم ةمسقلا يف "رم ام دح ىلع لقتنملا نم فلت
 دوهشب ) ةمقلا خسف ( تبثي مل نإف ) “ هلع يف كلذ مدقتو ى هببسب فلت ام الإ

 ل ةحص مهل رهظ نأب ( مهنيب لسألا اودرف مهضعب وأ ءاكرشلا لوقب لب

 ( ًلكل ليبس داف ) ازنتمسق ( تخسف : اولاقو ) اضعب مهضعب قدص وأ

 هري ديب تبث ام ىلإ يأ ةلصلا رارقتساب قاعتم ( هريغ ديب ام ىلإ ) ةثرولا

 ىنعمب قادصإو ةراجإو ةبهو هب ءارشو همهس عيبك ( اكيلمت بجوي ) هجوب
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 عبتت هركو ى اهخسفب قدصي ملو مهنم وأ ةثرولا نم نكي مل نإ

 ناعي الو كلذ نع ىفاجتيو ى ةمسقلا رمأ يف شيتفتلا ةرثكو للخلا

 ًانالمح" اهل دج وي مل ةحضا و ةجحب مصخ ىتأ نإ الإ دجو ام خسف ىلع

 الف خسفلا اوتبثأ مث هكلم نم هضمب وأ همهس مهنم "دحاو جرخأف ى اومسق مهنأ

 روهظ سيل مهل خسفلا روهظنال “ تدرب نأ هريغ وأ عيبب كلذ هيلإ لقتنا نم مزلي

 يضريف مهل هيلإ لقتنا نمل اقيدصت سيل اضعب مهضعب قيدصتو « هيلإ لقتنا نم
 لقتنملا ريغلا كلذ ( نكي مل نإ ) هكلم نم جرخأ ام لدب هلام نم ءيشب هءاكرش

 ةلداع ريغ ىوعدبتخسف وأ اهخسفبقدصي ملو(ةثرولانم ) هضعب وأ مهسلا هيلإ
 لقتنملا ناك نإ امأو “ ( اهخسفب اوقدصي ملو مهنم ) ناك ( وأ ) ى اهلبقي ملف
 هنإف خسفلاب قدصو مهريغ نم ناك وأ خسفلاب لاق دق ناكو ةثرولا ضعب وه هبلإ
 ءاكرشلاك هريغو م احلل ( هركو ) ىطعأ ام ذخأيو ةكرسثلا ىلإ هديب ام درب

 اهنأل شيتفتلا ةرثك ىلع رصتقاو ى اهتساقو ( شيتفتلا ةرثكو للخلا عبتت )
 دعابتي يأ (ىفاجتيو ) ى خسفلا ىلإ اعأرذت ( ةمسقلا رمأ يف ) عوقولا ةربثكلا
 ناعي الو كلذ نع ) : هلوق وه بئانلاو لوعفملل ءانبلاب ءاكرشلاك هريغو مك احلا

 يفاجتلا دجو ام يأ وم ( دجو ) ةيردصم ةيفرظ ( ام ) نيونتلاب ( خسف ىلع
 يناجتلاو شيتفتلا ةرثك و عبتتلا مدع دجو ام وأ ىفاجتي : هلوقب هيلع لولدملا

 هيلإ فاضي افوصوم وأ الوصوم امسا ام لعج زوجي و“هرك : هلوق مدعلا ىلعةلدو

 ةجحب مصخ ىتأ نإ الإ ) اموسقم دجو ام خسف ىلع يأ « ن وني الف خسف
 اذإف ى لاقتحإلا ىنعمب ردصم مسا ( انالح" امل دجوي مل ) خسفلا ين ( ةحضاو

 كاجلا هل لجؤي ملو هيلإ تصني مل ةحضاو ةئجحي تأي ملو اخسف مصخ ىعدا
 ةرثك و للخلا عبقت ةهارك و يفاجتلا ةلمج نم اذهو « اهب هيلإ وأ هيف يتأي الجأ
 . مملا ناكسإ و ءاجلا مضب وهو 2 شستفتلا
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 يف رثؤي ال هنإف ةعيابك يف ال ةعرقلا ةمسق يف رثأ نبغ جرخ نإو
 هن ودا رتي وأ هب حخسفنت لهف « رثكألا دنع هخسف بجوي ال عيب

 نالوق ؟ لمعلا هيلعو مهنيب ايف

 صقن نم ىطعي نأب ةرياخلا ةمسقو (ةعرقلا ةمسق يف رثأ نبغ جرخ نإو )
 يف رثؤي امنإو “ ةربالا ةمسق يف رثؤي ال : لبقو “ صقن ام رادقم نيغلاب همهس

 اولعفي وأ ةعرقلا ءاقلإ دمب اوبهاوتي وأ اولدابتي وأ اوميابتي مل نإ ةعرقلا ةمسق

 يأ ةعيابملا لثم يف يأ ( ةعيابمك يف ) رثؤي ( ال ) اك رثؤي مل الإو هدعب كلذ لثم
 كلذ وحنو ةلدابملاو ةبهاوملاو ةعيابملا ةمسق كلذو « ةعيابملا هبشت يتلا ةمسقلا يف

 هبش هيف رثؤي ال كلذكف ى صقنلا "هرب ( عيب يف رثؤي ال ) نبغلا يأ ( هناف )
 دنع ) ميبلا خسف يأ ( هخسف بجوي الو ى هب ةهيبشلا ةمسقلا وهو عيبلا

 عيبلاب ةهيبشلا ةمسقلا اذكف “ خسفلاب : ليقو ى نبغلا درب رثؤي : ليقو ( رثكألا

 ء اهيف رثؤي ال هنأ رثكألاو : خسفلاب ضعب دنعو نبغلا "درب ضعب دنع اهيف رثؤي

 ةعرقلا ةمسق ( خسفنت لهف ) ةرباخلا ةمسقو ةعرقلا ةمسق يف رثؤي هنأ تملع اذإو

 مل نإو ث مهضعب وأ مه اوؤاش نإ ةمسقلا اوديعيف خسفلا اهيف رثؤي وهف ( هب )
 وأ ) اهءاقبإ لحي الو اهيلع اوقب ةكرشلا ءاقبإ ىلع مهلك اوضر لب اوؤاشي

 ايف ) ماهسلا يوتست ىتح هب نبغ ام يأ نبغلا ضعبل مهضعب دري يأ ( هنوّدارتي

 هوحجرو انخايشأ دنع ( لمعلا هيلعو ) “ خسف الب ةمسقلا ءاقب عم ( مهنيب
 ( نالوق ) ؟شبتفتلا ةهارك و للخلا عبتت ةهارك نم رم امل بسانملا وهو
 . نبفلا يف نوك رقشم مهنأل دعب متت مل مهتمسق نأل « لوآلا لوقلا يضتقي سايقلاو

 مهعم دحأ روضح الب تناك ةمسقلا نأ مهدحأ "جتحا نإ : « رثألا » ىفو

 هبانم“لك فرع اذإ هنأل ى هيلإ تصني الف مهماهسب نوقابلا كسمتو ةلوهجم اهنأ و
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 : ليقو ء هيلع لوعو ًادارت الو ًاخسف ةعيابمك يف رثؤي ال هنأ لصحتف

 ٠. . ٠ ٠ ٠. ٠ ٠ ادا رت : لقو ‘ ًاخسف

 اوردقو نبت نإف “نبغلا نبت وأ ضقنلا ىلع اوقفتا نإ الإ « ريثأت الو ضقن الف

 نوبغملاهملع نإ الإ ى مسقلا دسف الإ و زاج هلاحب مسقلاو هنباغ نم هجارختسا ىلع

 ىادصإ وأ ةمه وأ عيبك اثدح هف ثدحأ وأ هتفرعم دعب هملع رمع وأ يضرو

 > نومغملا دازب امإ و ةمسقلا ضقتنت ةتنت ال . لسىقو > نعقلا هملع تبثي هنإف > نهر وأ

 ءىش قحتسا نإو > نيع ولو هملعو هل تبت امهس راتخا نمف ةرياخخلاب تناك اذإ و

 تناك نإو “ قحتسا ام ردق مهرئاس هيلع"دريو ىهلاحب مسقلاف مهدحأ نم اهنم

 هانضقن متئش نإو هانمتأ متئش نإ : صمب لاقف نيفلا ناكو > ةعرق وأ ةرباخمب

 ص ضقتنم هنإف تامو هانضقن : اعيمج اولاقو « هدنع اورضح و مهدحأ ضرم مث
 امهدحأ هضقن مث امهرد نيسمخب ةعطق اموقو همسق ادارأ الام نْيثراو يف ليقو

 اهتمىق نم هفرعو نمثلا ضبق نإ هنأ كلقأ .ال ىنإ : رخآلاو ى تنبغ دق : لاقو

 ٠ عوجر الف

 مهنإف مهنيب اييف ءاكرشلا هكاردتي يذلا نبفلا جرخ اذإ : دمحأ خيشلا لاق
 ىلع عيبلا يف كلذك و“هنوبيصي ال امو دارفنالا ىلع هنوبيصي ام "لكل نوًدارتي

 ةمسقو نيرشعب كتمسق موقت نأ اسمخ هنوك و نبغلا د"دارت لاثمو ى لاحلا اذه

 سمخ دحاو لك كل در اذإف « نيرشعو ةسمخب ةعبرألا ءاكرشلا نم دحا و لك
 ال ) نبغلا يأ ( هنأ لصحتف ) نورشعو ةفلبرأ كنم دحاو لكل راص ةسخخلا

 ( هيلع لوعو ادارت الو اخسف ) ةميابملاب ي ةمساقملا يأ ( ةعيابمك يف رثؤي

 الو اهءاقبإ نودجي الو ( اخسف ) رثؤي :+ ) نبغلا اهيف دري ال ةتباث يهف
 ام ضعبل مهضعب دري يأ ( ادارت ).رثؤي ( : ليقو ) اهئاقبإب اوضر ولو لحي
 . اهخسف ىلع اوقفتا نإ الإ خسفت ال ةيقاب ةحيحص ةمسقلاو اووتسي ىتح هب نبغ
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 هتميقب نوربخي نوبغملا هب نبغ ام اوماع نإ ءانمألا لوقب نتبتيو
 ملسأ ًفكللاف كلذب اوملعي مل نإف ث هناكرش عم مسق هن أ نوملعيو

 نيم الو 1 مل

 عيبلاو رييختلاوةلدابملاو ةيطعلاو مهنيبةئربتلا تناك نإو : دمحأ خيشلا لاق

 لاصفنالا اهلك هوجولا هذهب اودارأ نإ : ليقو“هك ردي : لبقو نبغلا كردي الق

 الف ةعرقلاب مهماهس تحصو مهتمسق ت اذإ و “نبغلا اوك رادتةمسقلا يف مهنيب ابف

 ام اوماع نإ ءانمألا لوقب ) نبغلا ( نتيبتيو ) ةئربتلا الو ةبهاوملا ىلإ نوجاتحي
 ىلع اوناكو بحلا سوست وأ ةلخنلا يف طاوطولا دسفأ ام لثم ( نوبفملا هب نبغ

 داسف صقنلا نم ىوسي ام ةميق لثم ( هتميقب ) مكاحلا ( نوربخي ) ثيحب نيقي
 عم مسق ) نروبفللا يأ ( هنأ نوماعيو ) هوأر يذلا سوسلا وأ طاوطولا
 ريدقت ىلع لاح « نوربخي » ةلمجو مهنم وأ ءاكرشلا ريغ نم اوملع ءاوس(هناكرش
 نيردقم مهنوك لاح اوماع نإ يأ ةردقم لاح يهو ةيقيقحتلا دق وأ أدتبملا

 ةميق الب هنبغ نيبتي موسقملا ناك نإ الإ ى نبغلا رمأ مهقيقحتل ةميقلاب رابخإلا
 وأ ةدوجلا يف ةيوتسملا ضرألا ف عرذالاك ميوقت الب ةيكلاب رابخإلا يفكيف
 يف حيتحال مهس ليخت ةدوجب نبغلا ناك ولف « ددعب نيبت امم كلذ وحنو ةءاد رلا

 ةميقلاو ءاكرشلا عم مسقلا نم روكذملا ( كلذب اوماعي مل ناف ) ه ميوقت ىلإ هتابثإ
 نبغلا ركذب لوقلا نع ( فكلاف ) مهلك ءاكرشلا رضحي مل وأ اهضعبب اوملعي مل وأ

 بوجولو ا١) ملع هب كل سيل ام فقت الو » : ىلاعت هلوقل ( محل ملسأ )

 هجوو م" « عد وأ دهشاف سمشلا لثم ىلع ه : ثيدحلو بيرلا دنع فقوتلا

 مهبلطبف ةدح "لك اماهس لاملا اوربتعي الأ ةمسقلا لبق نبغلا ءانمآلا رك ذ ناكمإ

 هنأ هبلع يعدا نم ىلع ( نيمي الو ) < نبغلا يف عقي الئل هل رظني نأ مهنم دحا و

 ( ١ ) ١ رسال ١ : ٦ .

 ( ٢ ) هاور ١ نابح نب ٠
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 نم لمع يف لوهجم لوخد دعب رهظي الو ء بيغ هنأل نيبي مل نإ

 رطمب رجش وأ نانج يقسك ةدايز وأ رصقن

 مل نا ) ءانمألا ببس ىنعمب مهل وأ نينوبغملل يأ مهل نيمي ال : ةخسن يفو ى نباغ

 ( بيغ ) كلذ ىلع نيميلا يأ ( هنأل ) همهس يف عقاو هنأ نبغلا يعدم ( نيبي
 دنع نبغي هلعل نبغلا هل رهظ ولو هنأ نبغلا هجوو ‘ ضعب دنع ملعلا ىلع ن وفلحيو
 . سانلا

 هبحاص وأ هسفناال هتيمك (لوهجت) مهس (لوخد دعب ) نبغلا ( رهظي الو )
 وه يذلا لمعلا يف لوهجملا مهسلا لوخد ىنعمو ( ةدايز وأ صقن نم لمع يف )
 نم كلذ نوكي نأ زوجيو ص هيف لمملا ع وقوب لمعلل هتسبالم ةدايزلا وأ صقناا

 زرتحاو “ لوهجملا مهسلا يف ةدايز وأ صقن نم لمع لوخد دعب يأ بلقلا بإب
 دعب ولو ناك نإ نبغلا هيف رهظي هنإف هرادقم ملع ثمح مولعملا نع لوهجملاب

 وأ ةدايزلاب هسابتلا عم آلوأ هميوقت مدعل وأ نايسنلاب ءاج امنإ لهجلاو « هيف لمعلا
 يذلا مهسلا لوهجملاب ديرب نأ زوجيو « ةمسقلا موي عقاولا رعسلا لهجل وأ “ صقنلا

 ققحتل لهجلا كلذب نبغلا ناكمب اهل اونطفتي ملو مسقلا نيح ةلاهجلا هيف تمقو

 ىلوأ و“ةدايز وأ رخآ ,صقن ؤرطل صقنلا رادقم اوفرعي نأ ريغ نم مهسلا ناصقن

 نم : هلوق يف نم نوكتف ى ةدايزلا وأ صقنلا وه لوهجم هلوق نوكي نأ كلذ نم

 لهج عم ةدايزلا وأ صقنلا لوخد دعب لاق هنأك « لوهجم انايب :< صقن وأ ةدايز

 عقت مل هنأك نيبتي نبغلا ناكل ةدايزلا وأ صقنلا رادقم ملع ول ذإ اهنم لخد ام

 وأ 10 حيرستب ( نانج يقسك ) : هلوقب ةدايزلل لثمو ؤ ناصقنلا وأ ةدايزلا

 َ“صخ “ رجز ب وأ نيع وأ ( رطمب رجش وأ ) ص المع دعي امم كلذ وحنو اهلمعب

 سبدلا رهظيو ىهب هَصفل هموب يف نامرلا قشني هربثأت ةعرس روهظل ركذلاب رطملا
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 ةدايز هف تلصح نإ نوميملا ف فلخلاو ‘ هوحنو هعطق و هنرحو

 هنباغ ىواس ىح نبفد روهظو ةرايعك

 ثرح ىنعمو“رجشلا وأ نانجلا امهدحأ ثرح يأ ( هثرحو ) هموي يف رمتلا يف

 يأ (هوحنو) رجشلا يأ ( هعطقو ) : هلوقب صقنلل لتثموهضرأ ثرح رجشلا
 عطقك سبلم ناك اذإ ضعبلا عطقو نانجلا وأ رجشلا امهدحأ عطق يأ عطقلا وحن
 يأ مادختسالا هبش ىلع رجشلل ءاهلا دوع زوجيو ى كلذل لماش همالكو ص لكلا
 ناك وأ : همالك يف رجشلا ظفلب روكذملا وهو نانج ريغ ناك ءاوس رجشلا قلطم
 . ملعأ هللاو ى انانج

 يف ال ةرايعلا دمب نبغلا هيف نيبتي ال لصألاو : دمحأ سابملا وبأ خيشلا لاق
 ة رايملا لبقناك هنأ نبفلا ىلع ةداهشلا تناك نإ الإ نباغلا يف الو ماهسلا نم نوبغملا
 انرك ذ يذلا اذهو ى هل عفن اهنأ مهسالا نم نوبغملا يف تناك يتلا ةرايعلا تنيبت وأ

 ام امأو > ةميقلاب هومستقا ام حيم ةرايملا دعب نبغلا هف نوك رادتي ال مهنأ

 نبغلا هيف نوك رادتي مهنإف ضرألا يف عرذألا ددعب وأ راجشالا ددعب هومستقا
 جرخف نزولاب وأ ليكلاب هومستقا ام عيمج كلذك و ى ةرايعلا دعب ولو جرخ اذإ

 . ها هنوةدارتي مهنإف نبغلا هبف

 ص لعي مل مأ هب ملع ءاوس نبغلا كردي الف همهس نوبغملا عاب اذإ : « رثآلا » يفو

 ةمسق يف (نوبغملا)مهسلا (يف فلخلاو ) “ هجوب هكنلم نم هجرخأ اذإ كلذك و
 نمغهنأ ملعي نألثم “هلمع ريغب وأ هبحاص لمعب ( ةدايز هيف تلصح نإ ) ةعرقلا

 وأ ضافخنا نع ضرأ ةيوستك ( ةرايعك ) عبرلاو سخلا نيب كشي عبر" وأ سمخ"
 ( نيفد روهظو ) اهيلع طئاح ءانبو يراربلا رجشو ةراجح ةلازإو اهبف عافترا
 بحاص هكلمي ال ام امأو كزنك و : ليق “ةنوفدم رئبك عرشلا كحي ضرألا هلمشت

 كلذب ناك وأ هنبغ يذلا مهسلا يأ ( هنباغ ىواس ىتح ) هيف مالك الف ةمسقلا
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 ىله ٠ هنم ةرجش باهذك 2 كلذك هنباغ يف صقن لصح وأ

 امهكارتشال هافن ةعرقلا ;م خسفي هنأ ىأر نمف ؟ ال وأ هنوكرادتي

 نوبغملا هكرديو ء اي واست ثيح ةنناث اهنومريف صقانلاو دئازلا يف

 نباغلاب تلزن ةبيصم دحنو ، فلت دعب ولو ى ةارتلاب لئاقلا دنع
 نوبغملا دنع ةلصاحلا ةدايزلاو ةمسقلا مامت دعب

 يف صقن لصح وا ) انوبغم نباغلا هب نوكي ال ثيحي نكل نبالا نم رثكأ
 ىواس قح يأ ( كلذك ) هلمع ريغب وأ نباغلا مهسلا اذه بحاص لمعب ( هنباغ

 روكذملا يف ةاواسملا تلصح اك ةاواسملا تلصح ىتح يأ ى نوبغملا ىواس يأ

 حنبغلا يأ ( هنوكرادتي له ) ةرجش ضعب وأ ( هنم ةرجش باهذك ) اذه لبق
 عمالردأ امنإو ى لدملاىلع اهلصأ نأل ةمسقلا تحصو“ضعب ىلع .ضعب هك ردي يأ

 (ال وأ)؛هتصحاهترمئأةرمتهنأك و «نكت مل ةدئاف ثودحك نيفدلا روهظ نآل نيفدلا

 كرادتلاىفن يأ( هافن ةعرقلا خسفي ) نىغلا يأ ( هنأ ىأر نهف ) ؟ هنوك رادتي
 نمف ع نبغلا كرادت ىفن يأ ى نبغلا ىفن وأ « هنوك رادتي له : هلوق نم مولعملا

 (صقانلا و دنازلا يف امهكا رتشال) اهخسفن هنآل هىف لاكشإ ال « كرادتيال : لاق

 مل مهنأكف « هنيعب ءيشلا اذه انا زيمتت ملو ةمسقلا يف تلخدأ دق ةدايزلا نأل

 ص ةعرقلاب ةمسقلا نودم ( ف ) ايهف كرتشم امهالك صقالنلاو دئازلاف اومسقي

 نكل ةمسقلا نوديمي وأ نبفلا ةلازإب ( ايواست ثيح ةيناث ) ةرم ( اهنومري ) و
 يأ ( هكرديو ) ةمسقلا مهدحأ بلطي مل نإ ةك رشلا ىلع نوقبي وأ ةعرقلا ريغب
 نمفلا دارت ( دارتلاب لئاقلا دنع ) نبافلا ىلع ( نوبفملا )نبفلاكرادت وأ “ نبغلا

 نبغلا ري مل نم لوق وهو غ لكلا وأ نوبغملا وأ نباغلا مهس نم ( فلت دعب ولو )
 هنمنكي مل نإ ( نيافلاب تلزن ةبيصم ) فلتلا ( دعو ) ‘ ةعرقلا ةمسقل اخساف
 روهظو ةراهملا وحنب ( نوبفملا دنع ةلصاحلا ةدايزلا ) امأ ( و“ةمسقتا مامت دعب )
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 هوكرادت هردق ملعو ةراهلاو فلتلا لبق رهظ نإ الإ > هدعب ةدئاف

 ٠ ءايحإب الإ مهضصعب وأ مهتوم لعب مهنيب كردي الو > ًاقاقتا

 لبق ) نبغلا ( رهظ نإ الإ ) ةمسقلا مامت ماتلا دعب يأ ( هدعب ةدئاف ) يهف نيفدلا
 نبغلا يأ ( هوكرادت هردق ماعو ) نيفدلا روهظو ( ةرامعلاو ) صقن وأ ( فلتلا
 لوعفملل ءانبلاب نبغلا ( كردي الو ) كرادتلابو خسفلا مدعب لوقي نمم ( اقافتا )

 يأ ( ءايحإب الإ مهضعب ) توم ( وأ مهتوم دعب ) نيمستقملا نيب يأ ( مهنيب )
 ء لصالاك لئاسملا كلت يف ضرملاو نبامغلا توم لبق نبغلا ةوعد نوبغملا ءايحإ

 نإ اذك و ث اوضر ولو ةخسفنم يهو تبثت مل نبغلا ةمسق ىلع اوقفتا نإ و

 لاقو ى اوعرش نيح هب اوماع دقو نبغلاب ملعلاب اورقأ مث نبغلاب "لك ملع دقواومسق
 : ىمصاملا

 ىدعت دق لغتساو لاط نإ ادعب ايف نبقلاب مئاقو

 ص ةنس كلذ رادقم اولعجو ى لالغتساو لوط دعب نبغلا يعدمل تصني ال يأ
 ءانبلا دعب وأ ةنسلاك لوطلا دعب امأو برقلا يف نبفلاب ماقي امنإو :هحرش يف لاق

 ٠ ملعأ هللا و مايق الف سرفلاو
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 ةماخ

 زاج رخآل ينافرط نم نبغ زاجف ةثالث ىلع نادفك مسق نإو
 ء همهس ىلي امم هنم هردق ذخأيو انيب امم يناطسول هدري نأ نوبغملل

 هيطعي الو

 ةمتاخ

 زاجف ) الثم ( ةثالث ىلع ) لوصألا نم نادف لثم يأ ( نادفك مسق نإو )

 (ل)سايقلا فالخ ىلع فرطلا ىلإ بسن ( ينافرط نم ) هبحاص وأ مهس ( نبغ
 هيلإ نبغلا هنم لصح يأ رخآ ىلإ ينافرط نم نبغ لقتنا يأ ( رخآ ) ينافرط
 نيرخآلا ىضرب ( نوبفملل زاج ) رخآلا ينافرطلا كلذل انباغ ينافرطلا ناك نأب

 نم نوبغملا نافرطلا ىلي امم يأ ( ايهنيب امم يناطسول ) نبغلا يأ ( هدري نأ )
 يناطسولانمهيلي امم هل صقن ام نوبغملاينافرطلاذخأي نأب اهنيب نوكيف يناطسولا

 (هنم)نبغلا ردق يأ ( هردق ) نوبغملا نافرطلا (ذخايو) : هلوقب هيلإ راشأ امك
 هنم ذخأ ام رادقم يناطسولا اذه ذخأي مث « ( همهس يلي امم ) يناطسولا نم يأ
 يطعي ال يأ ( هيطعي الو ) ‘ كلذك اهنيب هيلي ام رخآلا ينافرطلا نم نوبفغملا
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 ررض هنأل رخآلا فرطلا يف نبغلا نم اريسي

 ريسيب دارأو “هنم آريثك اهس الو ( نبغلا نم اريسي ) نوبغملا نافرطلا يناطسولا

 امم همهس نم ( رخآلا فرطلا يف ) نبغلا هب عقو يذلا رادقملا نم ليلقلا نبغلا نم

 ء همهس لخاد يف وأ ى امهدحأ يلي ال وأ نباغلا ينافرطلا يلي لب ى نوبغملا يلي ال

 (هنأل) رخآ فرطنم لب هيلي ال امع يناطسولا نباغلا ينافرطلا يطمي ال اذك و

 يضر نإ الإ لحي ال ررضلاو ( روض ) يلي ال يذلا فرطلا نم ءالطعإلا يأ
 جرخ اذإو : هللا مهمحر ركب نب دمحم نب دمحأ سابعلا وبأ خيشلا لاق « نويغملا

 ضرألا يف كلذ ناك نإ هنإف هو"دارتي نأ اودا راف ءاكرشلا مهسأ ضعب يف نبغلا

 لصتيهيليامف هذخأيو هعفني اك نوبغملا ىلإ نبغلا كلذ نودري مهنإف اهب لصتا امو

 هدرب نباغلا مهسلا كلذ بحاص نإف هيلي يذلا مهسلا يف نبقلا ناك نإف 2 همهسب
 مهسلا كلذ بحاص نإف ةريثك مهسأ نوبغملاو نباغلا نيب ناك نإو ى هيلي امم هل
 ص هيلي نمل نبغلا هملإ دودرملا كلذ اضيأ دريو ى نبقلا كلذ هيلي نمل هدرب نبافلا

 نم ءاكرسثلا نم دحاو جرخ ولو “ هذخأيف نوبغملا ىلإ لصي ىتح لعفي كلذك

 همأ كرتو يفوت لجر لثم كلذو هبيصنب هيلي يذلا مهس يف عجريف همهس عيمج
 تذخأف امهسنيعبس و نينثا ىلع مهنيب تناك اضرأ اومستقاف نينب ةثالثو هتجوزو

 لك ذخأو ى مهسأ ةعست نمثلا ةجوزلا تذخأو ى اءزج رشع ينثإ سدسلا همأ

 عقوو ضرألا فرط يف هينب دحال عقوو ى اءزج رشع ةعبس نينبلا نم دحاو

 ءاكرشلا هنبغو ءازجأ ةينامت نينبلا نم ينافرطلا ذخأف رخآلا فرطلا يف نارخآلا
 دري هنإف نينبلا نم رخآلا فرطلا يف ناك نم هنبغ امنإ ناك نإف ى ءازجأ ةعستب

 ص يلي امم هاخأ اهب نبغ قلا ءازجألا ةعستلا كلت هيلي يذلل نافرطلا نباغلا كلذ
 ىلإ ءازجأ ةعست وه يذلا نبغلاب يهتني قح هيلي يذلل هيلإ دودرملا كلذ دربو
 اهىلي نمل ةرم لوأ تذخأ ام درتو اهمهس يف ءازجألا ةعستلا كلت ذخأتف ةجوزلا

 اوهتني ىتح نولعفي كلذك و « هلك لوآلا اهمهس نم تجرخف ءازجأ ةعست وهو
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 تام نإو > صقن وأ ةدابز ثودح عم ولو مهنيب كردأ اورباخت نإو

 كردأ هب رقأ نإف 2 رياختلاب رقي مل نإ كرت ايف هثراو دعق ضعب

 . . رثكالا دنع عيبب سل هن أل هلع

 هنإف ءاكرشلا نيب نبغلا قرتفا نإ كلذك و ى هعفني اك هذخأف نويفغملا ىلإ نبفلاب

 نوبغملا ىلإ كلذ عيمج يهتني ىتح هيلإ زاج ام هيلي يذلل مهنم دحاو لك دري
 وأ ةثالث وأ نيمهس يف نبغلا جرخ اذإ امأو ى ةرم لوأ انركذ اك هيلي امم هذخأف
 نبغلاكلذءاوس عقو ام ثيح نبغلا نوك ردي نينوبغملا مهسألا باحصأ نإف رثكأ
 امأو“رثكأ وأ دحاو نونوبغملا كئلوأ ءاوسو ى ةريثك مهسأ يف وأ دحاو مهس يف

 سيلو هدرينبفلا هيلإ عقو نم نإف نبفلا هيف جرخ اذإ اهب لصتا امو ضرألا ريغ
 مهسأ قرتفا نإو ، اهب لصتا امو ضرألا يف كلذك و ءيش ءاكرشلا نم هريغ ىلع

 نإو ) ص طقف هيلإ جرخ ام نوبغملا ىلع درب نباغلا نإف ىتش نكامأ ىف ءاكرشلا
 عم ولو مهنيب ) نبغلا ( كردأ ) ةنيبلا هيلع تماق وأ رباختلاب اورقأ ( اورياخت

 رصتقاو“حخسفت : ليقو“خسفت الو كردي ال : ليقو “ ( صقن وأ ةدايز ثودح

 مهسألا ليدعت دعب الإ تمقو ام ةمسقلا نأ كاردإلا هجوو « دارتلا لوق ىلع انه
 اذإؤف ص باوثلا ةبهك ةعرقلا ريغ اضيأو « ارامت تناك الإ و “. كلذ نم دب الو

 نودب ( كرت ايف هثراو دعق "ضعب تام نإو ) “ هيلإ عجر لدملا ءافتنا رهظ
 نبغلا(كردأ هب ةرقأ ناف ‘ رياختلاب) ثراولا ( رقي مل نإ ) نبغلا هيلع كردي نأ
 : لاق “ عيب وه لاق نمو ( رثكالا دنع عيبب سيل ) رباختلا يأ ( هنأل هيلع )

 ةوعدلا ييحي .ملو ثروملا توم دعب ةنيبلا تماقو "رقي مل نإف “ نبغلا كردي ال
 وه اذهو “ ةمتاخلا لبق ام مومع هديفي اك نبغلا كردي الف ثروملا ةايح يف

 كردأتام ىتح نمفلاب ملعي مل هنأ رهظ نإ : ليقو ‘ روهشملا كحلا يف هب لومعملا

 مدع نم برقأ توملا دعب رباختلا ةمسق يف نبغلا كاردإ مدعو ى يبحي مولو نبغلا
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 يف هب ليقو س ًآنبغ نكي مل نإ هب دارتي الو بيعب خسفنت الو
 نإ آتبات رمثلا ىون الإ رجش اهيف سيل ةكرتشم ضرأك هجو

 اهرامثإ لبق تمسق

 الو ةعرقلا ةمسق ةمسقلا ( خسفنت الو ) © ةعرقلا ةمسق يف توملا دمب هكاردإ

 كلذ( نكي مل نإ ) بيملاب صقن ام ”دارتي ال يأ ( هب آدارتي الو بيعب ) اهربغ
 ك هتفرعم يفنايواستمايهف هدنع نم بيعلا كلذ لصأ ايهنم الك نأل ( انبغ ) بسلا

 وأ هشراأب مايقلا همهس يف دجو نم دجي الف هفرع نم مكحم اهيلع مكح" ءافرعي مل نإف

 نبغلا هرك و 0 خسفلاك نبغلا يف ةمدقتملا لاوقألا هيفف نبغ ناك نإف ى حخسفلاب

 لاق . رم اك اعيب اهلعجي مل نم دنع رياختلا ةمسقو ةعرقلا ةمسق يف وأ ى اقلطم
 مهسأ ضعب يف جرخ اذإ بيعلا امأو : هللا مهمحر ركب نب دمحم نب دمحأ خيشلا
 يف ناك نإ الإ اضيأ بيملا كلذ "در نوك رادتي الو ةمسقلا هب خسفنت الف ءاكرللا
 ا۔ے هجولا اذهو . ها نبغلا يف باوجلاك اهيف باوجلا نوكيف نبغ بيملا كلذ

 مل بيعملا ةمسقو 2 مدقت فالخ هيف بيعملا عيب نإف ع عيبلا ةمسقلا هيف تفلاخ

 ةعيابملا ةمسق يف عيبلا كح يرجيو ى بيعلا شرأ درب وأ خفلاب الوق هيف ركذي
 ةعيابملا ةمسق يف بيملا مكحو « فالخ عيبلاب ةهيبشلا يقو بيع اهيف جرخ اذإ

 دنع شرآلاو ث ضعب دنع خسفلا توبثو روهججلا دنع ثرالا مدعو خسفلا مدع

 يف) خسفلاب ليقو“دارأ وأ بيملاب يأ ( هب ) ةمسقلا خسفنت : ( ليقو ) “ ضعب

 ": ) دوصقملا فالخ هرثك أ وأ هلك مهدحأ مهس 7 نأ وه دحاو ( هجو

 دمبو ( اهرامتإ لبق تمسق نا اتبان رمثلا ىون الإ رجش اهيف سيل ةكرتشم
 هنأ الإ “ ضرألا عبتت لب مسقت الف رودي نأ لبق امأ و “ فيللا اهيلع راد ام

 الإو ةمسقلا يف اهوركذو اهودصق نإ مهنإف؛ضرآلا عم ةمسقلاب اهدصقب سأب ال
 لمشف « لا ءاش نإ هدارم اذه لب ث رمثت مل ام : ليقو ردي مل ام ضرآلا تعبت
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 . . فقولاف ضعابت نإو .اثانإ و آروكذ مهس جرخف

 ترمأ اذإ اهنأل رامثإلا دمب امع زرتحا هنكل و“ر"وةدلاب لوقلاو راثإلاب لوقلا همالك

 (مهسجرخ)قح سبللا ناكف رامتإلا لبق ايف مالكلا ضرق ( ف ) سابتلا قبي م
 اذك و ( اثانإ ) هرثكأ وأ مهس ( و ) ى راكدلا لخن يهو ( اروكذ ) هرثكأ وأ

 امنإ و « ثانإ هرثكأ وأ مهسو “ هرثكأ وأ اروكذ هنم مهس جرخ اذإ رجشلا رئاس

 كاهباحصأماهس نع لطمتي الئل ةثونألاو ةروكذلا ىلإ عجرملا ةلاهج عم مسقلا زاج
 مهدحأ مهس نوكي نأ نكمي هنأ عم فيللا رودي نأ لبق مهمسق زاج كلذلو

 هضعبو اروكذ مهسلا ضعب ناك يأ ( ضعابت نإو ) “ دمب اثانإ رخآلاو اروكذ

 وأ اثاإ رخآلا كيرشلا مهسو لقأ وأ ايواسم ًآروك ذ جراخلا ضعبلا ناكو اثانإ

 هجولا اذه نأ يدنعو ؟ هب خسفنت له “ ( فقولاف ) آروك ذ هضعبو ثانإ هضعب

 ةمسق لئاسم ةلمج نم وهف نبغلا رادقم وه هيف بيملا نأل ءانثتسالا ىلإ جاتحي ال
 ضعابتلاةلأسمامأو“زوجت ال ةلوهجم ةمسق لب “ نبغلا ةمسق يف فالخلا هيفف نبغلا
 له ص اروكذ جراخلا ضعبلا ىلإ رظنلا ناكل تتبثأ ولو ةلوهجم يه كلذكف
 نأ ىلّوآلا نكلو ؟ هل كح الف هلصي ال٬وأ آ_نبغ نوكيف نبغلا رادقم لصي
 ص ؟راكد ال الوقد نوكي نأ ىونلا لخت يف بلاغلا نأل لوهجم كلذ نأ ربتعي ال
 رادقم بيملاهيف ناك هجو لك ءانثتسا هجولا كلذ ءانثتساب مهدارم نأب باجي دقو

 ةمسقلادرتال : ليق هنأكف « نبغلا رادقم بيعلا هيف ام لك هجولاب دارملاف « نبفلا

 مالك هل لمتحم « رثألا » مالك يف نكمم اذهو « نبغلا رادقم ناك نإ الإ بيعلا
 كنبغلاهيف ناك نإ الإ :هلوقل اريرقت رثألا » مالك هتياكح نوكيف هل لباق خيشلا
 ارخآ الوق « رثألا ه مالك تبثأ هنأك لب كلذ لمتحي الف فنصملا مالك امأو
 مث ؤ ةياكح درج نوكيف كلذ يكح هنإ لبقو : هلوقب ديرب نأب دعب هىف آالاتحا ال

 لصيال اروكذ جرخ ام نوكي لب ءانثتسالا ةحصب لوقت نأ وه رخآ هجو رهظ
 تحص نمف“ننيه ىونلا اضيأو “هبةمسقلا "درب اوكح كلذ عمو نبفلا ردق هبيع
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 اهلهأ ملع نإو » اهسورغ عم تمسق مث تسرفغف ضرأ تكرتش نإو

 زاج تسرغ امك يهو. ذخأت م اهنأ وأ ءاهداسفاونمأو اهذخأ

 . اهومسقي نأ مهل

 مث تسرفف ضرأ تكرتشا نإو ) “ اهسرغ وأ ثرحلل اهبلق هيلع ناه ةصح هل

 يأ ءاخلا ناكسإب ( اهنخخأ ) سورفلا يأ ( اهلهأ ماع نإو اهسورغ عم تمسق
 ريمض وهو لعافلل فاضم ردصم ذئخألاف “ ضرألا تذخأ سرفلا نأ اوملع نإ

 اهلهأ ريمض و ريمضلا اذهعوجر زوجيو ضرألا وهو فوذحم لوعفملاو ى سورفلا

 وأ ص سورغلا وهو فوذحم لعافلاو ى لوعفملل افاضم اردصم نوكسف ضرألل

 زوجي اك ى س ورفلا ضرآلا تذخأ : لاقي نأ زوجي هنأل فوذحم لوعفملاو لعافلل

 اهقورع لقنت اهنأل ىلوأ سورفلل ذخألا ةبسن نكلو ى ضرألا سورفلا تذخأ

 دعب “تسرغ اك يهو : دمب هلوق هل لديو “ ءيش ىلع ضباقلاك نوكتو لخدتو

 ص سكعلاو سورفلل يناثلاو ضرألل لوألا دوع زوجيو “ ذخات مل اهنأ وأ : هلوق
 اهيف ناريخألاو خيشلا مالكو قايسلاو ى قايسلا ةقفاومل نسحأ لوألا هجولاو

 (تسرغ اك يهو ذخات مل اهنأ) اوملع ( وأ اهداسف اونمأو ) « نيريمضلا كيكفت
 كاهومقوأ يتلا اهتمسق مهل زاج ىلوآلا ( اهومسقي نأ مهف زاج ) ذخأ امل ثدحي م

 وأ ى ةلبقتسم اهيف ةمسقلا يتلا ةقباسلا لاحلا ىكح هنكلو ى ةتباث مهتمسقف يأ

 وأ ذخأت مل اهنأ اولع نإو ى اهمسق ديرأ مث دارملا نأب « تمسق مث : هلوق ل"وؤي
 مل ولو لهجلاب عقاولا ررفلل اهومسقي نأ زجي مل ذخأت مل الو تذخأ اهوملعي م

 ءيشلاك تراصفتزرغ اهنأل ذخأت مل ولو الوصأ دعتو ى اهيف ضرغ مهف نآل رمثت

 كلذو“ضرملاو لصألا مسق هنإ :لاقي الف ى الثم عيبلا هلمشي ضرألا يف زورغملا

 يففبللا هيلع "ردت وأ رمثي مل امُرجت ضرألا نإف ى عيبلا ةمسقلا هيف تفلاخ ام

 ص رايقلاك لطابب لام لك أ كلذ نأل ى اوضر ولو زوجي الو « ةمسقلا ن ود كهلا
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 نبغلاهمهس يف نم يضر مث مسقت مل اهنأ نيبت مث اومسقف تذخأ اهنأ مهملع اوملع ولف
 ضورفلا رئاسو ايرلا قئاقدو صاصقلاو ثيراوملا ةمسق لهج زوجيو « زاج

 ضري مل وأ قفاو ولو لهجي اهيف مكحي وأ ى نيمتت مل ام ةيافكلا ىلع ىتلاو ةعسوملا
 رفك و اعرش اهأطخ لهجو ى ةيفيكلاب ملع اذإ هيف نمي وأ هبآوصي وأ اهيف أطخب
 ء ةمآلاهيلع تعمتجا ام وأ ، الثم ثرإلا يف باتكلا صوصنم فلاخ اذإ ماسقلا

 نمو هلهجب رفكي ةمسقلاب دهش نم اذك و « ةعرقلا يقلي وأ ماهسلا لدعي نم ءاوس

 ى كلذ فرع نإ يهنلا عييضتب رفكي نكل “ ضرمي مل نإ ال اهب يضر اهرضح
 ايف اهوعقوأ يتلا اهتيفيك فرعي نكل رضح وأ يضر وأ دهش نم ىلع ريض الو
 يذلاو لماحلاو بتاكلاو يتفملاو مك احلا اذك و ةعرقلا يقلم اذك و ى مهنيب

 رفكيو رمآلا كلذك و ى ام فرصت هيف فرصتي وأ يرتشي وأ يطعي وأ ذخأي

 ريغ رومأملا ناك نإ رفكيال : ليقو ى ةيفيكلا رمآلا ملع اذإ رومأملا لعفي مل ولو

 باحصأ نذإ الب هللا لزنأ ام ريغب ثاريملا مسق نم رفكيو مثأي نكل و فلكم
 دقع ولو هرمأ ريغب هريغ لام يف ةدقع دقع نمو ى ةمسقلا اوزوجي ملولو ثاريملا

 يضرذنإو“مثأ:ليقو ع رفك ةبحلاو ءارشلاو عيبلاو ةمسقلاك ةزئاجلا ةيفيكلا ىلع

 مسق نم هلك كلذ يف ءاوسو “ تلطب : ليقو « زوجي اك تناك نإ تتبث هبحاص

 هنع بان نمل وأ هسفنل كلذ لمعف وأ مسق ام رمأب ةمسقلا يف لخد وأ يضر وأ

 كلذ يف ةمسقلا عاونأو “ زوجي ال اك ةفيلخلا وأ رومأملا وأ ليك ولا مسقي نأ لثم

 مهس هب نوكي نبغ هريغ نع بئانلا نبغ نإو ى اهريغو ةعرقلا ةمسق ءاوس هلك

 نإ و “ممئإلا و نامضلاف دّسعت نإ و « مئإلا ال نامضلا همزل ىثنآلا بيصن لثم لجرلا

 نيلجر يظح لثم لجرلل وأ لجرلا ظح لثم ىثنألل ذخأ ىتح هريغ وه نبغ
 تركذدقو ى اهباسح ركذي ملو ةمسقلا هقف ركذ فنصملاو « نامضلا ال مثإلا همزل
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 كلتف «» يداصلقلا , قيرط ريغ اهباسح ف قرط ةسمخ .« يداصلقلا , حرش ق

 ذخأتف صصحلا ع ودحح ىلإ ةصح بحاص لك ةصح بسنت نأ كلذ نمو ؤ ةتس

 ٠ ملعأ هللا و مسقي ام لك ق كلذو موسقملا نم اهلثمب

 رمش اعلا ءزجل ١ م
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 تسرهف

 اهعم امو تاراجإلا ق : رشع يناثلا باتكلا

 ةراجإلا فيرعت يف : باب
 اهيف فلتخلا تاراجإلا ضعب يف: باب

 _نمت نييعت ةراجإلا زاوج طرش نم : باب

 ناهجو تاراجإلا : لصف
 ةرجألا دقع هبجو امف : باب

 ةرجألاو دقعلا ىلع ءىراوطلا ماكحأ يف : باب

 لمعلا لحم ىلع ءىراوطلا يف : باب

 رجأتسملاو ريجألا ىلع ءىراوطلا ماكحأ يف: باب

 يرتكملاو ريجألا نامض يف : باب

 هديب ام عنم ريجأل زاج : لصف

 ي ركملا و لمملا برو لماعملاو عونصملا برو عناصلا فالتخا يف :باب

 يرتكملا و
 ةبراضملا ةكرش زاوج نس : باب

 ةبراضملا طورش ي: باب

 ضارقلا ماكحأ يف :باب
 ضارق لاومأ ضراقم طلخم ال : لصف
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 هيف عورش لبق ضارق ضعب كله نإ :لصف
 نانعلا ةكرش يف : باب

 ةضوافملا ةكرش يف : باب

 نادبألا ةكرش يف:لصف
 دقع الب ةكرشلا يف: بإب

 ةثرو نيب ةك رش دقعت ال : لصف

 اهك رتشم ظفح بئاغ كيرش مزل : لصف
 ةمسقلا يق : باب
 ةمسقلا طورش يف : باب

 لوصألا ددعت يف :لصف

 ةمسقلا ىف ءاكرشلا رئاسو ةثرولا ىواعد يف : باب
 ةمسقلا ىواعد يف :لصف

 ةقيقحلا ةمسقلا ةفص يف : باب

 دجسم و ةربقم ىلع "طخي" : لصف
 ةمسقلا ماكحأ يف : باب
 .ةمتاخ
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