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 ر ) س 7 ل ا 1 - س هم )

 ةدج ۔١٢١١) ت.ص
 ةيدوعسلا ةحبرملا ةكلملا

 :تنك نبال ےنوخ
 م٢٧٩١ ۔ ھ٢٩٣١ ةيناتخلا ةعبطلا
م٥٨٩١ ۔ ھ١ا٥٠٤ ةثلاَخلا ةعبطلا



 لتيلمارافشرريتللشاتك
 فيلات

 هتناع .ينيمززملابع بزلا ءايضب
 تتتىفرتتملا ١٢٢٢.

  
 ةمزتَملاماَمرنافيلأ

 شيفطل زيوس
 هتلاهحعَت

 رشع يداحلا

 راكسرالا .نلك ن

 ةدح ۔٧٢١١) َت.ص

ةيدوعسلا ةتجبَعلا ةكلمملا





 متع تلاتلا ب انرا

 صرلا ي

 ةنسلاو باتكلا يف زئاج وهو

 ىنعملا وهو “ نوهرملا دقع ىنعمب قلطيو “ نوهرملا ءيشلا ىنعمب قلطي
 :امهريغو ىلحلاو يكبسلانبا لاق “نآرقلا يأ (باتكلايف زئاج وهو) “يردسملا

 هللا لاق « عرشلا فرع يف بتكلا نيب نم هيلع بلغ نآرقلا هب دارملا باتكلا

 (ةنسملاو) ١ 'هةضوبقم ناهرف ابتاك اودجت ملو رفس ىلع متنك نإول : لجو زع

 يدوهي ىلإ هلع هللا لوسر ينثعب ه : لاق يقلم للا لوسر ىلوم عفار يبأ نعو
 نهرب "الإ كلذ لعفي نأ ىبأف هل هيرتشا وأ ماعطلا نم اثيش هنم هل فلسأ نأ

 لوسر هل لاقف “ يدوهيلا لاق امب هربخأف قلع هللا لوسر ىلإ عفار وبأ عجرف

 ٢٨٦٢. : ة رقبلا ةووس ) ( ١



 . . . ... . .. . رضح وأ رفس يف

 نيمأو ضرألا يف نيمأل للاو ينإ « هل تفول يل ضرقأ وأ يل عاب ول : تلع هللا

 لزنأف «١٨' هل اهنهرف هعرد هل عفرب نأ عفار ابأ قلع هللا لوسر رمأف « ءامسلا يف

 ه اجاوزأ هب انمتتم ام ىلإ كينبع ندم الو : ايندلا نع هل ةيلست لجوزع لا

 ( . ٢"' ىقبأو » : هلوق ىلإ

 نم ًاعاص نيرشع يق : مهضعب لاقف ى هيف هل اهنهر امف رابخآلا تفلتخا دقو

 نهرلا يف هعردو للع هللا لوسر تافف رمتلا نم اعاص نيثالث يف : ليقو ى ريمش
 ج باتكلا لهأ ةلماعم ةحابإ اهلوأ ننس سمخ ه : ثيدحلا يفو “ يدوهيلا دنع

 ناك امم مهتراجت يف نولخدي امم مهتلماعم زوجت ال : لاق نم لوق ى ضقن هيفو

 ال : لاق نم ضقن كلذ يفو “كلذ هبشأ امو ابرلاو ريزنخلاو رملا عيب لثم امرحم

 ىرخألا ةنسلاو ى ةنيدملا يف ذئموب قلع اهنهر دقو ث رفسلا يف الإ نهرلا زوجي
 ةنسلاو ى كلذ ىلإ جاتحا اذإ هردق فرعي ال نم دنع هسفن لجرلا حدمي نأ ةحابإ

 توق ردق نم رثكأ رخدي نأ لجرلل زوجي ال :.لاق نم لوق ضقن اهيف ىرخألا

 ركذو ى قح هنأ ملع اذإ هللاب نيميلا زاوج اهيف ىرخألا ةنسلاو « هتليلو هموي
 هلايعو وه هنم لكأي ماعطلا كلذ رخةدا قلع هللا لوسر نأ » : ةياورلا هذه يف

 اهزأرَح و مهل اومأ ظفحي هدابع لجو زع هللا رمأ « هنم ضعب يقبو تام ىتح
 اودارأ اذإ اوقثوتي نأ مهرمأو اهعييضت نع مهاهنو كلذ ىلع ىلاعت هللا مهضآرحو

 :فاشكلا يف لاق ( رضح وأ رفس يف ) نهرلاو ىةنيبلاو باتكلاب نبآدلاب اهميب
 نهر دقو رضح نود رفس هب صتخي الو ناهترإلا يف رفسلا طرش مل :تلق نإف

 يف ناهت رإلا زاوج ضرفلا سيل : تلق ؟ رفس ريغ يق هعرد نلع هللا لوسر

 ( ١ ) يراخبلا داور ٠

 )٢( رجحلا ةروس : ٨٨ .



 . . هيلإ قلع قحب عابي ام عيبلا هل نم لذب هنأب فرعو

 ليبس ىلع "رمأ داهشإلاو بتكلا زاوعإل "ةنظم ناك امل رفسلا نكل و ةصاخ رفسلا

 قثوتلا ناكم ناهرإلاب قثوتلا مقب نأ رفسلا ىلع ناك نم لاملا ظفح ىلإ داشرإلا
 اذخأ رفسلا لاح يف الإ هازوجي مل يهنأ كاحضلاو دهاجم نعو “داهشإلاو بتكلاب

 . .ه ا ةيآلا رهاظب

 هل نم ) ءاطعإ يأ ( لذب هناب ) يردصملا ىنعملا ىلع نهرلا ( فرعو )
 يناثلا فصنلا هلومشل عنام ريغ دح وهو عابي نأ هنأش نم يأ ( عابي ام عيبلا

 قحتست : ليقو “ لوخدلا ىلإ فقوتم هنإ لاق نم لوق ىلع نكل ى قادصلا نم

 عيبلل لماش اضيأ وهو “ لوخدلا لبق ةقرفلاب يناثلا خسفنيو دقملاب لكلا

 لجأل يأ (قحي) عيبلا هل زم لذبلل لوعفم ‘ قحل فوقوم لام لكلو فوقوملا
 ام عيبلا هل نم لذب نهرلا : ليلخ ةرابع غابد ام ىلإ يأ ( هيلإ قلع ) قح
 قبآو نوذأمو بتاكمو يلوك “ ىقح ةقيثو دقعلا يف طرتشا ولو “ ررغ وأ عابي
 ال هنمف ءزج قر نإو ربدم ةمدخو زجع نإ هتبقر وأ اهنم يفوتساو ةباتك و

 ص سوبحم موزلم لكو “ سبحلاو موزللا : ةغل نهرلا : هحارش ضعب لاق ى هتبقر
 هعفاد نهارلاو ةسوبحم يأ ١ ةنيهر تبسك امب سفن لك ج : ىلاعت ةلا لاق

 ىلع اضيأ قلطيو نهرلا هدنع ہنو هنآل حتفلاب لاقيو هذخآ رسكلاب نهترملاو
 الف تانيعملا نيدلاب جرخو نيدت يف اقثوت ضبق لام :اعرشو 0 هلأسي هنآل نما رلا

 يمسإلا ىنعملاب ةفرع نبا هفرعو ث نيعملا يف ررقتي ال نبآدلا نأل نيعملا يف نهر

 ىلع ءانب يردصملا ىنعملاب اليلخ ينعي فلؤملا هفرعو ص ريثكلا لايعتسالا ىلع ءانب
 ررغ وأ عابي ام عيبلا هل نم لذب نهرلا : هلوقب ءاهقفلا دنع ليلقلا لامعتسالا

 ٨ ٠ : رث دملا ة روس ) ( ١



 امأ > هماكحأو هطورش و هدقع ةفص ف م هناكرأ ف ال وأ رظنلاو

 نهرلا هيف امو ، نوهرملاو نهترملاو نهارلا يهف ناكرألا

 هذخأ غاسف ةقيثو الب هلام عفدي نأ هل نآل قبآلاك ررغلا نهر زاوج هيفو .خلا

 زيمي يصو نونجم نم نهرلا حصي الو ص ءيش مدع نم ريخ ءيش هنآل ررغ هيف ام

 ضبقلا نع ضراع ضرع نإو « مهيلو ةزاجإ ىلع فقوتيو “ دبعو هيفسو

 عيبلا هل نم : هلوقل لاثم نوذأمو بتاكمو يلوك : هلوقو ى ةوسأ هيف ءامرغلاف
 يف ميتيلا لام نم نهرلا زوجي هوحنو يصولا هلثمو بآلا يلولاب دارملاو
 . . متيلا ةحلصم

 ررغلا ةراسيل دراشلا ناويحلا هلثم وأ ررغ وأ : هلوقل عجار ص قبآو : هلوقو

 يفوتسيو يلوك هلوق ىلع فوطمم“ةباتك و : هلوقو ررغلا ةوقل نينجلا نهرب الف

 يفوتساو موجنلا تعيب نهارلا سلف نإف هتبقر نمف زجع نإو ةباتكلا موجن نم
 ىلع فوطعم هتبقر وأ : هلوقو ى موجنلا ضبقي ىتح ربصلا نهترملا مزلي الو اهنم

 وأ هتباتك نم يفوتسيو نهرب هنإف بتاكملا ةباتكلا لثمو ى اهنم : هلوق نم ءاه
 ربدم ةمدخو : هلوقو ى عابت ةباتكلاو ى عابي ال بتاكملاو “ زجع نإ هتبقر
 ال هنأو "رح ربدملا نأ بهذملاو ص .خلا ربدملا ةمدخ نهر زوجي قبآ ىلع فطع

 . ررغلا نهر الو اهنهر الو هموجن عيب حصي الو نهرلي

 هدقع ةفص يف مث ) هل ةبتاذلا هئازجأ يف يأ ( هناكرأ يف الوا رظنلاو )
 يذلا (نهارلا يهف ناكرألا امأ “هماكحأو ) هتاذ نع جرخ ام يهو ( هطورشو

 لاملا كلذ نوكي يذلا ( نهترملاو ) ع هيلع هقح يف هل اقلعم هريغل هلام دقعي
 ءيشلا هل نهر : لوقت نهرلا ةعواطمل لاعتفا ناهترإلاو ع هقح يف هل اقلعم
 ( نهرلا هيف امو نوهرملا ) ءيشلا ( و ) هنهتراف ائيش هنهرو هلوأ هدنع نهتراف

_ ٨ 



 تومهرملا يف هفرصت حابملا ركذ امك { هلعف زئاجلا وه نهارلاف

 ولو ةزاجإ وأ نذإ وأ ليكوت وأ ةفالخب نإو

 ملسلاو ضرقلا يف نهرلا يفو « ةرجأ وأ اقادص ولو تاعابتلا رئاسو نيدلا نم
 وأ اقلطم لاملا يف ( هلعف زئاجلا ) ناسنإلا (. وه نهارلاف ) "رم “فالخ
 دبملا نهر لعفلا زاوجي لخدو ى انهر هريبصت هبف هلعف نوكف هنهر ديرأ ايف
 ام لقطلا نهر اضيأ لخدو ى هريغ وأ هديس ءاوس لاملا كلام نذإب هريغل الام
 ص لعفلا هل نم هرمأ اذإ لفطلا لاصفأ زيجم دنع هنهر يف لاملا كلام هل نذأ
 ص هنهرب نأ هب همئاق هلسرأ هنأ هيلإ بلقلا نأمطا ام لفطلا نهر اضيأ لخدو
 . كلذ يف هتعيابم زيجي نم دنع هبسكي ام رادقم هنأ بلقلا "نأمطا وأ

 ريغ وأ :هلوقب دبعلا لخدف ةيرحلا طرتشي مل هنإف “ كلذ ديفي خيشلا مالكو
 اك ةفيلخلا نهر زوجي هنإ : هلوقب لفطلا لخدو ى هكلام نذإب هنهر اذإ كلام

 نهرلاو كلم جورخ عيبلا نأل عيبلا نم فخأ نهرلا نأ ىلعو ى هصيب زوجي
 نهرلا باطخلا ىوحف نم زاج يبصلا نم عيبلا زاج اذإف ى ام لجأ ىلإ فوقوم
 نهارلا امأ : لاق ذإ عنملا لوقب لبق حرص ولو « هيلإ حول لوق ىلع ىلوأ باب نم
 ام عيبلا هل نم لذب هنأب هلوق يف ( ركذ اك ) القاع اغلاب نوكي نأ هتفص نمف
 : ةخسن يفو ص نهارلل ءاملاو ( هفرصت حابملا ) هل لعف لذبلا نإف “ .خلا عابي

 ىلع آضيأ نمارلل ءاهلا دوعتو ةيلوعفملا ىلع فرصت بصنيف ءايلاب هفرصت حيبللا
 ( يف ) ىلوأ ىلوآلا ةخسنلاو ص نهمترملل هل يذلا فرصتلا حابأ نهارلا نأ ىنعم

 رومأملاو « امهريغو ةبهلاو عيبلا نم ءاش ام لك هيف لعفي نأب ( نوهرملا ) ءيشلا

 لسكولاو ةفيلخلاو ص نهر لاملا هريبصت وه هفرصت هريغ لام نم الام نهرب نأب
 : هلوق يف اهعاونأب ةحابإلا عمج دقو « معأ ةفيلخلا فرصت نكل فرصتلا ايه

 ( ولو “ ةزاجإ وأ نذإ وأ ليكوت وأ ةفالخب ) فرصتلا ةحابإ تناك ( نإو )

_ ٩ 



 نه ر لدعب ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

 هلام نم نهري نأ الثم ديزل ناسنإلا نذأي ناب ( نهر دعب ) ةزاجإلا تناك
 لام نم نهرت نأب وأ امهريغ وأ ديز ىلع وأ هيلع ,رنكبب قح يف ركبل
 زيجي مث ورمع نم نذإ الب هريغ ىلع وأ كيلع ديزل قح يف الثم ,ديزل ورمع
 . كلمف

 نأو ث هبحاص نذإ ريغب اهنيد يف نهرلا ذخأي نأ نيضوافتملا دحأل زوجيو
 متيل ني اهلع ناك وأ ايملع ند امهدحأ دلول ناك نإو “ ايهيلع نيد يف نهرب

 امهدحأ نهر نإو ى زجي مل انهر رخآلل ةيف امهدحأ نهرف امهدحأ هيلع فلختسا

 نيدلا قبس ولو زجي مل ايهيلع نيت يف اهنيب اك رتشم ائيش ةدقعلا خاسفنا دمب

 اهتدقع لبق هبلع هل ناك نيد يف انهر رخآلل امهدحأ نهر نإو ى خاسفنالا

 لفطلا هنبال نيد يف هل نهر نإو ى اهتدقع زوجي نم لوق ىلع كلذ حخسفنا ادقامتف

 ناك اهف انهر امهدحأ نهر نإ و ص زاج كلذ دعب اضوافتو هيلع فلختسا متي وأ
 ى -

 ةك رش و « نهرلا كلذ يف هكيرش بيصن نمض و تبث دَمتَ وأ قادص نم هيلع
 ةضوافمو نانع ةكرش ريغ كيرش نهر تبثي الو٬هلك كلذ يف ةضوافملاك نانعلا
 كلذ ىأر نإ ضارقلا لال نهرلا ذخأ ضراقملل زاجو 0 هيلع وأ اهيلع ايف

 ص حلصأ كلذ ىأر نإ نهرب : ليقو “ ضارقلا لام نم نهري الو احالص

 لسهفبو هلعفب بجو ضارقلا لام نم نْيَد يف هنم لاملا بحاص نهري نأ زاجيو
 نمض ضارقلا لام نم هند ىف نهر نإو « ضا رقلا لام داسفإب وأ ى ضراقملا

 . حبرلا نم هبان ام ضراقملل

 ص ضراقملا نذإب الإ زجي مل حبرلا نم هنيد يف نهرو لاملا سأر ذخأ نإو

 نإو ى لاملا بحاص نذإب الإ زوجي ال هني يف حبرلا نم ضراقملا نهر نإ اذك و
 نيد ضراقملا ىلع ناك نإو ى هيلع نيح يف ضارقلا لام نم لاملا بحاصل نهر

 اذك و ى زاج لاملا كلذ نم هل نهرف هبلع فلختسا دق متيل وأ لاملا بحاص نبال

- ١٠ 

 



 وأ عفن بلجل هيلع فلختسا ام نهر سرخأل نإو ةفيلخل زاجو

 ء نمض الإو ى هيلع دئازب ال نهترلا قح ردقب ‘ رض عفد

 نيضراقم اناك نإ و؛ضارقلا نم لاملا بحاص هل نهرف هرمأ ىلو نل نيدلا ناك نإ

 لاجر لاومأب ضراق نإو ث زج مل لاملا كلذ يف بجو نيد يف امهدحأ نهرف
 يف ضارقلا لام نم ضراقملا نهر نإو “ نمض و زجي مل ضعب نيد يف لام نهرف
 كلذ هديسل زوجيو ى هيطعيو نهرلا هل نوذأملا ذخأيو ‘ صخرو ى زجي مل هنيد

 تفإو « نهرلا هنم يطعي نأ هل زجي مل هريغل ناك نإو ث هل لاملا ناك نإ اضيأ
 اضيأ هل نهريو نهرلا هيف ذخأي نأ هلف لاملا كلذ نم نيد هدبع ىلع هل ناك

 . هيلع ايف
 ةراشإلا الو بتكلاب مهفي ال ( سرججأل ) ةفيلخ ناك ( نإو ةفيلخل زاج و )

 ةفيلخ ابس الو هرمأب وأ هسفنب نهرب وهف كلذب مهفي نم امأو « هب ييغتلا ليلدب
 غلابلا رضاحلا ةفيلخ فعضألا و بئاغلا ةفيلخ فيعضلا ةفيلخلاو ‘ نونجم وأ متي

 ( ام نهر ) “ هوحنو نونجملا فالخب جلاعي ال سرخألا نأ كلذو ع ملكتملا لقاعلا

 ( وض عفد وأ ) لاما ( عفن بلجل هياع ) رمأ وأ لكو وأ( فلختسا ) لام يأ
 الإ دجس مل نإ الإ ( هيلع دنازب ال ) لقأ وأ ( نهترملا قح ردقب ) لاملا كلذ نع
 تيلا ىلع دئازلا كلذ عيضي الئل ءالؤهل نيد ذخأ ىلإ ةرورضلا هتاجنلأ دئازب
 ( الإو ) دئازلا يف نيمأ نهترملا نأ ةدعاقلا نأل نهرلا عاض اذإ هو ح وأ

 نإ دئازلا ( نمض ) دذاز ىلإ ةرورضلا هئجلت ملو « دئازب لب دئاز ريغب نهرب
 ص نهترملا نم ببس الب نهرلا تام نإ الإ « دحأ ببس الب للا نم تآب ولو عاض
 هرمأ وأ نهترملا ببسب تام نإو “ هنهار ىلع نامض الف الصأ ناكو “ هرمأ وأ

 الب هللا نم رتآب تامو ةباد وأ ادبع ناك نإو ع نهترملا هل نمضيو نمضي هنإف

 ببس هنعهر ناك نإ الإ لصالا نمضي الو ى ال : ليقو ى نمضي هنإف ببس
 . نمضي هنإف هحالص نع نهترملا لمطمتل

  



 نهرلا بيصت ةفآ نم ءيش هيلع سيل هنأ يف هطراشي الو

 نمض لجؤم نيدب عاب نإف ، هيف هطراش نإ هديب كله ام نمضو
 صخرو ريخأت نع صقنب نإو ء دجو امي دقنب عبيلو ، كلذب كله ام

 دابشاإب هقث ءيلمل رخؤي نأ دقن ف اسضو احالص ىأر نإ

 هبلع

 اطرش نهترملا نيبو هنيب هريغ لام نم نهارلا تبثي ال يأ ( هطراشي الو )
 بيصت ةفآ نم ) نامض يأ ( ءيش ) نهترملا ىلع يأ ( هيلع سيل هنأ يف )
 نهرب ال كلذلو ى هيف امب عاض ع عاض اذإ هنوك نم لصألا ىلع هك رقي لب ( نهرلا

 يأ ( هديب ) هنمث يأ نهرلا نم ( كله ام ) نهارلا ( نمضو ) يواسي ام رثكأ
 سيل هنأ يف يأ ( هيف ) نهترملا نهارلا طراش نإ يأ ( هطراش نإ ) نهترملا ديب
 ص هيف وه اامب نهرلا بهذي : لوقي نم دنع هبلع ءيش مدع يف يأ ءيش هيلع
 وأ لجمم وأ ( لجؤم نيدب ) هنع بان نم لام هوحن وأ ةفيلخلا ( عاب نإف )
 ( كله ام نمض ) ,دقنب عيبلاو : هلوق كلذل لديو ريخأتلا قلطم ليجأتلاب دارأ

 «ناوبدلا»ه نع يمالك يف لاوقأ تمدقتو “ليجمتلا وأ ليجأتلا (كلذب) هنم يأ
 عيب باب لناوأ يف خيشلاو فنصمللو يل مالك مدقتو “ عيبلا ىلع ةلاكولا يف

 ص ةبحاصملل دقنب "ءاب ( دجو امب )لجآب الو لجامب ال ( دقنب عبيلو ) “ نيدلا
 ىلع مزلي الف لدبلل ةيناثلا وأ « سكملاب وأ ص يزاجلا قاصلإلل دجو امب ءابو
 . ةيعبتلا ةطساو الب دحاو ىنعمل "رج يفرحب دحاو لماع يدعت هترابع

 ىأر نا صخرو ى ريخات ) ب عيب ( نع صقنب ) عيبي ناك ( ناو )

 ريخاتب عيبي نأ يأ ( هيلمل رخؤي نأ دقن ) ب عيب ( يف اسخبو احالص
 لجآلاب عيبلا ىلع داهشإلا يف ببسلا نإف لجامب عاب ولو (هيلع داهشإب ةقث) ينل



 بيصت ةفآ همزلت ال نأ نهارلا طراش هيلع فلختسا نمل نهترا نإو

 هنهر زاج هلايب نيد طاحأ نمو ، هنم فلت ام نمض الإو نهرلا

 ‘ مكاح هملع رححح ل ام هلاعفأ م

 لوق وه صيخرتلا اذهو “ عبيضتلا نع قثوتلا وهو لجاملاب عيبلا يف دوجوم
 فلختسا نمل ) انهر رومأملا وأ ليكولا وأ ةفيلخلا ( نهترا نإو ) “ ةكرب نا

 وأ لكو وأ هيلع فلختسا يذلا نهترملا ( طراش ) رمأ وأ هملع لكو وأ ( هيلع

 اهيأ كيلع عاض عاض نإ هنأو ( نهرلا بيصت ةفآ همزلت ال نأ نهارلا ) رمأ

 هلام نم ( نمض ) كلذ هطراشي ( الإو ) هيلع تمق نم ىلع الو يلع ال نما رلا
 نهرلا باهذ نأب لوقلا ىلع اذهو “ نهرلا نم يأ ( هنم فلت ام ) هنع ماق نم

 ىلع عاض عاض نإف « كلذ ةطراشم ىلإ جاتحي الف هريغ ىلع امأ و ى هيف اه باهذ

 ردق ناكو ( هلامب نيد طاحأ نمو ) 0 هيف امب ةلوغشم ىقبت نهارلا ةمذو نما رلا

 ةبهو هب ءارشو عيبك هيف ( هلاعفأو ) هلامل ( هنهر زاج ) هبلع دئاز وأ هلام

 تماق اذإ : ليقو 0 ( مكاح هيلع رجحي مل ام ) كلذ ريغو قاتعإو قادصإ و

 مكاح كلذ يف ءاوسو ى مكاحلا هيلع رجحي نأ لبق ولو هلاعفأ تلطب ءامرفلا هبلع

 ىلولاو يضاقلا اذك و “ باوصلا قيرطب رجحلا ناك اذإ نيفلاخلا مكاحو نيقفا وملا

 . مامإلاو ةعامجلاو

 نم رثكأ ناك وأ هلامب نيدلا طاحأ يذلا وه مدعلا : « ناويدلا ه ينو
 مدعملا لاعفأو “ مد ممت هل لاقي الف هلام نم لقأ نيدلا ناك نإ امأو ى هلام
 يضاقتو ءارشلاو عيبلاو ةقدصلاو ةمل او ريبدتلاو ىتملا نم هلام ق ةزئاح

 هملع بحم ايف موصلا هبزح الو ك سلفملا لثم وه سدلو كلذ هشأ امو نويدلا

 ثنح اذإ هلام رشمعي' نأ همزليو ص نيميلا ةرافك وأ راهظلا وأ لتقلا ةرافك نم
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 ‘ اعنمو ازاوج نهارلاك نهترملا و

 هسلفيو ءامرغلا هيلع مقي مل ام هيلع وه اهكردي الو ةقفنلا هياو هملع كرديو ى هب
 رمأ نمو ط سلفملا لثم هلام يف مدعملا لاعفأ زوجت ال : لوقي نم مهنمو ى مكاحلا

 هلام نم نهرو هسفنل لجرلا هذخأف نهرب ام هاطعأ و نئيدلا هل ذخأي نأ الجر

 نم لام نم ذخأ نم كلذك و ى هنهر نايدملا نم درو هنمض كلذي هربخي ملو هلثم
 اذه نأ باتكلا يف ركذو ى نمض هنيد يف هنم نهرو هسفنل انهر هرمأ ىلو

 نيدلا طاحأ نإ الإ نماض هنكلو “ هرمأ يلو نم ىلع نكي مل نإ زئاج نهرلا

 الإ هرمأ يلو نم ىلع اهف الو ى هبلع ناك ابف هنهر زوجي الف هرمأ يلو نم لامب
 رخآ نيد جرخف هرمأ ىلو نم نبد يف نهرلا ىطعأ نإ و٤نويدلا باحصأ ةتصاحمب

 هنم يفوتسي ام لاملا نم نكي مل نإ ءامرغلا نيب نوكيو نهرلا خسفنا دقف ى هبلع

 لام نم نهر نإو “ تباث نهرلاف هنم نوفوتسي ام لاملا نم ناك نإ و ى نوقابلا

 دقف نهترملا نم هارك وأ هراعتساف هرمأ يلو نمم نيد يف هرمأ ىلو نم

 . حخسفنا

 فرصتلا زئاج القاع افلاب هنوك يف ( اعنمو ازاوج نهارلاك نهترملاو )
 هكلمو نهترملا فرصت نكل ى ةيعرش ةباين كلام نع ابئان وأ اكلام هنوكل
 ام رادقم امأو ى هيف ايل لعف ال ابف دبعلاو لفطلا جرخف نهرلا هيف ام رابتعاب

 وأ بسكي ام رادقم هنوكب لفطلل ءارشلاو عيبلاب فرصتلا هيف مهضعب زاجأ
 ريثكلا نهرلا هيف ضبقيو هعيبي نأ زوجيف هب لسرأ هنأ ىلإ سفنلا نوكسب

 هل نذأ ءاوس “ لق وأ رثك ام نهت رب نأ هلف عببلا ف هل نذأ نإ اذك و ى ليلقلاو

 كلاملا هبانأ يذلا دبعلاو هل نوذأملا دبعلا اذك و ع هل لاملا نمم هريغ وأ هوبأ

 ص ناهترإلاب رمؤي مل ولو نهتريف « نيدلا ءاطعإ يف وأ ناهترإلاو نيدلا ءاطعإ يف

 . غلابلا رحلاك لسرملا : « جاهنملا ه يفو
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 فرصت حيباو ، هيف نوهرملا فلاخو هعيب زاوجو ، نيع ام نوهرملاو

 ٠ ٠. . . { هدعب ال نهرلا لاح نهارلل هف

 مهنم روكذلا ث لوقعلا يحيحصلا غلبلا نيب زئاج نهرلا : « ناويدلا » يفو
 نم مهلاعفأ زوجي نمم « ديبعلاو رارحألاو « نيك رسلاو نيدحوملا ‘ ثانإلا و

 نهرلا نم هركي ام الإ اهلك نكامألاو اهلك تاقوألا يف زئاج نهرلاو ‘ سانلا
 لحي مل امو هلجأ لح ام هلك بجاولا نيدلا يف نهرلا زوجي امنإو « دجاسملا يف

 : لوقي نم مهنمو « نهرلا هيف زوجي الف لوهجملا نيدلا امأو ، امولعم ناك اذإ

 ص ةلماعملا لبق نم وأ يدعتلا لبق نم نيدلا ناك ءاوس و ، الوهجم ناك اهف زئاج
 ناك امف نهرلا حصي الو ‘ لاومألا عيمج نم هريغ وأ تماصلا نم نيدلا ءاوس و

 لاومألا نم ضرفي مل ابف الو ص ةعفشلا يف الو ةيراعلاو ضارقلا لثم ةنامأ هلصأ

 لخدي مل نم ةرجأ يف الو « داسف نم موقي مل امو « ةيدلاو قادصلاو ةعتملا نم
 مزلأ نمو ؛ ھا بجي مل نيد لك الو ى داهشإلا لبق ضورفم قادص وأ لمملا

 الف ضرقلا يف نهر نمو“لوخدلا لبق ولو ةرجألا يف نهرلا زاجأ ةراجإلا ةدقع
 . هل رجأ

 ص هريغ ال اذه وه هنازيمو جراخلا يف صخش يأ ( نتيع ام نوهرملاو )

 مل نأب ( هعيب زوجو ) نيدلاك اهدارفأ نم درف يف قدصت ةقيقح وه ام جرخف
 فلاخو ) “ ضيومت وأ رخآ ناهترا يف ام نهرب الف « تاذلاب الو ضر رامل عنمي

 كحي ال ثيحب اهضعب وأ ةفلاخلا لك تاعابتلا رئاس و نيدلا وهو “ ( هيف نوهرملا

 هوحنب مكحب ثيحب هجو لك نم هيف نوهرملا قفاو ام جرخف « نيدلا هيف اهف هوحنب

 وأ هلبقو ( نهرلا لاح نهارلل هيف فرصت حيبأو ) ؤ يتأي فالخ هنهر يفف
 صاخللو ماعلا فرصتلل لماشلا فرصتلا قلطم ( هدعب ال ) طقف نهرلا لاح
 هل نذأ نأب هنهرب نأب الإ هل هيف فرصت ال اذإ امب قدصيف “ طقف نهرلاب قداصلا
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 ناكو نهار لبق نم هيلع طلسم وأ نهترم ديب ررقو رم امب نإو

 ه هف ريغلا قحب اعونمم ال آطوبقم

 يف نهارلا فرصتي ال هنإف ‘ عقاولل نايب ه هدعب ال : هلوقو ‘ هنهر يف هكلام

 صتخمض زرلاو عيبلا امأو ك داسف نم هحالصإ وحنب الإ هنهر دعب نهرلا

 . نهترملاب

 نأب عوقولا دعب ولو ةزاجإ وأ نذإ وأ ةلاكو وأ ةفالخ نم ( رم امب نإو )

 نمرلل ةزاجإلا نأ هيفو ى هناهترا هل زاجأ مث « هنم نذإ الب نيدلا هل نمل نهم را

 باوجلا نهرلا لاح نهارلل هيف فرصتلا زوجي هنأ اهيلع قدصي ال هعوقو دمب
 ء ةزاجإلا هذهف الإ اهلبق ام نالطمل ةزاجإلا لاح هنهر هنأك ذإ قدصي هنأ

 حيبأ ىلع وأ نيع ىلع فطع ( ررقو ) كلاملا هل زاجأ ولو « هلطبأ ءاش ولو
 > اعيب وأ ازرح > نم رلا ىلع يأ ) هيلع طامسم وأ نهت رم ديب ( هىف ف رصت

 حصي ال ذإ ى اميمج نهترمو ( نهار ) بناج يأ ( لبق نم ) ‘ كلذ نم الك وأ
 قافتاب "الإ هلك كلذ ىلع وأ هعيب ىلع وأ هزرحو نهرلا ضبق ىلع دحأ طيلست
 لاحي وأ نيع وأ ر"رقب قلع نإو ‘ طلسمب ةقلعتم نمو ى اعيمج نهترملاو نهارلا
 نم ارداص ررق ام وأ نيع ام يأ ع نهترم ردقي الف ‘ امهدحأ ريمض نم ةفوذحم

 خبشلا هبلع ىرج يذلا هنأل ىل"وأ « ر"رق : هلوق ىلإ كلذ عوجرو نهارلا ةهج
 اضوبقم ناكو ( ك كلذ وحن وأ ةنامأ وأ بصخغب نهترملا دب ررقت امع هب ررتحح

 لبق هل نهترم ناهترا وأ « يرتكملا ءاركب هقلعتك ( هيف ريفلا قحب اعونمم ال
 حيبأو : هلوق هنع ىنغأ ال هيف ريغلا قحب اعونمم ال : هلوق طقسأ ولو « كلذ
 هيف فرصتي ال قباس ناهترا وأ ءاركلاب قلعت ام نأل ى خلا نهارلل هيف فرصت

 : مهضعب لوق نم عمجأو معأ كلذو ‘ تافرصتلا نم كلذ ريغ وأ ةبه وأ نهرب

 اذه نإف ى اند هنم ذخأ ام ةلباقم يف ناسنإ دنع عضو ام نوهرملا يأ نهرلا
 نيدلا يف هنأب ةيآلا يف روكذملا نهرلا رسف هلعلو « نهرلا عاونأ لكل عماج ريغ



 ك ضعب دنع هعفش وأ قالط ال > ةمذب ام نهر حصب الو

 ةعابتلا مازتلا نيدلا ذخأب دارأ وأ ذخأ يذلا نيدلا يف الإ نهرلا زيجي ال هلمل وأ

 . اقلطم

 ةيدلا هايش و ملسلا هايشك ( ,ةمذب ام نهر حصي ال ) ف كلذ ررقت اذإ (و )

 مل نكل هتيمك تنّيمت هتمذ يف ءيشلا ناك يذلا نمت ولو هنأل ى ضبقلا لبق
 ص هل آاصالخ تناك اهاطعأ رانيد ةئام ايشأ رانيد ةئام هيلع نم نآل هتاذ نيمتت

 جراخلا يف انيعتم ائيش اسيل امهنأل “( ضعب دنع ةعفش وأ قالط ) نهر ( الو )
 ع ع.ةو هعقوأو اهجوز اهنم هدارأ اذإ جوزلا ةمذ يف بترتم ىقح قالطلا لب

 زاجأو ى هدارأ اذإ عيفشلل هملسي يرتشملا ىلع قح ةعفشلاو « هبئان اذك و

 توفي الو ‘ نهارلا جوز نهترملا قلط نيدلا لجأ لح اذإف ى ايهنهر مهضعب

 صلخت دقف قلط اذإو ‘ قلط ءاش ىمف لجألا نكي مل نإو ى ريخأتلاب قالطلا
 ص رهظي ام ىلع اهنذإب الإ اهتعجر كلمي ال نئاب اقالط نوكيو “ نيدلا نم نهارلا
 ص ىقح ىلإ ءاجلإلاب مكاحلا هعقوي يذلا قالطلاك وهف « نيدملا ىلع قييضت كلذ نأل

 اهتمجر كلمي ناك نإو ص نئابلا هيف حضاولاف امل قلع اذإ اهسفن قيلطتك و
 ةعفشلا نهر حصي الو “ نذةدلا نهارلا هاطعأ نإ قالطلا حصي الو ؟ هتدئاف امف

 نهترمللف اهنهر اذإف ى اهنهر ةعفشلا يذلف عيب اذإو ‘ عفشي ام عيب دمب الإ
 قيرط يف وأ عيبملا يف اكيرش نكي مل ولو عيب ام هسفن لامب عفشي ناب اهذخأ
 مل نإو ى انئاب قالطلا ناكو نهرلا نم نهارلا صلخت دقف عفش اذإو ‘ هوحن وأ
 نوكي دقو سال : ليقو ى هنيد لطب : ليقف ى اهلطبأ وأ ةعفشلا هتتاف ىتح عفشي
 . ادحاو ائيش نوهرملاو نهارلا

 دبعلا لعفف هنيد يف هسفن نهرب نأ هدبع رمأ نإو : « ناويدلا » يف اولاق

 اهب رجأتسي وأ هسفن عيبي نأ اذك و ى ها زئاج : ليقو “ زوجي الف كلذ
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 زاج امف ص هعيب زاوجو ضبقلاو جراخلا يف ققحتلا انطرش مم نمو

 ًابلاغ هنهر زاج هعيب

 ام نهر ةحص مدع نم انركذ ام لجأل يأ ( مث نمو ) « دوقملا نم كلذ وحنو

 ينهذلا ققحتلا فكي ملو ص ( جراخلا يف ققحتلا ) و نمتلا ( انط وش ) ةمذب
 فصتم وهو اضوبقم نوكي نأ حصي ال ةمذلاب امو ( ضبقلا ) انطرش ( و )
 طارتشا : تلق ؟ جراخلا يف ققحتلا طرتشي ٢ : تلق نإو “ةمذلا يف رارقتسالاب

 هنال ةمذلاب ام نهرب الف ى ( هعيب زاوجو ) “ جراخلا يف ققحتلا طارتشإ نيمتلا

 ىلع بترةتم اهنهر يف فالخلاف ‘ فالخ ةعفشلاو قالطلا عيب يفو « عابي ال

 راثلا نهر بلاغلا ريغ نمو « ( ابلاغ هنهر زاج هعيب زاج امف ) اهميب يف فالخلا
 اهعيب زوجي هنإف “ ناوبحلا ىلع شيرلا و ربولا و رعشلاو فوصلاو “ رجشلا ىلع

 لوق ىلع ناويحلاو اهنهر زوجي الو ى هلحم يف رم ام ىلع ةدايزلا لبق عطقتو
 ديز نب رباج ءاثعشلا بأ دنع هوركم ناومحلا نهر : « ناوبدلا » يفف ‘ حوجرم

 . هب ذوخأملا وهو “ زوجي : ليقو ى هنع للا يضر

 نبا لاق ؤ ءيجيو بهذي هنأل ناويحلا نهر نابلس عنم : « جاهنملا : يفو

 زيجملا لوقو : لاق ‘ لقألا هزاجأو ى اديبع ولو هيف هعنم ىلع انم رثكألا : ةكرب

 ص زاج نيتقان هل نهر نإو ى زئاجف الماح ةقان هل نهر نإو « ةجحلا يف ىوقأ
 وأ اتلضافت ى زاج اذك يف هذهو اذك و اذك يف هذه كل تنهر : لاق نإو

 ىف ةقانلا هذه كل تنهر : لاق نإو “ هيف تنهر ايف نهر ايهنم لكو اتوتْنسا

 ةدحاو لك اهتنهر : لاق نإو ‘ زاج نيدلا يثلث يف هذهو « يلع كنيد ثلث

 اهفصن نهر نإو زوجي لب : تلق ى تادقع يف ايهف اهنهر نإ ال زاج اذك و اذكب
 ةقان نالجر نهر نإو “ زوجي : ليقو ى زح مل رخآلا فصنلا هل نهر مث لجرل

 نهرب نأ زوجيو “ زوجي لب : تاق « تادقع يف نإ ال زاج ةدقع يف لجرل

 .۔۔ ١٨

 



 . سكع الب

 ةقانلاك ةقانلا ريغو ؛ فرصتب ها « نزوي وأ لاكي" اهف الإ هكيرسثل همهس كيرللا

 ال ام :لاقي نأ وهو “( سكع الب ) نيلجرك نيلجر قوف امو هريغو ناويح نم
 الو هنهر زوجي لوهجملا نأل ، فتنم سكملا اذك و « هنهر زوجي ال هميب زوجي

 يف يثالثلا هركذو ى ةتس يبأ نب ورمع نب دمحم هللا دبع وبأ هركذ اك هعيب زوجي

 مل وهو انادف لجرل نهر نمعو : هصنو ى زيزع يبأ « طقل ه يف ركذو « هناويد

 عيبلا امأو “ عيبلا لثم وه سيلو ى زئاج كلذ : لاق ڵ نهترملا الو هفرعي

 صخرب نم مهنمو ى زوجي الف امهدحأ هملعي مل نإو ى عئابلاو يرتشملا هملعي ىتحف
 اهالعي مل اذإ ڵ ةنمدلا كلذك و « كلذ دعب رايخلاب نوكي نأ يرتشملا هملعي مل نإ

 ص هل بوهوملا اهفرعي مل ولو ةزئاجف ةبهلا امأو “ صوصخلا نادفلا لثم

 كلت زوجت الف ص هل بوهوملا هقدصو كلذ فرمي مل هنأ ىعدا اذإ بهاولا امأو

 . ھا ةلا

 سكملاو ى نهترملا هملع نإ زاج نهرلا نهارلا ملعي مل نإ : « رثآلا ه يفو

 تباث سكملا نآل ثحي سكملا يفن هقالطإ ينو «يقطنم ال يحالطصا روكذملا

 سكع الب : لاق ولف 4 هنهر عنتمي هعيب عنتمي ام بلاغ نإف ع روصلا بلاغ يف

 ىنعم سكملا يف نمضي نأ ىلع ع سكملاو : لاق ول اذك و « لاكشإلا لازل ىلك

 ايلاغ دوعيف ى ابلاغ سكملاو هنهر زاج هعيب زاج اهف : لاق وأ ى ابلاغ : هلوق

 ىنعم “ سكعالب : هلوق نم سكع يف نمض ل ملو ڵ سوكمعملاو سكملا ىلإ
 هتردق يذلا ابلاغ قيلعت ىلع فتنم ابلاغ سكملاو : لاق هنأك ى ابلاغ : هلوق

 ص لوهجملا نهرب تلثم اك تباث ليلق وه يذلا سكملا نأ هنم مهفيف “ سكملإب
 زو عال اك هنهر زيجي ال هنأل « لوهحملا نهر زاوج خيشلا ىلع درب ال هنأ قحلاو

 ررغ هنأل هعيب



 { كردا ولو رجش ىلع رمت الو ص ررغل نطبب ام نهر زوجي الو

 . . . .. ... منغ ىلع رعش وأ فوص الو

 زوج اك هنهر زاج هعيب زاج ام لك : لوقي نم ءاملعلا نمو : « ناويدلا » يفو

 نهر زوجي الو “ كلذ زوجي ال : ليقو ى هنهر زوجي ال هعيب زوجي ال امو ى هعبب

 خيشلا ىمس دقو “ ناعابي ال نكلو ايهنهر زوح : لسىقو “ رَبدملاو فحصملا

 هملإ بهذ نمل انيعتم ارهاظ هتاذ يف ناك ولو « آررغ لوهجملا ررغلا باب يف رماع

 هعيب لحي ا۔ے هتاذ يف هنأ نّيمتلاو عيبلا لوبق ىنعم نأ مهف يشحملاو ى ءآرو
 فرع نإ : فسو يبأ نب دواد ناملس وبأ لاق < هتدؤر دارأ نمل رهاظ هنأ و

 زجي مل نهترملا هفرعي ملو نهارلا هفرع نإ و “زاج نهارلا هفرعي ملو نهرلا نهترملا
 اناويح ناك نإ و « الصأ ناك اذإ كلذو “زجي مل نهترملا الو نهارلا هفرعي مل نإ و

 ؛ها نهترملا هضبقيو رضح مل نإ هافرع:ؤلو زوجي الف ى الصأ سيل امم هريغ وأ يأ

 نهارلا دنع افورعم نهرلا نوكي نأ دب ال هنأ ىلع لومم خيشلاو فنصملا مالكف

 ًازيحتم نهرلا نوكي نأ دارملا : لاقي نأ نم ىلأوأ وهف هوحنو اذهل « نهترملاو

 ‘هعمب دارأ اذإ هملع نم دب الف زاوجلا ىلعو “ هتفرعل هدنع ترضح ولو « هتاذ ي

 لمحلا نهر زوجي ال : « ناويدلا » يف اولاق “ ( ررفغل نطبب ام نهر زوجي الو (

 يف نيللا نهر كلذك و ص تقولا كلذ يف هضبق ىلإ نهترملا لصي الو ررغ هنال

 نم دراشلاو ى ديبعلا نم قبآلا كلذك و « زوجي الف « مامنألا نم ثانإلا عورض

 بارقلا الو اقلطم تامرحملا الو ى امهارب هنأ ولو اهنهر زوجي ال « ناويحلا

 ك زاوجلاب :ليقو : تلق ى اهفوصو ةتيملا دلج نم برقي وأ غبدي مل امو سوجنل
 ةنس اذك و اذك تيبلا نكسو ى رجشلا ةلغو دبعلا ةَلغو ناومحلا ةلغ نهر الو

 . اذكب عافنتسإلا و

 ىلع ربو وأ (منغ ىلع رعش وأ فوص الو كردأ ولو رجش ىلع رمت الو )
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 هنذإب نهترم قح نع لضفلا نهر زاج لهو ء ضبقلا مدعل

 اذإ ام فالخم هدعب امو رمثلا يف ( ضبقلا مدعل ) رئاطلا ىلع شير وأ « ريمبلا
 هركذامو ى ذئنيح عبت كلذ نال ٤ هتابن عم ناويحلاو رجشلا عم رمتلا نهر

 ضبق ةيلخلا درجم نأب لوقلا ىلع امأ و “ اقيقح اضق ضبقلا طارتشا ىلع ىن.م

 ى ناويحلا ىلع تابنلاو رجشلا ىلع رمتلا نهر زوجيف “ضبقلا طرش مدعب لوقلاو

 ثحابملا هيفو ص نهرلا خسفنا مايأ ةثالث تضم ىتح عطق الب هك رت نإ نكلو

 ىلع رهلذ ىلع ًافوص هل نهر نإ و : « ناويدلا » يفف ى عيبلا ف ةمدقتملا لاوقألاو

 نإ كلذك و: ص تةولا كلذ ىيف هةزجي نأ ىلع هل هنهر نإ الإ زوجي الف “ ه"زجي نأ

 نمم مهنمو ث زئاجف تقولا كلذ يف هعزني نأ ىلع ضرألا هتبنت"ام عيمج هل نهر
 نإ : لوقي مهنمو ى زئاجف مايأ ةثالث نود امف هعزني نأ ىلع هل هنهز نإ : لوقي

 ككردي مل ام : لوقي نم مهنمو ى ةدايز هيف نكت مل ام زئاجف هعزني نأ ىلع هنهر

 كردي ىتح كلذ كرتي نأ طرتشا نإو ، نهرلا لطب دقف كردأ ىتح هك رت نإ و

 . ھا زجحم ل

 ص لصألا "دح نع تجرخ تكردأ اذإ راثلا نأ ىلع ىنيم اضيأ هركذ امو
 ام مكحلاف ديزت تذاك نإف ، عطقت مل ام لصألا مكح اهكح نأ : انلق نإ امأو
 ترثأ اذإ : لاق نمو ث امزج اهنهر زاج ديزت ال تناك نإ و « افنآ تركذ

 .ضبقلا ظرش مدعب لاق نإ ترّبأ اذإ اهنهر زاجأ لصألا ؟دح نع تجرخ
 ص ةدايزلا اهب ىتقحتت يتلا ةدملا تضم نإ خسفني نكلو “ ضبق ةيلختلا نأب وأ

 كلت يف ةدملاب خسفني مل نهرلا يف ةدايزلا لوخدو ءاقبإلا نهارلا زاجأ نإ و

 وأ ناك الصأ نوهرملا نم لضف ا۔م يأ ( لضفلا نهر زاج لهو ) “ لئاسملا
 قلطأ وأ نّيمم يف نذأ ءاوس نهترملا نذإب يأ ( هنذإب ,نهترم قح نع ) اضرع



 ديب هرارقو . هلبق ال هدعب وأ لوألا لجأب رخآل هنهارو

 ‘ لؤألا

 ىلع ءانب ضفاخلا ةداعإ الب ضوفحلا ريمضلا ىلع فطع ( هنهار ) نذأ ( و )

 ص لضفلا نهر : هلوق عم لكشي لاح لك ىلعو ى ةيعملا ىلع بصن وأ « زاوجلا
 وه فوذحم هلعافو “ لضفلا وهو لوعفملل فاضم ردصم “ نهر : هلوق نإف

 نهارلا كلذ نذإ و نهترملا نذإب نهارلا نهر زاج : كلوقل هجو ال ذإ « نهارلا

 قلطم دارأ هلعلو 0 هنذإب : لوقن نأ جتحي مل هسفنب نهر اذإ هنآل هنذإ عم وأ

 نع رظنلا عطق حصي اك هنإف ‘ نهارلا لعف هنوك نع رظنلا عطقب لضفلا نهر
 اك زوجي اك ى فذح اذإ لعافلا نع هعطق حصي مزاللاك لعفلا نوكيف لوعفملا

 قلعتي لوألا هجولا ىلعف « يناثلا نهترملا لعف وهو ناهترإلا نهرلاب دارأ وأ انه

 ناسنإل زاج : يأ « زاج ه ب قلعتي يناثلا هجولا ىلعو ‘ نهرب ( رخآل ) هلوق
 تناهترال حلاص وأ ناهترإلا فراشم وأ ناهترا ديرمل يأ ، رخآ نهترمل وأ رخآ

 ذئنيح نهارلا 'ن"ذإو ى نهارلاو نهترملا نذإب ,نهترم "قح نع لضفلا نهتري نأ
 ىقح نع لضفلا نهر زوحي دارملا نأ رخآ هجوو“هاضر وأ لضفلا كلذ هنهر وه

 نأب لجأب كلذو:نهترملا هنهر اذإ نهارلا نذإبو نهارلا هنهر اذإ هنذإب نهترم

 (لجاب) وأ لجأ الب لوأ نم اناك نإ اذك و ى نهارلا نيح لجألا ؟لح دهنوكي
 عيب دمب "الإ لضفلا نيبتي ال ذإ ى ( هلبق ال هدعب ) لجأب ( وأ لوألا ) نهنرملا
 لولدملا نوهرملا ىلإ ةدئاع ى هنهارو : هلوق ىف ءاهلاو ى هنيد لباقي ام لوألا

 يأ ى نهترملا ىلإ وأ لوعفمل ةفاضإلاف ‘ نهترم قح نع لضفلا : هلوقب هيلع
 ىلإ ةدئاع ءاهلاو ى هلايع ب۔اكك هريغل ةفاضإلاف ى هل ءيشلا نهر يذلاو

 هرارق يناثلا دجي ال ( لوألا ) نهترملا ( ديب هرارقو ) هلوق يف اضيأ نوهرملا
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 ٠ نالوق ؟ ال وأ نهارلا عبت الإ و هذخأ لوألا ح نع لضف ا

 صالخ دعب الإ هيف هل ءيش ال هنأل ى لوآلا نهترملاو نهارلا نذإب الإ هديب

 . لوألا

 يناثلا كلذ ( هذخأ ) هنم هقح لباقي ام عيب دمب (لوألا قح نع لضف ايف)
 ص ضعبلا عيب نكمأو ديزب لضفلا ناك نإ هنم هيفكي ام عاب وأ هتقح يف هعابو

 هقح ىلع نمثلا نم داز ام ىطعأو هلك هعاب طقف هقح رادقم عيب هنكمي مل نإو

 نهرلا ضبق طرتشي مل لوقلا اذهو “.نمهارلا هاطعأ ,قاب اضيأ يقب نإ و “ يناثلل

 هنيدب ( نهارلا ) يناثلا نهترملا ( عبت ) ءيش هنم لضفي (الإو) ص هتفرعم الو
 لطب اولعف نإف ى اميمج نهترملاو نهارلا يضر ولو لضفلا نهر زوجي ( ال وأ )
 هكسمأ وأ امهريغل وأ ايهنم ءاش نمل نهارلا هددجو يناثلاو لوآلا نع نه رلا
 لضفلا نأل لوألا نجترملا نضرب مل ولو زوجي هنأ : اهثلاث ( نالوق )
 ريغ لضفلا نأل ‘ ضبقلا طارتشا مهح_ع ىلع ينبم لوآلا هبحاصل
 هل نذأ نإ لكلا ضبق هيفكي الو « ةدح ىلع يناثلا هضبقي نأ نع الضف زيمتم
 طارتشاىلع ينبم يناثلاو ثلاثلا هلثمو « نوهرملا ءيشلا ملع طارتشا مدع ىلعو هبف
 يف نهترملا هل نذأ اذإ اضيأو ث رمسلا فالتخال ةدايزلا حصت الوق اضيأو « كلذ
 نالوقلاو ى هيف هفرصتب هخاسقنا ةدعاقلاو نهرلا يف فرصت دقف ‘ لضفلا نهر

 ددمت يفو ى اذكهو مبارل ثلاث نع لضفو ثلاثل ناث نع لضف نهر يف اضيأ

 كرت وأ هنيد هاضق لب لوآلا عبي مل نإو ضعب نود ضعب وأ تاقبطلا باحصأ
 لوألا ديزب نأ زوجي الو ى ريدقتلاب نهرلا لضف لضفلا يذلف كلذ وحن وأ نهرلا
 نينيدلا نم طقف لوآلا ربتعي لب ال امه نينيدلاىلع لضفلا ربتعىف نهارلا ىلع انيد
 هضعب وأ نهرلا عيب ىلع لوآلا نهترملا ربجي الو « يناثللف لوألا نيدلا ىلع داز امف



 يناثلاف هلع داز امو ل وألا لاه 7 نهرلا نم بهذ امو

 نم خسن | نإو ه ( كلذ طرتشي م نإ هلك فلت نإ امممح بهذ و

 . نهارلا أربأ وأ ل وألا دي

 حبلا ىلع اقلطم نهترملا هل رهقي ال هل نهر ال نم اذك و 4 هقح ىلإ يناثلا لصوتنل

 . هقح ىلإ هريغ لصوتبل نهرلا عيب ىلع كلذ يف ربجي نأ حضاولاو ى اذكه

 ف ) لضفلا نهر زاوج وه يذلا لوألا لوقلا ىلع ( نهرلا نم بهذ امو )
 هلك وأ هرادقمب هنيد يف هيلع بسحي نأب ( لوألا ) نهترملا ( لام نم ) بهذ دق

 ناب باهذلا يف لوآلا لام ىلع يأ ( هيلع داز امو ) كا ءاش نإ يتأي ام ىلع

 هيلع بسحي نأب (يناثلا) لام نم بهذ دق دق ( ف ف ) لوألا قح نم رثكأ هنم بهذ
 رادقم وأ ( هلك ) نهرلا ( فلت نإ ) ( اهقح بهنو ) كلذك هنيد ىف

 اهقح رادقم يأ اهقح فلت نإ ديرب نأ زوجو ص هنم ضعب يقبو رثكأ وأ اهنيد

 لوعفم ءانبلاب ( كلذ طرتشي مل نإ ) قبب ل اذإ امو هنم يقب اذإ ام لمشيف

 يناثلا وأ لوآلا نهترملا طرتشي مل نإ يأ « بهذ نم موهفملا باهذلل ةراشإلاو

 ايهنم طرتشا نمو « نهارلا ىلع بهذ بهذ نإ هنأ طرتشي مل نإ يأ باهذلا

 باهذ نإ : لوقلا ىلع كلذو ى هضعب وأ نهرلا باهذب هقح بهذي الف كلذ
 باهذ وأ هباهذب اهقح بهذي الف هريغ ىلع امأو ع هيف ام باهذ نهرلا

 هضمب ٠

 هب هعافنتسا لثم نهرلا هب خسفني امب (لوألا) نهترملا (دي نم خسفنا نإو )
 ىنعم نوكي نأ زوجيو هيلع هل يذلا قحلا نم (نهارلا) لوآلا نهترملا (أربأ وأ)

 يف دحاو مكحلا نإف٬نهرلا نهترملا ىطعأ نهارلا نأننهارلا هيلإ هأربأ خبشلا لوق
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 يناثلا لام نإ نسحتساو ،فقولاف هنم هكف وأ هقح هنع عضو وأ

 ٠ . . . ٠ : . .« هلاح لضفلا ف

 نكل « ءاربإلا ركذ عضولا رك ذ نع يفكي ( هقح هنع عضو وأ ) “ كلذ

 هنإف انه اذك و “امهوحن و ةللاحملاو ءاربإلا نوركذي مهارت اك ظفللا فالتخال هركذ

 هتعضو وأ هنم كتأربأ لثم دحاو مكحلا نإف ظفل يأب نهارلا ةمذ لغش لاز اذإ

 رأ زوجيو ى كيلع هب تقدصت وأ كل هتبهو وأ هنم لح يف كتلمج وأ كنع

 ةلباقميف اهلغش ةلازإ عضولابو ‘ ظفل يأب ضوع الب هتمذ لغش ةلازإ ءاربإلاب ديرب

 لضفأو ديفأ اذهو ع نهترملا ىلع نهارلل رخآ نئيد وأ ةرجأ وأ شاراك ضوع
 قحلا عضوو نهارلل نهرلا نهترملا كرت نهارلا ءاربإ ىنعم لعجت نأ هلك كلذ نم

 نهترملا لام له ( فقولاف ) هملع هلام هاطعأ نأب ( هنم هكف وأ ) الثم هك رت

 ققحتي امنإ لضفلا نأل ى همدعو لضفلا يف هئاقب ضرامتل ال وأ لضفلا يف يناثلا

 لضفلا قيقحت لثم لضفي ام رادقم ريزحت نأ عم نهرلا نم لوآلا قح جورخ دعب
 ال وأ لضفلا الإ هلام هنأل يناثلا نع اخاسفنا نوكي لوآلا نع هخاسفنا نأو
 . اخسف بجوي ام لعفي مل هنآل هنع اخاسفنا نوكي

 اهبف لضف الف خاسفنالا ةروص امأو حخاسفنالا ةروص ريغ يف ( نسحتساو )

 نوكي ام رادقم يف يأ ( لضفلا يف ) قاب ( يناثلا لام نإ ) نهرلا نالطبل
 هل نأ نم لوألا نهترملا نالطب لبق لوآلا هلاح ىلع يأ ( هلاحب ) مموقتلاب الضف
 هانركذ انيح نيدلاك اهلك قوقحلاو ‘ لضف هنأ هل موقي ا۔_م عيبيف نهرلا لضف

 لئاسملا كلت يف ناث نهترمل هنهرك نهترملل رخآ نبد يف ,لضفلا نهرو “ نهرلا يف
 . فالخلاو

 رخآ انهر هل داز مش هنيد يف انهر لجرل لجر نهر اذإ و : « ناويدلا » يفو
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 رخآلا زوجي ال : ليقو “ آعيمج ايهنهر زوجي ال : ليقو ى زئاجف نيدلا كلذ ي
 يوسي ام نهر نإ اذك و ى رخآلا تبثو لوألا لطب : لبقو “ تباث لوألاو

 سانلانم هريغل هنهرب وأ لضفلا هل نهرب نأ داراف ريناند ةرثع يف ارانيد نيرشع

 وأ لضفلا هل نهري نأ الوأ طرتشا نإو زئاج : لوقي نم مهنمو ى زوجي الف
 ولو اذه ىلع لضفلا نهر زوجيف يأ طرتشي مل ولو زوجي : ليقو ى زجي مل هريغل
 ناك نيد يف هلام نم نهري نأ لجرل لجر نذأ نإو : اولاق « نهترملا ضرب مل

 بحاص هادتفا ءاوس هفلتأ وأ نهترملا هعاب نإ ءيشب هيلع عجرب الو زئاجف هيلع

 . هل نوذأملا وأ لاملا

 هل _روذأملا هادتفا نإ و ى ءيش هبلع سيلف لاملا بحاص ءادتفا نإ : ليقو

 نهر نإو ى هيف نهر ام وأ “ ءيشلا ةميق نم لقأب لاملا بحاص هيلع عجريلف
 نهترملل هنهر نإ اذك و ى رخآلل هنهر زوجي الف رخآل هنهر ث انهر لجرل لجر

 لطبو رخآلا يف زئاج : ليقو ى لوألا نيدلا يف تباث نهر وهو رخآ نيد يف
 ملو امهدحأ يف انهر هل نهرف ىتش نويد لجر ىلع لجرل ناك اذإو « لوألا يف
 اهدحأ ىلإ دصق نإ و “ زوجي الف اهنم تئش اهف هتنهر : هل لاق وأ ص هنىمي

 تواست وأ تلضافت ‘اهددع ىلع نوكيو ىزاج امىمج اهيف هنهر وأ هيف هل هلهرف
 نويد يف رثكأ وأ يأ نيئيش نهرلا نم فلت نإو ، تفلتخا وأ اهسانجأ تقفت

 نويدلا تقفتا تاقفص وأ ةقفص ىف هميبي ةقفص يف امن تاقفص وأ ةقفص يف لجرل
 هعيبي تاقفص يف امو هلجأ يف الك عاب قفتن مل نإ و ‘ لجألا قفتا نإ تفلتخا وأ

 مأ نويدلا تقفتا عيبلا لطب ةقفص يف اهعاب نإو “ ةدح ىلع لك تاقفص يف
 هيف نهر امم دحاو صقن ام يفوتسي الو “ تفلتخا مأ لاجآلا تقفتا ى تفلتخا
 . كلذ طرش نإ الإ هيف نهر ام ىلع رخآلا داز ام



 كلذ عيبي نأ هل لجأ نإو “هريغ وأ نهترملل لضفلا نهر زوج نم كلذك و
 عيبي الو “ لضفلا يناثلا مث هنيد رادقم لوألا عاب نهرلا عيب لجأ دنع لضفلا
 بيصي الف ايرخس.لوأآلا ناهترا ناك نإو ى هدعب الو لجألا لبق لوألا لبق

 لبق لضفلا عيب لجأ ىضم نإو « هميب لجأ تفي مل ولو عيبلا لضفلا بحاص
 هذخايلف نمثلا يف لضفلا يقب نإف « نهترملا عابف نهرلا عيب لجأ لحي نأ
 ضعب يقبو هنيد يف نهرلا ضمب لوألا نهترملا عاب نإف “ لضفلا نهر بحاص
 الو ‘ ىضم دق هعيب لجأ نأل نهرلا نم يقب ام عيب لضفلا بحاص دجي الف

 اذإ لضفلا نهر زوجي امنإو ى لضفلا بحاص عافنتساب لوألا نع نهرلا خسفني
 دعي ناكو دقعلا دنع نكي مل نإو “ كلذ دعب مادو نهرلا دقع دنع لضفلا ناك

 لضفلا نهر ةزاجإب لوقلا ىلع ىتأتي ا;غإ ليصفتلا اذه : تلق ؛ ها هنهر زجي م

 اذه ىلع وأ ىضرلا طارتشا ىلع امأو “ ضرب مل هنأ ىلعو نهترملا ضري مل ولو
 ء دعب ثدح لب دقعلا دنع نكي مل ولو لضفلا نهر زوجي هنإق يضرو لوقلا

 بان ام ردق ىلع قرتفم وأ ةقفص يف هوعاب ةقفص يف لاجرل نهرلا ناك نإو
 . دحاو لك

 ص تفلتخا مأ مهنويد تقفتا ةقفص يف لاجرل ءايشأ نهرلا ناك نإ كلذك و

 ى اوكرتشي مل مأ نيدلا يف اوك رتشا ةقفص يف هوميبي الف تاقفص يف هونهر نإو

 ين ائيش وأ نيئيش نينثال نانثا نهر نإ كلذك و ى ميبلا لاطب كلذك هوعاب نإ و

 ىلع لك لب نيدلا يف اكرتشي مل ولو زا۔ج نهر نينثال نهر تو ط ةقفص يف نويد

 هقح امهدحا ىفوتسا نإو ى ايلام سأر ىلع وهو امهانيد فلتخا ولو « ةدح

 امهدحأ هلكي الو هايسق نهرلا ةمسق تنكمأ نإو ع نهارلل هاطعأ لضف يقبو
 هاذخأ هتمسق نكمت ال امم ناك اذإو ى انيمأ ناك نإ هلكي : ليقو 64 رخآلل
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 اد هاعم نإ و يباتكل قىقرو حالسو فحصم نهر مرحو

 . . . . . « اهعيبو

 امل نماض هيلإ هلك و يذلاف هدي يف فلتف هبحاص ىلإ امهدحأ هلك و نإ و « لودلاب

 مل نإ لضفلا نم هبان ام نمضي الف هدي يف فلت نإو “ هيف ناك نإ لضفلا نم هبان

 يلو نم وأ لفطلا هنبا عم هكرتشا نيد يف نهرلا ذخأي نأ زاجو ى عيضي

 مهن ويد تفلتخا هرمأ يلو نم نويد و هنيد يف دحاو نم نهرلا ذخأي نأو ى هرمأ
 نهر هل نهرب نأ زاجو ى هقوف ام وأ دحاول نالجر نهرب نأو « تقفتا وأ

 نمم نهرلا ذخأ وأ زوحي نملو نهرلا هل زوحي ال نمل نهر نإو ى اناهر وأ ادحاو

 : ليقو “ ي أ زجي مل زوحي الامو زوجي ام نهر وأ “ زوجي ال نممو هنهر زوجي

 لح وأ لح م مآ ا_ملجأ لح ةقرتفم نويد يف دحاو نهر زاجو ص زئاجلا زوجي
 مل تئش ي ذلا وأ كنويد نم دحاو يف كل هتنهر : لاق نإو “ ضعب نود ضعب

 . لقألا يف وأ نويدلا رثكأ يف هل نهرب نأ زاجو “ نيبي ىتح زجي

 ةيآ وأ فرح وأ ةملك نهر مرح لب لمكي مل ولو ( فحصم نهر مرمح و )
 الو ( ادهاعم نإو يباتكل ) ليخو ملسم ( قيقرو حالسو ) نآرقلا نم ادعاصف

 مملا بتك يفو مهل ( اهعيبو ) « دهاعم ريغ يباتك ؤ « يباتك ريغ كرشم ايس
 وه ميرحتلا نم هرك ذ امو كلذ ةهارك يدنع يذلاو ص نهرلاو عيبلا يف نالوق

 رعتعملاو ى هعيب زاج اث : هلوقو ى عابي ام : هلوقو ى هعيب زاجو : هلوق زرتحم

 زاج ولو هل نهي اله هعمب زوجي ال اهف هعنمو ناهترالا ديرب نمل عيبلا زاوج

 ةتيملا محلك هتاذل امإ ءيشلا ميرحت نإف ةروكذملا تلمرحملا هذهك هريغل هعيب
 ىلع هنهر زوجيف ربدملا عيب زاوجب : ليقو “ رح بتاكملا لب “ بتاكملاو ربدملا و

 ص آرح هيف جرخي يذلا تقولاب لهجلل ادج ةفيعض ةصخر وهو « لوقلا اذه
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 همف نهر ام فلاخت نأ انطأرشو

 ريدملا عيب زاوحم : لقو > ةمولعم ةدا ربد نإ هنهرو هعىب ف ضعب صخرو

 قلع ام هيف ملعي دلب يف نكيلف عيب اذإو ى ىتمل عابي نأ ىلع هنهر زوجيف قتعل

 ٠ هلل ! ٥ ريب دت

 ص هعيب زوجي ال نكلو زوجي : ليقو ى ربدملا نهر زوجي ال : « ناويدلا ه يفو

 نإ : ليقو “ هتوم لبق تنهر اهنال ةرح جرخت الو اهعيبو دلولا مأ نهر زاجو

 ةرح تجرخ لضف اهيف ناك نإ : ليقو ؤ ةرح تجرخ نيدلاب يفي ام كرت

 اولاقو “ يماللا ةنآ الو يناجلا دبعلا نهر زوح الو ى هلام نهترملل تعستسا و

 دحلا هبلع ميقأ نإ هنإف ملعي ملو دحلا هبلع ادبع هل نهر نإو ى اهنهر زوجي : اضيأ

 فرشأ ام هل نهر نإو ةلئاملا ةرحشلاو لئاملا رادجلا اذك و هلام نم بهذي الف

 هيزنتك و ى ررغلاو ءيشلاب لهجلاك هريغل امإو ؛ ها زئاجف هيضرو كالملا ىلع

 نأ نم رنحلاو ى كرشم هكلمي نرأ نع ملسملا دبعلاو كرشملا نع فحدملا

 فحصملا نهر زوجي ال : ليقو “ ليخلاو حالسلاب نيملسملا ىلع نوك رسملا ىوقتي

 . نهر ريغ وأ انهر هعبو ملسمل هنهر زاوح حمحصلاو ‘ ملسمل ول و

 نكل زوجي : ليقو ى ملسمل ولو يأ فحصملا نهر زوجي ال : « ناويدلا » يفو

 نأ ) أدتبم ءارلا ناكسإب ( انئط ومو ) زئاج بتكلا نهرو “ هعيب زوجي ال
 نهر ام ) هتفلاخ طرشلاو يأ يفاضإ رصحلاو ربخ ردصم ليوأت يف ( فلاخي
 هيلع ينبيل مدقت دق هنأ عم هركذو ءاطلا ناكسإ و ءارلا حتفب وأ اهمدع ال ( هيف
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 هفالخ يف سنج نهر زاجو « لجأو ةدايزو سنج يف ابرلا هبشأ الإو

 هقافو يف زوجو ، رثكألا دنع

 هناك و ( لجأ و ةدايزو سنج يف ابرلا هبشأ ) قفاو لب ى هفلاخي (الإو) : هلوق
 سنج يف ابرلا هبشأ كلذ طرقشن الإو ى ابرلا هبشي الئل ةفلالا انطرش و : لاق

 ص ريخأتلا قلطم لجألاب دارأو ى نارهاظف لجألاو سنجلا امأ « لجأو ةدايزو

 نأ لوقلا اذه يف ةفلاخملاب دارملاو ى نهرلا نم هديب امم قاثيتسالا يهف ةدايزلا امأو

 هب مكحي ال امم ناك ولو نهرلا زجي مل هنم ناك ولف ص سنجلا كلذ نم نوكي ال

 . ةدايزلاو لجألا عم سنجلا درجمب ابرلا نم هلعج هل لدي اك ةفلاخم ضعبل

 ليلدب ةفلاخخن ضمب هفلاخي يذلا هلثم يف يأ( هفالخ يف سنج نهر زاجو )
 ص هلثمب نهارلا ىلع كحي ال امم نوكي نأ ةفلاخلاب دارملاو ( رثكألا دنع ) : هلوق
 مهاردلا يف كلذ وحنو ةضف يلحو ةضف نم عطق نهر زوجيف سنجلا قفتا ولو
 وأ ةيدبجملا .راودألاو ريناندلا يف ربتلاو « كلذ وحنو هبلحو بهذلا عطقو

 سنجلا قفتا ولو هنأل فلتخم لك اذكهو « ىرخآلا يف ةيواسنرفلا وأ ةيسلدنألا

 نوك نأ لثم هلام ذخأيف الثم فرص عيب هعيبي لب هدي يف ام لثمب هل كحي ال
 فرصي هدعب وأ لجألا دنعف ى ةيعفدملا راودألاو نهرلاو ةيرزجلا تالايرلا نيدلا

 ءيشب فالتخالا عقو اذإ اذك و ى رئازجلا تالايرب ةيسلدنألا يهو ةيعفدملا

 ةرون ةلقد يف ةينايرلا ةرون ةلقد رمت نهرك نهرلا زوجي هنإف هب مكحلا نوكي ال
 . هلثمب هل كحي ام سفن ىرتشاو عاب هدعب وأ لجألا لح اذإف ى ةيلقرولا

 ام هنأ ىتح هجو لك نم هقفاو ولو ( هقافو يف ) سنج نهر ( زوج و )



 كلم كر نه ا رلل هف رصت حابي نأ و 0 ًاحىب سيل هن ذل

 سيل هنأل ) كلذ يف ابر الو ى عماجلا يف سابملا وبأ هراتخاو 2 نهترملل هلثمب كحي

 ص هلثم هبئان وأ نهترملا هيلع ضرمي مل نإ نهترملا هنخأ لجآلا لح اذإف ( اعيب

 عونم وهو نهرلا قلغ هبش اذه يف نأ الإ نهارلا هذخأ هضعب لضف نإو
 يف سنجلا نهر زاوج :لاوقأ ةثالث كلتف ادقن هلثمب هعسي نأ اذه نم ىلوأف اعرش

 اقلطم عنملاب لوقلاو « ءيشب هفلاخ نإ زاوجلاو « اقلطم عنملاو ى اقلطم هلشم

 ههيبشت نأ الإ ةتس يبأ نب رمع نب دمحم لادبع ىبأ لوق نم فنصملا هجرختسا
 للا دبع يبأ مالك نم قشلا اذهل احجرم اقلطم سنجلا يف عنملا يضتقي ابرلا عيبب

 هبشملا ةوق ىوقي ال هبشملا لاقي نأ الإ مهللا : هلوق وه يذلا رخآلا قشلا ىلع

 يف ءيشلا نهر زوجي ال : اولاق ذإ هيف هب اوحرص ذإ ناويدلل قفاوملا هنأل خلا هب
 :ليقو “تفلتخا وأ اهتئكس تقفتا ريناندلا يف ريناندلاك ءايشألا عيمج يف هسنج
 يف ريناندلا تزاجو ة مهاردلا كلذك و “ ضعب يف اهضعب نهر زاج تفلتخا نإ

 هفالخ نيبت ام لك : ليقو “ سكعلاو هريغ يف ككسملاو “ سكعلاو مهاردلا ا

 وأ نسلاب تفلتخا سنج نم ناويحك و ءيش يف افلتخا ريمش يف ريعشك زاج

 بايثو نوتيزلا يف تيزلاو رمتلا يف ىونلاو حمقلا يف قيقدلا ,زا۔جو « نوللا
 هبشأ امو هنم لمع اهف ءانإلا نهرو نطقلا يف نطقلا بوثو فوصلا يف فوصلا
 . فرصتب ها كلذ

 هفرصت ) دعب ةزاجإلاب وأ :لاحلا يف ( حابي نأ ) اضيأ انطارش ( و )
 نهرلا نأل ةيعرش ةباين لك و ةرامإ وأ ةلاكو وأ ةفالخ نم ( كلم كب نهارلل

 ةباين بي ملو كلمي مل نمم كلذ حصي الو ةزاجإ دقعو عيب ةزاجإو فرصت
 عيب نإ نكل « لام هل ناك ولو هلفط لام نهر بأآلل :زوجيو ى كلاملا نع ةيعرش
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 . . ًيناثهداعأ هكلم مث هكلمي نأ لبق ئيش نهر اذإف

 الف هعزنو جاتحا نإو « هنبال هدريلف هادفأ نإو « هتميق هنبال هيلعف فلت وأ
 هادفأ نإو هيبأ ةك رت نم هءادف الو « غلب اذإ نهرلا نم هلاطبإ كردي الو نامض

 لقألا كردي هنإف الام هوبأ كرت نإ الإ هب هادفأ ام ةثرولا ىلع كردي مل هلام نم

 ولو رخآلا هنبا ىلع نْيد ىف هلفط لام نهر نإو ى هيف نهر ام وأ هب هادفأ ام

 كردي نكلو غلب اذإ نبإلا هخسفي الو « زاج سانلا نم هريغ نيد يف وأ اغلاب
 هنبا لام نهرب نأ حصي الو « هتكرت نم هذخأ بآلا تام نإو ؟ هتميق هيبأ ىلع
 ص سانلا نمف هريغ وأ رخآلا هنبا نيد يف هنهري ملو ةجاحلاب هعزن نإ الإ غلابلا

 ثراوو عيب وأ فلت نإ هتميق كرديو ى زاج هنبا نيد يف هلام بآلا نهر نإو

 لام بآلا نهرب الو ى غولبلاو ةيلوفطلاك ةقافإلاو نونجلاو « هماقم يف ,لك

 حصو“ًادبع رخآلاو ارح امهدحأ وأ اك رشم رخآلاو املسم امهدحأ ناك اذإ هدل و

 الو «نيإلاك هلك كلذ يف تنبلاو “هنبا وبأ تام نإ لفطلا هنبا نإ لام دجلا نهو
 ص تدعق اذإ بأآلاك يه : لبقو ى هنيد يف ولو تدمق ولو اهدل و لام مالا نهرت

 نيكرتشملا دحأ و ىلوملا اذك و ى ةفيلخ هل لعج نم لام هنيد يف ةفيلخلا نهرب الو

 . زاج رخآلا زاجأ نإ و اهنيب دلولا طلخأ نم دحأ و دل ولا يف

 هنهر داعأ يأ ( هداعأ هكلم مث هكلمي نأ لبق انيش ) ناسنإلا ( نهر اذإف )

 نإ و لوآلا ريغل هنهر ءاش نإو ى ءاش نإ ( ايناث ) انامز نهرلا ةدقع ددجي نأب
 لعفي نأ لبق ةعابتلا وأ ةرافكلا ىدؤت نأ يف صخر نمو ى هنهر كرت ءاش

 فنصملا هركذ ام قحلاو دقع ديدحت الب هئاقبإ يف صخ رب هنأ رهاظلاف اهبجوم

 سيل ام عيب نع قلي هيهنل هب انزتجم هلاحب هكرتي ال لك ىلعف هتمماتم زوجت دقو
 ى ككلم يف نكي مل ام ‘ كعم سيل ام ىنعمو ع اسايق عيبلاك نهرلاو ‘ كعم

 . هعم هنأ دري الف يعرش هجوب كعم سيل ام : لاق هنأك



 نم هيف دعاقلا نأل 2 ًلقتنم ناك نإ هنذإ الب ريغلا لام نهر حصو

 لازي" ال هجوب دحأل فرع اذإ لصألاو ،كلملا ليلد ديلاو هديب ناك

 لقتنم كلم ىلإ هجارخإ ةفرعمب الإ همكح نع

 هكلام زاجأو ( ذاقتنم ) ائيش ( ناك نإ هنذإ الب ريغلا لام نهر حصو )
 هكلامىضر نهارلا طرتشي مل ولو ةمماتم الو ديدحت البّسحص زاجأ اذإف كلذ دمب

 ليلد ديلا و هديب ناك نم ) لقتنا ءيشلا يف يأ ( هيف دعاقلا نأل ) ضعب مهوت اك

 '١)«هدمب يذلل هب ىضقف هلت هدنع ءيش يف نانثا عزانت هنأ» : .يور اك ( كلملا

 نيتاش هل ىرتشاف ةيحضأ هب هل يرقشي 1 رانيد يقرابلا ةورمل للع ح عفد » دقو

 ةقلع يبلا هل زاجاف ؛'٢) « رانيدو ةاشب للع هيلإ ءاجف رانيدب امهادحإ عابف
 لب « زاج كلاملا هزاجأ اذإف ى عيبلاك نهرلا و « زاجف هفرصت زاجأف لعفلا

 نأ لاتحال اعم نوكي نأ بجو ال ءيشلا نهر نآل زاوجلاب ىلوأ نهرلا

 هنأب فراع هنأ نهترملا رقأ نإو “عابي نأ لبق هخسفي ام هيف لعفي نأو “ىدفي
 هريغل اهفرعت ناسنإ دي نم ضورع ءارش كل زوجيو : نهرلا لطب هنهارل سيل
 . برت ! نإ لبق نم

 لوعفملل ءانبلاب ( لازب ال هجوب دحأل فرع اذإ ) ف ( لصألا ) امأ ( و )

 الإ ) هكلم ىلإ لاقتنا ىعدا ولو هكح نع هجورخب مكحي ال يأ ( :7
 ةفصلاف فاقلا رسكب لصألا يأ “وه(لقتنم كلم ىلإ هجارخإ) نايب (ةفرعمب
 نوكتف اهحتف زوجيو ‘ سبللا نم ال ريمضلا زربي الو ، هل يه نم ريغ ىلع ترج

 . دواد وبأ هاور ) ( ١

 . يمرادلا هاور )٢(

 _ ٣٣ - ( ج ١١ - لبنلا ٣ )



 فقوب هجورخ حصب هكلام ةسنب الإ عابي ال ش نمو هحوب هلإ

 ح ع وفو لدعب ةزاجإ هيف هيف حصت ال هنإف هكلام ننإل نهر وأ عيبب نإ

 ، هكلامل ةبسن الب عيب نإ

 عيبك ( هجوب ) ةفصلا لعاف لعافلا نع ابئات ( هيلإ ) هلوق نوكيو هل يه نمل
 نمع لازب ال لصألا نأ نم روكذملا كلذ لجأل يأ ( مث نمو ) ةراجإو ةبهو
 ةفلخ همئاب ناك نإ الإ ( هكلامل ةبسنب الإ عابي ال ) هجارخإ ةفرعمب الإ هل فرع

 ىلإ هتبسنب الإ هعبي الف ةلادب وأ ةلاكو وأ رمأب هعسي نم امأو « ةبسن الب هعبب هلف

 عيبلا يف هنع بئان ينإ وأ نالف كلم وه :لوقي نأب ( هجورخ حصيل ) كلام
 عيبلا ىضم رمألا وأ ةلاكولا تحص نإف ىهبلع تللد وأ رومأم وأ هنع ليك و وأ

 عيبب نإ فقوب ) و رومأملاو ليك ولاك هنإ ةفيلخلا يف ليق كلذب هنهر يف اذكو

 لوضف وأ لالدإب هنهر وأ هعاب وأ رمأ ةحص الب وأ ةلاكو ةحص الب ( نهر وأ

 وأ زاجأ نإف « هيف فرصتلا هل نم وأ ( هكلام )ةزاجإ يأ نذإ ىلإ يأ ( نذال )

 هنهر وأ لصألا عيب يف ررقت ( ف ) در الإو زاج رمألا وأ ةلاك ولا يف هقدص

 نهر وأ ( عيب نإ ) نهر وأ عيب عوقو ( عوقو دمب ةزاجإ هيف حصت ال هنإ )
 نأ مهضعب صخرو “نهرلا وأ عيبلا ددج هكلام ءاش نإ لب ( هكلامل ةبسن الب )
 . هكلام ىضر طرشو نهر وأ لصأ عيب نإو ماتي

 كلذ لصاح “ لصألا ريغ اذك و ةمماتم الو ديدجت الب اعطق زاج زاجأ اذإف

 دمب اهبحاص زاجأ نإ ديدجت الب زاج اهبحاص نم نذإ الب اضورع نهر اذإ هنأ
 زوحي كلذكف دعب هزاجأف هنم نذإ الب هبحاصل ابوسنم هنهر نإف لصألا امأو

 هكلام ءاش نإ لب ى دعب زاجأ ولو زجي مل هبحاصل ةبسن الب هنهر نإو ديدجت الب
 . هيلإ ابوسنم هنهر نهارلا ددج

_ ٣ .1 _ 



 ائيش بصغ نم ناف ‘ نهرلاب هنهار نم هنهترم ديب هرارقإ انطرشو

 لقتني الأو هديعي ش هب ر هضبعب ل ام هديب ًانهر هن وك حصب ال

 وأ ةعيدو وأ ةيراعك ب ديب ام اذكو ص نهرل بصغ نامض نم

 ضارق

 نهرلا ظفلو ‘ نوهرملا ءيشلا ىنعمب نهرلا رارقإ يأ ( هرارقإ انطرشو )
 ةقلعتم ةثالثلا فورحلا ( نهرلاب هنهار نم هنهترم ديب ) يردصملا ىنعملاب دعب
 ءيشلل هرارقإ ءاهو ةيبيسلل ةيناثلاو قاصلإلل وأ يف ىنعمب ىلوآلا ءابلاف “رارقإب
 انهرنوكي ءيشلا نآل كلذ طرش امنإو ردصم نمهرلاب هلوق يف نهرلاو نوهرملا
 ةنامأ وأ ةقرس وأ بصغب هضبق امو نهر هنأ ىلع هيف فرصتلا كلام نم ضبقلاب

 وأ ( انيش بصغ نم نإف ) كلذ ررقت اذإو نهر هب نوكي الف ام هجو وأ

 حصي الو “هبحاص هل هنهر نإ ( هديب انهر هنوك حصي ال ) هيف طلاغ وأ هقرس

 عفرلاب ( هديعي مث هبر هضبقي م ام ) هضبقي ىقح بصاغلا ريغل هنهري نأ اضيأ
 ةغل ىلع بصنلاب وأ هيف اهلمعأ وأ ضبقي يف اضيأ اهلمأ ءاوس مل لمهي نم ةفل ىلع

 يف فلت ةفيعض نيتغللا اتلكو “اهب همزج وأ هضبقي اهب بصن ءاوس اهب بصني نم
 نوكسف كلذ زيجم لوق ىلع ةيئادتبا لب ةفطاع اهريغ نوكت نأ زوجيو ى اهتوبث

 ىلإ يأ ( نهرل ) ةطلاغم وأ ةقرس وأ ( بصغ نايض نم لقتني الأو ) اعوفرم

 نم دنع ةيدمتب الإ نهرلا يف نامض ال ذإ نهرلا ركذب اذه نع ىنك و “نامض مدع
 بامذلا لاوقأ لمشيل كلذب حرصي ملو “نهرلا باهذب نيدلا بهذي ال : لاق

 لثم ببسل ( ةيراع كب ) ناهترالا ديرم دي يف يأ ( ديب ام اذكو ) همدعو
 هنهرب الف خسف وأ كف نهر وأ ( ضارق وأ ) ةنامأ وأ ( ةعيدو وأ ) ةيراع

 الب وأ نامضب ديلا يف وه امم كلذ وحن وأ نهرلا ىلع هدربو هضبقي ىتح هنهترمل

 ۔ _ ٣٥



 لبق ًانهر لقتنت ال ةنامألاف { نهر ىلع هدرب مث ضبقي ىتح نهري ال

 . ةنامأ لقتني ال نومضملاو «ضبق

 هبئان وأ هكلام هضبقي ( ضبقي ىتح ) نهرب نأ حصي ال ( نهري ال ) نامض
 كلذك هبئان وأ هكلام هدرب ( هدرب مث ) ةلاكو وأ ةفالخ وحنب ةيعرش ةبان

 لقتني ال نومضملاو ‘ ضبق لبق انهر لقتنت ال ةنامألاف ‘ نهر ) مسر (ىلع)
 لضف هيف نوكي دق نهرلاو انهر نوكي ال انومضم هنوكل بوصغملاف ( ةنامأ
 ص بصغ ايف انيمأ نوكي ال بصاغلاو لصفلا يف نيمأ نهترملا نأ ةدعاقلاو
 ءافتنا ضورفملاو ‘ يدعتلاب الإ نمضت ال ةنامآلاو « عاض اذإ هيف امب نهرلاو

 . يدعتلا

 لاقتنالا زيجي هنإف ةلماعم عجرت ةيدعثلاو ةيدعت عجرت ةلماعملا نإ : لاق نمو

 لبق ولو ةنامآلا ىلإ نومضملاو نهر ىلإ هنودب وأ نامضب وه امم هوحنو بصغ نم
 ءيشلا نيب امهوحن وأ قراسلا وأ بصاغلا ؟لخ نرإ لهف :تلق نإو ى ضبقلا

 هادقعي و هديب هك رقو نأ حصي هذخأي ملف ينم هذخ : هل لاق وأ هبئات وأ همحاصو

 روكذملا كلذ نإف ،امهوحنو « ةنامألاو ةيراعلا ةلأسم هل لدت اك ال : تلق ؟ انهر

 زجي مل كلذ عمو ، كلذ ناش وه اك هبحاص نيبو هنيب ىلم اهريغو ةنامألا نم
 نهر زاوج يدنع يذلا نحل “ ينم هذخ : لاق ولو ضبق دمب الإ هنهر

 عم نكي م اذإ اهوحن وأ ةنامأ وأ هوحن وأ ابوصغم هديب وه نم دنع هلك كلذ

 هنهر زاج هديب ام نامض نم هكلام هأرب اذاو عنم الو ،ةارادم الو فوخكلذ

 ء زاج هدب ىه نمل ةنامألا وأ ةيراعلا نهر نإو : اولاق ذإ « ناويدلا » يف اك

 راك ام نهر حصي الو ى هنامض نم هأرب نإ زاج ةيدعتلاب هديب ام هل نهر نإ و

 ب ٣٦



 ، ضبق نودب هعانتمال اعونمم ال ًاضوبقم هنوك انطرشو

 وأ كنيد يف اطاقتلاو ةيدمت وأ ةنامأ كد۔ب ناك ام نهر الو ، دحأ ىلإ افوقوم

 . كريغ نيد

 ه ريةلا تحب هيف فرصتلاو ضبقلا نم عونمم ريغ ( أضوبقم هنوك انطرشو )
 طارتشا ريغلا ىحي ( اعونمم ال ) هضبقي مل ولو هضبق نم هل عنام ال هنأ ىنعملاو
 هلوةل . ضبق نودب دعانتمال ) اعونمم ناك اذإ هتحص مدعب قداص عنملا مدع

 2 ة ضبقب الإ نهر ال » .: للع هلوقو '١ا؛ه ةضوبقم نامرف : ىلاعت
 ام ضبقلا يف اوفلتخا مث ضرقي الإ زوحي ال نهرلا نأ سانلا عمجأ : : « ناويدلا »

 ةيؤرلا و ملعلا هب طحي 1 نهر نإو ضبق وهف هدي لخد ام لك نأ اوعمجأ و ى وه

 هليك و وأ وه اهقاسف ناويحلا هل نهر نإو ‘ زاج بايثلا ةمزرو ماعطلا ةمرعك

 . هميبك دحاولا ناويحلا نهرو ى زاج

 ص هيف هدعقأ وأ نهارلل اكلم هليك و وأ وه هفرع ام ناهترا هل زوج امنإو

 يف لحنلا وأ ةيلهألا رويطلا وأ بوثو لبحك دحأ دي يف نكي مل ام هل نهر نإو
 وأ بايثلا نم هبلع ام وأ نهارلا يأ هيف وه اتيب وأ اهنكاسم نم اهجورخ لاح

 ضمقلا له اضرأ اوفلتخاو < .ها نالوقف نفسلاو باودلا نم بكر ام وأ حالسلا

 روكذملا عامجإلا نع ذش : ليقو ؟ فنصملا هركذي اك مامت طرش وأ ةحص طرش

 زيجي هنأو «مامت طرش الو ةحص طرش ضبقلا ىرب ال هنع يكح ايف هنإف «كلام»

 ال ةحلصملا ىلإ داشرإلا جرخم جرخ ة۔,آلا يف ضبقلا نأ ىربو ضبق الب نمرلا

 )١( ةرقبلا ةروس : ٢٧٨٣ .

 . دواد وبأ و يةهبلا هاور ) ( ٢

 ۔ -_ ٣٧٢



 زوجي دوهش ةنياعم الب نهارلا رارقإب اهضبقو اراد : ليق نهترا نه

 بها ولا وأ هديب تناكو ماصخلا موي: دحج نإو ء كلذ يف هيلع هرارقإ

 اهب هيلع يضق هموي

 طرش هنإ الوق : نيلوق ضبقلا يف هدنع نإف هنع حصي مل كلذ لعلو ‘ باجيإ

 بجيال هنأ هنع مهلوق يف طلغ هنع يكاحلانأ نظأو “لاكطرش هنإ الوقو ‘ةحص

 دقعني لب نهرلا داقعنا يف بجي ال هدارم هنأ عم هرهاظ ىلع همهفو ‘ ضبقلا

 هنم دب ال ضمقلا نأ تققحت اذإو “ دعب ضابقإلا بجي ناك ولو « هنودب

 نهترا نم هنأ :«رثألا» يف رِكذ' دقف يأ ركذ يأ ( : ليق نهترا نمف )
 يأ نهترا امم اهريغو ( اهضبقو ) انهر نوكي نأ حصي نمم اهريغ وأ ( اراد )
 ( دوهش ةنياعم الب ) اهضبق دق نهترملا نأب ( نهارلا رارقإب ) اهضبق هنأ تبثو
 رارقإ يأ (هرارقإ زوجي) ادعاصف نينثاب قداصلا سنجلا دوهشلاب دارأو ضبقلل
 تام نإ ةثرولاو ءامرغلا ىلعو نهارلا ىلع يآ هسفن ىلع يأ ( هيلع ) نهارلا

 نهارلا ( دحج نإو ) نهترملا هركني مل نإ ضبقلا ( كلذ يف ) نهارلا ثروم
 دبب يأ ( هديب ) هنهر امم اهريغو رادلا كلت ( تناكو ماصخلا موب ) ضبقلا

 هرارقإ دمب اهايإ هل بوهوملا ضبق بهاولا دحج وأ يأ ( بهاولا وأ ) نما رلا
 ىلع يأ ( هيلع يضق ) ماصخلا موب يأ ( هموب ) ةبهلا ضبقب بهاولا رارقإ ينعأ

 امهدحأ ىلع وأ ةلدبلا ليبس ىلع بهاولاو نهرلا لمشي وهو الثم رادلا كلام

 يضق موي : ةخسن يفو « اهعفدب وأ اهميلستب يأ رادلاب يأ ( اهب ) دحاو ىنعملاو
 هنأب هملع مكحف ضوسقم هزأ لصألاو نهرلا رقأ هنأ كلذو ةيلصو «نإ » نوكتف



 ىح نهارلاك رارقإب عنمو 4 راتخملا وهو هل بوهوم وأ نمترمل تعفدو

 ، دوهشلا نياعب

 تنهر نإ ( نهترمل تعفدو ) دمب همالك يف اك ضابقإلا ىلع ربجي وأ ضوبقم
 . ةبملاك اهوحنو ةقدصلاو تبهو نإ ( هل بوهوم ) ل ( وأ )

 : للع هلوقل ( راتخملا وه ) بهاولا وأ نهارلا رارقإ يضمبب لوقلا كلذ ( و)
 زيزعلا دبع نبا لوق وهو ١١" « هيلع ةداهشلا نم ريخ هصن ىلع لجرلا رارقإ »
 يفو ةبهلا وحن يف ضبقلا توبث دابع نبا عنمو يأ ضبقلا توبث ( عنمو )
 بمهاولا هلثمو نهارلا لثم رارقإب يأ ( نهارلاك رارقإ ) ىضتقم ( ب ) نهرلا
 ىتح يأ ( دوهشلا نياعي ىتح ) رارقإلا دعب ركني مل ولو امهوحنو قدصتملاو
 ثمح نم ال رارقإلا ىضتقم توبثب مكحي ذئنيحف ضبقلا اونياع دوهشلا نأ حصي

 وأ هب رقأ يذلا ضبقلا اونياع ءاوس دوهشلا هب دهش هنأ ثمح نم لب هب رقأ هنأ

 ضبقلا اهمطرش نم رأ ىلع ناينبم ةبهلا يف نالوقلاو ص هاورف رخآ اضبق ددج

 بمهاولا رارقإ نيب هدنع قرف الف ضبقلا اهيف طرتشي مل نم امأو ى اهوحن اذك و

 . هرارقإ مدحعو ضبقلاب هوحن و

 ال نيتأرماو لجر وأ نينيمأ نيلجر ةداهش نهرلا يف زوجت : « ناويدلا ه ينو

 ٠ هح ام نب ١ ها ور ) ( ١



 ء دقعلاب نهرلا مزليف ، مامتلا طرش نم ضبقلا لوألا ىلعف

 نهارلا مزلي الف ‘ ةحصلا نم يناثلا ىلعو ‘ ضابقإلاب نهارلا ربجيف

 . عقي م ام

 اهل “رج وأ ًارض هسفن نع عفد نمو « هنبال بآلاك ماكحألا يف هتداهش زوجت نم

 نهارلا رارقإ ىلع اودهش نإ اعم ضبقلاو نهرلا ىلع ةداهشلا زوجت امنإو ى امفن

 اودهش اذإ : ايهنع هللا يضر سابع نبا نعو ، اضيأ زا۔ج نهرلا ىلع نهترملاو

 نم مهنمو “ مهتداهش زوجت الف ضبقلا ةنياعم ىلع اودهشي ملو نهرلا ىلع

 . ةزئاج : لوقي

 ضبقلا طرش يأ ةبحلا وحنو نهرلا ضبق ( ضبقلا لوألا ) لوقلا ( ىلعف )

 وحنو ( نهارلا ربجيف 4 دقعلاب ) ةبهلا وحنو ( نهرلا مزليف ى ماتلا طرش نم )
 وحن وأ نهترملا ريصتب ةب يأ ) ضابقالاب ) بها ولا وحن وأ نهترملا دار أ نإ بمها ولا

 وحنو “عيبلل هزرحي نهرلاف ى ةبهلا وحن وأ نهرلا هلواني نأب اضباق هل بوهوملا
 ريغ لوألا لوقلا ىلع اذه بترت نكل « ءاش امب اهيف فرصتيو اهكلمتيل ةبهلا

 نأ لمتحيف هب كحيو ضبقلاب هرارقإ زوجي هنأ لصاح نكل ص لمتحم لب مزال
 هرارقإ زاوجي هلوق لب ى مامت طرش ضبقلا نوكل هنأ لمتحيو « رارقإلل ضابقإلا

 .هب رقملا ضبقلا ةحصل ضابقإلا نأ يف صنلاك

 مزلي الف ) ةحصلا طرش نم يأ ( ةحصلا نم يناثلا ) لوقلا ( ىلعو )

 فرصتلا نهارللف ضبقي ملو نهرلا دقع ولف ى هضبق ( عقي مل ام ) نهرلا ( نهارلا
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 ى يناثلا لوقلا كلذ ىلع ضبقي مل ام مزلي ال ةبهلا وحن اذك و “ ءاش ام لكب هيف

 كلذ لصاح نأل رهاظ رظن لوقلا كلذ ىلع ةحص طرش ضبقلا نوك بترت يفو

 اذه نوكي نأ مزلي الو « ضبقلاب بهاولا وحنو نهارلا رارقا لوبق منم لوقلا
 دق هنأ مهمالك رهاظب انلقل ةحص طرش ناك ول لب ةحص طرش ضبقلا نوكل

 . ملعأ هللاو رارقإلا يزجي ال فيكف رارقإلاب طرشلا دجو
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 لصف

 نهر حيتافم نهار نم نهترم ذخأ لوصألا يف ضبقلا ةفص

 ‘ انكسم ناك نإ

 لضف

 ضبقلا ةفص يف

 (لوصألا يف ضبقلا ةفص) امأو “ديلاب ضبقلا وهف لقتنملا ف ضبقلا ةفص امأ

 نهرلا ( ناك نإ نهر حيتافم نهار نم ) ط_اسم وأ ( نهترم ذخأ ) وهف
 ص راغو قدنفو نزخمو مامحو تويبو رادك حاتفم هل امم هوحن وأ ( انكسم )

 ،آدعاصف ةثالث وأ ناحاتفم وأ حاتفم هلاب قدصتف سنجلل نهرلا جيتافم ةفاضإو
 ى ضبقلا يف ايفاك كلذ سيلف ضعب نود اضعب ضبقو نهرلا حاتفم دحدعت اذإ و

 دوع يلفق حاتفمو ك دحاو بابل دوع لفق حاتفمو ى ديدح لفق حاتفك كلذو

 ال هنإف هحتف يف ايهنم لك يفكي دحاولا لفقلل ادعاصف نيحاتفمكو ديدح وأ

 ص هيف كراشم لب هضبقب القتسم نكي مل اهلك اهضبقي مل ام هنأل اهلك اهضبق نم دب
 طاحأ ام حاتفم ضبق ىفك هبف تناك نإف حيتافم هلام نهرلا لخاد ناك نإو



 . نانجك ناك نإ هيف هريجأ لاخدإو هنم نهارلا ريجأ جارخإو

 . .. ...... . ىهضبق اذهف

 وأ هادع ام نهر حصو « اهضبقب الإ الخاد حيتافم هل ام نهر حصي الف الإ و

 رادك كلذ ريغو زئاج ىلع ةلمتشملا ةدقعلا يف فالخلا ىلع هلك حص وأ هلك لطب

 لقيلف هب حتفني ال قح لطعت وأ هحاتفم عاض امو « حيتافم اهل تويب هلخاد يف

 عنصإ : هل لقي وأ هلفق علقإ ؛ هل لقيل وأ ى احاتفم هل عنصإ : هنهترمل نهارلا
 . ضابقإ كلذف كل ادب ام

 جاتحيام ( ناك نإ هيف هريجأ لاخدإو هنم نهارلا ريجأ جارخإو )
 (هضبق اذهف) المف اذإو ريجأ هل ناكو يعرل منغو يقسل ( نانجك ) هراجئتسال
 حاتفمل جاتحي امم حاتفم هل سيل وأ “ هراجئتسال جاتحي امم ريجأ هل نكي مل امو

 حاتفمو ريجأ هل امو “ نهترملا نيبو هنيب ةيلختلا درجم هضابقإف احوتفم ناكو

 ص ريجأ و حاتفمو باب هل نانجك كلذو « حاتفملا ضيبقتو ريجألا ليدبت هضابقإف

 ناك نإو ت حاتفم اهلو اهيف امو اهلك تنهر اذإ ثرح وأ اهيف سرغ رادك و

 وأ سرغ رادلا يف ناك نإو < هحاتفم ضبق هضسقف ريجأ ال حاتفم نانجلل

 ريجألا لدبي مل نإو ةيلختلاو ريجألا ليدبت كلذ ضبقف نهرلا يف لخاد ثرح
 ريفت نرإف زاج تفلاخ وأ ىلوألا تقفاو ةرجألا دقع هعم داعأ نكلو
 ريجآلا لدب هنأكف ديدجتلاب :ىلوآلا ةدقعلا تريغت اذإف ى تاذلا ريفتك ةفصلا
 نهارلا ريجأ جارخإ دارملا : لاقي نأب اذه مومع هريغو فنصملا مالك لمتحي دقو

 ارخآ فاضملا فذحف “ نهرلا نم نما رلا ربجأ كح جارخإ و “ نهرلا ح نم

 ى ضوبقم ريغ هل حصي مل ءيش نم اءزج نإل بآلا بهو نإو ى آلوأ وأ
 لدبي ملو حاتفملا نبإلا ضبقي ملو هلك هضبقو نإل ءازجألا ىقاب ناك نإ زيجأو

 . ةبهلا حصت م ريجالا
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 ضبقلا ةحص مدعل تايمستلا عيمج نهر زوجي ال لوقلا اذه ىلعو

 نف ، كيرشل اهنهر زوجو ء اهيف هطرش نم دنع ةيطعلا اذكو 4 اهيف

 نوكي نأ ىلع نهترملا ديب هنوك هيلع طرشو كرتشم يف ًامهس نهر

 . قحب نكي مل انه ضبقلا نأل . زجي مل ء ةنامأ همهس

 ا۔۔ع ازيمتم هزوحو نهرلا ضبق طارتشا وه يذلا ( لوقلا اذه ىلعو )

 يف الو ضورملا يف هريغل الو كيرشل ( تايمستلا عيمج نهر زوجي ال ) هادع
 ص زييمتلا ىلع ( اهيف ضبقلا ةحص مدعل ) نكمت مل مأ ةمسقلا تنكمأ ، لوصألا

 مل ايديأ يف ناكف الثم حاتفملا امهاطعأو لجرل افصنو لجرل افصن نهر ولو

 . اضبق نكي مل احاتفم الك ىطعاف ناحاتفم ناك ول اذك و ى اضبق نكي

 تابهلا باتك يف اك ( اهيف ) ضبقلا يأ ( هطرش نم دنع ةيطملا اذكو )
 ص ضورعلاو لوصألا يف ( كيرشل ) تايمستلا نهر يأ ( اهنهر زوجو )
 وأ ةيمستلا هنم ام ضعب باهذب نبآدلا بهذي الف « نكمت مل مأ ةمسقلا تنكمأ

 يف وه امهس يأ : كيرش ريغل ( كرتشم ) ءيش ( يف امهس نهر نمف ) ، تنك
 يأ ( هيلع ) نهارلا كلذ ( طرشو ) ‘ كرتشم نم : لاق هنأك و كرتشملا ةلمج

 ديب ) كرتشملا يأ : ( هنوك ) “ كرتشم : هلوقب هيلع لولدملا كيرشلا ىلع
 طارتشا هامس و هيلع هقفاوف هكيرش نم كلذ بلط يأ :الثم طلسملا وأ (نهترملا

 مهس يأ ( همهس نوكي نأ ىلع ) كيرشلا ىلع ينعأ « هيلع كلذ رسمي هنآل هيلع
 هذ_ه يف ( انه ضبقلا نأل ، زجي مل ) طلسملا وأ نهترملا دنع ( ةنامأ ) كيرشلا

 اهدرب .نأ ةنامآلا بحاصلو ناتئاب هضعب لب “ ( قحب ) هلك ( نكي مل ) ةلأملا

 نأل ى كيرشل ولو ةيمستلا نهر عنمب لوقلا ةلع اهسفن هذهو “ ضبقلا لوزيف
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 ، نهترملا دي نم هبصغك نهرلا لطبي ال قحب ال هلاوز اذكو

 < ضبقلا فالتخال لقتنم نم ال لصأ نم ةيمست نهر ز وجو

 وه ذإ

 نآل ضباق ريغ نوكيف ام هجوب هكلم نم هجرخي وأ همهس عيبي نأ كيرشل
 . الثم عيبلاب هضبق هنع لاز همهسو « همهس ضبقل عبات نهترا ام ضبق

 قح ريغب اقلطم ضبقلا لاوز وأ حيحصلا نهرلا لاوز يأ ( هلاوز اذكو )

 ىلعانهر ناك عجر اذإف “.الثم ( نهترملا دي نم هبصغك نهرلا لطبي ال قحب ال )
 هنهرا : نهترملل نهارلا لاق ول هنأ ىرت الأ « هلطبسف قحس هلاوز امأو ى هلاح

 ىلعو ند هملع نهارلل نوكم نأب ل كيلع يذلا وأ كريغل كيلع يذلا كنيدي

 نجهترملا هنهري مل ولو نهترملا يضر نإ نهرلل الطبم كلذ ناكل نيد هل نهارلا
 نهارلا ىلإ نهرلا رمأل هنم در كلذ هلوبقو نهترملا ىضر نآل٤هربغل الو نهارلل
 رمأ اذإ ايف نالوقلا يتأيو « نهارلا هب هرمأ ام لعفي ىتح كلذ هلطبي ال : ليقو

 نذإ الب نهترملا هنهر نإو ث رومأملا عفنتسي ملو هنهترا امم عافنتسإلاب نهترمل

 نمهارلاب دقع هنأل خسفني ال : لبقو « هل كرت هنهر نآل خسفني : ليةف ى رخآلا

 ال قح ريغب ناك ام نأ همشلا هجوو “ هدحو امهدحأ هخسفي الف “ نهترملاو

 كلذك ى نهرلا حصي الف ىغلي لب ربتعي ال ىقح ريغب ضبقلا نأ ايكف ى ربتعي
 . نهرلا حصيف ربتعي الو قح ريغب يذلا عزنلا ىفلي

 فدلتخال لقتنم نم ال لصأ نم ) هريغو كيرشل ( ةيمست نهر زوجو )
 ضبقلا يأ ( وه ذإ ) ‘ ضرملا وهو لقتنملا ضبقو “ لصألا ضبق ( ضبقلا
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 راتخملا وهو ث لكك ضعب يف حصف ‘هنع ديلا عفر هيف

 { اندنع

 حاتفملا ءاطعإب عفرلا كلذ دكؤملا ( هنع ديلا عفر ) لصألا يف يأ ( هيف )
 ىفك ضرالاك هب ضبقي ام هل سيل لوصالا نم ناك امف “نهارلا ريجأ جارخإ وأ

 ى ةيمستلا وهو ( ضعب يف ) ضبقلا ( "حصف ) هنع دبلا عفر نم هركذ ام هيف
 ديلاب هضبق وه هيف نهرلا نإف ‘ لقتنملا فالخب ( لكك ) هدي اهكلام اهنع عفر ذإ
 ةيمستلا نهر زيوجت وه يذلا لوقلا اذه ( و ) ى ديلاب ضبقلل ةحلاصلا هتيلخت وأ
 طرش الو مامت طرش ال ضبقلا طرتشي مل نمو ى ( اندنع راتخملا وه ) لصأ نم

 مهس نوك طرتشا لقتنملاو لصألا يف هريغو كيرشلل ةيمستلا يف هزاجأ ةحص

 . ال مأ نهترملا دي يف كيرشلا

 كلذ زاجأف “ةيمستلا ينعي هتبهو عاشملا نهر يف فلتخاو : « جاهنملا ه يو

 ضعب هعنمو ص نيثدحملا نم ريثك و زاجحلا لهأ مهقفاوو عيبلاب هوساقو ‘ ضعب
 رذعتي ضبقلا نأل ص كلام يبأ خيشلا بهذم وهو « ةفوكلا لهأ هيلع مهقفاوو

 نإ : ليقو ؤ ضبقلا رذمتل لوصألا يف نهر ال : ليقو “ كيرشلا ريغل هبف
 لماع جارخإو هزوح هضبق نأ رثكلاو ی هضبق وه هل نهارلا ميلستو ى هدقع

 هلام نم اهبر اهغرفي ىتح تنهر نإ رادلا ضبق حصي ال : ليقو “ رخآ لاخدإو

 ىتح : ليقو “ اهضبقب دهشيو اهبابب فقي وأ نهترملا اهلخديو هلايعو هريغ لامو

 ريغي الو هرضحمب نهترملا اهيعدي وأ اهضبقب نهارلا رقي وأ ايركي وأ اهنكسي
 نعو ى اهضبق وهف لبقي نيحف للا نيبو هنيب ايف امأو ى مكحلا يف اذهو هيلع
 ص تقولا ىف اهزارحإ ىلع ردقي ال هنإف ‘ نهر ةرضخلا يف تبثي ال : هللا دبع يبأ



 . . ءًعنمو آزاوج ءاوس عيبلاو نهرلا يف ضبقلا : ليقو

 . ديلاب لقتنملا ضبق طرتشي الو لصألاو لقتنملا يف ةيلختلا درج ايهيف هنأو ( اعنمو ازاوج ءاوس عيبلا ) ف ضبقلا ( و نهرلا يف ضبقلا : ليقو )

 رابآلاو نويملا نم اهب لصتا امو ضرألا هل نهر نإو : « ناويدلا » يفو
 نأ يناعملا هذهل هضبقو “ زئاجف راجشألاو تويبلاو رودلاو ناربفلاو لجاوملاو

 لشم هيف نكس يذلا نم نهارلا جرخيو « حاتفم هل ناك ام حاتفم نهترملا ذخأي

 هل ه دحف كلذ نم رضحي مل نإو ‘هل هارأف انيعم ناك امو رافلا وأ تيبلا وأ رادلا

 ةرجش نهرلا ناك نإف « هضبق اذهف زئاحف نهترملا هنم هعنمت هتفصو هدودح ص

 نم اهب فرمت ةفصب ىمسو دودحلا اهل دح اذإ اهنهر زاج دقف رضحت ملو ةدحاو

 لوقي نم مهنمو « زوجي الف اهريغ نم اهب نيبتت مل ةفصب اهفصو نإ امأو ى اهريغ
 نزوي وأ لاكي امم ةيمستلا نهر زوجي الو “ هضبق وه يناعملا هذه يف نهرلل هلوبق
 نيئيش نم وأ دحاو ءيش نم ةيمستلا ىلإ دصق ءاوس ى ديبع وأ ناويح نم وأ

 فصك رثكأ وأ نيلصألا وأ لصألا نم زوجيو « ةىنآلاو بايثلا نم الو ادعاصف

 هنه الو ى هنتمي ملو ءايشألا هذه نم دحاو نهر زوجي الو « ئخنلا هذه

 ص عضوملا اذه ىلإ بوثلا نم عضوملا اذه در ام اذه ضعب الوأ دحاو الإ ءايشألا

 ص هلمح الإ ناويحلا نهر زوجيو « كلذ زوجي الف اضعب وأ هنم ةيمست الإ اذه الو

 ام نهر ال هيف ىتلا هتلغ الإ رجشلاو ى الثم هرعش وأ هفوص الإ وأ ى نيبت نإ

 هنم مولعم نزو وأ لبك نهر الو امولعم انزو وأ الىك الإ نزوب وأ لاكي

 ء لغتست ام الإ راجشألا اذك و « تقو ولو هانكس الإ نكسي ام نهر ال
 رئبلا وأ ى نيعلا وأ ةعفنملا كلت الإ هب عفتني ام وأ لغتسي وأ دلي ام الإ ناويحلاو
 اذك و اذك الإ ضرألا هذه وأ ضرألا هذه نم اعارذ اذك و اذك وأ ى اهؤام الإ

 وأ ءاوهلا نم هقوف ام الإ وأ هناطح وأ هتعقب الإ تيبلا زوجيو ى اهنم اعارذ



 تيب وأ دبع وأ رادك نهترملا ريغل هؤارك قبس ام نهر زوجي الو

 هل ال هؤاركو هقادصاإ و هتهو هعمب اذكو > ريغلا قحب عنملل 71 اد وأ

 نومضملا لاملا وه نهرلا هق امو

 وأ هل يه اا هب عفتنت ام اهيلإ كرت نإ الإ يأ ص ءاوهلا نم اهقوف ام الإ ضرألا
 ٠ ھ ٠ > هوج الإ رافلا

 وأ رادك ) ءاركب قلعتم ( نهترملا ريغل هؤارك قبس ام نهر زوجي الو )
 يرتكملا وهو ( ريفلا قحب عنمال ) ىركي" امم كلذ ريغو (ةباد وأ تيب وأ دبع

 اذإف ه هعيبيو رومأ هل هب قلعتيو هظفحيو نهترملا هضبقي نأ نهرلا نأش نم نإف
 ام عيب يأ ( هعيب اذكو ) ص هيف يرتكملا قح هنع عنم ءاركلاب اقلعتم ناك
 وأ شرأ يف هؤاضقو هب راجئتسإلاو هؤادهإ و هقدصتو ( هتبهو ) هؤارك قبس

 ال يأ ( هل ال ) نهترملا يفل كلذ وحنو ( هؤاركو هقادصإو ) ةعابت وأ ند

 هتسهو هل هعب وأ ءاركإلا خسف دعب كلذو رخآ نبَد يف هل هنهر امأو « نهترملل

 ءاركلا اخسفي نأ دعب كلذ لعلو « هديب هنأل زئاجف هل هؤاركإو هل هقادصإ و

 همف قح هل اذ۔ه نأ هكلام ىلإ درلا هيف طرتشي امم هريغ نيبو هنيب قرفي وأ

 ناك نأب روصتي قادصإلاو بصغو ةنامأك سيلو در الب هنهر غاسف ءاركلاب

 : هلوق نم ءاهلا داعي نأ زوجيو ى هتمأ لجأ نم قادصلاو ارك ذ وأ ىثنأ نهترملا
 الإ ع تازئاجف هقادصإ و هتبهو هل هنهرو يرتكملل هعيب امأ و ى يرتكملل هل ال

 خسف دعب اددجم ءارك هب دارأ نإ الإ مهللا ‘هؤارك و :هلوق اذه نع ضاعتسي هنأ

 . ءاركلا ريغ رومألا رئاس اذكف « لوآلا خسف دعب انلق اذإ الإ لوآلا

 نومضملا لاملا وه ) هببسب نهرلا دقعي يذلا قحلا يأ ( نهرلا هيف امو )

 ٨؛ _



 شرأو تاراجإلا ءانعو تاعيبملا نرامأك ةمذب وأ ةيراع 1 انيعم

 . . ةلاوح و ةلامح ف اذكو ‘ نبعتب تاقدصلاو نتاناتجلا

 اهنامض طرتشي مل ولو ةنومضم اهنأب لوقلا ىلع وأ اهنامض طرتشا ( ةيراع ك انيعم
 وأ ا_مباهذ رابتعاب ةبهاذ ريغ اهسفنب ةدوجوم اهنأ لاحلاو اهيف نهرلا حص امنإو
 ج ناويدلا ه نع مدقتو “ اهضعب وأ اهلك تبهذ اذإ نامضلاب كحي هنآل اهضعب باهذ

 هضبقو ًانهر ةيراع يف نهترا نم : « جاهنملا » يفو « اهيف نهرب" ال ةيراعلا نأ

 اهنامض ريمملا طرش نإ الإ ريعتسملا ىلع الو ؤ نامض الف ع تعاض وأ ى عاضف

 نهرلاك هيف امب وهف نايضلاب نهرلا ذخأ نإو “تعاض اذإ ذئنيح اهنمضيف اهدرو
 نامض الو ى ريعملا هنمض نهرلا عاضف اكولمم وأ ايبص نهارلا ناك نإ و « ىحلا يف
 اذإ لسرملا مزليف كلذ يف السرأ نإ الإ ايهيلع ريعملا هطرش ولو ةيراملا يف اهيلع

 ةرجألا ذئخأ زجي مل ولو لايكملاو نازيملا ةراعإ يف نهرلا زوجيو « هلاسرإ ؟حص

 زوجي هنإف ةاكزلاكو ( تاعيبملا نامثأك ) اهيف يأ ( ةمذب ) امزال ( وأ ) امهيلع
 ءانعو ) « جاهنملا » يف اك جارخلا يف ال اهيف نهرلا لبق امهوحنو هبئان وأ مامإلل
 ( نييعتب ) تاعابتلاو لاومألا نامض و ( تاقدصلا و تايانجلا شرأو تاراجإلا
 هلنهرب نأ لثم هيف نهرلاب مكحي مل نيمتي مل ولف ، امهريغو شرألاو قادصلا ةيكل
 عييملا نث نوكي نأ لثمو ص وه كو وه ام مكاحلا هل ضرفي نأ لبق شرأآلا يف

 ملعي ملف هكلام ريغ كلذ دقع ىلوت وأ يسن مث امولعم هلك هدعب ركذ ام دحاو وأ

 للا نيبو اهنيب اجف امأو “هيف نهرب نأ كحلا يف حصي الف “وه ام وأ وه مك هكلام

 ظفحيو هعيبي وأ ص كلذ ملع اذإ نهرلا عيبي نأ ىلع هيف نهارلا ىلع ايضارت اذإ

 . كلذ زوجيف ملعي ىقح هنمث

 كلذو عويبلا عاونأ نم امهوحنو ( ةلاوح و ةلامح يف ) نهرلا زوجي ( اذكو )
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 نهترا نإو ، تلح نإو ةلجؤم وأ ةلجعم رم دقو 4 ملس ال ضرقو

 فرع اذإف ، هنمث ضبقيو هعيبي نأ ىلع ةميقل دري ام مولعم يف ال ًائيش
 عنتميو ، ةماتم ىلع زاج هقح هنم ىضق لودع ةميقب نهارلا ىلع هلام

 ةيراعو ةعيد وك ةنامأ يف

 (ضرقو) هيلع لاحملا لام نمو “ نيمضلا وهو ى ليملا لام نم نهرلا نوكي نأ
 يف ( ال ) هدقع دعب هبف هزاوجب لوقلا وأ اقلطم هيف نهرلا زاوجي لوقلا ىلع

 هيف لب هيف نهر ال ملسلا نأ ( رم دقو ) نهرلا هيف زوجي : ليقو ى ( ملس )
 دنع نهرلا دقع لوأ نم ةمذلا يف تابترملا كلت ( ةلجعم ) هيف : ليقو ‘ ليملا

 وأ هدعب وأ اهدقع دنع نهرلا دقع ( تلح نإو ةلجؤم وأ ) هدعب وأ اهدقع

 ناك وأ لوأ نم لجع ءاوس لجعملا يف نهرلا حصي ال : ليقو ث اهولح دمب

 لجأ الب حصي ال : ليقو “ لجأ البو لجأب لجعملا يف نوكيو ى "لحف الجؤم
 هنع لومحملا نهر نإو “ لح الجآ وأ لوأ نم الجاع الاح كلذ ناك ءاوس

 زوجيف ى هنع ءاضقلا لبق هنع لومحملا ىلع ليمحلل لام ال هنآل حصي مل ليمحلل
 . ءاضقلا دمب

 نا ىلع ةميقل درب ام مولعم يف ال ) مولمم ريغ قح يف ( انيش نهترا ناو )
 ىلع هلام فرع اذإف ) ‘ نمارلا ىلع هلام فرمي نأ لبق ( هنمث ضبقيو هعيبي
 زيجأو امهب ءافتكإلا زيجأو ميوقتلايفنيلدعب يفتكي ال هنأل (لودع ةميقب نهارلا
 نهارلا ىلع هلام فرع اذإف ى انهر هضبقي نأ ىلع وأ ( هقح هنم ىضق ) دحاوب

 يأ ( ةمماتم ىلع زاج ) ى هنمث نم ىضقو هعاب رم ام دح ىلع لودملا ميوقتب
 كحي اكاحت نإ و ى هب اضر اذإ لذو ى زاوجلا لبق هالعف امل زاوجلا دعب ءاضمإ

 (ةيراعوةعيدوك ) تانامألا عاونأ يف يأ ( ةنامأ يف ) نهرلا (عنتميو) ةب مكاحلا



 نهر يف نهر عنمو ‘ هجو نبمض يفو ص فلتلاب نامضلا ءافتنال ةبراضمو

 . بهذي الو ‘ يناثلا ال لوألا وه نهرلاف ‘ نيد امه طاحأ ولو

 & هب اه ذب ك ل |

 مل نإ ةنومضم ريغ اهنأب لوقلا ىلع وأ ى ريمملل اهنمضي ال نأ ريمتسملا طرش اذإ
 هنامض يف اهنأل ةيدمتلا دعب دوقعملا نهرلا حص ىدعت اذإ و ‘ نايضلا ريملا طرتشي

 ناكنم نايض يف سيل ام لكو سانلا نيب ةمولعملا ةنامألاو ( ةبراضم و ) ةيدعتلا

 ء تانامألا عاونأ : ةنامألاب دارملاف ‘ فاكلاب ةمولعملا ةنامألا تلخدف هدنع

 صوصخ ةنامأ : هلوقب ديرب نأ زوجيو « ةنامألل ليثمت يأ « ةعيدوك : هلوقو
 قلعتم ( فلتلاب نامضلا ءافتنال ) ريظنتلا درج « فاكلا ه نوكتف ى ةنامألا
 . نإضلاب

 ىلع هجولا نيمض ىلع لام نامض ال ذإ « نايضلا ءافتنال ( هج و نيمض يفو )
 هيف حصي هنإف لاملا همزل هرضحي مل اذإ هنأب لوقلا وهو ع هلباقم ىلع امأو ، حصألا

 هسخب وأ نهرلا قاقحتسا نهترملا فاخي نأ لثم (نهر يف نهر عنمو ) « نمرلا
 نيدلاب رفي ملف سخب وأ لوآلا قحتسا نإ هنأ ىلع رخآ انهر نهارلا نم نهتريف
 يأ ( اهب طاحأ ولو ) " زوح ال كلذ لك س يناثلا عاب هيرتشي نم دجوي مل وأ
 هلمشي ام نيدلاب ديري نأ لمتحيو “ نهرلا هيف زوجي امم ىقح وأ ( نيد ) نينهرلاب
 ةطاحإب يمفتلا هجوو ؛ اذكهو ناث نهر يف ثلاث نهرو نهر يف نهر امس الو

 نيدلا قارغفتسا نإف اعم ايهب نيدلا طاحأ ولو امم اهعيب دجي ال نأ امهب نيدلا

 كلاذ العف اذإو “ اعم اهيلإ نيدلا هجوتل نهر يف نهر زاوج ىلإ برقأ تيهرلا
 ص لوآلا خسفي الو هدعب ام الو ثلاثلا الو ( يناثلا ال لوألا وه نهرلاف )

 ثلاثلا باهذب الو ص يناثلا باهذب يأ : ( هباهذنب نيدلا بهذي الو )
 . ٥ دعب ام و

 ۔١ ٥



 بوجوب ال نذإب كلذ .ىلع اقفتا نإ زاج هنم هنيد ىضقو هعاب نإف
 ٠ موزلو

 اقفتا نإ زاج هنيد هنم ىضقو ) هدعب ام اذك و « يناثلا يأ ( هعاب نإف ) ٠

 كلذ يف همكاحي ملو ( نذإب ) نبدلا ءاضقو ميبلا نم روكذملا ( كلذ ىلع

 يف وه امنإ نهرلا نأل كلذب مكاحلا كحي ال هنإف ڵمكحلا يف ( موزلو بوجوب ال )
 ىتح هنايض يف سيل : ليقو ى اقلطم نهترملا نايض يف سيل نهرلاو نومخملا لاملا
 ةيراعلاك نهارلل هعوجر طرش ىلع سيل و هنايض يف نآلا سيل لاح لك ىلعف“فلتي

 نأ نع الضف نهارلا نايض يف سيل نهرلا اذكو « اهبحاصل عوجرلا ىلع اهنأل

 ل۔ب ع هباهذب نبآدلا بهذي ال هنأب لوقلا ىلع ولو رخآ انهر نهترملا هيف نهتر
 ماكحأ ه باب ين يتأيو “نمهارلا هكفو نهترملا هعبي مل نإ هيلإ عجرب نأ هلصاح

 خيشلا مالك لمح فنصملاو ‘ نهر يف ضوع الو نهر يف نهر زوجي ال هنآ نهرلا
 نع روكذملا همالكو ص نهرلا ىلع رخآ نهر نهترملا ذخأي ال دارأ هنأ ىلع انه

 نع نهر ذخأي ال نهارلا نأ ديرب نأ نم عنام ال نكل “ هيلع لدي نهرلا ماكحأ

 ال نهارلا نأ هانعم نوكي نأ ليحتسي ال نهرلا ماكحأ يف همالكو ى نهترملا

 . ملعأ هللاو ‘ نهترملا دمب يذلا هنهر يف آاضوعالو انهر ذخأي
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 باب

 : نهارلا مهل لاقو ًادوهش ايتأ ًانهر ادارأو نانثا لماعت نإ

 نم اذكو اذك لع 4 رضاحل اريشم ص اذهل وأ ء نالف نب نالفل

 ه يتآلا اذك رهش لجأل اذكو اذك عيب

 باب

 نهرلا دقع ةفص ف

 ص ءاوس ىثنآلاو ركذلاو ى آدعاصف ةثالث اذك و ( نانثا لماعت نإ )

 سنجلا دوهشلاب دارأو “ اورضحي مل نإ مهارضحأ وأ ( أدوهش ايتأ انهر ادارأو )

 نابتي مل نإو ( نالف نب نالفل : نهارلا مهف لاقو ) ، ادعاصف نينثإلاب قداصلا

 ( رضاحل اريشم « اذهل ) : مهل لاق ( وأ ) ةليبقلاك نيبتي ىتح ةفص وأ دجلا داز

 ص ( اذكو اذك ييب نم اذكو اذك يلع ) ذئنيح نم الإ هوفرعي مل ولو هنوفرهي
 لجأل يأ نايبلل ةفاضإلا (يتآلا اذك رهش لجأل) اذك ىقح وأ اذك ةعابت نم وأ
 روهشلاب ليجأتلا يفو “ كلذ وحن وأ اذك ماع وأ اذك مويل وأ اذك رهش وه
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 نم هيف ام لكو هلكب اذكو اذك يف يل يذلا اذك هل تنهرو

 وه هعيب لجأو ث هدعب وأ ، لجألا دنع عابي ًاتهر سانل سان
 نمثلا لجأ .

 ركذي ملو نهرلا زاج لجأ نكي مل نإ و ى ةرم "فالخ اهتيقاومو اهينسو ةيمجعلا
 هيف ام لكو هلكب ) لوصألا نم ( اذكو اذك يف يل يذلا اذك هل 'تنهرو ) الجأ

 نم ركذ نودب وأ ث دودحلا نم اذه وحنب وأ سانل سان نمو ( سانل سان نم

 هل نهر نإو “ عويبلا يف ل.صفتلاو فالخلا نم رم ام دح ىلع زيمت نإ سانل ,رمات
 ( لجألا ) لهح ( دنع عابي انهر ) اهحلاصمو اهلكب : لاقو اهزيم اراد
 لوقيف ‘ ( نمثلا لجأ وه هعيب لجاو ) 0 هنع الصفنم ( هدعب وأ ) هب الصتم
 لقي مل نإو “ "حصو ى معن : نهارلا لوقيف كلذ نهترملا ركذي وأ “ معن :نهترملا
 ىلإ جاتحي الو راكنإلل دوهشلا ىلإ جاتحي امنإو « دوهشلا دنع الو مكاحلا دنع كلذ

 . ضورملا نهر ق مكاحلاو دوهشلا

 هل ناك نئيَد يف انهر لجرل نهرب نأ لجرلا دارأ اذإو : « ناويدلا » يفو

 نأ ايمل يغبني اناف هنهر ىلع اقفتاو نهرلا كلذ نيدلا بحاص يضرف ى هيلع

 مهئامسأب دوهشلا بتكيو ى هيف هنهر يذلا تقولا بتكيو “ دوهشلا ارضحي

 سنجلاو لاملا نم هيف نهر امو نوهرملا ءيشلا ةفصو مهلئابقو مهئابآ ءامسأ و

 نيمأ ديب هالمجيو باتكلا كلذ ىلع اتخمو هيف نهرلا كلذ عيبي يذلا لجآلاو

 نهرلاف هلك اذه ابتكي مل نإو ‘ كلذ يف ةلداجملاو فالتخإلا هيف نوكيالئل

 نيد نم يدنع كل امف ءينلا اذه كل تنهر : نهترملل نهارلا لوقيو “ زئاح

 ء كلام سأر يفوتستو لجألا دنع عيبت « اذك و اذك لجأ ىلإ اذك و اذك
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 نإو ى زاج هتيضر وأ هتذخأ : اضيأ هل لاق نإو ى تلبق : نهترملا هل لوقيو

 ء زن احف لام نم يلع كل ناك امف 77 يشلا اذه كل تنمهر : نهارلا هل لاق

 هلبق مث لبقي ملو هناكم نم ماق نإف “انهر نوكي الف لوبق ريغب نهترملا هعفر نإو
 ملو لوألا هناكم نم ماق اذإ هلوبق زوجي ال : لوقي نم مهنمو ى زئاجف كلذ دمب
 نإ الإ “ زوجي الف ىلب "وأ معن : نهترملا لاقو « كل هتنهر : هل لاق نإ و ‘ لبقي
 . زئاج كلذف « ممن : لاقف ؟ هتلبقأ : سانلا نم دحأ وأ نهارلا هل لاق

 عنم نإ الإ زوجي الف باتكلاب نهترملا هلبقف ‘ باتكلاب نهارلا هل هنهر نإو
 كنم تليق : هل لاقو “سمأ كل هتنهر : لاق نإو ث زئاج :لتقو ى مالكلا ال

 :نهارلا لاق نإو “زئاجف سمالاب ايهنم ارارقإ كلذ ناك نإ الإ زوجي الف « سما
 اذه ىلع كلذ لثم نهترملا هل لاق نإ كلذك و “ زئاجف هللا ءاش نإ كل هتنهر

 هلبق نإ كلذك و ى زوجي الف نالف ةئيشم ىلإ كل هتنهر : لاق نإو لاحلا

 قلع نإو ص هسفن ىلإ ةئيشملا ايهنم دحاو لك قلع نإف ى هريغ ةئيشم ىلإ نهترملا

 ث ال : ليقو “زاج هيلإ لصوي ال نم ىلإ وأ هنم مهوتت ال نم ىلإ ةئيشملا ايهنم لك
 ث مايأ ةثالث رايخ ىلإ نهترملا هلبقو ى مايأ ةثالث رايخ ىلإ كل هتنهر : لاق نإو

 نهارلا لتك و نإو “ نهرلا كلذ زوجي ال :ليقو ‘ لطاب طرشلاو زئاج نهرلاف
 نمهارلانيب زوجت يتلا ظافلألا نهترملل ليك ولا رك ذف نيدلا هيلع هل نمل هل نهرب نم
 نهارلا يف انركذ ام لثم وهف اهنيب زوجت ال يتلا ظافلألا هل ركذ وأ نهترملاو

 ىلع اميمج امهاليك و وأ نمارلا عم نهترملا ليك و كلذك و 4 ن هترملاو
 . لاحلا اذه

 ليكو .لبقف « "يلع كل ناك امف كل تنهر : نهترملل نهارلا لاق نإ و
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 نإ كلذك و ى اعيمج نيهجولا يف زاج نهترملا لبقف ليك ولا بطاخ وأ نهترملا
 وأ .ميتيلا ةفيلخ دقع وأ نونجملا هنبا ىلع وأ لفطلا هنبا ىلع نهرلا بآلا دقع

 بئاغلا مدق وأ نونجملا قافأ وأ لفطلا غلبف مهنم دحاو ىلع بئاغلا وأ نونجملا

 مهرمأ يلو نم لبق نإو « زئاجف مهرمأ يلو نم لبقي نأ لبق مهنم دحاو لبقف
 . زوحي الف ةفالخلا نم لاز ام دعب

 ص زوجي الف سانلا نم هريغ هلبقف نهرلا نيدلا بحاص لبقي مل نإ كلذك و

 نأ لبق كلذ لاق نإف ى هليك ول دقع ام دعب نهرلا تعفد : نهترملا لاق نإو

 نهترملا لاق نإ امأو ث همزل دقف كلذ لبق هليك و هلبق نإو « زئاجف هليك و هلبقي
 ى هتلبق : لاق مث ى هلبقأ مل : لاق وأ ى هلبقأ مل : هل لاق مث ى هتلبق : نمهارلل

 هل لاق نإو ى اعيمج لوبقلاو راكنإلا يف لوآلا هلوق ىلإ كلذ يف رظني امنإو
 هلاقف نيديقملا دحأل هنهر نإو « ءيش كلذ يف سيلف ى هعفرا وأ هعض : نهترملا
 لبقي نأ لبق لوآلا عفد نإو ع ةديقعل نهر هنأ ملع اذإ زئاج كلذف رخآلا
 هلبقف هنيد يف ةراجتلا يف هل نوذأملا دبعلا هنهر نإ كلذك و « هلوق لوقلاف رخآلا

 الإ و ص هديسل لاملا ناك نإ زاج ديسلا هلبقف دبعلا نيدت يف هالومل هنهر وأ هالوم

 امهدحأل نهرلا دقع نإ لاملا برو ضراقملا كلذك و ى دبعلا لوبق ىلإ رظنيلف

 . لاحلا اذه ىلع هعفد وأ رخآلا هلبقف

 هلمقف نهر لسك ولل ميرغلا نهرف هميرغ نع هنيد ضبقي نم لجر لك و نإو

 بئاغلا وأ ميتيلا ةفيلخ نهر نإ و ى زجي مل ليك ولا هلبق نإ و “زئاجف لاملا بحاص
 ص زوجي الف هلبقف هناكم يف رخآ ةفيلخ ثدحف هلبقي نأ لبق ةفالخلا نم لازف انهر
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 اذك و « هتثرو لوبق زوج الف لبقي نأ لبق تامف انهر لجرل نهر نإ كلذك و
 هيف زوجي ال يذلا تقولا يف نهرلا نهر نإ و « هتفيلخ لبقي ال هلقع لاز نإ
 زوجي يذلا تقولا يف هنهر وأ هلوبق هيف زوجي يذلا تقولا يف الإ هلبقي ملو هلوبق

 زوجتو ى زوجي الف هلوبق هيف زوجي ال يذلا تقولا يف الإ هلبقي ملو.هلوبق هيف
 وأ نهرلا هل ذخأي نأ هلعف زوجي ال نم لك و نإ و“هعفدو نهرلا ضبق نيف ةلاكولا

 هلام نم نهرب نأ نب هيلع هل نم لكو نإو « زوجي الف هربغل هلام نم نهرب
 نم كل نهرب نأ كدبع تلكو : هل لاق نإو ى زوجي الف هيلع هنيد يف هسفنل
 نم كل نهرب نأ يدبع تلكو : اضيأ لاق نإو ى زئاجف لع كنيد يف ىلام
 انهرب نأ نيلجر لكو نإو « زئاجف انهر كل ذخأي نأ وأ "ىلع كل ناك ايف يلام
 نم هل نهرب وأ نهرلا هل اذخأي نأ ايهلكو وأ هيلع ناك نيك يف هلام نم ائيش
 هل زوجي الف كلذ ليكولا لعفي نأ لبق هلقع لاز وأ رمآلا تاف ائيش هلام
 . كلذ

 قافأف لبك ولا لقع لاز نإ اذك و « هل لقعلا لاوز يف ةلاكولا تبثت : ليقو

 نأ الجر لكو نإو ى ةلاكولا يف تباث وه : ليقو ى هيلع لكو امم ائيش عنصي الف
 نم ائيش يرمكي نأ الجر لكو نم اذك و ع رايخلاب وهف انهر هل ضبقف هني ذخأي
 ؛قادصلايف انهر ذخاف اهجوزي نأ ةأرملا هتلكو وأ ى انهر ءاركلا يف ذخأف هلام

 نم ليكولا نهرف هارتشاف ائيش هل يرتشي نأ هلكو نإ و « ةأرملاو لكوملل رايخلاف
 نالف نم نهرلا هل ذخأي نأ هلكو نإ و « ءيش كلذ يف سيلف نمثلا يف لكوملا لام
 لاز وأ هل نهرب وأ نهرلا هنم ذخأي نأ هرمأ يذلا نالف تايف نالفل نهرب وأ

 يف متيلا ةفيلخل نهرب نأ هرمأ نإو ى هتفيلخ وأ هعثراول كلذ لعفي الف هلقع
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 عيبلا يف رم امك طخب دجسمو ربقك هيف ام ىنثتسيو

 كلذ هل نهري الف هتفيلخل نهري نأ لبق متيلا غلبف “ متبلل هيلع نيد

 . غلب ثيح .

 هيبأل نهري الف غلبف لفطلا هنبإ نيد يف بالل نهري نم رمأ نإ اذكو
 نأ هلك و وأ نيدلا هيلع نمل هلام نم نهري نأ لجر لجر لكو نإو “ صخرو
 هل تقو نإ اذك و « زاج ادحأ هل نمي ملو نيدلا هيلع هل نمم نهرلا هل ذخأي
 ام دمب الإ آدحأ لماعي مل هنأ ولو « زاج ةمولعم ةدم نود ايف كلذ لعفي نأ
 كلذ ىلع دهشتسيلف هلام نم نهرلا يطعي وأ نهرلاهل ذخأي نأ هلكو نإ و هلكو

 وأ هديقع نم نهرلا هل ذخأي نأ هلكو ولو « كلذ هيلع هل متي كلذك قثوتي وأ

 لكو نإو “ زوجي : ليقو ى اعيمج نيهجولا يف زوجي الف هلام نم ائيش هل نهري
 لكو نإ كلذك و ى زئاحف نمرلا هنم هل ذخأيو هضراقمل نهري نم لاملا بحاص

 رجتيناكنإ و زئاجفسانلالاومأب رجتي ناك اذإ رجتلايف هل نوذأملا دبملا بحاص

 لكو ام فلاخف هلام نم هيطعي وأ نهرلا هل ذخأي نأ هلكو نإو ى الف هديس لامب
 امم امهدحأ نع بان نم وأ نهترملا وأ نهارلا هلعفي ام ٤لكو ى هنهر زوجي الف هبلع
 لوقيو ص [۔هيمج مهترضحي وأ دوهشلا وأ مكاحلا ةرضحب هلعفي نأ يفبنيف انركذ

 نهارلا هقدصف هبئات وأ وه لوقي وأ ى هبئان وأ نهترملا لبقيف هبئات وأ نهارلا
 . هبئان وأ

 ىلصمر ( دجسمو ربمتك ) نهرلا يأ ( هيف ام ) كلذ لمف نم ( ىنثتسيو )
 هلئاآل وأ هل كلذ ناكو هسفنب كلذ زيمتي مل نإ هب زبمي امم هريغ وأ ( طخ )

 رابتعاب نيبت امم هوحنو دجسملا ىلع طخلا نوركذي مهلعلو ة ( عيبلا يف رم اك )
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 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ك © ردم رايثو راغ وأ تبك وأ

 ريغو هريغ وأ هءابآ وأ نهترملل كلذ ناك نإو « ممرحلا ىلع طخلا دارملاف « هميرح
 وأ ةرحش وأ ضرأ وأ راد وأ ( راغ وأ تنيَيك وأ ) .ؤانثتسا همزلي مل هئابآ

 ؛اليصفتو افالخ عيبلا يف رم ام ةدح ىلع ةرجش وأ ةلخن ىلع ( ةكردم رامثو ) ةلخن

 سنج نم يهو نهرلا اهلمشي : ليقف ‘ نثتست ما اذإ ةك ردملا راثلا يف اوفلتخاو

 : ليق ، ةرَبوملا اذك و ت هنم تسيلو اهلمشي ال : ليقو ى عطقت مل ام اهلصأ

 مهنأ كلذ طباضو ى كردت مل ام اهلمشي : ليقو ى ربؤت مل ام راقلا نهر لمشي
 اهنهرب نأ هلف اهانثتساف لصألا ريغ تناك اذإ و ى لصألا ريغ نوكت ىتم اوفلتخا
 رم دقو ط ةرمب رثكأ وأ نيسنج نهر زوجي : لقو ى اهلصأ هل نهر نمل ةدح ىلع

 نم لوق وهو “نمرلا خسفنا ةك ردملا نثتسي مل اذإ : ليقو “سانجألا ىلع مالكلا

 حيبملا اهلمشي مل اذإ هنأ كلذ لصاحو ى ةرمب رثكأ وأ نيسنج نهر زوجي ال :لاق

 نمرلا اهلمش اهلمش اذإ و > \_ لوخدب حرص هدار 1 نإو > اهانشتسا اهنهر درب ملو

 . اه مشت را نإ الإ

 تابنو رجش نم اهيف ام لخد اهيف ام "لكو اهلكب لاق اذإ : « ناربدلا » ينو
 لخدي م اهيف ام لكو :لقي مل نإو « كلذ وحنو نْيَعو رئبو راغو تيبو رادو

 وأ تيبلا وأ رادلا هل نهر نإ اذك و ى اهلك : لاق ولو ع ضرألا الإ نهرلا يف

 ةنيفسلا وأ ةرصعملا وأ ىحرلا وأ ماملا نهر نإ و هيف ام لكب :لقي ملو صخلا

 كلذ وحن وأ لمجلا وأ دملا هلنهر نإ اذك و ى نهرلا هرح عيبلا هرح ام لكف

 هطمي نأ ن نهترملا كرديو “نالوق هفف كردت مل ةلغ اهيلعو راحشألا هل نهر نإ و

 وهف ومنلاو ةلغلا نم نهترلا دنع ثدح امو نهرلا هري ام نمارلا

 : ليقو « نهارلا هكردي الو نهرب سيل : ليقو « لوالا نهرلا لثم
 فرصتب .ه ١ هك ردب
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 ليوحت وأ تابن وأ عرز وأ رايث نم هيف ثدح ام دوهشلا ركذيو

 فرعت نا امإ ءايشألا نأل ، تاتب وأ ةفصب اهنأ نونيبيو س صقنو

 قادصإو ةبهو عيب يف اذه ، بقلو ةفصب امإو ‘ تبو عطق ةدهاشم

 وأ ةفص ركذ ىلإ مكاحل ربخلا غيلبت يف دوهشلا جاتحي الو ء"ءاصيإؤ

 ه كلملا نم جارخإلاو ءانمألا لاسرإ ءافتنال نهر يف تب

 وأ عرز وأ رامت نم ) نهرلا يف يأ ( هيف ثدح ام دوهشلا ركذيو )

 نم ةرجش وأ لخت ليوحتك ( ليوحت وأ ) نهرلا ف لخديف ( تابن
 عيبلا يف ( نوتيبيو “ سقن وأ ) نهرلا نع كلذب جرخت الو اهعضوم
 ةداهشلا يأ ( اهنأ ) دوهشلا جاتحي الو : دعب هلوق ليلدب نمثرلا ريغ هوحنو
 اهفصو نأب يأ“فصوب ( ةفصب ) اهب دوهشملا ءاشألا كلت وأ دوهشلا نم ةموهفملا

 امطق اهوفرع مهنأ يأ ( ,تاتب وأ ) اهنيعب اهوفرعي ملو هريغ وأ نهارلا مهل

 ( ,ةتبو ) ةنيامم يأ ( عطق) يأ ( ةدهاشمب فرعت نأ امإ ءايشألا نأل ) اهنيعب

 ص ال مأ [ايحالطصا ابقل ناك ءاوس ص مسإ يأ ( بقلو ةفصب امإو ) عطق يأ

 ةبهو عيب يف ) بجحي امنإ ,تاتب وأ ةفصب اهنأ نيبت نم روكذملا يأ ( اذه ) و
 باهذ وأ ءانمألا لاسرإو كلم جورخ هيف امم كلذ وحنو ( ءاصيإو قادصاو

 . هاربل هيلإ هسفنب مكاحلا

 ةفص ركذ ىلإ مكاحل ) ةداهشلا يأ ( ربخلا غيلبت يف دوهشلا جاتحي الو )
 نوهرملا ءيشلا ىلإ ( ءانمأل ) ل كاحل ( ا لاسرا ءافتنال نهر يف "تي وأ

 ى نهرلل ميبلا نيح [بابحتسا كلذ ىلإ جاتحيف ( كلملا نم جارخالاو )

 ۔ ٦٠



 { اهحلاصمو ابلكب تامامحلاو رابآلاو تويبلاو رودلا نهرتو

 فورعم دح يف هلصأ عيمج نهر نمو « اهعيبك ةيمستللا-نهرو

 الب هدودحب سانل سان نم هيف امو هلكب هركذ هنم ابصن وأ

 جايتحالا يف عيبلاك نهرلاو ء "بجك نم هيف ام ركذ ىلإ جايتحا

 اهيف ثدح ام ركذو ةنمدب دوهش ىلع قيضي الو { همدعو

 هبف تثدح اذإ صاخلا هبلإ جاتحي امم رجشو ءانبو رامث نم

 ( اهحلاصمو اهلكب ) كلذ وحنو ( تامامحلاو رابالاو تويبلاو رودلا نهرتو )
 عيبلاك نهرلاو عيبلاك كلذ اهمبت ركذي مل نإو ع !بابحتسا كلذ ركذب يأ
 ثيح عنميو اهميب زوجي ثيح زوجي ( اهعيبك ) زيجملا دنع ( ةيمستلا نهرو )
 الإ عيبلا يق رم ام "دح ىلع لكلا نم ةيمستلا نأ عماسلا ملميل لكلا دحيو عنمي

 دح يف هلصأ عيمج نهر نمو ) دح ىلإ جاتحي الف ةنمد نم ةيمست نهر نإ

 نم هيف امو هلكب هركذ هنم ابيصن وأ ) اذك عضوم وأ اذك ةيرقك ( فورعم
 ًازاوحو ابوجو عيبلا ق رم ام دح ىلع ) هدودح ( سانل سان نمو(سانل سان

 . راغو ( ,ابج كَ} نم هيف ام ركذ ىلإ جايتحا دالب ) « افالخو اليصفتو

 ىلع قيضي الو ) افالخو اليصفت ( همدعو جايتحالا يف عيبلاك نهرلا و )
 دالبك ريغص وأ ريبك ميلقإ يف ناسنإلا هكلمي ام فرملا يف يه ( ةنمدب دوهش
 وأ بازيم يف ام هل تنهر ينإ : لوقي نأ كلذو ص ةزوحك و ةسوفنك و بازيم

 : لوقي وأ ‘ اذك يف يتلا هتنمد هل نهر هنإ لاقيف كلذ وحن وأ ةسوفن يف ام

 رامت نم اهيف ثدح ام ركذو ) كلذ وحن وأ ةسوفن وأ بازيم يف يتنمد هل تنهر

 تاروكذملا ( هيف تثدح اذإ صاخلا ) نهرلا ( هيلإ جاتحي ايم رجشو ءانبو



 . هنع تلاز وأ

 هديقيو هيف صوصخلا لوخد حلصي مومعلاو ةماع ةنمدلا نأل ( هنع تلاز وأ )
 نثتسي ملو امهريغ وأ نهرلا وأ عيبلا يف ءيش ءانثتسا بجو اذإو ى هلطبي الو

 لوخد ريغ ىلع ناك دقعلا نأ املع ولو دقملا ةحصب مكاحلا مكحي مل ةدقملا يف

 ةنمدلا يف تاتبلا وأ ةفصلا رك ذ مزلي الو ىضم امهاضرب هابضمأ نإو ى ىنثتسملا
 اورمأ دقو « مهتداهش يف كلذ حدقيف نوئطخي امبر مهنأل مهيلع جرحلا عقي الئل

 وأ ةنمدلاب دحأل كحي نأ دارأ اذإ مكاحلا جاتحي الوءاههجو ىلع ةداهشلاب اوتأي نأ

 خيشلا رك ذو. جرحلا نم كلذ يف امل ءانمألا لاسرإ ىلإ اهيلع هفلحي وأ اهيف هدمقي

 هيف جرخ مث اناتسب وأ انادف لجرل لجر نهر اذإ هنأ : نهرلا ماكحأ رخآ يف
 كلذ نوكيو ص نهرلا رضي الف نهرلا لاح هب فرعي مل راغ وأ بج وأ رئب

 نهرلا ربخ اوغلب اذإ دوهشلا هرك ذيو « همأ نطب يف نينجلاك نهرلا عم عابي نهر
 ى هركذي مل نإ كلذ لخدي قادصلاو عيبلا اذك و ى هتوعد يف نهترملا هركذيو

 . نينجلا ةفرعم ىلإ لصوي مل اك كلذ ةفرعم ىلإ لصوي م هنإف



 لصف

 هدعب وأ دقملا دنع نهرلا طورش يف

 : اولاق ذإ « ناويدلا ه يف هوركذو ى نهرلا عاقيإ طرش ركذي ملو

 هل متبلف نيتمم ريغ وأ انيعم نمثلا يف امولعم هل نهرب نأ طرتشاو عاب نم

 : ليقو ى نهري نأ ربجو حص : ليقو ى عيبلا لطب ىبأ نإو ى هطرش
 قفتملا ءيشلا ناك نإو . ؛ طرشلا مامت ىلإ عيبلا فقوي : ليقو ى ربجي ال
 الإو زاج هبحاص هل نذأ نإف نهترملا لع دقو يرتشملا ريغل هنهر ىلع

 كردي : ليقف يرتشملا ربغل نهرلا نأ نهترملا ملمي مل نإو “ عيبلا حصو 4 زجم م
 فلتف هل هنهرب ام هل نُسع نإو “ كردي ال : ليقو 0 هلام نم هل نهرب نأ هيلع

 نإو ائيش هل نهرب نأ كردي الو زئاج ميبلاف هللا لبق نم ءاج امب هنهرب نأ لبق
 نأ ردقي نم هفلتأ نإ اذك و “ كلذ لثم هيلع كردي هنإف هلبق نم ءاج امب فلت

 ببع هبف جرخ وأ حخسفناف ءارشب هنهار ىلع قفتملا ءيشلا ناك نإو ص همرغي
 كلذ قحتسا نإ اذك و « كردي : ليقو 2 ائيش هل نهري نأ هيلع كردي مل هدرف

 وأ هرمأ يلو نمل وأ هسفنل نهترملا هقحتسا هضعب وأ هنهر ىلع قفتملا ءيشلا .
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 هنهار لوقي نأ هدقع دنع نهرلا طورش نم نهترمل زاج
 الإ ةدايزو ةقب هل الو > همح رخآ ىلإ نهترملا دسب نهرلا : هد وهشل

 ء نمثلا يف

 ةطقل وأ ةلاض ناك وأ رجآلا هجو وأ هريغ وأ هرمأ يلو نم نهارلا ىلع هقحتسا

 كسمأف هريغ كل نهرأس : لاق نإ و“هريغ هل نهرب نأ كردأ ارح وأ امارح وأ

 هل نهرب نأ اتحاشتف رعسلاب وأ هريغ لعفب وأ هلعفب ريضت نإو ى هب لغتشي الف
 هتميق تداز نإ و ع ةميقلا ناصقن رييغتلا ناك نإ يرقشملا لوق لوقلاف هريغ

 . هل هنهربلف

 لوقي نأ ) نهرلا دقع يأ ( هدقع دنع نهرلا طورش نم نهترمل زاج ) و
 ىنعمو ص نهترملل نهترا يذلا يأ نهترملا نهار وأ نهرلا نهار يأ ( هنهار
 وعدي نأ هل زاج هنأ وأ « اذك و اذك نهارلا لوق نهترملل يض هنأ كلذ زاوج

 ال هنأ ىنعمب ( هقح رخآ ىلإ نهترملا ديب نهرلا : هدوهشل ) لوةي نأ ىلإ نهارلا

 ضعبلا يف نهرلا عيبي لب هنيد ضعب نهارلا ءاطعإب هدي نم نهرلا حخسفني
 اكاكس اتافتلا تفتلا هنكل ىل الو : لوقي نأ رهاظلا ىضتقم ( هل الو ) رخآلا
 دوهشلل دهشتسملا ملكتملا وهو نهارلل الو : لاق هنأك ةبيغلا ىلإ ملكتلا نم

 ( نمثلا يف الإ ) نمارلل ايقب لضف ام ربتعا هنأ الإ دحاو امه ( ةدايزو ةيقب )
 هنأك يفنلا ىنعم يف اهلبق ام نآل ةيمسإلا ةلمجلا ىلع ةلخاد ةلمهم يهو الب ىفن
 ق الإ ةدايزو ةقب هل الو ه_ةح رخآ ىلإ نهترملا دي نم نهرلل جورخ ال : لاق

 ارظن اهب ىفن وأهلك هقحيهضعب ءيفي ناك ولو هلك نهرلا عيبينأهل نأ ىنعمب نمثلا
 . دعب خلا ةفآ نم هل الو : هلوق يف يفنلا ىلإ



 ةفآ نم هل الو نهرلا وأ ينمزتلا وأ هب رمأ وأ هسفنب هعاب نإف

 . .. . .مل نإف .كلذ لك طارتشا نهنترمللو . هبيصت

 نهارلل تطرتشا امدعبو يأ “نمهارلا مالك ةلمج نم اذه ( هسفنب هعاب نإف )

 ينبلاط يأ ( ينمزقلا وأ ) عيبلاب يأ ( هب رمأ وأ ) هسفنب هعاب نإف ركذ ام
 اذه :نهارلا لاق اذإ و « كلذ هلف هعيبي نأ دصق يأ ( نهرلا ) مزتلا( وأ ) هقحب
 ( هبيصت ةفآ نم هل الو ) كلذ رركيو رخآ مزتلا امدعب دحاو مزتلي نأ نهت رمللف

 بيصت ةفآ نم باسح رم ام دح ىلع يل الو رهاظلا ىضتقم نمارلل الو يأ

 ءيش نهترملا قح نم بهذي الو هيلع هتباصأ دقف ةفآ هتباصأ نإ لب “ نهرلا
 نأ نمهارللو كلذ تلبق : ٍنهترملا لاق فنصملا هركذ ام نهارلا لاق اذإف ى اهب

 كقح رخآ ىلإ كدي يف نهرلا : لوقي نأب دوهشلا عمسمب كلذ يف نهترملا بطاخي
 وأ ىنتمزقلا وأ هب ترمأ وأ كسفنب هتعب نإف « نمثلا يف الإ ةدايزو ةيقب ىل الو

 . . هبيصت ةفآ نم يل الو كلذ كلف نهرلا تمزتلا

 > دقعلا دعب نهارلا هل نذأ نإ الإ نهرلا عيب هل زوجي ال : كلام لاقو

 ص نايدم ةيده وهف هل نهارلا اهداز ةعفنم نذإلا نأل زوجي الف دقعلا يف نذأ نإو

 هبشي امنإ لب دقعلا يف طورشم حابم رمأ لب نايدم ةيده سيل" هنأب هيف ثحبيو
 ء [اآفقلطم زوجي عيبلا يف نذإلا نأ اندنع يذلاو ث دقملا دعب نذأ نإ ةيدهلا

 ى يسفن ىلع طورشلا هنه تلبق : نهارلا لوقيف ( لك طارتشا نهترمللو )
 وأ راصتخاب ةيمجملاب وأ ةيبرعلاب اهانعم يدؤي امم ظافلألا كلت ربغ زوجيو

 ال نرأو لجآلا لولحب خسفني ال نأو هريغو تماصلاب عيبيو “ اقلطم ةلاطإ

 هذه طرتشي مل نإو “ سلجملا يف نمث ضبق الب لاحلاب عي نأو ايرخس نوكي

 هنكمأ نإ نهرلا لك عابو ع لولحلاب زوجي :ليقو٤ضبقلاب عاب اهتركذ يتلا رومألا

 ( ه - لينلا - ١١ ج ) - ٦ه -



 اذإ هدي نم همكح لازو خسفنا هقح رخآ ىلإ هديب هنوك طرتشي

 يف سبح اذإ هنإف ثحب هيفو اريسي ولو هنيد نم ضبق

 مل نإو ص نهترملا قح رخآ ىلإ اسوبحم لزي مل هضعبو نيدلا
 . ..... ...... ... ... كلذ طرتشي

 طرتشي نأ هلو ى ةيرخسلا بجوم ناك اذإ ايرخس ناكو « ةضفلاو بهذلاب عابو

 مولعم لجأ ىلإ رايخ وأ لجآ وأ لجامب عيبلاو «مهاردلاو ريناندلا ريغب عيبلا

 . هدعب لجآ وأ هدعب لجاع وأ رايخلا لجأ دمب

 همكح لازو ) نهرلا ( خسفنا هقح رخآ ىلإ هديب هنوك طرتشي ) مل نإو
 نهرلا عيب دمجي الو هبئان وأ هميرغ نم ( اريسي ولو هنيد نم ضبق اذإ هدي نم
 سبح اذإ هنإف ثحب هيفو ) اولاق اذك “دنيد ةيقبب هبلاطيو هيلإ هدري لب ث دعب

 يف ةفاضإلاف هئازجأ نم ءزج لك يفو نيدلا عومجب يف قلع يأ ( هضعب و نيدلا يف
 واوو ةزمهب هضعب وأ خسنلا يفو ى هضامبأ و : لاق هنأك قارفتسالل ضعب :هلوق

 ( كلذ طرتشي مل نإو “نهترملا قح رخآ ىلإ اسوبحم لزب مل ) واولا ىنعمب يهو
 ص حص نيدلا عومجب يف عيب نإف ى هقح رخآ ىلإ هدي يف هنوك نم روكذملا

 يدبع تقتعأ تلق اذإ هنأ اك حص نيدلا يقاب يف نهرلا عيبو نيدلا ضعب ذخأ

 ينتبجعأ : تلق اذإو ى ىتعم هنم ءزج لك نأ قتعم دبعلا عومجب نأ ىلع قدص

 وضع لك نأو كسحعأ اهعومحت نأ ىلع قدص انسح هك اهمسج ناكو يجوز

 لك نأو قتعم مهعومجب نأ قدص يديبع تقتعأ : تلق اذإو 0 كبجعأ

 ٠ ىعم لح ١ و



 يف سبح اذإ معن { هتيم ىلع ام يدؤي ىتح ثراولا :نع ةكرتلا سبحك

 رخآ ىلإ طرتشي مل نإ هتلمج ىلإ قلع هنأل اتيش هذخأب خسفنا هتلمج
 و « همح

 > ءاح دحاو لك نأو > ١اوءاح مهعومجب نأ ىدص ن وديزلا ءاح : تلق اذإ و

 درف لك ىلع مكحلا طيلست اهيف لصألا نإف “ مجلا مسإو عمجلا يف لتخي ال اذهو

 عججلا نأ ثيح نم افلتخا ولو دارفألا ميمل هتوبثب عومجملل مكحلا تبثيف

 لكلل ركحلاتبث:كل وق ةلزنمب عمجلا مسإ واذهف و اذهل و اذهل كحلا تبث :كلوق ةلزنم

 دارفآلا ضعب نأ ثيحي عومجملاب كحلا لصألا كلذ لباقمو “ درف لكب قداصلا

 لمح نهرلا يف ةفطامتملا دارفألا وأ همسإ وأ عمجلا قلطأ اذإف « كحلا هل تبثي ال
 لكلا مي ىقح نيدلا نم درف درف لكب نهرلا قلميف لصألا وه ام ىلع كلذ

 ثر ال ( ثراولا نع ةكرتلا سبحك ) نيدلا نم هتمذ آربت ىتح نهرلا سبحيف

 ،لكلا نمجرخت يتلا قوقحلا نم ( هتيم ىلع ام يدؤي ىتح ) مسقت الو ائيش اهنم
 . ثلثلا نم اد ؤب ثلثلا نم يتلاو لكلا نم اه دؤي

 خسفنا ) درف درف لك يف سبحي ملو ( هتلمج يف ) نهرلا ( سبح اذإ معن )
 (طرتشي مل نإ هتلمج ىلإ قلع هنأل) نهارلا نع هنيد نم اريسي ولو (انيش هذخاب
 فرصنا كلذ طرتشي ملونهرلا قلطأ اذإ هنأ ينعي ( هقح رخآ ىلإ ) هديب هنوك

 نوكيف ةلمجلا ىلإ و درف درف لك ىلإ الو درف درف لك ىلإ ال نيدلا ةلمج ىلإ هقالطإ
 ملف ةمذلا هنم تئرب هضعب لب هلك ادوجوم نيدلا نكي مل هنم ائيش ذخأ اذإ
 ص ءزجلا مدعب مدعت ةلمجلاو ث دوجوم ريغ لكلاو لكلا يف هنأل نهرلا عيب حصي
 ىلإ اقلعم هنوك ( و ) “ ةمجلا ال ضعبلا ءزجلا مدع دمب دوجوملا امنإو



 ‘ ا دنع ر اتخمل وه

 هيلع عمجملا نأ ههجوو ( اندنع راتخا وه ) هقح رخآ ىلإ طرتشي م ذإ هتلمج

 وهف ضعبلا يف امأو ى اعايجإ لكلا يف عابي نهرلا نإف ى هيف فلتخملا نم ىلوأ
 ىلإ قلع هقح رخآ:ىلإ طرتشي ملو قلطأ اذإ هنإ : انريغ لاقو ، فالخلا ةلأسم

 "لق ولو يقابلا يف هعيب هلف ذخأ ام نيدلا نم ذخأ ولو « خسفني الف درف درف لك
 ءةيلكلا كحلا يف لصألا نأل حضاو وهو لجو زعو ىلاعت هللا ءاش نإ يتأي ام ىلع

 . درف درف لكا نوكي نأ يهو

 هضعب ذخأ مكح هكح نيدلا ضعب يف هنمث ءاضقو نهرلا ضعب عيب نأ ملعا و

 ملسو ررض الب ىزجتي نهرلا ناك نإ اوفلتخا : « جاهنملا ه يفو ى نهارلا نع
 نم ىدأ ام ردقب نهرلا نم ذخأي نأ بلط نإ : لبقف ى هيلع ام ضعب نهارلا

 هكفي ىتح هيف لقتعم هنأل هنم يقب ابف تباث هلك نهرلا : ليقو ى هل زاج قحلا
 رثكأآلاف نزو وأ ليكب ال ددع وأ مسقي ىزجتي ناك نإو ص هيف نهر ام عيمج

 نهارلل نكمي الف بوث وأ فيسك ررضلاب الإ ىزجتي الو مسقني ال ناك نإ هنأ

 مل نإ طرش نإو ى هيف نهر ام عيمج عفدب الإ نهرلا نم كفني الف هضعب ذخأ
 الإ هعبي الو ص ال : ليقو ى زاج هقح ىفوتساو هعاب اذك تقو ىلإ هقح هتأي

 هيف امب ناكو هلعف مامتإ يفو هنهر يف رايخلا مكاحلا لعجيف مكاحلا وأ هنهار يأرب

 لبق فلتف افلأ هضرقي نأ ىلع فلأ هتميق ام دحأ نم نهترا نمو “ فلخلا ىلع

 ةرشعل فلأ ةيام هملعو تام نمو ى همامأ سيل هنأل افلأ هنهارل نمض ضرقلا
 فلت نإ هلثم وأ هدر ةيامب انهر هنم مهدحأ ذخأ دقو فالآ ةرسع لكل لاجر

 هنأل هل وهف ةيام يوسي يذلا الإ كرتي مل نإو “ مهنم دحاو وه مث ى هنمث وأ وه

 . نيهجولا ىلع ءامرغلا نم هب قحأ وه : ليقو ، هدي يف

 ۔۔ ٨ ٦ -_-



 يف الإ نهرلا نم ةدايز وأ ةقب نهارلل سيل نأ هطارتشا ةدئافو

 اهب قلعت اذإف . هنم هردقب وأ هتلمجب نيدلا قلعت لامتحا نيدقنلا

 ، نهرلا نم لقأ ولو { نيدلا لك يف هعيب زاج

 ( يدقنلا يف الإ نهرلا نم ةدايز وأ ةيقب نهارلل سيل نأ هطارتشا ةدئافو )

 نم نيدلا ناك ءاوسو « 'نيَكَتكسملا وأ نينوزوملا ةضفلاو بهذلا مب عيبملا

 :ليقو “نيدلا سنج اهب ىرقشيو ايهب نهرلا عابيف اهسنج ريغ نم ناك وأ اهسنج
 الإ نهرلا نم ةدايز وأ ةيقب نهارلل سيل : لوقي اذه ىلعو ڵ نيدلا سنجي عابي

 هل الو : لاق ذإ ‘ كلانه نمثلا هركذل ريسفت انه نيدقنلا هركذو ى هب عابي ايف

 ظفللا نوكيف نمثلا ظفل انه ركذي نأ ىلوألاو ى نمثلا يف الإ ةدايزو ةيقب
 اهنأل ندقنلا صخ نكلو ى نهترملا هضبقي انث نوكي امم امهريغو ندقنلل اماع
 نأ دىفل واولاب كلانهو « ةدايزلاو ةيقبلا نيب وأ ب انه ربعو “ عيبلا يف لصألا
 ةىقبهل ال لوألا ىنعم نأل ، دحاو قدص املا نأ ىلإ ريشي وأ « وأ » ىنعمب واولا

 قرفلاو ث اهدجي م ةيقبلا وأ ةدايزلا نم ضرف اهتيأ يناثلا ىنعمو « ةدايز هل الو

 :لوقي وأ “ةيقب يل سيل :لوقي يأ ظفاللا ظفل ىلإ عجار امإ ةدايزلاو ةيقبلا نيب
 نهرلا نم نيدلا رادقم نع جرخ ام نإف ى موهفملا ىلإ امإو ط ةدايز يل سيل

 لباق ام ىلع دئاز هنأ رابتعابو « ةيقب ىمسي رادقملا لباق امدعب يقب هنأ رابتعاب
 ةلمج يأ ( هتلمجب نيدلا قلعت لايتحا ) دحاو قدص املاو ةدايز ىمسي رادقملا
 . نهرلا نم نيدلا ردقب يأ ( هنم هردقب وأ ) نمرلا

 نهرلا عيب يأ ( هعيب زاج ) نمرلا ةلمجب يأ ( اهب قلعت ) انلق ( اذإف )
 هتميق ام عابي نأ حصبف ( نهرلا نم لقأ ) نيدلا لك ناك ( ولو ص نيدلا لك يف )



 ء

 الإ هنم عيبي نأ نهنرملل زجي مل هنم هردقب قلعت نإو

 لواألاك كلذ ريتخاو ، كلذ طرتشي مل نإ هنيد ردف

 ، هيلع لو عو

 نأ نهترمال زجي مل هنم هردقب قلعت ) انلق ( نإو ) ‘ دحاو رانيد يف رانيد فلأ
 دقو رثكأ عاب نإف ؤ ناكمإلا بسحب هبراقي ام يأ ( هنيد ردق الإ هنم عيبي
 روكذملا ( كلذ طرتشي مل نإ ) نهرلا خسفناو عيبلا لطب رادقملا عيب هنكمأ

 لاتحالا لاز كلذ طرتشا اذإو ‘ نمثلا يف الإ ةبقب وأ ةدايز نهارلل سيل هنأ نم

 نأ هل يغبني هنأ الإ نهرلا نم لقأ وه يذلا نيدلا يف ءاش نإ هلك نهرلا عابو

 دنع ةلمجلاب هقلعت نوكيف ى ليق اذك ناكمإلا بسحب هبراقي ام وآ رادقملا عيبي
 روكذملا ( كلذ ريتخاو ) ‘ هضعب عيب هل نأو هلك هعيب هل نأ ىنعمب طارتشإلا
 لكلا عيب ىلع ىوقي الف رادقملاب وأ ةلمجلاب قلعتلا لمتحا طرتشي مل نإ هنأ نم
 طرتشي مل نإ ةلمج ىلإ هقلعت .وه يذلا راتخلا وه يذلا ( لوألاك ) هنم لقأ يف

 هنأ طرتشي مل نإ هنإ : انموق لوق هلباقمو ‘ ( هيلع لآوعو ) ، هقح رخآ ىإ
 هعيب زوجيف ةلمجلاب هقلعت ىلإ هقالطإ فرصنا نمثلا يف الإ ةيقب الو ةدايز هل سيل
 . هنم لقأ يف هلك

 هيف نهر وه يذلا نيدلا نم ءزج لكب نهرلا نم ءزج لك : ةفرع نبا لاق
 ًا راد نهترا نمو نيدلا كلام دحتا نإ نهرلا نم ءزج لك ف هلك نيدلا ف يأ

 ذخأ هقح لك امهدحأ ىضقف اهنيب ةكرش الو ايل نيد يف ةدحاو ةقفص نيلجر نم

 ابوث وأ اراد وأ ةباد نهترا نم : كلام « ةنودم ه يفو ث رادلا نم هتصح

 : 2 رصتخملا ه يفو “قحلا عيمجب نهر هيقابف نهترملا دي نم كلذ فصن قحتساف

_ ٠ ٧٢ 



 هطرتشي مل ول هنأل زاج هعيبب رمأ وأ عاب نإ نهارلا ىلع هطارتشاو

 لكو ام ىلع .اليكو ليكولا لكو اذإ ةلاكولاك هعيبي نم رمأ اذإ خسفنا

 ينمزل نإ : لوقي نأ هيلع هطارتشاو رم اميك هلكوم نذإ الب هيلع

 ةءارب نوكي نأ لمتحي هنأل هل زاج نهرلا وأ

 نأ نهارلا كردي الو “يقب ايف نيدلا عيمجف طقس وأ نيدلا ضعب ىضق اذإ و

 ص نهترملا يضر نإ الإ طقس وأ نيدلا نم ىضم ام لباقي ام نهرلا نم هل درب

 : يمصاملا لاق

 عفدنا ام ردق درب الو هيف عقو ام يقابب سوبحم نهرلاو

 ص ملكتملا نهترملا يأ وه ( عاب نإ نهارلا ىلع ) نهترلا يأ ( هطارتشاو )
 هطارتشا يف لوقي هنآل تعب نإ نهارلا ىلع هطارقشاو :لوقي نأ رهاظلا ىضتقم و

 مل ول هنأل ) لعفيو دصقي ( زاج هعيبب رمأ وأ ) : هلوق يف اذك و تعب نإ
 رمأ ولو ( هعيبي نم رمأ اذإ خسفنا ) هعيبب رمألاو هعيب زاوج يأ ( هطرتشي

 اليك و ليكولا لكو اذإ ةلاكولاك ) رومأملا هعيبي ىتح خسفني ال : ليقو ى نهارلا

 هتلاكو تخسفنا و ليك ولا ليك و لعف لطب ( هلكوم نذإ الب هيلع لكو ام ىلع

 هلمفي ليكولا هلعفي ام لك : ليقو “ عيبلا يف ةلاكولا ىلع مالكلا يف ( "رم ا )
 . نهرلا عيبب رمأي نأ نهترملل زوجي : ليقو ط هتلاكوب .وأ هرمأب وأ هسفنب

 دصقي ) هل زاج نهرلا ( مزتلا ) وأ ينمزل نإ : لوقي نأ هيلع هطارتشا و (

 ةءارب نوكي نأ ) نهرلا يأ وه ( لمتحي ) نهرلا وأ نأشلا يأ ( هنأل ) لعفيو

_ ٧١ 



 بلاطي نأ هل زاج هل ةءارب نكي مل انلق نإف { اهمدعو نهارلل

 نماضلاب قحلا قلعتك هقحب ةقث هديب نوكيف دارأ امهيأ هنيدب
 ىلعو . هقح لطبي ال امهدحأ باهذف ، رم امك هنع نومضملاو

 : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل نهرلا باهذب نيدلا بهذ لوألا لاتحالا

 . "هيف امب نهرلا ه

 بلاطي نأ هل زاج هل ةءارب نكي م : انلق نإف ) ةءاربلا مدع يأ ( اهمدعو نمارلل

 يأ ( ةقح ةقث هديب ) نهرلا ( نوكيف ) نهترملا وأ نهارلا ( دارأ ايأ هنيدب
 ةنامآلاك نوكيف دمب خيشلا هركذ اك رقصلا نب نازع لوق وهو ةيوقتو هل ةظفاحم
 ال اك هباهذب نيآدلا بهذي الف نماضلاك هنأل ظح نةدلا نم ذئنيح نمهارلل سيلف
 هل و نهرلا مزتلي هقلمتف لاتحالا اذه ىلع كلذ طرش مل ولو نماضلا تومب بهذي

 هنيد لمكي مل ام اهنيب ددرتي اذكهو “ سكملابو نهرلا مزتلي نأ همازتلا دعب

 هتءارب هنع لومحملا طرتشي ىتح لوق يف ( هنع نومضملاو نماضلاب قحلا قلعتك )
 ولو ليملاب ءيرب هنع لومحملا نأ لوق مدقتو ى ةلاحلا باوبأ يف ( رم اك ) ليملاب

 ىلعو هقح لطبي ال ) نمارلا وأ نهرلا ( امهدحأ باهذف ) كلذ طرتشي م

 نيدلا بهذ ) انباحصأ بهذم وهو نمارلل ةءارب هنوك وهو ( لوألا لاتحالا

 هيلع هلوقل ) نمرلا وه ةقث مه يذلا نأل نهارلا باهذب ال ( نهرلا باهذب
 تبث اذإف ١‘ « نيدلا نم ( هيف امي ) بهذي ( نهرلا ه : مالسلاو ةالصلا
 مازتلاب نهرلا خسفني الف ءاش اهيأ موزل طارتشاب اهنع نهترملا جرخيلف نالاحالا

 )١( هركذ مدقت .
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 > اضيأ لمعلا هملع ز نهارلا مزل اذإ خسفنا كلذ ط رتش ث مل ناف

 موزل طرتشي ل نإ لمح وأ نهر هف ند ف ةموصخ بصتنت الو

 ‘ امهنم 7 اش نم

 . نهرلا وأ نهارلا باهذب هلام باهد ف كشلا . نهترملا لوح موحم الو نهارلا

 ص اضبأ لمعلا هيلعو“نمارلا مزل اذإ) نهرلا ( خسفنا كلذ طرتشي مل نإف )
 نم موزل طرتشي مل نإ ليمح وأ نهر هيف نيد يف هموصخ بصنت الو
 . ( ايهنم ءاش

 نهرلا هيف عضو يذلا نيدلا يف ةموصخلا مكاحلا بصني ال : « رثآلا ه يفو
 اهنم ءاش نم موزل طرش : نإ الإ يأ ث نيدلا نم نهارلل ةءاربلا ةلزنمب نهرلا نآل
 ءاش اهيأ مزلي نأ هل : ليقو ع هتبلاطم هل نأل هنم هقح هل صلخيل اهبصني هنإف
 لوقلا اذه نم ديفتسنو ص نمارلل ةءارب سيل نهرلا نأ ىلع ءانب طرتشي مل ولو

 عم نيمضلا ذخأي نأ زوجي هنأ كلذ طرتشا اذإ دارأ اهأ موزل زاوج توبث نمو

 اذإف “نهارلل ةءارب نوكم ل طارتشإلا ىلعو لوقلا اذه ىلع نهرلا نأل نهرلا

 عمتجي ال اندنمف طرتشي ل اذإو “ هنع نيمضلا ذخأو هتىلاطم تزاج هب أ رمد ل

 . ريخآلا لطب بتر نإو ى الطب اعم ادقع نإف ع نهرلاو نامضلا

 هطعي نأ هب كسمتسا مش مش هل اضرم ليملا طرتشا نإ : « ناوبدلا ه يفو

 هلف هل نهري نأ كسمتو ايح هاطعأف نهرلا طرش نإو هلع كردي الف ليلا

 ةءارب نهرلا ناك املو ص نهارلا ةءارب نهرلا نأ يف حيرص ثيدحلا اذهو “ كلذ
 بهذمو ؤ نمرلا همف يذلا نيدلا ف ةموصخلا مك احلا بصنب نأ زح ل نمهارلل



 كلذ طرتشي مل نإ هنأل ، نهرلا بيصت ةفآ همزلت ال نأ هطارتشاو

 ركذي ملو لجالا ىلع عابي ًانهر اطرش نإو « هباهذب هنيد بهذ

 ثراول زاج اتام اذإف ء ًايرخس ناكو هدنع هتاف نإ هدعب هعبي مل هدعب

 ءاش تم عابي ًانهر لجاع يف نهر نإ اذكو « هعيب نهترملا

 يف ال نيدلا نم ءزج لك .يف سوبحم هنأو ةقث ال نهارلل ةءارب نهرلا نأ انباحصأ
 نهرلا ةلمجب ال نهرلا نم هرادقمب قلعتم نيدلا نأ و ى طقف نيدلا ةلمج

 بهذو ( كلذ طرتشي مل نإ هنأل نهرلا بيصت ةفآ همزلت ال نأ هطارتشاو )

 ى هباهذب بهذي : ليقو «هيف امب نهرلا ثيدحل ( هباهذب هنيد بهذ ) نهرلا

 ملام مهطورش ىلع نونمؤملا ذإ فالخ الب امزج هباهذب بهذي مل طرتشا اذإو
 ال نأ وأ هبيصت ال نأ تاف آلا نم اعون طرش نإو ص امارح لحت وأ الالح مرحت

 كزاج نهرلا نم ضعب وأ ةيمست وأ نيدلا نم ددع وأ ةيمست يف الإ تافآلا هبيصت
 هدعب هعبي مل هدعب ) عابي هنأ ( ركذي ملو لجألا ىلع عابي نهر اطرش نإو )

 ء ناكمإلا بسح هعىب ىلإ عراس لجألا لح اذإف « ( هدنع ) ) عيبلا ( ( هتاف

 , هيف عورشلاب عارسإلا دعب همزجي أطابت وأ رخأتف هيف عورشلا هنكمأ

 ءايرخسلا ىلإ ابوسنم ( ايرخس ) انهر ( ناكو ) هعبي الف اعرش همزج نكمأ
 . هدنع نوكي نكل هتوف دعب هنيح يف هعيب ىلع ردقي ال ناك ذإ ءازهتسالا يهو

 نإ : لبقو ( هعيب نهترملا ثراول زاج ) نهترملاو نهارلا يأ ( اتام اذإف )

 نإ اذكو ) “ نهترملا ةثرو هعاب اتام وأ نهترملا تام وأ نهترملا هعاب نهارلا تام

 نهترملا ( ءاش ىتم عابي نهر ) هلولح دعب لجآ وأ ( لجاع ) قح ( يف نهر
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 نهر نإو 4 اي رخس ناكو هدعب زحب مل الإو هدنع هعسبي { اذكلجأ ىلإ

 زاجو لح اذإ خسفنيو هدنع عابي الو ديلاب ًانهر ناك اذك لجأل

 2 امهقافتاب هكعك لجؤم هنوك دب ًايرخس هنوك"

 ىلوألابو ع لجألا فرط روضح دنع يأ (هدنع) نهت رملا ( هعيبي اذك لجأ ىلإ )
 بجر وه يذلا هتقو نم هعيبل لجأ نمك هرخآ روضح لبق لجألا يف هعيب زوجي
 زوجيو خلسني مل ام ناضمر وأ نابعش وأ بجر يف هعيب هلف ناضمر مامت ىلإ الثم

 خلسنا ىتح هميب ( الإو ) هب ةدح يذلا هفرط ال هلك لجألا هدنع هلوقب ديرب نأ

 وه تام اذإ نهترملا ةثرو هعيبي ( ايرخس ناكو هدعب ) هعيب ( زجي مل ) لجألا
 . عيب اهدحأ تام اذإ : ليقو « نهارلاو

 ناك ) اذك تقو ىلإ كدي يف نهر وه : لوقي نأب ( اذك لجأل نهر نإو )
 ص عقي ال نأ فلح نم ثنحيو نهرلا عقي نأ فلح نم هيربي ( ديلاب انهر
 ملاظ نع نهرلا كلذ نهارلا عنمي نأ ضرفل كلذ العفي نأ وأ ڵ كلذ هتدئافو

 ضرغل وأ دمب هيلإ نووتسي اوناك ولو تقولا كلذ يف ءامرغلا نع وأ هيبأ نع وأ

 لهجلل كلذ العف وأ هلك هلام قدصأ نإ قادصلا يف لخدي الئل وأ ضارغألا نم

 لجألا يف يأ ( هدنع عابي الو ) لاق اك هدمب الو:لجألا يف عابي الف الإو

 . لح اذإ نمهارلل هدريف ( لح اذإ خسفنيو )

 : هلوقل لجؤم ريغ يأ ( ايرخس هنوك زاج ) : « رثألا ه يف ( و )
 لجؤم ريغ يأ ايرخس هنوك دعب الجؤم هنوك وه ( ًاجؤم هنوكدمب )

 ايرخس نوكيف لعفي ايرخس نهرلا هب نوكي ام لك اذك و ( ايهقافتاب )
 ريغ هنوك دعب ايرخس لعجي نأب. ارارم رركت ولو يرخس ريغ لعجيو لازيو
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 ال امهئالكوب نإو توبث دعب لازتو ،مدع دعب تبثت هطورش اذكو

 . هدعب زاج دقعلا دنع اهنم زاج اف ، طقف امهدحأب

 تبثت هطورش اذكو ) اذكهو ايرخس لعجي مث يرخس ريغ لعجي مث « يرخس
 كلذ ناك ( نإو ) ةريثك ارارم كلذ رركت ولو ( توبث دعب لازتو مدع دعب

 نونمؤملا ه : ثيدحل ( طقف ) هليك وب وأ ( امهدحأب ) كلذ حصي (ال ايهئالكوب)

 ( زاج دقعلا دنع ) طورشلا نم يأ ( اهنم زاج ايف ) 6ا< مهطورش ىلع
 لجأ الب دقعلا دعبو هدعبو لجألا لولح لبق دقملا دعب يأ ( هدعب ) اهقافتاب
 اذكو ى ايرخس ناكو زاج لجألا اعزنف اقفتا نإ : « ناويدلا » يفو “ نيدلا

 لاحلا اذه ىلع ضعب نود لاجآلا ضعب عزن ىلع اقفتافةثالث وأ نيلجأ هل الئجأ نإ

 الب نهرلا ناك نإو ، ايرخس نوكي نأ هللا مهمحر اوديري ملو كلذ زوجي يأ
 « نهرلا هل اددجو هاخسفأ نإ الإ ال : ليقو “ لجأ ىلع اقفتي نأ ايهلف لجأ
 نهرلا طورش زوحتو “زاج هدعب وأ هنود لجأ لجؤي نأ اقفتاو لجأ ناك نإو

 عم نينهارلا دحأ قفتا نإو ى نهترملاو طلسملا نيب ال طلسملاو نهارلا نيب اهلك
 . هبيصن يف زاج طورشلا ىلع نهارلا عم نينهترملا دحأ وأ طلسملا وأ نهترملا

 زاج طورشلا ديدجت دارأف انهار وأ انهترم نونجملا قافأ وأ لفطلا غلب اذإو
 ص نهرلا ددمت نإ دحاو ءيس يفو “ هضعب يف زوجي نهرلا يف زوجي ام لك اذك و

 ةيمستلا عيب زوجي امم ناك نإ زاج رخآلا نود امهدحأل لجاف نيلجرل نهر نإو
 امم ناك نإو ى ايرخس رخآلا بيصن نوكيو هبيصن هل لجأ يذلا عيبيو « هنم

 اداراف ةيمسقلا عيب هيف زوجي ام ناك نإو “ هلك فقو هنم ةيمستلا عيب زوجي

 )١( هركذ مدقت .



 لجرل نالجر نهر نإ كلذك ى همسق زجم مل هبيصن هل لجأ يذلا ميبيل همسق

 نيد نأ ىلع نيلجرل نهر نإو “ رخآلا نود امهدحأ هل لجأف ادحاو انهر دحاو

 ق ال نهر وأ < كلذ فالخ نيمتو ءاوس رخآلا نيدو هنأ ىلع وأ رثكأ اهدحأ

 نيد هيلع امنإو هيلع نكي مل هنأ نيبتف نيد يف وأ ايهنم دحاول نيدلا اذإف اهنيد
 وأ نهرلا لبق تام هنأ نيبتف هرمأ يلؤ نم نيدو هنيد ف نهرلا ذخأ وأ رخآ

 لكاشتف رخآلا4تقوب ملو اهدحأ تقوف نقرتفم نينهر نهر ناو > رجحم ل غلب

 :امهدحأ لاق نإ اذك و « نهرلا بحاص نذإب الإ امهدحأ عبي الف هل تقو يذلا
 ٠ ملعأ هللاو نويدلا وأ دحاولا نبالا كلذ ف ءاوسو > هنىصي ملو اذك تقو



 لصف

 لجأل ا دنع هعيب هدقع دنع طرتشي ل ام يرخسل ا

 هدعب وأ

 لصف

 هعيب هدقع دنع طرتشي م ام ) مدقتملا رثألا يف روكذملا ( يرخسلا ) نهرلا

 ريغي ايرخس نوكي دق نهرلا نآل رثألاب هتدبق امنإو ( هدعب وأ لجألا دنع
 نإ : ليقو ى رم امو اذه ىفانتل هانقلطأ ولف ى رم اك رثآلا يف ةروكذملا ةفصلا

 ايرخس نوكي الو هدعب الو لجألا دنع اركذي مل ولو ايرخس نوكي ال نهرلا
 اطرش اطرش نإ الإ كلذل دقعي هنأل هدعب وأ لجألا دنع اقلطم عابيف “ام ءيشب

 الجأ هل المجي وأ لجأ هل العجي ال نأ ايرخس نهرلا هب نوكي اممو هطرش ايهلف
 اذك لجأ وأ اذك لجأ وأ اذك لجأ لوقي نأ لثمو “ داصحلاك الوهج

 ل نيد يف نهرلا يف لجألل جاتحي امنإو ث اذك لجأ ىلإ عبت الف هيف عبت مل نإف
 :« ناويدلا ه يف اك جاتحي : ليقو “ لجأ ىلإ هنهر جاتحي الف لح ام امأ و « لحي

 المج نإو “ زاج تئش تقو عب : لاق نإو ص الصأ هل لجأ ال ام اذك و



 > امهدحأ توم زوجو » رم امك نهترملا ثراو هعاب اتام اذإف

 : يرخسلا مكح يف هنهر دعب ناويحلا يف ثداحلا لسنلا اذكو

 : ليقف ى زئاج : ليقو ط هلصأ نم نهرلا لطب خيطبلاو نيتلا لثم دسفي الجأ
 ال ةدم لجؤي امنإو 0 عيب هداسف فسخ اذإ : ليقو < هداسفب نهرلا بهذد

 تقو ىلإ نمثلا كسمأو عيب هيف دسفي الجأ "لجأ نإ : ليقو ث اهيف دسفي
 نم لقأ الجأ هل لجأ نإو : « ناويدلا ه ظفلو هيضقبف نيدلا لجأ لولح

 وأ ةنس فلأ الجأ هل لمج نإو “.زئاج : لوقي نم مهنمو ى زوجي الف مايأ ةثالث
 نهر نإو ث لجألا كلذ زوجي الف نوهرملا ءيشلا هيعي ال ام وأ هناشيمي ال ام

 ال لجأ هل لعجيلف كلذ هبشأ ام وأ خيطبلا وأ نيتلا لثم هداسف عرسي ام هل

 ص زوجي الف ءيشلا كلذ هيف دسفي الجأ هل لعج نإو ص ءيشلا كلذ هيف دسفي

 ص زجي مل مايأ ةثالث نم لقأ لجألا لمج اذإو « .ها زياج : لوقي نم مهنمو

 .. يدنع حيحصلا وهو زاج : ليقو

 ثراو هعاب ) نهترملاو نهارلا يأ ( اتام اذإف ) ايرخس نهرلا نأ حص اذإو
 اذإف :لاق ذإ لصفلا لبق ( رم اك ) عبي مل ام اذكهو ثراولا ثراوو ( نهترملا

 تام نإف ( امهدحأ تومب ) هعىب ( زوجو ) هعيب نهترملا ثراول زاج اتام

 نإو : « ناوبدلا » يفو ك هثراو هعاب نهترلا تام نإو ى نهترملا هعاب نهارلا

 يفوتسيو هيف هعيبي لجأ يرخسلا نهرلل لعجي نأ نهارلاب نهترملا كسمتسا
 يرخسلا عيب ىلع ا۔ةفتا اذإو “ صخرب نم مهنمو “ كلذ هيلع سيلف هلام سأر

 ( يرخسلا كح يف هنهر دعب ناويحلا ) نطب ( يف ثداحلا لسنلا اذكو ) زاج
 هعيب ثداحلا لسنلل طرشي مل هنأل امهدحأ تومب زوجو اهتوم دعب الإ عابي ال
 ا۔ه امأو ،ايرخس نكي مل هدعب وأ هثودح لبق اطرش ولف “هدعبو لجألا دنع
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 : هعيبل تق و ةو نإو ك نه ة رملا ءاش تم عابي نهر لجاع يف نهرو

 ااا . : ، زوجو « حصي

 امأو « ايرخس نهرلا ناك نإ الإ ايرخس سيلف نهرلا دقع تقو نطبلا يف ناك

 نهرلا ناك نإ الإ دقعلا دعب تثدح ولو ةيرخس تسيلف ناويحلا تالغ رئاس

 . [_, رخس

 ( نهترملا ءاش ىتم عابي انهر ) لجالا دعب لجآو ( لجاع يف نهريو )
 نيعملا نال ( حصي مل هعيبل تقو نإو ) ءاش ىتم هضبقي نيدلا وهو هلصأ نأ اك

 نأب ليق دقو هل ريخأت الو لجاملا نيدلا وهو هلصأل تقو ال هنألو ةمذلا هلبقت ال

 ( زوج و ) “ ءاش ىتم هبلط ضرقملف هيلع اقفتا ولو تبثي ال ضرقلا يف لجألا
 بلط نهترمالف طقف نهرلا ريخأت يف انه طرشلاو « مهطورش ىلع نينمؤملا نال
 وهو ءاش امهيأ بلطب نأ طرتشا نإ الإ الف هدعب امأو ى نهرلا لجأ لبق نهارلا
 بحاص لعج ول هنألو ‘هلصأ نود ءيشل تيقوت نم عنام ال ذإ ‘ يدنع حيحصلا

 نهر نإو ى زاجل ميرغلا يضرو الجاع هنوك دعب لجاعلا اذهل لجأ لجاعلا نيدلا

 ىتح هضبقي وأ هيضقيو هضبقيو نيدلا لجأ لبق نهترملا عيبي نأ ىلع لجؤم يف
 يفنو ص نالوقف ءاضقو هضبق لح اذإف “نيدلا لجأل هعيبي وأ هيضقيف لجألا لحي
 وأ هدعب وأ نيدلا لجأ لبق نهترملا هيف عيبي امولعم الجأ لعجي : « ناويدلا »

 لبق هالعج اذإو ى هلام يف هاضقو نمثلا كسمأو نهرلا عاب هلبق ناك نإف “هعم
 تيقوتلا ىلإ جاتحي ال : ليقو “ اذكب هدعب وأ اذكب هلبق الاق هدعب وأ لجألا

 . هدعبو لجألا دنع عيبأ : لوقي نكلو هدمب اذكب

 ركذي مل نإو “ لجألا لبق عيبأ : لوقي نكلو هلبق جاتحي ال : ليقو
 امهريغ هركذو هاركذي مل وأ سانلا نم هريغ وأ نهترملا هركذو لجالا نهارلا
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 هنمض ام هيلع لحي ال نأ طرتشاف لجاع قح يف انيمض ىطعأ نإو
 يذلا لجألا لحي ىتح هبر هيلع هكردي الو زاج اذك لجال

 نيدلا ريخأت بجوي ال ةلاملا ريخأتو . مزتلا ام همزليو ى هيلإ نمض

 امك اذه كل تنهر : لاق نإو . ءاش امهيأ موزل هبرل زاج ثيح

 نالفل نالف نهر

 نإو “هماقمب [ لك ليك وو « هركذي مل نم هلبق نإ الإ زجي مل طقف نهارلا هرك ذ وأ
 مدقتو ى زاج نيدلا لجأ دعب رهشك اذك ةدمب نيدلا لجأ دعب عيبي نأ ىلع نهر
 يضتقي اذهو“نهرلا هيف يذلا نيدلا يفةموصخلا بصني ال مكاحلا نأ « رثألا » نع
 ال : لاقي نأ الإ ةموصخلا ىلإ جاتحا امبر هنأل نيدلا لجأت نهرلا لجأت اذإ هنأ
 . نايدملا ةءارب ناك وأ نهرلاك الجؤم نيدلا ناك اذإ ةموصخلا بصني

 نم ةءارب هنأ هعضو لصأ نهرلا نإف “ نهرلاك كلذ يف ةنايضلا تسيل ( و )

 ( لجاع قح يف انيمض ىطعأ نإ إ ف “ طرشب الإ اعم اهموزل هل سيل و نيدلا
 ناك اذإو ع ( اذك لجأل هنمض ام هيلع لحيال نأ طرتشاف ) هلجأ لح لجآ وأ
 نمض يذلا لجألا لحي ىتح هبر هيلع هكردي الو زاج ) هيلع لح اذك لجأ
 (هبرل زاج ثيح نيدلا ريخأت بج وي ال ةلامحلا ربخاتو ؛مزتلا ام همزليو هيلا

 لومحللل هل عوجر ال : ليقو “ هنع لومحملاو ليملا ( ءاش ايهيأ موزل ) ةلمجلا يف
 ىلإ عوجرلا قحلا بحاص طرتشا نإ الإ ةءارب هنع لومحملا طرتشي مل ولو هنع
 لح اذإو ص هنع لومحملا بلاطي ةنايضلا لجأ لحي مل ايف ةلأسملا يف امأو « ءاش نم
 كل تنهر : لاق نإو ) رم ام "دح ىلع للا : ليقو « ليملا بلط وأ هبلط

 اذه هنهتراو هنع كفو نهرلا كلذ وأ رخآ انهر ( نالفل نالف نهر ايك اذه
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 1 حصألا وهو ىمسملا ابطرتشا نإ طورشلا نود نهرلا زاج

 عاب تعقو نإف 2 نهرلاك

 طرتشا هنأ نهترملا وأ نهارلا ملع ءاوس ،اهضعب وأ نهرلا طورش نالف طرش دقو

 م امهيلك وأ نهترملا وأ نهارلا نأ ىلع "لد تمقو نإف : هلوقو « ممي مل وأ نالف
 . ( طورشلا نود نهرلا زاج ) امي مل وأ املع ءاوس مكحلاو ملعي

 انالف نأ ملع ولو ( حصألا وهو ) روكذملا نالف ( ىمسملا اهطرتشا نإ )و
 .نالف نهر اك : لاق لب ةلمجب الو ةلصفم دقعلا يف طورشلا ركذي مل هنأل طرش دق

 لب ث اظفل وأ ةينو اظفل ةلاهجلا هيفف نهرلا عاقيإ قلطم هبشلا هجو لعلف : : طقف

 دعاوقلاو لوصألا نمف اهملعي مل هنأ نيبتو نالف طورش اطورش هل نأب حرص ول

 نهارلا ا_معي مل ولو ( نهرلاك ) نالف طورش هل ( تزوجو ) نالوق هيف
 زاج اعم نهترملاو نهارلا ملع نإ و ى اهب امهالك وأ امهدحأ حرصي ملو نهترملا و

 هبحاص هملع مرحأ امع ناسنإلا م ارحإب هىبش كلذو ى ًامطق هللا نيبو اهنيب ايف

 زاوجلا اوححصي ملو ؤ هزاوج حيحصلاو ص هبحاص هيلع مرحأ امب ملعي نأ ريغ نم

 يف سبل انه امو ةدابملا يف اهنألو للع هنامز يف تدرو مارحإلا ةلأسم نأل انه

 حيحصلا و“ وه نبأ ةفرعم ريغ نم مامإلا ىلع لوخدلا ًاضنأ كلذ هش أو 2 ةداصلا

 دقع ةيفيك و هنهر نالف لجؤي ام ىلإ در اذإ فالخلا اذك و ى اذه عنم مهدنع

 نالف هىف عيبي يذلا لجألا وه نهرلا لجأ : لوقب نأ لثم نالف لجاك هلجأ

 لمشي فنصملا مالكو « لاثملا اذه يف عنملا ىلع « ناويدلا» يف اورصتقاو ث هنهر
 . كلذ ف فالخلا

 نهرلا نهترملا ( عاب ) ىمسملا نالف نهر يف نهرلا طورش ( تعقو نإف )
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 هقادصإو هتبهو هعيبو ناويح نهر زاج و 4 ًاي رخس راص الإو هدنع

 " وتع مالا قتع لهو > ينثتسا نأ هنطب ف ام نود هب ءاصيإلا و

 ، نالوق ؟ال وأ ينثتسا ولو اهلمحل

 : هلوقب هركذ يذلا ريخألا لوقلا ىلع هدعب اذك و “ لجألا دنع يأ (هدنع)
 نأ يف مالكلا ضرفل ةاواسملاب موهفم هنأل هدعب فنصملا ركذي ملو ‘ تزوجو
 لك وهو “ نهرلا عيب تقو ى هدنع : هلوقب ديري نأ لمتحيو “ تمقو طورشلا

 هيلع لولدملا زوملا ىلإ هدنع ريمض دري نأ لمتحيو ‘ راصحنا الب لجألا دمي تقو

 ( ايرخس ) نهرلا ( راص ) عقي ل لجآلا ىتح طورشلا عقت ( الإو ) تزوجي
 هلف ضمب نود ضعب عقو نإو ك "رم اك امهدحأ توم دمب وأ اهتوم دعب عا

 . عق و ام

 هقادصإو هتبهو هعيبو ) قطانو ىتطان ريغ ( ناويح نهر زاجو )
 هب ةزئاجلا تالماعملا نم ةل٬اعم لكو هؤادهإو هب ةراجتسالاو ( هب ءاصيالاو

 ء نثتسي مل نإ هنطب يف ام عم كلذ زوجي اك ه ( ينثتسا نإ هنطب يف ام نود )

7" 
 الب عويبلا يف نيلوق ركذو ى ءانثتسإلا كلذ زوجي ال : ليقو ى نثتسي مل نإ دقعلا

 اهلحل قتع مآلا قتع لهو ) ى راتخ هنأل زاوجلا ىلع انه رصتقا هلملو “ حيجرت

 الإو ينثتسا نإ هقتع اهقتع نوكي (ال وأ ) هتاك ذ همأ ةاك ذ نأ اك(ينشتسا ولو
 مألا ةاك ذ نوك هملع درب الو ص يناثلا يدنع اهحصأ ( ( نالوق ) ؟ هقتع اهقتعف

 "۔.ددجل اهنم هجارخإ دعب ايح دجو ولف ى حبذلا دعب ًاتىم دجوي ايف هنآل هتاكذ



 هت الغ لك أ زاوج الو لجألا لبق هعيب طارتشا حصي الو

 نالو « اهنطب يف اهنينج ىبحيو تومت نأ اهل يكذملا رايتخا يف سيلو ى ةيكذتلا هل

 . ضرملاو ةحصلاو دجلاو لزملاب عقي عرشلا يف هرمأ دك ؤم قتعلا

 حيحص نمه رلاو (لجألا لبق) نهرلا عيب يأ ( هعيب طارتشا "حصي الو )
 ال هنأ ىلع زوجي : ليقو ‘ طرشلا لطبو نهرلا حص انلق اذإ طرشو عيبك
 لبق هنيد كردي ال هنأ لوألا هجوو “ لجألا لحي ىتح هقح يف نمثلا يضقي

 نأ يناثلا هجوو ى لجألا لبق هعيب كاردإ هل زجي ملف نهرلل لصأ نيدلاو لجألا
 لبق نيدلا ىطعأف ميرفلا يضر ول هنأو لجألا لبق نبدلا ضبق ةلزنمب سيل هعبب
 ال يأ ( هتالغ لكأ زاوج ) طارتشا (الو) ص هنود وأ عضوب هضبق زاجل لجألا
 نبةدلا ىلع ةدايز اهكلمتو هتالغ لكأ هبناج نم غوسي نأ هيلع طرتشي نأ حصي
 هل زوجيف هدعب امأو “ لجآلا لبق نيآدلا نم ةبساحم الو هدعب الو لجألا لبق
 طارتشا «كلام» زاجأو « طرشلا اذه عنم حيحصلاو « ةبساحمل اهكلمت ظارتشا

 نهرلا ناكو لهجلا نم جرخيل كلذل ةدملا تنيع نإ عافنتسإلاو ةلغلا لكأ نهترمل

 ،نمثلا نم ءزج ةكرتشملا ةعفنملا عيبلا يف هنأ كلذو ضرقلا ريغ عيبلا دقع يف
 دعب هل اهحابأ ولو ضرقلا يف كلذ زوجي الو ءيش عم ةعفنم نوكينأ زوجي نمثلاو

 ضوملابو ى نايدم ةيده ضوع ريغب كلذ نأل عيب الو ضرق يف حصي مل دقملا
 هنوك ريدقت ىلع ذإ قحلا وه هلا مهمحر _ انباحصأ هيلإ بهذ امو “نايدم عيب

 . ةرطاخلاو ةلاهجلا هلخدت نمثلا نم اءزج

 لكأي وأ نهرلاب عفتني نأ نهارلا وأ نهترملا طرتشا نإ : « ناويدلا » يفو

 نهرلا ةنؤم نم هملع بجو ام رخآلا ىلع امهدحأ طرتشا نإ اذك و “ لطب هتلغ
 ص هتنؤم هيلع نوكت نأ ىلع هعفن وأ هتلغ نهترملا طرتشا نإو ى اضيأ زجي م



 هعفانم عافتنإلاو هنابلأ برشو هباود بوكرو هتويب و هرود ىنكسو

 هنيد يف نوكي نأ الو نهرلا يوقتل كلذ طارتشا زاجو « نهترملل

 ه هيلعف صقن نإو هلف داز نإ نهرلا

 الب عافتنإلا ىلع يهنلا لمح هنأ مولعم لجأل عافتنإلا طارتشا زاجأ نم هجوو
 باودلا ءارك و فوصلاو رامثلاك كلذو ى ض وملا مدع ىلع ‘ ضعب هلمح اك طرش

 ص نهرلا يه رود يأ نهرلا رود يأ ( هرود ىنكسو ) ‘ كلذ ريغو رودلاو
 هباود بوكرو هتويبو ) يردصملا ىنعملاب .نهرلا وأ ى نهرلا قلطم رود وأ

 صاخ ىلع ماع فطع تناك ةعفنم يأ ( همفانمب عافتنالاو هنابلا برشو
 وأ لكألا وأ كلذ كلمت نآل ص كلذ زجي مل نإو « زاوجب قلعتم ( نهترملل )

 ضرألاف رزجلا عيب ىمسي اك ابرلا عاونأ نم ابر ناكف هقح ىلع ةدايز هب عافتنإلا
 . . ابر لسرتسملا ريغ ثيدحلا يف يمس امكو ثابر

 ص ةعبات يه ذإ تلهج ولو اهلك عفانملا نم روكذملا ( كلذ طارتشا زاج و )
 نوكي نأ طرتشي ناب ( نهرلا يوقتل ) عوبتملا يف رفتغي ال ام عباتلا يف رفتغيو
 ءاركلاو فاوصألاو نابلالاو رايثلاك نهرلا عيبي اك هعيبي نهرلا يف الخاد كلذ

 ضبقؤ لجألا لولح لبق ولو ى اهعاب اهداسف فاخ نإو اهعاب نهرلا عاب اذإ
 هقح سنج نم ناك نإ همضقي ءاركلا اذك و « هضقيف لجألا لحي ىتح اهنم

 نيعلاب وأ هسنج هعاب هسنج نم نكي مل نإو « لحي ىتح هسبح الإو لجألا لحو
 نهرلا طورش يف لخدو اذه هبشا ام اذك و “ هسنج اهب ىرتشاو

 . اهَّع اذإ

 ىلع نهرلا ( داز نإ نهرلا يف هنيد نوكي نأ ) ىلع يضارتلا حصي ( الو )
 نهرلا ذخأيف ى هصقن ( هيلعف صقن نإو ى هل ) هتدايزب هلك نهرلا ( ف ) نيدلا
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 عرفلاو هعم : ليق ى هئامنو هنع ةلصفنملا هتلغو هتلغ نم اذهو
 باهنلا و عيبلا ف نهرلاك : لقو > هلصأل عبات

 ( هتلغ نم ) صقن وأ داز نهترملل نهرلا نوك نم روكذملا يأ ( اذهو ) طقف

 نهرلاف كنيد كفوأ مل نإ : هل لوقي نأ هقلغ نمو كاكفنإلا نع هسابتحا وهو

 ةراشإلا نوكت نأ زوجيو ى كل وهف اذك نكي مل نإ وأ اذك ناك نإ وأ « كل

 نمثلا نم ةدايزلا ذخأي نأ نهترملا طارتشا امأو ى نهترملا ىلع هصقن نوك ىإ

 لام لكأ كلذ نأ زاوجلا مدع ةلعو “ كلذ ىنعم يف وهو زوجي الف عيبلا دمب
 نمرلا نمث ىلع كديزأ ال نأ نهارلا طارتشا امأو ص راهقلا هبش وهو “ قح الب

 ( هنع ةلصفنملا هتلغو ) زئاجف في مل نإ ينديزت نأ نهترملا وأ كنيدب في ما نإ
 كردت مل ام ةلصتم يم : 7 ص ةلصتم ريبأتلا لبق يهو“ موق دنع ةربؤملا ةلغلاك

 غلب يذلا فوصلاكو ى عطق ام مكح نيلوقلا ىلع تكردأ وأ ترّبأ اذإ اهمكحف
 كلذ كردأ اذإ هكاوفلاو لوقبلاو رامثلا رئاسك و لصفنا ام كح يف هنإف زجي نأ

 ناصغأ ةدايزو ى نمسو ظلغو ربكك هسفن يف ءيشلا ةدايز ( هئامنو ) ءاركلاكو

 ى رثآلا ه يف هنأ ىلوألاو ث « رثآلا » مالكل ًآرسةم خيشلا لاق ام ىلع دئارجو

 هبشل لديو “ تاناويحلا ىف ءامنلاو تابنلا يف ةلغلا لعجي وأ فدارملا فطمك
 . . ريمضلا فنصملا دارفإ فدارتلا

 عبات عرفلاو ) اهباهذب نبآدلا بهذي الو ( هعم ) عابتو لقعت ( ليقو )
 يروثلاو ةفينح وبأ لاق هبو ى اهباهذب بهذي الف ةرضملا يف ال ةعفنملا يف ( هلصأل
 ( يف نهرلاك : ليقو ) « ةباتكلاو ريبدتلا يف همأ مكحل عبات لمحلا مكح لاق اذك و
 نم دحأ هدسفأ ام ةميقو اهباهذب نيدلا باهذ ( باهذلاو عيبلا ) ك ءيش لك

 ام : «كلام» لاقو “هتلزنبب نهرلا لصأ نم وأ ءاينلا نم هدسفأ امو ىاهتلزنمب ةلغلا



 لخدت . اهبرل يه : لىق و ({0 هتلغ ف ءافو دح و ام عابي ال و

 ص همارغ" هيلعو همنغ هبحاصل نهر قلغي ال ه : ولع هلوقل

 نكي مل امو ص لماك نهرلا يف لخاد هنإف هتروصو هتقلخ ىلع نهرلا ءامن نم ناك
 ى لخدي مل مالغلا جارخو رادلا ءارك و ربؤملا وأ كردملا لخنلا رمتك كلذك

 ال ربؤملا وأ كردملا رمتلاو ‘ طرش الب اهمبتي عيبلا يف همأ مكح هكح لمحلا نأل
 . طرشب الإ عبتي

 هنمو ءالا امأو “ ةلصفنملا ) هتلغ يف ءافو دج و ام ) نمرلا ( عابي الو )

 وهو زجي نأ غلبي مل فوصك و « نيلوقلا ىلع كردت مل وأ ربؤت مل راثك ةلصتملا ةلفلا
 يف ( لخدت مل اهبرل يه ) ةلصفنملا هتلغ ( ليقو ) “ هعم عابي نهرلا تاذك
 هلوقث) يمفاشلا لاق هبو « هل داز ام ينعأ هتدام تناكف هيلع هتعفنم نأل نهرلا

 قلغي ال » ) ةريره يبأ نع بيسملا نب ديعس ةياور نم ( ملسو هيلع هلا ىلص
 مهدحأ ناك هنأ كلذو ( <0١ همرغ هيلعو همنغ ) نهرلا وهو ( هبحاصل نهر
 نإ وأ ى كقحي كل وهف كئفَوأ مل نإف اذك و اذك تقو ىلإ طرتشيو نهرلا نهري

 ال يأ « نهرلا قلغي ال » لاقف ڵ كلذ قلع ينلا لطباف كقحب كل وهف كتآ م

 . هكلم نع لطبي الو هبحاص كف نع سبتحي

 لاق ڵ هبجوي ال طرشلاو “ عيبو طرش وأ عيب يف نيطرش لثم اذهو
 داز امف :هلوق ىلإ رظنلاب اذه “عيب يف نيطرش هلوق نإ : خيشلا مالك ىلع ةتس وبأ

 عفد مدع طرش و دئازلا ذخأ مدع طرش عم عيبلا يضتقي هنإف خلا هقح ىلع هنم
 نإف ص ثيدحلا هيف درو ام لصأ ىلإ رظنلاب اذه عيبو طرش ول :هلوقو “صقانلا

 ٠. هحام نباو ينطق رادلاو يمفاثشلا هاور ) ( ١



 ص يروص عيب كقحب كل وهف : هلوقو ‘ طرش اذك تقو ىلإ طرتشي : هلوق
 : « ناويدلا ه يفو “هيلع اقلعم عيبلا نوكل هححصي ال ىنعمب هبجوي ال طرشلاو

 راص نهر لجرل لجر نهر اذإ مالسإلا لوأ يف ناك هنأ باتكلا يف ركذو

 نأ للع هللا لوسر مهرمأف كلذ خسنف هتنؤم لمحيو نهرلا تالغب عفتني نهترملا

 نإو ى هنهر زوجي الف نهرلا يف ايصاختي نأ هيلع طرتشا نإو ى كلذ اولعفي ال

 اهنم يفوتسي نأ وأ هتلغ عيبي نأ طرش نإو « زجي مل رخآ ائيش عيبي نأ طرتشا

 الو نهترملا ديب نوكي ال نأ نهارلا طرش نإو ى زاج اهنم هقح يضقي نأ وأ
 . . اناسنإ هيلع اطلس نإ الإ زجي مل هعيبي

 طرش نإو ى زجي مل هعيب يليف نهارلا ديب نوكي نأ نهترملا طرش نإ اذك و
 ال نأ طرش نإ اذك و « زجي مل ةمألا يآرستك همكح هنع لوزي ال نأ نمارلا
 « زاج اذك قوس وأ هتروشم وأ نالف رضحم طرش نإو ى هتروشمبالإ عيبي
 يف ركذو ى زجي مل هنيد.يف هكسمأ هلام فوي ملو لجألا ءاج نإ هنأ طرش نإو

 طرش وأ هيف لمعي وأ ينبي وأ هيف سرغي نأ طرش نإو ى زئاج هنأ باتكلا

 ال نأو نهرلا باهذب هلام بهذي ال نأ طرش نإو « زجي مل عافنتسإلا نهترملا
 طرش نإو “زوجيال :ليقو « زاج لضفلا نهارلا طرش وأ لجأ لوطب خسفني

 نهرذنإإ اذك و«نهترملا هضبقي نأ وأ هضبق زوجي ال ام امهدحأ يف طرش وأ نينهر
 هلوق ىنعم أطوملا يفو ، زجي مل عافتنإلا امهدحأ طرشو دحاول نانثإ وأ نينثإلا

 لجرلا نهرب نأ ثيدحلا اذه ريسفت نم ىورب ايف "اح نهرلا قلغي ال » : وتلل

 )١( هركذ مدقت .

 



 ٠ كاكف يأ نيدلا ةمارغ هملعو هجارخو هتلغ هل هانعم له

 : نهترملل نهارلا لوقيف هيف نهر امع لضف نهرلا يفو ءيش يف لجر دنع نم رلا

 .لحي الو حصيال اذهف“هيف امب هل نهرلاف الإو هل هيمسي لجأ ىلإ كقحي كتئج نإ

 ناك نإف : دمحم وبأ لاق لجألا هب رظتني ال لطاب نهر وه : سنوي نبا لاق
 هب قحأ تنأو كقح ذخأت ىقح نهرلا سبح كلو فلسلا لح لجؤم فلس يف
 ةدقع يف فلسلا وأ عيبلا عم نهرلا اذه ناك نإو : سنوي نبا لاق “ءامرغلا نم

 ف هل حصي ام يردي ال هنأل امج نهرلا و فلسلا وأ نهرلا و عيبلا دسف ةدحاو

 هنأل لكشم وهو ؛ لاق اذك « نهرلا وأ فلسلا الو نهرلا وأ نمثلا هتعلس نغ

 : يمصاملا لاق 0 حمحص نهر لك يف دوجوم

 عقو يهنلا هقح نم هفاصنإ عقي ال ثبح نهرلا كلام طرش نع

 يأ ( هل ءانمم له ) ‘«١' همرغ هملعو همنغ هبحاصل » : هلوق يف اوفلتخاو

 وأ ةلصتم اهوحنو فاوصأو نرابلأو رامث نم ( هتّساغ ) نهارلا وهو هبحاصل

 بلجي امو « امهوحن وأ دبع وأ راد ءارك نم هنع جرحي ام ( هجارخو ) ةلصفنم
 ك بستكاف نهر دمك و تداصف تنمهر ةكشكو داصف نهر دص بلحكك هب

 اهيف انه هلخدأ مل امنإو « دعبو لبق ةرابعلا هذه ريغ يف ةلغلا يف لخاد هلك اذهو
 دعي اصوصخ هجارخو : هلوق نوكيف اهيف هلاخدإ انلو جارخلاب هنع ربع هنآل

 رسكب ( كاكف يأ ) ماقملا نم مولعملا نيدلل ريمضلا ( نيدلا ةمارغ هيلعو ) مومع

 )١( هركذ مدقت .



 ؟ هصقن هملعو هتداىز هل وأ هتبانجو هتقفن و هتبصمو هدم نهرل ١

 . . . .. ...... ... ... ... بتداليوآت

 ام يأ ( هتبيصمو ) نيدلا ءاضقب ( هنم نهرلا ) حصفأ حتفلاو اهحتفو ءافلا
 نيد نم صقني الو نهارلا ىلع بهذي هنإف كهضعب وأ هلك هباهذ نم نهرلا باصأ
 نإ ( هتقفن و ) ى هنم ةءارب ال نيدلاب ةقث نهرلا : لوقي نم دنع اذهو “ نهترملا

 ريغ هيلإ جاتحي ام لكو سوبلمو بورشمو لوك أم نم اديبع وأ اناويح ناك
 مهنادبأ وأ سانلا لاومأ يف ( هتيانجو ) ىلامت كلا ءاش نإ يتأي ام ىلع هنكسم

 ىلعهتبيصمو نمرلا ةيانج نا خيشلا مالك ين«نهترملل زوجي ال ام»باب لبق يتأيسو
 امأو ( هصقن هيلعو ) جارخو ءامنو ةلغ نم ( هتدايز هل وأ ) لوق وهو نهترملا
 ؟ هتنامأ يضر دق نهارلا نأل ءيش نهترملا نيد نم صقني ال لوألاكف راضملا
 : نل هلوقل لكشم وهو نهترملا نيد نم بهذي ال هنأ ف ناقفتم ( ناليواأت (

 هملعو : لاق ثيح «هنم» هلوق يف ريمضلا عجر خيشلا لعلو ١ هيف امب نهرلا »

 دارأ خيشلا لملو ى نيدلا ىلإ هنم هتبيصمو هيلع هكاكتفا يأ نيدلا ةمارغ

 باهذب لاق نممو ڵ كلذ وحن وأ ةقفنلا وأ لثم ناويحلا يف ةيانجلا ةبيصملاب

 نيلدتسم ثيدحلا لهأ روهمجل بسنو.روث وبأو“دمحأ و يعفاشلا نهارلا ىلع نهرلا

 يعازوألاو كلام .لاقو “نييفوكلا روهمجو ةفينح وبأ لاقو “همرغ هيلعو :هلوقب

 باغفي ال امو “ نهترملا نمف ضورملا نم هيلع بافي ايم ناك نإ : يتبلا ناتعو
 همنغ : ةفمنح وبأ لاقو ى نهارلا نم هكاله ىفجي ال ايم راقعلاو ناويحلاك هيلع
 باحصأ لاق اذك و « هنع صقن ام همرغو نيدلا نع هنم لضف ام ثيدحلا يف

 ءادتبا ءافيتسإلا هب قلعت نيع هنأ « نهترملا نم : لاق نم جتحاو ى ةفينح يبأ

 . هركذ مدقت ( ) ١

 



 اهمكحف هتاذ يف ءيشلا ةدايز ناويحلاو ةلغلا رجملا ءامنك ةلصتملاف

 . . . . . . . نهرلا مكح

 يفوتسي ىتح هكسماأ اذإ عئابلا دنع عيبملا فلت هلصأ اهفلتب طقسي نأ بجوف
 ث نهترملا لام نم بهذي مل نهرلا بهذو ءاش اهيأ مازتلا طرش اذإو ى نمثلا هنم

 ىلغي ال ه ثيدح نهترملا ىلع نوكي ام باب نم نهرلا باهذ يف خيشلا ركذو
 ص هتبيصم يأ نيدلا ةمارغ هيلعو نهرلا ةدام هل ىنعملا : لبق هنأ خلا « نهارلا

 هل :ليقو “نيدلا نع صقن ام يأ هناصقن هيلعو نيدلا ىلع نهرلا ةدايز هل : ليقو
 هنأ قلغي ال ىنعم : « ناويدلا » يفو “ قفني امم ناك اذإ هتقفن هيلعو نهرلا ةدايز

 نيدلا نم يقب امب نهارلا ىلع عجريو هنمث فوتسيلف نيدلا نم لقأ نهرلا ناك اذإ
 اذإ ينعي همرغ هيلعو نيدلا نع لضف ام ينعي هحبر يأ همنغ هبحاصل :هلوق ىنعمو

 وذ وهو : هلوق امأو « نيدلا نم هل يقب امب هيلع عجرف نيدلا نم لقأ نهرلا ناك

 فوتسيلف هعاب نإو ؤ هيف اب بهذ بهذف ءاوس نيدلاو نهرلا ناك اذإ قالغنا

 ` يأ ( ءاينك ةلصتملا ) ةلغلا ( ف ) ه أ هيلع كردي الو ائيش كردي الو هلام سأر
 ءامت ( و ) صوخلاو ديارجلاو قاروألاو ناصغألا ةدايزك ( رجشلا ) ةدايز

 نأب ( ناويحلا ) ءامن ( و ) نمسلاو نانسألا تابنو هظلغو هربكك ( ةلفلا )

 كلذ دمب ومنتف ةكردم وأ ةربؤم يهو نهرلا يف اهلخديو لصألا عم اهنهري
 ومنتو لاخدإ الب لخدتف ةكردم ريغ وأ ةربؤم ريغ هيف يهو اهلصأ نهري وأ
 ال امم ءيشلا يف داز ام يأ ث ربخ ةدايزو أدتبم ةلصتملا ( هتاذ يف ءيشلا ةدايز )

 ربخ وأ“ءامن نم لدب ةدايزو ربخ ءانك و أدتبم ةلصتملا وأ رخآ سنج مكحب هل مكحي

 بهذيو هعم عابت ( نهرلا كح اهمكحف ) ةلصتم اهنأ ةلغ يف تبث اذإو “ ناث
 . باسحلا ىلع اهباهذب نبالا
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 ةلصفنملاو « هيف ةثداحلا ةلغلا نم هعيب تقو ةكردملا ريغو لمحلا اذكو
 . كردت مل نإ رامثلاك همكحاهمكحف هنم اهلصأ ناك نإ

 يف يأ ( هعيب تقو ةكردملا ريغ ) ةلغلا ( و ) اهنطب يف ( لمحلا اذكو )
 هدعب وأ عيبلا تقو هدقع ناكو هلجأل نهرلا دقع ام نهرلل نهترملا عيب تقو
 ( هيف ةثداحلا ةلفلا نم ) عيبل نهرلاك اقلطم قحل نهرلا نإف ليشمتلاك اذهو

 ثودحلاب اهفصوو ةك ردملا ريغ:هلوقل نايب اذك و « نوهرملا يف يأ نهرلا يف يأ

 تأ لبق نوهرملا ءيشلا تاذ يف تثدح يأ ةكردم ريغ هنإف اهثودح برقل

 ليوأت يف حيحص هجو اذهو:نهرلا لاح تثدح وأ ى اهكاردإ لبق نهرو نهرب

 دوعي نأ زوجيو “ لاكشإ الب نهرلا كح هيف ةلغلا كح : فنصملاو خيشلا مالك
 هنوك دعب نهرلا يف ةثداحلا ىنعمب هيف ةثداحلا هلوق نوكيو نمهرلل هعيب ريمض

 د۔هب تثدح ةكردم ريغ ةلغلا نأ دارملا نوكيف ةرابعلا نم ردابتملا وهو نهر

 ءيش لك يف هكح اهمكحو نهرلا عم عابت اهتإف اهكاردإ لبق نهرلا عيبو نهرلا
 فنصملا ةرابع تناك ولو اضيأ حيحص ىنعم هسفن يف اذهو ى نهرلا عيب اهلمشيف
 . رخآلا هب قحلأ هيلع تلمح اأف نيلاتحالا دحاب الإ قدصت ال

 هكح اهمكحف ) نهرلا نم يأ ( هنم اهلصأ ناك نإ ةلصفنملا ) ةلغلا ( و ).
 ءامن يه ةلصتملا نوكتف ةلصفنم ةلغ اكردملا ريغ راثلا ىمس ( كردت م نا راثلاك

 ةك ردملا راثلاك :لوقف ةلصتم اهيمسي نأب ةرابعلا هذه ريغ ىلوآلاو نهرلا تاذ

 راثلا نأ ىلع ىنب هنأ لمتحيو ى ةلصتم اهريغ نأ مهفيف ةلصفنم ةكردملا نوكتف

 ك ربؤي مل ام اهرجش نم ءزجك يه :ليقف ى راملا يف اوفلتخا مهنإف ةلصفنم ةربؤملا

 نإ اهنأ ،كردت مل نإ :هلوق نم ىلوألاب مهفيف“عطقت ام :ليقو “ كردت مل ام:ليقو
 ةك ردملا ةلفلا نأ خشلا مالك نم ردابتي يذلا نإف “ ةلصفنم تيمس تكردأ



 جراخ نم اهلصأو هنم ةدايزلا تناك نإو س فاوصألاو نابلألاو
 ء ثداحلا لسنلاو "يرخسلاك هعم عابت الو هعم تلقع

 ص تكردأو تثدح وأ ص ةكردم يهو اهلصأ نهر ى نهرلا مكح اهمكح ةلصفنم
 يهو هكح اهمكح ةلصتملا نأ اك « تكردأ مث ةكردم ريغ يهو اهلصأ نهر وأ

 نهرلا اهلمشي ةكردملا ريغ نأ هنم ردابتملاف « رثآلا ه مالك امأو ، كردت مل يتلا
 لمتحم نهرلا عم عابت ال ةكردملا ةلغلا نأب ربعي نم ريبعتو ث اهلمشي ال ةكردملاو

 ال : لاق نم لوق وهو ص رخآ ءيش اهنأل اهدحو عابتو نهرلا نم اهنأ ديرب نال
 لاح ةدوجوملا ةلغلاو لمحلا :«ناوبدلا» نم عضوم يفو “ دحاو نمثب نافلتخم عابي

 سيل : ليقو “ ثدح ام اذك و ى اقلطم هكح اهمكح نهرلا يف نالخاد نهرلا

 ى نهارلا نم عنميو ‘ هيف لعفب خسفي الو هباهذب نهرلا بهذي الف انهر كلذ
 . راصتخاب ه ا هنم عنمي ال : ليقو

 هركذ ام هل لديو ى اهلصأ عم ةرضاحلا ةعوطقملا ةلصفنملاب ديرب نأ لمتحيو

 ( نابلألاو ) همرحم نم نهارلا ةمأ تدلو ام ءانثتسا « نهترملل زوجي ام ه باب يف
 عطقت نأ تفلب يتلا رابوألاو رمشالاو ( فاوصألاو ) عرذلا يف ةعمتجملا

 وأ نهرلا دعب تثدح ولو “ءيش لك يف نهرلا كح هكح لصفنم هلك كلذف
 . هدعب تكردأ

 ليدع وهو نهرلا نم يأ ( هنم ةدايزلا ) يه يتلا ةلصفنملا ('تناك نإو )

 عابت الو هعم تلقع جراخ نم اهلصاو ) هنم اهلصأ ناك نإ ةلصفنملاو : هلوق
 تام وأ اتام اذإ عابت امنإف ( ثداحلا لسنلاو ) عابي ال هنأ يف ( يرخسلاك هعم
 سيل هنأل يرخسلا ىلع ثداحلا لسنلا فطعو ى قباسلا فالخلا ىلعاامهدحأ



 وهف جراخ نم هلصأ ناك نإف هيف ثداحلا ضقنلا وأ سوقلا امأو

 7 ال هف هدايزلا كناك نإ و ‘ نهرلا عم نوكب الو هلخدأ نمل

 رودلا ءاركك

 يرخسلا كح هكح ناك ولو ادوجوم انيعتم ةرم لوأ نم هيلع ًادوقعم انهر

 لسنلاكو اكح يرخسلاك يأ احضاو ارهاظ الومش يرخسلا ظفل هلمشي لف

 . جراخ نم ةفطنلا نأل جراخ نم لصألل لاثملا وه لسنلاف “ اليثمت ثداحلا

 ةراجح وحن نم هيف ىنبي ام وهو ( هيف ثداحلا ضقنلا وأ سرفلا امأو )
 ( نهرلا عم نوكي الو هلخدأ نمل وهف جراخ نم هلصأ ناك نإف ) بشخو نيطو
 : ليقف ث نهترملا هلخدأ دق ناك نإ نكلو ث نهترملا وأ نهارلا هلخدأ ءاوس
 عافتنالا يف يتأي اك “ال : ليقو ث نهرلا نم نوكي نأ هب دصق ولو نهرلا خسفني

 ريغ هنأ نهترملل هنوك ىنعمو « هدسفي ال لوقو “ هدسفي لوق : نالوق نه رلاب

 وأ هتابثإ ىلع مالكلا امأو « ال مأ نهرلا ةحصب ليق ءاوس نهرلا يف لخاد
 هبشأ نميف اوفلتخاو “ ةمسقلاو ةدسافلا عويبلا ماكحأ يف رم ام هنع ينغيف هعزن
 ءاوس و «ههبشأ اذهو ؟ ال مأ هيلع لمحي نأ يف بصاغلا كح همكح له بصاغلا

 زوجي ال امو لاعفألا نم نهارلل زوجي ام:باب يف يتأيو “نهترملاو نهارلا كلذ يف
 ةنوهرملا ضرألا نم تناك نإ امأو “ جراخ نم تناك اذإ نهارلل سورقلا نأ

 هبف ىنبو ناهترإلا دعب هنم عزن نأب نهرلا نم ناك نإو ص نهرلا عم عابت اهنإف
 . نهرلا عم عابي هناف

 لبق تويبلاو ( رودلا ءاركك هنم ال ) جراخ نم ( هيف ةدايزلا تناك نإو )



 أ انطرش عم رظن هضف باودلاو ديبعلا جارخو تين اوحلاو

 اذه نأ ريغ . هداسفل ببس ؛ قحب نهترلا دب نم ضبقلا لاوز

 نهارلا نذإب اهاركأ مث رادك نهترا نف 0 هنهر ةيوقتب هل ةعفنم قحلا

 خفنت لبف

 ( تيناوحلاو ) نهارلا وه يركملاو «نهارلا هذخأي هلبق امو هدعب وأ ناهترإلا

 بسكب عفانملا نم نوبلجي ام ( باودلاو ديبملا جارخو ) ىركي امم اهريغو
 نأ انطرش عم ) بحطصي ( رظن ) كلذ ريوصت يفف : يأ ( هيفف ) ءاركإ وأ
 وه ةراجتساو قادصإو ءارك لك قوقحلا نم ( قحب نهترملا دي نم ضبقلا لاوز
 ىتح نهر هنوك ءاقب عم نهرلا ءاركإ روصتي فيكف ى ( هداسفل ببس )

 اغمنإو ؟هريغ لوق وه اك نمارلل وأ عيبرلا لوق وه اك نهترملل ءاركلا نوكي
 الب نهارلا هارك أ نإ ؛معن « زيزعلا دبع نبا لوق وه اك هخاسفنا كلذل بسانملا

 كلذك و “ نهرلا ىلع وأ قالطإلا ىلع خسف الو نهترملل ءاركلاف نهترملا نم رمأ
 . نهارلا نم نذإ الب نهترملا هاركأ اذإ خسفني ال

 نع باوجلا يف لاقي دق ه ( نأ ريغ ) ى ابيرق هركذ اك نالوقف هنذإب امأو

 ( هل ةعفنم ) ءاركإك كلم جورخ هيف سيل ناك ذإ ( قحلا اذه ) نأ رظنلا كلذ

 هتوق نع اجراخ سيلف نهرلا مسرب ةيقاب هيلع هديو (هنهر ةيوقتب ) نهترملل يأ
 نمف ) يعرلا ىلإ ةنوهرملا ةبادلا جورخك يرتكملا دي ىلإ هجورخو ءاركإلاب
 نم ( خسفنت لهف نهارلا نذإب ) رتكمل ( اهاركا مث ) ةباد وأ ( ٍرادك نهترا

 ىف هرمأتسا ثيح نمارلا ىلإ اهرمأ عاجرإبو اهيلع يرتكملا طيلستب نهرلا
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 ىلعو ى نالوق ؟لجألا دنع نهترملا قح نم ءاضق ءاركلاو ؟ال وأ

 نإو ث ةلغلا طرتشي نأ نهارلل زاج نهرلا ةحص عم ءاركلا زاوج

 هسفنل هسفنب هب عفتني نأ ركذ ام جارخو رودلا ىنكس طرش

 هل زاج ,ماركب هذخأ نإ الإ ضبقلا ىنعم نم هجارخإل زجي م
 ء لوق ىلع هريغك

 طقف اهيلع يرتكملا طيلستب اهخاسفناف هنم نذإ الب اهاركأ نإو ى اهئاركإ

 اجارخإ سيل اهءاركإ نأل خسفنت ( ال وأ ) نهترملا نيد هيلعو نهارلل ءاركلاو

 . ريرقتو ةيوقت ةدايز كلذ يف نهارلا نذإو ى ةيوقت لب هكح نع اهل

 لحي قح هديب نوكي ( لجألا دنع نهترملا قح نم ءاضق ءاركلاو )
 عيبرلل يناثلاو زيزعلا دبع نبال لوألا ( نالوق ) هقح نمباسحب هذخايف لجألا
 ةحص عم ءاركلا زاوج ىلعو ) نمرلا ف لخدي ال نمارلل ءاركلا : ليقو

 نابلألاو راثلاك ( ةلغلا طرتشي نأ نهارلل زاج ) دساف ربغ هءاقب يأ ( نهرلا
 لصويو هنهترم كلذ ىلي نأب هل نوكت نأ نهرلا دقع دنع بسكلاو ءاركلاو

 . . نهارلا دي ىلإ

 يأ ( ركذ ام جارخو ) اهوحن وأ تويبلا وأ ( رودلا ىنكس طرش نإو )
 (هسفنل هسفنب هب عفتني نأ ) بسك وأ ءاركب وأ رامثو نبلك هنيعب هنم جرخي ام

 هسفنب هىلي امم كلذ وحنو ناويحلا بلحم و نهرلا بكر نأ نهارلا طرش نأب

 كلذ زاجأ نهرلا يف ضبقلا طرتشي مل نمف ( ضبقلا ىنعم نم هجارخإل زجي م )
 يف ( لوق ىلع ) صخرب ءارتكا ولو ( هريغك هل زاج ءاركب هذخأ نإ الإ )



 نهت رم نم ةفلخ ءارتكا زاجو > رهظألا يف هل هراعأ نإ خسفنيو

 . نهترملا لام نمف هدي نم فلت نإو هنهر

 ال نأ طارتشا نهترملل زاجو “ سانلل هارك أ نهترملل زاجأ نم لوق وهو ك هريغ

 بهذ نإ هنأو ى ةمولعم ةيمست الإ هنم بهذي ال وأ نهرلا باهذب هلام بهذب

 نم رثكأ نامض وأ لضفلا نامض نهارلا طرتشي نأ زوجي الو « رخآ نهر هل داز

 هنهر ذخأي نأ وأ رخآ نهر لدسي نأ نهترملا وأ وه طرتشي نأ الو نهرلا ةمىق

 اذك تقو ىلإ هل نهرب نأ زاجو “ دارأ تقو نهترملل هدري نأو ى دارأ تقو

 نإ رخآلا نوكيو لوآلا لطبي نأ وأ هعم رخآ نهر نوكي تقولا دعبو

 . تقولا ملع

 ( رهظألا يف) نمارلل يأ ( هل ) نهترملا راعأ يأ ( هراعأ نإ خسفنيو )

 كلذل لديو ص نمهرلل ينعأ هل ةيوقت نوكي رمأ الب نهارلا دي ىلإ جارخإ هنأل
 ال نهارلا ريغل ةيراملا نأل خسفلا يضتقي ءاركلا يف هريغو نهارلا نيب ةيوسقلا

 ةفيلخ ( ةفيلخ ءارتكا زاجو ) نمهارلل هربعي نأ زوجي : يمفاشلا لاقو « زوجت
 وأ بئاغ وأ ميتي نم هيلع فلختسا نمل وأ هسفنل ( هنهر نهترم نم ) نمرلا
 هارقكا ءاوس و “ طقف هيلع فلختسا نم ربغل وأ هسفنل :ليقو “ سانلا نم مهريغل

 نهترملا نم نهترملا ةفيلخ هارتكا نإ كلذك و ى نذإ الب مأ نهارلا نذإب ةفيلخلا
 هارتكا ذإ ةفيلخلا دي نم يأ ( هدي نم فلت نإو ) “ نهترملا دي لخد ام دمب
 . ( نهترملا لام نمف ) هريغ وأ هسفنل

 نإو ص لوق ىلع زوجي هنإف هريغ وأ هسفنل نهرلا نهارلا ىرتكا نإ اذك و
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 ريغل ناك ولو هلك نهرلا كلذك و “ خيشلا لاق اك نهترملا لام نمق هدي نم فلت

 : لوقي نأ ىلوألاو «.متيلا ناك ثبح ةفيلخلل زاج اك اضيأ زاجل ميتيلا
 ةدايزل فنأتسم زوجي : هلوقو ى ةبلصو « ول ه نوكتف ى زاجل : هلوق لدب زوجي
 . ملعأ هللاو ريرقتلا
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 لصف

 نهرلا ىلع طيلمستلا ف

 ال نأ وأ عيبي ال نأ:طرتشي نألثم “طرشبو طرش الب طيلستلالوبق زوجي
 ص اذك ناكم يف وأ اذك تقو يف الإ وأ هيأرب وأ هنذإب وأ نالف رضحمب الإ عيبي

 نإ و ى هتئيشم ىلإ رمآلا وأ نالف ءاش نإ تلبق وأ ى رسخ انأ : لوقي نأ لثمو

 الف نهرلا عيب ىلع اطلسم ايهنم دحاو نوكي نأ اطرتشاو انهر نالجر نهر

 نينثال دحاو نهر نإو “ هبحاص مهس عيب ىلع ايهنم لك طلسي نأ زاجو ى زوجي
 رأ اقفتا وأ < هلك نهرلا ىلع آاطلسم نينهترملا نم دحاو نوكي نأ طرتشاو

 اطلسم نوكي نأ نهارلا طرتشا نإو « زاج هبحاص مهس ىلع اطلسم لك نوكي
 نوكي نأ ىلع نينثال نانثا نهر نإو “زوجي الف هبحاص نود امهدخأ بات ام ىلع
 اذك و ال مأ نهرلا اكرتشا « زاج هبحاص مهس ىلع طلسم نينها رلا نم لك



 كرشم وأ نذإب ادبع ولو لجر ىلع اقفتي نأ ايل زاج

 ىلع اطلس نإ و ى لكلا ىلعو هبحاص نهترا ام ىلع ايهنم لك طلستي نانهترملا

 . لودلاب هاذخأ الإو 2 مسق همسق نكمأ نإف نهرلا نم ةيمست

 : ليقو ص نهرلا نم هبان ام نمض فلت ىتح رخآلا دي يف امهدحأ هكرت نإو
 الجر“لجر لتكو نإو ى هظفح ىلعو نهرلا عيب ىلع ةرجألا ذخأ زوجيو « ال
 ليكولا نوكي الو ص زاج آدحأ نهترملاو وه طلسف “ نهرف ى هلام نم نهرب نأ
 : لبقو ص نهارلا الو طلستلا يف هل نوذأملا لجرلا الو ص هلكوم الو اطلسم

 نأ دارأف غلبف نهرلا هيف ذخأ وأ هنبا لام بآلا نهرت نإو ى هل نوذأملا زوجي
 هليوحت زوجي طرش لك اذك و ص زاج رخآ اطلسم نهارلا وأ نهترملا عم ددجي

 ىلعاطلسم العج نإو“ نونجملاو متيلا ةفيلخ اذك و“هدي نم رمألا جرخ دق بألاو

 اطلسف ايرخس ناك نإ اذك و ص ايرخس ناكو “ زاج عيبلاب هارمأي ملو نهرلا
 ىلعاقفتي نا ) نهترملاو نهارال يأ ( امف زاج ) يرخس ريغ هالمجو هيلع
 ىلع اقفتي نأ ىلوألاو “ لدع ريغ وأ لدع ةأرما وأ لدع ربغ وأ لدع ( لجر

 ام "لكو كاسمإلاب نهرلا ف فرصتي ةوق يأ ًاطىلست هل نآل اطلسم يمس و 0 لدملا

 . هيلإ لمج

 فيحي الو اهنهرب موقي انيمأ هلاعفأ زوجت الجر اراتخيلف : « ناويدلا » يفو

 هطبلست زاجو “ربجي الف طيلستلا نم امهدحأ ىبأ نإو ى رخآلا نود امهدحأ ىلإ
 امم اذه نأل نذإ ىلإ جتحي مل احرسم ناك نإو ( نذإب ) ناك نإ ( ادبع ولو )
 ىلع اطلسم هديقع وأ هضراقم وأ نهترملا دبع نوكيو هرجت يف هب عفتني دق

 زاجو ت نمهارلل ناك نإ زوجيال : دبعلا يف ليقو “ نهرلا دبع اذك و نهرلا

 ايبرح وأ انمأتسم وأ ايباتك ( اكرمشم وأ ) يباتك ريغ اك رشم ولو طلسملا
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 ام هل طرتشيو ، نهترملاك هديب نهرلا نوكي امهدحأ نم وأ امهل ًابيرق وأ
 .فحصمك نهر ىلع كرشم طلسي الو « هل رم

 هظفحي ( نهترملاك هديب نهرلا نوكي امهدحأنم وأ امل ابيرق وأ ) ارضاح ابئاغ
 الإ نيديقملا دحأ الو نهرلا ىلع آاطلسم نهارلا نوكي الو هنمث ضبقيو هعببيو

 نإ و « ضارقلا لام يف لاملا بحاصو ضراقملا اذك و ص ميبلا ريغ ىلع طلس نإ
 رضحي ملو نهر هل نهر نإو .ى زجي مل اطلسم رخآلا نأ ىلع انهر امهدحأ نهر

 نم وأ دارأ نم طلسي نأ هبلع طرتشاو رضح وأ طلسملا دي يف نوكي نأ ىلع

 لاجرلا ءالؤه نم آدحأ اهيلع اطلس نإ اذكو ى زجي مل هانيعي ملو امهدحأ دارا

 ىلع نونجملا وأ لفطلا طيلست زوجي الو “ زجي مل هانيعي مل ولو نالف ينب نم وأ
 ص زجي مل قافأ وأ غلب اذإ نونجملا وأ لفطلا اذه هميبي نأ ىلع هنهر نإو “ نهرلا
 ةفيلخ اذك و ص نونجملا وأ لفطلا هنبا نهر ىلع بآلا طلسي الو “ زاج : لبقو
 اح ءالؤه نع نهرلا ذخأ نإو “اهبلع ند يف الام نهر اذإ نونحلا وأ متيلا

 . نيطيىلخلا وبأ و دلولا يف ناكي رشلا اذك و ى هطلست

 نهترملل هعفن دوعي امم هسفنل هيلع قفتملا طلسملا طرتشي يأ ( هل طرتشيو )

 ص نهترملل يأ ( هل ترم ام ) نهترملاو نهارلا هل طرتشي وأ ‘ لعافلل ءانبلاب وه وأ
 اطلس نإ و ص هل اههطارتشابو هسفنل هطارتشاب قدصسف لوعفملل طرتشي ءانب زوجيو

 تقو وهو طلسم نالفف اذك تقو ناك اذإ : الاق وأ لوهجم تقو ىلإ ادحأ

 . زجي مل اضيأ لوهجن

 ال وأ كرسلا هكلمي ال ام ( نهر ىلع ) اباتك ولو ( كرشم طلسي الو )
 سيل هنأل طلستلا حص كلذ ىلع اطلس نإو “ ةم أو دمعو ( فحصمك ) هکسع

 و ] هتق الع نم هذخ ا هعمب تق و اح اذإ ا و فحصلا سم نم ن ركم ال و هل اكلق
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 هل هعفد نإ ايهدحأ لازي الو هطلست زاج .هتلاكو حص نم لكف

 . هعفدب لك قح نم كنه ام هنم هل أربت وأ

 طيلست زوجيو ی هسفنب ةمألاو دسملا عيبيو ص هدي ريغ يف وهو هيلع ىدان

 رخلاك لحي ال ام نكي مل نإ يأ « ناويدلا ه يف اك نيك رشلا نهر ىلع نيدحوملا
 لفطلا طيلست يفو ى نهرلا ىلع ( هطلست زاج هتلاكو تحص نم لكف ) ربزنخلا و
 نم طلسملا ( لازي الو ) نونجم طيلست حصي الو ى نالوق قهارب مل ولو زيمملا
 هنأل ( امهدحأب ) ةلازإلا نم اهيف لومفملل ءانبلاب طيلستلا لازب ال وأ طسلستلا

 نم لوزي ءالكولا رئاسك سيلف ى اعم اهب رئاد قح كلذ نأل ايهب اطلسم راص

 نهترملاونها رلا هلك و ليك وك طلسملا و هلا زأ نم قحيف هلك و نمف“دحا وب ةلاكولا
 حصألا يف لزعني مل نهترملا هلزع نإو ت لزعنا نهارلا هلزع اذإ : ةيعفاشلا لاقو
 هولاق ام : يشكيودسلا لاق “ هيف طرش نهترملا نذإو ط نهارلا ليكو هنأل

 مئكحت رخآلا رود امهدحأل ليك و هلعجف اهل ليكولا ةلزنمب هنأل رهاظ ريغ

 . ملعأ هللا و

 هنأ ىلع لدي عيبرلا مالك لب : ةتس يبأ نب ورمع نب دمحم للا دبع وبأ لاق
 لزعلا نأ ىلع صن خيشلا ينعي فنصملا نكل ى يتأيس اك طقف نهارلا ليك و

 نإ ) هيلع قفتملا طلسملا نمضو امم هديب هالعج اهنأل اعم اهنم الإ نوكي ال
 (كله ام) نهرلا.نم يأ ( هنم هل أربت وأ ) امهدحأل يأ (هل) نهرلا يأ ( هعفد

 : نهارلل نهرلا طلسملا عفد يأ ( هعفد ) ببس ( ب لك قح نم ) نمض لوعفم
 ناك نإ هلثم نمض كلهف هنم هل أربت وأ نهترملل هعفد نإف“ هيربت وأ نهترملل وأ

 كلهف هنم هل أربت وأ نهارلل هعفد نإو ى ايلثم نكي مل نإ هتميقو نمهارلل الثم
 الو“نمهارلا ىلعف داز امو “هنود ناك وأ نهرلا ىواس نإ هلك هنيد نهترملل نمض
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 ضبق وأ هزرح وأ هعيبكطقف هوجولا ضعب ىلع هاطلسي نأ زاجو

 ه هل ديقو هيلع لك و ام يدعتي الف نهترملل عفدي ىتح عيب اذإ هنمث

 نهارلا لام نهف اذه ىلع هدي نم بهذ نإو

 عجريو “ ادوجوم ناك نإ هل هعفد نمم نهرلا عزن كردي لي ًاعربتم طلسملا دمي
 هنأ طلسملا ىعدا نإ : ءايرك ز وبأ لاق “ كله دق ناك نإ هنع عفد امب دحاو لك

 ىلإ نهرلا نمث نم لضفلا عفد وأ هقح نهترملا ىلإ عفد وأ نهارلا ىلإ نهرلا عفد
 ضعب ىلع ءاطلسي نأ زاجو ) “ ركنأ نم فلح الإو ةنيبلا هيلعف نمارلا
 هعاب يأ ( عيب اذإ هنمث ضبق وأ هزرح .وأ ) نهرلا يأ ( هعيبك طقف هوجولا
 هنم ضبقو هميبك و هزرحو هميبك و ( نهترملل ) ه ( عفدي ىتح ) نهترملا
 ظفح ىلع اطلسم العج نأ إ زوجي :« ناويدلا » يفو .هنمث ضبقو هزرحك و

 ص هريغ دي وأ نهترملا دي يف ناك ى هضبق ىلع رخآو ى هعيب ىلع رخآو ى نهرلا

 وأ نهرلا نم ةيمستلا ىلع اضيأ طلسيو هلام يف نهرلا نمث هيضقي نأ ىلع رخآو
 هنهر نإ اذك و ى زاج نهترملا لام يف طلسملل هنهر نإو ى هنم مولعم ءيش ىلع

 ىلع اميمج طلسملاو نهترملا هعيبي نأ ىلع وأ نهترملا هعيبي نأ ىلع طلسملا دي يف

 اذهو كدي يف نوكي نأ ىلع ءيشلا اذه كل تنهر : لاق نإو ى لاحلا اذه

 ىلع طلسملا دي يف هالعج نإ اذك و “ زاج رخآ لجر هعيب ىلع طلسملاو لجرلا
 ىدعتي الف )هيلع طلس ام ىلع فوقولا همزل طلس نم لكو نهترملا هعيبي نأ

 ص اهيلع لكوي مل يتلا هوجولا نم هريغ ىلإ ( هل ديقو ) هوجولا نم (هيلع لكو ام
 روكذملا اذه ىلع يأ ( اذه ىلع ) طلسملا ىلإ ( هدي نم ) نهرلا ( بهذ نإو )
 ! ناويدلا » نع مالك يتأيو « ضعب ىلع وأ هجو لك ىلع طلس ءاوس طيلستلا نم
 ىلإ هنع حزحز لب نهترملا دي يف اضوبقم انهر سيل هنآل ( نهارلا لام نمف )
 مكح هيف نهارلل لب “ ناطلس هيف هل نكي مل ذإ هباهذب ةرضم هقحلت ملف طلسملا
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 لهف نيدلا يواست هتميقو طأسم ديب كله نزو { نهترملا : ليقو

 ؟ راتخملا وهو نهارلا ىلع هلاحب وه وأ نيدلا لطبو هيف امب بهذ

 طلسم ديب نهرلاو ، نيد هيلعو « نهارلا تام نإو ع نالوق

 نهترملاف

 نكل نهترملا ديب ناك نإو ى طلسملا ديب هلعج لب نهترملا ىلإ هنع جرحي مل ذإ
 ( : ليقو ) ع هيلع طلسملا ناطلس متي مل ذإ كلذكف طلسملا ىلإ ههوجو ضعب

 نهر هنأ "حص دق نكل اضوبقم هديب نكي مل نإو هنأل ( نهترملا ) لام نم بهذ
 طلسملاف نمارلل ال نهترملل قح ضبقلاو “ طلسملا ضبقلا يف هنع بات دقو ى هل
 :ثيدحلا يف درو دقو ى نهر هنأ حص دقو ى نهارلا نع ال نهترملا نع هيف بئات

 هنود راك وأ نيدلا نهرلا ىو اس هنأ نيلوقلا يف ءاوسو )١ « هيف امب نهرلا »

 . رثكأ وأ

 هتميقو طلسم ) دي يف ( ديب ) نهرلا ( كله نإو ) : « رثألا » يفو
 ( وه وأ نيدلا لطب و ) نيدلا نم ( هيف امب ) نهرلا ( بهذ لهف نيدلا يواست
 ( نالوق ؟ راتخا وهو ) هلع بهذ نهرلاو ( نهارلا ىلع هلاح ) نيدلا يأ
 7 رثألا , مالك ىهتنا < بيبح نب عيبرلل : يناثلاو > زيزملا دع نبال : لوألا

 روكذملا مالكلا مومع يف لخاد وهف الإو “ خيشلل ةعباتم فنصملا هقاس امنإو

 له : اوفلتخا دق هنأل ايواستي مل وأ ايواست اذإ ايف نيلوقلا نأ تملع دقو ى هلبق

 . ؟ طقف هلباقي امم وأ هيف ابب نهرلا بهذي

 نهترملاف طلسم ديب نهرلاو نيد هيلعو ) سلفأ وأ ( نهارلا تام نإو )

 . هركذ مدقت )١(
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 ناكنلو 4 اضيأ لمعلا هيلعو مهصصاتح لب :ليقو س ءامرغلا نم هب قحأ

 ناكنإ هعافتناب خسفني ال هنأ راتخاو , ًاقافتا مهنم هب قحأ وهو هديب

 ٠ . . . . . . . طلسم ذدبب

 ؛ حيحص نهر كلذ نأو 0 نهترم هنأ ققحت دق هنأل ( ءامرفلا نم هب قحا

 في مل نإو ى ءامرفغللف هنيد نع ءيش لضف نإو “ زيزملا دبع نبا لوق كلذو

 لام رئاس يف هنيد يقابب ءامرغلا عم هصصاحتيو نهرلاب قحأ وهف هنيدب نهرلا
 ( مهصصاحي لب ) ءامرفلا نم نهرلاب قحأ نهترملا سيل : ( ليقو ) “ نمارلا
 مل طلسملا ضيبقت اضيأو ى هل اهلك ههجوأ نكت م وأ هديب اضوبةم سيل هنأل

 ( اضيأ لمعلا هيلعو ) “ عيبرلا لوق ذهو « نمهارلابو هب لب نهترملا هب صتخي
 نمهارلل زوجي ال هنوك نم مزلي الو “ هذه لبق يتلا ةلأسملا يف هلوق ربتخا اك

 الف زيزعلا دبع نيا ىلع ضقنلاب دوعت ةلعلا هذه نآل هتلزنم نوكي ال نأ هعازتنا
 'رمأ نود هعازتنا نهارلل زوجي ال امكف « مازلإلا كرتشم هنآل اذهب ليلعتلا "حصي

 . نهارلا رمأ نود هعازتنا نهترملل زوجي ال كلذك نهترملا

 وهو ) هيلإ اهلك ههوجو تناكو نهترملا ديب يأ أ ( هديب ناك نإو )
 نهرلاب دوصقملا وهو “ هجو لك نم مهنع هب هزايحنال ( اقافتا مهنم هب قحأ
 (هعافتنابي) نهرلا ( خسفني ال هنأ ) عيبرلا لوق وهو ( راتخاو ) ع رشلا يف
 الأ ( طلسم ديب ناك نإ ) عفتني ل مأ رومأملا عفتنا عافتنإلاب هرمأ وأ نهترملا يأ

 يذلا نهرلا نآل خسفني : زيزملا دبع نبا لاقو ءاوس هيف ءامرغلاو وه هنأ ىرت

 . ءاوس نهترملا دمب يذلاك هدنع طلسملا ديب

 ىلع كنيد ق ءىشلا اذه كل تنهر : نهارلا هل لاق نإ و : «_ ناويدلا » يفو
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 : ليق ى فلحو هنم لضفلا وأ عيب نإ هنمث وأ هفلت ىعدا نإ قدصو

 نيطلسم ديب هلعج زاجو ء مهتا نإ

 كلام كل يضقيو هميبيف اذك و اذك لجأ ىلإ لجرلا اذه دي يف نوكي نأ

 ى ةصاخ هعيب ىلع اطلسم هريغ دي يف نوكي نأ ىلع هل نهر نإ اذك و « زئاجف

 بهذ نهرلا بهذ نإو ى امهيف ءامرغلا نم نهرلاب قحأ نهترملا ناهجولا ناذهو
 بهذي ال نأ لاحلا اذه ىلع نهترملا طرتشا نإ و“خسفنا هب عفنتسا نإو ى هيف امي

 هنأل هيلع نيمي الو ةمهتب هيلع مكحي الو مهتي الو طلسملا ( قدصو ) كلذ هلف هلام

 ىعدا نإ ) ةنامألا ةلزنب هديب نهرلاو ال مأ الدع ناك ءاوس هانمأ كلذ يف نيمأ
 يا ( عيب نإ هنمث ) فلت إ وأ ) هضعب وأ هديب يذلا نهرلا فلت يأ ( هفلت

 هوجو نم هجو لك يفو نمثلا نم يأ ( هنم لضفلا ) فلت ( وأ ) طلسملا هعإ
 ايف قدص هيلإ اهضعب عجر اذإو ى اهيف قدص اهلك طلسملا ىلإ تعجر اذإ نهرلا
 فاح و) لاق اك فلحو ةمهتلا مكح هيلع ىرج مهتا نإ : ليقو ى اهنم هيلإ عجر
 ىلع نيمي ال : ليقو ى هتنامأ ىلع مهتا اذإ نمتؤملا فيلحتب ليق اك ( مهتا نإ : ليق
 هنأ ةتس ب ] نب ورمع نب دمحم هللا دبع يب أ ن امز لمملا هملع ي ذلا روهشملاو“نمتؤملا

 (نيطلسم ديب ) نهرلا يأ ( هلعج زاجو) نيميلا هيلعو نيمأ نيمألا لاقيو فلحي
 . ادعاصف ةئالث وأ

 دنعو دحاو لجر دنع ىتش ناهر ىلع دحاولا طيلست زوجم:« ناوبدلا » يقو

 طلسم ناك دحاو نهر ىلع نيلجر طيلستو لاجرل وأ لجرل تناك ىقش لاجر

 ص زجي مل زوجي ال نمو هطيلست زوجي نم طلس نإو تادقع وأ ةدقع يف لكلا ىلع
 نإو ص فصنلا ىلع طلسم وه : ليقو ى زوجي نمل لكلا طيلست تبثي : لقو
 وأ اطلسم مولعم رخآ تقولا ءاج اذإ هعم نوكيو اذك تقو ىلإ دحأ اطلس
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 هعاب نإو س نيمأ ناك نإ صخرو ، رخآلل امهدحأ هكرتي الو

 ٠ ٠ ٠ ٠ نارومأما وأ نانهترم اذكو > زح ل هدحو

 اذك تقو ىلإ ادحاو اطلس وأ اذك تقو امهدحأ جرخي نأ ىلع نينثإ اطلس

 دد ق نوكيف اذك تقو ىلإ كل تنهر : لاق وأ دعب نهترملل نمرلا عجوبف

 زاج رخآ طلسم دي يف نوكي هدعبو اذك تقو ىلإ دحأ هيلع اطلس وأ طلسملا

 ناكو زاج نهارلا دي يف هعوجر طرتشا نإو “ طلس نم نّسع اذإ هلك كلذ

 تقولا دعبو الماك اطيلست اذك تقو ىلإ دحأ طيلست زوجيو : تلق ى اخسفنم

 رخآ طاسمل وأ نهترملل عجري وأ لطبي رخآلا ضعبلاو هوجولا ضعب هل نوكي

 نم رخآلا ضعبلا عم رخآ هوجو ىلع هدعبو اذك تقو ىلإ ضعب ىلع طلسي وأ
 رخآلاو نهرلا ثلث ةلغ امهدحأ عيبي نأ ىلع نيطلسم المج نإو ى هوجولا

 مزل نانثا طلس اذإو امهانيع نإ زاج ةلغلا رخآلاو نهرلا امهدحأ وأ نيثلثلا

 وأ دحاول نانثا وأ ( رخآلل ) مهدحأ وأ ( امهدحأ هكرتي الو ) هظفح الك'

 نرالعفي لب ههوجو نم هجو وأ عيبلا وأ ظفحلا يف كلذ وحنو نينثال نانثا

 مهضعب تيب يف وأ مهل كرتشم تيب يف هنولمجي وأ هنالعحي نأب هنولعفي وأ كلذ

 < هعيبب مهضعب نورمأي وأ ى عيبلا ىلع لكلا عمتجيو نيرخآلا نذإو هنذإب

 ضعبلا ( ناك نإ ) ضعبل ضعب هكرتي نأ ( صخرو ) ههجوأ رئاس اذكو
 نم لعف يضميو “لك لعف زاج ةدح ىلع دحاو لك اطلس نإو ( انيمأ ) هل كورتملا
 . لعفلا هنم قبس

 ( زجي مل ) ةدح ىلع لكل طيلستلا نكي ملو ( هدح و ) ضعب ( هعاب نإو )

 ( نانهترم اذكو ) كلذب طيلستلا لطبي الو هبحاص زاجأ نإ الإ عيبلا كلذ
 لك ىلع ناليك و وأ دقع لك ىلع ( نارومام وأ ) اهنيد يف امهدحأ هعيبي ءيشل
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 ريغ “رم امك هلعف هبحاص هل زاج نإ الإ دقع لك ىلع ناتفيلخ وأ
 ثراوف اهدحأ وأ تام نإو > دحاوب لعفلا زاوج حصألاو > ةرم

 هماقم لك

 ام ,دقع ىلع ينمي ( دقع لك ىلع ) نينثإلا قوف ام اذك و ( ناتفيلخ وأ ) دقع
 ‘كلذ ريغو ةراجتسالاو قالطلاو قاتعإلا و حاكنلاو ءارشلاو عيبلاك دوقملا نم

 . عوسبلاو حاكنلاو ةاكزلا ق رم ) ةرم ريغ رم 5 هلعف هبحاص هل زاجأ نا "الإ (

 "حصو : خلإ اهمفد ينفل زاج باب : هلوق يف ةاكزلا باتك رخاوأ يف لاقو
 نإو : لاق « خلا هبحاصل ايهنم لك اهعفدي الو ددمتل وأ اهعفد ىلع لكومل ليك وتلا

 : لصف : حاكنلا باتك يف لاقو “ هبحاصل لك عفد زاج ةدح ىلع الك فلختسا

 لاقو ص خلا عاتجاب وأ ةدح ىلع لك هيلع جوزتف ةرامإ يف نيرومأم رمأ نرق نإ
 وأ هل زاجأ نإ الإ اعم الكو نإ هبحاص نود ليك و دقمي ال لصف : عويبلا يف
 يف يتأيو ص ه ا هدقع زوجو لوألل رظن رخآلا عفدو امهدحأ زوج نإ و ى اهلكوم

 الك" فلختسا نإو «كلذ يف زاج لعف لعفي نأ هل زاجأ نإف : اهيأ اياصولا
 ام .قباسلا لعفلا ىضم لعفلا ددمت نإ و زئاج هلعفف ةدح ىلع هلك و وأ هرمأ وأ

 ٠ حيحص ريغ لوق هركذ

 فلختسا ولو ( دحاوب لعفلا زاوج ) حيحصلا يأ ( حصألا ) لوقلا ( و )

 كتفلختسا : لاق اذإو ى زاوجلا مدع حصألا لب ةدح ىلع الكال ةرمب الك"
 :لاق نإو “ دحاو لبك و وأ رومأم وأ ادحاو ةفيلخ مهف مكتلكو وأ مكترمأ وأ

 ةفيلخ دحاو لكف كنم الك ترمأ وأ كنم الك تلكو وأ كنم الك تفلختسا

 (امهدحأ وأ) نهترملاو نهارلا امه ( اتام نإو ) “ ليكو وأ رومأم وأ هتدح ىلع

 . ( هماقمب لك ثراوف ) طلسم نهرلا ىلع طلس دقو
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 ناك نإ لضفلاو هقح هثراو وأ نهترملل عفديو طلسملا عيبيو

 نإ هثراول وأ نهارلل نهرلا عجر تام نإو . هثراو وأ نمهارلل

 > هماقم طلسملا ثراو موعي الو ‘ تام

 نهرلا عجربو طيلستلا لطب نهارلا تام نإ : ليقو : « ناويدلا ه يفو
 نهرلا ( طلسملا عيب ) و رقاب طيلستلا :فنصملا هركذ ام ىلع ( و ) ةثرولا

 يأ ( ناك نإ ) هقح نع ( لضفلا ) عفدي ( و هقح هثراو وأ نهترملل عفديو )
 الإ نهرلا لطبو ردقملا عفدي ب قلمتم ( هثراو وأ نهارلل ) لضفلا لصح نإ
 امنإو ص ناك نإ لضفلا نهارلل عفديو يأ لطبي ال هنإف ضبقلا طرتشي م نم دنع

 ءيشلا اذه كتنهر:نمهارلا لوق نأل لحي قحف الإ و لجألا “لح نإ طلسملا هعيبي

 وهو طلسملا ديب اسوبحم طيلستلا ةلأسم يف .نوكيف نهترملا ديب هسبح يضتقي
 . لجالا لحي ىتح هعيبي الف يح

 عجر ) ءامرفلل ةاصاحلاب هنأو هب ىلوأ هنأب لوقلا ىلع طلسملا ( تام نإو )
 هبلع طلسملا نهرلا : لاق نمو “ نهارلا ( تام نإ هثراول وأ نهارلل نهرلا
 ثراو موقي الو ) طلسملا تام نإ نهترملل عجرب : لاق “ نهترملا هب صتخي

 مهنم نهرلا سيلو مهل عقي مل طيلستلا دقع نأل طلسملا ماقم يأ ( هماقم طلسملا
 هل نهترملاو « هل هنآل خسف وأ كف اذإ نهارلل عجرب امنإ نهرلاو « مهل نيدلا الو
 الو ةلاكو الو ليك و هنأكف : نهرلا ىلع طلس طلسملاو ص هيف عقو نهرلا و نيدلا

 يف اك رخآ [_طلسم امهل مكاحلا لعج طلسملا تام اذإ : ليقو “ هثراول ناطلس

 عم نهترملاو نهارلا لمج نتجت وأ تام اذإ :: دمحأ خيشلا لاقو ى « ناويدلا »

 دي يف هدر وأ هخاسفإ ىلع اقفتي وأ هناكمب الجر نيملسملا ةعامج وأ يضاقلا

 . هريغ وأ نهترملا
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 عيبي هلاح ىلع هديب ناك هضعب وأ طلسملا هثروف نهترملا تام نإو

 نهارلا ثرو نإو ك هتصح هاطعأ هريغ هعم هثرو نإو > يوتسيو

 . ًاطلسم انهار نوكي الو هنيدب نهترملا هعبت

 مهضعب هثرو وأ اوددمت نإ رثكأ وأ ( طلسملا هثروف نهترملا تام نإو )

 ( عيبي هلاح ىلع ) طلسملا ديب يأ ( هديب ) نهرلا ( ناك هضعب ) ثرو ( وأ )
 نإ هسفنل هذخأيو هلك نيدلا يأ ( يفوتسيو ) عبيالف عيبلا ىلع طلسي مل نإو
 عيبلا ىلوتي الف نهترملا ماقم يف طلسملا نأل عيبي نأ هل ناك امنإو ‘ هدحو هثرو
 طاقسإ ىلإ رظنلاب « عيبرلا » دنع نهارلا ماقم ق ناك امنإو « هدوحو عم هريغ

 . هدي ق نكب ل ذإ نهترملا نع ناضلا

 ( ثرو نإو “ هتصح هاطعأ هريغ هعم هثرو ) نأب هضعب ثرو ( نإو )
 دق نيدلا نأل ( هنيدب ) طلسملا نهترملا عبت يأ ( نهترملا هعبت نهارلا ) طلسملا

 اوثروف طلسملا ددعت نإ اذك و ى هبلع ام هب قلعتي هلام ثرب اكو ةكرتلا ىلإ لقتنا

 ناسنإلا ( نوكي ال ) هنأل هطيلست لطب « نهرلا لطب ( و )مهضعب وأ مهلك
 نوكي ال نأ يضتقي انهار هنوك نأل ( اطلسم انهار ) ةدحاو ةهج نم دحاولا
 هنأ الإ نهرلا لطب ايفانت اماف٬هديب هنوك يضتقي اطلسم هنوك و “هديب نهرلا
 لاح لك ىلع خنفنم طيلستلاو “هايإ هثرإب نهارلا ةلزنم هلزنتل انهار هتيمست زوجي

 مل نإ هبانم ردقب عبتي نكل ىال مأ هريغ هكراش « ال مأ ةكرتلا نم طلسملا أربت

 ةثرولا نم هريغ لبقو ث ةكرتلا نم أربت نإ الإ هريغ هعم ثرو وأ اهنم أربتي
 نالطبب لقي مل ضبقلا طرتشي مل نمو « هطيلست خسفني ال طيلستلا ىلع قاب هنإف
 هثروف نهارلا تام وأ طلسملا تام نإ هنأ زيزعلا دبع نبا لوق ىضتقمو ى نهرلا

 نإو “ طلسملا هعاب نهت رملاو نهارلا تام نإو “ نهترملا ىلإ نهرلا عجر طلسملا
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 نهترملاو نهارلل نهرلا انم يقابلا عفد نيطلسملا دحأ تام نإو
 نم جرخي الو > اهدحأ توم هلطبي الو ‘ ايناث هدسب هن اديعيف

 . ةك
 ء ق افأ مم نج ن ا طلستلا

 ةثرو ”ضمب دجي الو طيلستلا لطبي مل هضعب وأ هجوب طلدملا ىلإ نيدلا لقتنا
 . هلك هكف ىلع مهعامجإ دعب نهرلا نم هضعب وأ هبانم كفي نأ نهارلا

 نهرلا ) مهنم وأ ) ايهنم يقابلا عفد ( رثكأ وأ ( نيطلممملا دحأ تام نإو )

 ناك نإ ايهنم هيلإ أربتي وأ اهمادق هعضوب ايمل عفديو امهرضحي ( نهترملاو نهارلل
 ( هديب هناديميف ) زاج رخآلا نذإب امهدحأل عفد نإو ى ةنؤم هل تناك وأ الصأ
 وأ هريغ ديب وأ هريغ عم هديب هناديعي وأ هيلع اطلسم نوكيف ( ايناث ) اتقو
 وأ نهارلا ءااش ى خسفنم ري۔غ قاب نهرلاو نهترملا ديب نهارلا لمجي
 وأ نيطلسملا دحأ ( امهدحأ توم ) نهرلا يأ ( هلطبي الو ) : لاق اك ص ىبأ

 نم ضعب ديب وأ يقب نم ديب لمجي لب ى مهنم ادعاصف نينثا توم الو نيطلسملا

 . هريغ ديو مهريغ ديب وأ هريغ ديو هديب وأ هريغ ديب وأ يقب

 طلسملا ديب الإ نوكي ال هنأ فنصملا مالك نم ردابتي ام ال هتركذ ام ىن وألا و

 هبحاص تام امل نكل ةلملا يف هيلع اقفتم ناك ولو هنآل هريغ ىلع اقفتا نإ الإ
 قاب ريغ هيلع قافتالاف ى هصوصخب ال ةلمجلا يف هيلع قفتا هنأل هبناج هفعض
 هنأل هل لوقلاف نهترملا ديب هنوك نهارلا دارأ نإف ع مذملاك وهف هلاح ىلع
 نم ىلع اقفتلف الإو هضبق ىلع ربجيف نهترملا ديب نوكي نأ لصألا
 رخآلا هزيجي نأ الإ نيطلسملا دحأ عيب زوجي ال هنأل هميبي الو هيلع هناطلسي

 .( قافأ مث نج نإ طلستلا نم ) طلسملا ( جرخي الو ) امم نهترملاو نهارلا وأ
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 عفد دعب ولو عيبلا لبق هيف ربيعب هيلع در مث هديب ام عاب نإو
 ءافيتسا لدعب نمهارلل هعفد لضفب هعاب ناف > هعد داعأ لضفلاو قحلا

 ، بيعلاب سلد نإ نمض صقنب نإو ، هقح نهترملا

 نهرلا بحاص بلطيو لجألا زحي وأ هعزن ىلع اقفتي مل ام هدعب وأ لجآلا لبق

 نهرلا عيبل ميلستلا ىلع ايهنم ىبأ نم ربجأ كلذ ناك نإو ع نهرلا نهترملا وأ

 ديب لعج اذإ غولبلاب وأ ىتملاب وأ مالسإلاب وأ دادترإلاب طيلستلا نم جرحي الو

 .. الثم قهارم

 طيلستلا لطبي مل طلسملا وأ نهترملا وأ نهارلا دترا نإو : « ناويدلا » ينو

 ؛هطيلست لطبي مل طلسملا نج نإ : ليقو « هطيلست لطب طلسملا دترا نإ : ليقو
 بيعملا عيب خسفب لوقلا ىلع ( بيعب هيلع در مم هديب ام ) طلسملا ( عاب نإو (
 مل ( ولو عيبلا لبق هيف ) بيعلا كلذو درلا راتخاف يرتشملا ريبختب لوقلا وا

 نإ نهارلل ( لضفلاو ) نهترملل ( قحل ) ا طلسمل ( ا عفد دعب ) الإ درلا عقي
 نهترملا قح نعو لوآلا عيبلا نع ( لضفب ) ايناث ( هعاب نإف “ هعيب داعأ ) ناك

 (صقنب ) هعاب ( نإو ى هقح نهترملا ءافيتسا دعب نهارلل ) لضفلا يأ ( هعفد )
 . نهترملا هاطعأو لوألا عيبلا نع صقن ام ( نمض ) لوآلا عيبلا نع

 هنأل هل هركذي ملو ( بيعلاب ) يرتشملا رغ يأ ( سّلد نإ ) ليكولا اذك و
 دق ناكل سيلدت الب آلوأ هعاب ولو مهدنع سخب بيعب دودرم هنأ سانلا عمس اذإ

 كحلا يف عجرب الو بيعب دودرملا مسإ هيلع عقي ملو صخر وأ الغ هيلع ام لعف
 يذلاو ص هيلع لمحي نأ قحأ ملاظلا نآل نمض امب نهارلا ىلع هلا نيبو هنيب ابف الو
 اذإ و؛بمع الب صقن ام الإ لوألا عيبلا يف سلد ولو صقنلا نمضي ال هنأ يدنع
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 ، كحلا يف نمض مكاح رابجإ الب هآر دقو الإو

 نايسن وأ بيملا نايسن يفو ى كلذك نامض الف يناثلاو لوآلا ميبلا ىواست
 كح همكح نرأ لوقو ى سيلدتلا كح همكح "نأ لوق : نالوق هب رابخإلا

 . سيلدتلا ريغ

 :اضيأ ليقف«ليك و طلسملا نأل ليك ولا عيب يف لاوقألا نم "رم ام انه نإ مش
 هعيبي : ليقو “ يرقشملا هب ربخي ملو هب ل اع وه بيعب در اذإ هسفنل ءيشلا كسم

 هةر دقو ) سلدي ( الإو ) بيعملا عيبيف رم ام رظناف “ىطعأ ام هنم يضقيو
 ينإ :هلوق نأل (كحلا يف) صقن ام ( نمض ) الصأ هكح البو ( مكاح رابجإ الب
 كعيبلا دعب بيملا نإ :هلوق الو ‘ هريغ ىلع لوبقم ريغ « تيسن وأ بيعلاب ملعأ م
 الف نهارلا ماقم مئاق هنأل هيلع نامض الف هللا نيبو هنيب ايف امأو « هدر دق هنأل
 نهارلا لام نم ذخأي نأ هلف كحلا يف نمض اذإف « نايضلا ليزي ال أطخلا نأ درب

 هنيب ابفو « مكلا يف نهارلا ىلع عجر مكاحلا مكحب هدر نإو ى نمض ام ردق ةيفخ

 لوصولا نم هملع ام ىضق دق هنأل طلسملا ىلع هنم ءيش الو صقن ام هللا نيبو

 . لهاستم هدرب عربتمك هنإف كح الب هدر اذإ ام فالخي“ سادي مل هنأ عم مكحلل

 كلذك و “ باتكلا ف ركذ ايف طلسملا ىلع نهرلا ةدهعو : « ناويدلا » يفو

 طلسملا عاب نإو ى هديس ىلع هتدهع نوكتف هالوم نذإب ادبع طلسملا ناك نإ

 هعفديلف ءيش لضف نإو “نمهارلا نذإ ىلإ جاتحي الو هلام نهترملل عفديلف نهرلا

 ايك تالغلاو ءانلاو ضاعبإلاو نهرلا نم ةيمستلا عيب يف طيلستلاو “ نمارلل
 نهترملا مرغنإ و “هب رغ امو هتاباحم و نمثلا نم هطعاطح اذك و « نهترملا يف انركذ

 . ھ ا كلذ ىلع طلسم هنإف نهرلا يف دسفأ ام ةميق طلسملا و
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 طلسم رابجإ اهدحأ كردي الو س ةيصولا ةفيلخو نهترملا اذكو

 . كحلا يف عيب ىلع

 ةفيلخو ) « هيلع درف هب ربخي ملو بيعملا نهرلا عاب اذإ ( نهترملا اذكو )
 يف هعيبيل ةثرولا هاطعأ ام وأ هتيصو ذافنإ هيف تيملا لعج ام عاب اذإ ( ةيصولا

 اونميض اوسلد نإف ى عيب ىلع رومأم وأ ةفيلخ وأ ليكو لك اذكو ى كلذ

 يف اونمض كح الب هوثدر "الإ و « اونمض امب لاملا بحاص ىلع اوعجرب الو “ صقنلا

 بحاص ىلع اوعجرمكحب هوثدر نإو“لاملا بحاص لام نم ذخأ مهل و طقف مكحلا

 اكردأ [آمم اهابلط نإو ص نهترملاو نهارلا يأ ( امهدحأ كردي الو ) لاملا

 هنيب ايف دحاو لك هك رديو ( مكحلا يف ) نهرلا عيب ( عيب ىلع .طلسم رابجا )
 نهرلاب هتمذ كف نع نهارلا ليطعت عيبلا نع طلسملا عانتما يف نأل للا نيبو

 هابلط نإو ى هقح نع نهترملا ليطعتو ى نهترملا قح نع لضفلا ىلإ هلصوت نعو
 هعزن ىلع اقفتا نإ معن > هدبب هالمح اعم اهنأل عيبلا هملع اكردأ عيبلاب (ا_معم

 . هاعزن

 الو طلسملا هعيبي نأ ايهنم دحاو لك كردي هنأ رهاظلا نأب خبشلا هيف ثحيو

 عيضتال هنأل كلا يف الو ص هلا نيبو هنيب اهف عيبلا نع عانتمالا طلسملا دجي
 دي نم هعزني نأ هللا ني۔بو هنيب ايف الو كحلا يف ىوقي امهدحأ سيلو امهلبق نم

 اهنم لكو ث طقف للا نيبو هنيب ايف هيلع ىوقي ذئنيحف هليطمت نيبتي ىقح طلسملا
 امهدحأل نكي مل املف “ مكحلا يف طلسملا لبق نم ليطعت الف كلذ ىلع لخد
 نهارلا قفتا نإ الإ هعيب هلع ايهنم لك كردي نأ يغبني ناك هعزن ىلع ناطلس
 عيبلا اودارأ اذإ طلسملا عم ءامرفلا رئاس كلذك و ى ىبأ ولو هعزن ايهلف نهترملاو

 نهرلا عيب نم ىبأ اذإ نهترملا امأو “ لضفلا نهار اذك و « يقابلا نيبتيل

- ١١٤ - 



 اذاف . هل نب رلا لصأ نرأل . نمترملل دوهشلا دهش هدا رأ اذإف

 اعئاب نوكي الف « هماقمب هنأل ى نهترملل هعيبي الو 0 هدقع ىلوت تمت

 . ًايرتشم

 نكل هلام رئاس نم قحلا هئاضقب هيدفي نأ هل نأل هعيب نهارلا هبلع كردي ال هنإف
 ؛بسكلاقطي ال دقنكل “©بستكي دقهنأ ريغنهرلا ىوس لام هل نوكيال دق

 نيبو هنيب ايف امأو كحلا يف كلذو عيبي نأ نهترملا ىلع ءامرغلا كردي ال اذكو
 ص مهلاومأ نم سانلا عنم باب نم هنآل مارحف هفالخ نكمأ دق ليطمت لكف لا
 ءاضقب طلسملا نم نهرلا كفي نأ نهارلا نكمي دق هنأب ثحبلا نع باي دقو

 نأ طلسملا ىلع كردي مهنم “لك نهترملاو نهارلاو ءإمرفلا نإ : ليقو ع قحلا

 دارأ يأ ( هدارأ اذإف ) نهترملا ىلع ءامرفلاو نهارلا كردي اذك و “ عيبي

 اذك وه انهر هل نأ كاملا دنع ( نهترملل دوهشلا دهش ) نهرلا عيب طلسملا

 ال نهترملل نودهشي امنإو ط نالف طلسملا ديب وه نالف ىلع هل قح يف اذك و

 لصألاب هنع ربع امنإ و «نيدلا سفن يأ ( هل نيدلا لصأ نأل ) نهارال الو طلسلل
 . هيلع ينب ذإ هعرف نهرلا نأل

 حي دقع يأ ( هدقع ) طلسملا كلذ ( ىلوت ) ةداهشلا كلت ( تمت اذإف )

 نهترملل هعيبي الو ) هرقب وأ : : لمق “ هسفنب هبلع هئادن دمب نم رلا

 «عيبرلا» دنع نهارلا م اقمي ناك ولو عيبلا ىلإ رظنلاب (هماقمي) طلسملا يأ ) هنأل

 طلسملا ( نوكي الف ) .يرلا نامض مدع ىلإ رظنلاب هدنع نهارلا ماقمب هنأل

 خيشلا ركذو « ةرم ام ىلع ءافلخلاو ءارمألاو ءالكولا نم هريغك ( يرتشم اعئاب )
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 بهذ هنإف طلسملا نم هب ىلوأ نهترملا نوكي هجو لك : « عماجلا » يف دمحأ
 ىلوأ نهترملاف طلسملاو نهترملا نيبب ضبقلا ناك نإ و « هلعفب خسفنا و هباهذب لاملا

 نأ هل زوجيو ى هلعفب خسفي الو هباهذب هلام بهذي الف هب ىلوأ نكمي مل امو ى هب
 . ملعأ هللاو ى هضعب وأ طلسملل ام لثم نهرلا طورش نم هل نوكي نأ طرتشي
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 باب

 هنم تأربت وأ هخسفي ام كنهر يف تلعف : نهارلل لاق نإ

 هب لغتشي مل

 باب

 نهرلا ماكحأ يق

 قوقحلا نم اهيلع وأ نهترملا وأ نهارلل امو

 هب عافتنالاك ( هخسفي ام كنهر يف تلعف : نهارلل ) نهترملا ( لاق نإ )

 ( هنم تأربت وأ ) يتاي ام ىلع هنود وأ رومأملا لعف عم هب عافتنالاب رمالاكو
 ءاشنإ هب قطن وأ ةبيغلا يف لاق امع رابخإ كلذب قطن « كل هتكرت وأ كيلإ
 نهترملا ىتأ ولو خسفني ال هنأ نم تركذ ام ىلع لدي امم اذهو “ هترضح كلذل

 هعافتناب خسفني ال نأ ىلوأف هنم تأربت هلوقب خسفني ال ناك اذإ هنأل . خلإ نايبب

 هصلختي نأو نهرلا عيب ىلإ جاتحي ال نأ كلذ نهترملا لوق ىلإ يعادلاو ثلثم

 ولو ( هب ) نهارلا يأ ( لغتشي مل ) هباهذب نبدلا باهذك نهزلا تافآ نم
 امم هوحنو عافتنالا امأ ، هترضح لاق وأ لعف وأ هخسف ىلع نايبب نهترملا ىتأ
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 . ايهقافتاب الإ نهارلل عجري الو

 اهنألو ص لوقب خسفي امنإو “ لعفب خساي الف لوقب دقع نهرلا نآلف لعف وه
 ىلع ( ايهقافتاب الإ نمارلل عجري الو ) : لاف اك اهب الإ خسفي الف آم هادقع

 هنالف لوق وه امم هوحنو هنم يربتلا امأو “ ةيلإ عجريف خسفني ذئنيحف هخسف

 نا لدي هلئاق نملوقلا اذه :خيشلا لاق فنصملا هركذ اكايهب الإ خفي الف اهب دقع

 :لاقنم لوق وهو“هبحاصنود امهدحأحخسف هيف حصي الف ةمزاللا دوقعلا نمنه رلا

 لوقلاب هحيحصتو هدقعناك ام نأ اذه ديؤيو.ايرخس نوكي الو نهرلا خسفيال
 دقع هنأل لمفلاب ال لوقلاب خسفني يأ ى دوقملا رئاس هلصأ “لوقلاب الإ خسفي الف

 ىعدملا نم صخأ وه يذلا ليلدلاك اذك و ى لمف هنآل عافتنالاب خسفني الف لمفلاب

 ةيوقت هب ىنع امنإف ' يربتلا ىلع مالكلا ال عافتنالا ىلع مالكلا بساني امنإ هنأل

 الف : لئاق لاق نإف : هلوق ليلدب عافتنالاب خاسفنالا مدع ق لوقلا اذه بناج

 سايقلا اذه ىلع لعف لب لوقب سيل هنأل يأ « نهترملا عافنتسإب اذإ نهرلا خسفني
 عافتناب خسفني : ليق ‘ دعب اركذ" نيلوق نم لوق وهو “ كلذ هيلع لدي معنف
 الإ خاسفنالا مدع يوقت دوقملا رئاسو ىال : ليقو “ هب لومعملا وهو نهترملا

 ىلع لوخدلا لبق اهلطبي ةراجإلاك و « لكوملا وأ ليك ولا اهلطبي ةلاكولاك لوقلاب
 نإ ةجوزلا هلطبت وأ قالطلاب جوزلا هلطبي حاكنلاكو “ رجأتسملا وأ ريجألا رم ام
 هلطبت هنإف عيبلاكو ع دبعلا قتع وأ تقتع وأ تفلب نإ وأ ى مولعم ىلإ امل قلع

 اعم نيبناجلا نم امإ نكل ى طقف لوقلاب خسفنت لوقلاب دوقعلا ىرتف ى ةلاقإلا
 لوقلاب خسفني دقو“ بلاغ كلذو ى انلتثم اك ناك اهأ بناج نم امإ و ى ةلاقإلاك

 . رم فالخ ىلع ربدلا يف وأ سافنلا وأ ضيحلا يف عاملاك

 ىقح خسفني مل نهرلا اخسفي نأ نهارلاو نهترملا قفتا نإو :« ناويدلا ه يف و
 وأ ص كل هتددر.: هل لاقو ى ينهر ل ر" : نهترملل نهارلا لوقب نأب هاخسفب
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 دق : الاق وأ ث هتذخأ دق : نهارلا لاقف “ كنهر كل تددر : نهترملا هل لاق
 كلذب امهريغ ارمأ وأ هخسفي نأ رخآلا امهدحأ رمأ نإو « هانكرت وأ هانلطبأ

 اتقو هانخسف : الاق نإو “ خسفنا هل از“وجف دحأ هخسف نإو « خسفنا دقف لمفف

 هخسف نرإو “ خسقني مل مولعم ريغ تقولا ناك نإو ى ةدملا ىلإ خسفنا امولعم

 هريغ عم لفطلا وبأ وأ متيلا ةفيلخ هخسف نإو “خسفنا رخآلا ليك و عم امهدحأ

 اذإ خسفنا نوذأملا ديس وأ نيديقعلا دحأ وأ ضراقملا وأ لاملا بحاص هخسفأ وأ

 بحاص وأ دبعلا لعفف ءيش هدبع دي يف هل نكي مل نإو « هدبع عم لاملا هل ناك

 ص هلك خسفنا هنم ةيمست اخسف نإو ٠ حخسفنا هخسفي ام هدي يف يذلا لاملا

 ماقم عيب ءاهقفلا ضعب زيوجتب عافتنالاب خاسفنالا مدع ىلع اضيأ خرشلا لدتساو

 كلذ نإف “نهرلا ماقم امهوماقأف «وداج» خويش هيلعو نهرلا ماقم ةبهو نهرلا

 مل خسفني نهرلا ناك ولف ى ناخسفني ال ةبهلاو عيبلا نأل خسفني ال هنأ ىلع لدي
 دنع اهيف لطاب كلذو « حاسفنالا نم اهمزلي امل هماقم ةبحلاو عيبلا مايق حصي
 لجأ بوهوملا وأ عيبملا ءيشلل نوكيل نهرلا ماقم ايقأ امنإو ى طورشلا ءافيتسا

 اذهب دارملا نأ لمتحيو 2 نهترملا هب عفتنيل ةبه وأ اميب هولعج امنإو ى نهرلاك
 دهع عيب مهلو ى ةلاقإو عيبو ءافوو دهع عيبي انريغ دنع ىمسملا عيبلا وه عيبلا

 . لقتسم عيب لب هلجأ ىلع نوكيف نئي ىلع ءانب الب ةلاقإو عيبو ءافوو

 لكشي نكل ى ةيكلاملاو ةيفنحلا د۔نع زئاج هنإف ى مهدنع زئاج كلذ لك

 نيدلا بهذي ال : لوقي عيبلا ااذه زوج نم ضعب نأ نم خبشلا هركذ ام هيلع

 يف اذم « هيلع بهذي الو عيبلا هجو ىلع هديب ءيشلا نوكي فيك و هباهذب

 هنوك ثمح نم لكشي نكل ى نامضلا مدع اهيف رهظف ةبهلا امأو 2 لاكشإلا ةي ةياغ

 نمضيو “ ءيشلا كلذي قلعتي مل لاملا ,7 باهذلا مدع نع باجيو « نايدم ةيده
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 ذخأيف ى اهنيب ام خسف دارأو لجألا غلب اذإ ءيشلا كلذ هل بوهوملا وأ يرتشلملا

 باوجلا اذهو ى هدي يف بهذ ام ةميق هل عفديو بماولا وأ عئابلا نم هنيد

 نهارلا لوقي نآ نهرلا ماقمةبه ةيفيك و “ عيبلا ىلإ ةبسنلاب لاكشإلا هبُلحني

 هيمسي ءيشل « اذك و ك "يلع نالف نب نالفل : ةبهلا ىلع داهشإلا دنع دوهشلل

 ناكم يف يل يذلا نادفلا : كلذ دمب مهل لوقي مش الح ؤم ناك نإ هلجأ يمسيو

 ةبه هل هتبهو سانلا ىلإ سانلا نم هيف ام لكو هلكب اذكو اذكب ىمسي
 . نهرلا ماقم

 يذلا وهو ك نهرلا ماقم ةم عيب هل هتعب : لوقب نأ نهرلا ماقم ةم عيب ةىفىك و

 ءهماقم ةبحلا تمسقأ ذلا لوآلا نهرلا لثم هدنع نوكف ة ةرم لوأ هب هل رقأ

 هب ربخلا غلبي ىتح هعيبي الو ى عيبلا وأ ةبهلا هيف لخدت مل يذلا نهرلا لثم وهو
 ص نهرلا لثم هنمث يضقتسيو هيلع يدانيو “ كلذك نهرلا نأ اك ى مكاحلا دنع

 هلام بهذي الو « نهترملا عافنتساب نهرلا ماقم ةبهو نهرلا ماقم ةم عب خسفني الو

 ‘نوبد هملعو تام وأ نهارلا سلفأ اذإ نهترملاو ى ءامرغلا نيب ةوسأ وهو هباهذب

 نهترملا نوكو “ هباهذب لاملا بهد و ى عافتنالاب خاسفنالا ف نمرلاك وه : لقو

 عيبو نهرلا ماقم ةبه زوج نم سايق ىلع بجي : لاقي الو ى ءامرفلا نم هب قحأ
 بهذي نأ بوهوملا وأ عيبملا كلذ باهذب نيدلا بهذي ال : لاقو “ نهرلا ماقم
 نع الضف هجولا اذه ىلع ةنامألا ليبس ىلع هديب نكي مل هنأل هباهذب نهترملا لام
 بهذي لب “ميبلا وأ ةبهلا ةهج نم هديب ناك امنإو “ هباهذب نيدلا بهذي ال نأ

 توك :لوقن انآل ةنامأ نكمي ملو ة لا وأ عيبلا ةهج نم ناك ثح هباهذب

 { .يشلاب قلمتلا مدع باهذلا مدعل يضتقملا لب باهذل امع يضتقي ال ةنامأ نهرلا

 . ءيشلاب قلعتلا باهذلل يضتقملا و
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 دنع هب نهترملا صاصتخا ليلدب هب قحلا قُشاعتل هباهذب لاملا بهذي نمهرلاف
 نيدلا بهذي ال نهرلا ماقم ةبهو ى نهرلا ماقم عيب يفو ‘ توملا وأ سبلفتلا

 ص نهترملا عم ةوسأ هيف ءامرغلا نأ ىرت الأ ى ةمذلاب ذئنبح نيدلا قلعتل هباهذب
 : ليقو “ حجارلا ىلع هباهذب نيدلا بهذف هب نيدلا قلعت نكل ى ةنامأ نهرلا و

 نكل ص نيروكذملا ةبحلاو عيبلا ي ةنامأ اضيأ وهو : ليق ‘ هباهذب بهذي ال
 لمتحيو “عافتنالا زوجي هنأ مهمالك نم موهفملاو ى ةمذلاب ايهقلعتل هباهذب بهذي ال

 نأ كلذو ى عفتنا ام نمض و اخسفني مل عقو نإ نكلو « زوجي آل هنأ اوديري نأ

 . لعفب خفي ال ,لوقب دقع امو “ لمعف عافتنالا

 نم اماعط وأ ابايث نيدلا ذخأ ديرم بلطي نأ نهرلا ماقم عيب هجوأ نمو
 الثم عيبا : هيطعم لوقيف نهرلا ماقم يف ائيش يطعملل عيبي ن أ ىلع نيدلا يطعم

 ةرشع الثم يرقشيف « اذك لجأ ىلإ فصنو رانيدب وآ ادقن رانيدب بوث لك

 عيبأ رأ ديرأ امإ : دوهشلل نيدلا ديرم لوقسىف > ارانيد رشع ةسمخ .باوثأ

 ةرشع وحنب نيدلا يطعم هيرتشيف ى امطاق اعيب لجرلا اذهل الشم ينالفلا ينادف

 ى اهعفدي نلو اهعفدي ملو آالتوأ الثم بايثلا عيب دنع هيلع اقفتا ام رادقم ريناند

 امم رثكأ يواسي الثم نادفلا كلذو ى اعطاق ءارش هتيرتشا : دوهشلل لوقيو

 يذلا لجألا ىلإ هب عفتني هيرتشم دي يف نادفلا ثكميف ‘ هب هارتشا

 . بايثلل هالئجأ

 توم وأ هتومب ررضلا لصحي الئل هانيبيو دوهشلل لجألا ركذي نأ ىلوآلا و

 اذإف > انبي م وأ ادهشب ل ولو حبحص عيبلا دقعو > امه ريغ ةفرعم مدمل امهدحأ

 ةسمخب هرتشاف تئش نإف ريناند ةرشعب كنادف ىل تعب : هل لاق لجألا :لح
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 الو هدنع نم هدريف رشع ةسمحم هل هعبىلف ى ديرأ امب كربل هتعب الإ و ‘ رشع
 ؛دمب ةلغلا هل لحت الو هعيب نم دب ال لب عافتنالل هسبحي الو ه هسفنل نهترملا هكسم

 ك ةيقبلا هل دريو رشع ةسخلا ىفوتساو ءادغلاو حيبلا يف ىصقتسا هربغل هعاب اذإ و

 نأل عئارذلا عيب فلاخ دق هنأل كلذ زاج امنإو “ يقب امب هعبت لقأب هعاب نإو

 ىلإ عيبملا عوجر ةلباقم يف انهو « لجالا ةلباقم يف عئارذلا عويب يف ةدايزلا

 ةرشعب نادفلا ىرتشا نيدلا يطعم نأ ةدايزلا نايبو ى عيبلاب هريغ وأ هبحاص

 الجأ لب ةدايزلل سيل هيف ناك ولو لجألا و ةلغلا لك أ عم الثم رشع ةسمحمب هعببيو

 وبأ ةدمعلا هيلع ضرتعا ذإ خيشلا بناج نم باج اذهب و < لجألا يف ةلغلا لكأيل

 كنأل عئارذلا عيب هيلع قدصي ال عئارذلا عيب نأ هللا همحر ة ةتس وبأ ركذو ى ةتس

 عفدي ةرشع ضبقي ملو هتملس هيلإ تدر هتدجو يناثلل لوألا عيبلا تفضأ اذإ

 .. ابايث ضبق لب رشع ةسمخ اهيف

 ةهج نمو ى ةدايزب ةلاقإلا عيب ةدايزلاو عيبلا ةهج نم هبشأ : خبشلا لاق
 هبشأ ى لاثملا يف بايثلا لجأ وهو لجأ ىلإ الثم نادفلا عيب وهو لجألاو عيبلا
 لجأ ىلإ هنأل اضحم اعيب سيلو نهرلاو عيبلا نيب كلذ راصف “ لجأ ىلإ نهرلا
 ىنبمو ى عيبلا ظفلب دقع دقو 4 ةلغلا لك أي هنأل اضحم انهر الو ى هيف عطقني
 عم اميب يأ « ةلاقإ و اميب هومس كلذلو “ لجآلا دنع هيف عوجرلا ىلع عيبلا اذه
 ةسمخ ىوسي الثم نادفلا نوك ةدئاف امو “يقب امب هعبتي فيك لاقي الو ٢ ةلاقإ

 ؟ كلذ ريغ وأ ةئامب وأ رشع ةسمخب هارتشا الهف « ةرشعب هيرتشيو “ الثم رشع
 ص هري۔غ هيرتشي لب هيلإ عجري ال وأ نبدلا لثمب هيلإ عجري هنأ ثيح ؟؛ قرف ال

 ةدئاف كلذل : لوقن انأل ع صقنلاب هيلع عجر صقن وأ هل هعفد نيدلا ىلع داز نإف

 . باوثألا نمث ةلمجلا بسحيو ى ةلغلا لك أي نأ ادمعت ايهنأ يه
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 ضعب قحتسا نإو ،لاحلا يف لاملاب هيلع مكحيو .نهارلل عجري : ليقو

 هنم مي اهنم نهارلل ص ايف اهنهترم مخ ؛ تنهر ضرأ

 هلاطبإب رقأ دقو نهترملل ىقح هنآل ( نهارلل ) نهرلا ( عجري : ليقو )
 عيبل راظتنا الب ( لاحلا يف ) نهرلا هيف يذلا ( لاملاب ) نهترشلل ( هيلع مكحيو )
 لاملاب هيلع مكحي الف لحي مل نإو « لح الجآ وأ الجاع ناك نإ لطاب هنآل نهرلا
 لاملاب هبلع مكحي هنأ دارملا لاقي الو ى هل نهر الو هب كح لح اذإو “ لحي ىتح

 يف اطسق نهرلل نألو ى ةقثلا تداز دقو لاملاب ةقث نهرلا نأل لجآلا لولح لبق

 نهر الب هنياد نإو ى هنيادي مل نهرلا الول هنأل وأ عيبلا دنع نمثلا ضعب طاسقأ

 ردابتي اك ءاش اهيأ موزل طرتشي مل نإ نيدلاب ةبلاطملا هنع عفد نهرلاف هل نهر مث

 يف ال لجألا ىلإ راظتنالا نع زارتحالا يف رهاظ هنإف ىلالا يف : هلوق نم كلذ

 هسفن ظحل ملاظ نهترملا :لوقن انأل ى لطبي مل ول نهرلا عيب راظتنا نع زارتحالا

 هيلع اولمحف “نمارلا ال هيلع لمحلاب قحأ وهف نهرلا لطبي ام لاق وأ لعف ثيح
 عراستل لحي ناك ولو ى هنيد لحي الف نهرلا يف دحلا زواج ذإ هيلع اظيلغت خسفلاب
 ىلع ملظلا عقيف لجألا لحيل هخسفي ام لوق وأ هخسفي ام لعف ىلإ نونهترملا

 حسفي ام لوقي وأ لمفيف لقأو رثكأو ةنسك لجأ ىلإ هنيادي امبر ذإ نهارلا

 لجألنياد نم هذخأي اك ريثك لاحلا يف هنيد ذخأيف “اهدمب وأ ةدقعلا بقع نهرلا

 (ضرأ ضعب قحتسا نإو) ع لطب دق لَجألاو ، لَجاألا لنجأل آريثك ناك دقو
 حص ايف اهنهترم رنيخ“تنهر ) لوصألاو ضورملا نم امه ربغ وأ راد ضعب وأ

 نيب قرفلا نم عويبلا يف رم ام دح ىلع لودعلا ةداهشب قحتسا نإ ( اهنم نهارلل
 امب يأ ( هنم متي ) « ناويدلا ه نع انه مالك يتأيو ى مهريغبو مهب قاقحتسالا
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 عيبلاك لاملا لكب هيلع عوجرلا يفو ؛ هيلع يقابلاب عجريو س اضعب

 س كيرشب رتشمو ةأرماو نهترم فرعي مل اذإ اذهو ، قادصلاو

 نأ دوهشللو ،الوأ هب اوفرع نإ يقابلا ىلع ةماقإلا هل حصت الو

 . هيلع مهل اودهشي

 ) لجأ ناك نإ لجألا لح اذإ عيبلاب هنيد نم " اضعب ) نمهارلل حص

 7 يأ ( هيلع ) هنيد نم ( يقابلاب

 لجألل _ىرإف لجا نإ لجآلا لح اذإ ( لاملا لكب هيلع عوجرلا يفو )

 عيبلا ) يف ريخي ي ( ك ) حصي مل امو هنم حص ام نهرلا لطبيف نمثلا نم اطسق
 ترإف ى هيلع دقع ٧ ضحمب قحتسا اذإ دوقملا نم اهوحن و ةراجإلا و ( قادصلاو

 ريجألاو هتميق وأ اهل قدصأ ام لثم ةأرملاو هنمث يرتشملا ذخأبف“ . اوءاش

 نأل يقابلاب هيلع اومجرو كلذ مهاطعأ نمل حص ام اوذخأ اوءاش نإ و كلذك
 الام يف ةدقعلا لاهشال نالطبلا هلك كلذ يف يدنع حيحصلاو “ بيع كيرشلا

 ( نهترم فرعي م اذإ ) هب لاقي امنإ رييختلا نم روكذملا يأ ( اذهو ) ‘ زوجي
 ريجأو عيبلا ةلأسم يف ( ,رتشمو ) قادصلا ةلأسم يف (ةارماو) نهرلا ةلأسم يف

 ( يقابلا ىلع ةماقالا هل حصت الو “كيرشب ) كلذ هبشأ امو ةراجإلا ةلأسم يف

 كلذ لطبي لب مهقوقح نم يقب امب اوعجريو “ نهر وأ عيبم وأ قادص نم
 نأ وهو ىراتخلا ىلع دقعلا دنع ( الوأ هب اوفرع نإ ) مهقوقح لكب نوعجريو
 . ةزئاج ريغ يهف زوجي ال امو زوجي ام ىلع تلمتشا اذإ ةدحاولا ةدقملا

 ادصق كلذ ىلع تلمتشا اذإ كلذ :ةتس يبأ نب ورمع نب دمحم هللا دبع وبأ لاق

 نأ دوهشللو ) ةلاقإلا م حصت : ليقو ى اوفرع نإو :خيشلا لوق هيلع لدي 1

 ىلع يأ ( هيلع ) مههبشأ ام اذك و يرتشملاو ةأرملاو نهترملل يأ ( مل اودهشي
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 نادف فصن نهر نم اذكو 3 قحتسا امب نوربخيو س اوماقأ نإ

 ث يقابلا تفصنلا فصن هنهترماف نادفلا فصن قحتسا مت فورعم

 > هلك فصنلا : لقو

 نهر : اولوقي نأب مههبشأ ام اذك و ع كيرش وأ جوز وأ نهار نم كلذ دقع نم
 يقابلا ىلع ( اوماقأ نإ ) اذك اورك ذيو ص اذك عاب وأ اذك قدصأ وأ اذك

 بوجو ديفي عفرلاو “مهتداهش كلذ رضي الو ( قحتسا امب ) مك احلا (نوربخيو)
 كلذ مهلف اودهشي مل نإو ى اودهش نإ كلذو ى ةيمسإلا ىلع ةيلعفلل افطع رابخإلا

 نأ مهل زاج امنإو ى اودهشي نأ دوهشللو : هلوق كلذل لديو ، رابخإ الف
 . قاقحتسالاب ةداهشلا نم اولمحت ام رُسفتل اودهشي ال

 ضورملانم اهريغ وأ راد فصن وأ ( فورعم نادف فصن نهر نم اذكو )
 فصن قحتسا مم ) تايمستلا نم هريغو ثلثلا فصنلا لثمو ع لوصألاو
 نهر هنأ ديفي نادفلا فصن : هلوق نأل ( ىقابلا فصنلا فصن هنهترماف نادفلا
 . طقف همهس فصن ىلإ ةيفصنلا عجرف هبحاص فصن ولو اقلطم نادفلا فصن

 لطبي : ليقو ى هيف ىل يذلا فصنلا : لاق اذإ اك ( هلك فصنلا : ليقو )

 يذلا فصنلا كل تنمهر : لاق ولو زوجي ال ام ىلع نهرلا دقع لاتشال لك كلذ

 ثلث هنهترماف "ثلث قحتساف اثلث هل نهر نإو “فصنلا هل "حصل اذك نادف يف يل

 زوجي الام ىلع دقعلا لاتشال هلك لطبي : ليقو ؤ لماك ثلث : ليقو “ يقابلا

 طقف نهر ام ضعب ىلع لوصحلا قلطم اذك و : هلوق يف هبشلا هجوو ى اذكهو

 امب نوربخي دوهشلا نوك و ث ىلوآلا نود نيلوق ةلأسملا يف رك ذ ولو هلك ىلع ال

 مث ىلوآلا ةلأسملا يف لكلا نوركذي اك انمه ةيمستلا اوركذي نأ دعب قحتسا
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 قحتساف دحاو نم رثكأ نهر نإو ‘ قادصلاو عيبلا اذكو

 قادصلاو عيبلاك قابلاب ماعنإ حصي الو { خسفنا هنيعب ال دحاو

 نهترملا ةفرعم مدع نهارلل "حص ام ىلع ةماقإلا ظرش نوك و “ىقحتسا امب نوربخي

 ( قادصلا و عيبلا اذكو ) “ فالخ ىلع اذهو ةماقإلا هل حصت مل فرع نإ هنأو

 يرتشمللف “ فصنلا هريغ قحتسيو نادفلا فصن هل عيبي نأ لثم ى امهريغو
 : ليقو “ فصنلا فصن بوني ام نمثلا نم هل عئابلا دريف “ يقابلا فصنلا فصن
 نأ لثمو « زوجي ال ام ىلع دقعلا لاتشال هلك لطبي : لبقو « هلك فصنلا هل
 ديزب و ك فصنلا فصن اهلف فصنلا هريغ قحتسيف نادفلا فصن هجوزل قدصي

 كلذ لطبي : لبقو ى هلك فصنلا اهل : لبقو ى هلثم وأ فصنلا فصن ةمسق اهل

 . زوجي ال ام ىلع دقعلا لاتشال هلك

 اذكو ى دحاولا ىلع داز ام يأ ( دحاو ) نادف ( نم رثكأ نهر نإو )
 ءاوس ( هنيعب ال دحاو قحتساف ) رودلاو لخنلاو لامجلاك نادفلا ريغ ءاشألا

 ص ( خسفنا ) هذه لبق ةروكذملا لئاسملا يف اذك و « هريغ وأ نهترملا هقحتسا
 دحاو نادف قاقحتسا نايب هنيعب قحتسا نإ خسفني يواسملا وأ ىلوألابو

 نأ وأ الثم دوهشلا تومل دعب نيبتي ال ناك ولو رخآ نم نادف سبتلي نأ هنيعب ال

 نكل ى صيخشتلاب نوكت نأ لثمو “ صخشتلاب ال عرذالاب نادفلا نوكي
 وأ اهدحأب هريغ وأ دجسم وأ دحأل نهارلا اذه لبق نيدادفلل كلاملا ىصوأ

 لك ىلع ةلأسملا لمحتف “هنيمب ال :هلوق طاقسإ ىلوآلاو “نادفلا ريغ اذك و هبهو

 . نيصعتلا مدع موزل مهوتي الو ى هلمحت ام

 يف يقابلاب ماصنإ حصي ال اي ( ك يقابلاب ماعنإ ) نهترملا نم ( حصي الو )
 نينادفلا نم دحاو لك "صخي ام فورعم ريغ هنال امهوحنو ( قادصلاو عيبلا )
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 . نيل ا نم هصخي ام لكل نيعي نكي ل نإ

 هلحم يف يتأي ام ىلع نهرلا نم بهذي ام ردقأ نيدلا نم بهذي هنأل نيدلا نم الثم

 نيع ولف (نيلا نم هصخي ام لكل يعي نكي مل نر :لاق كلذلو }هللا ءاش نإ
 ولو حصي : لقو “لوق ىلع قابلاب ماعنإلا "حصل نيدلا نم هصخ ام دحاو لكل

 يف يقابلاب مامنإلا ديقو قاقحتسالا نيح ميوقتلاب هل نيميف هصخي ام لكل نيمي
 وأ كلذ ىلع المح انه دقي ملو“انوزوم الو اليكم سيل امبو « قاقحتسالا » باب

 ءايشأ نم ءيش يف بيع جرخ اذإ ام كلذ ريظنو ى اقلطم ةيفالخ ةلأسملا نأل
 ىروك ذملا فالخلا هيفو “نمثلا نع نإ هدحو درب هنإف ةدقع يف تعيب ةددمتم

 وأ اقلطم خسفنت زوجي الام ىلع ةلمتشملا ةدقعلا له : كلذ يف فالخلا لصأو

 اهنم قحتسا نإو ، نث هل نتيع نإ زاج ام حصي وأ اقلطم زاج ام اهنم حصي
 قحتسي نأ لثم يقابلاب مامنإلا زوجيف امطق نمثلا مولعم يقابلاف فورعم بيصن
 دحاو لك نم ةيقابلا عابرألا ةثالثلا نوكتف ى اذه نم عبرلاو « اذه نم عبرلا

 ةسخلاب اهعاب اذإف ص الثم رشع ةسمخ وهو نيدلا نم يقب اف انهر نينادفلا نم
 صقنلاب عجر صقنأ اهعاب نإو هنم اهذخاأيف ةسخلاب هيلع عجرو اهذخأ رشع

 يف مدقتو ى ةيقابلا ةسخلاب هبلطي مث ةسمخ هل عفد نيرشعب اهعاب نإ و “يقب امعجرو
 “ضعب قحتسا نإو : لاق ذإ فنصملا هركذ ام هشي ام قاقحتسالا باب لئاوأ

 ىلإ ةيمستلا بانم ذخأو يقابلا كاسمإ يف ريخ ةنمد وأ نيعم نم ةيمستك مولعم

 لوهجم قحتسا نإو :لاق نأ ىلإ ‘ نوزومو لبكم يف ال كلذ زاجو : لاق نأ

 هنيعب :ظفل هيف رك ذو“ خلا هنيعب ال دحاو هنم قحتساف نادف نم رثكأ رتشمك

 بيع نإ ةقفصب اعاونأ ايرتشم مزلي له باب :بويعلا يف : لاقو « انه ركذ اك
 . خلا لكلا كاسمإ اهضعب

 ضعب نهت رملا ريغ وأ هرمأ يلو نمل وأهسفنل نهترملا قحتسا نإ :ناويدلا » يفو
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 نبا دنع خسفناو عيبرلا دنع نهر يقابلاو ةنوهرم ءايثأ ةلمج نم ائيش وأنهرلا

 ةنامأ هنأ وأ هرمأ يلو نمل قحتسم نهرلا نأ نهارلا ىعدا نإ و ى زيزملا دبع
 هرمأ ىلو نمل وأ هسفنل عيبلا دعب نهترملا هقحتسا نإو ى هاوعدل تصني مل هديب

 يقب قحتسم نهرلا قحتسا اذإو < هنيدب نهارلا ىلع عجرو يرتشملل نمثلا در
 ى هقحتسا نمب لغتشي مل ىقتحتساف نهرلا فلت نإو ى نهرلا يف هتلغو هؤام

 « هنيدبو مرغ امب نهترملا عجربو “ نهترملا ىلع هتميق كردي هنأ باتكلا يف ركذو
 ىلإ لصي نأ دارأ نإو ى هل ىوعد الو هلام بهذ هفلت دعب نهترملا هقحتسا نإ و
 هلام نم ذخأو فلح الإو رقأ وأ نسب نإف كاذك هيلع نأ هب كسمتسيلف هلام
 ن هترملا رقأ نإف ع عدف انهر هيف هل تنهر نكل : لاقو رقأ نإو “ ةيفخ

 نإو ثائيش هدنع نهر ام فلح نهترملا هركنأ نإو ى هتوعد نم ءىرب نسب وأ
 تبث وه نيب وأ نهارلا رقأ نإف ى عةدمف يلام يدنع نهر نكل : لاقو رقأ

 لودملا ةداهشب نهرلا قحتسا نإو « فلح الإو نهارلا ىلع هلام كردأ و ءينلا

 طقف نهترملا دنغ آالودع اوناك نإو هلامب نهارلا ىلع عجر نهترملاو نهارلا دنع

 دنعو كحلا يف ءىرب نهرلاو هلام نم ةيفخ هذخأو هللا نيبو هنيب ابف هيلع عجر

 نهترملا هذخأي الو هنيد نهترملل ىطعأ طقف نهرلا دنع آالودع اوناك نإ و « هللا

 لودع ريغ اوناك نإو ‘ فلت نإ هتميق وأ ءيشلا كلذب ءيشلا قحتسا نم عبتيو
 طلسملا ىتحتسا نإو ص هللا دنع نهترملا عجرب الو نيدلا نم نهارلا ءىرب امهدنع

 كردأ و نمثلا در قحتساف طلسملا هعاب اذإ و ى نهترملا هقحتسا وأ نهرلا هريغ وأ

 طلسملا ىلع يرتشملا عجر نمثلا فلتو قحتسا نإو ى نهارلا ىلع هلام نهترملا

 عجر نهترملا لصو نإو « ءيشب هيلع عجري ال : ليقو ى نهارلا ىلع وه عجرو
 عجوي نأ هل ادبف امهدحأ راتخا نإو ى نمثلاب نهترملا وأ نهارلا ىلع طلسملا
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 نإ هنأل رم امك هيف ضوع الو ‘ نهر يف نهر زوجب الو

 هب قثي ام هل نهرب نأ نهارلا ىلع نهترملا كردأ نهرلا قحتسا

 . . . ج هلام ىلع

 عجري نأ هلف باغ وأ سلفأ وأ راتخا يذلا تام نإ اذك و “ كلذ هلف رخآلل
 . رخآلل عجرب مل امهدحأ راتخا نإ هنأ : باتكلا يفو « رخآلل

 نهر يف اذك هل نهر ءاوس ( هيف ضوع الو “ نهر يف نهر زوجي الو )
 ص اذك ىل تنهر قحتسا نإ : ۔ هدقع لاح _ لاق وأ“هدعب وأ نهرلا دقع لاح
 يف اذك و يل نهر اذكف قحتسا نإ : لاق وأ “ هريغ ىل تنهر : لاق وأ

 ةفص لصف رخاوأ يف كلذ عومجب ( "رم اك ) ص زوجي ال كلذ لك ى ضيوعتلا
 ص هيف ضوع زو۔جي ال هنأ مدقتي م هنآل هعمج ال نهترم ذخأ لوصألا يف ضبقلا

 نهرلا قحتسا نإ هنأل )نهر يف "نهر "زلجي مل امنإ و :ةتس بأ مالك يف ركذ امنإو

 يف هلام هيطعي وأ ى ( هلام ىلع هب قثي ام هل نهرب نأ نهارلا ىلع نهترملا كردأ

 قحتسا نإ هنا ال وأ نهرلا دقع دنع هيلع طرتشي مل ولو لجألا لحي م ولو هنيح
 ق نيدلا مم الوأ نهرلا دقع ادإ كلذو > هل نهر اذكف وأ ارخآ ًانهر هل نهر

 نهر ش الإ و هدعب دقعو طرشو عيب زيجع لوق ىلع نيدلل طرش وأ ةدحاو ةدقع

 هبلع اينبي مل هنآل رخآ هل نهر نأ هملع كردي الو هل ام كردي هنإف “ قحتساف هل

 رخآ هيلع كردأ قاقحتسالاب لتخا اذإ هنإف ث هيلع هاينب اذإ ام فالخب نيدلا

 اطسق نمرلل نآل هنيح ىف هلام هاطعأ ءاش نإو ث هنياد ام نهرلا الول ذئنبح هنآل
 ال وأ هحم نولافغي نهرب ال نمو ك نيدلا ف هل سانلا صخرب نهرب نم نأل نمثلا نم .

 قحتسا اذإف «نهرلا مسرب ذخأ هنأل كلذ يف نهارلا ىلع ملظ الو الصأ هنونيادي
 رخآ نهر ديدجت راتخا وأ هيلع مسرلا ناك ام لالتخال الجاع لاملا ءاطعإ راتخا
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 هنهترم هدر امارح جرخ نإو 4 ًاطوع كردي ىتح كلمم هديب سيلو

 نإ ةعاضبلاو ضوعلاو ةيراعلاو ةعبدولا اذكو ص نهارلل ال هبرل

 ى هملع نإ هديب اهلعاجل ال اهبرل اهكدر اهتمرح ملع ش ملسم دلبب ىناك

 . اهنمث قفنأو اهعاب الإو

 نم ملسيف ، امسر اك نهرلا يطعي نأ هل نكل نمثلا نم اطسق هل ناك ولو لجألاف
 ايضر اذإ لجآلا لبقأ نيدلا ذخأ زاوج حص الإو “ لجأ الب لجآلا طسق ءاطعإ
 . نهارلل انه رايخلا نكل ى اعم

 طرش نإ الإ قحتسا اذإ رخآ انهر هل نهرب نأ كردي ال هنأ يدنع يذلاو

 ركذو « هنيدب نهارلا ىلع عوجرلا ىلع « ناويدلا ه راصتقا هل لديو ى آلوأ

 زجي مل امنإ ( و ) نيحلا يف نهري ملو دعب نهرلا عيابتلا يف طرش اذإ ايف فالخلا
 (كردي ىتح كلمب ) نهترملا ديب يأ ( هديب سيل ) نهرلا نأل « نهر يف ضوع
 (جرخ نإو ،اضوع ) كردي نأ نع الضف يأ « ةيئادتبا « ىتح » نأل ى عفرلاب
 ء ( نهارلل ال هبرل هنهترم هدر ) امارح هذخأ دّسمت وأ ( امارح ) نهرلا

 . طلسملا اذك و

 ةرجألاو ( ةعاضبلاو ضوملاو ةيراملاو ) ةنامألاو ( ةعيدولا اذكو )
 وأ اهضعب ناك يأ ى ءايشألا كلت ( تناك نإ ) ردحأ دي لخد ام لكو قادصلاو

 اذهب عفتني يذلا هنأل ركذلاب ملسملا ؟صخو “ كرشم وأ ( ملسم ديب ) اهنك
 وأ ابرب ( اهتمرح ملع مث ) ةعيرشلا عورفب كرشملا باطخ يف مهفالتخالو رثألا
 اهبرل اهدر ) مارحلا هوجو نم كلذ ريغ وأ ىنز وأ رايت وأ ةقرس وأ بصغ

 ةينب ءارقفلا ىلع ( اهنمت قفنأو اهعاب ) هملعي ( الإو ى هملع نإ هديب اهلعاجل ال
 . هملع ةقدصلا
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 ريزنخك امح رخآل ينارصن نهر نإو ى هتبوت تماع نإ صخرو

 نم نهارلا ءىرب املسأ مث هنيد هنم ىضقف هنهترم هعابف رمخ وأ

 . . . . . مرح نم نإو ص كرشلا يف هئافيإل نيدلا

 ص لعاجلا ةبوت يأ ( هتبوت تمع نإ ) هديب اهلعاجل اهدرب نأ ( صخرو )
 . ريجأ تام نإ باب : هلوق ليبق « تاراجإلا ه باتك يف كلذ لثم مدقتر
 كلذ نأ لع اذإو ‘ كلانه هتركذ اك اقلطم هديب اهلعاج ديب هدري نأ صخرو

 زوجي هنإف هبر ىلإ هدريل هذخأي نأ ىون نإ الإ هذخأي الف رمألا لوأ نم مارح
 جرخ نإو ، هسفن ىلع ررضلا فاخي ناك ولو فورعملا بابو لدملا ةماقإ نم هنأل
 . هاطعأ نمل هدرب الو هفلتأ كلمي ال امم اهوحن وأ ةتسم

 كرشم نهر وأ ص يدوهيل وأ ( رخآ ) ينارصن ( ل ينارصن نهر ناو )
 ىتأ ام وأ ابر وأ ( رمخ وأ ريزنخك امرحم ) ائيش نيدحوملا نم نيدتم وأ كرس

 : نم ( املسمأ مم هنيد هنم ىضقف هنهترم عابف ) ىنزو رايقك مارح هجو نم هب

 نيدحوملا نم منغ ام رخآ نم نهترا يرفصك هنيدت نم دحوملا بات وأ كرشلا

 « رئابكلا يذ دحوملا لام هليلحت نم باتف “ىضقو هعابف رئابك باحصأ مه نيذلا

 ءىرب ) لخدي م مأ امهربغ وأ ةيكلاملا وأ ةيضابإلا بهذم يف لخدأ ءاوس
 ءافيإلا ناك ( نإو ) “ نيدتلا لاح وأ ( كرشلا يف هنافيال نيدلا نم نهارلا

 نئدتب لمف ام و“هلىق ه "بح مالسإلا نأل مرحم نم هنأ لاحلاو يأ ( مرحم نم)

 نيدحوملا نم كرشملا همنغ امف “هللا دنع أطخ ناك ولو « كحلا يف ضقني ملو “ىضم

 بهذم ىلع ةزئاجلا هوجولا نم ام هجوب مهنم هدي لخد نمل لحي يرفصلا وأ
 ،تالاؤسلا رخاوأ يف هركذ اك روهملا هيلعو “عنملا راتخاو «ةفينح يبأو عيبرلا

 ركذ نمو عيبرلا حرصي ملو “ فيطل ءزج يف كلذ ىلع مالكلا تطسب دقو
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 رمخلا قارأو هقحب نهارلا ىلع عجر هنهترم ديب وهو املسأ نإو

 مرحملا نهترملا عابو نهارلا ملسأ نإو ث ريزنخلا لتقو

 اوملسأ ولو ىضم كرسثلا ةمسق ىلع نوك رملا همستقا ام نأ رم دقو “يرفصلاب

 لمأ ةمسق هومسقيلف همسق لبق هبلع اوملسأ امو مهيديأب وهو مهضعب وأ مه

 ى ةيلهاجلا ةمسق ىلع يهف ةيلهاجلا يف تمسق راد اميأ » : للع هلوقل ديحوتلا

 . )١' « مالسإلا ةمسق ىلع يهف منقت مل مالسإلا اهك ردأ راد ايأو

 نهارلا ىلع عجر هنهترم ديب وهو ) اهندت نم ابات وأ ( املسأ نإو )
 ( رخلا قارأو) رخآ انهر هل نهوي نأ هيلع كردي الو “ لجألا لح اذإ ( هقحب
 ثيدحلا يفو “ عنملا روهشملاو « ضعب دنع الالح الخ نوكيف احم اهيف ىقلأ وأ

 ء'٢)سال :لاق ، الخ ذختت رفلا نع لل هللا لوسر لئس" ه : سنأ قيرط نم

 نوك رغملا امهرهظأ اذإ يأ ‘"« رفحلا ةقارإو ريزنخلا لتقب تثعب د : للع هنعو

 لمفيف نهارلا ىلإ امهدر وأ ( ريزنخلا لتقو ) اهوفخأ ولو نيملسملا يديأ نمو
 ام دح ىلع بئات ءآر ذإ نهارلا هيطعي وأ هلهأ ىلإ مارحلا لاملا دريو ى اهب كلذ
 نم ناسنإلا هيلعملسأ ام : لاق نم لوق وهو “ لسق اذك“ هريغو ابرلاك هدربف ةرم
 مارحلاف نُئدتب هديب ناك نإ هيلع در ال هنأ حبحصلا روهشملاو ى هلهأل هدر مارح

 . هل لحي ضراعل مارحلاو هك رتيو هدسفي تاذلاب

 مّرحملا ) رصم وهو ( نهترملا عابو ) هنيدت نم بات وأ ( نهارلا ملسأ نإو )

 1 ٠ ملم ١. ور ) ( ١

 . دمحاو ملسم هاور ) ٦(

 . يئاسنلاو دواد وبأ هاور ()
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 نهارلل عفدي سكعلا يفو س هنم نهارلا أربتي مل هقح هنم ىفوتساو

 .. . ... .... .... .... .... هقحب هيلع عجريو هنهر

 هقح هنم ىفوتسا ام نأل قحلا نم يأ ( هنم نهارلا أربتي مل هقح هنم ىفوتساو

 ى ( سكعلا يفو ) نهترملا نيد يف ؟لح ولو هتعابت هنم ىضقت الف هنيد يف مارح

 نبهترملا ( عفدي.) نهارلا نود هنيدت نم بوتي وأ يأ نهترملا ملسي نأ وهو
 يضقي ال ذإ لجالا ؟لح اذإ ( هقحب هياع عجريو ) هنيح يف ( هنهر نهارلل )
 اهولمجف موحشلا مهيلع تمرح دوهيلا هللا نمل » : قلع هلوقل هيلع مرح امم هقح

 هعابو نمهارلل هعفد ول معن . مرحلا نمت ىلع مهنعلف ى 6١ » اهنامنأ اولك أ و اه وعاب و

 اذإ هب ىتأ نم لك نم مارحلا نمث ض زوجي اذك و “هل لحل هنمث نم هنيد هل ىضقو

 كملع هنمثب ىدصتف ريزنخ وأ ارمخ يفارصن ح-بي نأ لثم مارحلا لحم ناد

 لسىلدلا يفو “ كلذ وحن وأ هبلع كل اقح هب يضقي وأ كل هيد وأ كل هم وأ

 ءيش اهنم رذحي الو محلاومأ يف نولماعي مهن :أ نيبلاغلا باتكلا لهأ يف ناهربلاو

 ص ھا مهريزانخ لكؤت الو ابرلاب نولمامي ل ابرلا وأ ريزانخلا ناغأ تناك ولو

 هل لدب اك نيبولغم اوناك ولو كلذك مكحلاف ى ةبلغلا ال مهنيدت كلذ يف ةلعلاو

 ذخأي نم ةلماعم زاوجو “ عيبرلا لوق ىلع نيملسملا لاومأ نم هومنغ ام "لح

 زوح ال هنأ عم ضمب دنع كر ىلإ هتنايد هتداق اذإ ناهكلا ق مهنم ةببزجلا

 فاصنإلاو لدملا يفو مهنع ملظلا ديرب نمل زوجي : ليقو “ناتكلا يف مهنم اهذخأ

 اهقوةحل اندنع هب تكسمتساف جراوخلا نم لجز تجوزت ةوعدلا لهأ نم ةأرماو
 ديحوتلا لهأ مانغ نم زاح ام الإ.هديي يف سيلو قادصلاو ةوسكلاو ةقفنلا نم

 نكلو « هلهأ افورعم لاملا ناك نإو “ لاملا اذه يف اهقوقح عيمج اهل مكحن انإف

 )١( يئاسنلاو ملسمو دواد وبأو يذمرتلا .
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 . هعرشب هل زاج نمل مرحم عفد زاجو

 ى اهدالوأ انثَروو اهثاريمب امل انمكح ةافولا تعقو نإو ى مساقملا تمقو ام دمب

 ثيراوملا تمقو نإو “قرلا مهيلع ىضم يضاقلا مهتقرتساو نوبتاكملا زجع نإ و

 . ھ ا مهنامنأ نمو مهنم كمهس ذخأت نأ كلف

 اهوحن وأ اتيز وأ انمس همل لكؤي ام لاوبأ ةراهطب لوقي نمم دحأ عاب نإف
 نأ هبهذم يف كلذ لحي ال نملف « نبللاك لكألل الإ حلصت ال تناك ولو تامئاملا نم

 زوجيف ‘ تيزلاو نمسلاك لكآلا ريغ ىرخأ ةعفنم هيف ام ايس الو ى هنمث ضبقي
 هل هبسكي وأ هلثم هل يرتشي نأ هل زجي مل نهترملا دي يف مرحملا فلت نإ و “ امطق

 : تلق نإ ( و ) “ ءارشك ام هجوب هديب ناك مرحم لك اذك و ى هلاب بهذي ملو
 هعفد نأ عم هعرش يف “لح يذلا نهارلل مارحلا عفدي نأ نهترمل حصي فيك

 : تلق ؟ مارح نم هقح ءاضق هل زوجي ال ه_نأ عمو « مارحلا ىلع هل ةناعإ هيلإ

 كرشم نم ةتيم نوباص ىرقشا نمك ( هعوشب هل زاج نمل مرحم عفد زاج )
 نإو « هل هثدرت نيفلاخلا نم هزاجأ نمم ناخدلا قاروأ ىرتشا نمكو “ هل هدرب

 ةنامأ وأ انهر ناكأ كلذ يف ءاوسو “هبهذم يف "لح هنآل هذخأكلف هنمت كاطعأ

 وأ هنيد يف لح نمم اهلخدي دحأ ديب نوكي ام لك نم كلذ ريغ وأ ةعاضب وأ

 يف هاري نأ لثم دحأ دي ريغّنم وأ هنيد يف “لح يذلل كلم نكل هريغ نم
 هكلمت نمل كلذ ةملح عم اهوحن وأ ةنامأب هدي لخد كلذ نال هعفريف ضرألا

 يف فلتخا دقو ى اهيلع شراهتت بالك نيب هفيسب ةتيم رمع مسق اك هنيدب همعز يف
 لالح هلصأ ام لافطألا ماعطإ يف اوفلتخا ىتح رهلل تيمم ,راف ءاقلإو اذه لثم
 باتكلا لهأل دقعن نأ انرمأ ىلامتو كرابتو العو لج هلا "نألو«سحجنتو رهاط

 : هقلع هيبنل هناحبس لاقو“هب اوكسمت يذلا مهباتك و مهتنايد ىلع مهبقبنو ةمذلا
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 هتميق هاطعأ هنيدب هلالح ركرشمل ملسم دسفأ نإو

 » محلو دعب

 ء'١يكلذ دعب نمنولوتي مث للا كح اهيف ةاروتلا مهدنعوكنومتكحي فيكو

 يف نأ عمو ى مكح اذإ هنوفلاخي مهنأ عم ث قل هل مهميكحت نم بيجعتلا هانعمو
 وأ زجعلا هتلع اوع.دمل الإ كلذ امو مهكحو مه“الخل اوكح ول كحلا ةاروتلا

 . الهس هكح نوكي نأ عمطل وأ ةاروتلا ةفلاخ

 كرشم وأ ) ملىمم دسفأ نا ) هنأ : « رثألا » يف تدث للملا كلت وحنل ( و)

 يذلا كلذ ( هاطعأ هنيدب هلالح ) نيدتم وأ يأ ( كوشمل ) يرحتلاب ناد

 كرشم ركذب مهيلع لولدملا نيك رشملا ءالؤه لودع يأ (مهلودعب هتميق ) هدسفأ
 ال هنأل نيعدتبملا ريغ نيملسملا لودع كلذ يف مكحي مل امنإ و ى نينيدتملا لودفب وأ
 رجلا نمث هنع ذخأي نأ رخآلل يغبني ال كلذ عمو ص نيملسملا دنع مرحلل ةميق

 ناك اذإ كلذك و ى ىحلا هل يذلا ملسأ وأ ًاميمج ملسأ ءاوس همالسإ دعب ريزنخلا و

 ذخأيف ‘ ملس وأ فلس وأ ريزنخ وأ رمخك مارح نم نيح رخآلا ىلع امهدحأل

 دعب ذخأي نأ ذلف “ كلذ ريغ وأ قادص وأ فلسأ ام وأ هيلإ ملسأ ام ةميق الثم

 ررقتل ذخآلا زاج امنإو ، نيدتملا اذك و ى كرشلا لهأ ةميقب ةهارك ىلع همالسإ
 ملسأ نم » : للع لاق دقو ء هدب ناك ام ةلزنمب وهو ى مالسإلا لبق قحلا كلذ

 دعب مهبسنو مهحاكن ىلع قلع مهكرت دقو ى )٢' « هل وهف هدي يف وهو ءيش ىلع
 وه امنإ كرشملل مرحم نم هدسفأ ام م.رغي ملسملا نأ نم هركذ امو ى مهمالسإ
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 هلاحب وهف ى هيلع در وأ هدر 2 هنهترم دي نم نهر بصغ نإو

 هلثم وأ هتميق مرغو.هبصاسمغ.دنع فلت نإو : بصغب لازي ال

 . لوألاكف

 ،هيلع نامض الو كردق نإ هداسفإ ملسملا ىلع بجاولاف هرهظأ نإو “ هرهظي مل اذإ
 هوذختا لالح يدنع دسفي الو ى كلذ راهظإ مدع هطرش مهف ةمذلا دقع نأل

 الف ى ارمخ هولعحمل هوذختا بنعك هرهظأ و امرحم نوكي ىتح مرحلا ىلإ لوئىل

 دسفيو ى راكسإلا لبق الالح ةعفنم هيف نآل « راكسإلا هلخدي نأ لبق مهل دسفي
 دلبلا ناك نإ ال مالسإلا دلب يف اوثدح نإ : ليقو “اقلطم ةمذلا لهأ رمخ نوملسملا

 . اميدق مه

 هيف دحأ طلغك ىقح ريغ هجوب جرخ وأ قرس وأ (نهر بصخ نإو )
 وأ هريغ هيلع هدر نأب ( هيلع در وأ ) هنهترم ( هدر مث ، هنهترم دي نم )
 حتفب نهر ( لازي ال هلاحب ) نهر ( وهف ) ى ام رمأل وأ ةبوتل بصاغلا هدر
 اهمض زوحيو “ تلع اك فوذحم ربخلاو ص ناكك ةلماملا لاز نم وهو ى ةانثملا

 لاوز نأل ( بصغب ) انهر هنوك نم هريغ وأ مكاح هليزب ال يأ « ةلازإلا نم

 ىتح الام نهارلا ىطعأ نإو ى نهرلا لطبي ال قح ريغب نهترملا دي نم نهرلا
 ص هيلع ىطعأ اه نهترملا ىلع كردي الو هلاحب نهر وهف “ بصاغلا نم نهرلا در
 . نهترملا ىلإ نهارلا هدر نمهارلل در نإ و

 ىقح هجو ريغب هدي ىلإ جرخ نم وأ هقراس وأ ( هبصاغ دنع فلت نإو )
 (لوألا) نهرلا (۔ك) نهر لثم وأ ةمق نم مورغملا ( ف هلثم وأ هتميق مرغو )
 لبق ةلأسملا يف روكذملا نهرلا : لوألاب دارأ وأ ع فلت يذلا نهرلا وه يذلا
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 ةميق الإ ذخأي نأ ردقي ملو فلتي مل نإ كلذك و ، هسفنب مجر يذلا وهو ث هذه

 عجر اذإو “ نهرلا خسفنا لثملا وأ ةميقلا ذخأف هذخأي نأ ردق نإو ى الثم وأ

 لام امأو ى نهترملا ىلإ هدربلف نهارلا دي ىلإ هلثم وأ هتمسق وأ بوصغملا نهرلا

 ىلعف هلثم وأ هتميق وأ وه عجرو لمملا يف لوخدلا دعب الثم بصغ اذإ ةبراضملا

 هيف امصخ براضملا راصف ةبراضملا رييغتلا هيلإ قبس دق هنأل ةبراضملا نم هلاح
 لوخدلا لبق امأ و ‘ بصاغلا رييغتب ةبراضملا لطبت ملف ڵ لاملا بحاصل اكيرش و

 يف رم ام "دح ىلع ةبراضملا ىلع هبحاص هل هدقعي ىتح عوجرلا دعب ةبراضم سيلف
 الإ هل سيلف ديدجت الب هب براض نإف “ زوجت الامو ةبراضملا هب زوجت امم هلح
 نايضلاب جارخلا نكي مل امل ةبراضملا يف مدقت اك عاض نإ هنمضيو © هلثم ةرجأ
 ص هل ءيش ال هريغ لام ىلع يدعتملا نأ نم حجارلا ىلع اذهو ى ايدمتم راص
 ةبراضملا نأ ةدعاقلاف الإو لثملا ةرجأ هل تلعج يعرش هجوب آالوأ لخد امل نكل
 لمك و براضملا نأ نهرلا نيبو اهنيب قرفلاو “نايضلا نود اهيف ةرجأ هل ةدسافلا

 نإ الإ هتميق وأ هلثم ىلإ نيعملا رسفت اذإ لطبت نيعم يف ةلاكولاو « لاملا بحاصل

 يف سوبحم نمرلاو ص نهرلا يف ميصخ نهترملاو “ ةبراضملاك هرييغت ىلع لتك و
 فلتم اهفلتأ نإو « هنويد يف تيملا ةكرت سبحك هلثم هتميق وأ هلثمو “ نبللا
 ءدارأ نإ هبحاصل إ لاملا درب براضملا ناو اهتميق وأ اهلثم نم نويدلا تجرخ

 نهرلا ةميق نأ يف ةجحلاو ى نهارلا ىضرب الإ نهارلا ىلإ نهرلا دري ال نهترملاو
 : تلع هلوق ضارقلا لام وأ نهرلا ةلزنم هلثم وأ ضارقلا لام ةميق وأ هلثم وأ
 ةلزنم نمثلا لزنتف ثيدحلا .. اي .. موحشلا مهيلع تمرح د وهبلا هللا نمل .»

 . ٥٠ رك ذ 1 دقت ) ` (
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 اهنم قحتسا مش نهر اهيف اهبرل نهرف اضرق رانيد ةئام هيلع نمو

 هديب ح 7 مل نإ يتابلا يف نهرلا زجي مل رثلث وأ رفصنك
 ‘ آيناث هل هدعىلو 2 هقح رخآ ىلإ

 سنجلا يف سنجلل نهرلا زاجأ نم لوق ىلع وه امنإ فنصملا هركذ امو 2 موحشلا

 ق سنجلا نهت رب ل هنأل هنيد ف اهضقيو ةمسقلا نهت رلا ضمقنف ضبقبف عملا ىلع امأو

 . زاح نيدلا سنح ريغ نم ةمىقلا تناك نإو ك ' هفالخ ق لب سنجلا

 ضرقلا يف نهرلا زاجأ نم لوق ىلع ( اضرق ) الثم( رانيد ةنام هيلع نمو )
 وأ اقلطم نهرلا هف زاجأنم لوق ىلع املس وأ ضرقلا دقع دعب هزيجع لوق وأ اقلطم

 نيعم ضعب ( اهنم قحتسا مث انهر اهيف اهبرل نهرف ) لجالا دمب وأ دقملا دمب
 اذإ ةكسلا يف قاقحتسالا "حصي امنإو “ ( ثلث وأ فصنك ) ةمئاش ةيمست وأ

 وأ مهنع بغت مل ثيحي دوهشلا نم ةدهاشملاب وأ اهئاعوب اهيلع ةداهشلا تنكمأ

 هنوك طرتشي م نإ ) هلك نهرلا لطبي لب ( يقابلا يف نهرلا زجي مل ) كلذ وحنب
 رهظب ام اذه « نيدلا ضعبل عفدلا ةلزنم قاقحتسإلا نأل ( هقح رخآ ىلإ هديب

 نهرلا “حص طرتشا نإو ى دعب ريجآلاو ةجوزلا يف هريدقت ليلدب خيشلا مالك نم
 نم دنع لطبي نهرلا نأ يدنع يذلاو « زئاجلا لباقي ام حصي : ليقو ى

 ىلإ هدمب هنوك طرتشا ولو زوجي ال امو زوجي ام ىلع- ةلمتشملا ةدقعلا نالطبب لوقي

 اك « رثألا » مالك خبشلا هركذ يذلا كلذو ،هلحم يف همدقتل هركذي ملو هقح رخآ ا

 نهر هل هدعبل وأ ( ايناث ) انهر ( هل هدعيل ) ف اقفتاو ءاش نإ ( و) وه لاق
 ء رهاظ وه اك ابوجو هل نهرب : ليقو ‘ دحاو قدصاملاو ى آيناث اتقو
 قثي ام هل نهرب نأ نهارلا ىلع نهترملا كردأ نه رلا قحتسا نإ : افنآ لاق اكو
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 « هلاحب تباث نهرلاف ريناندلا نم هبانم قحتسملل نهترملا مرغ نإو

 نهرلاف { اهنىم م ًانهر هيف امل نهرف ضورفم ةأرما جوزت نمو

 ‘ هلح

 هنهرب هنأ رهاظلاو « لوآلا نهرلا هل نهرب انه كلذكف ؛ ىهتنا ى هلام ىلع هب

 . هب قثي امم هريغ وأ اذه ىلع هل

 تباث نمرلاف ) الثم ( ريناندلا نم هبانم قحتسمل نهترملا مرغ ناو )
 ناكنمم هكلام ريغ هيف فرصت اذإ نزوي وأ لاكي' ام نأل ص لاملا ةلمج ىف ( هلاحي

 بلج ام لك هل ريصيو هبحاصل للا هيلعو هل اتيوفت هبف هفرصت راص هدي يف
 ص ابصاغ ولو : ليقو ث ابصاغ نكي مل نإ هبحاصل ال نوزوملا وأ ليكملا كلذ

 ص لوآلا لوقلا ىلع وه امنإ نهرلا توبثو ى هبحاصل وهف بلج ام لك : ليقو
 ال ام ىلع ةلمتشملا ةدقعلا نالطبب لاق نمف ى هبحاصل كلذ نأب لوقلا ىلع امأو

 هلك نهرلا حصي :لاق اهنم زئاجلا ةحصب لاق نمو « هلك نهرلا نالطبب لاق زوجي
 ام "حصي : ليقو ى زئاجلا لباقي ام حصي ةنإف الإو هقح رخآ ىلإ هديب : لاق نإ

 ناك اذإ هنإف «مالسإلا نهرلا خسفي امعو “ هقح رخآ ىلإ :لقي مل ولو زئاجلا لباقي
 مل ملسأ اذإ نهارلا نإف “ نهارلا وأ نهترملا ملسأ وأ اماسأو رفاك امآرح نهرلا

 . مارحلا عيب هل لحي ال ملسملا نهترملاو “ كرشملا نهترملا دي يف امب هتمذ أرهت

 اهَسم مث انهر هيف امل نهرف ضورفم ) قادص ( ب ةأرما جوزت نمو )
 دعي امل نهر نإ كلذك و ص قادصلا عيمج يف نهر هنأ ىلع قاب ( هلاحب نهرلاف
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 اهديب هنأ تطرش نإ هفصن يف وهف تمرح وأ هلبق اهقلط نإف
 . . هفصن هل تطعأ نإ اذكو ‘ كلذك

 : لاق اك ص هلبق اهقرافو سملا لبق نهر اذإ ام ةلباقم دارملا نأل هركذي ملو "رملا

 زوجي اك اهسفن تقلط وأ ءادف ولو قالط عونب سملا لبق يأ ( هلبق اهقلط نإف )
 ( هفصن يف ) نهر ( وه ) هلك نهرلا ( ف ) ام هجوب هلبق ( تمرح وأ ) اهل
 اهقح رخآ ىلإ ( كلذك اهديب ) نم رلا يأ ( هنأ تط رش نإ) قادصلا فصن يأ

 مل نإو “ قالطلا كح : ليقو ، سملا كح هكح : ليق “ سملا لبق تذملاو

 قاقحتسالا ةلزنمب قادصلا فصن يف نهر نهرلا فصنف كلذك اهدني هنأ طرتشت

 ذخأب خسفني هنأ مد ةت دقو “ نمثلا ضعب عفد ةلزنمب هنأل هلك لطبي : لاقي الو

 :: ليقو “ عفدلا ةلزنب كلذ سيل : لوقن انأل كلذ طزتشي مل اذإ قحلا ضعب

 قادصلا نإ :لاق نملوق وه امنإ فنصملا هركذ امو “تطرش ولو هفصن ىف هفصن

 بفصنلا عفد نمك ناك سملا لبق اهقراف نإ هنأ و “ دقعلاب هتيجوتساو هلك دقعنا

 الإ قحتست مل ولو هلك نهرلا تبث هلك قادصلا داقعنا حص اذإف “ فصنلا ىقبأ و

 اب تسثي الف سملاب هفصن و دقعلاب قادصلا فصن : لاق نم امأو “قادصلا فصن

 لوق دنع ةاكزلا باتك يف مدقتو ص سملا لبق ا هقراف نإ هفصن الإ نهرلا نم

 . خلإ مهاردلاو ريناندلا ةضنرفب تجوزت اذإ ةأرملاو : لصف : خيشلا

 وأ سملا لبق قادصلا سفن يأ ( هفصن هل تطعأ ) و اهسم ( نإ اذكو )
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 ف ًانهر لمعلا بر هل نهر ”ريجأ اذكو . قالطب هيلإ هعوجركف

 طرش نإ هلاحب نهرلاف ، ماتلا لبق امهدحأل وأ امل ادب مث هترجأ
 قحتسا ايف

 هيلإ ) فصنلا عوجر يأ ( هعوجركف ) هفصن نم هتأربأ يأ “ هعم وأ هدمب

 رخآ ىلإ اهديب هنأ تطرش نإ يقابلا فصنلا يف لك نهرلا نوكيف ( قالطب

 هنم هاضرو اهاضرب ءاربإ هايإ اهءاطعإ نأل هلك لطب طرتشت مل نإو ى اهقح

 هلك هنإف طرتشت مل ولو : ليقو “ اهءاطع لبقي مل ءاش ول ذإ اهؤاطعإ هنأكف

 وأ امحل ادب مث هترجا يف انهر لمملا بر هل نهر ريجأ اذكو ) فصنلا يف نهر

 . لمملا مامت ( ماتلا لبق ) ةراجإلا كرت ( امهدحأل

 هلمع رخآ ىلإ هديب هنأ ريجألا ( طوش نإ ) نهر هلك وه ( هلاحب نهرلاف )ا
 ولو « هلاحب : هلوق رارقتساب قلعتم ى هلمع .ابب ةرجألا نم ه ( قحتسا ايف ) هقحو
 نهرلا تبثي نأ طرش نإ قحتسا ايف هلاحي نهرلاف : لوقي نأب ىلوأ ناكل همدق
 تبث طرشي مل نإو طرش نإ لمعلا ضعبب هقحتسا يذلا ةرجألا ضعب يف هلك

 دنع راتخملا نأ مدقتو ع مهوتي دق .اك هلك لطبي الو ضعبلا كلذ لباقي ام هنم

 دقني مل نإ لمملا يف عرش ولو “ عوجرلا رجأتسملاو ربجألا نم لكل نأ خيشلا

 ةنامآلا ةلزنمب ريجألا دي يف نهرلاو ث انه ىرج هيلعو لمملا متي مل ام ةرجألا

 . عوجرلا عنتمي نأ نع الضف دقانلا ةلزنمب لمملا بر ريصي الف
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 رجأتسا وأ انهر اهل نهرف مولعم قادصب ةأرما جوزت نإو : «ناويدلا» يفو
 ةأرملا قلطو ى همتي نأ لبق جرخف ى لمملا ريجألا لخدف ةمولعم ةرجأب اريجأ

 هضعب حرخف امولعم انيد ناك وأ اهقادص ضعبب اهملاخ وأ اهب لخدي نأ لبق

 نم مهنمو ‘ نهرلا حخسفنا : لوقي نم مهنف ع هنم اضعب هل كرت وأ آاخسفنم

 . ملعأ هللاو خسفني ال : لوقي
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 باب

 هحالصإ ىلع ال نهر يف صقن وأ ةدايز نم عنامتلا ايمل زاج
 ملثنم دسو مدهنم ءانبك

 باب

 نهرلا يف لاعفألا نم نهترملا وأ نهارلل ايف

 نإ ( نهر يف صقن وأ ةدايز نم عناتلا ) نهترملاو نهارلل يأ ( امل زاج )
 وأ ةدايزلا نهترملا دارأ نإو ث هعنم نهترملل زاج صقنلا وأ ةدايزلا نهارلا دارأ

 صقتني وأ ديزي رخآلا كرتي نأ دحاو لكل زاجو ص هعنم نهارلل زاج صقنلا

 ريك ذتك ( هحالصإ ىلع ال ) كلذ ةلازإو تيب ءانبو رجش سرغو رئب رفحك

 بيعشتو بوثلا عيقرتو “ ناطيحلا صيصجتو اهيقسو اهرامث مرصو راجشالا
 يف اك ص نهرلا خسفنا هسفن هب دصق نرإو « هسفن كلذب دصقي الو ينا وآلا

 ركذ خيشلا نإف ى ضرأ ثرحو ( ملثنم دسو مدهنم ءانبك ) و . نا ويدلا (

 فثرحت نا ايهنم دارأ نمف “ةدايز هلعحم ملو آ حالصإ ضرالا ثرح نا : رثالا نع

 نأل نهرلا نم رمتلا نوكيف ثرحتف رخآلا عنم ىلإ تصني مل ةنوهرملا ضرألا
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 هنأ الإ آةخبس تناك وأ يراربلا رجش اهيف جرخ ثرح الب تك رت اذإ ضرألا

 . خبسنت الو ىوقت كرتتو ثرحت تناك اذإ

 نإو ث نهرلا خسفنا هريغل وأ هسفنل نهترملا اهثرح نإ : دمحأ خشلا لاقو

 الو ث اهتذإب دحأ اهثرحي الو اهتلغ لكأ نهارللف نهترملا هعنمي ملو نهارلا اهثرح
 : ليقو “ خسفنا : ليق ‘ نهارلا عم وأ هدحو نهترملا نذأ اذإو ى امهدحأ نذإب

 لمملا لبق نهارلا هعنم نإ نهترملا هل نذأ نمل ةرجأ الو « هل نوذأملا ثرح ىقح

 ىلعف ص نيب نيع هحالصإل ناك نإ الإ « نهترملا ىلع هؤانعف الإو نهر اهنأ ملع وأ
 هؤانعف نهترملاو نهارلا هعنمف اهيف ىنعتف هل نذأ نإو ص انهر اهملع ولو نهارلا

 نهارلا ىنمف يرتشملا هعنمف نهترملا اهعابف نهارلا نذإب لمع نإو « نهارلا ىلع .
 نم ديز امو “ ءارشلا دعب لمع ام ءانع يرتشملا ىلعو « عيبلا لمق هلمع ام ءانع

 ءانعلا لماملا كرديف اهدر هلف ابيع نيملا تناك نإو « اهتدايزب ملعي مل ولو نيعلا

 ايف وأ هسفنل اهثرحي نأ هل نذأ ى خسفني مل وأ نهرلا خسفنا “نهارلا ىلع ةدايزلاو
 . ھ ا نقرتفم وأ نيممتج هل اتذأ هنيبو امهنيب

 اهعرز نإف ؛ ضرألا ث رح نم نما رلا عنم زهترملل - » جا :لا » يفو

 فلت ىرإو 0 هعابو هضبق لجألا لح اذإ ةقث دي يف اهعرز سبح نهترفلف
 . هسنح هنأل هلام نمف

 هعنم اهءانب وأ اهسرغ وأ ضرألا ثرح نهارلا دارأ نإ : « ناودلا » يقو

 هيفف انهر هلعج نإ الإ انهر كلذ نكي مل نهترملا نذإ ريغب لعف نإو ؤ نهترملا
 ديبعلا ةاوادمو ى هيلع ترثك اذإ هرامث ضعب عطق نهرلا حالصإ نمو ى نالوق
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 اهنهترم نذإ الب ًاسورغ نهرلا ضرأ يف نهار : ليق ‘ سرغ نإو

 ‘ خسفنا الإو اهمعزتي هذخأ هلف

 امهدحأ كردي الو «نهترملا وأ نهارلا هحلصأ نمل ةرجأ الو٤كلذ وحنو ناومحلاو
 غبصك و حلصملا ةرجأك نهرلا حالصإ يف رخآلا ىلع هلام نم فرص ام رخآلا ىلع

 طيخلاو غبصلا ةميق كلذ اهنم داز نإو ‘ همقرو هتطايخو هريصقتو بوثلا

 اذإف « هيف امب نهرلا ه : ثيدح هيلع لدي اك اذهو ى ةرجألا ال ةمقرلا و
 مدهلا لبق ىواس اذإ اك عيبلا دنع صقن اذإ هيلع ةبيصم كلذ ناك الثم مدهنا

 فالخب ةروصلا هذه يف نهترملا ىلع صقنلاف رشع ةسمخ يواسي عجرو نيرشع

 لمع نمو “ صقنلاب نهرلا ىلع عجرب نهترملا نإف الثم مده هيف لصحي مل اذإ ام
 اهقافتا ىلع ايهف ءيش ىلع اقفتا نإ الإ اعربتم دع" لمعلا يف الام فرص وأ ايهنم

 دسف حلصي مل نإ ناك ولو نهرلا حلصي رأ رخآلا ىلع اهدحأ كردي الو

 ءاش نإف ص هعم الو هدحو هحلصي نأ نهارلا ىلع كردي مل هباهذب نهرلا بهذو

 كرت سدل و “ةتس يبأ مالك نم دلوتي ام اذك ص هكرت ءاش نإ و “ هدحو هحلصأ

 اليوحت كلذ دمي الو هل الطبم ه۔حالصإب هرمأ الو نهرلا حلصي نهارلا نهترملا

 حالصإلل نهترملا نم الو نهارلا نم هيف فرصتلا سيلو هيف نهارلا ديل نهترملل
 رذأ وأ نهترملا هلمف نإ هب لطبي نأ نع الضف ال هتبقاع تعجر ولو ءاعافتنا

 ناكو زاج ؛ نهارلا اهينبيو ةنوهرم راد مدهت نأ اقفتا نإو “هريغ وأ نهارلل هيف

 . نهر ديدحت الب ءانبلا دعب نهر

 نإو ( اهنهترم نذا الب اسورغ نهرلا ضرأ يف نهار : ليق سرغ ناو )
 هذخأي ( الإو اهعزغب هذخأ ) ابنهترمل يأ ( هلف ) خاسفناب ىلوأف نذإب ناك
 ليوحتو نمرلاب عافتنالا يف نذإ هءاقيإ نأل نهرلا ( خسفنا ) هكرت لب اهعزنب
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 ، الف الإ . اهنم تناك نإ ضرأل عم اهعاب اهيف وه امسرغ نإو

 ولف “ نهرلا نع لزب مل هكلم نأ عم عزفلا هيلع كردي كلذلو ى نهرلا يف هديل

 تناك نإو ص اهعزن كردي ملو نهرلا عم انهر تناكل نهرلا نم سورفلا تناك

 نإف ص نهرلا عم انهر نوكت نأ ىلع نهارلا اهلخدأ نكلو نهرلا ريغ نم
 خسفني ال : ليقو “ نهرلا عم اهنأ ىلع هكرت ءاش نإو ى اهعزنب هذخأ نهترملا ءاش

 انكاس نهترملا هك رتف راد هل نهر نإ هنأ اك “سرفلاب نهارلا نهترملا رمأي مل هنأل

 . اهنكسأ : هل لقي مل ام خفني م اهيف

 عم اهعاب ) نهرلا ضرأ يف يأ ( اهيف ) نهترملا يأ ( وه اهسرغ ناو )
 ناك اذإ اهدعب وأ ضرألا لبق وأ اعم ءاوس ضرآلا عابو اهعاب يأ ( ضرألا

 نم يأ ( اهنم ) سورفلا كلت ( تناك نإ ) عيبلا يف ضيعبتلا هل زوجي ثيحب
 اهدحو ضرألا عيبي لب اهمم اهعبي ( الف ) اهنم نكت ( الإو ) نهرلا ضرأ
 وأ سورفلا كلت كلذ د۔هب عاب ءاش نإو ، نهرلا نم تسيل سورفلا كلت نأل

 يف رم اك عزنلا ىلع هربجي ملف نهارلا عم ىضارت اذإ روصتي امنإ كلذو “ لبق اهعاب
 لوقلا ىلع ءانب نهرلاب نهترملا عافنتسا عم نهرلا خسفني مل امنإ و“«ةءاربلا عيب»باب

 ضرأ نم اهعطق وأ سورلا علق اذإ ايف اضيأ روصتيو “ هعافتناب خسفني ال هنأب
 هذه ق اهعىبي ال ناك امنإ و ؤ اضنأ نمارلا اذهف يهو اضيأ هل ةنوهرم ىرخأ

 نأ هيلع نهارللو ث هذه ىلإ ىرخألا ضرألا نع اهلاصفنال نهرلا عم ةروصلا
 اهعزن يف ناك نإو ى اهتميقب اهذخأي نأ اقفتا نإ الإ عزتلاب دسفت ولو اهعزني

 نكي مل نإو ى اهضرأ ةميق نهارلا ىلع هلو اهعزن نهترملا دجي مل ضرألا داسف
 . اهعزن هلف داسف
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 نهرلا عم ًانهر ناك هضرأ ف اهسرغف اسورغ اهنم امهدحأ عزن نإو

 هلاصفنال هلام فافك دجو نإ هنم عرزن اه نود نهترملا هعبيو

 الو ةبه الو عيب هنهر يف نهارل حصي الو ى هعم هعاب الإو

 ءاركإ وأ قادصإ

 نهرلا عم انهر تناك هضرأ يف اهسرفف اسورغ اهنم امهدحأ عزن نإو )
 لك لمشيل لومفملل ءانبلاب ( عزن ام نود نهترملا ) نهرلا عيبي يأ ( هعيبيو
 دحأ ىلإ دوعي ريمض وهو لعافلل ءانبلاب وأ نهترملا وأ نهارلا ءاوس ايهنم عزن نم
 ( دج و نإ ) نهرلا نم يأ ( هنم ) امهدحأ عزن ام .نود يأ امهدحأ : هلوق نم

 ةلع“عزنلاب نهرلا نع عوزنملا كلذ لاصفنال يأ ( هلاصفنال هلام فافك ) نهترملا

 هعاب يأ ( هعم هعاب ) فافك دحم ( الإو ) هنم عزن ام نود نهترملا هعيبي : هلوقل

 هعم هعبيلف نهرلا ىنعم يف قاب وه نكل اسح لصف ولو هنآل نهرلا عيبي ايك
 عوزنملا كلذ عيب زوجي يدنعو ى ضيعبتلا هل زوجي ناك اذإ دعب وأ لبق وأ ةرم

 يف ءافولا دجو ءاوس ةعوطقملا ةلغلاك راص هعزنل هنأل نهرلا يف ًافافك دجو ولو

 نإ هدحو عيبلاب ىلوأ وه لب “ نهرلا نم ائيش هدمب وأ هعم عيبي وأ عوزنملا

 كلذ يف ىوقأ نهرلا ىنعم نأ ىعار خيشلاك فنصملا نكلو “ ءافو هيف ناك

 ةرجأ الو ى نهرلا ضرأ يف هنوك و « عطقلاب رييغت الب هئاقبل عزن ايف هنم نهرلا

 الو ص ا۔هب نهرلا عافتناو هضرأل ةرجأ الو “ هضرأ ىلإ نهرلا هلقن يف نهترملل

 هضرأ يف ذخأت ملو تتامو سورفلا عزن ول لب < كلذ ىلع فرص ام كردي

 هلام نم اهرادقم اباهذ اهباهذ نوكيف

 وأ نهر وأ ءاركإ وأ قادصا الو ةبه الو عيب هنهر يق نهارل حصي الو (
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 ، نهترملا قحب لوقعم هنأل ء هيف كروش نإ ةمسق وأ
4 

 نهارلا هقتعأف ًاقيقر ناك نإو

 وأ ) ام هجوب ةعفنم جارخإ الو هجوب كلم نم جارخإ الو ضيوعت وأ راجئتسا
 يأ ( هنأل ) ةمسق وأ : هلوق ىلإ دئاع طرشلا اذه ى ( هيف كروش نإ ةمسق

 نهارلل حصي الف ( نهترملا قحي ) نهارلا نع نهترملا دنع ( لوقعم ) نمرلا
 دنع لطبي ال دق معن ك لطبسيف نهرلا يف نهارلا دي لوحت الئل و “ فرصت همف

 عيب وأ نهرب هيف فرصتلاو هلعفب هدحو نهارلا هخسفي ال دقع هنأل ضعب
 وأ نهرب هيلإ جرخأ نم ضبق ىلإ هفرص يضتقي انركذ امم كلذ وحن وأ ةبه وأ
 هفرص عنم يضتقي لوألا : نهت رملا ديب الوقعم هنوك و ص ركذ ام وأ ةبه وأ عيب

 ددج ءاش نإف « نهترملا نم هكفي ىتح هيف نهارلا هدقع دقع لك لطبف“هريغ ىلإ
 ص ةمماتم الو ديدجت الب لوألا دقعلا يفكي الو هعم دوقعملا يضر نإ همأ وأ دقعلا

 ةمسق زوجت و ، نهارلا ىبأ ولو هريغل نهرلا ءاركإ نهترملا ددجي : عيبرلا لاقو
 تناك اذإ ةمسقلا ق فرصت يأ : : تلق نإ و كيتاي ك لوصألا نود نهترملل راثلا

 نيبمتب فرصتلا اهيف : تلق ؟.ةعفنم جارخإ وأ اهيف كلم جارخإ يأو رييغت الب
 همساقمل امهس ريصي امم جورخ كلذو ص ءزج لك يف اعئاش ناك نأ دعب نوهرملا

 سنرأ دعب هدىب الوقعم .مساقملا مس نوك نم نهترملل جارخإو ى ةعفنملا و تاذلاب

 ىلع كردي كيرشلا نأ يدنع يذلاو 4 مساقملا حم هي همف كرتشي هنم ءزج لك ناك
 ف هنألف ن نهترملا امأ ى هكلم هنالف نما رلا امأ 2 نهترملا ىلع وأ مسقي ةد نأ نهارلا

 ى هل رارضإ ةمسقلا نم هصنمو « كلا ءاش نإ عيبلا ىلإ .7 ص قحي هدي
 . لحي ال رارضإلاو

 قاتعإلا ( نهارلا ) هضعب وأ هلك ( هقتعاف اقيقر ) نهرلا ( ناك نإو )
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 هيلع عجريو س نادلا نع لضف هتميق يف ناك نإ هل زلج هربد وأ

 ء هتح نهترملا ءافيتسا دعب هكف نإ الإ زجي مل الإو ء هقحب نهترملا

 وأ هقاتعإ ( هل ) ىضم نإ ( زاج ) هضعب وأ هلك ( هربد وأ ) هتبتاكمل لماش

 ( نيآدلا نع لضف ) قيقرلا وهو نهرلا ةميق يأ ( هتميق يف ناك نإ ) هريبدت
 هدبع نم اءزج قتعأ نمك ' لضفلا كلذ نم قيقرلا ةلمج ىلإ ايراس قتعلا نوكيف
 دنع تدثو عيبلا لبق لضفلا مهل رهظ ءاوس هيف كروش دبع نم ابيصن وأ ةيمست
 دقو ص أزجتي ال قتعلاو “ عبي ىتح الضف هيف نأ اونظي مل وأ لاز وأ عيبلا

 نإ لودملاب لضفلا نيبتيو 6١ « هيلع م"وق دبع يف اصقش قتعأ نم » : قيلع لاق
 لام هل نكي ل ولو ( هقحب نهترملا هيلع عجرو ) نهترملاو نهارلا فلتخا

 وه اذه 0 ةيرحلا ىلإ عراشلا فوشتل كلذو هراسيإ رظتنيو “ لضفلا كلذ الإ

 ارس وم ناك نأ دعب:املوق نم ردابتي ام امأ ص خيشلاك فنصملا مالك نم ردابتملا

 هيف سبل ايف رخآ لوق يف هطرش راسيإلا نأل هيلع حجار لوألا ردابتلا نإف

 هنأ هلبق اونظ ءاوس عيبلا دنع نيدلا نع لضف هتميق يف نكي ( الإو ) “ لضف

 كلذ نأل ريبدت وأ قتع نم هلصف ام تبثي مل يأ ( زجي مل ) اونظي مل وأ دجوب
 نكي مل ولو هريبدت وأ هقتع تبثي :ليقو “هنيد نم هيف نهر ام هب طاحأ قيقرلا

 يف بترقم نيدلاو ةئربت ال ةقث هنأ ىلع ءانب ًارسوم نهارلا نكي مل ولو لضف
 وأ تاذلل ىكزي امم ناك اذإ هتاكزو نهرلا قوةحي نهارلا بطوخ اكو « هتمذ

 نم كلذ حصي الو“هتعجارمو هؤادفو هقالط ه د٫ءلع يرجي اكو ى رجتلل هنوكل

 ةدمع و ى ال مأ تبثي له :هلامب نيدلا طاحأ نم قتع يف اوفلتخا اك كلذ و“نهترملا

 تبثي ملف هل كلام ريغ نهارلا نوك ةلزنمب هريص لضفلا مدع نأ فنصملا هركذ ام

 هاضق وأ هقح نهارلا هءاضق نأب ( هقح نهترملا ءافيتسا دعب هكف نإ الإ ) هقتع

 . دح أ و ملسم .أ ور ) ( ١

_ ١٤٩ - 



 اذكو . هريبدت وأ لوألا همتع همزلف > نهرلا خاسفن اوأ هنم هأربأ وأ

 نهارلا كلمأ لخد مث هنيد يف نهترملا هعاب نإ

 سكملاب وأ نهارلا يأ فوذحم لوعفملاو“نهترملا أربأ يأ (هأربأ وأ ) هريغ هنع

 ص اهب خفني يتلا ءوجولا نم هجوب ( نهرلا خاسفنا وأ ) قحلا نم يأ ( هنم )
 بقع دوجولا مزال كفلا نأب ريوصتو عقاولل نايب “ خلإ دمب هلوق يف ةيدمبلاو
 هدصمب رك ذ ام وأ ءافيتسالا دمب لعاف لعفب عقي هكف سيلف الإو ث كفلا مامت

 يلكو “كفلا دجو ءاربإلا دجو ايلكو“كفلا دجو ءافيتسالا دجو ايلكههنم مزلي لب

 . كفلا دحو خاسفنالا دحو

 قباسلا يأ (لوألا هقتع همزلي) خسفنا وأ نهترملا هأربأ وأ هكف اذإ ( ف )

 قتعلا دمي مل ولو “ لوألا يأ ( هريبدت وأ ) “ خاسفنالا وأ ءاربإلا وأ كفلا نع
 ريبدتلا وأ قتعلا تبثي ال : ليقو « خاسفنالا وأ ءاربإلا وأ كفلا دمب ريبدتلا وأ

 عقي مل هناك لطبف تبثي ال تقو غقو هنأل ركذ ام دمب ديدجتي الإ
 نهرلا ناك نإو : « ناويدلا ه يفف ، هكلم مث هكلمي نأ لمق ادبع قتعأ نمك

 ناك نإ قتعي : ليقو “ لضفلا هيف ناك ولو هقتع زوجي الف نهارلا هقتعاف ادبع

 هكلم لخد وأ هادفأ نإ الإ قتعي ال : ليقو “ نيدلا ىلع ربجيو لضفلا هبف

 : لىقو 60 دعب مهكلم لخد نإ هتثرو ىلع قتعي الف نهارلا تام نإو “ ىنعمب

 . هودفأ نإ مهيلع قتعي

 لضف الو “هرّبد وأ نهارلا هقتعأ امدعب ( هنيد يف نهترملا هعاب نإ اذك و )
 هوجو نم امهريغ وأ ةبهب وأ يرتشملا نم ع۔ءبب ( نهارلا كلم لخد مث ) هبف
 هقح فوتسي مل ولو نمهارلل رخآلا ضعبلا كرتو هضعب نهترملا عاب وأ ، كالمإلا
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 نع لضف هتميق يف نكي مل نإو . هريبدتو هقتع زوجو ث اضيأ همزل

 انادف نهر نمو : هقحب هيلع عجريو ص ًآرسوم ناك نإ نيدلا

 لخدت مل لصألا يف هلام فصن ابقدصأف ةأرما جوزت من ًانيعم

 هف هب

 ةمناملا ةلعلا لاوزل ديدجت الب ( اضيأ ) ريبدت وأ قتع نم هلعف امم ( همزل ) عاب ايف
 اه ىضتقمو ى ددج نإ الإ تبثي ال : ليقو ى هب طيحملا نهترملا قح يهو
 نهارلا كلم هيرقشم نم هضعب لخدف نهترملا هعاب ول هنأ خمشلاك فنصملا هركذ

 ملعي مل نإ نهارلا كلم لخدت مل يتلا ةصحلا يرتشملل دبعلا نمضيف ارح هلك ناكل
 ةياعس الف نهارلا كلم هضعب لخدأ و ملع نإ و « ريبدت وأ قتع نم نهارلا لمف امب

 ىضمأو يأ ( هريبدتو هقتع زوجو ) يرتشملل دحأ ىلع نامض الو دبملا ىلع

 ى كلذ لمفام نيح يف ريبدتو قتع نم نهارلا لعف ام مهضعب
 نيدلا طاحأ ولو هنأل ( ارسسوم ناك نإ نيدلا نع لضف هتميق يف نكي مل نإو )
 هعم دجيف نهترملا هيلع عجريف رسوم هنأل هلامب نيدلا طاحأ نمك هنكل قيقرلا

 ناك نإف ( هقحب ) نهارلا ىلع ينأ ( هيلع ) نهترملا ( عجريو ) :لاق اك ءافولا
 هقتع يضمي هنأ الوق كل تركذ دقو « دعب ددج نإ الإ كلذ تيثي مل آرسعم

 . ارس وم نهارلا نكي ملو “ لضف هيف نكي مل ولو هنيح يف هريبدتو

 (ةأرما جوت مث ) القتنم وأ الصأ انيعم ائيش وأ ( انيعم انادف نهر نمو )
 (لصألا يف هلام فصن ) هعم وأ هلبق وأ دقملا دعب ( اهقدصاف ) اهجوزت دارأ يأ

 هنع قدصأف هريغ جوزت وأ « تايمستلا نم كلذ وحن وأ هلك وأ هعبر وأ هثلث وأ

 الثم نادفلا لذ يف يأ ( هيف ) قادصلاب يأ ( هب لخدت مل ) كلذك هلام نم
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 2 ةدايزلا لهج قادصلا رضي الو ، نهترملا لام نع لضف هب نكم مل نإ

 . .. ... ... . نادفلا يلع اهجوزتو اهترغ نإو

 (نهترملا لام نع لضف) لضفيف يأ (هب نكي مل نإ) الثم هفصن هيفاهل نكي مل يأ
 دنع نكي مل نإو “ لضفلا يف تلخد هيف لضف ناك نإو “ نهترملا قح مدقتل

 لوخدلا اهلف عيبلا يف ناك مث لضف نكي ما نإو ‘ءيش هيف اهل نكي مل دمب عيبلا
 ام ردقب هلك هيف تلخد ام هجوب دسف وأ نهرلا ةكف نإو ، لضفلا يف

 . اهل ىمس

 هب دوصقملا قادصلا نأل عيبلا فالخب ( ةدايزلا لهج قادصلا رضي الو )
 هيف زجي ملف ةححاشملاو ةمواسملا هب دوصقملا عيبلاو لهجلا هيف زاجف ةمراكملا

 ةمراكملا دصق عمج قادصلا نإ : بوبملا يف لاقو ى انه خيشلا هلاق ى لهجلا

 يفاضإ ةمراكملا هب دوصقملا انه هلوق يف رصقلا نأبهيمالك نيب عمجيو “ةضواعملا و
 قادصلا :لاق هنأك ‘ةححاشملاو ةموادملا هب دوصقملا عيبلا نوك ىلإ هيف روظنم

 اهدحو ةحاشملا هب دوصقم عيبلا نأ اك اهدحو ةحاشملا ال ةمراكملا هب دوصقملا

 عيبلاك ال ةضواعملاو ةمراكملا هب دوصقملا قادصلا : لاق هنأكف ى ةمراكملا نود

 هدوجوب ملعلا عم قادصلا ردقب لهجلاف “ ةحاشملاب ةضواعملا هب دصقلا ناك ثمح

 امج اذإ ةضواعملا بناج ىلع بلغف ؤ ةمراكملا فرط ىلإ رظنلاب رضي ال

 حاكنلا يف مالك مدقتو ى امهالك وأ ةضوامملا وأ ةمراكملا هب دصقي دق دإ هف

 . عويبلاو

 نوهرملا هذه .لبق ةلأسملا يف روكذملا ( نادفلا ىلع اهجوزتو اهةرغ نإو )

 س - ١٥٢



 ضوعلا وهف هكف نإو ضوعلا الف نهرلا يف هنأ ملعت ملو
 لهج قادصلا رضي الو ، تملع نإ طقف داز ايف لخدتو

 نمث فصن نوكيو ، طرش نإ نهرلا عيمج عيب هل زاجو « ةدايزلا
 لخدت الو ص طقف هقح ردق عاب الإو ةأرملل هقح نع لضفلا

 هنمث يف الو هديب نهر يف نهترملا ةجوز

. 

 كلذ نم اهبوني امع ( ضوعلا اهلف نهرلا يف هنا ملعت ولو ) نهر امم هوحن وأ
 . هفصن وهو الثم نادفلا

 ى روكذملا ضوعلا لدب يأ ( ضوعلا وهف ) خسفنا وأ أربأ وأ ( هكف نإو )

 طقف داز ايف لخدتو ) اهبوني امب هيف لخدت يأ ضوعلل جتحي مل هكف نإ يأ
 نهرلا يف دئازلا اهلف ( ةدايزلا لهج قادصلا رضي الو ) نوهرم هنأ ( تماع نإ

 ءةعتملاف“سم الو ةدايزلا نكت مل نإو ؛ سمت مل نإ هفصنو “ تم نإ آالوهجس ولو

 عيمج عيب ) نهترمل يآ ( هل زاجو ) ، رقملا وأ لثملا قادصف سلملا ناك وأ
 هعنمي الو « هنم ليلق يف هقح ءافو ناك ولو “ هميمج عيبي نأ ( طرش نإ نهرلا

 . لضفلا نم ةأرملل ام كلذ نم

 فصن : لاق امنإو ( ةأرملل هقح نع لضفلا نث فصن ) الثم (( نوكيو )

 طرتشي ( الإو ) “ هلصأ فصن قدصأ هنأ ىلع وأ ص سملا لبق ةقرفلا ىلع ءانب

 . هلك ال ( طقف ) نهرلا نم ( هقح ردق عاب )

 جوزت اذإ عاب نإ ( هنمث يف الو هديب نهر يف نهترملا ةجوز لخدت الو )
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 نيد يف رهظألا يف لخدتو .هل اكلام ال هقح يف هديب ةقث هنأل

 ه هلجأ لح اذإ اذهو « هلام ةلمج نم وه ذإ ، نمثلا كلذ نم هيضتقي

 كال وأ هتثرو هثريو 2 هتاقلعت ةلمج نم هنأل هيف لخدت لهف الإو

 ال هنأ ليلدب هل كلام ريغ هنأكف { هذخأ عرشلا هل زجي مل ذإ

 . لوخدلا رهظألاو « ددرت ى هيف هيلع يكزي

 هنهترا نهر هدي يف ناك دقو « كلذ وحن وأ هثلث وأ هلام فصن هتجوزل قدصأو

 لاح ( هقح يف هديب ةقث ) نهارلا يأ ( هنأل ) هريغ نع قدصأ وأ هربغ نم

 الو هل كولمم ريغ هنآل اهبوني امب هيف لخدت الف ( هل اكلام ال ) هل كلام ربغ هنوك

 وأ هلثم فصن اهلف كلم هنأ اهم وأو اهًرغ نإ الإ هلثم ءيشلا نمث نآل هنمث يف

 عيمج اهل قدصأ نإ رهظلا هجولا ىلع ءانب يأ ( رهظألا يف لخدتو ) هتميق
 كلذ نم هيضتقي نيد يف ) فصنلا ريغ وأ هلك كلذ فصن وأ القتنمو الصأ هلام

 ال هنأ انركذ يذلا نهرلا كلذ هبف يذلا نيدلا ينعي نهرلا هيف يذلا ( نمثلا

 وه ذإ ) هنم ةيمست وأ اضرع وأ الصأهلك هلام قدصأهنأ ىلع اذهو“هنمث يف لخدي

 نم لولحلا ىلع ناك وأ قادصلا دقع لاح ( هلجأ ةلح اذإ اذهو ت هلام ةلمج نم

 هثري هتاقلعت ةلج نم هنأل) نمثلا يف يأ(هيف لخدت لهف) هلجأ لحي (الإو) لوأ
 هيف ( هل كلام ريغ هنأكف هذخأ عرشلا هل زجي مل ذإ ) هيف لخدت ( ال وأ هتثرو

 مالك نم ( رهظألاو « ددرت ، هيف هيلع يكزي ال هنأ ليلدب ) هل كلام ريغ هنأ

 مل ولو هيك زي هنأو “اهك ردي الو ةقفنلا هيلع كردتهنأ هل لديو“(لوخدلا) خبشلا

 س .. ٤ ١٥



 هسفن يجني نأ نمارللو «لجآلا لحي مل ذإ هيف نهر ايف الو :لاقل الإ و هلجأ لحي

 هعفن ةميق مرغيو ‘ نهرلاب شطع وأ عوج وأ ةرضم وأ كلهم نم وأ ودملا نم
 لوخد الف “هلك كلذ يفهرهظتسا ام فالخ حيحصلاو“انهر هديب نوكت نهترملل .

 . ملعأ هللاو ؟هنم يف لخدت فيكف نهارلل كلم نهرلا نأل اهل
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 رمثم الصأ ناك نإف ، هجاتحي امو نهرلا ةنؤم نهارلا مزلت

 همارص همزل

 باب

 نهارلا ىلع نهرلا قوقح يف

 همزتليو نهرلا هيضتقي ام يأ ( هجاتحي امو نهرلا ةنؤم نهارلا مزلت )
 يفو )١' « همرغ هملعو همنغ هبحاصل ه : للع هلوقل هسفنب جاتحا ىدع اذلو

 هرمأ طلسملا عفر نهارلا باغو ةقفنلل جاتحي امم نهرلا ناك نإ : « ناويدلا »
 ام عيمج كلذكو ‘ نهارلا ىلع انيد نوكمو ةققنلا نم هآر ام هرمأيو 1 الا ىلإ

 ۔ كلذب هملع عجر طلسملا هلعفف باغ ادإ نهارلا ىلع بحم

 همزلي الف لخنلاو رجشلاو ض رال ا وهو ( رمثم الصأ ) نهرلا ( ناك نإف )

 يأ ( همارص همزل ) و ربج الب كلذب ماق اهنم ءاش نم لب 0 هب مايقلاو همقس

 . ه رك ذ م دقت ) ( ١
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 م وأ هدعب رمثلا ثدح ولو ى نهرلاب ال هلامب وأهسفنب هنهترمل هلاصيإ و

 ام ١ ذكو > اضيأ هنم ال هلام نم هسر اح رجأ و .0 لضف هب نكب

 ه تانوهرملا نم اهريغ وأ هرام جارخ نم رئاج هذخأي

 رمثلل ءاملا دوع زوجيو “ هرامث لاصيإ يأ ( هلاصيإو ) هرامث عطق يأ هعطق
 هلمحك ( هلامب وأ ) وه هلمحي نأب ( هسفنب هنهترمل )آرمثم : هلوقب هيلع لولدملا
 وأ همرصي نم وأ هتباد وأ هسفنب هلمحي نم هراجئتساو هدبع وأ هسفن ةباد ىلع

 : هلوق يف لخادف ةرجأب امأو ى ةرجأ الب هتباد وأ هسفنب دحأ هل هلمحي نأب
 يف ةبادلا الو لمحلا وأ مرصلا يف نوهرملا دبعلا لمعتسي الف ( نهرلاب ال ) 2 هلام
 ص دحاو نيد يف ولو دحاو لكلا نهارو ص نهرلا نم يه يتلا راثلا كلتل لمحلا
 هذه ول ( هدعب رمثلا ثدح ولو ) لمحلا نم مرصلا وأ لمحلا ةرجأ ىطهت الو

 ضرال « مادختسالا قيرط ىلع يردصملا ىنعملاب نهرلا ىلإ ةدئاع ءاهلاو ةبلصو
 فذح ىلع نوهرملا ىنعمب نهرلا ىلإ ةدئاع وأ “ نوهرملا ىنعمب روكذملا نهرلا

 يف هنبعتل حجارلا هجولا وهو “ نهرلا دقع دعب رمثلا ثدح ونو : يأ ى فاضم

 لضف هل ناك اذإ نهارلا نأل اذهب ايغ ( لضف ) هيف يأ ( هب نكي مل وأ ):هلوق

 ام زييمت يف ىمسي وهف عنمي الو هل ىقبيل نهترملل هلمح ىلإ ردابي نهرلا يف
 . هل ىقسي

 نم ) ربطلاو باودلا وأ ةقرسلا نع نهرلا سراح يأ ( هسراح رجأو )
 نم ال يأ ( هنم ال ) هلام رئاس نم كلذ نهارلا عفدي يأ “نهارلا لام يأ (هلام

 نم اهريغ ) جارخ ( وأ هرامث جارخ نم رئاج هذخاي ام اذكو ص اضيأ ) نهرلا
 ةاصم نأك و نهارلا ىلع كلذ بهذ هنأ ينمي “ تاناويحلا روشمك ( تانوهرملا

- ١٥٧ 



 ايب ال هدب هذخأ نإو ء هلام نف كلذ نهترملا هاطعأ نإ الإ

 هلام نم نهارلا ىلع هتاكز اذكو . لوق ىلع اضيأ هلام نف

 > اضيأ هنم ال

 ذخأ ءاوس كلذ رادقم نهترملا نيد نم بهذي الو ص نهرلا وه يذلا هلامب تلزن

 نم جارخلا (كلذنهترملاءاطعاأنإ الإ)نمها رلاهاطعأ وأ ةطساوب وأ هسفنبكلذ رئاجلا

 رئاجلا كلذ ( هذخأ نإو ) نهارلا لام نم ال ( هلام نمف ) اهريغ وأ نهرلا راث

 نهارلا لام ( نمف ) نهت رملاو نهارلا ةطساوب ال يأ ( ايهب ال ) هرمأب وأ ( هديب )
 هديب هاطعأ اذإ اك ( اضيأ ) نهترملا لام يأ ( هلام ) نمو ث افنآ رم اك لوق ىلع

 . رخآ ( لوق ىلع )

 ةنوهرملا منغلاو ةنوهرملا لبإلاك هرامثو نهرلا ةاكز يأ ( هتاكز اذكو )
 يذلا يلحلاكو هريغ وأ اهسنج يف اهنهر يف رم ام ىلع ةنوهرملا مهاردلاو ريناتدلاو

 نهارلا ىلع ) رجتلل نمارلا هذختا ام نوهرم ءيش لكك و ةضف وأ بهذ وه

 طرش نإ الإ ( اضيأ ) نهرلا نم ال يأ ( هنم ال ) نهارلا لام يأ ( هلام نم
 نم ناك اذإ هنم دلوتملا ناويحلاو نهرلا رامث امأو “ هنم جرخت نهرلا ةاكز نأ

 جرخت ةاكزلا نإف منغلاو رقبلاو لبإلا يهو تاذلاب اهيف ةاكزلا مزلت يتلا ناويحلا

 : هدعب تثدح وأ دقعلا لاح اهرجش ىلع رامثلاو نطبلا يف ناويحلا ناك نإ اهنم

 نهرلا سفن نم ةاكزلا جرخت تناك ولو ، لصألاو ةدعاقلا ىلع هنم ءيشلا ةاكز نآل
 هقح نم صقنو نهترملا ىلع ررض كلذو هنم افإلتإ و نهر امم اصقن ناكل اقلطم

 نهترلا قح اوبلغف ‘ هل قحو هدنع نهرلا يف سوبحم نهرلا نأ عم
 رأ ةاكزلاب بطاخلا وه ذإ نهارلا مزلف هنم ةاكزلا جارخإ وه يذلا ىحلا ىلع

 هرادقم الو عيب اذإ نهرلا نمت نم هلام نم جرخأ ام ذخأي الو هلام نم اهجرخي

 -۔ ١٥٨



 هعنم الو > امهدحأ يف ريخو هعرو هفلع همزل ا اويح ناك ناف

 ء سانلا نم هلثم هيف ىعري ايف يعرلل هجارخإ نم نبتلا

 ٠ ٠ ناتخ نم هلإ جاتحا ام همزل ةمهب وأ ًاقيقر ناك نإو

 ةاكزلا نم جرخي ام سنج ريغ نم ناك وأ لام هل نكي مل ولو نهرلا سفن نم
 الثم هريغ نم يلحلا ةاكز جارخإ امأو ى ماقملا قيقحت اذه .هتمذ يف ةاكزلاو

 فالخ ىلعف هريغ نم ضورملا رئاسك هتاذل ةاكزلا هيف مزلت ال ام ةاكز جارخإو

 . لصألاو ةدعاقلا

 كلذ يف ءاوس ةاكزلا هنم بحت اهف نهرلا ةاكز نهارلا ىلع : « ناويدلا » يفو

 الو تالحغلاو ءاتلا نم ثدح امو نهرلا دقع دنع نهرلا نم ناك ام

 نذإ ىلإ جاتحي الو نهرلا نم ذخأي نأ لمامللو “ نهرلا نم اهجارخإ بيصي
 اذإ هنيد ةاك زنهترملا يدؤيو “نهترملا كلذ رضي الو طلسااو نهترملا الو نهارلا

 نهارلا ىلعبجيو“هلام ءافونهارلا لام يف ناك اذإكلذ و “هيف بجت امم نيدلا ناك

 همطمي نكلو نهرلا كلذب قحلي الو نيكاسملل هلامب ثنح اذإ نهرلا رشع

 نهارلا يأ ( همزل ) ىعرب ( اناويح ) نهرلا ( ناك نإف ) ‘ هسفن نم نهارلا

 الو ) فلملاو يعرلا ىلع اقفتا نإو “ امهدحأ يف ريخي هنكل هريغ هبعرو هفلمب

 حالصلا بسحب ( سانلا نم هلثم هيف ىعر ايف يعرلل هجارخإ نم نهت ملا هعنمي
 ىلع هك ردي الف هلامب وأ هسفنب كلذ نم هلعفي ام لكو “يعارلا ةظفاحمو نمألاو

 . نهترملا

 ( ناتخ نم هيلا جاتحا ام همزل ةميهب وأ ايقر ) نهرلا ( ناك نإو )
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 ال امع اه وحن و ءاود وأ نهد وأ ل الح وأ رفظ وأ ماجتحا وأ

 هقالط و قيقرلا حاكن اذكو ى ًاضيأ هنم ال هلام نم هنع ىنغتسي

 نهترملا نود هدب ترام نإ هنفدو هنفكو هعاحتراو هؤادفو

 طلسملا وأ

 ءافو ةحوتفم ةلاشم ءاظب ( رفظ ) ةاوادم ( وأ ماجتحا وأ ) ناتخلا ةاوادمو

 يلي يذلا بناجلا نم نيعلا يشغت يتلا ةدلجلا يهو ءاتلاب ةرفظ درفملاو ةحوتفم

 قيقرلل سابللاو هريغ وأ سرفلل ( لالج وأ ) اهداوس ىلإ نيملا ضايب ىلع فنألا
 ( ءاود وأ ) رعشلا رفض وهو ةلاشم ريغ ةمجعم داضب رفض وأ ( نهد وأ )

 (هنم ال هلام نم هنع ىنفتسي ال امم اهوحنو ) نونج وأ ام راد وأ حرج .وأ ضرمل

 هؤادفو ) ءراهظو ( هقالطو قيقرلا حاكن اذكو “ اضيا ) نهرلا نم ال يأ

 هلايمأ وأ هدلب يف يأ ( هديب تام نا ) هلسغو ( هنفدو هنفكو هعاجتراو

 تإ الإ حصي الو “كلذ نم ءيش اهمزلي ال اهنإف ( طلسملا وأ نهترملا نود )
 طلسملاب نمقو نإ نهنإف لسغلاو نفدلاو نفكلا الإ لعفلا دعب زيجأ وأ هل نذأ

 . نححص نهترملا وأ

 تأ اهجوزتم ىلع طرش اذإ ةمألا ديس نإف “ ةمألاو دبعلاب عقي كلذ لكو
 جوزلا كلمي الف كلذك اهقلط اذاف “ قلطي نأ لف مولعم اقلعم هديب قالطلا

 دبعلا بلط اذإو ى اهعاجترا يف لخد هلف اهديس ىضرب الإ حيحصلا ىلع اهتعجر
 ؛سبحم : ليقو ك جوزب" ىتح برضب ربجيو هجوزي نأ دسلا مزل حوزقلا ةمألا وأ

 فلكت ءاش نإف ث رمؤي" لب برضلاب ربجي مل آرسعم ناك نإو ى ربجي ال : ليقو

 ص ةراگفكل وأ ىلاعت للا هحولهقتعأ وأ ام هجوب هجرخأ وأ حارتساف عاب وأ كلذ
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 هلاصيإ لبق هدي ف دحأل دسف وأ ناومحلا وأ راثلا تفلت نإو

 ذ نهترملا لام نمف الإو ، عيض نإ اضيأ هلام نمف نهترملل

 ربحو ١ « ىلوب الإ حاكن ال ه : هنع رهش باب يف حاكنلا ب اتك ق مدقت دقو

 نإ اهوفك نم اهج"وزب ىتح ددع الب برضي : لبقف “ رذع الب عنتما نإ يلولا
 . ىهتنا ڵ هك ولمم هبلط نإ دسلا اذك و « رضح

 ص هيلع ربجأ هيلع بجو امم نهترملا وأ نهارلا ىبأ نإ : « ناويدلا » يفو
 هشأ امو نفدلا و لسغلا نم هتنس و هنفك نهارلا ىلعف تاهف ادبع نهرلا ناك نإ و
 يف يدعتلاب "رقأ نإو ، هب يتأي نأ نهارلا ذخأ دحلا هب بجي ام لمع نإ و ، كلذ

 لام نم بهذي ملو مرغ زوج اذإو < هرارقإ زوج نأ نهارلا ذخأ سانلا لام

 (دسمق وأ) اهربغ وأ ( ناويحلا وأ راثلا تفلت نإو ) ةنيبلا تناك نإ الإ نهترملا
 دعب عوقولاب ةنوهرملا ةرجشلا وأ ةلخنلا وأ ةنوهرملا رادلا وأ نوهرملا ناويحلا

 نإ هللا نيبو هنيب اهف الإ نامض الف هلبق امأو « هدعب مادهنالاب رئبلا اذك و « مدقتلا
 نراسنإ يف دسفأ وأ اناويح وأ القتنم وأ الصأ ( دحأل ) كلذ دسف ءاوس ملع

 لام نم ال ( عيض نإ اضيأ هلام نمف ع نهترمل هلاصيإ لبق هدي يف ) هنوك لاح
 عيضي مل ولو ( نهترملا لام نمف ) نهارلا عيضي ( الإو ) “ طلسملا وأ نهترملا
 هنأ ىلع ءانب طلسملا لام نمف “ طلسملا عيض نإ الإ طلسملا ديب ناك وأ نهترملا

 لام نم هنأ حيحصلاو : نهترملاك هنأ ىلع ءانب نهترملا لام نم : ليقو ى نهارلاك

 حيصي اهعبتي ملو اهيلع ردقي مل ذإ سفن وأ لام نم ةبادلا تدفأ ام الإ طلسملا

 مالك مدقت ام ص نهرلا لبق تلعف ولو مزلي ال اك نهترملا الو نهارلا مزلي ال هنإف
 . لصفتلاب

 )١( حاكنلا باتك يف هركذ مدقت .
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 عزت ولو ، همزلي وأ نهرلا هيلإ جاتحي ام لك نهارلا ىلعف ةجاب

 كردأ هريغ نم هيلع تثدح نإف ، لام نإ طئاح وأ ةرجشك هترضم

 هيلع اهثدحأ نإ هنوكرادتيو 3 ًاضيأ طلسملاو امهنم لك اهعرت

 هبر اهعزن كردي ءارك تيب ىلع ةرضم تثدح نإ اذكو . مهدحأ

 ِلك اك ( نهرلا هيلإ جاتحي ام لك نهارلا ىلعف ةلمجلاب ) مالكلا امأ ( و )
 ىلع بترتي يأ ( همزلي وأ ) رم امم كلذ وحنو جيوزتو ةاوادمو سابلو برش و
 عزن ) همزلي ام ناك ( ولو ) “ لاق اك رارضا ةلازإ و دافإب نايضك نهرلا

 ةرضم نمارلا عزن اذإو ( لام نإ طئاح وأ ) تلام نإ ( ةرجش ك هترضم

 اذإو ى هلام نم تبهذل نهترملا اهعزن ولف “ ںهترملا لام قم كلذ بهذي مل نهرلا
 داسفلا ةميق مرغ اهعزن دنع أطخ وأ ةرضم عزن الب نهرلا يف نهارلا دفأ

 ( هيلع تثدح نإف ) ى القتنم نهرلا ناك نإ الإ هلام سأر هل عفد وأ نهترهل

 اهثدحأ يذلا ىلع ( اهعزن كردأ ) نهرلا ريغ نم يأ (هريغ نم ) نهرلا ىلع يأ
 ( ايهنم لك ) ةرجش قرع نم عرف تابنو مجنلا تابنك هلام لبق نم تثدح وأ
 امأ ص هدحو وأ اهعم ( اضيأ طلسملا ) هكردأ ( و ) نهترملاو نهارلا نم يأ
 ص اهنع مئاقلاكف طلسملا امأ و « هب هقح قلعتلف نهترملا امأو ى هلام هنالف نهارلا

 نهرلا ىلع اهثدحأ نإف ( مهدحأ هيلع اهثدحأ نإ ) عزنلا يأ ( هنوكرادتيو )
 اهثدحأ نإو ع ةدح ىلع "لك وأ اعم اهعزن نهارلاو نهترملا هيلع كردأ طلملا
 كردأ نهارلا اهثدحأ نإو «اهعزن هدحو لك وأ امم نهارلاو طلسملا كردأ نهملا
 . هدحو “زك وأ امم اهعزن طلسملا و نهترملا

 ىركت ىتلا لوصألا نم هوحن وأ ( ءارك تيب ىلع ةرضم تثدح نإ اذك و )

 يرتكملا كلم ولو “ هكلم ىلع قاب هنأل تيبلا بر يأ ( هبر اهعزن كردي )
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 > امهدحأ امئد حأ نإ ناكرادتيو > هرضت تناك نإ هررتكمو

 3 اهريعتسم ال اهبر اهيلع اهعزن كردي ةيراعلاو

 الو « دعب ولو ءاركلا ةدم يف ( هرضت تناك نإ هيرقكمو ) ى ةدم هب عافتنالا

 لثم ءاركلا ةدم يف هرضت ال اتناك نإو « الثم تببلاب هقح قلعتل لاحلا يف ابس

 نامز لبق ءاركلا ةدم يضقني لملظت لثمو ى اهب مدهني ال رادج يف ةبشخ زرغ

 لب “ اهعزن يف ةموصخ هل بصنت الو ى اهعزن كردي الف ةرضم هبف لظلا نوكي

 بر ىلع اهعزن يرتكملا كردي يأ ( ناكرادتيو ) “ هل بصنتو كلذ هبر كردي
 رخآلا هبلع كردأ ( امهدحأ اهثدحأ نإ ) ىرتكملا ىلع تيبلا برو “ تببلا

 اذإ هبر امأو ى اقلطم اهثدحأ اذإ اهعزن هبر هلع كرديف يرتكملا امأ ى اهعزن
 ولو ءاركلا ةدم يف هرضت تناك نإ الإ اهعزن يرتكملا هيلع كردي الف اهثدحأ
 ريعتسملا نأ ريمتسملا نيبو هنيب قرفلاو ‘ لاحلا ىف ايس الو « لاحلا يف ال دعب

 هنأل عافتنالا كلمي يرتكملاو ى عنتما عنم تمو « هل حابي لب عافتنالا كلمي ال
 وهف عجري مل ام هنأل عوجرلا يركملل حصي ثيحب ناك ولو « كلذ يف هلام ىطعأ

 . بوجولا مكح ىلع

 يأ ( اهيلع ) ةثدح اهنوك لاح ةرضملا عزن يأ ( اهعزن كردي ةيراعلاو )
 هنأل ( اهريمتسم ال ) اهمفانملو امل كلاملا هنأل ةيراملا بر يأ ( اهبر ) ةيراملأ ىلع

 ح ميلا يف عزنلا كردي الف قح اهيف هل بجي ملف اكلم اهتعفنم كلمي ملو اهكلمي م
 نع اهثدحم ىهني نأ هلف راوجلا قح هل نأل عزنلا كرديف للا نيبو هنيب ايف امأو

 ذخؤي : « ناويدلا ه يفو ى اجاقبإ نع اهثودح دمب هاهني نأو ڵ اهثادحإ
 عيضي مل نإو ص دهشي وأ يضاقلا وأ ةعامجلا وأ مكاحلا دنع اهععزني ةرضملا ثدحم

 لثم هوحن وأ ةفيلخلاو ڵ ةرضملا تدسفأ ايف نامض هنلع سيلف هذخأ وأ هملع دنع
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 رجألل لعج ام ىلع ة"رضملا ثدحم ىلإ سانلا نم دحأ مدق نإو ع ءيشلا بحاص

 لفط مدق نإو ى اهعزن كردأ ثاكرسشلا وأ عاشملا لهأ نم مدق نم لكو “ نمض

 بحاصو ضوعلا بحاصو نهترملاو .نهرلا هك رديو “ نمض عزني ملو نونجعو

 عضو ةفيلخلا ىلإ مدق اذإ و“ءيشلا بحاصو ةيراملاو ءاركلا بحاصو كاسمإلا

 مهوحن و بئاغلا وأ نونجملا وأ لفطلا لام نم : ليقو ث عيض ذإ هلام نمض عزنلا

 عزتلا ىلع هيلع فلختسا نم لام نم ةرجالا يطعي نأ هلو “ هيلع فلختسا نمم
 ذخؤيو ى مهيديأب ام ةرضمي يرتكملاو كساملاو نهترملاو ةفيلخلا ن خ ؤي الو

 قادصإ وأ عيبب فقو امو رضاحلا ذخؤي الف ثدحأ نم باغ نإ الإ ناكيرشلا

 دجسمل وأ رجألل لعج امو “هيلإ فقو نم ىلإ يهتني قح هكلام هترضمبب ذخؤي
 مدق نمو “ كلذل هلعج نم اهعزنب ذخؤي : ليقو ث هيلع تثدح نم هترضم عزني
 نوكي الو « يرتشملا ملع نإ هيلعالف ائيش دسفي نأ لبق عابف اهعزن يف هيلإ
 دسفأ ىتح هوحنو يرتشملا ملمي مل نإو ، هوحنو يرتشملا ىلإ امدقت هيلإ مدقتلا
 ىلع تثدحأ نإو ى يرتشملا ربخي مل ذإ هلام نمف ةفيلخلا عاب نإو “ لوآلا نمض

 ق دحأ هلإ مدق نم نمضيو ى هل الإ نمضي الف دحاو مدقو نيك رقشم ريغ لاجر

 مل ةرضملا ثدحم تام اذإو ذ سفن وأ رلام نم هريغل وأ هل تدسفأ ام لك اهعزن
 ص عزنلا هثراو كردأ هيلع تثدحأ نم تام نإو « هثراو ىلع عوزتلا كردي

 عزنلا كردي قحلا : ليقو “ تام اذإ ثدحملا ثراو ىلع عزنلا كردي : ليقو

 زوج نإو ى اهعزن دحاو لك كردأ لاجر ىلع تثدحأ اذإو “ تام نم تام
 تلمح نم هعزني 1 احلا هعزتني ام لكو “ كلذ يف دعب وأ برق اهعزن هريفلف ضمد

 ى نهترملا نود نهارلا ىلإ ةرضملا فرص يف مدقي املو “ رشلا فخي مل نإ هيلإ
 ديبعلا لثم القتنم نهرلا ناك نإو ى نهترملا كلذ رضي الف نهارلا اهعزن نإو
 الو ى ايهنم دحاو لك ىلإ ةرضملا فرصلإ مدقتي هنإف ةرضملا اولعج اذإ ناويحلاو
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 نإ تبثت نينس وأ رامثأك هب ببثت اهو ةرضم ىلع ىتأ نإو

 ناك نإ ال > ارضاح ةي راعلا وأ ءاركلا تب بر وأ نهارلا ناك

 طلسملا وأ هنهت رم رضح ولو > ان ونج وأ الفط وأ ابئاغ

 ةرضم ىلع.ىتأ نإو ) ه ا نهارلا ىلع ةرضملا ثدحي نمل نذأي نأ امهدحأل زوجي
 . ءانفتساكو ( نينس ) ثالث يضم ( وأ رامثاك ) كحلا يف ( هب تبثت امو

 ىلع ةرضم نوكي ام هضرأ يف سرغ نم : ركب نب دمحم نب دمحأ خيشلا لاق

 نم مهنم ى ليواقأ كلذ يف لاق ى هيف هبلع تبثت ام رادقم نوكي مك هراج

 : لوقي نم مهنمو “ ينغتسي ىتح : لوقي نم مهنمو “ "لغتسي ىتح : لوقي
 ص بحلا نم هريغ وأ ىوتلا لثم سرغ ريغ نم تبن وأ سرغ نم كلذ تبن ايح
 يهف تدلو ام ثيحف دلت ىتح ةلقلا كلتو “ لفتسي ىتح اذه يف هب ذوخأملاو

 ءاوس اهعم تسرغ ةلغب لغتشي الف رثك-3 وأ كلذ "لق كردت ل وأ تك ردأ“ ةتباث

 نينس ثالث در ام اذه يف : لوقي نم مهنمو ى هريغ وأ اهبحاص اهلغتسا كلذ يف

 تيبثت ىتح تبثت ال : لوقي نم مهنمو “ نينس عبس : لوقي نم مهنمو “ قوف ىلإ
 لغتشي الو ىاهيف فالخلا ىلع ةزايحلا ةدم : ينعي “ لغتسيو هيف اهزيجي ام رادقم

 ثيحف الصأ ةرضملا هبلع تبثت ال : لوقي نم مهنمو ث ةدمل هذه نم لقأ يف ةلغب

 : لوقي نم مهنمو “هيلع تثدح نم تام نإ الإ اهعزن كردي هنإف هب كسمتسا ام

 لالغتسالا الإ ءانبلا ةرضم يف فالخلا اذك و “ خلا تتبث دقف ايهنم تام نم

 القاع اغلاب ( ارضاح ةيراعلا وأ ءاركلا تيب بر وأ نهارلا ناك نإ تبثت )

 ابئاغ ناك نإف ( انونج وأ لفط وأ ) نيخسرفلا جراخ ( ابئاغ ناك نإ ال )

 . هيلع تبثت م
 طلسملا وأ ) تيبلا نهترم يأ ( هنهترم ) ةدملا كلت يف ( رضح ولو )
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 ءالؤه روضح ر ال و { رمعتمسمل ١ وأ يرتكمل ( و أ اهالك و ا

 > هكم عفتي ال ك ‘ ءيشل ١ بر ةبسع عم

 ( ريعتسملا وأ ) ءاركلا ةلأسم يف ( يرتكملا وأ ) نهرلا ةلأسم يف ( امهالك وأ

 ءيشلا كلم يذلا روضح يف يضم امنإ ةرضملا توبث ةدم نآل ةيراعلا ةلأسم ىف
 ىلع وأ راعملا ءيشلا ىلع ةرضملا زاجأ ول يذلا وه هنآل ةرضملا هبلع تثدحأ ىذلا
 ل اذإ نوكيف ص تزاجل ءارتكالا وأ ناهترالا نم جورخلا دعب ىركملا وأ نهرلا

 يرتكملاو طلسملاو نهترملا ( و ) “ اهب ىضرلاك هتوكس ناك اهتلازإ بلطي
 يذلا ( ءيشلا بر ةبيغ عم ءالؤه روضح رضي ال ) ف نيكلام ريغ ربمتسملاو

 سكع يأ ( هسكع ) ةرضملا توبث عفد يف ( عفني ال اك ) ةرضملا هيلع تثدحأ

 وهو دحاو ىنعملاو يلا بر ةبيغب بوحهملا ءالؤه روضح سكع وأ ركذ ام
 : اولاقف ، اوءاجف هوحن و يرتكملا باغ نأب ءالؤه ةبيغو ى ءيشلا آبر روضح

 نوك روصتي فيك : تلق نإف ،اذه مهلوق عفني ال ؛ نوبئاغ انأل ةرضملا تبثتال

 وأ ريعي وأ نهرب نأب : تلق ؟انونجم وأ الفط ريعملا وأ يركلا وأ نهارلا

 وأ نونجملا وأ لفطلا ىقبيو نجت وأ بيغي وأ بالا توميف ايلام امه وبأ يري

 لفطلا ىقبيو نجي وأ بيغي وأ ةفيلخلا توميف ايمل ةحلصم اههتفيلخ كلذ لعفي
 اهيلإ عجريف ةيراعلا يف امأو “ نهرلا وأ ءاركلا ين وه ام ناثري وأ نونجملا وأ
 مث وحصلا لاح ربعي وأ يركي وأ نهرب نأ نونجلا يف روصتيو « هايإ ايهث رإب
 نونجملا قافأ وأ لفطلا غلب اذإو ى نجي مث هنونج لبق وأ نونجلا يف عجري
 . امل ةحلصم اهب ىضرلا يف نكي مل نإ ةفيلخلا يضر ولو عزنلا ىلإ مايقلا ايهلف

 هنإف بئاغلا ةفيلخ امأو : مهنع هللا يضر ركب نب دمح نب دمحأ خشلا لاقو

 الو ى اهدعب وأ هتفالخ لبق تارضملا نم بئاغلا نم ثدح ام لك عزن كردي
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 ح . . ّ ث

 توكسل ةرضم توبث قلعو ى هيلع ثدحا ام مهقح قلعتل زاجو

 نه تثدح نإو ى هنع لدب هتوكسو اهل هزيوجت زئاج رضاح

 ىلع ةيراع وأ ءارك تيب وأ نهر

 ص خلا نونجملاو ميتملا ةفيلخ كلذك و ى هتفيلخ روضحب كلذ نم ءيش هيلع تبثي

 ءيشلا بحاص يضر اذإو ٠ هلفط وأ هنونجم ىلع يضع بألا ىضر يف : ليقو

 نإ_ف ى ءيشلاب اهقح قلعتل عزنلل مايقلا اهلف نهترملا وأ يرقكملا مدق مث ةرضملا
 عراشلا فوشتل ىتملا تبثي اك تبثت مل هبحاص ىلإ ءيشلا داع مث اهتلازإب اماق

 لبق يرتملا وأ نهترملا اهدرو كلاملا وأ نهارلا ةرضملا يضر نإو “ قتعلا ىلإ

 . تبثت مل اهتوبث

 دبعف ةرضملا كلتل يرتكملاو نهترملا عزن يأ ى مهعزن ( زاج ) امنإ ( و )
 مهل ريمضلا نأ ىلع لديو ى طلسمللو ايل ريمضلا لب ةعامجلا ريمضب نينثإلا نع

 اضيأ هل لديو اهعزن كردي ال ريعتسملا نأ نم مدقت ام ريعتسملا نوص مهدحو

 ص ةرضملا وه ثدحلا و ءيشلا ىلع يأ ( هيلع ثدحأ امب مهقح قلعتل ) : هلوق

 ص رهاظ ناكل هيلع تثدحأ امب :لاق ولو ںاهتلازإ مهل نأ اهب مهقح قلعت ىنممو
 . اكح هل قح ال ريمثسملا نإف لعافلا بئان هيلع نوكف دارملا وه اذه لعلو

 ل وأ ةلجا يف ( اهل هزيوهت زناج رضاح توكسل ةرضم توبث قلعو )
 (هتوكسو) مهقح نم ءيشلا حورخ ضعب وأ ءالؤه قح هبف اقلعتم ءيشلا نكي
 ةدحوملا ءابلاب ( لدب ) ةرضملا عفد نع اهل زيوجتلا زئاجلا رضاحلا توكس يأ

 ( نهر نم ) ةرضم ( تثدح نإو ) ى زيوجتلاب حيرصتلا نع لدب يأ ( هنع )
 ىلع ىركي امم هوحن وأ ( ةيراع وأ ءارك تيب وأ ) كلذ ريغ وأ ةرجش وأ اتيب
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 وأ ًايرتكم وأ ًاطلسم وأ ًنهترم ولو اهثدحم اهعزنب ذخأ هريغلا

 ثدحي مل نإو مهب تيبلا برو اضيأ نهارلا ذخؤيو . آريعتسم

 نم ال امهسفن تيبلاو نهرلا نم ابثودحب تاذخؤي اك

 هتوسكو نهرلا ةقفن نهارلا عيض نإو ، ناكلاملا امهنأل دحأ

 هفلعو

 وأ اطلسم وأ انهترم ولو اهثدحم اهعزفب ذخأ ) ربغلا لام ىلع يأ ( ريفلا )
 اذإ اهعزنب هيلع تثدح نم وأ يركملا وأ نهارلا مهذخاب ( اريعتسم وأ ايرتكم
 ذخأي وأ اهعزنب هذخأي هيلع تثدحأ نم نإف مهريغ ثدحملا ناك اذإو « اهوثدحأ

 الو طلسملا الو يرتكملا الو نهترملا ذخؤي الوءناكلاملا اهنأل يركملا وأ نهارلا

 . اوثدحي ملو اوكلمي مل ذإ ريعتسملا

 اذإ ةرضملا كلت ( مه ) :ادحإ ( ب تيبلا برو اضيأ نهارلا ذخؤيو )
 يأ ( اثدحي مل نإو ) “ رمتسملاو يرتكملاو طلسملاو نهترملا ينعي « اهوثدحأ

 تيبلاو نهرلا نم اهثودجب ناذخؤي اك ) الام كلذ نال اثدحي مل امهنأ لاحلاو
 اهنأل دحأ نم ال ) طئالاو ةرجشلا نالىمك ىركي امم تيبلا وحنو ( اهسفن

 ال : « ناويدلا ه يفو . امهريغ ثدحملا ناك ولو امهذخأ زاجف « كلذل ( ناكلاملا

 نا ومحلا دسفأ ام هملع كرديو نهرلا نم تناك ةرضم فرص طلسملا ىلع كردي

 يف هل زوجي الو « مهترضم فرص هيلع كرديو “ عيضي مل نإ نهارلا ىلع عجريو
 نمض اهلجرب تدسفأف اهداق وأ ةبادلا قاس نإف “ هيلع طلس ام الإ لعف نهرلا

 . نهرلا يف دسفأ نم مرغي نأ هيلعو

 ةقفنلا ىلع نافوطمم ( هفلعو هتوسكو نهرلا ةقفن نهارلا عيض نإو )
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 ذخأ ؛ فلع وأ اسك و هلام نم نهترملا قفناف بره وأ عنتماو

 نإو ث هل نهارلا هطعي مل نإ هعاب اذإ نهرلا نمث نم كلذ

 ةرجأ نهترملا ىطعأ نإو ث نهارلا هب عبت لضف هيف نكي مل
 ص لبق ةلغلاو رجشلا بهذف هلام نم تيبلل هلماح وأ نهرلا مراص

 باغ وأ عنتما نإ نهارلا ىلع كردأو هيف امب نهرلا بهذ

 عنتماو ) ةاوادملاو يقسلاك هريغو كلذ لمشت ةقفنلا نإف ماع ىلع صاخ فطع

 ناك وأ ( بره ) و هبلط ( وأ ) بوره الب طلسملا وأ نهترملا هبلط امدعب
 طلسملا وأ ( نهترملا قفناف ) مئاق وأ هل ةفيلخ الو انونجم وأ الفط وأ ابئاغ

 ( كلذ ذخأ فلع وأ ) لحي سرفك و ةمأو دبعك ىسكي ام ( امكو هلام نم )

 ىقنأ ام لثم ( هل نهارلا هطعي م نإ هعاب اذإ نهرلا نمت نم ) هتميق وأ هلثم يأ
 تاإو ( نهارلا هب عبت ةلضف ) نهرلا نث يف يأ ( هيف نكي مل نإو ) هتميق وأ
 . عربتم ةدع قافنإلا لبق همناق وأ هتفيلخ وأ نهارلا بلطي ملو ققنأ

 تيبلل هلماح وأ ) هدصاح وأ ( نهرلا مراص ةرجأ نهترملا ىطعأ ناو )
 نم هلام يضقي نأ لبق يأ ( لبق ) امهدحأ وأ ( ةلفلا و رجشلا بهذف هلام نم

 بهذت مل نإو ( هيف امي نهرلا بهذ ) عيبي نأ لبق وأ اهميب دهي وأ ةلغلا ن

 (كردأو)فلتي مل نإ نهرلا نم اذك و اهنم الثم مرصلا ىلعىطعأ ام ذخأهلف ةلغلا
 ةروص يفو نهرلا باهذو الثم مرصلا ةرجأ ءاطعإ نم ةقباسلا ةروصلا هذه يف

 مرصلا نم ( عنتما نإ نهارلا ىلع ) نهرلا باهذ مدعو مرصلا ةرجأ هئاطعإ
 ملو لفط وأ انونجم ناك وأ هل ةفيلخ نكي ملو ( باغ وأ ) لمحلا وأ دصحلا وأ
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 هكرتب نهرلا كلهي ام زكف ء لمحلا وأ مارصلا ىلع ىطعأ ام
 ‘ باضغ وأ عنتما نإ هنهار ىلع هكردأ هلام نم هنهترم هلعف اذإ

 ودع نم هب هادف وأ حرج وأ ضرم نم هب هاواد ام اذكو

 هب قلعتي ال هدي يف هقحب ةقث نهرلا لعج نم يأر ىلع هكردي

 هنامش قلعتل هيف امب هلعج نم يأر ىلع ال اهل ببستي مل ةنامض قح

 نماضلاب

 كلم ام لكف “ لمحلا وأ ) دصحلاو ( مارصلا ىلع ىطعأ ام ) ةفيلخ هل نكي

 (عنتما نإ هنهار ىلع هكردأ هلام نم) طلسملا وأ (هنهترم هلعف اذإ هكرتب نهرلا

 ص هل ةفيلخ الو انونجم وأ الفط ناك وأ ةفيلخ هل نكي ملو ( باغ وأ ) هلمف نم
 ى لفلا ىلع ةفيلخلا وأ نهارلا ربجيو ى نهارلا ىلع كردأ ةفيلخلا منتما اذإو

 (ضرم نم هي) أربي مل ولو طلسملا وأ نهترملا ( هاواد ام اذكو ) ربجي ال : ليقو

 نم يأر ) يف هنهار ( ىلع هكردي ودع نم هب هادف وأ حرج وأ ) نونج وأ

 قلعتي قحلا نإف ةنايضلاك ( هدي يف ) نهترملا تح يأ ( هقحب ةقث نهرلا لعج
 قح ) نهرلاب يأ ( هب قلعتيال ) و 2 هلع يف رم ام ىلع نومضملاو نماضلا
 عقاولا نايبل تمن وهو ةنامض تعن ةلمجلا هذه ( اهف ) هنهترم ( ببممتي مل ةنامض

 يأ ( هلعج نم يأر ىلع ال ) هريغ نم ررضلا هءاج ذإ هل ببس ال نهرلا نآل .

 يأ ( هنايض قلعتل هيف امب ) باهذ نهرلا باهذ : لاقو ى نهارلل ةءارب نهرلا
 وه : لاق نم لوق ىلع امأو « قلعتي ال : هلوقل ةلع ماللا ( نماضلاب ) نهرلا ٠
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 مكاح كحي الو 7 ةققحم ال عفنلا نكمم رمأ ةاوادملا نأ ىلع

 . ىلاعت هللا وه يقيقحلا عفانلاو ‘ كلذب

 هنأل هيلع هفرص وأ نهرلا ىلع قفنأ ام طلسملا وأ نهترملا كردي الف نهارلل ةءارب

 ؛ نهرلا باهذب هنيد بهذيف هضعب وأ هلك نهرلا كلمل فرصي ملو قفني مل ول
 لب نهارلا ىلع فرصو قفنأ ام كردي الف باهذلا نم هلال ةيجنت هفرص هقافنإف

 ال عفنلا نكمم رمأ ةاوادملا نأ ) عم يأ ( ىلع ) هلامب تلزن ةبيصم كلذ دمي

 ناكمإل عفنلا عقو له يردي ال ذإ عفنلا نم روكذملا ( كلذب مكاح مكحي الو ةققحم

 ىفخي الو ( ىلاعت هلا وه يقيقحلا عفانلاو ) هئرب ين اببس ةاوادملا نوكي ال نأ

 ام نهدو سابللاو برشلاو لك لاك لاح لك ىلع نهرلا هيلإ جاتحا ام نيب قرفلا

 نهرلا نأل هلل _مف نإ طلسملا وأ نهترملا هك ردي نأ يفبني اذهف « نهدلل جاتحي

 جاتحي ال امو ص ةدقعلا يف روكذم هنأك هب نهارلا مايقف ى كلذ ىلع هؤاقب فقوتي

 ص هيف افرص ام نهارلا ىلع ناكردي ال ناذهف نونجو ضرمك ثداحلالإ هيلإ
 ( . ملعأ هللاو لك آلا وحن فالخب هك رتب كالملا ققحتي ال اذه اضيأو

 اقلطم اهدسفي ام وأ عبس وأ ودع نم اهادفو ةيراع وأ ةنامأ هديب نمو

 اصن كلذ تظفحو « ارضاح نكي مل نإ اهبحاص ىلع فرص ام كردي هنإف هلاب

 ص نالوق هكاردإ يفف هلاب هسفن وأ هريغ لام ىجن نمو : « رثألا ه يف ادوجوم

 نإ كردي : لاق همزلي ال لاق نمو « كاردإلاب لقي مل يجني نأ همزلي لاق نم

 هنيب ايف هب هادف ام كردأ هلامب نهرلا ىدف نم نأ يتأيسو ث كردي هنأ ىلع دهشأ

 كحلا يف كردأل كاردإلا ىلع دهشأ ولف٤عربتي نأ نكمي هنأل كحلا يف ال هللا نيبو
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 اورضح نم هنّفك دحأ هئايلوأ نم نكي مل نإ هنأ زئانجلا يف مدقتو ت اضيأ

 ابف اوك ردأ الإو اودهشأ ىرإ هلام نم كلذ نوكرديو «_ مهلاومأ ميمجي ولو

 نأ متيلا ةفيلخل زوجي هنأ « ىماتيلا قوقح باب » يف مدقتو ى هللا نيبو مهنيب

 نإ اذك و ى هيلع اهبسح هلام نم اهاطعأ نإو ث هيلع ةرجألا بيبطلا يطعي

 . ودعلا نم هادف

 ى قحلا وه اذهو متيلا لام نم ينعي بئاونلا هنم ىطعيو : « دعاوقلا » يفو

 ؤ بلط امم رثكأ وأ هلك رابجلا هذخأ طعي مل نإ ناك اذإ جارخلا ىطعي اذك و

 رابجلا ىلإ يصولا هنع ىدأ ام بلطو متيلا علب اذإ : يراوحلا لاق اك سيلو

 طلسملا ىلع سيلو “قوقحلا يف كلذ مدقتو « متيلا ىلإ كلذ ءادأ يصولا ىلع ناك

 اذهب عجري لب هيعر الو هاوأم الو هيف عضوي ام الو هرامث مرص الو نهرلا داصح
 ىطعأ وأ طلسملا هاواد نإو « نهارلا ىلع هلك اذه نأل هلعف اذإ نهارلا ىلع هلك

 كالملا نم نهترملا وأ وه هاجن ام كرديو نهارلا ىلع هك ردي الف بيبطلل اقح هيلع

 هيوادي نأ دارأ نإ لقأ وأ رثكأ وأ نيدلا فافك نهرلا ناك ءاوسو “۔نهارلا ىلع

 نوكتف هتميق نم لقأ يف نهر نإ هنأ باتكلا يف ركذو « كرت ءاش نإو < لمف

 يف دسفأ وأ فلتأ ىتح نهرلا طلسملا عيض نإو “ ةصصاحملا ىلع اهنيب ةاوادملا

 نوكتفهنم اهدروننهارلل هتميق مرغ هلام وأ هسفنب هفلتأ نإو“نمض سانلا لاومأ

 نمارلاىبأ نإو طلسملا ديب اهدري نأنهترملاو طلسملا هيلع كلذدلردي هديب انهر

 نهارلا تام نإو ى هدي يف نهر اهعفرب مش اهنم أربيف همادق اهعضو اهضبقي نأ

 س - ١٧٢



 نإ و ى انهر هل اهدريو هنم اهضبقي ةفيلخ هل اولمجي نآ ةريشملا ذخأ هلقع لاز وأ

 : لاق ولو ى اهضبقي ىقح زجي مل “ [آنهر اهكسما : هتفىلخ وأ نهارلا هل لاق

 ذإ هنمض نهرلا نم طلسملا عفتنا نإو ؤ نايضلا نم كتأرب ,أ دق نهر اهكسمإ

 نهترملاو نهارلا همنميو هعافتناب خسفني ال ء عفنلا ةميق درو فلت

 ٠ مل ء ] ل ١ و
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 باب

 هتجوز دنع نإو هلحمو ي ءاش فيك نهرلا زرح نهترملا ىلع

 هرفس يف هعم هلمحي وأ { نيمأ دنع وأ ى ةنايخ اهل ملعي مل نإ هلامك

 ك . اش نإ

 باب

 قوقحلا نم نهترملا ىلع نوكي ايف
 :هلوقب مومملا اذهف غلاب ( ءاش فيك ) هظفح ( نهرلا زرح نهترملا ىلع )

 الف لحلا وأ زرحلا ىلع ءاركلا ىطعأ ناو “ هلام نم ( هلحمو ) خلا دنع نإو

 نا هلاك ) هنزاخ وأ همداخ وأ هتيرس وأ ( هتجوز دنع نإو ) هعضيو هك ردي

 ( ءاش نإ هرفس يف هعم هلمحي وأ نيمأ دنع وأ ةنايخ ) هتركذ نمل وأ ( اهن ملعي م
 ى هنودب رفاسو رك ذ نم دنع هعضو ءاش نإو “ هرفس يف هيلع فاخي ال ناكو

 دنع هك رت زاج و٨هعم هلقن هنم لقتنا نإ و “نمأملا ىلإ هلقن هدلب يف هيلع فاخ نإ و

 هيلع نامض الو هلك انركذ نم دنع اهعضي تانامألا رئاس اذك و ى هملع هنمأي نم
 . ًاعضم دمي الو ةنامألا وأ نهرلا عاض نإ كلذ ق
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 لصي مل ام هنمض هدي يف ناك لام نم لجرلا هلوادت ام لك : « ناويدلا ه يفف

 هنإف هتجوز امأو « كلذ ببسب فلتت ملو هدي ىلإ تعجر نإ صخرو ى هبحاص

 باهذ يف فالخلا هيفف كلذ عمو ى ةعيدولا نوخت اهنأ ملمي مل نإ اهدنع هعضي

 نم مهوتي اك سيلو ؟ ائيش بهذي ال وأ هردق وأ هب هلام بهذي آله “ نهرلا

 وأ ةنامألا عضو نإ : ليقو ى امطق لضفلاب بلاطي ال هنأ خياشملا ضعب مالك
 . نمض هتيرس وأ هتحوز ريغ دنع ةعيدولا

 نإ اهنمض ةنامأب رفاس نإو“نمض ةرورضالب ةنامألا عدوأ نإ : «جاتلا» يفو
 دارأ نإ : هباحصأ لاقو ص اهبحاص نذأي مل نإ هيقفاومو يعفاشلا دنع تفلت

 لاقو ص اهب رفاسي نأ هل : ةفينح وبأ لاقو « ةقث اهعدوأ و مكاحلا ىلإ اهلمح رفسلا

 وه زاجأو ى الف الإو « اهنمض هريغ وأ ءارك ةنؤم اهلمح يف ناك نإ : هابحاص

 ص نمض الإ و ى هلزنم يف ناك اذإ هلوع همزلي نمم هب قثي نم ىلإ اهمفد نيمألل
 هنمأي ةقث ىلإ اهعفد اذإ هنأ حصألاو « يمفاشلا هنمضو “ يلع نب ديز نع هوحنو
 ص « جاتلا ه يف هركذ ء هلزنم ريغ يف ناكو آببنجأ ولو اهنمضي الف هلام ىلع

 عافنتسالا الو هتراعإ الو نهرلا نهر نهترملل زوحي ال : « ناودلا » ق اوركذو

 ال اهنأ ملع نإ هتيرس وأ هتجوز دنع الإ هعدوتسي الو نماض وهف لعف نإف « هب

 يف ليقو ى نيمأ ريغ وأ انيمأ نماض وهف امهريغ دنع هعدوأ نإو ى عئادولا نوخت

 هعفربلف هيف وه يذلا هعضوم نع اليوحت وأ ارفس دارأ نإو “ نمضي ال : نيمألا

 ك هتيرس وأ هتجوز هملع صوميلف هلقن نكمي ال امم ناك نإ و « هلقن نكمي امم ناك نإ

 ريخ رتخيلف هدجي مل نإو ى نيمآلا هيلع صويلف ةيرسلا وأ ةجوزلا نكت مل نإو
 عيبلاو عاديقسالاو عوفرلاو يمضتلا يف نهترملا ةلزنمب طلسملاو “ دجو نم
 فلتف نهارلل طلسملا هراعأ نإو « نهترملا يف انركذ ام بسح ىلع عييضتلاو
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 هريغل نإو هنها رل هدرو > ا اويح ناك نإ دويقلاو لاكشألا هملعو

 هدي نم كف وأ خسف نإ هماع ولو هبر نذإب هنهرو : ةيرافب

 ر اب ( ] ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

 هراعأ نإو “ نمهارلل لضفلا نمضي الو ى هلام نهترملل نماض وهف نهارلا دي نم
 ردق ىلع نهترملا لامو ص نمهارلل نهرلا ةميقل نماض طلسملاف فلتف نهترمل
 . هيف مهليواقأ

 هضبق ما_ة نم كلذ نآل ( اناويح ناك نإ دويقلاو لاكشالا هيلعو )
 نهترملا ىلع ( و ) ١ ةضوبقم ناهرف ل : العو لج لا لوق يف روكذملا

 ريغل يأ ( هريغل ) اكلم ناك ( نإو هنهارل ) يقابلا وأ نهرلا در يأ ( هدر )

 هجو وأ ةطقل وأ طلغ وأ ةعيدو وأ ةنامأ وأ ( ةيراعب ) هدنع راص اذإ هنهاز

 هديب هلعج يذلا وهو ( هبر نذإب هنهرو ) ةقرسلاو بصغلا ريغ هوجو نم
 هبر زاجأ مث نذإ الب هنهر نإو هل هنأ نيبت يذلاو ى ةعيدو وأ ةنامأ وأ ةيراع

 يف هبر هل نذأ نإ حصي : ليقو “ لطب ؛ هنهرف هقرس وأ هبصغ نإو ى كلذكف

 اذإف هبر زاجأف نذإ الب هنهر ولو صخرو “ هبر هضبقي مل ولو هنهرب نأ
 بصغ الب ناسنإ دي يف ءيشلا ناك اذإ :ضعب لاقلب“هنهارل در نهرلا زاج

 ؛نمهارللنهترملا هد ريف هملعو“نذأي ملوهبر زوجممل ولونهرلاتبث؛هنهرف ةقرس الو

 ملع ولو يأ(هملع ولو) هنهارل هدر زاج اذإو “هكلامل هدرب امنإف نهرلا زجيمل اذإو

 هدي نم كفوآ خسف نإ ) نهارلا همصخ لب نهرلا كلامل امصخ سيل هنآل هبر
 طرشيو ى لوق ىلع اقلطم هل هكرتو نهرلا نم نهوملا هأربأ ناب ( ءاربإب

 . ) ٢٨٢٣ ةرقنلا ( اهركذ مدقت ) ( ١
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 ٠ ٠ ٠ ٠ ةبه وأ ءافيتسا وأ عضو وأ

 يأ ، نيدلا عضوب يأ ( عضو ) ب ( وأ ) رخآ لوق ىلع كرتلاب نهارلا ىضرب نأ
 هنع بان نم وأ نهارلا نم هتقحل ( ءافيتسا ) ب ( وأ ) نهارلا نع هطاقسإ

 نوكت الف دجملا وحنل وأ دحأل نهارلا ىلع يذلا هنيد بهي نأب ( ةبه وآ )
 الو ذئنيح هل قحال هنآل هل نهرلا تبثي الف ص نهترملل هب ةلوغشم نهارلا ةمذ

 هل بوهوملل نهرلا ةبه نهترملل حصي الو ى هل دقعي مل نهرلا نأل « هل بوهومللل
 بوهوملل يطمينأ نهارلا لبقو“ةبهلا هلبوهوملا لبقأ نإكلذو“هكلمي م هنأل

 اهنيب دقعلا نآل نهترملل يطعيف هل لوقلاف“هيطمي نأ لبقي مل نإ و« هتمذ يف ام هل

 نأ نهارلا لبقي مل وأ هل بوهوملا لبقي ملو بهو اذإو ى ءاشي نمل نهترملا بهيو
 ى هنم نهارلا نهترملا ءاربإب خفني نهرلا نإ : لاق نمف “ هل بوهوملل يطعي
 ال : لاق ى هءاربإ نهارلا يضر نإ الإ حخسفني ال : لاق نمو ى خسفنا : لاق

 انلق اذإ نالوقلا اذك و ى نهرلا نم جورخ نهرلا يف ام ةبه نأل كلذو “ خسفني

 نأ يدنع يذلاو ع ضوبقم ريغ ةمذلا يف امو ‘ ضبقلاب الإ حصت ال ةبهلا نإ

 هضبق كلمي ال لولحلا لبق هنأل هلجألح نإ الإ لجأ نإ هتبه حصي ال ةمذلا يف ام
 هتبه حصت : ليةو “ لولحلا دعب الإ ةلاوحلا حصت ال اك ةبحلاب هيف هفرصت حصي الف

 ةمذلا يف ام بهو هنإف ءيش ىلإ اقلعم ادقع دقع نمك نوكيو ث ةلاملا حصت اك

 هل بوهوملاو نهارلا لبقو « ةمذلا يف ام بهو اذإو « لح اذإ هضبقي نأ ىلع

 يف عجرف [آفوخ تعدا وأ تفاخ ةجوز وأ ابأ بهاولا ناك نإف « كلذ حصو

 عوجرلا عقوف يحتستثيح تخألا وأ اقلطم فاخ نم هبهو وأ تعجر وأ هتبه

 ل ام ةبحلا ي عوجرلا زيجم دنع اذك و ؛نالوقلا نهرلا نالطب يقو ى عوجرلا حص

 عوج رلاك ناك ولو محلا ي يف اقلطم اهيف عوجرلا زيجملا : دابع نبا دنعو “ ضبقت

 . العو لج هلا دنع ءيقلا ف

 نيبت اذإ ام ىلع لمحي اهتبه يف ةجوزلا عوجر زاوج يف « دعاوقلا » مالكو
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 هب رل هعفد تاه نإو ‘ نهارلا يبح ام كحلا يف ةلا وح وأ

 نإ هل نهترملا 7 ةجاحب هدلو لام نهر نإ بألاو > هثرا ول ال

 ا خف

 ةصوصخع اهنإ لاقي دق اك سيلو ى اهبذك و همدع نيبتي ملو افوخ تعدا وأ اهفوخ

 هيف اهك راشتف فوخلا ةلعل امأو « بألاب هصخ ثيدحلا نأل ى عوجرلا زاوجب

 طرشلا تاودأو « هللا ءاش نإ هلحم يف يتأي اك امهربغو تفاخ ثيح تخألا

 نم هجوب خسف نإ هيلإ هدر : لاق هنأك و ى هنهارل هدر : هلوق ىلإ ةدئاع ثالثلا

 لاحملاو هعم نهارلا ىضرب ( ةلاوح ) ب ( وأ ) خلا ءاربإب كف وأ خسفلا هوجو
 نمهرلاخخسف يفف « اهيلع ةثالثلا قفتي ملو اهبلط وأ ةلاوحلا نهترملا لبق نإ و « هيلع

 ىلإ دئاع ( نهارلا ييح ) ةيردصم ةيفرظ ( ام مكحلا يف ) هلوق اذك و ص نالوقلا

 ؛ هكلامل نهرلا در نهترملل زوجيف للا نيبو هنيب ايف امأو ى هنهارل هدر : هلوق
 ص كحلا يف هكلاملالإ درلا زجي مل هكلام هزجي ملو ةرم لوأ نم نهرلا حصي مل اذإ و

 ص هتبوت تملع اذإ قراسلاو بصافلل درلا زاوج نم رم ام الإ لإ نيبو هنيب ايفو
 . صيخرت مدقتو

 ثراول ال يأ ( هثراول ال هبرل ) هنهترم ( هعفد ) نهارلا ( تام نإو )
 هعطقيو هايإ هطمي الف هدي يف ثراولا هلعجي ملو ‘ ثراولل اكلم سيل هنأل نهارلا

 زاوجل انونجم وأ الفط وأ القاع اغلاب ( هدلو لام نهر نإ بألاو ) ‘ هكلام نع
 ( نهترملا هدرب ) بألل يه ( ةجاح ) هدلو زاجأ ولو عيبلل هعزن زاوجلو ى كلذ

 عم بآلا لبق نم هلخد هنأل بألا ىلإ يأ ( هل ) للا نيبو هنيب اجفو كحلا يف
 وأ ءاربإب كف وأ خسفلا هوجو نم هجوب ( خسف نإ ) جاتحا اذإ يعرشلا هجولا
 ةيردصم ةيفرظ ( ام ) رم ام وحن ىلع ةلاوح وأ ةبه وأ ءافيتسا وأ عضو
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 ثراول ال اضيأ تام نإ هثراولو تام نإ هنم عوزنمللو . ييح

 { وه هثراو نم ىلوأ هيبأ ثراوف هيبأ لبق دلولا تام نإ الإ هيبأ

 فرصتي مل اف ةجاحب هدلو لام نم ذخأ اذإ بألا ؟نأ اذه لصأو

 مل اف } هنم ةجاحلا ءاضق هل حيبأ امنإو 3 دلولا ىلع فوقوم هيف

 كلذب ضبقي

 غلبو بآلا ( تام نإ هنم عوزنمل )ا دلومل ( ل ) هدري ( و ) بآلا ( ييح )
 هدر قفي مل وأ غلبي مل نإو ى انونجم وأ الفط سيل وآ نونجملا قافأ وأ لفطلا

 هيبأ لبق دلولا تام نإ الإ هيبأ ثراول ال اضيأ تام نإ هثراولو ) اهتفيلخل
 ناك ييح ام نبإلا نم ىلوأ بآلا ناك اذإ هنأل ( وه هثراو نم ىلوا هيبأ ثراوف

 . نبإلا ثراو نم ىلوأ هثراو

 كلذ ( ف ةجاح هدلو لام نم ) انيش ( ذخا اذإ بألا نأ اذه لصاو )

 و۔ن وأ ليدبتلاب وأ عيبلاب وأ ءاضقلاب وأ لك لاب ( هيف فرصتي مل ام ) ءيشلا
 :ليقو “هب هل كحل تام ول ذإ هيلإ عجري نأ عقوتي (دلولا ىلع فوقوم ) كلذ
 العف هيف لعفو بآلا نم هعزن ول اذك و « هريغي ملو هوبأ تام نإ دلولل هب مكحي ال

 امل ربخ فوقومو ةيردصم ةيفرظ « ام »و ى هيلإ هيبأ جايتحا لاز نإ هلعف ىضم
 هربخ أدتبم ةفوصوم وأ ةمسإ ةلوصوم «ام » نوك زوجيو ى ءافلا دمب تردق

 ( هل حيبأ امنإو ) « دلولا ىلع فوقوم هذخأ امم هيف فرصتي مل امف يأ ‘ فوقوم
 هدلو لام ذخأ حبي ملو هنم يضقي ام دجي مل اذإ ( هنم ةجاحلا ءاضق ) بالل يأ
 روك ذملل ةراشإلاو لاملا ىلع ةعقاو «ام» (كلذب ضبقي مل ايف ) ةجاحلل لب اقلطم

 ناك ءاوس ةجاح الب هضبق لب هتجاحل هضبقي مل ايف يأ < اهتاضقل وأ ةجاحلا نم
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 ل تام نإو « هلامب هيبأ ثراو نم ىلوأ راص اذلو ، هيلإ فقو

 هلام نم نهر نإو > ايش كلذ ق هببأ دنع هثراو كردي

 يأ هضبق مث ةجاحلاب هذخأ وأ اهنودب هسبح مث ةجاح الب ةرم لوأ نم هذخأ
 فرصتلاب ققحت وقح د ضمقلا نأ ىنعم كف رصتلا كلذب هضةب ل ام وأ اهن ودب هسمح

 . ىلوأ ناكل هيلإ فقو هب اهضقي مل ايف : لاق ولو ى دلولا ىلإ يأ ( هيلإ فقو )

 نم ىلوأ راص ) هبلإ فقوي هب ضقي مل ام نأ نم هانركذ املو يأ ( اذلو )
 ( انيش كلذ يف هيبأ دنع هثراو كردي م ) دلولا ( تام نإو ى هلامب هيبأ ثراو

 فيكف هجامتحا ناب اذإ هبأ دنع هك ردي ال دلولا نأل هريغي ملوهضقي ل يقب ولو

 ذخأ هدلاول زاج امل هدلاو ةايح يف كلذ كردي دلولا ناك ولوهبأ دنعهثراو هك ردم

 بألل ال هثراو وأ دلولل نهترملاهدرو لطب ةجاح الب بآلا هنهر نإ و“هلامنم ءيش
 وأ بألل هدرب : لوقي هنإف جتحي مل ولو هيبأل دلولا لام : لاق نمو « هثراو وأ

 لام ي بألا كح مدقتو 4 هللا نيبو هنيب امف هدلول هدر هل زاجو « مكحلاف هثراو

 ينهنمث فرصي ملو ى .دلو لام بآلا عاب نإ هنأ ماكحألا ب باتك يف ىتأيو ى هدلو

 ءامرغلا عم لزن هيبأ ىلع نيد نإل ناك اذإو ث ال : لسقو ى نبإلا هك ردأ هتحاح

 دنع هئاضق ىلع دهشيو هءاضق نمي مل نإ يأ ى ةيدعت وأ ةلماممب هيلع هل ناك ءاوس
 ل جايتحالا دنع ةبدعتلا وأ ةلماعملا دعب هسفنل هئاضق ىلع دهشأ ولف 0 جايتحالا

 وبأ كح دقو ث نبإلا ىلع ءامرفلا مدقي : ليقو ط ءامرفلا عم نبإلا عم بآلا كردب
 ين ةطخلا ىلإ هجارخإو لجر سبح امهريغو لا دبع وبأو نيجو نب ىيحي ءايرك ز
 . هنبإ هب لطام نيد

 كلذو هنونج وأ هلفط نيد يف هسفن لام ( هلام نم ) بالا ( نهر ناو )
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 ناك نإ هقح دعب هنم يقابلا وأ خسف نإ نهرلا در نهترملا ىلعف

 نإ لفط نإلاو . يبح ام ًاضبأ هل درو تام نإ هثراو وأ بألل

 نهرلاو هيلع نيلا نأل هيلإ در غلب اذإف { هنيد يف هلام نهر

 الإ هيبأ نود هثراول در هدعب وأ غولب لبق تام نإو « هل

 هنم هبانم

 ةيد ثلث نم لقأ سفنلا يف ينجي وأ لاومآلا يف ةيانج نونجملا وأ لفطلا ينجي نأ
 ركذ امم هريغ وأ ءاربإب كف وأ ( خسف نإ نهرلا در نهترملا ىلعف ) سفنلا كلت

 ( ناك نإ هقح دعب ) هنمث نم وأ نهرلا سفن نم يأ ( هنم ققابل) ا درا ( ا وأ )

 در : هلوقب قلعتم بآلا ىلإ يأ ( بذلل ) ةيقب تيقب نإ يأ رقاب لصح نإ يأ
 يأ ( هثراو ) ىلإ .( وأ ) بآلا ىلإ يقابلا وأ نهرلا در نهترملا ىلعف يأ « نهرلا
 هيلإ دريف نبالا هتثرو نمو بألا لام نهرلا نأل بألا ( تام نا ) بألا ثراو

 يقابلا وأ نهرلا ةدرو يأ لوعفملل ءانبلاب ( اضيأ هل درو ) ى ةثرولا رئاس عم

 نهر فا ) نونجم وأ (الفط نبالا ) هنأ لاحلا ( و ييح ام ) بآلا ىلإ اضيأ
 اذإف ) “ نونجملا وأ لفطلا نيد يأ ( هنيد يف ) نونجملا وأ لفطلا لام يأ ( هلام

 هنم نذإ الب نهر دقو ( هل نهرلاو هيلع نيدلا نأل هيلإ در ) قافأ وأ ( غلب

 يف وأ ( هدعب وأ غولب لبق تام نإو ) ى هلام نم نهرب نأ هريغل نذأ نم فالخ

 مألا نكت مل نإ ةدجلاو مألا نبإلا ثراو ( هثراول در ) ةقافإ دمب وأ نونج

 هتجوز هثرت هنونجيف جوزتملا نونجملاو لفطلا نأب لوقلا ىلع ةجوزلاو بآلا عم
 فالخلا هيف رم دقو « ةقافإ وأ غولب ىلإ قلعي اك ى هثرت ال : لاق نم لوق ىلع ال
 لب هدحو هيلإ درب ال نكل ى اثراو ناك ولو ى بألاو ةلفطلا ةجوزلا يف قباسلا

 (هنم هيانم الإ ) هبأ ثراو نودو (هيبأ نود) :لاق اك هدحو ال مهعم هملإ درب
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 هتفيلخلف الإو غنب نإ دلولل دري هنإف بألا تام نإ اذكو ء ثرإب

 ماد ام مهفنالخل دري بئاغو نونجمو ميتي نهرو « هيبأ ثراول ال

 زجي مل رخآلا هلفط نيد يف هلفط لام نم نهر نمو ى مهفصو

 لعف نإ هلعف 7 الو ء هل لحب الو

 قافأ وأ ( غلب نإ دلولل دري هنإف بألا تام نإ اذكو “ ثرإب ) نهرلا نم يأ

 ( مهفنالخل دري بناغو نونجو متي نهرو « هيبأ ثراول ال هتفيلخلف الإو )
 ماد ام ) نهرلا هيلع اودقع نيذلا نيلوألا فئالخلا ريغ اوناك ولو مهغاق وأ

 . مهيلإف لاز نإو ى ةبيغلاو نونجلاو متيلا وهو ( مهفصو

 هنونجم هنونجم لام نم وأ ( رخآلا هلفط نيد يف هلفط لام نم نهر نمو )

 هريغل هنونجم وأ هلفط لام نم وأ “ سكملاب وأ هنونجم هلفط لام نم وأ ‘ رخآلا
 جاتحا ام هل حيبأ هنآل “هللا نيبو هنيب ايف كلذ ( هل لحي الو “ زهي مل ) سانلا نم
 هل لام الو هدلو ىلع قفنيل نيدلا ذخأ ولف “ موزل هنومي نم وأ هسفن يف هيلإ وه

 الف “ لحي ال ررضلاو “ ررض كلذ ريغو زاج رخآلا هدلو لام نهرف هدلول الو

 نإ هلعف ) كحلا ين ( دري ال ) نكل ( و ) ى هعيب الو هناهترا هللا دنع نهترملل لحي
 رهاظ عم هتوف ءيش ىلع بثو اذإ دسألاك بآلا و « تيوفت كلذ نأل كلذ ( لعف
 نإ و “ هظفل م ومع ىلع مهضعب هلمح دقو ) كيبال كلامو تنذأ » : نلع هلوق

 هسفن ةجاح ريغ يف هدلو ريغل وأ لفطلا وأ غلابلا هدلول غلابلا هدلو لام نهر

 طلسملا و “نيإلاك بابلا لئاسم يف تذبلاو “فالخلا هيفف اموزل هنومي نم ةجاح وأ

 )١( يذمرتلاو دواد وبأ هاور .

- ١٨٢ - 



 تام نإ هثراو وأ هيبألف الإو غلب نإ هل وه نمل هدر هنهترم مزلو

 ٠ همخاو هبا نود

 قافأ وأ ( غلب نإ هل وه نمل هدر هنهترم مزلو ) نهترملا دري نمل درب نهترااك
 ابح بآلا ناك ولو ( تام نإ ) كلذ هل نم ثراو يأ ( هثراو وأ هيبذلف الإو )
 هتجاح يف نهرب ملو هل سيل هنأل ( هيبا نود ) رخآلا هدلو نيد يف نهر هنأل

 ىلعو ى هيخ أ لام ىلع هل طلست الو هل سبل هنأل هنيد يف نهر يذلا ( هبخ أو )

 نأ طرقشي مل نإ نهرلا اهيف حص يتلا لئاسملا كلت عيمج يف نهرلا ةبيصم نهترملا

 . ملعأ هللاو تافآلا هيلع نوكت ال
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 لصف

 نهر عاض نإ

 ‘ اقلطم ءيشب رخآلا

 عم امهدحأ عجري ال : لقف ‘ هنهت رم ديب

 لصف

 عييضت الو هنم ,"دعت الب ( هنهترم ) دي يف يأ ( ديب نهر عاض نا )
 ( اقلطم ءيشب رخآلا عم ) نهترملاو نمارلا يأ ( امهدحأ عجر ال : ليقف )

 ل عاضو مهرد ف افلأ ىوسي ام نهر ولف “ صقن و ] نهرلا ةميق ىلع نيدلا داز

 نهر ولو ص مهردلاب نهترملا هبلاطي ملو ص مهردلا قوف امب نهترملا ىلع نهارلا عجرب

 ملو مهردلا قوف امب نهارلا ىلع نهترملا عجرب مل عاضو امهرد ىوسيام فلأ يف

 ص نهرلا قلغي ال » : يللع هلوق ىنعم نأ ىلع اذهو ى نهرلاب نهارلا هبلاطي
 دعب هنمث نم داز امو هنم دلوت امو هومن هبحاصل )١' « همرغ هملعو همنغ هبحاصل
 ىلع ءانب كلذو ى هتوسك و هتقفنو دسفأ ام نامض هيلعو هنم نيدلا "يفوو عيب ام

 ٠ د رك د 2 دقت ) ( ١
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 نهارلا ىلع نهترملا عجري : ليقو ث لضفلا ناًدارتي : ليقو

 . .. ..... ... .... ... .... .... هسكع ال

 :هتلع هلوق هبسانيو “ناك.اذإ صقنلا وأ ةدايزلا عارت ملو نهرلاب قلعتم نيدلا نأ
 . )١) » هف ام نمرلا ,

 نمهارلل نهترملا درب نأب ء عيضي ل وأ عض ( لضفلا ناًدارتي : ليقو )

 ىلع نيدلا داز ام نهترملل نهارلا دريو “ نهرلا داز نإ نيدلا ىلع نهرلا داز ام

 همنغ هبحاصل نهرلا قلغي ال » : للع هلوق ىنعم نأ ىلع “نبدلا داز نإ نهرلا

 هنأل كلذو نئ “دلا نم صقن ام هيلعو نيدلا ىلع نهرلا ةدايز هل « همرغ هىلعو

 . نومضم هدي يف وهف هلام لجأل نمرلا ذخأ

 داز نإ نهرلا ىلع نيدلا داز امب ( نهارلا ىلع نهترملا عجري : ليقو )
 داز امب نهترملا ىلع نهارلا عجرب ال يأ « هسكع ال كلذ تبثي يأ ( هسكعال )
 ىلع داز امو نهرلا دئاوف هبحاصل :: ثيدحلا ىنعم نأ ىلع ، نيدلا ىلع نهرلا

 صقن امو “ عيب اذإ هنمت نم نيدلا نع "صقن ام نايض هيلعو ى هعيب دمب نيدلا

 نكسملا ريغ هجاتحي امو هتوسك و هتقفنو دسفأ امو ى عاض اذإ نيدلا ءافو نع

 هديب نهرلا لضفو“نهرلاب قلعتم نيدلا نأ كلذ و ضبقلا مامت نم وه امم هوحنو
 ص هب هقلعتل نهرلا باهذب نيدلا بهذ ؛ رثكأ نهرلا ناك اذإف ى ةنامألا ةلزنم

 هب قلمتي مل هنأل هديب ةنامأآلاك هلضف نأل نهرلا لضف نابض نهترملا ىلع سيلو

 ىلع هقح نم لضف امب نهارلا ىلع نهترملا عجر رثكأ نهرلا ناك اذإو ى نيدلا
 : يبلكلا يزج نبا رسفو ى نهرلاب قلعتم ريغ لضفلا نأل بهذ اذإ نهرلا

 )١( هركذ مدقت .
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 نإو ، نسح وهو هيف نيمأ نهترملا نأل ى نيدلا ىلع نهرلا داز نإ
 . . . . . . . ةححلا ةوقل طرتشي ل

 نع نهارلا زجعو لجألا ءاج نإ نهرلا ذخأي نأ نهترملا طارقشاب نهرلا قالفنا
 نإ ) ص هلك هقح ىلع دئازلا نهرلا ذخأ هطارتشا نأ كلام نع يورو ى ءادألا

 داز ام نمضي الف « نهرلا يف يأ ( هيف نيمأ نهترملا نأل نيدلا ىلع نهرلا داز

 يف هنآل هيلع بهذ دقف هنيد لباقي ام امأو “ فالتإ وأ عييضتب الإ نهرلا
 اذه نأ هيفو ى ليق اذك « هيف امب نهرلا » : قلع لاق دقو : ليق ى هنيد ةلباقم
 خمشلا هرك ذ ام ناك نإ الإ هنيد نم داز ام نهترملا كردي ال هنأ ىلع لدي ثيدحلا

 داز نإف ى نيدلا ةميق ردقب هنم بهذ عاض اذإف : هلوق نم كلذ بقع ةكرب نباك

 لوق ( وهو ) ى هيف اجاردإ ال ثيدحلا مامت نم نهرلا يف انيمأ نهترملا ناك
 . انباحصأ روهمج هيلعو لمملا هيلع ( نسح )

 وهو هللا همحر ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع يبأ لوق وه : « ناويدلا » يف اولاق

 نأو نهرلا باهذب هلام بهذي ال نأ هنهترم ( طرقشي مل نإو ) ى راتخا

 ص نهترملا ديب ةنامأ نهرلا نوك وهو ( ةجحلا ةوقل ) ةدايزلا نهارلل نمضي ال
 نهرلا رادقم يف وأ لكلا يف نهترملا ىلع ةبيصملا نوكت نأ نهارلا طرش نإو

 اعبار الوق رقصلا نب نازع ةيوامم وبأ ىورو ى اهلك لاوقألا نم اهطرش ىلع ايهف
 هنيد عيمجي نهارلا ىلع نهترملا عجر عاض اذإ نهرلا نأ _ هراتخم هلملو

 ص نهرلا يف نيمأ وه ذإ ةدايزلا نهارلا كردي الو “ نهرلا ردق هنم طحي ال

 تام نإف ى هنع نومضملاو نماضلاب قحلا قلمتي اك هقحب ةقث هدي يف نهرلاو
 مل نإف ، هنع نومضملا بلاط نماضلا هأربأ نإو ى ةثرولاو يحلا بلوط امهدحأ

 نومضملا أربا نإو “ نهارلا مزل عاض نإو < نهارلا مزل وأ همزل نهرلا عضي
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 قلعت ولو “ نهارلل نهرلا عجر نيدلا نم نهارلا أربأ نإف “ نماضلا ءىرب هنع

 ةموصخلا تناك املو ص نهترملاو "نهارلا نيب ةموصخلا تطقسل طقف نمهرلاب نيدلا

 ىلإ نهارلا نع لقتني مل مماق هسفنب نيدلاو _ الثم هعيب ىلإ رظنلاب نه رلايف اهنيب

 هقحي نهترملا دي يف ةقث نهرلا نأ رهظ ص _نهارلا ةمذب مئاق اضيأ وهو « نهرلا
 نهرلا ال نهرلا هيف يذلانيدلا وه ةموصخلا هيف بصنت ال يذلا امنإو ى ةنامآلاك

 نهترملا دي نم نهرلا عاض اذإف « طارتشا ريغ نم ولو هب ذخآلا غوسي لوق اذهو
 نم نينسحملا ىلع ام » : لجو زع هلوقل نمضي نأ بجي مل داسفإ الو عييضت الب
 ص هنيمضت ىلإ ليبس هيلع نكي ملف نسحأ دقف نهترملا هظفح اذاف )١" ليبس
 هل يأ )٢"' « همرغ هيلعو همنغ هبحاصل « نهرلا قلغي ال » : للع هلوق هل لديو
 هملعو هنم دلوت امو امن امو ننةدلا ءافو دعب هنمث نم ىقب ام ىهو نهرلا ةدايز

 . دسفأ ام نمضيو نهرلا عاض اذإ هلك نيدلا ةمارغ

 ص نيدلا صصاحتي هنأ وهو لضفلا ناك اذإ ايف سماخ لوق « ناويدلا » يفو

 فيك رظناو « هضعي بهذ وأ هلك نهرلا بهذ ءاوس نهرلا باهذ يف لضفلاو
 لاوقألل فانم هنإف «هيف امب نهرلا»: للع هلوقف هلثمو لوقلا اذه بحاص لوقي
 يبأ نب ورمع نب دم هلا دبع وبأ لاق 2 نهرلا باهذب نيدلا باهذ مدع اهيف يتلا
 نهرلا ناك نإو ى لشم كلذ نهارلا طرش اذإ هيف امب نهرلا نوكي هنإ : ةتس

 . ىلوألا ةروكذملا ةعبرألا لاوقألا هيفف هضعب بهذف نيدلا زدق

 . ١ ٩ : ةبوتلا ( ) ١

 . ه رك ذ م دقت ) ( ٢
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 نم بهاذلا : ليق ، هضعب بهذ مث نيدلا نم رثك أ ناك نإ اذكو

 نإف ص يقابلا يف نهترملا لامو نهارلا : ليقو ، نهترملا لام

 نم رثكأ ناك نإ : ليقو س هريغ هل سيلف هقح نم لقأ ناك

 ء نيدلا

 وأ اضرع ناك ءاوس ( نيدلا نم رثكأ ) نهرلا ( ناك نإ ) فلتخي ( اذكو )
 لام نم ) هردقب طحي ( بهاذلا : ليق ) عييضت الب ( هضعب بهذن مث ) الصأ
 نإ و ى نهرلا باهذب بهذي مل نيدلا نم يقب ام يفوتسيو يقابلا عيبيو ( نهترملا
 نيدلاب يفي الف “ صخ رب دق نكل « ء رثكأ ناك ولو نهرلا نال نهارلا عبت في م

 لجر وأ نذأ وأ ,نيعت باهذب لتشم امل هنأل رهظي اهف خيشلا دنع راتخملا وهو

 سفن وهو نهترملا لام نم ناصقنلا نوك رك ذىلع رصتقا ةبادلا وأ ةمألا وأ دبملا
 رصتقا اذك و ص لمملاو انباحصأ روهمج هيلع يذلا هنأ مدقت يذلا ثلاثلا لوقلا
 بهذف نيئالث نهرلاو نيرشع نيدلا ناك ولف ي لثم امل كلذ ركذ ىلع فنصملا

 هيلع تبهذ رشع ةسفلاو ى ةسمخب نهارلا عبقي نهترملاف « رشع ةسمخ هفصن
 . نهرلا نم بهذ ام لمتحم نهترملا لام ناك اذإ رهاظ اذهو

 ( يقابلا يمن ) ف ( نهترملا لام ) امأ ( و نهارلا ) لام نم ( : ليقو )
 ل اذكو ( هرمغ هل سيلف هقح نم لقأ ) نهرلا ( ناك ) و عيب ( نإف ) نهرلا
 لوقلا سفن اذهو « نهرلا بحاصل ةدايزلاف داز نإو ى هل ءيشالف يقابلا بهذ

 . هلك نهرلا باهذ ةلأسم يف لوألا

 ص ةلأسملا ضرف وه اك ( نيدلا نم رثكأ ) :نهرلا ( ناك نإ : ليقو )
 هداعأهلعل و « كلذ نع مدقت ام ءانغإل « ءافلا ه و « طرشلا اذه طاقسإ ىلوألاو
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 ناك نإو . لضفلاو نيدلا ردق ىلع هيف ناصاحتي امهنيب بهاذلاف

 لام نمف كلذ هصقنأ امف وضع هنم بهذ مش ةباد وأ ًاقيقر

 وأ نهارلا نم هقح ءافيتسا دعب هدي نم بهذ نإو ص نهترملا

 هخسف ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

 ربق ىلع هيف ناصاحتي ) نهترملاو نهارلا نيب ( اهنيب بهاذلاف ) ‘ لصفلل
 ى نهرلا لضفب نمهارلاو هنيدب ةراسخلا يف لزني نهترملاف “ ( لضفلا و نيدلا
 وه يذلا نهرلا دي تبهذ ولف < لضفلا "دارت وه يذلا يناثلا لوقلا بساني اذهو

 نيرشع نيدلاو الثم ًا رانيد نيثالث هتميق تناكو ةميقلا فصنب تموق نإف ‘ دبع

 صقنيف ةرشمب نهرلاو نيرشعب رشع ةسمخ يف نهترملا لزنيف ةرشع نهرلا لضفف
 لوق ىلعو “ثالثأ ةرشع نهارلا نعو رانيدلا نم فصن نورشع نهترملا لام نع
 نم هلك هقح نهترملا يفوبو نهارلا لام نم هلك بهاذلا بسح : رقصلا نب نازع

 فنصملا هركذ ام اضيأ كلذ نم لاثمو « نهارلا هداز في مل نإف « نهرلا يقاب

 نذالاو نيعلاك ( وضع هنم بهذ مث ) ،الثم ( ةباد وأ اقيقر ناك نإو ) : هلوقب
 لوألا لوقلا ىلع ( نهترملا لام نمف ) باهذلا ( كلذ هصقنأ ايف ) ‘ لجرلاو
 [ميمج اهنمو ى يقابلا يف نهترملا لامو « يناثلا لوقلا ىلع نهارلا لام نمو ى انه
 يف فلتخاو ص نازع لوق ىلع هدحو نهارلا لام نمو « ثلاثلا ىلع ةصصاحمب

 نهرلا فلت مث نهترملاىلإ قحلا ضعب نهارلا مئلسف قحلا نم رثك أناك اذإ نهرلا
 < ناصصاقتي : ليقو ى هيف امي نهرلا بهذو اقلطم نهترملا ىلع مرغ ال : ليقف

 . هيف امب نهرلا بهذيو هيلإ عفد امب نهارلا هيلع عجري : ليقو

 هلثمو « نهترملا دي نم يأ (. هدي نم ) هنم يقابلا وأ نهرلا ( بهذ نإو )
 ( هخسف ) دمب ( وأ ) هنع بات نمم وأ ( نهارلا نم هقح ءافيتسا دعب ) طلسملا
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 نم عنتميف نهارلل هعفدي مل نإ هنيد نم رثكأ ناك ولو هلك هنمض
 . ءهذ حأ

 وحن و ليوحت وأ ةبه وأ عضو دعب وأ 2 خسفلا هوجو نم هجوب نهرلا خسف يأ

 ( هلك ) هنهترم ( هنمض ) خسفلا ظفل يف كلذ لخدأ هنأ لمتحيو « "رم امم كلذ

 سيلو ى ةنامآلا ريغ ىلع هديب هنأل بهذ مث ءيش هنم يقب دق ناك نإ يقابلا وأ

 ( هعفدي ن نإ هنيد نم رثكأ ناك ولو ) ط هبف ابب نوكي نأ نع لضف انهر ذئنيح
 هعفدي مل نإ يأ يفنلا باوج يف بصنلاب ( عنتميف نهارمل ) طلسملا وأ هنهترم
 اباصم وأ ابئاغ نكي ملو ى ( هذخأ نم ) نهارلا عنتما : لاقي نأ نع لضف
 ابئاغ نهارلا ناك وأ هذخأ نم ىبأف نهارلل طلسملا وأ نهترملا هعفد ولف “ نونح
 اضيأ ةفيلخلا باغ وأ هضبقي ملو ةفدلخلل هعفد وأ ايل ةفيلخ الو نونجي اباصم وأ

 ديب ذئنيح هنأل بهذ نإ نهارلل نامض الف ، طلسملا وأ نهترملا هكسمأف زج وأ
 كردي مل كرتشملا يف كيرشلا حلصأ اذإ هنأ مدقت اك ةعيدولاك طلسملا وأ نهترملا

 نمضي ال هنأ يدنعو ى باغ وأ حالصإلا نم عنتما نإ الإ هبوني ام هكيرش ىلع
 هبلط نإ الإ نهرلا كح نم هجورخ دعب دعتي ملو عيضي مل نإ نهرلا نهترملا
 هملعي ملف ‘ نهرلا نم هجورخب نهارلا ملعي مل وأ نهارلا بئان وأ هطعي ملف نهارلا
 . هلصوب ملو

 جرخ وأ هريغل هاطعأ وأ هنم هأربأ وأ هنيد ذخأ نإ امأو : « ناويدلا » يفو

 ص هل نماض وهف كلذ دعب نهرلا هل عنمف هل ميرغ ىلع هلوح وأ اخسفنم هنيد لصأ
 هديب نكب ملو ةنامألاك هديب عوضوم هنآل كلذو ى ها “ نمضن الف هعنع ل نإو

 هيلعو هبلجي نأ نهارلا ىلع لب « نهارلا ىلإ هلاصيإ نهترملا مزلي ال هنألو ةيدعتب
 . هلمح ةنؤم



 ء هل ببست نإ هنمضي هنإف لصألا امأو س لقتنملا يف اذهو

 نم فلت ىتح هنهر بلطي ملو هيلع ام نهارلا ىضق نإو : « جاهنملا ه يفو

 هضبقيل هبلع هضرمي وأ هيلإ هعفدي ملام نهرلا ح يف وه : لبقف ع هنهترم دي
 اذإو « ءيش يف انوهرم نآلا سيل هنآل هنع لاز : ليقو ى ةنامآلاك هنآل هعدف

 قحتسا نإو ى هنمض ؛ فلت مث جرختسا مث ةبه وأ عيبب نهرلا نهترملا لاز

 نهارلا هبلطي ملو “هيلإ هعفدي ملو هكف هوجو نم هجوب هميلست نهترملا ىلع نهارلا

 نق هلاحب نهرلاف “ هضبق نم ىبأيف هيلإ هعفد الو هنم هعنميو نهترملا هنود لوحيف
 رذعي ال امب هنم .هعنمف هيلإ هعفد ىلع نهترملا ردقو هبلطو هادف نإ و « قحلا ةلمج

 نامض الف رذع الي هضبق نم ىبأو هيلإ هعفد نإ و٤فالخ الب نهرلا ةلمج نمض هيف
 هظفح يف رصقي ملو عبضي ل نإ هنمضي الو ص هباهذب هقح بهذي الو « هبلع

 .6 ًاضنأ ن نهترملا هنمضي الو ى هلاح وهف هك رت ق رذع نمارلل ناك نإ و ى اقافتا

 . هيلع الف “ فلتف هنهر ضبق نم هعنمي ملو هقح نهارلا هىلإ عفد اذإ و

 هضبقي نأ لبق فلتف نهترملا لعفب نهرلا خسفنا نإو : « ناويدلا » يفو

 ى هايإ هعنمي ملو هلبق نم فلتي مل نإ نمضي ال :لوقي نم مهنمو “ نماض وهف نهارلا
 لصتا امو “ ضرألا الإ هلك نهرلا نم ضوبقملا يف نايضلاب لوقي نم ءاملعلا نمو
 ( اذهو ) : هلوقب همامت ىلإ راشأ اك فنصملاو خيشلا هركذ يذلا وه اذهو ى اهب

 اذإ نهرلا مكح نم نهرلا جورخ دعب نهرلا نهترملا نامض نم روكذملا اذه يأ

 كح نم هجورخ دعب ( هنمضي هنإف لصألا امأو ى لقتنملا يف ) وه امنإ هكسمأ
 دمب ملستلا ىلإ هيف جاتحي ال لصألا نأل ى هكاله يأ ( هل ببممت نإ ) نهرلا

 انهر هجولا ليمح هاطعأف لجر هجوب لجر لّسحت نإو ى نهرلا مكح نم هجورخ
 ناك اهف وأ عويبلا يف كردلا يف وأ سفنلا يف وأ أطخلا وأ دمعلا حرج يف هذخأ وأ

 هعنم نإ الإ هيلع نامض الف “هلك هوجولا هذه يف نهترملا دي يف فلتف “ةنامأ هلصأ
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 > همح ءافيتسا لعب و ها ءا نإ نهرلا باهذ يف قدصم وهو

 نميف هنع هللا يضر بيبح نب عينرلا نغ باتكلا يف ركذو “ نمضي ذئنيحف هل

 نم نهرلا ذخأ نإ امأو ى ائيش نمضي الف هدي يف فلتف هنهر زوجي ال ام نهر

 بهذي الو « نماض وهف فلتف هيلع زوجحملا وأ دبعلا وأ نونجملا وأ لفطلا دنع
 مهيلع نامض الف مهلعف ريغب وأ مهلعفب فلتف انهر ءالؤهل نهر نإ امأو ى هلام

 نإ الإ نمضي الف يناثلا فلتف ًانهر نهترملل داز نم اذك و < تبات هملع نيدلا و

 انهر لجرل نمكر نمو ى هبف اب بهذ لوآلا فلت نإو ى هب هنمضي ام هيف لعف
 دي يف نهر هنأ ملع نإ نماض وهف “ فلتف رخآ لجرل هنهرف نهارلا هذخأ مش

 ةخسفنم ىلوألا ةدقعلا تجرخ نإو ى هيلع نامض الف ملعي مل نإو “ هريغ

 ىوعد ( يف قدصم وه ) نهترملا (و) هيف اب بهذيو فلت نإ رخآلا نمضي الف
 (هاعدا نإ) خسفنا وأ كفلا لبق بهذ : لاق نأب هضعب وأ هلك ( نهرلا باهذ )
 هنم ءاربإلا وأ ( هقح ءافيتسا دعب ) ءاعدإلا ناك نإ ( و ) باهذلا ىعدا يأ

 هدي يف هنآل هل انماض ناك دمب كلذ “نأ ىعدا نإف « هوحنو خسفب هكف وأ

 ىعدا نإو ع نامض الف باغ وأ هذخأ نم عنتما نإ الإ ةنامألا ريغ ىلع ذئنيح

 همزلو لضفلا يف نيمأ وهف لضف ناك نإف ى هلاب بهذي هنإف « لبق كلذ نأ
 ةمدقتملا لاوقألا هيفو هيف بهذ هنإ لاق يذلا تقولا لبق هنيد نم ضبق ام "در
 . هضعب وأ نهرلا باهذ ق

 امدعب نهترملا دي نم نهرلا بهذ نإو : هصن ام خيشلا مالك يف رم دقو
 نمضي هنأ روهلا نأ رم دقف ‘ هقح ذخأ لبق هباهذ امأو ى خلإ هقح ىفوتسا

 نيمي ال هنأ قدصم :هلوق رهاظو “روهشملا وهو دئازلا يف انيمأ نوكيو هنيد ردق
 الو هيف بيذكت ال قيدصتلاو ث ةبير وأ بيذكت نع وه امنإ نيميلا نأل هيلع

 ' هيلع نيمي الو نيمأ نمتؤملا :لاق نم لوق وهو « هيلع نيمي ال كلذك وهو ، بير
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 كله نإ نمض ايضارتو لضفلا نامض نهترملا ىلع طرتشا نإو

 ث طرش ولو ص ال : ليقو ى هديب

 وهو“هنيمي عم نهترملا لوق لوقلا ناب نهترملاو نهارلا فالتخا ىلع مالكلاف يتأيو

 نكل “امزج نالوق كلذو “نيمي هيلعو نيمأ نمتؤملا :لاق نم لوق وهو“رخآ لوق
 لمحيو ى نيمي الف نهارلا همهتي م اذإ ام ىلع « قدصم ه هلوق لمحي نأ عنام ال

 هنيب ايف هل زوجي الف “هبلق يف همهتي مل اذإ هنإف “همهتا اذإ ام ىلع « هنيمي عم » هلوق
 ديرب نأ لمتحيو “ فيلحتلاب هل كحي الف همهتي مل هنأ رقأ اذإو ى هفيلحت هللا نيبو

 ناك ولو هيلع نامض ال هنأ يف قداصلا كجي هيلع موكحم هنأ « قدصم د هلوقب

 هقرسب امهتم حلاص مث نهرلا قرس : لاقف نهترملا نيب قرس نإو “ نيي هيلع
 . هل نهر ام ردقب : لىقو ى هل قرس ام ردقب ابانم نهارلل لمجي نأ راتخاف

 كلذ ىلع ( ايضارتو لضفلا نامض نهترملا ىلع ) نهارلا ( طرتشا نإو )
 ءافولا لبق ( هديب ) لضفلا وأ هلك نهرلا ( كله نإ ) لضفلا نهترملا ( نمض )
 هريغو لضفلا يف نيمأ نهترملا لوقي نم لوق ىلع ولو « الوأ كف وأ خسف هدعب وأ
 نهارلا طرش ولف الالح مرحت وأ امارح آلحت' ملام مهطورش ىلع نينمؤملا نال
 امأو < نهارلا ىلع نهرلا باهذ نأب لوقلا ىلع هنايض نهترملا مزلل "لكلا نامض

 . كلذ طارتشا يف ةدئاف الف « نهترملا ىلع هنأب لوقلا ىلع

 نم لدي اذه : خيشلا لاق ى هيلع ( طرش ولو ) هيلع نايهن ( ال : ليقو )
 : ثيدحل رهاظلا بسحي فانم وهو“طرشلاب مزلي" ال عرشلاب مزلي" ال ام نأ :مهلوق

 طرشلاب كردي ناسنإلا نأ ىلع لدي ثيدحلا نآل ى خلا مهطورش ىلع نونمؤملا»
 دنع نهترملا نآل اللعم لوقي نأ ىلأوآلاو ‘ طرتشي مل ول عرشلا يف هك ردي ال ام
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 لام نم بهذي مل لازه وأ مره وأ ربك وأ داسكب صقن نإو

 { ءيش كلذب نبہترملا

 عرشلاب مزلي ال ام نوك نأ يل رهظ مث ى ةنامألا يفاني طارتشإلاو « نيمأ ءالؤه

 ص طرشلاب كردي عرشلاب كردي ال ام نأ رخآ لوقو “ لوق طرشلاب مزلي ال
 ءيش نم قحتسي اهمف « الثم ءارشلا ةباتك يف نيقثوملا لوق يف نالوقلا لصحتف

 يف طارتشإلا ىفان اك ءيشلا لصأ يفاني طرش لكف « يقابلل حسف الب هقحب جرحي
 ضارقلاو ةلاكولاو ةعيدولاو ةنامآلا يف نايضلا طارتشاك فالخلا هيفف ةنامألا

 < ضارقلا ق فال_لا مدقت دقو “ عاض اذإ عرشلاب مزلي ال ام س كلذ وحنو

 دنع نهرلا عيبي نأ فاوطلا رمأي آل نهترملا نأ « نهرلا عيب » باب يف 7

 . هطورش يف كلذ ناك ولو مهضعب

 عنمت الو زوجي ال ام حيبت" ال طورشلا نأ هلئاق نم لدي اذهو : خيشلا لاق

 نهترملا عييضت مدع يف وه امنإ نايضلا يف فالخلا نم مدقت امو ى زئاج وهام
 امب هنيح بهذيو لضفلا نايض همزلي هنإف عبض وأ ى"دعت نإو « هي"دعت مدعو
 نايضك لكلا نايض طرش و“نهرلا عيبضتب لضفلا نمضي ال :ليقو“لضفلا نود

 . كحلاو فالخلا يف لضفلا

 : ربكلا ( مره وأ ربك وأ ) رعسلا نم ( داسكب ) نهرلا ( صقن نإو )
 ء نسلا رَيك : رَمحكلاب انه دارملاو « هيف كلذ رتثأت : مرهلاو “ نسلا ةرثك

 نهترملا لام نم بذي مل لازه وأ ) 0 «وأ» ب فطعلا نأل « آدج هربك : مرملابو

 ربكلا امأو ى اقلطم نهرلا يف روصتبف داسكلا وأ ص ( ءيش ) ناصقنلا ( كلذب
 مل امنإو“قيقرلاو ناويحلا يففلازملاو مرهلا امأو“تابنلاو قيقرلاو ناويحلا يفف
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 : ليقو 0 هلام نم : ليقف « هتميف نم صقن ضرم وأ مقسب ناك نإو
 . . . . . هقح كلذ رضي ال

 ىلوآلا ةثالثلا يف نهترملاك كلذ ىلع لخد نهارلا نآل «نهترملا لام نم كلذ بهذي
 دق هنأ مولعمو « هذخأ تقو ال عيبلا تقو هيلا روظنملا داسكلا وهو لوألا امأ

 وهو ثلاثلاو “ربكلا وهو يناثلا امأو “ جاور هيف نوكي دقو داسك هيف نوكي

 نسلا نم هلو الإ عيبلا تقو ءيجي ال هنأ املع دق نهترملاو نهارلا نالف مرهلا

 صقنلا نابجوي ربكلا ىصقأ وه يذلا مرهلاو ربكلا نأ كش الو ى مولعم ردق
 نب دمحم هللا دبع وبأ هلاق « نهارلا ىلع وهو ى فلعلا ةلق بلاغلا يف هببس لازمهلاو

 ربكلاو داسكلا نآل ص نهترملا ىلع بهذي مل : خبشلا لاقو « ةتس يبأ نب ورمع

 هللا دبع وبأ هيف ثحبو ى ةملكلاب ببس قلعت اهيف دابعلل سيل لازملاو مرهلاو

 _ هلاب دانعلاو _ ةقعاص هب تلزن ول اك دحأ ببس الب تام نإ هنأ يضتقي "هناب

 خيشلا مالك نأب « ينارولا » هذيملت باجأو ى كلذك سيلو ط نهارلا ىلع ناك
 وه نهترملا 7 هباهذ نأ ثيدحلا رهاظو ى هلك هباهذ يف ال ءيش هصقن اذإ ابف

 فاقلاو نيسلا حتفب “ ( مقب ناك نإو ) هيف امب نهرلا : لاق ذإ ى هلك بهذ ايف

 ءافص مدع وه 7 ضرم وأ ) “ ضرملا رثأت وه : فاقلا ناكسإو نيسلا مضب وأ

 هنود ام ضرملابو “ ميظعلا ضرملا : مقسلاب انه دارملاو ى الادتعا مدعو ةميبطلا

 ثلاث هجوو « واولا ه ىنعمب وأ تناك نإ الإ “ «وأ» ب فطعلا نأل ى ركذ ام ال

 رثأتلا رهظي وأ رثأتلا لبق ضرم اذهو“نمثلاصقنيف جازملا لادتعامدع رهظي نأ
 ( :ليقف “هتميق نم ) ناك مسإ فاقلا ناكسإب « ( صقن ) الاح ىلع « وأ » ف

 بهذي لب ( هقح كلذ رضي ال : ليقو ) “نهترملا لا. نم يأ ( هلام نم ) طحي
 . نهارلا لام نم
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 ضرمف اهيواسي ًآدبع هل نهرو ارانيد نورشع رخآ ىلع هل نمك

 نهنترملا قح ںاهذب لئاقلاف ‘ تامف . ةرشع هتميق تراص ىتح

 ةرشع هقح نم بهذ هب همدعب لئاقلاو 2 هتومب هلك هلام بهذ ضرملاب
 ؛ ابب تام

 فالخب ببس هيف دبعلل سيل مدقت ام نأ قرفلا : يشكي ودسلا ةمالملا لاق

 يف ضرملا نإف ى فالخلا ءاجف دبعلا نم بلاغلا يف نائشني اهنإف مقسلاو ضرملا
 : ءيكحلا تلاق كلذلو ت هبرشمو همعطم يف ناسنإلا طيرفتب ثدحي بلاغلا

 ناكرألا وطالخألانيب اممو ،مختلا :اولاقل ؟مكلاجآ بيس ام :ىتوملا رثكأل ليق ول
 دنع ناسنإلا ندب ىوقتي اهب يتلا ةبكرملا ةلايسلا ماسجألا :طالخألاف «يفانتلا نم
 ةطيسبلا ماسجألا : ناكرألاو ‘ مدلاو مغلبلاو ءارفصلاو ءادوسلا : يهو اهلادتعا

 لصحت ةحصلاو «ءاملاو رانلاو ءاوهلاو بارتلا :يهو“هريغ حالصو هحالص اهب ىلا
 ارانيد نورشع رخآ ىلع هل نمك ) كلذو « ناكرألا لادتعاو طالخألا عاتجاي

 تراص ىتح ضرمف ) ةروكذملا نيرشعلا يواسي يأ ( اواسي ادبع هل نهرو
 نهترملا قح باهذب لئاقلاف)«صقنب عيب وأ هريغ وأ ضرمب (تامف ةرشع هتميق
 ( هتوم ) ارانيد نورشع وهو ( هلك ) هنيد يأ ( هلام بهذ ) : لوقي ( ضرملاب
 هنيد لايكف ى هتومب تبهذف ةرشع هتوم دنع ىوسي ناكف “هضرمب تبهذ ةرشع

 يأ ( هب ) باهذلا مدع يأ ( همدعب لناقلاو ) ‘ توملاب ناك باهذلا يف هلك

 دنع م"وق ذإ ى ( اهب ) اسبتلم ( تام ةرشع هقح نم بهن ) لوقي « ضرملاي
 ماقسلا رك ذي ملو «ضرملاب تصقن يتلا ىرخألا ةرشملاب نهارلا عبتيو ىاب هتوم
 وهف ضراا نم أشني مقسلا نألو « امهدحأب ليثمتلا يفكيف اليثمت لتثمي هنأل

 . دسجلا ىلع ضرملا رثأ رهظي الو ضرمي دقو ى هل عبات ضرملا يف لخا
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 ىلع باهذ الف س ةيح اهتميقك اهمحل ةميقو ، تحبذف ةاش ناك نإو
 لضف نم دب ال : ليقو ى اهنهترم

 تدازف ةرشع يف ريناند ةرشع ىوسي ائيش هل نهر نإ : « ناويدلا » يفو

 نإو ث هيف نهر امب هدفىلف نهترملا نم هيدفي نأ نهارلا دارأف تصقن وأ هتمسق

 ص همف نهر ام ىلع ةمسقلا تداز ام نمضي الو ى هباهذ موب هتميقب بهذ < بهذ

 ارانيد الإ ىوست ال ىتح تضرمف ريناند ةرشع ىوست ةقان هل نهر نإ كلذك و

 اهنهر موي اهتميقب تبهذ : ليقو ى اهباهذ موب اهتميقب هلام نم تبهذ « تبهذف
 . بمعب نهرلا درب الو

 نإ هلدب همزلو نهارلا ىلع هدر هلف ابيع هنهر يف دجو نإ : « جاهنملا ه يفو

 ةلوك أملا باودلا نم ةباد وأ (ةاش) نهرلا (.ناك نإو ) ى هقحي ءافو هيف نكي م
 حبذلاب ديري نأ زوجيو ى ةيعرشلا ةاكذلا عاونأ نم عونب تيكذ وأ ( تحبذف )
 نإ نهترملا وأ اقلطم نما رلا اهحيذ ماعلا يف صاخلل قالطإ ةيعرشلا ةاكذلا قلطم

 :ليق ى فالخ اهحبذ يفف قراسلاو بصافلا امأو ع كلذك هريغ وأ اهتوم فاخ

 وأ لاح ةلجلا ( ةيح اهتميقك اهمحل ةميقو ) “ لالح : ليقو « ةتيم هب نوكت
 لاح اهمحل ةميق تناكو يأ ى ةفطاع « واولا ه نوكتف ةمدقتملا ناك هيلع طلست

 بهذي م ذإ ( اهنهترم ىلع باهذ الف ) ‘ةيح اهنوك لاح اهتميقك ةاك ذم اهنوك
 بهذو ى اهفوصو اهدلج نهترمللف ةاك ذ الب تتام ولف ى ءيش توملاب اهتميق نم
 .نهرلا باهذ يف قباسلا فالخلا ىلع ةيح اهتميق نع هنيد قاب وأ هنيد يقاب هنع

 فرشأ يحلا نال « ةتيم اهتميقو ةيح اهتميق نيب ( لضف نم دب ال : ليقو )
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 بهاذ هب هادف امف . هنهار هادفف هديب نم بصغ نإو ، هلام نم وهو

 هادف نإ كلذكو ى هلثم هب ىدفي ام لثم ناك نإ هنهترم قح نم

 . ... . . داز ام مكحلا يف كردي ال وه

 يف ءاوس اهنأ رهظ دق اهتميقو محللا ريغل اهديرأ :لوقي نهارلا نألو « تيملا نم
 ةاك ذلا دعب اهتميق نأ رهظ ول اذك و ى ةامحلا فرش اهيلإ مضيف توملاو ةايحلا

 ةايحلا ةميق ةدايزو ى ةميقلا مضتف دهاشم ريثك وه اك ةاحلا يف اهتميق نم لضفأ

 يأ ( هلام نم ) طوطحم ( وه ) لضفلا كلذ ( و ) ى نهترملا نيح نم ناطحتقف
 ةاك ذم اهتميق ىلع ةيح اهتميق نم داز امو ى ةاك ذم اهتميق طحتف نهترملا لام نم

 ص نهترملا دي يأ ( هدي نم ) قرس وأ نهرلا ( بصغ نإو ) “ نهترملا لام نم
 ى امهدي نم هديب لصتا نمم وأ بصاغلا وأ قراسلا نم ءادفب الإ هيلإ لصوتي ملو

 ء نهترم نذإ الب ( هنهار هادف ) هب الإ هلإ لصوتي الام لك ءادفلا لثمو

 ص لقأ وأ ( هلثم هب ىدفي ام لثم ناك نإ هنهترم قح نم بهاذ هب هادف ايف )
 نهارلا هادف نإو“هب ىدفي ام لثم الإ نهترملا لام نم بهذي مل رثكأب هادف نإو

 لثم الإ نهترملا لام نم بهذي الف لقأب هيدفي نأ دجو دقو هب ىدفي ام لثم
 بهذي" مل ءادف الب هدري نأ نكمأ دقو ءادفب هدر نإو ى هب هيدفي نأ دجو ام
 ص هنيد بهذ نهارلا هب هادف امم لقأ نهترملا نيح ناك نإو “نهترملا لام نم ءيش

 «نهترملا ناضيف اضيأ لضفلا :لوقينم دنع الإ نهارلا لام نمف هيلع دئازلا امأو

 . هلثم هب ىدفي ءادف هب هادف امم هنيد ىلع داز امو “ نهترملا هيطعي هنإف

 (داز ام كحلا يف كردي ال)هنود وأ نذإب نهترملا يأ (وه هادف نإ كلذك و)
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 هنأ دهش ملو هادف نإ امهريغ هيف ًاعربتم ذمو هلام ىلع

 م ٥ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ .- ٠ ٠ ذخ اي

 ىلع داز امبف نهارلا ىلع اعربتم دعي هلام لثم كردي ال اك ( هلام ىلع ) ءادفلا ىف

 نهارلا ىلع كرديف هللا نيبو هنيب ايف امأ و « هب هادف ام لك عاض نوك.ف هلام

 مل رثكأب هادف نإو ى هلثم هب ىدفي ام لثمب هادف دق ناك ذإ ى هلام ىلع داز ام

 ىواس ولف ى هللا نيبو هنيب اهف الو مكحلا ين هلثم هب ىدفي ام قوف ناك ام كردي

 ةدئازلا ةرشملا مكحلا يف كردي الف « نيتسب هادفف “ نوسمخ نيدلاو ةئام نهرلا

 يذلا نهرلا عيبيو « هللا نيبو هنيب اييف هيلع اهك رديو نهارلا ىلع نيدلا ىلع
 هنإف نهرلا باهذب نهترملا لام بهذي ال : لاق نمو ى هنيد يضقيو ءادفلاب هدر

 اعربتم هدنع "دعي هنأل هب هادف ام هملع كردي الو نهارلا ىلع هنيد كردي :لوقي

 : لاق ى لضفلا ريفك نهترملا نيض يف لضفلا : لاق نمو “ هلك ءادفلا يف

 كاردإلا اطرتشم نهترملا هادف نإ و « هنيد نم رثكأ ولو هب ىدف ام كردي ال

 يأ ( هيف اعربتم دعو ) ى هلثم هب ىدفي امم رثكأ نكي مل نإ هب هادف ام كردأ

 هنأ دهشي ملو ءادف نإ ) نهترملاو نهارلا ريغ يأ ( امهريغ ) مكحلا يف

 ام ىلع داز ام الإ للا نيبو هنيب ايف كرديو هادف ام لثم ذخأي يأ ( هذخاي

 نإف ص هب هادف ام لا نيبو هنيب اهفو مكحلا يف كردأ دهشأ نإو ى هلثم هب ىدفي
 نأب ةمكاحم هلو ايهنم هنيع نمم ذخأ نهترملا نم وأ نهارلا نم ذخأي نأ دهشأ

 مل نإو ى نهترملا ىلع هباهذ نهارلا : لوقيو “ نهارلا ىلع نهرلا باهذ : لوقي
 باهذلاك ءادفلا اذهو“نهترملا مأ نهارلا ىلع نهرلا باهذ يف لاوقألا تناك نيمي
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 نإ الإ كحلا يف كردي مل امنإو داز ام كردي الف هب ىدفي امم رثكأب هادف نإو

 لب نكمم رمأ يف كحي ال مكاحلاو ، اعوطتم نوكي نأ نكمي هنأل ذخأي هنأ دهشأ

 لثم هيلو ريغ هلام نم ناسنإلا نيفكت يف مدقتو ى اففخم ارمأ نوكي نأ دي ال

 . ملعأ هللاو كلذ
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 فقوت لوخدب بصنلاب ( مرحلا نوهرم ) لح نم ديصم ( ديص لوخد )
 هنإ : حيشلا لاقو ؟ هباهذك نوكي له ى هلا مهمحر « ناويدلا ه باحصأ هيف
 هيلع يرجت ال هنآل نهترملا هلخدأ وأ ابراه هسفنب مرحلا لخد ءاوس ( هباهذك )

 نهرلا باهذ يف فالخلا هيفف « هيف داصي الو جرخي ىتح مرحلا يف هلوخد دعب دي
 مرحملا لخد اذإ هنإ : لاق نم لوقل بسانملا وه كلذو « جرخي مل وأ هيف فلت نإ

 لبق هداص هنآل هلكأي لب هنفدي ال هنأ يدنع يذلاو ص هنفد ديصلا محلب مرحلا
 دحاك لحلا ىلع قاب وهف مرحلا لخد اذإ كولمملا ديصلا نأو ى مارحإلاو مرحلا

 هداص اذإ لحلا نم ديص ام لكأ مرحلل قلع زاجأ دقو “بهذي ال ةيناثلا ماعنألا
 وأ نهارلا هجرخأ وأ هدحو ( هنم جرخ نإف ) « هلجأ نم هدصي ملو لالح

 يأ ( هنهر يف ) قاب ( وهف ) ملع ىلع ادمع وأ اطلغ وأ الهج امهريغ وأ نهترملا
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 ه هنهترم لام نف ءاضعألا صقان جرخ نإو

 دحأل زجي مل مرحلا نم جرخ ولف ‘هجرخأ نم ىصع نكل هنع جرخي مل نهترملا نهر

 هجرخأ نإ : ليقو « نهارلا وأ نهترملاب عمجلا ةين ىلع لب هل اكلمت هديصي نأ
 ىتح مرحلا ىلإ هدر مزلي لب نهرلا مكحي هيلع مكحي مل امهريغ وأ نهترملا وأ نهارلا

 يف عنتمم نهر وهف مرحلا يف ناك اذؤذف “ مالكلا نم ردابتملا وهو هدحو جرخم
 ملو مرحلا دحأ ديص لخد اذإ اذك و « نهرلا مكح هيلع يرجأ جرخ اذإف «مرحلا
 هكلام هذخأ هدحو جرخ اذإو مرحلا يف عنتمم هكلم ىلع رقاب وهو انوهرم نكي

 تقرخناف اهتحت هتكبش رخآ ىخراف ةكبش يف اكمس علطأ نمك هريغل لحي الو

 ك اهتحت ىخرأ نمل ال هتكبش يف هضبقب هكلم هيلع ىرج ذإ هعلطأ نمل وهف اهيف
 . ةاكزلا باتك رخآ يف خيشلا هركذ اك

 هب صقن نإ ( هنهترم لام نم ) هناصقن ( ف ءاضعألا صقان جرخ ناو )
 تصقن نإو ‘ هسفنب وأ ناويح وأ دحأب وأ مقس وأ ضرمب وأ هللا نم ثداح وأ

 ءازج ذخاي نمل هتيدفف دحأب تصقن نإو “ نهترملا ىلع صقني مل نهارلا لعفي
 كاهب رضي ةرضم لك اذك و ‘ نهارلا وأ نهترملل ال مرحلا يف هرض هنأل مرحلا ديص
 بهذي مل لازم وأ مره وأ ربك وأ داسكب هتميق تصقن وأ اضيرم جرخ نإو

 نهترملا دي نع عنتم هنأل كلذب ىلوأ اذهو ى هريغ يف رم اك نهترملا لام نم كلذ

 دعب جرخ ولو مرحلا لخد اذإ دبألل ديصلاتفي مل م :لاقي الو «مرحلا لخد ثيح
 هلوخدو « نهرلا داسفل ببس قحي نهترملا دي نم هجورخ نأ نم مدقت ام عم

 جورخلا وه هب دسفي يذلا جورخلا : لوقن انأل عرشلاب نهترملا نع هل مرحم مرحلا
 ءيشلا عانتماكف مرحلا هلوخد امأ ص ةيهلاك هنع عطقلا مسر ىلع قح . ناك يذلا

 ؛لحيف ةلعلا تلاز مرحلا نم جرخ اذإف ى هيلع ردقي ملو رحج وأ تيب يف كولمملا
 ةميق ذخأ كلذ هبشيو « تيب وأ رحج نم جرخأف ءيشلا ىلع ليتحا اذإ اك
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 ادبع نهر نمو “ هلصأك انهر مجرت اهنإف دحأ هلتق يذلا نوهرملا ناويحلا

 . هبف اب بهذ لتقف دترا وأ قحلا عنم وأ نيملسملا نيد يف نعطف

 متي وأ هلفط وأ هلاب وأ نهارلا لعفب نهرلا بهذ نإو : « ناويدلا » يفو
 ص ناك نإ لجالا ىلإ انهر نهترملا ديب نوكتف ةميقلا مرغ هلام وأ هيلع فلختسا

 حصي مل وأ خسفنا وأ نكي مل نيدلا نأ نيبت وأ هلام هل ىضق ىتح مرغي مل نإو
 هدسفأ نإو ص هلام هل در كلذ نيبتف هل اهمرغ نإو ع دمب ائيش كردي مل نهرلا

 ى هللا نيبو هنيب امف اهلك اهتميق هل مرغ هرمأي مل ولو هلفط وأ هلام وأ هسفنب نهترملا
 اذإ هتميق نم رثكأ هيلع امف ى هنم رمأ الب هدبع هدسفأ ام الإ انهر هل اهدربو
 رثكأ هتميقو ىنجألا هدسفأ نإو « لضفلا هنمضي ال نم دنع هنيد نم رثكأ ناك
 نهارلا همرغ وأ هديب انهر تناكو هتمسق نهترملا؛همرغ هلثم وأ لقأ وأ نيدلا نم

 اذك و ص مرغلا يف اههماقمب ايهتثروو ت لوالا هلاحب انهر نهترملل اهاطعأو هتميق

 نهترملا نهارلا ىطعأ ىقح امهدحأ همرغي مل نإو ص ايلوقع تلاز نإ ايهتفيلخ
 نهترملا همرغ نإف « دسفأ ام دسملا ىلع اكردأ نيدلا حصي مل وأ هنم هأربأ وأ هلام

 « نزوي الو لاكي ال اهف ةميقلابو نزوي وأ لاكي اهف لثملاب ممرغتلاو « نهارلل هعفد
 نهرلا رمأ رمتسا اذإ نهر نوكيو ى زاج كلذ ريغ ميرغتلا يف ضبق ام لكو

 هملع كردأ نهارلا هدسفأ نإو ث لوألا نهرلا لثم هنمثب وأ هب يرتشي الو

 ص نهترملا لام نم بهذ يقب امن نهرلا نم لقأ الإ مرغي مل نإو “ كلذك نهترملا
 ناك نإ و ى همرغ نهارلا هبلع كردي الف هنيد لثم ناكو نهترملا هدسفأ نإو
 < كنهر كل مرغأ ينيد ينطعأ : نهترملا لاق اذإو ى لضفلا هيلع كردأ رثكأ

 ىلع اذهو “ هقح ممدقت دارأ نم يعدملاف ‘ كنيد كطعأ يل مرغأ : نهارلا لاقو

 هميرغت نهارلا دارأو دسفملا نهترملا أربأ نإو ى هيف امب بهذي ال نهرلا نأب لوقلا

 ناك نإ الإ ى هيف امب نهرلا نأب لوقلا ىلع نهترملا ةئربت ىلإ انرظن سكملاب وأ
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 رسكناف هب ىقتاف رخآلا ايهدحأ برضف ةقرد وأ فس ك ناك نإو

 > هلام نم ناكو هب ًايقتم ولو نماض يغابلاف > تعطق وأ

 همرغأ : نهترملا لاقف هذخأ وأ نهارلا هدسفأ نإو ص نهارلا ىلإ هتئربتف لضفلا

 ص لجآلا لحي مل نإ الإ هل لوقلاف “ كنيد ذخ : نهارلا لاقف « يلإ هددرأ وأ ىل

 نهارلا همرغ هيلع فلختسا متي وأ نهترملا لفط هدسفأ نإو ى نهترملل لوقلاف
 نم ذخأي الف هميقي لام وأ نهترملا متي هدسفأ اذإو ، نهرلا يف عجرو ڵ كلذ

 ةفىلخلا هيطعيف ةفيلخلا ذخأيف هل نوفلختسيف ةريشملاب كسمتسي لب هسفنب هلام

 عجرو كلذ نهترملا همرغ هميتي وأ نهارلا لفط هدسفأ نإو “ نايبب ىتأ نإ
 الإ متيلا كح مهكح هرمأ ناسنإلا يلو نم لكو بئاغلاو نونجملاو « نهرلا يق

 ضراقملا ذخأ نإو ‘ فالختسا الب مرغي يذلا هنإف “ هلعف حصو لقعو غلب نم
 نمضيو “ لضفلا نمضو هف امب بهذ لاملا بحاص هدسفأ وأ هدسفأف نهر

 نم ناك نإو ى هلبق نم داسفلا ناك نإ حبرلا نم بات امو ى لاملا سأر ضراقملا

 نكي مل نإ هيلع ءيش الو حبرلا نم بان ام ضراقملل نمض لاملا بحاص لبق
 وأ هديس هدسفأ وأ هدسفأف انهر رجتلا يف هل نوذأملا دبعلا ذخأ نإو « حبرلا
 هدس هدسفأ وأ نهرلا دسفأف سانلا لاومأب رجتا نإو ثهيف اب بهذ هلام هدسفأ
 ولو هف امب اهنع بهذ نيضوافتملا دحأ نهرلا دسفأ نإو “ نهرلا كلذ انمض

 . رخآلا هذخأ

 دلج نم سرت ءارلاو لادلا حتفب ( ةقَرد وأ فيس ك ) نهرلا ( ناك نإو )
 نيئيشلا دحأب يأ ( هب ىقتاف رخالا ) نهترملا وأ نهارلا ( امهدحأ برضف )
 (تعطق وأ) فيسلا ( رسكناف ) بورضملا امهدحأب ىقتا يأ ةقردلا وأ فيسلا

 دحأب يأ ( هب ) مولظملا نم ( ايقتم ) ناك ( ولو نماض يغابلاف ) ةقردلا كلت
 لام نم يأ ( هلام نم ) كلذ ( ناكو ) 0 ابراض ناك نإ اجس الو « نيئيشلا
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 نيب براضتلا ناك نإ اذكو « ىغب نإ هنيد نع لضفلا هنهترم مرغو
 وا هنهار ريغو هنهن رم ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

 هنأل اثيش نهترملا هل نمضي الو “ هسفن لام دسفأ دقف انهر ناك نإف ع يغابلا
 انهر ذئنيح نهارلا ددجي نأ مكحلا يف همزلي الو « هيغبب هسفن لامل فلتملا وه

 نهارلا ىقتاف نمارلا ىلع ( ىغب نإ هنيد نع لضفلا هنهترم مرغو ) رخآ
 كلذ نأ حصف ص نهرلا باهذب هنيد بهذ دقو < دسفف هب وه ىقتا وأ نهرلاب
 تمدهف ًاراد نهترا نمك “هلاح ىلع انهر ناك هب عفني ام يقب اذإ نكل :« هلام نم

 ليبس ال مولظملاو ‘ نهرلا كح يف.نايقابف صقنلاو ةعقبلا الإ هنيد باهذ اهباهذف

 نإو “ قحلا ريغب ضرألاف نوفبيو سانلا نوماظي نيذلا ىلع ليبسلا امنإ » هيلع

 هلام بهذي مل دسفي ماو هريغ وأ نهارلا املظ هبراض ةبرض كلذب نهترملا ىقتا
 نمضي مل ناك نإو ى انهار براضلا نكي مل نإ خسفنيو عافتنالا ةميق نمضيو

 خسفني نهرلا نأ «هلمفي نأ نهترملل زوجي ال ام باب» يف يتأيو « خسفني ملو نهترملا
 . فلتي مل نإ يأ هنيدب نهارلا ىلع عجرب ذئنيحف ودملا هب ىقتاو افيس ناك اذإ

 ىلعو دسفأ اذإ ام ىلع لاتشا اهيفو « ةدايزب ةطوسبم « ناويدلا » يف ةلأسملاو

 نع نهرلاب نهترملا ىقتاف نهترملا ىلع نهارلا ىنب نإو : هصنو “ دسفي مل اذإ ام
 نهارلا ىلع نهترملا ىغب نإو « نهارلا هيف دسفأ ام نمضي الو خسفنا دقف هسفن

 نإو < نهارلا هيف هدسفأ ام نمضيو حخسفنا دقف نهرلاب ىقتاف نهارلا هامرف

 ص اضيأ خسفني الو دسفأ ام نهترملل نمضي الف نهارلا ىقتاف نهارلا هيلع ىغب
 الو دسفأ ام نايض نهترملا ىلصف نمهرلاب نهارلا ىقتاف نهترملا هيلع ىغب نإو
 هب ىقتا نإو “ خسفني الف نهارلا هب ىقتاف ال لحي ال اكالتاقت نإو “ حخسفني
 .ه ا حخسقنا دقف نهترملا

 رمألا ناك ( وأ هنهار ريغو هنهترم نيب براضتلا ناك نإ اذكو )
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 ىقتا وأ هب برضف 1 امهدحأ هذخأف ايهريغ ننب وأ سكعلاب

 2 هديب ًانهر نوكيف هنهترم همرغي 4 هتميق صقن يغابلا نعض

 هنهترم لام نف امهريغ لام ولو دسفأف اناويح ناك نإو

 نيب وأ ) هنهترم ريغو هنهار نيب براضتلا نوكي نأ وهو ( سكعلاب )
 نهارلا نم دحأ نيضورفملا نينثالا دحأ يأ ( ايهدحأ هذخاف امهريغ

 امهريغ نينثا نم دحأ وأ نهارلا ريغو نهترملا نم دحأ وأ نهترملا ريغو

 ايقتم وأ ناك ابراض ( هتميق صقن يغابلا نمض ىقتا وأ هب برضف )
 ناك نإ الإ ( هديب انهر ) مرغ ام ( نوكيف هنهترم ) ءارلا دشب ( همرغفي )
 يف هب ءاقتالاك نهرلاب برضلاو “ هلام نم هصقن بهذي هناف يغابلا وه نهترلملا
 نهترملا هب عفتنا اذإ هنأ كلذ طباضو « اهيف مالكلا ناك يتلا بابلا لئاسم عيمج

 ىغب نإ الإ { هيف اب بهذ دقف فلتو هريغ نم وأ نهارلا نم ءاقتا وأ ابرض
 تمقو نإ اذك و « نهارلا هيلع غبي مل نإ خسفنا دقف فلتي مل نإو « نهارلا هيلع

 هريغ وأ نهارلا هنمضيو هب ابراض وأ نهارلا هب ايقتم نهرلا ىلع نهترملا ةبرض
 نأ حضاولا و ى ملاظ وهو هيلع هتبرض تءاج وأ هب برض وأ هب ىقتا اذإ

 وأ امهدحأ هب ىقتاف ابراضت اذإ ءاش امهيأ يغابلا وأ هبلع يفبملا ميرغت نهترملل

 نهترملا لتاقت نإو : « ناويدلا » ةرابعو “ نهترملاو نهارلا ريغ امهو هب برض

 ص هيف دسفأ ام نمضو خسفنا دقف هب ىقتاف لحي اك وأ لحي ال اك نهارلا ريغ عم
 ص يغابلا وه ناك نإ هيف دسفأ ام نهترملا نمضو خسفني الف هريغ هب ىقتا نإ و

 امهريغ لام ولو دسفاف ) قطان ربغ وأ اقطان ( اناويح ) نهرلا ( ناك نإو )
 لام نم طحتف هلام نم ةيانجلا يطعي نهارلا نأ ىنعمب ( هنهترم لام نمف
 رثكأ هيلع ءيش الو ةيانجلا يف دبملا ملس ءاش نإو ى نمهارلل دبعلا نوكيو نهترملا
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 نإو . هيلع ةبيصم آضيأ هنف ى هيلع يغبملا هلتقف ىغبف ادبع نإو
 . . . . ه«ةيدلا هذخأو هلتق يف هيلو ريخ اناسنإ لتق ٠

 يف نهترملل ةيقبلاف دبملا يف ءيش يقب نإو ع هيلع ةيانجلا تداز نإ دبعلا نم
 نهرلا باهذ مكح يف فالخلا رم دقو “دبعلا كفو اهاطعأ نهارلا ءاش نإف هنهر
 ناك امنإو ى دبملا ةميق ىلع ةيانجلا تداز نإ نهترملا ىلع ءيش الو ى هضعب وأ هلك

 دمب مدقتو ؛ خيشلا هلاق ى هيلع هتيانجو هتبيصم نأل نهترملا لام نم كلذ
 نهترملا لام نم دسفأ امف ؛ نالوق امهو نهارلا ىلع كلذ نأ يرخسلا ىلع مالكلا

 نإ الإ نهترملا هل هنمض هريغ وا نهارلا لام نم دسفا ام و نما رلا هل هنمضي الف

 ىلع نأ اضيأ يورو ى رابج ءايجملا حرج نإف حمصي هعبقي ملو هقطي ملو هل بره

 . اراهن مهلاومأ ظفح لاومالا باحصأ ىلعو اليل اهظفح ةيشاملا باحصأ

 وأ انهار ( هيلع يفبملا ةلتقف ىفبف ) ةمأ وأ ( ادبع ) نهرلا ناك ( نإو )
 لاح ( اضيا ) هلام نم يأ ( هنم ) بهذ دق ( ف ) نهترم الو نهار ريغ
 لاحلا بحاصو ى لاحلا ىلع بصنلاب ( هيلع ةبيصم ) هباهذ نوك يأ هنوك
 دبعلا يأ وه بهذ دقف يأ / فاضم فذح ىلع ردقملا بهذ يف دبعلا ريمض

 ناك نإ اذك و عفرلاب هبلع ةبيصم كلذ وأ ى ةبيصم هباهذ نوك يأ هنوك لاح

 نإ نهترملا ىلع كلذف هلتقف هسفن نع هدرف دحأ ىلع ماقف رخآ اناويح وأ انونجم

 . توملا هبرض ىلع دلوتف هبرضب الإ هنم ةاجنلا دجي م

 غاب دبعلاو هبلع يفبم وهو هريغ وأ هنهترم وهو ( اناسنإ لتق نإو )

 ناك اقلطم ( ةيدلا ذخأ ) يف ( و هلتق يف ) لوتقملا ناسنإلا يلو ( هيلو ريخ" )
 نإف ةيدلا يف هوذخأ اذإف ى ةيدلا نم رثكأ هتميق تناك ولو « ال مأ انهترم يلولا
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 { هب لتقي مل يغابلا وه لتقف دبعلا ىلع يغب نإو 2 نهرلا يف هسبح يفو

 افلت ناك ذخأ وأ لتق اذإو ى اهنم رثكأب ولو هوعاب اوءاش نإو هوكسمأ اوءاش

 يف هاقبأ انهترم لوتقملا ناك نإ ( نهرلا يف هممبح يفو ) نهترملا لام نم
 يف هسبح وأ انهر تناكو هتميق ذخأ وأ هلتق لوتقملل املو ناك نإو ى نهرلا
 هل سيلف ةيدلا يف هذخأ وأ نهترملا ىلو هلتق اذإف ى هلاب بهذ هلتق اذإو « نهرلا

 نإف « هعيبي لب ةيدلا يف هذخأي الو هلتقي الف نهرلا يف هسبح اذإو “ كلذ الإ

 نإو “ ةيقبلا نهارلا داز صقن نإو “ هدىس ىلع دنازلا در هنيد ىلع هنم داز

 ى هنيدب نهارلا عبتي لب هل نهر الو دبع الو ةيد الف نهرلا خسفناف هيف هسبح
 يف هسبح وأ هلتق وأ ةيدلا يف هذخأ ءاش نإف نهترملا وه لوتقملا يلو ناك نإو

 نبإلا عم يوبألا وأ قيقشلا خألاك ثراو ريغ لوتقملا يلو نوكي دقو ث نهرلا

 نإو ةثالثلا يف رسخ انهترم لتقلا هل يذلا ناك نإف “ نالل ثرإلاو هل لتقلاف

 ثرإلا هل يذلا وهف لعفي مل نإو ى ةيدلايف هذخأو هلتق يف ريخ نهترم ريغ ناك

 ملو ةيدلا يف ذخؤي مل نإ هعيبي نهرلاب هل وهف انهترم ثراولا ناك نإو ى ثرإلاب

 ءاوس“نمهارلا ىلع ةنيد نهترمالف نهرلا باهذب نيدلا بهذي ال :لاق نمو ى لتقي
 ص هيلو يف هريغ وأ وه هذخأ وأ هيلو يف هريغ هلتق وأ هيلو يق دبعلا وه لتق
 نمهارلل ةدر ديملا داز نإ و هنيد نع صقن ام نهارلا هل داز املظ نهترملا هلتق نإف

 هولتق وأ لوتقملا ءايلوأ هذخأ اذإف “ لضفلا نا"دارتي : لاق نمو ى ةدايزلا

 ءايلوأ نم نهترملا ناك ءاوس نهارلا ىلع دبملا ةميق ىلع نيدلا نم داز ام نهترمللف

 . ال مأ لوتقملا

 ( وه لتقف) هريغ وأ ناك انهار دحأ هيلع يغب يأ ( دبعلا ىلع يغب نإو )
 الو ‘ يغابلاب يأ ( هب ) دبملا كلذ ( لتقي مل ) لتقب بصنلاب ( يغابلا ) يأ
 ص كلذب ءيش نهترملا لام نم بهذي الف ى هيغبل هل ةيد الو يغابلا يلو هذخأي
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 ٥ آازنهر هدنع نوكتف > هتميق ف هنهن رم هادأتسا يغابلا هلتق نإ
4 

 

 ، هنيد نم رثكأ ولو هتميق نمض نهترملا هلتق نإو ي دبعلاك

 هتميق يف هنهترم ءادأتسا يغابلا هلتق نإو ) ص هل نهرلا كح يف قاب دبملاو

 ص نهترملل عفديو ضبقي ى نهارلا هيداتسي اذك و ( دبعلاك انهر هدنع نوكتف

 نهترملا وأ نهارلا وأ طلسملا ءادأتسا ىغابلا هلتقف طلسملا ديب ناك نإ اذك و

 طلسملا هادأتسا غاب انهار لتاقلا ناك اذإ و ء طلسملا ديب انهر يدؤي ام ن وكمف

 طقسي ( هنيد نم رثكأ ولو هتميق نمض نهترملا هلتق نإو ) كلذك نهترملا وأ
 نم بهذ نهترملا هلتقف نهترملا ىلع ىغب نإو ى يقابلا يطعيو اهنم هنيد رادقم
 . نيدلا ىلع هتميق نم داز ام نهارلل نمضي الو هلام

 اوءاش نإف ةلثرولل وهف نهترملا نوهرملا دبملا لتق نإ : « ناويدلا ه ىفو
 هوعاب اذإو ى ةيدلا نم رثكأ ولو هنمث اوذخأو هوعاب وأ ى هيف امب بهذو هولتقو

 ال :. ليقو « ناج هنأ معي مل نإ يرتشملل هتميق اومرغيو هلتق مهلف هنع اوفمي ملو
 هولتق نإو ع هلتق مهل زجي مل لتقلاو قرلا نم هوقتعأ نإو « هوعاب اذإ هلتق زوجي
 نإو ى زئاجف نهارلا هوطعأ نإو ى هلتق مهلف قرلا نم هوقتعأ نإو « هب اولتق
 الف كلذ نم اوبأف يل هودرف مكثراو ةيد عم هيف نهر ام اوذخ : نهارلا مهل لاق

 ص ةيدلاب وأ نيآدلاب هيدفي نأ نهارلا دارأ نإ كلذك و « كلذ يف نهارلاب اولغتشي

 الو هادأ هيدفي نأ دارأ نإف ى ةثرولا لوق لوقلاف اميمج اهب هدفا : هل اولاقف

 نيح نهرلا نم جرخ دقو خسفني الف دبعلا كلذب اوفعتسا نإو ، كلذ نع ربجي
 وهف أطخ نهترملا لتق نإو “ ائيش نهارلا ءامرغ هيف كردي الو مهثراو لتق

 احرج نهترملا حرج نإو « هولتقي الف لتقلا الإ انركذ ام بسح ىلع ةثرولل
 وه : لبقو « هلام بهذو هتيانجي هل دبعلا : لبقف ى أطخ وأ ادمع هنمثب طبحي
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 نمو دبعلا ةميق نم لقأ حرجلا ناك نإو ى ةيانجلا كردي الو نهرلا مكح يف رقاب
 شأرأ هنم ىفوتسا لجألا لح اذإف ى نيدلا نم يقب اهف نهرلاف نهرلا ةميق
 نهرلا دسفأ نإو “ خسفنا كلذك هب عفنتسا نإو « هنيد نم هل يقب امو حرجلا

 رادقم وأ نيدلا رادقم داسفلا ناك نإف « هداسف ىلإ رظني هنإف نهترملا لام ىف

 تناك نإف ى نيدلا بهذو ى داسفلا ةميق هنمث نم اوفوتسيو هوعببسلف نهرلا ةمسق
 ةبقر لباق ام نيدلا نم بهذ نيدلا نم لقأ وأ دبعلا ةميق رادقم داسفلا ةمسق
 ناك نإ و ى دمصلا نع لضف ام هنمث نم يفوتسيو دبعلا حيبيو يقابلاب هعبتيو دبملا

 نم يفوتسيو دبعلا عيبيو هلام بهذ دبعلا ةميق نم لقأو نبدلا نم رثكأ داسفلا
 . نهارلا نذإ ريغب همسب هل زئاجو داسفلا ةمىق هن

 الف هب عفنتسا نإف “ خسفنا دق هنآل لوآلا نهرلا عيب لجأ ىلإ رظني الو
 هتيانجي هيدفي نأ نهارلا دارأ نإو ى ءامرغلا نم هب قحأ وهو نمهارلل عجرب

 يلو نوهرملا دبعلا لتق نإو ى نهارلا لوق لوقلاف هعيب نهترملا دارأو اهلك
 كهلام بهذو هلتق هملوب هلتقي نأ دارأ نإ هنإف امهريغ وأ هنبا وأ هيبأ لثم نهترملا
 هلتق نم انركذ ام بسح ىلع هلام سأر هنمث نم ىفوتساو هعاب هعيب دارأ نإو

 نوكيف ءاوس ةيانجلا يف اوراصف نهترملا ريغ ءايلوأ لوتقملل ناك نإ الإ ى نهترملل
 نهترملا نيد بهذ نهارلا دبعلا لتق نإو “ ل۔ةق نإ هنيد بهذو مهنيب دبعلا
 اوءاش نإو “ مهثروب هولتق اوءاش نإف ى نهارلا ةثرو ىلإ دبعلا عجربو
 ةيدب الإ هيدفت ال : ةثرولا هل لاقف هتميقب هيدفي نأ نهترملا دارأ نإو ، هوكسمأ

 ىدأ ام هنمث نم فوتسدلف هعابو ةيدلاب هادأ نإف ى ةثرولا لوق لوقلاف ى انثروم

 . نم رثكأ ةثرولا ىلع كردي الف ةيدلا نم ىدأ ام هنمث يف دج مل نإو « ةيدلا نم

 دق هنأل هلام يف هيضقي الو ةثرولل رثكألا كلذ سيلف ةيدلا نم رثكأب هربغل هنغ

_ ٢٦١٠ - 



 < لتقي الف لتقلا ف الإ اطخ نهارلا لتق نإ كلذك و 90 هتيانحي الو هنيدب بهذ

 هلام يف دسفأ وأ هنيدب طيحي احرج ًأطخ وأ ادمع نهارلا حرج نإ كلذكو
 ةيانجلا ش"رأب هيدفي نأ نهترملا دارأ نإف ى خسفنم نهرلا نإف نيدلا نم رثكأ

 كلذك و ى هنيد نم يقب ايف تباث وهف هنيد نم لقأ هتيانج تناك نإ و « كلذ هلف

 هولتقي نأ هتثرولف ىنجألا لتق نإو ى لاحلا اذه ىلع نهارلا يلو لتق نإ

 كلذك و“اضيأ هتثرول وهف أطخلاب هلتق نإ كلذك و ى نهترملا لام بهذو مهثراوب
 نوكيو نهترملا لام بهذ دقف أطخ وأ ادمع هنمثب طيحي احرج هحرج نإ
 نهارلا مرغي نأ ءاش نإو ، ءاش نإ هحرج شأرأ حيرجلا همرغيو نهترملا ديب

 هنهر هيلإ عجرب هنإف هنم رثكأ وأ نبدلا نم هيلع ام لباقي ام همرغ نإو“همرغ

 ص هكسمأ ءاش نإو هعاب ءاش نإ حورجملا ديب دبعلا نوكي : لوقي نم مهنمو

 نهارلا هادفأ نإف ى كلذ هلف اهلك هتيانجي هيدفي نأ نهترملا وأ نهارلا دارأ نإو

 تقو هعيبيو هدي يف تبث نهترملا هادفأ نإو ى نهترملا لام بهذو ى كلذ هلف
 خسفني الف عفنتسا نإف ى هيف نهر ام بهذو هب هادفأ ام هنم يفوتسيو دارأ ام
 . نهرلا نم جرخ دق هنأل

 > ىلوألا هطورش ىلع لوألا نيدلا ق ًانهر راص هادفأ نإ : نورخآ رلاقو :

 الف كلذ نم ىبأف ى يبنجألا نم ينهر يدفا .: نهترملل نهارلا لاق نإو

 نهترملا هادفأ نإ و « لاحلا اذه ىلع هدفا : نهترملا هل لاق نإ كلذكو ى ربجي

 نإ و « هب هادفأ ام نهارلا ىلع كردي الو هلام بهذ دقف هدي يف فلت وأ تاف

 نهارلا ىلع هلامب عجريو ءيش هلام نم بهذي الف حصي مل نهرلا لضأ نأ ايل نيبت ا
 دارأ نم هتميق نم رثكأ سانلا لاومأ يف نوهرملا دبعلا دسفأ نإ و. ٤ هادفأ امبو

 هادفأ نإف ى هتبقر نم رثكأ هيلع سيلف نهترملاو نهارلا نيب هيدفي نأ
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 ؛نهارلا ىلإ دبملا عجرو نهترملا لام بهذ“لقأ وأ دبملاةميق لثمنةدلا و نهارلا
 ص هتميق ىلع نيدلا نم داز اهف اتباث انهر راص دبملا ةميق نم رثكأ نيدلا ناك نإ و
 نهترملا هادفأ نإو ى هتميق ىلع ندلا نم داز ام نهترملا فوتسيلف هعاب نإو .

 ىفوتسا و هعاب لجألا ءاج نإ و“هدي يف انهر راصملثم وأ لقأب وأنيدلا نم رثكأب
 ةدح ىلع اهنم دحاو لك هادفأ نإو « نيدلا وأ هب هادفأ ام رثكأ وه ام هنمث نم
 رخآلا عجريو هب هادفأ امهنم نم آلوأ هادفأ نميفوتسي امنإف رخآلا ءادفب ملعي ملو

 نيبتي ىتح مهنيب فوقوم وهف آلوأ هادفأ نم ملعي مل نإو ط هل ءاطعأ نم ىلع هلام

 تام نإ اذكو ى ةنيبلاب الإ هب لغتشي الف آلوأ هادفأ هنأ ىعدا نمو ى كلذ
 داسفلا ك_لذ هل كرت وأ امهدحأ هثروف نوهرملا دبعلا هدسفأ ىذلا لالا بحاص

 هتيقر رادقم مهنم دحاو لكل ىتش لاجرل دسفأ نإ و « ءادفلا ةلزنمب كلذ راص

 قبس نم لكف اوقباست نإو ى هتبقر يف نوصصاحتي مهنإف اعم هب اوكسمتساف
 امدعب مهلاومأ يف دسفأ هنأ نورخآ هب كسمتسا نإو « هتبقر رادقم ذخأ مهنم

 نهرلا ناك نإو ث كلذ يف كاحلا ةموكح ىلإ رظني امنإو « نولوآلا هيلع ىعدا
 مهيلع سيل هنأ الإ دبعلا داسفإ يف انركذ اك وهف سانلا لاومأ يف دسفأف اناويح
 رَمأ نإو ‘ دسفأ ام عيمج ناويحلا يف مهيلع بجوو « هتبقر نم رثكأ دبعلا يف

 نالتقي دبعلاو نهارلا نإف ث هلتقف الجر لتقي نأ نوهرملا دبعلا نهترملاو نهارلا
 ء لاحلا اذه ىلع نيقرتفم هلتقب هرمأ نإ كلذك و « نهترملا لام بهذو « هب
 ةميق نهارلا نمضيو نهترملا لام نم بهذ “ هدسفأف لاملا داسفإب هارمأ نإ و

 نم داسفلا كلذ ناك اهدسفأف سانلا لاومأ دسفي نأ نهارلا هرمأ نإ و « داسفلا

 هيلعف دسفأف داسفلاب نهترملا هرمأ نإو ى ائيش نهترملا ىلع قحلي الو ةصاخ هلام

 يف دسفأف طلسملا دي يف نهرلا ناك نإو ى ائيش نهارلا ىلع كردي الو هلك كلذ

 يف هدر مث نهترملا دي يف نهر امنإ ناك نإف ى مهسفنأ يف دسفأ وأ سانلا لاومأ

 ` ر
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 نإ امأو « نهترملا دي يف ناك يذلا نهرلا يف باوجلاك اهيف باوجلاف « طلسملا دي

 دي يف نهرلا بهذ نإو ى ائيش كلذ نم نهترملا كردي الف طلسملا دي يف هنهر

 يف ةنامأ وأ ةطقل وأ امارح نهرلا ناك وأ حصي مل نيدلا كلذ نأ نيبتف نهترملا
 نوهرملا ءيشلا ةميق نمضيو “ نمارلا ىلع هلامب عجرب نهترملا نإف نهارلا دي

 بحاص فرعب . نإ و٤ءيشلا بحاص همرغ نإ نهارلاىلع كلذب عجريو همحاصل

 تبلقناف ةحابملا ةذبنأآلا هل نهر نإو ءارقفلا ىلع هنم قفنبلف ةطقللا وأ مارحلا

 نهترملا دي يف ناكف ةلقلا يف هلمج نيح لخلا هل نهر نإو « هلام بهذ ميرحتلا ىلإ
 نمضي الف كلذ دعب ارهاط راص مث « هيف سجني يذلا تقولا هيلع زاج ىح

 ص همرغ هملع هل بجي نمم هربغ هفلتأ وأ نهترملا لعفب نهرلا فلت نإو « كلذ
 نإو ؤ كلذ هملع كردي هنإف « ينهر ةميق ىنطعاو كنيد ذخ : نهارلا هل لاقف

 دي يف ناك نإو ث هيلع ائيش كردي الو هيف امب بهذ دقف هللا لبق نم ءاج امب فلت
 ةقفص ف هل نهر وأ ىتش نويد ق وأ دحاو نيك يف دحاو لجرل ىتش ناهر لحر

 هلام نم بهذ اهنم دسف ام لكف “ ضعب ىف اهضعب دسفأف تاقفص يف وأ ةدحاو

 ص دحاو لك هيف نهر ام ددع هل نّبع نإ آلوأ هيف نهر اف نهر وهف يقب امو
 هللا لبق نم ءاج امب هضعب فلت نإ كلذك و ى هتميق يف انهر راص هل نيعي مل نإو

 اهضعب دسفأف ىتش لاجرل ناهرلا تناك نإ كلذك و ى اذه يف انركذ ام ىلع ىلاعت

 نإ اهلبق ىلا يف باوجلاك اهيف باوجلاف ى هللا لبق نم ءاج امب دسفأ وأ ضعب يف
 نإ و ى مهنيب اهف اوَدارتيلف اهيف اولضافت نإ و ‘ ءاوس نهرلاو نبدلا هف اوك رقشا

 لام نم بهذ .اضعب اهضعب دسفأف ةدح ىلع مهنم دحاو لكل نهر ام نيبت
 عجريلف هيف نهر امم رثكأ دسفأ يذلا ناك نإو ى نهرلا نم فلت ام نهترملا

 نإف ث نهترملاو نهارلا نم ءاش نم ىلع نيدلا نم هيف نهر ام ىلع ةدايزلاب هبحاص
 نهارلا نع بهذ هيف نهر يذلا نيدلا نم لقأ هتميق دسفأ يذلا نهرلا ناك
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 نيتقان هل نهر نإو « نبةدلا نم هيلع يقب ام نهترملا هنم ذخأيو ءيشلا كلذ ةمسق

 اهتميقو ناتقانلا تفلت مث همأ ةميق لثم ايهنم دلو لك ةميق تناكو اميج اتدلوف
 رثكأ نيدلا ناك نإو ى نهارلا ىلإ دالوآلا عجريو نهترملا لام بهذ نيدلا لثم
 نهترملالام بهذ ومنلافلت نإ ونبدلانم يقب امف انهر ومنلا راص نيتقانلا ةمسق نم

 نإو “ لاحلا اذه ىلع نيدلا لثم اهتميقو قونلا نم ةدحاو لك تتام نإ كلذك و

 وأ نيدلا لثم هتمسق تناك نإ نهترملا لام بهذ “ نهر هنإ :لاق نمف ومنلا فلت

 نم يقب ايف نهر ناتقانلا تراص نيدلا نم لقأ ومنلا ةميق تناك نإف ى هنم رثكأ

 حهمأ لثم نهر دلولا : لوقي نم مهنمف “تدلوف المأح ةقان هل نهر نإ و ى نيدلا
 . هنهر زاج امم لماوحلا كلذك و ص همأ لثم نوكي ال : لىقو

 ةلغلا تراص تكردأ وأ كردت مل ةلغ اهيلعو راجشألا هل نهر نإ كلذك و

 ةلغ اذك و ص اضيأ انهر تراص نهرلا دعب تثدح نإو ، .رجشلا لثم انهر
 يف نهرلاك اهنإ : لاق “ نهر تالفلاو ومنلا : لاق نمف ى ةلغ هلام لكو ناويحلا
 الو نهارلا نم اهعنم نهر تسيل : لاق نمو « ءافىتسالاو خاسفنإلاو باهذلا

 هل نهر نإو ت نهارلا نم عنمت الو انهر تسيل : ليقو ى نهترملا لام نم بهذت
 عرزلا اذه هل نهر نإو ى كلذب نهترملا لام بهذي مل هدنع تخرفتف اضيب
 هل تناك ام هلام نم بهذ نبتلا نم هنم بهذ ام لكف « ها"رذو هسرد و هدصحف

 قرو نم بهذ ام لكف ى راجشألا ةلغ هل نهر نإ كلذكو “ كلذ نم ةمسقلا

 نإو «كلذ رادقم هلام نم بهذ ةمسقلا هل امم رمتلاو نيجارملاو ديرجلا و راجشألا
 كلذ ةميق هلام نم بهذي الف خابسلاو صحفلا ىلإ اهؤام حرسف ءام نيع هل نهر
 وأ نيعلا تراغ نإ و لاحلا اذه ىلع اهئام نم سانلا هب عفنتسا ام كلذك و « ءاملا

 نهرلا يف تبث ءيش هيف يقب نإو ‘كلذ نم صقتنا ام ةميق هلام نم بهذ رئبلا
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 ةرجشلا تمقو وأ تيبلا وأ رادلا تمدهناف ةرجش وأ اتيب وأ اراد هل نهر نإو

 تيبلا وأ رادلا نهترملا ىنب نإو“ةعقبلاو بشخلا نثو ضقنلا ةميق الإ هلام بهذ
 يف لخدأ ام هلو « هل ءانع الو هل انهر تراص لوألا ناكملا يف ةرجشلا سرغ وأ

 هل نهر نإو « هءانع كردي : باتكلا يف لاقو ى هتميق ذخأيف سرفلا وأ ءانبلا

 وأ هنونج نم قافأ نإو ص كلذ رادقم هلام نم بهذ هلقع لاز وأ يمعف ادبع

 التعم وأ جرعأ ادبع هل نهر نإو ى ءيش هلام نم بهذي الف هرصب هيلع عجر
 ادبع هل نهر نإو « ةبرضلا كلت شرأ رادقم هلام نم بهذ ءىربف هبرضف
 ام الإ هلام نم بهذي ال : لوقي نم مهنمو « كلذب هتميق نيدلا نم بهذ هاصخف

 . يصخم ريغ وأ يصخم نيتميقلا نيب

 آلوأ اهتميق نم رثكأ مويلا اهتميق تراصف قربلا اهبرض نإ ةرجشلا كلذك و

 فلتي ام نهارلا دنع لعف دق هنأ هل نّسبتف ادبع هل نهر نإ و ى لاحلا اذه ىلع
 نإو ص ءيش نهترملا لام نم بهذي الف كلذ هيلع مقأف « نود ام وأ هسفن هيف
 نإو « هلاهم نم بهذ نهترملا دي يق كلذ هيلع مقاف نهترملا دي يفا كلذ ىنج

 كلذب ملع دقو نهترملا دنع لعف ام هيلع مقي نأ لبق نهترملا نم نهارلأ هادفأ

 نهارلا ملعي مل نإو نهارلا لام نم كلذ راص نهارلا ىلإ عجر امدعب هيلع ميقأو
 تضإو ى نالوق هيفف هدي يف دحلا هبلع ميقأو هادفأف نهترملا دي يف دبعلا ىنج امب
 نيح نهترملا لام نم بهذ ع فلتف كلذب ملع دقو كالهلا ىلع فرشأ ام هل نهر

 ىلع ةلئاملا ةرجشلاو لئاملا طئاحلا كلذك و « هلامب هيلع عجريلف ملمي مل نإو ى ملع
 الف تبهذ نإو “ نهرلا يف لخدت الف تافعس اهيف اضرأ نهر نإو ى لاحلا اذه
 امل ًآراجشأ هل نهر نإو ص هنم بهذتو لخدت : ليقو يأ ى هلام نم بهذت

 نم اهلباق ام بهذ تبهذ نإو ى نهرلا يف تلخد رمثت مل تناك نإف “ تايدو

 ةميق نم رثكأ محفلا ةميقو امحف راصف قرحف ابطح هل نهر نإو « نيدلا
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 . . .. ... ... ... رخآ ىلع نيد نيلجرل ناك نإو

 نيب ام الإ هلام نم بهذي ال : ليقو ى هلام بهذ : لوقي نم مهنمف « بطحلا

 ًاريج تراصف تقرحف ةراحلا هل نهر نإ كلذك و بطحلا ةمق و محفلا ةميق ةمىق

 كردي مل نهرلا يف بيعلا جرخ نإو ى ردقلا اهنم لمعف اهقرحأ و أ اهتميق تدازف
 و “يقب ام نهارلا ىلع كردأ هنيدب عيبلا دعب هنمث في مل نإف ع نهارلا ىلع هدر

 بهذ بهذ نإو ى لاملا نم همف نهر ام هاطعأ نإ الإ هيدفي نأ نهارلا كردي

 ى هلام نم بيعلا هصقن ام بهذ نهترملا دنع عيبلا ثدح نإو ى بيعم هتميقب

 نرإو ى هل ءانع الو نهرلا ف ةتباث يهف ابايث اهنم لممف افوص هل نهر نإو

 بهذ دقف رثكأ ةلومعم ربغ اهتميق تناك نإ الإ اهباهذ موب اهتمىقب تبهذ تفلت

 نهر وأ تلح" هغاصف ةضف وأ ابهذ هل نهر نإ اذك و « نيتميقلا رثكأ هلام نم

 نم بهذ ةضفلاو بهذلا ةينآ وأ ىلحلا رسك نإو « فلتف ريناند هلمعف ابلح هل

 رسك اذإ هلام نم بهذي الو « ريناندلا رسك نإ اذك و ى نيتميقلا نيب ام هلام
 يلح لاز نإو ى اصيمق هطاخو عطق ام كلذك و “ اهنم بهذ ام الإ مها ردلا

 بح وه يذلا نهرلا نحط نإو ى ىلع ريغو ىلحم هتميق نيب ام بهد نهرلا
 لمع وأ نوتيزلا نحط نإ اذك و “ بهذ نإ نيتميقلا رثكأ بهذ ازبخ هلمعو

 ةيعرش ةاكذ ىكذم وأ ًآروحنم وأ احوبذم ناك ام هل نهز نإ و ى نمس دبزلا
 بح وه يذلا نهرلا ثرح نإو ‘ محل نم فلت ام الإ نمضي الف امل هعطقف
 هدقوأف هليتفو اتيز نهر نإو < هبح همرغ ءاش نإف ى نمهارلل عرزلاو خسفنا

 ص زجي ل لمتشا دقو بطحلا وأ « كلذ هل نهر نإ و ى امهرادقم هلام نم بهذ

 يهلمجف امهريغ وأ ًاراتخف وأ ابهذ نهر نإو ى هلام نم بهذي الو زاج : لبقو
 . . اهب بهذ ام هلام نم بهذ رانلا

 نينثا ىلع وأ ( رخآ ىلع نيد ) ادعاصف ةثالثلا اهلثمو ( نيلجرل ناك نإو )
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 اذه امكل تنهر : لاقو . ايلام يواسي ام ايمل نهرف هيف الضافتو

 ام ىلع ةعيضولاو ءاضقلا يف لاملا ىلع ناكو س زاج ى امكلاومأ ىلع

 نهارلل نيدلا يف لقألا دريف ، نافصنف ى امكلاومأ يف : لاق نإ و ، الضافت

 ء هقح نم لضفي ام

 نأ لثم ( ايلام يواسي ام امن نهرف ) { نبآدلا ف يأ ( هيف الضافتو ) ادعاصف

 ىوسي نهرلاو نوثالث كلذو “ نورشع رخآلا نيحو ةرشع امهدحأ نيد نوكي

 لاملا ىلع ناكو ص زاج امكلاومأ ىلع اذه ايكل تنهر ) : امل ( لاقو ) “ نئالن
 ص ةرشع ةرشعلا بحاص هنمث نم ذخأي نأب هاعاب اذإ نهرلا نمث نم ( ءاضفلا يف

 ضعب وأ هلك بهذ وأ نهرلا صقن اذإ ( ةعيضولاو) “نيرشع نيرشملا بحاصو
 ام ىلع ) ةصاحملا نم هلام ردقب "لكل بهذي وأ لكل صقني نأب صخر وأ
 بحاصل اهاثلثو ةرشعلا بحاصل اهثلث ناك نيرشعب عيب ولف ى ( الضافت

 الاومأ ىلع ىنعمو ى هنع ىقب املك هاعبتو نهرلا ثلث بهذ ول اذك و؛نيرشملا

 . . اهردق ىلع هنأ

 ناكف “قالطإلا ىلع اهيف وه يأ ( امكلاومأ يف ) امكل هتنهر : ( لاق نإو )
 ( نيدلا يف لقألا دريف ) ، ةعيضوو ءاضق ( نافصن ) اهنيب وه ( ف ) ءاوسلا ىلع

 يف هل نأل ةسمخ وهو « ( هقح نم لضفي ام نهارلل ) لاثملا يف ةرشملا بحاصك
 يف ةرشع يضقيف رشع ةسمخ هدي ين ناك نيثالثب عيب اذإو ى نهرلا فصن لاثملا

 نمارلا عبتيو ى رشع ةسمخ رثكألا بحاص ذخأيو « ةسمخ نهارلل دريو هلام
 ص نهارلل هدر ءيش هديب يقب نمف “ نيفصن هامسق هب عيب اه لكو ةسمخب

 نمهارلل ةرشملا بحاص دريف “ نورشع اهنم لك ديب ناكل نيعبرأب عيب ولف
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 ةعيضو هيف تناك نإو ء هنمض نهارلا نذإ الب هبحاصل هعفد نإو
 هامسق نهرلا ةمسق تنكمأ نإو ‘ هملع ةيقبلاب ناعجريو امهنىبف

 ‘ لودب هاذخأ الإو نبقصن

 حيب ولو ص اهكسمي نورشع نيرشملا بحاص دي يفو ى ةرشع كسميو ةرشع
 بحاصو رشع ينثا ةرشملا بحاص ةةريف ى نيفصن تناك نيعبرأو ةمبراب

 . نينثإ نيرشعلا

 رخآلا نهترملا وهو (هبحاصل ) لضفلا لقألا بحاص عفد يأ ( هعفد نإو )

 امكلاومأ يف : هلوقو ص امكلاومأ ىلع : هلوق نيب قرفلاو ( هنمض نهارلا نذإ الب )
 يف يأ ( هيف تناك نإو ) “ دحاو لكل ام ردق ىلع هنأ امكلاومأ ىلع : هلوق نأ

 وأ هلك وأ هضعب باهد وأ هصقنل نودلا نع ناصقن يأ ( ةعيضو ) نمرلا

 ىلع ابنأ رم اك نافصن سوؤرلا ىلع ( اهنيب ) ةعيضولا ( ف ) رامسآلل ناصقن
 يأ ( هيلع ةيقبلاب ناعج ريو ) امكلاونأ ىلع : لاق ثيح سوؤرلا ىلع ال ايهلاومأ
 نهارلا عبقيو ةرشعلا بحاصل فصنو ةيناقف رشع ةعبسب عيب ولف نهارلا ىلع
 دمحأب نهارلا عبتيو “ نيرشعلا بحاصل فصنو ةينامثو « فصنو دحاوب

 . فصنو رشع

 زرحمف نيفصن هتمسق تنكمأ نإ ( نيفصن هايسق نهرلا ةمسق تنكمأ نإو )

 ىلع ءامسقو ى اكلاومأ يف : ايمل لاق ثيح هعاب لجألا ءاج اذإف ى همهس ايهنم لك
 ( الإو ) ى الاومأ ىلع : لاق ثيح اهيلع هتمسق تنكمأ نإ الاومأ سوؤر
 الاومأ ىلع : لاق نإف 0 ( لودب ) اهديأ يف ناكو ( هاذخأ ) انركذ ام نكمي
 ص ةفصانم سوؤرلا ىلع لودلاف امكلاومأ يف : لاق نإو « لاومآلا بسح لودلاف
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 . نينسمأ اناك نإ هبحاص دنع "ك هكرتب نأ زاجو

 عضو زوجي نم'لوق ىلع ولو ( نينيمأ اناك نإ هبحاص دنع "لك هكرتي نأ زاجو )
 “نهرلايف ظح هل هتنامأ عم هدنع عوضوملا نآل ثةيرسلاو ةجوزلا ريغ دنعنهرلا
 يذلا دنع هكرت نيمألل زجي ملو ص هدنع هك رت رخآلل زاج انيمأ امهدحأ ناك نإو

 ى رخآلا دنع هكرتي نأ د۔حاو لكل زجي مل نيمأ ريغ“لك ناك نإو ى نيمأب سيل

 نيمأ ريغ دنع هعضو نمو ى هريغ الو نيمأ هنأ فرعي مل نم نيمآلا ريغ لثمو
 . ملعأ هللاو ی فحصم نهر مرحو : هلوق لبق كلذ ىلع مالكلا مدقتو ث هنمض
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 باب

 مل نإو ى هب رمأ ولو هنم كلذب خسفنيو ، هنهرب نهترم عفتني ال

 { هب روم 1 ا عفتني
< 

 باب

 هلعفي نأ نهترملل زوجي ال ايف

 هب عفتنيل هديب آا&لوعجم الو هل اكلم سبل هنأل ( هنهرب نهترم عفتني ال )

 عافتنالا (كلذب خسفنيو ) عافتنإلا يف هل نذأ وأ هب عفتنيل هديب هلعج ولو اعرش

 عافتنا نأ ىلع لديو ص رومأملا ةطساوب وأ تاذلاب نهترملا نم يأ ( هنم ) رداصلا

 ادحأ نهترملا رمأ ولو يأ ( هب رمأ ولو ) : هلوقب هببغت كلذ يف لخاد رهمأملا

 عافتنا هدع الولو رمآلل وأ رومأملل عافتنالا ناك ءاوس عافتنالاب هريغ وأ انهار

 عافتنالاب رمآلا نإف ص هب رمأ ولو : هلوقب هتغي مل رمآلا نهترملل اعافتنا رومأملا

 نإو ) 0 امهل "وأ ةرخآلل وأ ايندلل دي ذاختا ديرب هنأل رمألا كلذل عافتنإلل دصق

 ص هب رمأ وأ عفتناف عافتنالا يف نهترملل نهارلا نذأ ولو ( هب رومأملا عفتني

 . دقعني الف عفتني نم رمأي وأ عفتني نأ ىلع الوأ دقع اذإ امأ
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 هلح زوح ال ميرفلا نال نهرلا نهت رملا لمعتسي نأ زوح ال : . جاهنملا ه يفو

 سيلو هنم ملع ىلع هل نذأ هنأل زوجي : ليقو « ةطلخ اهنيب تقبس نإ الإ هميرفل

 نإ هنمض و فلت نإ هنمضي الف هل اظفاح هانع ق هسدلف امتاخ نهر نمو ‘ روجم

 عفتناف ًامفتنم رمأ وأ نهترملا عفتنا اذإف ‘ هب هلايعتسا هبف نآل هارسي يف هسبل
 بلاط ضرإو ط كلذ نهارلا هيلع كرديو رومأملا عفتنا امو هب عفتنا ام نمض

 اك ةنامألا دح نع اجراخ هخاسفنا دعب نهرلا نوكيو « هيلع كردأ رومأملا

 بهذي ال نيدلا نأب لوقلا ىلع ولو 2 عيضي مل ولو نهترملا هنمضيو ى دعب هركذ
 زوجي هنأ ةيكلاملا معزو ى ايدمتم راص هب هرمأب وأ هعافتناب نآل نهرلا باهذب

 : لئاسم ثالث يف الإ ثرحلاو ىنكسلاك نهرلاب عافتنالا طرشي نأ نهترملل

 ىهن دقو ص قلحي مل ام عيب نم كلذ نآل اهرامث طرشي الف « رجشلا : ىلوألا

 . ةرمثلا كلتل هطرش هلف ةرمثلا حالص ادب ولف “قلخي مل ام عيب نع يلج

 دعب ولو ةعفنم رج فلس نع يهن هنأل فلس يف نهرلا نوكي نأ : ةيناثلا
 . دقعلا

 ص بوث سبلك سانلا عافتنا هيف فلتخي ام نهرلا نوكي ال نأ : ةثلاثلا

 ى مايأ ةرشع هريغ سبلب ىلبي الام مايأ ةثالث هسبلب بوثلا ىلبي لجر برف
 : يمصاملا لاق

 هَمَتمم ۔"للكف- راجشأب.الإ ةعنملا طارتشا نهرلا يف زاجو

 انيبت دق حالصلل ودبلاو انيع مامل عفنلا اذإ الإ

 يفخ هعافتنا دح يذلا يفو رفلس نم هب نيدلا يذلا يفو
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 ةنامأ نم جرخو س هب عفتنا ام مرغ همزلو { هب عفتني ىتح : ليقو

 7 اضق هب عفتن | ام ةميقو > كل ذب خسفني ال : لقو ى هن امضل

 2 هقح نم

 رومأملا ( عفتني ىتح ) هب عفتني نم نهترملا رمأ اذإ خسفني ال ( : ليقو )
 ذإ تالاؤسلا يف هركذ ام اذه يفاني الو ى لعفلا هقدصي امنإ لوقلا نآل ( هب )
 نيملإ لوقأس وأ ادغ نينمؤملا نم أربأس وأ نيرفاكلا ىلإ ىوآس لاق نإو : لاق

 الف حراوجلا ىلإ قلعت ام عيمج وأ ادغ لا مرح يتلا سفنلا لتقأس وأ ادغ نينثإ

 ثاو كلذ ةيمنتل ريغال نايصملاب هيلع مكحي لب « هلعفي ملام رفكلاب هبلع مكحي
 ةريبك لمفأس : لاق نم ىلع رفكلاب مكحي ال اك خسفلاب هيلع مكحي مل هنال ؛ ملعأ

 نم كرشأو رفك ادغ هلل باتك وأ ىنب وأ هللاب رفكأ وأ كرشأ : لاق نإو ، اذك
 فوس : لاق اذإ خسفني ناكل رومأملا عفتني مل ولو رمألاب خفني ناك ولو “هنمح

 عفتني نأ نهترملا نهارلا رمأ نإو ص كلذ وحن وأ اذك تقو هب عفتنا وأ عفتنا
 هرمأ نإو يأ « ناويدلا » يف اك هب عفتنا ام نامض يف اوفلتخاو ى خسفنا عفتناف

 . نالوقف عفتني ملو لبقف عافتنالاب

 ص عفتنملا ىلع عجريو ى هرمأب عفتنا نم وأ وه ( هب عفتنا ام مرغ همزلو )
 زوجيو ى مرغلا نم نهترملا ءىرب عفتنملا مرغ نإو ى دارأ ايهيأ مرغي نأ نهارلل و

 تإ : لوق ىلع ( ةنامأ ) كح ( نم جرخو ) “ ىلوأ وهو لوعفملل عفتنا ءانب
 : ليقو ى ةنايض ) كح ( ل ) هباهذب نبدلا بهذي ال نهترملا ديب ةنامأ نهرلا

 نم الو هرمأب هريغ عافتنا نم الو نهترملا عافتنا نم روكذملا ( كلذب خممفني ال

 ةيضقم نم يأ ( هقح نم ءاضق ) لوقلا اذه ىلع ( هب عفتنا ام ةميقو ) رمآلا
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 ىلع لمعلاو ى دوقعلا رئاسك هب الإ خسفني ال لوقب دقع امو

 ‘ لوألا

 لوقب دوقعم نهرلا نال كلذ ( و ) “ ةحصلا نم هلاح ىلع نهرلا ءاقب عم هقح
 عافتنالاو ( دوقملا رئاسك ) لوقلاب يأ ( هب الإ خسفني ال لوقب دقع ام ) و

 رمالاف : تلق نإو ى نهترملا نذإب نهارلا عافتنا خسفنيو “ لعف لب الوق سيل
 ىلعو ى رمألاب خسفني الف هب رومأملا عافتنالا هيف ربتعملا : تلق « لوق عافتنالا

 الو ى هءاربإ نهارلا لبقي قح خسفني مل نهرلا نم نهارلا نهترملا أربأ اذإف اذه

 وأ ربثدلا حاكن مرحت جوزلا نإف ص لوقلاب لحلا طارتشا نم هركذ ام درطي
 ى ةلثملاب نوكي قتعلاو ى اهتخأ وأ اهمأب هانزو ى اهب هنبا وأ هيبأ ىنزو “ ضيحلا

 وهو ( لوألا ) لوقلا ( ىلع لمملا و ) ‘ كلذ لثم اذكهو ى امرحم هنوك و

 . حاسفنإلا لوق

 نع دراولا ربخلل نهرلاب عفنتسي نأ نهترملل زوجي الو : « ناويدلا » يف اولاق

 خسفنا دقف لعف نإ و 'ا) « نهرلاب نهترملا عفنتسي نأ ىهن هنإ » : قل يبنلا

 دصق ءاوس ى نهرلا هب خفني عافنتسالا لكو ى هب عفنتسا ام مرغو مثإلا هيلعو

 تضاإو ى اهربغي وأ ةيهاركلا ملعي مل وأ ملع ى دمعتي مل وأ دّسمت هريغ وأ هسفن هب

 ‘خسفني الف هريغ نم قحلا هل ىطعأ وأ قحلا نهترملا هنم جرخأف ادبع نهرلا ناك
 نإو « آاميمج اهيلع خسفنا دقف رخآلا نذإب امهدحأ عفنتساف نانهترم ناك نإو
 نإو ى هلك خسفنا دق : لوقي نم مهنمو همهس الإ خسفني الف هنذإ ريغب عفنتسا

 هب عفنتسا نإو ؛ نالوق هخسف يفف مدآ ينب نم لعف هل سيل نم عافنتسالاب رمأ
 اذهب عفنتسي نأ دارأ نم لك :لاق نإو “ خسفني الف لح يف هلعجف هنذإ ريغب دحأ

 )١( نابح نباو يقهيبلا ءاور .
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 هب عفنتسي نم رمأ نإو “ نهرلا خسفنا دقف هب عفنتسا نإو “ هب عفنتسيلف نهرلا
 .الإ رومأملا عفنتسي مل نإو ث خسفنا دقف نهترملا لقع لاز ام دعب الإ عفنتسي ملو
 مل وأ ملع خسفنا هب نيضوافتملا دحأ عفتنا نإو “ خسفني الف نهترملا تام ام دمب

 خسفني و « نانعلا ةكرش اذك و « اهتدقع تخسفنا دقو الإ هب عفنتسي مل ولو ى لمي

 لعفب خسفني الف “هديس لام ريغب رجُئتي ناك نإ الإ هديس وأ هل نوذأملا عافنتساب
 : ولو لاملا بحاصو ضراقملاب خسفنيو ط لاملا بحاص وأ دبعلا لعفب لب ديسلا

 الو ى هناعض يف ناكو “ حخسفنا نهرلاب عفنقساو نهترملا يسن نإو ى حبرلا نكي

 نهرلا نمثب عفنتسا نإو ص يفوتسيو عيبي لب : تلق ى هلام هب يفوتسيل هميبي
 ءالا كلذب عفنقساف ءاملا نم هيف امو بجلا هل نهر نإو “ خسفنا هيضقي نأ لبق

 وه هب عفنتسا ام هلام نم بهذو خسفنا : ليق ك نالوق هيفف هريغ هب عفنقسا وأ
 زوجي ال رئبلاو بجلا ءام نهر نآل ءيش هلام نم بهذي ال : ليقو 0 هربغ وأ
 وأ هسورغب اهسرغف اضرأ ىرتشا نمو ‘ زوجي : ليقو يأ “ يراجلا ءاملاك

 هيلع ناك نيد يف راجشألاو ضرألا كلت نهرف هضرأ يف اهسرغف اسورغ ىرتشا
 راجشألا ءارش يف آضيأ ناك وأ عاشم يه وأ خاسفنا ضرألا ءارش يف جرخف

 ام : ليقو “ نهارلا ىلع هلامب نهترملا عجرو نهرلا خسفنا عاشم يه وأ خاسفنا
 . ضرألاو راجشألا نم نهرلا يف يقب ام نوكيو خسفنا حصي م هنأ نيبت

 قادصلا هيلعو رفك نهترملا اهسفف ةمأ نهرلا ناك نإ و : « ناويدلا » يقو

 رظن وأ اهصرق وأ اهسج وأ اهلبق وأ اهضع نإو « دحلا يف اوفلتخاو 4
 تناك نإ امأو “ كلذب ذلتسا نإ ص نالوق هيفف دحاو فاحل يف اهرشاب وأ اهيلإ

 ص هدعب وأ نهرلا لبق اهسم ءاوس هبلع جرح الو اهسمي هنإف نهترملا ةجوز ةمألا

 دقف لحف لحفتسا نإ كلذك و « نهرلا خسفنا اهسم نإو ى اهسمي ال : لبقو

 هلام همف لعج وأ هريغ نكسأ وأ نكسي ام عيمج نهترملا نكس نإو « خسقنا
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 . . . ٠. { هب طلسم عافتن اب خسني ال و

 نإ كلذك و “ خسفنا دقف تاوكلا وأ ناكدلا وأ حطسلاب عفتنا وأ هريغ لام وأ

 سرفلا وأ صقنلا ناك ءاوس“حخسفنا هسفنل سرغ وأ اهيف ىنب وأ ضرآلا يف ثرح

 تنإو ؛ نالوق هيفف نهرلل هلك اذه لعف نإو ‘ اهريغ نم وأ ضرآلا كلت نم

 نإ اذك و ص ءيش هنم يقب ام خسفني ال : ليقو “ خسفنا نهرلا يف داسفلا دّسمت

 ص خسفنا : ليقو ى انهر نوكيف كلذ مرغيو ى خسفني الف نهرلا ريغ هيف دسفأ

 راعأ نإو ى نهرلا هأرجي ام لك اذك و ‘ خسفنا هامن وأ نهرلا ةلغب عفنتسا نإو

 نم ائيش نهترملا ضوف نإو ى خسفني مل هب عفنتساف هل هنهرف نمارلل هلام نم ائيش
 ملو عيبلاب هربخأ نإو ى خسفنا دقف هعيب ىلع هراشتسا وأ نهارلا ىلإ عيبلا رمأ

 ءىطوف لاجر وأ لجرل ةمأ وأ ادبع نهرلا ناك نإ و « خسفني الف ةروشملا دري

 نأ هلف اهجوز دبعلا ناك نإ الإ اهرقع هلام نم بهذيو خسفني الف “ ةمآلا دبعلا
 هبلع رهاظ وأ هيلع قلط وأ نهرلا يف هدنع ناك ادبع نهترملا جوز نإف “ اهسمي

 . كلذب نهرلا خسفني الو ى هلعف زوجي الف

 نإو ث امارح ىتأ هنإ هعنام لوقي الو ى اهنهارل ةنوهرملا ءطو يف فلتخاو

 هرشع ىلوأللف اركب تناك نإو > اهنمت رشع فصن ةأطو لكلف اهنهترم اهئطو

 . هقح نهتردللف قبأ وأ نوهرملا تام نإو > نمارلل كيلامم هدالوأو

 ص هترجأ هيطعيو نوهرملا دبعلا نهترملا لايعتسا زاوج « ناويدلا ه يفو
 رصب الو ص هلام ق انوهرم سدل نمه رلا نأل ( هب طلسم عافتناب خسفني الو (

 : ليقو « 6١١ 4 اهملع الإ سفن لك بسكتالو ظ : ىلاعت هلوقل نهترملا هعافتنا

 .ت

 ( ١ ) ماعنألا : ١٦ .
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 نإو . ال : لقو ‘ خسقن ا طلسملا دب يف هنهت رم هب عفتن نإو

 داحتال . هلك خسفن ا امهدحأ هب عفنتساف نيلجر دبب ناك

 ٠ . ةدقعلا

 باتكلا رخاوأ يف « عافدلا ه باب يف يتأيو < نهترملا ماقم مئاق هنأل حخسفني

 “نهرلا نع يأ ى هنع عفدلا دصق نإ الإ نهرب لاتقلا زوجي ال : هنأ رشع عساتلا

 عفتناف هب عافتنإلاب رمأ نإ اذك و ى ( خفنا طلسملا دي يف هنهترم عفتنا نإو )

 نأل كلذو هريغ وأ طلسملا رمأ ءاوس عفتنا نإ : ليقو ى عفتني مل وأ رومأملا

 دي يف ناك ذإ هدي يف هن اك وه لب ى ه ريغ دي يف ناك ولو ى هلام يف نوهرم نم رلا

 انومأم الو هدي يف سيل هنأل خسفني ( ال : ليقو ) “طلسملا وهو « هماقم ماق نم
 . طلساا هملع نومأملا لب ى هبلع

 وه اذه نأ خيشلا مالك نم « نهرلا ماكحأ باب ه لبق يذلا لصفلا يف مدقت
 لوآلا لوقلاو ، هب لومعملا هنأ كانه هلبق امب هيبشتلا نم ذخؤيو « عيبرلا بهذم
 . ةتس وبأ هلاق « زيزعلا دبع نا

 عفتني نم رمأ وأ ( امهدحأ هب عفنتساف نيلج ر ديب ) نهرلا ( ناك ناو )
 ( هلك خسفنا ) نهرلا هب "خسفني ام لعف وأ لوق ىلع عفتني مل وأ رومأملا عفتناف
 رومأملا وأ عفتنا هدحو نمضو ص طقف هخسفي ام لعف وأ عفتنا يذلا بيصي ال

 ضعب "حصي نأب أزجتت الف « نهرلا ةدقع ( ةدقعلا داحتال ) رومأملا عفتنا اذإ
 تعنم تلا ةلعلا نأل ى اقافتاب ناك دقعلا نأ عم هب هلك خسف امنإو ضعب خسفنيو
 ال ءادتبا امهدحأ لعف نوك يهو ى هخسف تبجوأ يتلا يه اهقافتاب الإ هدقع

 ال امهدحأ لمف نأ ىلع الثم الخد دقف دقعلا ىلع اقفتا اذإ مث « رخآلا ىلع يرسي
 لعفلاو“انهر ءيشلا نوك يهو ةدحاو ةلعف اهلعفب لصحتي هنأل رخآلا ىلع يرسي
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 ، نالوق هخسف يفف ، هتثرو ضعب هب عفتناف نهترم تام نلو

 ام مرع همزل و

 ى دقعلا ةهج نم سيل هخسف اضيأو « ةهج نم دسفيو ةمج نم حصي ال دحاولا

 يذلا بيصن الإ خسفني ال : ليقو “ثلاث عم نينثاب دقع هنأ ظحالي نأ نع الضف
 ةدقعلاو ص هسفن ىلع بسكي امنإ هنآل ى « ناويدلا ه يف اك خسفلا بجوم لمعف

 اذهل نهرب .نأ داحتإلا نمو “هسفن ىلإ ايهنم لك دقع عجرم نكل ةدحاو تناك ولو

 هقصن مث « لبقف لجرل هفصن نهر ولو « نالبقيف رخآلا هفصن اذهل و لمج فصن

 . دحتت مل ، لبقف لجرل

 الصف وأ ( هتثرو ضعب ) “نمهرلاب يأ 0( هب عفتناف نهترم تام نإو )
 ص خسفني ال هنأ ادحاو الوق ناك اوملعي مل ولو ‘ نهر هنأب ملع عم خسف بجوم

 امو هل اهف ثروملا ماقم يف ةثرولا نأل ث خسفلاب لوق : ( نالوق هخسف يفف )
 هنمث ذخأو هعيبب نهرلا يف كحلا مهل نيذلا مهو « مهل نهرلا دقع هنأك و ى هيلع

 مدعب “لوقو .حيحصلا وهو هلجأل نهرلا عرشيذلا رمآللنوكلاملا مهف ءمهسفنأل

 عواطم نهترملاو 94 رمأ وأ ليكوتب الو مهسفنأب نينهترم اوسيل مهأل ى خسفلا
 نيثراولا ال ثروملا ىفوتملا لعف كلذو ى هنهتراف ءيشلا هتنهر : لاقي ى نهارلا
 ةنامألاك هدي يف نهرلا لمج يذلا لب « ءادتبا نهرلا ىلع نينومأم اوسيلو
 نيذلا مهنأل مهيديأب كرتي نكل ص هماكحأ ال هنم مهل ا اف ىفوتملا نهترملا وه
 . هنوعدي

 نهرلاب اوعفنتساو هتومب ةثرولا ملعي ملو نهترملا تام نإو : « نازيدلا » يفو
 ام مرغ همزلو ) 0 هتومب اوملعي مل ولو عافتنإلا مهدمعتل كلذو ؛ ه ا خسفنا
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 ماعطإب خسفني الو ، لكلا هب عفتنا نإ فلخلا اذكو « هب عفتنا

 عفتناو باغ نإ كلذكو ، كلذب ملعي مل نإ هنهترمل هرامث نم نهار

 اقلطم هتفيلخ ديب هرب نونجم وأ ميتي عفتنا وأ نج وأ ملع الب هب

 > هنيد ق

 ى انهر نوكي همرفي ام يناثلا ىلع نكل ى هيف بساحي وأ نيلوقلا ىلع ( هب عفتنا
 اذكو ) ص العف هابسحي نأ ىلع اقفتا نإ و ‘ نهارلا هضبقىف نهر ريغ لوآلا ىلعو

 وأ لفطلا ثراولا عافتناب دتعي الو ط ةثرولا لك ( لكلا هب عفتنا نإ فلخلا

 نهار ماعطإب خسفني الو ) “ مهثروم نهر هنأ ملعي مل يذلا وأ : ليق ى نونجملا
 نم وأ نهرلا سفن نم هماعطإب وأ نهرلا نم اهنأ انمكح اذإ هتالغ وأ ( هرامث نم

 ( ملعي مل نإ ) خسف بجوم هعم هلعفب الو « هنهترم ثراول وأ ( هنهترمل ) هنن
 ملعي مل وأ نهرلا نم الثم راثلا نأ وهو “ روكذملا ( كلذب) هثراو وأ نهترملا كلذ

 ادصق خسف بجوم هعم لعف وأ همعطأ ءاوسو « ثراولاك لصأ انهر هل نأب

 ناك نإ و « ررغلا ىهو ةريبك لعف دقف دصق اذإ نكل ى هل دصق الب وأ هخسفل
 .ابرلا نم نايدملا ةيده نأل آضيأ ةريبك لعف دقف نيدلا لجأل عفنلا وأ ماعطإلا

 وأ انهر هل ذخأ دق همئاق وأ هتفيلخ نأب ملعي ملف نهترملا ( باغ نإ كلذك و )

 نهر زاوجب لوقلا ىلع نهرلا فرعي نأ نودب هروضح وأ هتبيغ يف انهر نهترا
 ( هب عفتناو ) كلذ وحن وأ ةبه وأ لالدإ وأ بصغ وأ ةقرسب لك أف لوهجملا

 لعف وأ هب عفتناو هفرع امدعب نهترملا ( نج وأ ملع الب ) خسف بجوم لعف وأ

 ( نهرب نونج وأ ) ميتي ريغ لفط وأ ( ميتي عفتنا وأ ) هنونج يف خسف بجوم
 يف هل نهرب لفط وأ ( هنيد يف اقلطم ) هل مئاق وأ ( هتفيلخ ) دي يف ( ديب ) هل
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 كلذل هكرت ولو { نهترملا رمأ الب نهارلا هب عفتنا نإو ، خسفني م
 > خسمني م ينجأ وأ هتأرما وأ هدبع وأ > غلب ولو .. هدلو وأ

 خسف بجوم ركذ نم لعف وأ هري وأ هوبأ هل هفلختسا نم دي وأ هيبأ دي

 دقعلا ملقو بنذلا ملق يأ ١١" « ثالث نع ملقلا مفر » : ييز هلوقل ( خسفني م )
 ص خسفنت مل اهخ۔ف اومار وأ « دقعنت مل مهسفنأل وأ ةدقع مهسفنأ ىلع اودقع ولف

 كقمهارملايف مالك مدقتو ‘ هخسف مهل حصي الف الثم نهرلا دقع مهل حصي ال مهنألو

 . هنود نمل لام نم ليلق يفو

 دقف نونجم وهو نهرلاب عفتناف نهترملا لقع لاز نإ و : « ناويدلا ) يفو

 ى ادبع نهرلا ناك ولو هدادتراو نهترملا لقع لاوزب نهرلا خسفني ةني الو “ خفنا

 نإ و خفنا هب ملعي و نهترملا هب عفنتساف هل ذخأف نهرلا هل :7 نم لكو نإو

 دعب لفطلا وأ متيلا وأ 2 هلهج نأ دعب رضاحلا وأ همودق دمب بئاغلا نه رلاب ملع

 نآل 2 حخسقنا خسف بجوم اولعف وأ كململاو ةقافإلا دعب نونجملا وأ 2 ملعلاو غولبلا

 طلسملا وأ هتباد وأ ى هلايع نم دحاو وأ ( نهارلا هب عفتنا نإو ) “ مهل نهرلا

 ( كلذل هكرت ولو نهترملا رمأ الب ) "رم ام ىلع هتباد وأ هلايع نم دحاو وأ
 ناكو ( غلب ولو ) ص نهارلا دلو هب عفتنا وأ يأ ( هدلو وأ ) ههني ملو عافتنإلا

 دحاو وأ هريجأ وأ هميتي وأ هتيرس وأ ( هتأرما وأ هدبع وأ ) هتباد وأ ط القاع

 مههني مل ولو ( خسمفني مل ) ءالؤه نم دحاول هنم رمأ الب ( يمنجأ وأ ) هلايع نم
 يف نهترملل ناك ولو ى هعافتناب نهرلا خسفني ال لفطلا نأل غلابلاب دلولا اّبغ امنإو

 خاسفناللبرقأ الفط هنوك هنآل ص الفط ولو : لوقي نأ ىلوآلا و 2 هرمأي ىتح لوق

 )١( هيلع قفتم .
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 . هنهترم للح نإو

 اذك و « ةياغلا درب ملو غلب ولو ى غلبي مل ىنعم دارأ هنأك و « نهارلا هيبأك هنأل

 مهرمأ نإو ى نبرومأم الو نينهترم اوسيل مهنأل ءالؤهب خسفني مل الو “ نونجملا

 مهرمأي مل ام خيشلا لوق ناك الو « اوعفتني مل ولو : ليقو ى اوعفتنا نإ خسفنا

 سانلا نم دحأ عفنتسا نإ كلذك و : لاق ى خسفنا هرمأب اوعفتنا نإ مهنأ ديفي

 ةللذك و ط ءالؤه رمأ اذإ خسفني اك « خلإ سانلا نم دحأ عفنتسا نإ خسفني يأ

 مل ولو خسفني مل ص مهرمأي ملو خسفلا تابجوم نم ابجوم نولعفي ءالؤه ىأر اذإ
 كرت هنأل هيلإ عجري نم ريغو هيلإ عجري نم هب عفتنا ام نامض همزلو “ مههني
 . اميضم ناكف

 هخسفأف نهرلا لبقتسا دق داسف ىلإ نهترملا رظن نإو : « ناويدلا » ةرابعو

 هنيناجم وأ هديبع وأ هلافطأ هب عفتنا نإو ؛ نالوق هيف هنامض و كلذ هل سيلف
 نيح هنع مهفرص نإ و٤حخسفنا دقف هنع مهفرصي ملو كلذب ملعو هناومح عيمج وأ

 هتأرماو غلُبلا هدالوأ امأو ى هنامض هيلعف ائيش هيف اودسفأ نإو “ خسفني الف ملع
 11 نونماض مهف كلذ نح مهي ملو ‘ نم رلاب نومفتنب مهآر نإ سانلا نم مهريغو

 نهترملا رمأ نإو > حخسفنا دةف مهمرع يذلاب عفنتسا نإو « كلذ مهمرغي اودسفأ

 خسفني الف ائيش نهارلل لمعي نأ نوهرملا دبعلا رمأ وأ نهرلاب عفنتسي نأ نهارلا

 ،نهترملا وأ هميرغت "حصي نم مرغي نأ اضيأ نهارللو ى هب رمأ ام لعفي ىتح كلذب
 ى نهارلا نهترلا هب بلاطي لب نهترملا لام نم نهارلا هب عفتنا ام بهذي الو
 ملعي مل نإ الإ يهنلا عيض هنأل هب هبلاطي ال هنإف نهارلا ىلإ عجري نمم هريغ امأ و
 غلابلا هدلوك هتبلاطم حصي نم بلاطيو ى هب هبلاطي هنإف هنكمي ملو لع وأ

 لح يف لعج يأ ( هنهترم للح نإو ) ى اهيلو بلاط غلبت مل نإو هتأرماو



 نم بالا عفتنا وأ ًاخسفنم ًاعيب هعاب وأ هيف ًادسفم وأ هنم الكآ

 ‘ لكل ١ ف خسمفن ا هدنع ال هتفيلخ دس نإو 2 هلفط نهر

 ولو عافتنالا وأ لك آلا كلذ زاجأ وأ هب امفتنم وأ نهرلا نم يأ ( هنم ذلكآ )

 لعافلاك رمألا نأل ى هيف داسفإلاب ارمأ وأ ( هيف دسفم ) للح( وأ) هعوقو دعب
 دعب ولو داسفإلا كلذ زاجأ وأ هريغ هرمأ وأ هلجأل نايضلا همزلي نم رمأ ءاوس

 و۔او ث زوجت ال يتلا خسفلا هوجو نم هجوب ( أخمسفنم اعيب هعاب وأ ) « هعوقو

 : لئاق لاق نإف “ نهرلا عيب باب يف خيشلا لوق هل "لدي اك « ناعيابتملا اهزاجأ
 ابرلاكو ى لوق ىلع بيملاك ى خلإ ؟ خوسفملا عيبلاو هوجولا هذه نيب قرفلا ام

 نمر نم ) اخسف بجوي ام لعف وأ رمأ وأ ( بألا عفتنا وأ ) ‘ كلذ ريغو
 ءالؤهل نهر هنأ ملع نإ طيقللا غلبي مل نإو ‘ ناسنالا طبقلو هنونجم وأ ( هلفط
 ص هريغو بابلا لئاسم يف لفطلا هنبا لثم اوغلبي ملو مهررح اذإ هدبع دالوأو

 «نإ» و ص نهرلا ناك ( نإو ) ،اوئنج دقو الإ ةيلوفطلا نم اوجرخي مل نإ اذك و
 هطيقلو هنونجم ةفيلخ هلثمو ى هلفط ةفيلخ يأ ( هتفيلخ ديب ) “ ةبلصو هذه
 هدنع ناك نإ ايس الو ع بآلا دنع يأ (هدنع ال) طلسملا دنع وأ هدعب ركذ نمو

 ةزاجإلا وأ ليلحتلا نأل٬لئاسملا كلت لك يأ ( لكلا يف ) نهرلا ( خسفنا )
 نهرلا عضوب م هنأل اضيأ دعت خسفنملا ع-هبلاو “ةدعتو ةحابإو نهرلا يف فرصت

 . خسفنملا عيبلل

 نهارلا ملع دقو هنم ملع ريغب مارحلاب نهرلا نهترملا عاب نإو:« ناويدلا » يفو

 همف امب وهف فلت نإو ‘ هقح يف هدنع هعيب زئاج نهترملاو هلاح ىلع تباث نه رلاف
 لفطلا لامو ؛ ھا نامضلا هملعو حخفنم هعىبف اذهب نهترملا ملع نإو > نما رلا دنع

 لامب باصنلا متي هنإ : ضعب لاق ىتح “هيف ةيضام هلاعفأ و“بآلا لام لثم هوحنو
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 خسمني هن ف ةلمجلابو ‘ هلع فلختسا نم نهرب ةفلخ عفتن نإ ال

 نإو هب هنهترم ععافتناب

 لعفب هنهر حخسقني الف غلابلا هدلو امأو > لفطلا هنبا م اقم مئاق وه و لفطلا هنبا

 لوق ىلع الإو ى ةجاحل عزن نإ الإ هماقم مئاق ريغ نأل ، خسف بجوم هيف هيبأ
 مل ملعلاب كردي ال ام خسفلا بجوم ناك نإو ى هيبأل اقلطم دلولا لام : لاق نم

 هعسي وأ ك ب وصفم هن أ ملي ملو بوصغم وه ام هيرتشمل هعدب ن أ لثم هب خسفني

 نه رلاب عفتنا اذإهنأ نم مدقت دقت ام اذهل لديو“ هملع روحح هنأ ملعي ملو هيلع روححل

 لحو > حخسفني ل هنم لك أ ام :7 ملعي ل وأ نهر هنأ ملعي مل و هرامن نم لك ] وأ

 نهترملا عاب نإو “ يزجي الف نهارلا لح امأو 2 انيمأ ناك اذإ يزجي نهترمل
 نإ الإ ةنامآلا "دح نع نهرلا اهب جرخم ةيدعت كلذ نآل٬خسفنا لجآلا لبق نهرلا

 . لجألا لبق عيبلا طرش

 ؛ خسفني مل لح يف هب عفتنا نم نجمترملا لمج نإ : « ناويدلا » يفو

 وأ متي وأ نونجم وأ بئاغ نع رومأم وأ ليك و وأ ( ةفيلخ عفتنا نإ ال )

 لعف لعف وأ هيلع رمأ وأ ( هيلع ) لكو وأ “ ( فلختسا نم نهرب ) مهريغ
 يذلا وه رومأملا وأ ليكولا وأ ةفيلخلا ناك ولو ى خسفني ال هنإف خسف بجوم

 ىلع فلختسا وأ رمأ وأ لكو امنإ و ى هل سيل لاملا نآل « هديب ناكو “ نهرلا دقع
 وأ ليكولا وأ ةفيلخلل ةحلصملا ترهظ اذإ نكل “ خسفلا ىلع ال ةعفنملاو نيدلا

 ةفيلخلا عافتناب خسفي : ليقو ‘ خسفلا ىلع نهارلا عم قافتإلا هلف خسفلا يف مئاقلا

 نيدلا خسف يف فلتخا اك ‘ آاخسف بجوي ام هلعفب و هريغ وأ لاملا هل نمل وأ هسفنل

 هنهترم عافتناب ) نهرلا ( خسفني هنإف ةلمجلابو ) ‘ لجألا لبق ةفيلخلا ةمزالم
 ول يذلا ودملا نم عنتم.ف ى اهئارج !و ةباد بوك رك « نمهارلل عفن عم ( نإو هب
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 نذإ الب ةماعل حيبأ هجوب نكي مل نإ هاركإ وأ ةرورضب

 تيب ىلإ هئاجتلاك ( ةرورضب ) وأ ى اه"رض وأ ةبادلا ذخأو هرضل هبلع ردق
 ودع نم هل نوهرم سرف ىلع هبورهك و “ قيرح وأ عبس وأ ودع نم هل نوهرم

 ءام وأ نورم ماعط نم هبرش وأ هلكأك و ى قيرح وأ ليس نم وأ ى عبس وأ

 فيسب هاتأ امبس وأ اودع هلاتقك و « توملا نم هسفن يجننل الثم ءانإ يف نوهرم

 . نوهرم

 نوهرملا دصلا هاحنف هرضي ام عيج ق نهترملا عقو نإو : _ ناويدلا » يفو

 هل لمف وأ ىعرملا ىلع وأ ءاملا ىلع نهرلاب نهترملا درو نإ و ‘ خسفني هنإف كلذ نم
 ( هاركإ وأ ) . ها هيلع جرح الف “ عافتنا كلذ يف وه هل نكي ملو هل حلصي ام

 ص اصوصخ وأ اقلطم عافتنا هب عافتنالا ىلع ةكوش وذ وأ ناطلس هربجي نأ لثم
 لوق ىلع الإ لمفلاب قلمتي ايف فلكم اندنع هركملا نأل هلك كلذ يف خسفني هنإف

 مل الإو عفنلا نمضي لاح لك ىلعو ى ةمسلا يف ولو عافتنإلاب خسفني ال : لوقي نم
 وأ ةبادلا قوف طبريو لمحي وأ .ةنيفسلا يف ىقليف لمحي نأ لثم لعف هل نكي
 نمضي لب نمضي الو خسفني ال هنإف هل نوهرم كلذو ى ابارش وأ اماعط رغرفي
 نأ نمارللو ى عفنلا نمضيف هذه لبق ةروكذملا ةلأسملا يف امأو « هاجلا يذلا

 نمم نوهرم سرف ىلع رفئاخك خسفني مل نهرلا عفن درفنا ولو 4 هأجلأ يذلا مرفي
 مل ول ذإ ى هب ابراه هارجأو هبكرف هسفن ىلع فخي ملو هذخأب نأ دارأ

 نهرلا عفنل لمعتساولو “ نهرلا خسفني : ليقو “هيعس مقتسي ملو عرسي مل هبك رب
 نمرلل عفن وه امب دصق نإو ى نمهارلاو نهرلا غفن وأ هدحو نهارلا وأ هدحو

 . « ناويدلا ه نع رم اك ناطيحلا صيصجتو راجشألا ريك ذتك حخسفنا هسفن

 نذإ الب ةماعلل حيبأ هجوب نكي مل نإ ) تبث وه امنإ عافتنإلا نم ركذي امو
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 وأ داو وأ ةبق وأ س رثب نم نإو 4 برشك هنم مهعنمي الو ى هبر

 صحف نم باطتحا وأ رهن

 ،هريغو نهترملل ةلمجلا يف هب عافتنإلا هبر نذإ الب حيبأ يأ «حيبأ»ب قلعتم (هبر
 > عافتنالا نم يأ ( هنم ) ةماملا يأ ( مهعنم الو ) “ لاق اك دحأ هنع عنمي ال

 نم نإو برشك) كلذو « نوهرملا ءيشلا ىلإ ةدئاع ى هبر : هلوق يف « ءاهلا ه و

 باوصلا ( رهن وأ ) نهر ام هنم ىقسي وأ هدحو هل ( داو وأ ةيقاس وأ رئب

 عنملاىلإ برقأ ةيقاسلاو رئبلا تناك ولو هنأل اهلبق «واولا» و ةيلصولا2«نإ» طاقسإ

 نآل كلذو ص كلذك اسيل رهنلاو يداولا نكل ى اعنمت مل ولو نذإب الإ برشلا نم
 اهيف نوكي دقو ص لمع الف رهنلاو يداولا فالخب ص دب الو لمعلاب ةيقاسلاو رئبلا

 ص غاسل واولاو ةيلصولا نإ تبثاو ى رهن وأ ,داو وأ : هلوق طقسأ ولف “ لمع

 روكذملا كلذو “ ءاملا دجوي ثمح نارمعلا رئب نم يقسلا نم عنملا زاوجب : ليقو

 وأ رئبلا بحاص ةلآ لايعتسا نودب يقسلا ناك اذإ وه امنإ كلذ نم عنمي ال هنأ نم
 نم عنملا هل نأ اك ى عنملا هلف ولدلاو لبحلاو ةرا“رجلاك ةلآب ناك اذإ امأ ى ةيقاسلا

 وأ داو نم وه ا۔إ ةيقاسلا ءامن ى هلامب وأ هسفنب رئبلا نم هعلطأ ءام نم برشلا
 ى عملا هلف عالطإب ناك اذإ هنآل ك رهن وأ داو نم عالطإب الو عالطاب رئب نم ال رهن

 وأ ءانإلا يف بازيملا وأ ليسلاب وأ رطقلاب عمجتملا رطملا ام يدنع عنميال اممو

 ءام وه يذلا ءانإلا ءام امأو “ هيف عمتجيل ءانإلا عضوي مل اذإ كلذ وحن وأ لجالا
 عمتجيل هبحاص هعضو ءانإ يف يذلا ءاملا وأ رئبلا وحن نم بولجملا ءاملا وهف ءانع
 ى برشلا مكح يف ماعطلل يقسلاو بوثلا لسغو « ةالصلل لسفلاو ءوضولاو « هيف

 كلذك رمألا ناك اذإف ع كلذ نم عنمي الف كلذك اهماعطل يقسلاو ةبادلا برشو

 رجحلا ىلإ كلذب الصوتم هضرأ لوخد نم ضرألا بحاص ريجحتب لغتشي الف
 هنم شيشحلا عطق وأ نوهرم ( صحف نم باطتحا وأ ) “ هوحنو برشلا نع
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 ندعم وأ 2 هب د ال ثحب جراخ نم ةرجشكب لالظتسا وأ

 . ..... .. ... بش وأ لفط وأ سيج نم نإو

 وأ ( ةرجشك ب لالظتسا وأ ) ءانملاب ال رطملاب تدن اذإ نانج وأ نارمع نم وأ

 لوخدلا وأ اهيلع عولطلا وأ ةرجشلا ناصغأ نيب دومقلاب امأ (جراخ نم) طئاح
 "وضي ال ثيحي ) عنملا هبحاصلف ةرجشلا ضرأ يف لوخدلا وأ ‘ هوحنو تيبلا يف
 وه امنإ هبرب رضلا نأل دحاو ىنعملاو ث ءيشلاب وأ ءيشلا برب رضي ال يأ ( هب

 لصوتيف هضرأ لخدي نم عنمي نأ نانجلا بحاص دارأ ولو ى ءيشلا يف ةرضلا
 ناك ( نإو ) ندمب عافتنا وأ يأ ( ندعم وأ )،هل غاسل شيشحلا عنم ىلإ كلذب

 وأ تيربك وأ ( ةبش وأ لفط وأ ) ءانبلل ءاضيب ةبرت ( سبج نم ) ندملا
 هنم عنملا زوجي ال هلك كلذف“امهريغ وأ ةضفلا وأ بهذلا اهنم عنصي ةراجحندعم

 باوصلاو “خسفي امم كلذ وحن وأ هرمأب وأ هنم نهترملاعافتناب خسفنب مل نهر اذإف
 : لوقي نأ وأ « خلا سبج وحن نم ندعمب وأ : لوقيف واولاو ةيلصولا نإ طاقسإ

 لفطلاو سبجلا ندعم نم نوهأ ندامم مهدنع لمعلو “ ةضف وأ بهذ نم نإو
 يف سانلا كارتشاب ثيدحلا دروو واولاو ةمىلصولا نإ تابثإ غوسيف “ بشلاو

 ةنجألا امأو ى ةنجألا ريغ الك يف كلذ نإ : ليقو ى ةراجحلاو ءاملا و ألكلا

 . رطم نم تدن ولو “ عونمم اهألكف

 نمشيشحلا نإف ى عونمملا لوخد ىلع مدقي نأ دحأل زوجي ال : « جاتلا ه يفو
 رشنلا لوخد نع هنأ نصحلا فرع اذإ نارظحلا وأ ردجلاب اهيلع نوصحلا ةعارزلا

 زاج نوصحم يف لوخد الب هيلإ لصو نإف ى حيبأ ولو هيف هيلإ لوخدلا زوجي ال
 حابملا نع ازجاح نصحلا نكي مل باودلا نع هنأ فرع نإو « هاطامتي نأ هل

 ص هعنم زاج ةرضملا لجأل عرزلاو نصحلا يف شيشحلا عنمأ نإو ى هيف نئاكلا
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 نوكسم ريغ تيب لوخدك ، كورتم عفتنا نإو

 تإ جرح يف تنأ : لاق نمو ى الكلا عنم بح الف عرزلا ىلع اهل ال عنم نإو

 ال : ليقو « رارضإ الب اهيف يلصيو اهأطي نأ هلف اهيف تيلص وأ يضرأ تئطو

 ؛ ھ ا مص رلا يف ضعب ههرك و 0 عنمي مل ولو يشملا مهضعب هرك و ى اهبحاص عنم اذإ

 ثيح ضرالا بحاص عنم ولو ناسنإلا رطضا اذإ ناسنإلا ةجاح ىضقثتو
 ةرضم ال ثيح ىضقتو ى عنمي مل ام نذإ الب اهؤاضق هلف رطضي مل نإو « ةرضم ال

 عفتنا نإو ) “ةرضملا ثبح داسفلا حلصيو “نكمأ ثيح اهيضقبف رطضا نإ الإ

 يف هئاقب عم هب اوعفتنيل هبحاص هلعج يأ سانلا هب عفتنيل كرت أب يأ ( كورتم
 هال مأ مهعافتنا دصق ءاوس هب عافتنالا نع نوثفكي ال ثيحب الغأ يأ ى هكلم
 هكلمت نمو ى هل اك رات سيلف هبحاص هنهر نإ هنآل هنهر روصتي الف كورتملا امأو

 ( نوكسم .ريغ تيب لوخدك ) اك ورتم سيلف كلام وهف هبحاص كرت ققحت دعب
 ىلع هنإف لفق وحنب قلغي ملو نكسي مل اذإ تيبلا نإف ى كورتملاب عافتنالل ليثم
 عافتنالا هب دصق ءاوس « عافتنال كورتم هنأ قدصف اهعم ةماملا هب عفتنت ةيفيك

 تكرت اذإ هتلغ وهونوهرملا رجشلا كورتم لثم كورتملاب ديري نأ زوجيو « ال مأ
 ىلعو “ رهظأ و ةدئاف عسوأ هتركذ امو ٤ اهنم ةلغلا عمج دعب لضفي ا وأ اقلطم

 « ىنارولا ه رصتقاو “ ريظنتلل “ لوخدك : هلوق يف فاكلا نوكت يناثلا هجولا

 . . يناثلا هجولا ىلع « ناويدلا ه باحصأو

 لثم نيكاسملل هعفر زوجي يذلا كورتملا امأو : هصن ام « ناويدلا ه يفف

 هملعو حخسفنا دقف لمعف نإف نهترملل همفر زوح الف بوبحلا عيمجو لبانسلا طقل

 . ھا صخرب نم مهنمو ى هب عفتنا نإ نهارلل كلذ لثم در
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 ء كلذ . نم ءاش نإ مهعنم هلو ص هبر نذإ الب هب عافتن ا ةماعلل زاح

 ؛ عنملا دعب عفتني ىتح آلوأ نهارلا هعنمي مل نإو ى اذهب خسفني لبف

 ‘ نالوق

 : هلوق ةلمجو “كورتمل تعن ةلمجلا هذه ( هبر نذإ الب هب عافتنا ةماعلل زاج )
 لهف ) : هلوق وه باوجلاو ‘ تعنلا ىلع فوطعم ( كلذ نم ءاش نإ مهعنم هلو )

 لهف : هلوق امأو “ خلا زاج :هلوق وه باوجلا نوكي نأ زوجيو « خلا ( خسفني
 هنهرو عنملا ءيشلا بحاصلو عافتنالا ةماعلل زاج اذإف يأ “ عيرفتف خسفني

 هعنمي مل ناو ) عافتنالا اذهب يأ ( اذهب ) خسفني لهف هنهترم هب عفتناف دحال

 هكح ناك عنمي نأ هل ناك اذإف ع عنمي نأ هل نأل اقلطم سانلا عنم الو ( نهارلا

 عافتنالب خسفني (ال 'وأ) يهب عافتنالب خسفنيف نذإب الإ هب عافتنالا حبي م ام كح
 بنج يف هنأكف ةماعلل هب عافتنالا حيبأ دق هنآل ( عنملا دعب عفتني ىتح )
 نم وه ذإ هعافتنا نهترملا رضي الف دحأ لكل هعفن نأل نوهرم ريغ هب عافتنالا

 عنملا ذخأي مل هنآل ‘ ريخآلا حيحصلاو «( نالوق ) ؟ نهار ريغ هنأك عفنلا ثبح
 وأ نهارلا هعنم اذإف ع عنمي ىتح دحأ لكل وهو « كلذ ريغ عافتنالاو نهرلا يف
 ،حابم ضرآلا يف يشثملانإف ةنوهرملا ضرألا يف يشملاك كلذو « دمب زجي مل نهترملا

 ىلع الإ خسفنا عنملا دعب هب عفتنا اذإو عنتما هنم نهترملا وأ نهارلا عنم اذإف

 لئاسملا كلت يف عافتنالاب رمآلا يفو ى عافتنالاب نهرلا خفني ال : لاق نم لوق
 . قباسلا فالخلا خسفلا تابجومو

 لكف حبي مل ام لكو ى هب سأي الف ةيرق لهأ نيب حابم لك : « رثألا » يفو
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 يف ههجو رظنب وأ ، هتحئار مشب نإو ، خسضفنيو

 رمه ٥ ك ٠ ٠ ٠ ٠

 ص لاومألا نم ريثك يف رئاد لصأ اذهو “ هنذإب الإ لحي الو هلامب ىلوأ دحأ

 وأ ( هتحئار مشب ) عافتنالا ناك ( نإو ) ، عافتناب روهشملا ىلع ( خسفنيو )
 دصقل هنم بيرق وأ هيف وه عضوم ىلإ هباهذب وأ هتحئار دصقب عضوم يق هعضوب

 وأ خسفني الف لامعتسا الب هتحئار تءاجف عضوم يف هعضو نإ امأو ى هتحئار

 وأ هرمأ نإ هيلإ عجرب نم ةدالو يف نهترملل وأ ةدالولا دنع ةنهترملل ةمألا دومقب

 وأ نهترملل دبعلا قلحي وأ كلذك هريغ رمش وأ هرعش اهرفظب وأ هيلإ عجري مل

 وأ ) هسأر ءالفإ وأ كوشلا عزن وأ هنتخ وأ هيك وأ هسرض عزن وأ هل هتماجحب

 وحن وأ ةرهوج وأ نوهرم لبقص فيس يف وأ ةنوهرم ( ةآرم يف ههجو رظنب
 نع وأ هريغ نع وأ هلام نع وأ هسفن نع هب درلا دصقب حالسلا لمحيو “ كلذ

 وأ حرجلا وأ لتقلا هب أدبي نأ دصقب وأ ط هريغ وأ ناك افيس هريغ لام وأ هلام

 نييزتك و ص هلمعتسي مل وأ هريغل وأ هلجأل هلمح امف هلمعتسا ى هب فيخي وأ برضلا

 يلحلاب وأ حالسلاب كلذ ريغ وأ هربغ ةباد وأ هريغ تيب وأ هتيب وأ هتياد وأ هسفن

 باتك وأ نوهرم فحصم يف رظنب وأ هشيرفت وأ نهرلا ديسوتبو ى ةنحلاب وأ

 وأ كلذب قطني مل ولو رثكأ وأ ةملك وأ افرح وأ الكش ولو هنم ذخأف نوهرم

 هب ءاجف هب هفلحيل فحصملا مكاحلا هفلك وأ ادحأ فحصملاب فلح وأ هنم خسن

 ةطامخلابو نهر اذإ هسبلبو اهريغ وأ ةالصل ةرتس بوثلا لعجي وأ ى هب فلحف
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 ىركأ نإف س ًاعناص ناك نإ دبعك { هنم ةعانص ملعت وأ

 همزلو 2 هب عفتنا نإ خسفنا لمج وأ دبعك هنهر نهترمل نهار

 . هلثم ةرجأ

 ( ةعانص ملعتب وأ ) اهب كلس لاخدإ وأ “امنم كوش عزن وأ ةنوهرم ةربإب
 ةلأسمك ةعانص ريغ وأ ص ةغايصلاو ةزارخلاو ةدادحلاو ةراجنلاو ةطايخلاو طخلاك

 ءاوس ( عناص ناك نإ دبعك ) نهرلا نم يأ ( هنم ) باسح وأ نآرق ةيآو ملع

 هميلعت يف دبعلا عرش نإ نكل ى لمعي نيح هلمع ىلإ رظنلاب ملعت وأ دبعلا هملع
 الإ خسفني مل هلمع ىلإ رظني ناك نإو « ملعتي مل ولو خسفنا هنودب وأ بلطب لبقف

 لمعلاب دبعلا داج وأ هنم ملعتيل هترضح لمعيل هبلط نإ الإ ى اليلق ولو ملعت نإ

 . ملعتي مل ولو خسفني هنإف « هنع لقف ملعتيل هترضح

 ملمتي ام عيمج دبملا هملعف ادبع نهرلا ناك نإ كلذك و : « ناويدلا ه يفو

 نم مهنمو ى لاحلا اذه ىلع همّلعف هريغ ملعي نأ هرمأ نإ كلذك و ى خسفنا دقف

 ضئارفلا نم امهريغو ةالصلاو ديحوتلا نم هيلع بجي ام عيمج هملع نإ : لوقي

 ةرجأ هل كلذ يف نهترملا مزلو “ ةمألا لاخدإل « فاكلا ه و ؛ ه ا خسفني الف

 ءاهتمرحل ةلأسملاو ةيآلل ةرجأ الو يدنع ةلأسملا وأ اهنود وأ ةيآلاملعت ىقح عافتنالا

 ص خسفني مل هرمأ الب نهترملل نوهرملا دبعلا لمع نإو ط دبعلا لفش ةرجأ نكلو

 دبعك هسفن نهرلا ىركأ وأ ( لمج وأ دبعك هنهر نهترمل نهار ىركاأ نإف )

 ( هلثم ةرجأ همزلو ) عفتني مل وأ : ليقو ( هب عفتنا نإ خسفنا ) هنهترل
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 امنإ ءاركلا نأل اعرش تبثي مل هيف ءاركلا دقع نأل هيلع اقفتا يذلا ءاركلا ال

 نأ كلذ نمو « ناهترالاب لقع نميف انه عقو دقو « ريغلا قحب لقعي مل ايف نوكي
 رادلا اذك و ى خسفني هنإف هرامث نم ءزجي وأ ام ةرجأب هنهترم هيقسيف انانج نهرب

 . ملعأ هللاو اهوحنو
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 باب

 ءاصقتسا الب هنهارل تكردأ نإ هنهر رامث عيبي نأ هل زاج

 . .. . . . . . . « ريغلاك نمثلا يف

 باب

 نهرلا يف هلعفي نأ نهت رمال زوجي ايف

 لصألا ناك ءاوس ع ةعوطقم وأ ةعوطقم ريغ ( هنهر رامث عيبي نأ هل زاج )
 نمثلا يف ءاصقتسا الب هنهارل تكردأ نإ ) لجأآلل ولو ال مأ هرامث عم انوهرم

 بحي الو ص نهارلا ريغل هعيب دارأ اذإ هيف ءاصقتسالا هيلع بجي اك يأ ( ريفلاك

 يف كلذ بجي اك تاممج ثالث قوسلا ىف اهيلع ءادنلا الو سانلا رضحمب اهميب هيلع

 مل ولو نمهارلل اهعيبي نأ هل زوجي كلذك و « نهارلا ريغل هعيب دارأ اذإ ريثك لوق

 ءاصقتسا الي هرامث عم وأ هسفن نهرلا عيب هل زوجي كلذك و « مطقلا ىلع كردت

 ىلع نهترملا هكردي نهترملا قح نع صقن ام نأل نهرلا عيب دويق نم ديق البو
 ى نهرلا يف نهارلا ديل ةلاجإ كلذ نم ءيش سيلو ى نهارلل نهرلاو ى نهارلا

 بجي ال هنأ اوديفيل وأ نهرلل ةلطبم ةلاجإ هنأ مهوتي امل اعفد كلذ اوركذ امنإ و
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 رجشلا ىلع نإو ء هفصن هل نهر نإ تكردأ نانح رامث هعساقر نأو

 كيرش مساقيو ، هنهارل نإو هنهر بانم وه عيبيف هبانم "لك ذخأيف

 نانج يف اضيأ نهارلا

 كاردإلا سيلو « ريغلل ميبلا ديرأ اذإ بجي اف بجي الو ى نمثلا يف ءاصقتسالا
 امأو ى ةكردم اهعيب يف ةحلصملا هنألو داتعملا هنآل هيلع رصتقا هنكل « اديق

 ىلع ةك ردم اهعيب يفو “ هتحلصم لقت نكل زيجأف عطقلا ىلع ةك ردم ريغ اهيب
 تفاإو “ ضعب اهنم بهذي امبرف اهعطق دمب اهعاب اذإ هنأل ةحلصم ةدايز رجشلا
 يف فرصتلا نهارلل ذئنيح نهترملا لمج دق هنأل خسفنا هنهترمل نهرلا نهارلا عا
 هثلث وأ ( هفصن هل نهر نإ تكردأ نانج رامث همساقي نأ ) زاج ( و ) “ نهرلا
 ايس الو ( رجشلا ىلع نإو ) رثكأ وأ لقأ وأ راثلا فصن وأ .رثكأ وأ لقأ وأ

 نهارلا مساقي نأ زاجأ عطقلا ىلع كاردإلا لبق اهتمسق زاجأ نمو ‘ تعطق نإ
 عطقي نهارلا ناك نإ الإ كلذ يف ةدئاف ال نكل ى عطقلا ىلع كاردإلا لبق اهيف

 انيعتم نوكي همهس نهارلا ذخأي ( هبانم "لك ذخايف ) نهرلا مهس ىقبيو همهس
 نهرلا مهس نهترملا ذخأيو هعطقي وأ هيقبيف رجشلا ىلع وأ اعوطقم ةدح ىلع
 ىلع وأ اعوطقم ( هنهارل نإو هنهر بانم ) نهترملا يأ ( وه عيبيف ) كلذك
 ريغل عاب اذإو “ هريغ وأ نهارلل ةمسقلا لبق نهرلا بانم عيبي نأ هلو “ رجشلا

 هومسقو هونهنر ددعتم ديب نهرلا ناك نإو “ يرتشملا عم نهارلا مستقا نمها رلا

 نم مهل هنيكمت نأل خسفنا هومسقي نأ نهترملا مهل نذأ نإو٬همسق حصي مل هنهر دعب
 نم اهدارأ لاح يأب اهنم عنمي ال هجو ىلع ةصحلل كلمت مسقلا نآل هل كرت همسق

 . كلم نم جارخإو فالتإ

 كيرشب قلعتم (نانج) رامث ( يف اضيأ نهارلا كيرش ) نهترملا ( مساقيو )
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 فصن نبتراو 0 هاكرتشا نانج رامث يف نهارلا ال هفصن نهترا

 هسفنل نمثلا فصن ذخأف > اهلك راثلا هل عيبي نأ هل . هنهار

 2 اهيف هكراش نإ هوحت وأ بئاغ ةفيلخ اذكو ، نهرلل فصنلاو

 هريغو نهارلا نوكي نأىنعمب رثك أ وأ لقأ وأ هعبر وأ هثلث وأ ( هفصن نهترا )
 راثلا يف كرقشا نإ اذك و “ ناسنإل همهس نهارلا نهربيو ‘ نانج يف نيك رتشم

 كيرشلا نهارلا مساقي الو “ نهارلا كيرش مساقي يذلا وه نهترملا نإف ى طقف
 نهترملاف “ هب قلعتملا نهترملا قحي هنع هعانتمال نمه رلا يف هل ناطلس ال نهارلا نأل

 عاب ءاش نإو ع نهارلا كيرش مساقي يذلا و هسف ةموصخلابو نهرلاب قحأ

 مساقيب قلعتم ( رامث يف نهارلا ) نهترملا مماقي ( ال ) و “ نهرلا بانم كيرشل

 فصن ) نهترملا ( نهتراو ) نهترملاو هارا :7 يأ ( هاكرتشا نانج )
 عونمم نهارلا نرأآل كلذ وحن وأ ثاثلا وأ هنهارل وه يذلا فصنلا يأ ( هنهار

 هل الإ نوكي ال مساقملاو “ هيف هل فرصت الف هيف نهترملا قح قْكعتل همهس نم

 لعج دق ناكل نهارلا نهترملا مساق ولف ‘ فرصتلا هل نم ماقم موقي وأ فرصتلا
 عمج ةنج عمج رسكلاب نانجلاو ؛ خسفنيف نهرلا يف فرصتلا نهارلل نهترملا
 عببي نأ هل نكل ؟ كلذ وحنو هربخو هتعنو هريمض نود درفي فيكف ريسكت

 مماقيف نهرلا هل ىقبيف ه۔بانم هل عيبي وأ دعب هعم مساقيف نهرلا بانم نهارلل

 ( نهرلل فصنلا و هسفنل نمثلا فصن ذخايف“اهلك راثلا هل عيبي نأ هل ) و « هعم

 . نهرلا بانمو هبانم يف مصخ هنآل ث ةكرشلا بسحب كلذ وحن وأ

 كراش يأ ) هكراش نا ) ) نروتجعو :ل ) هوحن وأ بناغ ةفيلخ اذكو (

 ذخأيو هسفنل همهس بانم ذخأنف اهلك راقلا عيبي ( اهيف )هوحن وأ بئاغلا ةفيلخلا
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 هفصن هل ذخأي نمم هسفنل فلختسي نأ نهترملل له : ليق نإف

 عاب نإو هماقم هنأل { زوجي ال : انلق ؟ نهرلا بانم وه ضبقيو

 زاج 7 بانم ذخأو يرتشملا عم اهمسق مث راثلا نم هبيصن

 يرتشملا مساق مث هبيصن كسمأو هدنع نوهرملا فصنلا عاب نإو

 فصنلا كلذ ىرتشا نإو ص زاج

 هملع فلختسا نم ةصح وأ هتصح - وأ هل هزرحعو هملع فلختسا نم بانم

 بانم زرح۔ف لودع رضحمب مسقي نأ هل نأ مدقتو ى يرقلا عم ذئنيح مسقف

 ي ىذضاقلا بناج نم هنع فلختملا ىلع بوني نم مم مسقي ن ١ و > هملع فلختسا نم

 طوحألاو < لدعب هدحو مسق دجي مل نإو ط ةعامجلاو مامإلاك هوحن وأ ك احلا وأ

 ذخاي نم هسفنل فلختسي نأ نهترمال له : ليق نإف ز خيشلاك فنصملا ركذ ام

 ضبمقيو) تايمستلا نم هريغ اذك و “هل يذلا فصنلا يأ ( هفصن ) ةمسقلاب ( هل

 فلختسي وأ ؛ هقح يف هيضقي نهر هنأ ىلع ( نهرلا بانم ) نهترملا يأ ( وه
 . نهرلا بانم كلذ دعب عيبيف هسفن بانم وه ذخأيو نهرلا بانم ذخأي نم

 ( هماقمي ) نهترملا هفلختسي يذلا يأ ( هنأل ) كلذ ( زوجي ال : انلق )

 يرتشملا عم اهمسق مث راثلا نم هبيصن عاب نإو ) ‘ هدحو كلذ مسق هنأكف

 هدنع نوهرملا ) الثم ( فصنلا عاب نإو ى زاج ) هعيببل ( نهرلا بانم ذخاو

 راثلا عب نرإو ى ناهرلا رئاس اذك و ( زاج يرتشملا مساق مث هبيصن كسمأو

 . هبيصنو هقح يف هيضقيل نهرلا بيصن ذخأيف ةصخر ىلع زاج اهلك

 هدحو هعاب ام دعب نهرلا بانم وه يذلل الثم ( فصنلا كلذ ىرتشا ناو )
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 هوجولا يف لصأ ةمسق زوجت الو « اقفتي مل نإ زاج ًاضيأ هنم

 الو ، اهزرحل مامتو اهل حالص راثلا ةمسقو ى نهترملا ابلط نإ

 هلو ، لصألا كلذك

 يرتشملا نم يأ ( هنم ) هعاب مث همهس عاب ام دعب وأ همهس عاب مث هعاب ام دمب وأ
 ظفل ينعأ هطاقسإ و هءارش يرتشملا ىطاعت اك وأ هعيب ىطامت اك يأ ( اضيأ )

 اميمج ام"در وأ ءارشلاب هبيصن درو اهعاب نإ اذك و « ( زاج ) ىلوأ اضيأ
 ةدر زاوجل هنم هيرتشي مث هل هعيبي نأ ىلع يرتشملاو نهترملا يأ ( اقفتي مل نإ )
 وأ ةفيلخلا عيبك قافتإلا عقي مل اذإ ءادتباب اهءارش هل زوجي ال نمل ءارشلاب ةعلسلا

 هعيدك و « هيرتشم نم هيرتشي مث ى هيلع لكو وأ “ هيلع فلختسا نم لام ليك ولا
 عيبي سرأ ةمهتل كلذو 2 عئا رذلا يفرم ام ىلع ادقن هيرتشي مش نيدب .الام

 مث نهرلا بيصن كسمأو هبيصن نهترملا عاب نإ امأو « هل عجري هنأل صخرلا
 نهترملل ام لاصفنا مدع وهو روذحملا داع نكل تباث كلذ نإف هبصن ىرتشا

 . يرقشملا عم ةمسقلا دعب هبيصن ىرتشا نإ الإ نهارلل امو

 اهريغو ةروكذملا ( هوجولا يف ) ضورملا اذك و ( لصأ ةمسق زوجت الو )

 كيرشلا وه ناك اذإ نهارلا نم وأ نهارلا كيرش نم ( نهترملا اهبلط نا )
 اهىلعو ةكرشلا يف دقعنا نهرلا نأل اكرتشا اذإ نهترملا نم نهارلا اهبلط وأ نهترملل

 ليطعت نأل نهترملا ىلع اهك ردأ نهارلا كيرش اهبلط نإو “نهارلاو نهترملا لخد
 ةروكذملا هوجولا يف لصألا ةمسق زجت مل امنإ ( و ) ‘ لحي ال ررضلاو “ ررض هلام
 فطع ( اهزرحل مامتو اهل حالص رامثلا ةمسق ) : لوقن انأل نهترملا اهبلط اذإ
 وأ اهيف ءافو دجي دق هنألو ى هفعضت ةلعلا نآل نهرملا اضيأ زرحو حالصلل ريسفت
 يأ ( لو ) “ هزرحل امامت سيل هتمسق نإف ( لصألا كلذك الو ) ءافو ضعب
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 نإ هفلحيو ص ةيدعتب هنهر رايث نم ذخآ وأ لك آ كمسمتس نأ

 : مهلوقل ًانيمأ نكي مل نإ هنهار ولو ةمهتلا هيلع فقويو ء دحج
 انيمأ قحلت ال

 كسمتسي نأ ) هريغ كلذ لمعف اذإ نهارلا هلثمو ى ناك اذإ طلسملا هلثمو نهترملل

 طلغ وأ أطخب وأ ( ةيدعتب هنهر رامث نم ) آئيش دسفم وأ ( ذخآ وأ لكاب
 اهمكح هيلع يرجيف ( ةمهتلا هيلع فقويو ) هل نايب الو ( دحج نإ هفلحيو )
 نم عونمم هقحب قلعتم نهرلا نآل نهترملل كلذ ناك امنإ “ فلحي نأ لبق هسبحك
 طلسمل زاجو ؛هكلم يف قاب نهرلا نآل نهارلل زاجو ى هيف فرصتي نأ نهارلا
 ناك ولو نهترملل زوجيو “نمهارلل كلذ تبثي ال هنأ مهوتي اك ال ' نهترملل بئان هنأل

 يف نهرلا نأل كلذو ى طلسم هل ناك اذإ هل زوجي ال هنإ : لبق اك ال طلمملا هل

 طلسملا ناك اذإ طلسملاك يدنعهيف مصخ وهو ةرضملا عزن يف مدقلاك كلذو هقح

 مقي وأ هفلحيو يدتنملا ىلع ةمهتلا هل فقوي نأ يدنع بنجأللو « نكي م وأ
 هدنع نمو “ فاقوألا مئاقو دجسملا مئاقك كلذ يف مايق هل ناك اذإ ةداهشلا
 را۔۔ع ىعدا اذإو : هل تلق : ةقراشملا ضعب لاقو “ نونجم وأ هل بستحي ميتي

 بستحملا دارأف هبلع حصي ملو لجرلا ركنأف دجسملل اقح لجر ىلع دجسملا

 نم تممس ام ىلع دجسملا لام يف نيمي ال : لاق ؟ ال مأ فلحأ لجرلا نيمي دجسمل

 هلام نم نمض مصخلا هب ثرقي مل نإ ءيش يف دجسملل مصخلا نوكي نأ الإ « رثآلا »

 نوكي نأ ىسعف نمثلا هركنأف دجسملا لام نم ائيش هيلع عابو نوكي نأ لثم
 . نيمي اذه لثم يف

 نإ هنهار ) طلاغلا وأ ءىطاخلا وأ دسفملا وأ ذخألا وأ لكآلا ناك ( ولو )
 انيمأ قحلت ال : ممنلوقث انيمأ ) هوحن وأ لكألا هيلع ىعدملا كلذ ( نكي مل
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 ع كله نإ ةميقلا وأ رقأ نإ درلاب ربجأو . ةرضم نيمي الو ةمهت

 ء دسفأ ام ةميق هيف دسفم هيطعيو . هلصأك هديب ًانهر نوكف

 نهترملا عم الو هدحو نهارلل ال طلسملا اذكو 4 نيمأ ريغ نإو

 ص طلسم ناك نإ

 ص ةرضم نيمي الو ةمهت الف انيمأ ناك نإو ( ةرضم نيمي الو ) اهمكح يأ ( ةمهت
 .ةرضملا نيميو « ةرضملا نيمي نم عزني ال هنأو ، فلح مهتا اذإ نيمأ نيمألا : ليقو

 الب كلذ مغ يف هاقلأ و هتفلح ينإ هب عيمستلاب ناسنإلا رارضإ اهب دارب يتلا يه

 نإ ماكحألا يف اهيلع مالكلا يتايو ى كلذل الهأ هنوكم الو ص اهب مهتي ةرامأ

 نهترملا ىلإ نهرلا نم ذخا ام در ( درلاب ربجاو ) “ ىلاعتو كرابت هللا ءاش

 ةميقو (كله نإ) ذخأ ام ةميق "در وأ يأ ( ةميقلا وأ ) هبلع نيب وأ ( رقأ نإ )

 (هلصأك هديب انهر) ةميقلاو ذوخأملا دودرملا نيروكذملا دحأ ( نوكيف ) لكأ ام

 تمرغ ثبح هتميق تمرغ امو ذخأ ام در ثيح نهرلا يقاب سفن وهو

 امهريغ وأ نيتلأسملا يف لثملا نكمأ اذإو (دسفأ ام ةميق هيف دسفم هيطعيو )

 ص درلاب ربجأو : هلوق ىلإ دئاع ( نيمأ ريغ ) نهترملا ناك ( نإو ) “ لثملا مرغ
 هيطعيو نهترملا ىلإ درلاب ربجي يآ هيطعيو : هلوقو ى نهترملا ىلإ درلاب ربجي يأ
 . نيمأ ريغ نهترملا ناك ولو

 وأ درب نأ آنهار ناك ولو ءىطاخلا وأ طلافلا وأ يدعتملا ربجي ( اذكو )

 الو ( نهترملا عم الو هدحو نمارلل ال ) نيمأ ريغ نإو ( طلسملا ) يطعي
 هزجي مل انهار ىطعأ وأ در نإو ( طلسم ) لصح يأ ( ناك نإ ) هدحو نهترلل
 نإو ع نكي مل مأ طلسملا ناك كلذ يف ءاوسو ى خسفنا وأ دمب نهرلا كف نإ الإ
 طيلستلا نم طلسملا جرخ نإ الإ هزجي مل طلسملا ناك دقو هاطعأ وأ نهترملل در
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 : انيمأ ناك نإ هنبترم نم يزجت و « نهارلا ةللاحم هبف ًآدسفم يزجي الو

 ء نمضو انيمأ ناك نإ هنم اهئازجإ عم طلسملاب ال رم ايك هب خسفناو

 طلسملا ناك ولو هل درلا وأ نهترال ءاطعإلا يزجي : ليقو “ جارخإب وأ هدحو

 . هل قحلا نال

 قلعتل ءادتبا ( نهارلا ةللاحم) اذخآ وأ الك آ وأ ( هيف أدسفم يزجي الو )

 هجوب كف وأ نهرلا خسفنا ولف ‘ نهارلل هيف فرصت الو ى نهترملا قحي نهرلا
 هنهترم نم يزجت و ) امهدعب هيزجت اك كفلا وأ خسفلا ىلع ةقباسلا هتللاحم هأزجال
 نأ مزلتسي انيمأ هنوك و هقح يف قلعتم نهرلا نأل كلذ نمض و ( انيمأ ناك نإ

 (ه) ةللاحم (ب) نهرلا ( خسفناو ) هنيدنم هبسحي وأهيف للاح ام نهارلا يطعي
 رأ دسفملا نهترملا ةللاحمب يأ هتلاح وأ هلعفب يأ نهترملا وهو لاحلاب وأ هلعفب وأ

 زاج كيرش لحأ اذإ اذك و “ لح يف ركذ نم وأ دسفملا ةلمحي ذخألا وأ لكألا

 ردق وأ هقح نم لقأ يف هلحأ نإ كلذو ى نيمأ ريغ ولو : ليقو ث انيمأ ناك نإ

 اهنازجإ عم طلسملا ) ةللاحم ( ب ال ) اذه لبق يذلا بابلا يف ( رم اك ) هقح

 :ليقو“خسفني الو هنم لح يف ءالؤه لمج ام طلسملا ( نمضو انيمأ ناك نإ هنم

 طلسملا ةللاحمو ص نكي مل وأ طلسملا ناك نهترملا وأ نهارلا نم لك ةللاحم يزجت
 اذك ةعابت كنع تعزن : نيمألا لاق !ذإ : لاق نم لوق وهو ءانمأ اوناكاذإ
 ! رثألا هيف دوجوم وهو نكي مل وأ هديب ءيشلا ناك هقالطإ ىلع كلذو « كازجأ

 دهشت وأ هقح هيلإ لصوأ هنأ قحلا هل نم رقي ىتح يزجت الف نيمآلا ريغ امأو
 وأ كنع اهيطعأ وأ كنع اهتعزن : لاق اذإ هفدص نم لك يزجي : لبقو ى ةنيبلا
 يف نهرلاو نهترملا هلاح نإو “ نيمأ ريغ وه يذلا نالف كنع اهاطعأ دق : لاق
 :« هميرغ نبدلا رمأي ام » : باب يف مدقتو ؛ ءىربو نالوق خسفلا يفف طلسملا دي

 لجرلا هقدص نم لك : ليقو « انركذ ايف ةجح هلوق نوكي ال دحاولا نيمألا نأ
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 عاديتسا وأ ةفالخب نإو ث هديب ءيشلا ناك نمم لك نم يزجتو

 . هلفط لام يف دلاو اذكو 3 نمضو هوحنو

 لوقب ءىرب :« هتبحاصل نيدلا لاسرإ « : باب يفو ء هللا دنع هملعو هل ةحح

 لوق يف الإ ى هلوصوب ملعي ىتح نيمألا ريغ ال ص هتلصوأ : لاق نإ نيمآلا لوسرلا

 حمحصلاو“هلأسي مل ولو نيمألاب ءىرب : ليقو “ هللا دنع ةجح قيدصتلا : لاق نم
 . اهلغشب ملع اك هتمذ ةءاربب ملعيل تلصوأ : هل لوقب ىتح هب أربي ال هنأ

 وأ ليكوت وأ ( ةفالخب نإو هديب ءيشلا ناك نم لك نم ) ةللاحملا ( يزجت و )
 ناك نإ : ليقو ، هدي يف هنأل انيمأ نكي مل ولو ( هوحنو عاديتسا وأ ) رمأ
 نأ ملع وأ نمضي ال لح يف هلعج نم نأ ىتحلا هيلع نم ملع اذإو ( نمضو ) انيمأ
 هزجي مل كلذ يف هبار وأ آدحأ للاح اذإ نامضلا همزلي هنأ لهجي لح يف هلعج نم

 اذك و « نيمأ ريغ ناك ولو هلح يزجي هتلفط وأ ( هلفط لام يف دلاو اذكو ) هلح
 ى هيف للاح ام تايض دلاولا ىلعو ةيلوفطلا نم نج نإ : ليقو ى اقلطم هنونجم

 دلاولل نوكي ايف مهفالتخ.ا "دح ىلع لقاملا غلابلا هدلو لام نم هلح يف اوفلتخاو

 . هدلو لام نم
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 لصف

 { دعب اهؤطو زاج لبق اهنهترم ةجوز يه ةمأ تنهر نإ

 قح نم هز أل هلام ىلع هب ريض الو ‘ لبق اهأطي ملا نإو

 ء ةجوزلا

 لصف

 . اهؤطو زاج )نهرت نأ لبق يأ ( لبق اهنهترم ةجوز يم ةمأ تنهر نا )
 ةزمه ةزومهم فلألا تابثإب ( لبق اهاطي مل نإو ) تنهر ام دعب يأ ( دعب
 يأ < هيف تنهر يذلا ىحلا وهو ( هلام ىلع ) اهئطوب يأ (هب رهض ال و) ةنكاس

 ( ةجوزلا قح نم ) ءطولا ( هنأل ) هقح نم اهؤطو صقني الو اهئطوب خسفت ال
 نم : لوقي نأ ىلْؤألاف ؛ لاوقأ اهقح نم وأ اهيلع جوزلا قح نم وأ اهجوز ىلع
 ص هلك كلذ لمشيف اهنيب يذلا قحلا نم يأ ءاتلاو ميجلا نيب ءايلاب ةيجوزلا قح
 وه يذلا ريغلا قحل ءادأ هنأب بسنأ هنوكلو هل ارايتخا كلذ ىلع رصتقا هنأك و

 لاح لك ىلعو ى ابلاغ اضيأ هل عفن هنأ ىفخي ال نكل « نهترملل عفن ال نهرلا
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 ث هنم لهسأ نهرلاو ، عببلاك ريغلا قح يف الالح مرحي ال نهرلاو

 ص هملع نهرلا دقع قباس مدقتم نهرلا يف تباث "تح هنأل “ صقن الو خسف ال
 ةردق ال "قح ءطولا نالو ةيمست نهر هنأكف 2 يرايتخا ال مزال وهو

 مدع ف ىوقأ لب > دحأ لكل حابملا عفنلاك وهف « هعنم ىلع ةمألا بحاصل

 . هب خسفلا

 الف قحي نهرلا لبق هلعفي نأ هل ناك ام لك نأ كلذ دعب خيشلا ركذ دقو

 ( عيبلاك ريفلا قح يف ) انه ءطولا وهو ( لالح مرحي ال نهرلا و ) ‘ هدعب عنمب

 اهجوز نم ريغل اكلم اهنوك همرحي ال اهؤطو اهجوزل لحيو ةجوزتملا ةمألا عابت
 نكمأ ولو “هيف نهارلا كلم ءاقبل عيبلا نم يأ ( هنم لهسأ نهرلا و ) ى آلوأ هل

 نع "رم اك خسفنا اهسم نإف ءاهسمي ال : ليقو “هكلم جورخ ىلإ عيبلاب لوؤي نأ
 ءاهؤطوهل زوجي الف هل تنهر نأ دعب اهنهترمل ةجوز تناك نإ امأو “« ناوبدلا »

 ةمآلا نهارل زوجي هنأل كلذو “هقح نم ءطولا رقع بسحو تخسفنا اهئطو ن

 وأ هوحت وأ ليبقت وأ عايج هريغ وأ اهنهترم اهب عفتني الف ث اهنهترمل اهجوزي نأ
 فنصملا مالك ي ىف "رم دقو “ ناهترإلا خسفني وأ ناهترالا نم كفت ىتح ةوهش رظن

 ىلع و۔مف حاكنلا ىلإ اهنم جاتحا نمف ى ةمأ وأ ادبع نهرلا ناك اذإ هنأ خيشلاو

 . طلسملاو نهترملا نود نمهاأ رلا

 قلط وأ نهرلا يف هدنع دبع جو هز نإ ن نهترملا نأ : « ناويدلا » نع مدقتو

 مالك يف « "وأ ه لعلو ؛ ها كلذب نهرلا خسفني ملو هلعف زجي مل رهاظ رأ هبلع
 ىلمف جوزتلا ىلإ ايهنم جاتحا نمف ع ةمأو دبع ناك اذإ يأ « واولا ىنعمب خيشلا

 يف هب بطاخ نهارلا ىلع كلذ نأ دارأ وأ ‘ ضعبب اهضعب جوزي نأ نهارلا
 نيكلام اسيل طلسملاو نهترملاو ، هل ف"رصت ال هنآل انه "حصي ال ناك ولو ث ةلجلا

- ٢٥١ - 



 هلام نم بهذي الو . نهرلا دعب اهؤطو هلف اهنهترم ريغل تناك نإو

 نهرلا عم ناك نإ تدلو ام اهعم عاب؛و ص اهرهم لثم

 خيشلا هركذي ام لمحو “لوق هنأ ىلع كلذ لمح ىل'وآلاو ع اهجيوزتب نابطاخي الف

 نمارلل زوجي ال هنأ وه رخآ لوق ىلع نهرلا لبق امي جيوزتلا دييقت نم عضاوم يف
 هدقع يف يفكيف ى "دج هلزهو هدج حاكنلا ةنأل ى تباث لوق هنأل نهرلا جيوزت

 جز نإ دقعني الو اهجيوزت نهارلل زوجي ال : ليقو ى هل اكلم نهرلا نوك

 نهترملا هل ن ذأ نإ لب نهارلل اهىف فرصت الف ى ن نهترملا قح ةقمعتم اهنأل

 5 وأ هنذإ “نأل تخسفنا اهجوز نأ دعب زاجأ وأ هرعغل وأ هل اهجوزب

 اهؤاربتسا همزلي الو ص زاج اهنهرو ةمأ ىرست نمو ى اهنهار ىلإ اهرمأل عجر

 نإ : ليقو ى نهترملا هل نذأ نإ الإ هئطوب خسفنت الو : اهخسف وأ اهكف دعب

 هل نذأ ولو خسف ال : لبقو “ نهترملا هب هذخأي اهعم نم رلا ق اهرقعف اهئطو

 اهكلام اهجوز نأب ( اهنهترم ريغل ) ةجوز ةنوهرملا ةمآلا هذه ( تناك نإو )
 اهجوز وه ريغلا كلذو ى اهنهترم ريغل يأ ( هلف ره رخآل اهنهرو ناسنإل

 اهئطو نم عني الو ث اهقح الو هقح لطبي ال اهنهر نأل ( نهرلا دعب اهؤطو )
 رم اك نالوق هيفف نهارلل ادبع اهجوز ناك نإ الإ نهترملل ادبع ناك ولو اهجوز

 ه( اهرهم لثم ) اهنهت رم لام نم يأ ( هلام نم.بهذي الو ) “« ناويدلا » يف اك

 اهنم صقن اهئطو نإ انضرف ولو هيف امب « نهرلا باهذ ه باب نم اهئطو سيلف
 ءارذع تناك نإ الإ صقن هنأ ملسن ال انأ اهس الو ةيجوزلا قوقحو اذه ضرامتل

 . ةيمستلا نهرك ةجوزلا نهر نألو ى ةيجوزلا قح هنكل صقن هنإف

 ف ناك ن ! ي ] يه وهو > ) نهرلا عم 21 نا تدلو ام اهعم عابيو (

 كل ا۔متنهر : هل لاقف ص اجراخ ناك وأ دلوب ل وأ دلو نهرلا دقع لاح اهنطب

- ٢٥٢ 



 نهارلا اهجوز نإو ، عيبلا تقو نطبلا يفام عابيو « دعب اثداح ال
 وأ هدعب نإو 2 هنم تدلو ام هلع ررح نهرلا لبق هنم مرحم

 هدقع دنع ىنثتسيو ، لضف هب نكي

 يف ام ) اهعم ( عابيو ) “ عيبلا لبق ادولوم ( هدعب اثداح ال ) اذه اهدلوو

 كدلوي ملو ثدح وأ دقعلا لبق اهنطب يف ناك ءاوس ( عيبلا تقو ) اهنطب ( نطبلا

 يف طوسبم مالك مدقتو ى تالغلاو ناويحلا رئاس اذك و ى اقلطم عابي : ليقو

 ابئان وأ انهار نوكي نأ حلصي نم يأ ( نهارلا اهجةوز نإو ) ث كلذ
 هيخأ نبا وأ هيخأل ةمألا جوزب نأ لثم كلذو ص لاجرلا نم : ( هنم مرحف )

 (نهرلا لنبق ) دلو ام هل لحي ال نمم كلذ وحنو ص هدجل وأ هيبآل وأ هتخأ نا وأ
 همرحم اهنه « ةرم اك نانوهرم امهو هتمأ وأ هدبع جيوزت هل ان'زجأ اذإ هدعب وأ

 نم ةمآلا تدلو ام يأ ( هنم تدلو ام هيلع ررح ) هريغل وأ هب اهجوز يذلا
 همملهتمأ جوزي نأ لثم ررحت مل دلو ام هل لحي يذلا مرحم اهجوز نإ و « همرحم

 قتع مرحم اذ كلم نمم » : للع هلوقل > لالح مملا تنب نإف اتنب تدلوف

 هلبق هتدلو نإ اهس الو “ نهرلا دعب يأ ( هدعب ) هتدلو ( نإو ) ، )١' « هيلع
 دقو نهترملا قح نع ( لضف ) ةمألا وه يذلا نهرلا يف يأ ( هب نكي مل وأ )
 عجري لضفلا نأل هدعب اهجوز دقو لضف هيف ناك نإ اهس الو“نهرلا دعب اهجوز
 نأل نكي مل وأ لضفلا ناك دعب وأ لبق هتدلو :انلق امنإو نهرلا كفي مل ولو هيلإ
 . نهترملا لام نم بهذي الو رح هنآل نهرلا يف لخاد ريغ دلولا كلذ

 ىنثتسي اك “ دلو ام هيلع مرحي يذلا همرحم نم تدلو ام يأ ( ىنثتسيو )
 اهدنع هروضح نهرلا يف هلوخد مهوتي الئل نهرلا دقع يأ ( هدقع دنع ) لجلا

 . ينطقرادلاو ةحام نبا هارر ) آ (

_ ٢٥٣ 



 هنأل ، عيبلاك دعب اهاًرستي الف لبق اهارست نإو 2 عيبلاك

 . هيلإ لوؤي

 مألا نيب قرفلا نع يهنلا ثيدحل هلوخد مهوتي ال وأ اهنع ينغتسي ال هنوكب وأ

 نم دب ال لفط رح دلو اهل ةمأ لك اذكو ى رح هنأ نهترملا ملعي ملو « اهدلوو

 هنثقسي مل ولو “ ( عيبلا ) يف هينثتسي اي ( ك ) نهرلا دنعو عيبلا دنع هئانثتسا

 يف نهرلا عقو نإو ‘ رح دلولاو زئاج ريغ ىلع نهرلا ةدقع لاتشال نهرلا خسفنا
 عيبلا حصي : لقو “ زئاج ربغ ىلع لاتشإلل عيبلاو نهرلا حخسفنا عيبلا ةدقع

 :لبقو ث درب ال بيعملا نهرلا نكل ى ابيع ناك ولو لمحلاو دلولاو زئاجلا نهرلا و

 ص هلك نهرلا لطبيو عيبلا "حصي : ليقو « "رم اك بيعم ريغ نهترملا كرديو ةدرب
 حصي ال ناك اذإ نهرلا يف الو عيبلا يف دلولا ءانثتسا بجي ال هنأ يدنع يذلاو

 بجي امنإو ىنغتسي ال ناكو رضح ولو ةدقعلا هلمشت ال نأ ديرأ وأ هنهر وأ هعسب
 ديرأ وأ ارح ناك اذإ اك مألا عم هنهر وأ هعيب "حصي ال ناك اذإ: لمحلا ءانثتسا

 اهجوزي نأ لثم هدلو مرحي ال هنم مرحم اهج“وز نإ امأو « دقعلا يف لخدي ال نأ
 ةلغ يف قباسلا فالخلا ىلع نهرلا يف لخديف تدلو ام هيلع ررحي الف « هتمل

 ( اهاآرستي الف ) نهرلا لبق يأ ( لبق ) اهنهار ( اهاوست نإو ) ‘ نرلا
 فرح تابثإ عم ةمضلا ريدقت طاقسإب مزجلا ةغل ىلع يهن وأ يهنلا ىنعمب يفن

 اهب لعفي ال يأ « اهي"رست زوجي ال نأ عرشلا كح يأ ىنعمو « اظفل يفن وأ ةلعلا
 هل ةيرس اهنوك ءاقب عم “نهرلا دعب يأ (دعب) “ عيبو مظو نم ةيرسلاب لعفي ام
 ء دحاو قدصاملاو عاججلا رسلا يناعم نم نإف « اهعماجي الف دارأ وأ

 ء ةر إلا هزىلطتك كلذ نع تجرخ لب ى اهنهر نأ دعب ةيرس اهذختي ال وأ

 ةيرس ىقبت ال اي ( ك ) : هلوق ةظفللا نم هردابت عم اذهل لديو

 نهترال قح وهو عيبلا ىلإ يأ (هيلإ لوؤي ) نهرلا يأ ( هنأل عيبلا ) دعب

- ٢٥٤ 



 نوكيو ه اهنهار ولو ء اهرقع نهرلا دعب اهثطاو مرغي نأ اهنهترملو
 دحلا عفدو > طلسم وأ اهنهترم ولو هربغ ال هسسن تبثو » هدبب ًانهر

 { ةهبشلاب اهنهترم نع

 هنأو اهنهر نأ دعب اهعامج هل زوح هنأ لوق مدقتو كهريغ الو نما رلا هنع هدرب ال

 . هب نهترملا هرمأ نإ الإ حخسفنت ال

 نأ يأ ( اهرقع نهرلا دعب اهنطاو مرفي نأ ) طلسملا وأ ( اهنهترملو )
 تناك نإ اهرشع فصن وأ اركب تناك نإ اهتميق رشع وهو اهرقع هيدأتسي

 كلذك و ص نهارلا مرغت كرتي نأ هلو ى ( اهنهار ) ءىطاولا ناك ( ولو ) اببث
 نوكي خسفلا مدعب لوقلا ىلعو ى اطلسم وأ اهنهترم ولو اهئطاو مرغي نأ نمهارلل

 اثطاو مهدحأ مرغي الو“ءىطاولا وه ناك ولو نهترملا وأ طلسملا ديب انهر اهرقع

 نإ طلسملا ديب نوكيو نهترملا ديب يأ( هديب انهر ) اهرقع ( نوكيو ) جوزتب
 يأ ( هريغ ) بسن ( ال ) اهئطو نإ نهارلا بسن يأ ( هبسن تبثو ) ى ناك
 وأ دلجلا (دحلا عفدو “اطلسم وأ اهنهترم ) ريغلا كلذ ناك ( ولو ) هريغ اهئطو
 ةهبشل يأ ( ةهبشلاب ) اهئطو اذإ ( اهنهترم نع ) ةفينح يبأ دنعو اندنع مجرلا
 ء هلام ق ةنوهرم الو هل اكلم تسدل اهنال طلسملا نع ال هلام يف ةنوهرم اهنأ

 عوفدملا نآل ةهبشلاب دحلا عفد اذإ بدألا نم رثكأ برضي وأ بدؤي" نأ مامإللو
 مامإللف ع عفد دح لكو « ةقرسلا يف عطقلاو دلجلاو مجرلا وحن نم دوهعملا دحلا
 لعف اذإو ى بجاولا دحلا نود يذلا دحلا دري امم هنم رثكأ وه امو بيدأتلا

 بسحب بيدأت مالكب فنعيف اقلطم برضلا هنع عفد ةهبشل بيدأتلا بجوم
 . ةحلصملا

-- ٥٥ ٢ 



 . نهارل نإو : قباس حاكنب ال هب هنذإب وأ هئطوب نهرلا خسفناو
 > ابلح ءانثتساو اهعب اهنهترملو

 نهترملا ءطو زاوجي لئاق الو 'اءتاهبشلاب دودحلا اوأر"دإ » : ثيدحلا يفو

 ءطو نود ال :ليقو ى نهترملا ءطوب يأ ( هنطوب نهرلا خسفناو ( جوزت الب

 نهترملا نذإب يأ ( هنذإب وأ ) طلسملا ءطوب خسفني : ليقو “ نهارلاو طلسملا

 نم هخسفي يذلا ءطولاو ، أطي ىتح هنذإب خسفني ال : ليقو « ءطولاب يأ ( هب )
 يأ ( حاكنب ) ناك يذلا هئطو ( ال ) جوزت الب ناك يذلا هئطو وه نهترملا

 ميرغت الو خسف الف قباس جوزتي ناك يذلا امأ ى نهرلا ىلع ( قباس ) جوزت

 ولو اهئط و يف نهترملا نذإب خسفني يأ ى هنذإب : هلوق ىلإ دئاع ( نهارل نإو )
 نمارللف دحأل نهترملا نذأ اذإو هنذإب نهارلا اهأطي ىتح : ليقف ى اهنهارل نذأ

 دحأل نذإ اذإ نهترملا طلسملا وأ نهارلا مرغي الو ى هميرغت نهترملا وأ طلسملا وأ

 لب مكحلا يف نذأ اذإ ايهنم رخآلا نهترملا وأ طلسملا مرفي ال اذك و ص ءىطاولا لب

 مرغي ال نهارلا اذكو نذأ اذإ نهارلا هعمرفي ال طلسملا اذك و “ ءىطاولا
 الو ص مهنم نذأ نم لكل هللا دنع ممرغتلا مهلو ‘ ءىطاولا لب نذأ اذإ طلسملا
 هب قلعت نم هل همف نذأ دقو ى هلام اهنأل نهترملا هل نذأ نإ نهار ىلع رقع نامض

 هلل نوذأمل اهقاسو مهدحأ نذأ اذإو ‘ نهترملا لام نم طقسي ال نكل ص هقح

 . هل نوذأملا وأ نذإلا مرغي نأ مهنم هريغلف

 نأب نهترملا نم ناك اذإ اك نهارلا نم ( اهلمح ءانثتساو اهعيب اهنهترملو )

 لحي ال ام ىلع هلاتشال عيبلا خسفنا هنثتسي مل نإو “"رم ام ىلع نهرلا لبق اهجوزت

 )١( هيلع قفتم .

 س _ ٦ ٥



 . ث هب نهارلا ىلع عجرو 7 اهباهذب هلام بهذن مل هببسب تتام نإو

 ماعط نئازخ نهترملل هيفو ًاتوناح وأ اتيب وأ آراد نهر نمو

 1 > هدعب هلامل لخدي نأ هلف » نهرلا لبق هعبد و وأ عاتم وأ

 نم ناك نإ و““رح هتيرس نم ديسلا دلوو يرستملا نينج وهو ارح عاب هنآل هعنب

 نم ناك نإ و ى نهرلا ةلغ ةلغلا يف قباسلا فالخلا ىلع عابت امك عابي ةلغ وهف ىنز
 نم دب الف يرستلاب نهارلل ناك نإ و ص زاج هانثتسا نإ و “ هنثقسي الف نهترملا

 ,"رستب نهارلا نم وبمه يذلا لملا ببسب يأ ( هببسب تتام نإو ) “ هئانثتسا

 اهباهذ يف ببسلا وه نهارلا نآل ( اباهني ) نهترملا لام يأ ( هلام بهذي مل )
 ةدالولاب اهنم صقن ام اذك و ص هلامب يأ ( هب نهارلا ىلع ) نهترملا ( عجرو )
 هلام نم تههذ هب تتامو حاكنب نهترملا نم لمحلا ناك نإو ى هلا۔م نم بهذي ال
 لوق ىلع هعافتناب نهرلا خسفب لقن ملو « هنم.ينزي ناك نإ اذك و ، ببسلا هنأل

 تتامو تلمحو اهب ئنز نم اهمرغي الو « نهترملا لام نم بهذت هريغ نم ينزي وأ
 تتامف ارهق ولو ةرحب ىنز نم دو قلا الو ةيدلا مزلت ال اذك و ى مكحلا يف اهلمحب
 . كحلا يف هنم لمجب

 ءانإ و بارقو قودنصك كلذ ريغ وأ ( اتوناح وأ اتيب وأ اراد نهر نمو )

 زي غ وأ باود وأ مهارد وأ ريناند .وأ (.عاتم وأ ماغط نئازخ نهترمال هيفو )

 كلذ وحن وأ ( ةعيدو وأ ) عاتم ظفل يف كلذ لاخدإل لمتحيو .ى لاملا نم كلذ

 يأ ( هدعب هلامل )هرمأب وأ هلامب وأ هديب وأ هسفنب ( لخدي نأ هلف نهرلا لبق )
 نأ هلو ى اعضوم همق هل لدبي الو ث هحلصي وأ هضعب وأ هلك هجرخيل نهرلا دعب

 اك ) تارملا كلت نود وأ ةرمب هجارخإ نكمأ ولو ائيشف ائيش هجرخي نأو هيقبي

 - ٢٥٧ _ ) ج١١- لينلا ۔١٧٢(



 اهنكسي الف اهنهترا مث اهنكس نإو س هيف ةدايز الب هلبق بهذي
 عنمي ال :قحب نهرلا لبق هلعف هلام ال نيزخلاك ال دعب
 > لدعب هتنم

 لوخدلا نأل يل رهظي ام اذه ؤ ىرخأ دعب ةرم نهرلا لبق يأ ( هلبق بهني
 للا دبع وبأ لاقو ‘ هحالص بسحي هل ىقح لب نهرلا لبق هنم عنمي ال كلذك هيلإ
 يف هلام جارخإ ىلع ردق اذإ ارارم لخدي نأ لحي ال : ةتس يبأ نب ورمع نب دمحم

 دعب ايف اهنكاس ثبلك هريركت مدع ناكمإ عم لوخدلا ريركت نأل اهنم لقأ
 نم جرخا اذإف > ثداح ناهت را دعب عافتنا ةدايزلا نال ) هيف ةدايز الب ( اهناهت را

 نأ ىرت الأ ى ةدايز هجارخإ دعب هلاخدإ نآل هيف هلخدي نأ هل زجي مل ائيش كلذ

 مث هيف نم قير جرخأ نمو ى زوجي ال هلبق هيف نكاس هنأ عم نهرلا دعب هيف هثبل
 . خسفنا هاقبأ و كلام جرخأ « هبحاص هل لاق نإو ؛ هموص دسف هعلبو هدر

 مث “ حصو زاج ( اهنهترا مث ) اهارتكا نإ هنآل ءاركلاب ال ( اهنكس نإو )
 زوجي الف عافتنا كلذف دعب اليلق ولو اهيف ثبل نإف ى ( دعب اهنكسي الف ) اهنهترا
 (نيزخلاك ال) تاعافتنالا رئاسك اهنكس نإف ى دارأ نإ هعاتم جارخإ الإ دمب هل

 ( قحع نهرلا لبق هلعف هلام نأل ) : هلوق دمب اهنكسي الف : هلوق للعو ى هوحنو
 عنمي ال هنإف عيبلا ةلأسملا لصأ ( دعب هنم عنمي ال ) ةعيدولا عضوو نيزخلاك

 نيزخلاو ىنكسلا نيب قرفلاو ى عيبلا دعب هلام ىلإ لوخدلا نم عئابلا يرتشملا
 هلام ىلإ لوخدلا نم تد.لا وحن وأ تيبلا بحاص هعنم ول نزخلا نأ ‘ هوحن و

 ريغ نيزخلا ىنكس اضيأو ى عنم هعنم اذإ نوكسلاو « كلذب عنمي مل نهرلا لبق
 لبق نكس ام ءارك هلو “هل لعف هسفن هانكس ولوألا هلعفنع ببست ولو هل لعف

 . ءاركلا حخسقنا و نمرلا
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 لخدي مل تاودألا نم هوحن وأ جرس اهيلع ةباد نهترا نمو

 دنع لاق نإو { عيبلاك ال دقعلا دنع هطرتشي مل نإ نهرلا يف

 هثراو هعيبي الف ، هبر مسي ملو ، اذك يف نهر يدنع اذه : هتوم

 فوتسيو

 ماجللاو ةيواحلاك ( تاودألا نم هوحن وأ جرس اهيلع ةباد نهترا نمو )
 نكل ى اهيلع نكي مل نإ ابس الو ( دقملا دنع هطرتشي مل نإ نهرلا يف لخدي م )
 دقع دنع ناك اذإ ( عيبلا ) يف لخدي اي ( ك ) لخدي ( ال ) باغ وأ رضح
 ىلع يتأي عيبلا موس نأل : خيشلا لاق ؛ هلحم يف ًرم ام ىلع ارضاح وأ اهيلع عيبلا
 تاإف نهرلا فالخي كلذ نودب عيبملاب عفتني الو مزج ميبلا نأ ينعي ى كلذ

 يف بك ر ام الإ هب قثوتسي لب هيلإ لوؤي نأ نكمأ ولو “عيب مزجي سيل هدقع
 ا_۔هب لعنت ىتلا دولجلاو سرفلا لجر اهب لعنت ىلا ديادحلاك رارمتسالا ىلع ةبادلا

 لك اذكو ‘ بك رم وهو دقع نإ عيبلاك نهرلا يف لخدي هنإف ريعبلا لجرأ
 نم لفسألا قشلاكو رادلاو تويبلا باوبأك هيف لخدي نهرلا يف بكر ام

 رم اك تنهر اذإ رجشلاو ضرألا ءاملا عبت يفو ضرألا يف ينبملا ىحرلا

 . عويبلا يف

 ملو ك اذك يق نهر يدنع ) ض رملا اذه ي 1 ) اذه : هتوم دنع لاق نا و )

 تابثإب ص يفوتسي : ةخسن يفو « ( فوتسي ) ال ( و هثراو هعيبي الف هبر ممي
 «ال» ريدقت ىلع وأ ةلملا فرح تابثإ عم ةكرحلا ريدقت طاقسإب مزجلا ةغلىلع ءابلا
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 اهدمب ةلمجلا و “اهلبق ةيهانلا «ال»ىلع يهنلا اهانعمو “اهدمعب ةلجملا عم ةفوطعم ةيفان

 هعبي ال يأ « يفوتسي وهو هميي ال يأ « فوذحم أدتبم عم ةردقم لاح ةلجلا وأ

 (هقح هنم) الصأ عيبلاىلع مدقي مل هل اردقم هعبي ال ناك اذإف “ءافيتسالا اردقم

 : ليقو ‘ يصو دعب ايصو نوصويو هبحاص نع نوثحبيو ةثرولا هظفحي لب
 رجآلا نيب هورّسخ نيبت اذإو ى ءارقفلا ىلع هنمثب اوقدصتو هوعاب اوسيأ اذإ

 اودجوو ى هبر مسي ملو “ اذك يف يدنع نهر اذه : لاق نإ الإ « هل نامضلاو

 امو « نوفوتسيو هنوعيبي مهنإف ى نالفل هنأ و ی كلذ يف هدنع نهر هنأ ىلع انايب

 "د_ح ىلع هب اوق بصت وأ هب هملإ !وصوأ هنم اوسيأ اذإو < هبحاصل هوظفح يقب

 هوعيبي الف هبحاص نيبتي ملو اذك يف هدنع نهر هنأ انايب لوذجؤ نإو“توكذ ام

 : ليقو ؤ هب نوقدصتيو هنوعيبي وأ هب نوصويو هنوظفحي لب ى اوفوتسنيو

 نإو ى هب اوقدصت وأ هب اوصوأ و هوظقح ءيش يقب نإو « نوفوتسيو هنوعيبي

 اودجي مل ولو « اوفوتساو اوعاب هبحاص ىمسو اذك يف يدنع نهر اذه : لاق

 نيدلا ركنأو هبحاص ءاج نإ هنأ الإ “ مهثروم دي يف ضوبقم ضرع هنال انايب

 ص مهثروم لوقب هوعيبي ال : ليقو ى عيبلا خسفن! مف نايب الو نهرلا وأ

 . هسفنل ع دم هنأل همحاص ىعس ولو

 يف نهر هنأ ىعداو “هريغل وهف هريغل لاملا نأ رقأ هنأ فنضملا مالك هجوو
 الف هبحاص ىمس نإ اذك و : هوعدي الف ةنىبب الإ اننع ر سيلف هل ناسب الو هدي

 يفوتسيو هعيبي نأ ( صخرو ) ص نبدلاو نهرلاب كلاملا رارقإب الإ ةجح نوكي



 . . .هيلع ردق ام هبرل ناك نإ لضفلا لاصبإ بلطيو

 ضوبقمضرع هنآلزهركلذ نأىلع وأ نيدلا لع انايب دجي ملوهبحاص مسي مل ولوهنم

 يتأيس اك هنم هكشلمتل نهر هنأ هل لقي مل ول هيف دعاقلا وه نوكي هثروم دي يف

 هدي يف هنأل هعيب يف مكاحلا نايتإ ىلإ جاتحي ال ضوبقملا نهرلا نأ خيشلا مالك يف

 نايبل جاتحي ملف ‘ هيف دومقلاب لمحت نهر هنإ لاق الو « ه ١ هيف دعاقلا وهو

 . نهرلا مسر ىلع هعيبي نأب هرارقإب هلمع و

 ( هبرل ) لصح يأ ( ناك نإ لضفلا لاصيإ بلطي ) هنإف هعاب اذإ ( و )
 ةدم وأ لاصيإلا ىلع ةردقلا ةدم يأ (هيلع ردق ام ) لاصيإب قلعتم هبر ىلإ يأ
 هملع ردق ًآالاصيإ لضفلا لاصيإ وأ هملع ردق ابلط بلطي وأ بلطلا ىلع ةردقلا

 يقبي ال يأ © هيلع ردق ابلط يأ ص ةفوصوم ةركن وأ ةيردصم ةيفرظ « ام » ف

 "دح ىلع هب اوصوأ وأ هب اوقدصت اوسيأ اذإف “ ائيش بلطلا ىف هدهج نم

 . عأ هللاو “ رم ام

 كلذ مدقتو ى هعيبي : ليقو ى هعبي الف نهرلا بحاص نهترملا لهج نإو

 نم يضقيو نهرلا عيبي هنإف نهرلا بحاص يسن نإ : هيفو ؛ . ناويدلا ه نع
 .هنم سئي وأ هبحاص ءيجي ىتح هكسميلف ءيش لضف نإف « هلام سأر هنم
 .عيبي هنإف ‘ باغ وأ لقع لاز وأ دقف" وأ نهارلا تام نإ كلذك و « هقفنيف

 ص اضيأ هعبي الف هريغ عم نهرلا هيلع لكاشت نإ و « اهلك هوجولا هذه يف
 لك يف هل نهر ام هيلع لك اشتف ىتش نويد يف دحاو ,لجر نم نيئيش نهر نإو
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 مهاردلا يف وأ ريناندلا يف نهرلا نزاك نإ : هيفو ى هل نيبتي ىتح هعبي الف نيد

 لكاشت وأ هيف نهر اه ةلج هيلع لَكاشتف لاكي وأ نزوي ام لك يف وأ

 ؛ ھا هل نيبتي ىتح نمثلا كسميو هعيبي هنإف ى هيف نهر ىذلا سنج هيلع
 م

 . ملعأ هللا و
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 باب

 ناك نإ امكاح يتأيو ، هنهر عيب هنيد لجأ لولح دعب هل زاج
 اذك عيب لبق نم ا ذكو اذك هملع ل نالف نب نالف : هل ل وقي و « الصأ

 لح دقو > ١ ذك لجال > ( ذكو

 باب

 نمرلا عيب يف

 ص هريغ ىلعو هيلع وأ عيبلا ىلع طلسملا نكي مل نإ ى نهترملل يأ ( هل زاج )
 ( اكاح يتنايو“هنمر عيب هنيد لجأ لولح دعب ) “ طلسدلل ينعأ ء هلف ناك نإو

 نودب عاب نإو ى ( فصأ ) نهرلا ( ناك نإ ) ناطلسلا وأ مامإلا وأ ةعامجلا هلثم

 يزجيو ى رابخإلا ةهج ىلع ( هل لوقيو ) ى عيبلا لطبي م هلثم وأ مكاحلا يتأي نأ
 ؛نالف تنب ةنالف وأ (ندلف نب نالف): هسفنل دهشي ال ذإ ةداهشلا ةهج ىلع ال كلذ

 هيلع يل ) نيبتي قح هب:نيبتي ام وأ رثكأ وأ ادج داز كلذب نهارلا نيبتي مل نإو
 اذك لبق نم وأ « اذك ش'رأ لبق نم وأ ى ( اذكو اذك عيب لبق نم اذكو اذك

 . ى لجألا ( آلح دقو ى اذك لجأل ) قوقحلا نم هيف نهرلا زوجي ام لك نم اذك و
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 لجأو 9 هدعب و لجألا ىلع عابي ًانهر اذك ناكم يف اذك هيف يل نهرو

 دقعلا يف الوأ اهطرش نإ هطورش ىلع يتأي مث س نيدلا لجأ ىلع هعيب

 هد وہشب هنت أنف ، كلذ يل نب : هل لوقي ش

 :لاقو « لح دقو اذك لجأل : هلوق طقسأ لجؤم ريغ قحلا وأ نيدلا ناك نإ و
 امب كلذ هل نيبي ( اذك ناكم يف اذك هيف يل نهرو ) « لجأ الب لولحلا ىلع وه
 عابي انهر ) ‘ساب الف مهلسرب مل نإو “هءانمأ هبلإ لسرأ هفرمي مل نإو « هفرعي
 نأ ىلع نهرلا ادقع نإ و ى ( نيدلا لجأ ىلع هعيب لجاو : هدعب و لجألا ىنع

 يف هلك كلذ ركذ ؛ زاج ع ىضقيف لجالا ىلإ هنمث ظفحيو نيدلا لجأ ليق عابلي
 . « ناويدلا »

 نهرلا عيبي هنإف “ نيدلا لجأ لحي نأ لبق نهرلا عيب لجأ ؟لح نإو

 ةلزنمب نهرلا ن نوكيو هلام يف هيضقبف ‘ نيدلا لجأ لحي ىتح نمثلا كسميو

 ص كلذ هبشأ امو خاسفنإلاو باهذلا يف هيناعم عيمج يف نيدلا "لحي مل ام نهرلا
 ىلإ هنمث عفريو هميبيف هداسف فاخ ام الإ لجألا "لحي ىتح ومنلاو ةلقلا عيبي الو

 فخي مل ولو اهعاب حلصأ ةلغلا عيب ىأر نإ : ليقو ى هلام يف هيضقيف لجألا

 لبق نهرلا نم هداسف فاخ ام اذك و « لجألا دنع هلام يف نمثلا يضقيف اهداسف

 (دقعلا يف ألوأ اهطرش نإ هطورش ىلع ) ركذلاب ( يتاي مث ) اضيأ هعبيلف لجألا
 هعمب طلسملا دارأ وأ نهارلا تومب هعيب دارأف ايرخس: ناك نإ و ؛ دقعلا دمب وأ

 توم عم وأ هتومب نهترملا ثراو دارأ وأ اهتوم وأ نهترملا توم وأ نهارلا توب

 يذلا( كلذ يل نيب : هل ) مكاحلا ( لوقي مث ) “ يرخس هنأ رك ذ اضيأ نهارلا

 (هدوهشب) هيتأي وأ كلذب هل "رقي نهارلاب ه(يتأيف ) كلذب وه ملمي مل نإ يعدت
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 طلغ ناف > لوألا هب هريخ كلذك ربخلاب اوتأيف هيلع هقث وت وأ

 هرمأي مث س كلذك هريغ غلبي مث . ةداهشلاك ال داعأ

 هعسبب مك احلا

 ىلع يأ ( هيلع هقيثوت ) باتكب ( وأ ) ص زوجي امك ةداهشلا مهنع لمحت نمب يأ
 هيف اوناك ولو ةبتكلا تزاج و ى هريغ ىق اوناك وأ لزنملا ريغ نم اوناك نإ نمها رلا

 مهتلزنمب مهنع بتك ام نإف ى مهباتكب وأ مهسفنأب دوهشلا يأ ( اوتايف )

 اوربخم نأ مزلي الو ى ىحلا مه اولاق فلاخ نإ و “ نهترملا لاق اك ( كلذك ربخلاب )

 مهرمأ ناكو كزاج اهتهج ىلع اوتأ نإ و كربخلا يزجي لب « ةداهشلا ةهج ىلع مكاحلا
 يذلا رمآلا ناك نإ الثم ثلاثلاو يناثلا لوةي مث « ( لوألا هب هربخي ) ‘ ىوقأ

 ليصفتلا ىلع رابخإلا داعأ نإو “كلذك يدنع وه يدنع حيحص اذه هب كزبخأ

 رضح نإو ص كلذ معي امدعب فنصملا رك ذ اك نسحأف لوآلا و نهارلا لعف ايك

 كلذك و ى زاج ى لاق اجك مالكلا اوداعأ وأ هوقةدصف نهترملا رابخإ دنع دوهشلا

 لامجإلاب اذكمه اوفلتخاف « رخآلا لصفو “ رخآلا لوقي ام ضعب لمجأ نإ زوج
 ءاش نإو « رابخا كربخأ : مكاحلل مهنم لك لوقيو.“ اورثك ولو ليصفتلاو

 نهارلا وأ هريغ وأ لوآلا ( طلغ نإف ) ، ةداهشلا ةفصب اوتأ و ‘ دهشأ : لاق

 نأو طلغلا ىعدا مث دهش اذإ هنإف ى ( ةداهشلاك ال ) هنع لبقيو قحلاب ( داعأ )
 ربخلا وأ دهاشلا رضي الو “ اهقدص نيبت نإ الإ ، هتداهش تدير “ اذك وه ىحلا

 يف داعأو ناسللا قبس نم مالكلا دنع عقي وه امم هطلغو هناسل طاغ نم ناك ام

 وأ ليصفتلا ىلع ةداعإلاب ( كلذك ) ةداهشلا وأ ربخلا ( هريغ غلبي مث ) هنيح

 هعيبب مكاحلا هرمأي مث ) ى ةداهشلاو ربخلاب مهفلاخت رضي الو ى افنآ رم امك لامجإلاب
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 ربخي مل نإو « اهقفو ىلع ةداهشلاو ى هتوعد تزاجو هدوهش لبق نإ

 ركني مل نإ ةيصولا ةفيلخلا اذكو ، ركنأ ولو ربخلا يزجيو ، هنهار

 ليقو ص ةداهشلاو هروضحب هيلع ةوعدلا الإ هيزجي الف الإو ثراولا

 نهرلا يف

 ةداهشلا و ) نهترملا ةوعد يأ ( هتوعد تزاجو ) 0 مهضر يأ (هدوهش لبق نإ

 يضر اذإ نهارلا ( ركنا ولو ربخلا يزجيو “ هنهار ربخي مل نإو ى اهقفو ىلع
 رمأي مل زوجي ال امم نبةدلا وأ نهرلا نوكك زجت مل نإو ى نيربلا وأ دوهشلا مكاحلا
 دوهشب نهارلا ىتأ نإو ، نيربخلا ؤأ هدوهش لبقي مل نإ اذك و « هعيبب كاخا

 . هل كح نيدلا ءاضق وأ هخسف وأ نهرلا "كف

 ىلع وأ ايهيلع دهشتسي ةةفال_خ{او ةيصولا يعدي ( ةيصولا ةفيلخلا اذكو )

 ةفالخلا ىوعد لبقي هنأ هبشلا هجوو “ربخلا يزجيو « هلك رم ام "دح ىلع ةفالخلا

 هرمأيو ةفالخلاو ةيصولا (ثراولا ركني مل نإ) هاوعد قفو ىلع نيربخم وأ دوهشب
 رضحي مل ولو ةزئاج ةيصولا :تناكو « نيربخملا وأ دوهشلا يضر نإ ذافنإلاب مكاحلا
 ص ةفالخلا وأ اهلصأ ةيصولا ركنأ لب ص ركني مل ثراولا نكي ( الإو ) ثراولا

 وأ اقيقحت نهترملا دي يف هنإف “ ضرملا نهار فالخب هدي يف ءيش ال هنأل كلذو

 نهر ولو ةفيلخلل ربج الو ضبقلا ىلع نهارلا ربجيف هدي يف نوكي ال ناب اكح
 ( هيزجي الف ) “ ذفنيف رخآ الام همطمي نأ فراولل نأل ى هضقو "لام هدي ف

 ةموصخلا مسرب ىوعدلا يأ ص ثراولا ىلع يأ ( هيلع ةوعدلا الإ ) ةفيلخلا يأ

 . اهلصأ نم ةيصولا وأ ةفالخلا نم ركنأ امب ( ةداهشلاو “ هروضح )

 الو ص نهارلا نم راكنإلا مقي مل اذإ رابخإلا يزجي هنأ ( نهرلا يف ليقو )
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 هيلع يصقتسيو نهرلا ىلع يداني هنإف نهارلا ركنأ نإ كلذك
 هيرتشم هنهار ضراع نإف ، مهيديأ نيب هعيبي مث دوهشلا ملع ىلع
 ٠ ٠ ٠ ٠ . ٠ ٠ ٠ : تألف دعب هف

 ةمصولا نأش يف روكذملا ( كلذك ) نهارلا روضحب ةداهشلاو ةؤعدلا الإ يزج

 دقف ةيصولا ركنأ اذإو ى ةفالخلا وأ ةيصولا ( نهارلا ركنأ نإ ) « ةفالخلاو
 يصقتسيو نهرلا ىلع يداني ) هنإ ( ف ) نهرلا عيب دارأ اذإو ى ةفالخلا ركنأ

 . لقأ وأ تاممج نسل مايأ ةثالث وأ تاعمج مايأ ثالث ( هيلع

 كلذ يف هعيب رهشيو همواسي هنإف ى الصأ نهرلا ناك نإف : « ناويدلا » يفو

 ءتاممج عبرأهمواسي هنأ ركذو ى هيف ديزيو هيرتشي نأ عمطي نم دنع وأ لزنملا

 نم مهنمو ى ةعمج ىلإ ةعمج نم : لوقي نم مهنمو “ نيتعمج : لوقي نم مهنمو
 ولو هل هعبي نم دنع هنومواسي امنإو ى رثك وأ كلذ لق هدهج همواسي : لوقي

 نمثلا غلب نإو ث وه الإ هعيبي ال نكلو “همواسي نأ هريغ رمأي وأ لزنملا ريغ نم
 كلذ هرضي الف « هنذإ ريغب نهارلا همواس نإو ى هعيبي نأ هلف موس ربغ نم

 نهرلا دوهش و نيدلا دوهشو “اودحتانإ نهرلاو نيدلا دوهش : ( دوهشلا ملع ىلع )

 نم اوناك نإو ى لزنملا لهأ نم اوناك نإ نيدلا ىلع دهشي مل نم نهرلا ىلع دهش نإ

 ع لزغملا يف نم ةداهش ةباتك يزجتو س ةبوتكم مهتداهشب وأ مهب ىتأ هريغ
 دهشتسي ملو مهنم روضح الب عاب ولف « ةطوح هلك كلذ و ( ممديا نيب هعيبي مث )

 هانيأر تإ :نودهشيف هلوق ىلع دهشأ مهريغ دهشأ اذإ نكلو“زاجل مهريغ دهشأ وأ
 وأ اذك نيد يف يدنع نهر هنإ : لاقو ىصقتساو « هنوفصي ى اذك و اذك عيبي

 . نالف ىلع اذك قح

 ) ٣ ( يرقشمل وأ نهترملا (( تايلف دعب هيف هيرتشم هنهار ضراع نإف )
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 ءاصقتسالاو ءادنلاو نه)رلاو نيدلاب هوربخسف كاجلا ىلإ

 نمهرلاكو س هنهترم نم هئارشب هيرتشمل اودهشي مث ، عيبلاو هيف

 . . . .. ... .. .. ةيصولا

 ءادنلا و نهرلا و نيدلاب هوربخيف ) هوحن وأ مامإلا وأ ( مكاحلا ىلإ ) دوهشلاب يأ

 ه( هنهترم نم ) اذكب ( هئارشب هيرتشمل اودهشي مث “ عيبلاو هيف ءاصقتسالاو
 ءادتبا فرح مث نا ىلعف _ نونلاب - نودهشي مث :فنصملل ةخسن يف دجو نإو

 فناتسم فوذحم ىلع ةفطاع اهنأ ىلع وأ ى ءادتبالل اهئيجم زاجأ نم لوق ىلع انه

 . هئارشب هيرتشمل نودهشي مث كلذ نولعفي يأ

 يصوملا هلمج اذإ ةيصولا هيف تلعج ام ةفيلخلا عيبي ( ةيصولا نهرلاكو )
 اودحتا فالختسإلاو ةيصولا دوهش رضحمب يصقتسيو هعيب هيلإ لعج وأ هديب

 مهب ىتأ يرتشملا ةثرولا ضراع نإف ، رخآلا دوهش ريغ امهدحأ دوهش ناك وأ
 نم ةفيلخلا وأ نهترملا عنتما نإو ى اودهشيف مكاحلا وحن ىلإ يرتشملا وأ ةفيلخلا
 يتأيف مهب يتأي نأ همزلي مل يرتشملا ثراولا وأ نهارلا ضراع دقو ى مهب نايتإلا

 تايف مهب يتاي نأ يرتشملا مزلي مل ةفيلخلا وأ نهترملا ضراع نإو ، يرتشملا مه
 . ةفيلخلا مهب

 نهرلاو نيدلا دوهش نورضحي نوضاملا فلسلا ناكو : رماع خيشلا خيش لاق

 : ةكلاملا تلاقو > ءاصقتسالاو عيبلا ىلع مهن ودهشي و ةفالخلا و ةمصولا دوهشو

 ناك وأ همسبي نأ اهلبق وأ عيبلا ةدقع يف ناك نإ نهرلا عيب نهترملل حصي ال

 دعب هل نذأ نإ الإ رارطضإلا ليك وتك كلذ نأل لجآلا لولح دمب كلذ
 س

 حصي الو هعيب كلمي الف الإو « ناطلسلا هل نذأ وأ ى دقعلا دعبو هلبق وأ لولحلا
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 ولو ديلاب ضوبقملا وهو لصأ ريغ يف مكاحلا نايتإ ىلإ جاتحي الو
 { دعب هنهار نم ثدح 1 طوحأف عقو نإ م ‘ انا ومح

 ام لثم ةكل املا ضعب لاقو ى لوملا ليق و نيدلا دقع دعب هعسب هل دقع نإ الإ

 هل زوحم : مهضعب لاقو 4 نيدلا دقع دنع هعمب هل دقع ولو هعيب هل روجي : لوقي

 لحي ال هنآل ص فلسلا دقع دعب هعيب هل دقع نإ الإ الف فلس يف ناك نإ الإ هعيب
 :كلام لاقو؟؛ناطلسلا ةروشمو هعبب ق ةنوئملا هسفن نع عف ر ذإ فلسلا يف عفنلا

 نهارلا نذإ : ليق ناطلسلا رمأب "الإ زجي مل نيدلا دقع دنع هميب دقع ناك اذإ

 اذإ الإ هليك و لزع لكوملل نأ ةدعاقلاو « كلذ ىلع هنم ليكوت نهرلا عيب يف

 الإ هعبي الف « همبف لجألل تآ مل نإ : لاق نإو « هريغل قح ةلاكولاب ىلعت
 : يمصاملا لاق ى ن اطلسلاب

 مملا ىرج نهار نذإ ريغ نم لجألا دودحم ميب زوجيو
 نرق اهب ةدقعب الو نيد نحم ملو هل كلذ لمح عم

 اذإ ( مكاح ) وحن ( ل نايتإ ىلإ ) ةيصولا ةفيلخ وأ نهترملا ( جاتحي الو )
 ض ورملا ربغ رئاسنم اقلطم (ديلاب ضوبقملا وهو لصأ ريغ يف) عيبلا عاقيإ دارأ
 عيبلا دنع الو مكاحلا دنع نيربلا وأ دوهشلا راضحإ ىلإ الو ى ( اناويح ولو )
 ضوبقملا ىف دعاقلاو ةيصولا ةفيلخ وأ نهترملا د۔د يف ضوبقملا نأل ى ءاصقتسالاو

 نيربخملا وأ دوهشلا راضحإ و مكاح وحنل نايتإلا ( عقو نإو ) هدي يف ناك نم
 (هنهار نم ثدحي ال طوحأ ) هعوقو ( ف ) ءاصقتسالا و عيبلا دنعو مكاحلا دنع

 ١ . ( دعب ) راكنإلا نم ثراولا نم وأ
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 هلع يداني مث هدب هنهترم هكسمىلف ماعطك وأ ا اويح ناك ناف

 هجارخإب ناضلا هلخدي الئل فاوطلا دي ينال هسفنب وه وأ فاوطلا

 لدعب هعدبي و ‘ رهظألا يف بوجو ال طايتحا اذهو > هربغل

 .هسفنب ءادنلا

 نكمي يتلا ضورملا رئاس نم ( ماعطك وأ اناويح ) نهرلا ( ناك نإف )
 وأ همامأ هعضي وأ ( هديب هنهترم هكسميلف ) عيبلا رضحم يف اهلك اهراضحإ

 مل نإو ؤ عيبلا دنع ناومحلا هب ضيقي يذلا عضوملا عويبلا يق “رم د۔ةو ى هبنحي

 جاتحي ام لكو ةيمكلا نايبو فصولاب لكلا عابو هضعب رضحأ هلك هراضحإ نكمي
 ءارش ءارثلا دارأ نم : ىدافو نهرلا ثبح ىلإ ءارثلا ديرب نمي بهذ وأ ى هيلإ

 هسفنب ) نهترملا ينعي ( وه وأ فاًوطلا هيلع يداني مث )اذك عضوم رضحيلف اذك
 ( هريغل هجارخإب نامضلا هلخدي الال ) هريغ وأ ( فاوطلا دي يف ) هلمج ( ال

 فلتيف هريغ دي يف عيضي الئل ينمي “فاوطلا ريغ وأ فاوطلا نم نهترملا ريغ يأ
 نإف ى هريغ وأ فاوطلا دي يف هلعجب ىدمت هنأل امطق هلام ىلع دئازلا نمضيو هلام
 ء ىدعت انه هنأل دئازلا نهترملا نمضي ال : لاق نم لوق ىلع ولو هنمضي دئازلا
 نع ( طايتحا ) فاوطلا دي يف هعضي الو هكسمي نأ نم انركذ ام يأ ( اذهو )
 عيبلا دقعو هريغ وأ فاوطلا ديب هعضو ولف ( رهظألا يف بوج و ال ) نامضلا

 ءادنلا دعب ) عيبلا دقع يلب يأ نهترملا يأ ( هعيبيو ) : لاق اك زاجل هسفنب وه

 الجاع عاب نإو ى ديب ادي لب الجآ وأ الجاع نبدلاب نهرلا عابي الو ى ( هممفنب

 وأ ءافو كرتي ملو تام وأ سلفأ وأ هل عاب نم بره نإو ى زاج نمثلا ذخاف

 زاج نيدلاب عاب نإو ى نهرلا يف ناك نإ لضفلا نمضيو هلام بهذ دقف هدحج
 «ناويدلا» يف هولاق نهرلا خسفناو عيبلا زوجي ال : ليقو ى هنيد يف لضفلا نمضو
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 : ليقو ، كلذ طرش نإ الإ هرمأب وأ هثادنب نإو ، فاًوطلاب ال

 ٠ . . . طرش ولو فلختسي الو ص هعيب ىلع رمأي ال

 ( فا“وطلاب ال ) هسفنب طلسملا نكي مل نإ نهترملا وأ نهرلا عيب طلسملا يليو

 . هدقع هريغ وأ فاوطلا يلي ال يأ هريغ وأ فاوطلاب هدقمي ال يأ هريغب الو

 فاوطلا يأ ( هئادن ) ةطساو ( ب ) اعقاو هدقع دارملا عيبلا ناك ( نإو )

 نإو “هريغ هرمأي وأ هدقع يلي نأ فاوطلا نهترملا رمأب يأ ( هرماب ) ال ( وأ )

 هعيبي نأ ( كلذ ) نهترملا ( طرش نإ الإ ) دقعني مل هريغ وأ فاوطلاب دقعلا عقو
 نرإ وه هعيبي نأ وأ هعيبي نأ فاوطلا ءاش نم هعمدي نأ وأ هريغ وأ فاوطلا

 الإ مهطورش ىلع نينمؤاا نإف ى نالف وأ هريغ وأ فاوطلا هعاب ءاش نإو ى ءاش

 للحي ملو الالح م"رحي مل طرشلا اذهو ى الالح مرح وأ آمارح لحأ اطرش

 هعيبي نأ نهرلا كلامو وه حابأ اذؤاف ى نهترملا هيلع قح عيبلا نإف ى امارح

 هنمضي الف عيبلا دنع نالف وأ فاوطلا هكسمي نأ طرش نإ اذك و « زاج دحأ

 الو ) هريغ وأ فاوطلا دحأ ( هعيب ىلع رماي ال : ليقو ) “ عاض نإ نهترملا

 وأ ملمتيلف عيبي فيك نهترملا فرمي مل نإو ى كلذ ( طوش ولو ) ه ( فلختسي
 للخي هطارتشاف “ حابي الف نهترملا ريغب نهرلا عيب يف ةنسلا درت مل هنأل نقلي

 ص نهرلا دقعني مل كلذ طرش اذإ : ليقو ث تباث نهرلاو ى تبثي الف امارح
 طرشلاب ناسنإلا كردي له «قوقحلانم نهترملا ىلع نوكي ام باب» يف ثحب مدقتو

 ؟ عرشلاب كردي ال ام

 يف لعفي امنإ : لاق ؟ نهرلا عيبي نم نهترملا لتك وي له : « ناويدلا » يفو
 ى وه هعيبي مث هيصقتسي ىتح فاوطلا هب يدانيو هدي يف نهرلا كسمي نأ كلذ
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 نم هلوانيلف نيمآلا دجي مل نإف ى انيمأ ناك اذإ فاوطلا هلواني : لوقي نم مهنمو
 دي يف وأ هدي يف ناك هعيب ىلع اطلسم ناك اذإ نهرلا نهترملا عدي هنوخي ال

 الو يضاقلا وأ ناطلسلا رواشيلف هعيب دارأ اذإو « هعيب نهارلل زوجي الو “ هريغ

 تضنذإ ريغي هعيدي نأ امهدحأل زوجي الف نيلجر نهت رملا ناك نإ و « نهارلا رواشي
 هل فلختسيلف هعلب زوجي ال نمم نهترملا ناك نإ و ى هعمب ىلع طلس نإ الإ هيحاص

 نهارلا رواشي طلسملاو ط مهتفيلخ عيب زوجي ال : ليقو “ هعيبي نم ةريشملا
 نإو “ كلذ هلف ةروشم ريغب هعاب نإو “ باتكلا ف ركذ ايف هعيب ىلع نهترملاو

 نأ ىبأ نإ طلسملاو ص كلذ نم نهارلا عنمي مك احلا نإف هعيب نم نهارلا هعنم

 كلذ زوجي الف نهرلا عيبي نم طلسملا لتك و نإ و ى هعيب ىلع مك احلا هربجأ عيبي
 ع زجي مل هعاب نإ و « رخآلا نود امهدحأ هعيبي الف ناطّلسم ناك نإو “عيبلا

 الف تام وأ باغ وأ امهدحأ لقع لاز نإو ى زاج هبحاص زوج نإ : ليقو

 هبحاصل هعببي نأ لكلف ةدح ىلع "لك طلس نإ و ‘اعم اطلس نا الإ رخآلا هعبي
 كلذ اماعي ملو لجرل ةدح ىلع "لك هعاب نإو ى اعم هاعىبيو اضيأ هريغل هعبيو

 اهعيب خسفنا : لبقو “ مل مي ىتح اهنيب لقع لوآلا ملعي مل نإو لوآلل عيبلاف

 الف ايرخ۔ [ا_نهر راص وأ لجألا لولحب نهرلا خسفنا نإو ى هلاح ىلع نهرلاو
 نإ و “ رايخلا عيب هعيبي نأ هل زوجي الو « زوجي الف هعاب نإو “هعيب طلسملل زوجي

 هدرو هعاب نإو « تقولا كلذ يف هعاب ام مرغيو ى زئاج عيبلاف لجأ ىلإ هعاب
 وهو هدر هيلعف ابر "وأ خاسفنا هعيب يف جرخو هعاب نإو ى همزل ةلوليقلاب هسفنل

 “نهرلا يف تباث وهف ةموكحلاب هيلع عجرف بيع هيف جرخ نإ و ى نهرلا يف تباث

 نمثلا فلت نإو ى نهارلا ىلع نمثلا كردي الو ‘ ةصاخ همزل هرارقإب عجر نإو
 دارأ نمو < نهازلا ىلع هب عجرب الو هسفن نم همرفي هناف هبحاصل هدرب نأ لبق
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 نهرلا نم نازو وأ لايك وأ فاوط وأ لاح ةرجأ يطعي الو

 » ةصولاو ةلاضلاو ةطقللا اذكو ‘ هلام ىلع لب

 نايبب الإ همسي مل مأ هل هنهر نم ىمس ءاوس دحأ هنم هيرتشي الف نهرلا عيبي نأ
 وأ هل هنهر بئاغلا نأ دحأ نّسبف بئاغل نانج هديب ناك نمو ى هل هنهر هنأ

 مدق نإو ك هنم عنم الو هدمب وه نم دنع رححم نكل و هب هل كحي الف هل هعاب

 نايبلاب ىتؤيف يعدملا نيبو هنيب ةموصخلا ترثأ نهرلا وأ عيبلا ركنأو بئاغلا

 ر , لفتشي الف ركنأو م إ : لبقو : مكحيف ثدحأ نإ الإ ٥ اكنإب تشد الف أأ و مدق اذا : ,إىقو ؤ هب

 . ىرخا ةوعد

 وأ لاتيك وأ فاةوط وأ لاتح ةرجأ يطعي ال ) نهترملا وأ طلسملا ( و )

 ( لب نهرلا نم ) نهرلا هيلإ جاتحي ا۔م لعاف وأ نهرلا يف حلصم وأ ( ناآزو
 كلذ ةرجأ نهارلا يطعي نأ نهارلا ىلع نهترملا طرش ن الإ ( هلام نم ) يطعي
 نهترملا ىلع كردأ هلام نم طلسملا ىطعأ اذإ و “ كلذ هلف نهارلا نم جرخت نأ وأ

 ؛هسفنب هلعفي طلسملا وأ نهترملا ةفيظو نم كلذ نأل نهارلا ىلع امهدحأ مجري الو

 كردي الف نهارلا هلمع نإ الإ ةرجألاب هسفن ,دشيلف هريغ هلعف لب هلعفي مل نإف
 ةحص يفف كلذ لمعي هنأ وأ نهارلا نم ةرجالا نأ نهترلا طرش نإو اهيلع
 . نالوق طرشلا كلذ

 هل زوحي ام ناسنإلا ديب ناك ام لكو ( ةيصولا و ةلاضلا و ةطقللا اذكو )

 كلذ نم ال هسفن نم ةرجألا كلذ عئاب يطعي ةوبألا نودو فالختسالا نود هعيب

 ص ديعب وهو هلام نم ةرجألا ةيصولا ةفيلخ يطعي هنأ هرهاظو « هنمث نم الو
 مل نإف “ ةرجألا هيف ىطعت امل لعافلا وه نكيلف اهذافنإ لمحت دق هنأ ههجوو
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 دييقتو ةفالخلا قالطإل هيلع فلختسا نم لام نم ةفيلخ اهيطعيو

 ، ةيصوو نهر نم اهؤاطعإ ةيصو ةفيلخو نهترمل زوجو ى ةلاكولا

 { هعيب هل زاج نإ ديلاب ام عيمجو ةطقللاو ةلاضلا نم ركذ ام اذكو

 ةفيلخ اهيطعيو ) ؛ رخآ مالك يتأيو ى هلام نم هلمف هيملع ام ةرجأ نكيلف لعفي

 قالطإل ) كلذ ريغ وأ بئاغ وأ ميتي وأ نونج نم ( هيلع فلختسا نم لام نم

 قالطإلا ىلع تافرصتلا يف هيلع فلختسملا نع بئان ةفيلخلا نإف ( ةفالخلا

 يذلا نأل ديقم نهرلا عيب نأ ىفخياالو «ىدمتي ال ديقملاو ( ةلاكولا دييقتو )
 وه ناك اذإف ى هقح يف هعيبي انهر هل هلعح وه هرمأو « نهارلا وه هعسبب هرمأ

 نأ دارأ نإف ى عيبلا يف هيلإ جاتحي امو هسفنب عيبلا يلي يذلا وهف هعيبي يذلا

 لوانتي الف هسفنل ءادف هلام نم ةرجألاف ى عيبلا يف هيلإ جاتحي ام هريغ لمعي
 لمعي هنأ وأ نهارلا نم كلذ نأ طرش نإو © اهوحن وأ فاوطلا ةرجأ هدقع

 هنأل لفطلا هدلو لام نم يطعي بألاو « هاضتقمب لمعي اضيأ دييقت هنأل زاج
 ( ةيصوو نهر نم اهؤاطعا ةيصو ةفيلخو نهترمل زوج و ) ةفيلخلا نم مظعأ
 جرخ ا۔ه الإ ثوروملا لام نم هيلإ تجاتحا امو ةيصولا ةرجأ ىطعت : ليقو

 عيب روصتيو ى ىلاعت هللا ءاش نإ يتأي اك ثلثلا يف ةيصولا صصاحي هنإف ثلثلا نع

 رجحت وأ هيلع "هرجح وأ هديب ةيصولا ذفني ام يصوملا لمج اذإ ةيصولا ةفيلخ
 . عيبي ام ةثرولا هاطعأ وأ هديب هلام

 ال لاك (هعيب هل زاج نإ ديلاب ام عيمجو ةطقنلاو ةلاضلا نم ركذ ام اذك و )
 لصألا كلذ يف ءاوس اهداسف فيخ اذإ ةنامألاو “ىجري ال وأ بر هل فرعي
 ىطعي نأ ز"وج د۔ة لصألا يف ناروصتت ال ةطقللاو ةلاضلا نأ ريغ ، ضورملاو
 ناك نإ كلذ سفن نم امهريغو لاملاو فا"وطلا ةرجأ نم كلذ هيلإ جاتحي ام
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 { غلابلا هدلو وأ هدلاول نإو هنهر عيب نهترمللو ص حصأ لوألاو

 طلسملا ولو هل هيرتشي نم رمأي الو هتجوزل هلفط ةفيلخل وءهزحي مل نإو

 (حصأ لوألاو ) نمثلا نم ىطعي' وأ يقابلا عيبملاو هنم ةيمست ىطعي وأ ىةزجتي
 نأ دارأ نإق ، الثم ةطقللا ضبقي مل ءاش ولف “ هديب ناك نم ةفيظو نم كلذ نال

 ميتملا وحنل بستحملاو ط “رم اك هلام نم ةرجألاب لمملا نم هسفن دفيلف لمعي ال
 . فنصملا م الك مومع ق لخاد وهو كل ذك

 هدلو وأ ) ه_ةدلاو وأ ( هدلاول نإو هنهر عيب ) طلسملا وأ ( نهترملو )

 هل دلولا لام نأ ىلع ينبم هركذ امو “هزاح نإ : ليقو «( هزحي مل نإو “ غلابلا

 ةفيلخل و ) ث هسفنل نمرلا عاب دق ذئنيح هنأل هدلول هعيب هل زجي مل الإو بالل ال

 نهترت وأ ( هتجوزلو ) نونجملا وأ لفطلل ةفيلخلا هيرتشي هنونجم وأ ( هلفط
 يبنجالاو ى هربغل عيبلا يضتقت اهنإف ةلاكولا هلصأ “مهريغ اهس الو اهجوزل عيبتو
 ص هل ال مهسفنأل هنورتشي مهريغو ءالؤه لكو ع هريغ مومع تحت نالخاد بيرغلاو

 وأ هولوي مث هورتشي نأ بلط الو مهعم قفتي ملو هووني ملو مهسفنأل هورتشا نإو
 هلاق اك بلطي مل وأ كلذ دعب بلط هولوب وأ هل هوعببي نأ مهل زاج هل هوعيبي

 مل نإ هماقم يف هليك و نآل لتك وي الو ( هل هيرتشي نم رماي الو ) رمشأ ملو دعب
 طلسملا وه هليك و وأ يأ هرومأم ناك ولو يأ ( طلسملا ولو ) « طلسملا نكي

 طلسملا نأل كلذ و ى عيبلل ايلات نهترملا ناكف عيبلا ريغ ىلع طياستلا ناك نأب
 راك اذإ نهترملل طم ملا هل هعيبي ال كلذك و « اعيمج نهترملاو نهارلا لبك و

 ثمح نم نهترملا ىلع ليك و « ايهليك و هتأل هريغ ىلعو هيلع وأ عيبلا ىلع طيلستلا
 كلذ لعف نإو « هللا همحر عيبرلا دنع زرحلا ثيح نم نهارلا ىلعو “ عيبلا

 . عببلا لطب
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 مل نإ زاج هل هالو وأ هيرتشم نم هارتشا مث زوجي ايك هعاب نإو
 . . . . . . . ء كلذ ىلع اقفتي

 هعيبي نأ هلف عيبلا ىلع نهترملا وأ نهارلا كسمتسا نإو : « ناويدلا ه يفو
 هعاب نإ و ، نهترملا وأ نمهارلل هعسي نأ هل زئاجو ى هلام هل عيبي نم لكل

 هضقنلف نمثلا هنم ضبقف نمهارلل هعاب نإ و نمثلا كلذ هنم ضيقىلف ايهنم دحاول

 طرقشا نإ الإ هضقىف هنيد لثم هل رتشدلف هفلاخ نإو ى هلام قفاو نإ نهترملا

 نهترملل هعاب نإف ى هفلاخ وأ هلام قفاو نهرلا هب عاب ام هلام يف هل يضقي نأ هل

 ام هل رتشيلف هفلاخ ناك نإو ص هل هضقيلف هنيد قفاو نإف “ نمثلا هنم ذخألف

 ءاوس ى هل هيضقي مث امهريغو نهارلا نمو نهترملا نم يرقشي نأ هلو ى هب هيضقي
 ى خاسفنالاو بيعلاب درلا يف مهريغك نانوكيو مهريغل وأ مهسفنأل ءالؤه ىرقشا

 درلاو خاسفنالا ف سانلا نم هريغك نوكي ال : نهارلا يف لوقي نم مهنمو

 نهترملل نهارلا هعاب ولو نهارلا نم برقي هنأ طلملاب ةغلابملا هجوو ‘ بيملاب
 نهترملا هرمأي ال هنأ طلسملاب غلابف نهترملاك هنأ اك ى نهارلاك طلسملا و ‘ حصل

 نم نمهرلل عئابلا طلسملا رمأي ال ىنعملا نوكنف عفرلا زوجيو ‘ بصنلاب كلذو

 . دحاو لجر ولو دعق ام : لوقت اك ى رمأي لعاف طلسملاف هل هررتشد

 ىلع ( هل هَالو وأ هيرتشم نم هارتشا مث زوجي اك ) هعنبهترم ( هعاب نإو )
 يأ (اقفتي مل نإ زاج) عيب ةلاقإلا نأب لوقلا ىلع ةلاقإ وأ عيب ةيلوتلا'نأب لوقلا
 لخدي ديقلا اذهبو « فلح قافتإلاب مهتا نإو ( كلذ ىلع ) نهترملاو يرتشملا
 وأ ةلاقإلاب هرسفل وأ هسفنل هدرب نأ هلف نهرلا عاب نإو : « ناويدلا » لوق ف

 هل زوج نإو ى هعيب زوجي الف نهرلا نهارلا عاب نإو ةحبارملاب وأ ةيلوتلاب
 هعابف هعيبب نهارلا نهترملا رمأ نإ اذكو ع عيبلا تبثو نهرلا خسفنا نهترملا
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 هعابف هل هعيبي نأ نهترملا هبلط نإ كلذك و “ عيبلا تبثو نهرلا خسفنا دقف
 . هبلطي مل ول اذك و يأ « عيبلا تبثو نهرلا خسفنا دقف هل

 يدانملا هيلع ىدانف هدي يف انهر هل ناك لجر نع هتلأسو : ٤ رثألا » يفو

 نهرلا اذه يل عب : نهرلا بحاصل نهترملا لاقفديزب نم مثسيل و هنمث غلب ىقح
 ؟ هيرتشي فيك : تلق « نهرلا خسفنا : لاق ىهل هعيبي نأ ىبأف “يدي يف يذلا

 ناك نإ الإ نهارلل طلسملا وأ نهترملا هعيبي الو هيرتشي مث نهرلا خسفي : لاق

 يرقشي نأ نهارلا دارأ نإو “صخ رب نم مهنمو “ءارسشلاىلع هريغل اليك و نهارلا

 هدبعل الو نهارلا ليك ول هعيبي الو « زاج هريغ وأ لفطلا هنبا نم هرمأ يلو نمل

 ؛ هيف صخر نم مهيف صخرو ى هضراقمل الو هضوافمل الو رجتلا يف هل نوذأملا

 الإ هنوذأم وأ هضراقم وأ هضوافم وأ هديقعل الو هسفن ليك ول نهترملا هعيبي الو

 الو هل ناك ةفيلخب الإ لفطلا هنبال الو سانلا لاومأب رجتي نوذأملا ناك نإ

 مل نيدلا نأ نّسبتف نهترملا نذإ ريغب نهارلا هعاب نإو ى ةبيرلاو مارحلا لهأل
 ارمأ وأ اميمج هاعاب نإو ى عيبلا زاج لبق خسفنا دق هنأ وأ نهارلا ىلع نكي

 زئاج عيبلاف ةاباحملاب طلسملا وأ نهترملا هعاب نإ و ى عيبلا حصو حخسفنا هعيبي نم

 نإو ص نهترملا ةاباحمب نهرلا خسفناو زوجي ال : ليقو ص هب ىباح ام نمضيو

 نهترملا نبغ نإو ى نهترملا لوق لوقلاف نهترملا ركنأف تيباح دق : نهارلا لاق
 امم ناك نإو ع هيف نبغ ام نمضيو زئاج عيبلاف سانلا هب نبافتي ال ام طلسملا وأ
 هربغ وأ ميتي نم هرمأ يلو نمل نهرلا ذخأ نإو ى ائيش نمضي الف سانلا هب نباغتي
 نإكلذك و ى آلتوأ نهرلا يف هذخأ نم ةعيبي امنإف هلعف اهيف زوجي لاح ىلإ لقتناف
 ةفيلخلا همسبي امنإف رخآ ةفيلخ ثدحف ةفالخلا نم لازف نهرلا ةفيلخ هلاذخأ
 نهارلا لاق نإو “هلاعفأ تزاج نبح وه همسي : لبقو ى رخآلا : ليقو ى لوآلا
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 كل وه وأ هكسما وأ هضقا وأ كنيد يف نهرلا ذخف لجألا لح اذإ : نهترملل

 جرخ نإ و زوحي الف هرتشا : هل لاق نإو ى هلاح ىلع نمهرلاو“زوحم الف كنيد ف

 كلذ هرضي الو « لجألا دنع هعبيلو نهارلا ىلع هدر كردي الف نهرلا يف بسلا

 دةف نهترملا دنع بصلا ثدح نإو ‘ .هايإ هنهر لاح نهرلا ق ناك نإ بمملا

 نيدلا يف نهارلاب نهترملا كسمتسا نإو ‘ بيعلا كلذ لباقي ام نهرلا نم بهذ
 كلذك و ى ائيش هيلع كردي الف يرخس ريغ وأ ايرخس نهرلا هبف هنم ذخأ يذلا

 هل نهر نإ و ى كلذ هيلع كردي الف الجأ هل لعجي نأ يرخسلا يف كسمتسا نإ

 لعجي ملو عيبلاب هرمأ نإو ى يرخس نهر وهف عيبلاب هرمأي مل و الجأ هل لمجو
 نمثلا درب هنإف هيلع عج رف ببع هعيب يف جرخف هعاب نإو ى هعيبي هنإف الجأ هل

 نهارلا ىلع عج ريلف نيدلا نم ءيش يقب نإو “ هلام يفوتسيو هعيبيو يرتشملل
 الإ نامضلاب محر الف رارقإلاب هملع عجر نإو > ةموكحلاب هملع عجر نإ كلذو

 هنإف بيملاب ءيشلا هيلع عجرف نمثلا فلت نإو ى هلوق يف نهارلا هقدص نإ
 نم نهترملا فويلف يرقشملل يقب نإو > هلاه يرقشملل هنم نم يفوتسيو هعمسي

 امب نهرلا بهذ و هلام يرتشملل نماض وهف ًاميمج نمثلاو ءيشلا فلت نإ و « هلام

 ،ائيش نهارلا ىلع كردي الو يرتشملل فوبلف نمثلا يقبو ءيشلا فلت نإو ى هيف

 هنم هضبقي نأ لبق يرتشملا دي نم فلت نإ امأو ط نهترملا دي نم فلت نإ اذه

 ام نهارلا ىلإ لصو نإ امأو ث هدي نم فلت امل نماض ايهنم دحاو لكف نهترملا

 عجر اذإ يرتشملل مرغ امب هيلع عجري نهترملا نإف نيدلا ىلع نهرلا نمت نم لضف
 ناك دق بيعلا نأ يرتشملا ىعدا نإو « نمثلا فلتو فلتف بيعلاب نهرلا هيلع

 نهترملا كلذ رضي الو«زئاج هيلع هلوقف نهارلا هب رقأ ونهترملاهبةذكف نهرلا يف
 نهترملا فرمي مل اذإ اذهو ‘ هنهر ذخأيو يرتشملل نمثلا كلذ نهارلا مرغيو

 انهر ءيشلا نوكيو ىللا دنع كلذ هل زوجي الف هدحج و هفرع نإ امأ و ى بمعلاب
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 ص هنهر نهترم وأ طلسم عفشي الو

 لب : نهارلا لاقو “ بيعب "يلع نهرلا عجر : نهترملا لاق نإو ث هقحب هدي يف
 رقأف بيع هب جرخف هاعابف نيلجر نيب نهرلا ناك نإ و ى عّدما نهترملافةلاقإب
 لجر هعاب نإ و ى ةصاخ هبيصن يف هرارقإ زئاج ثرةملاف رخآلا هبذك و دحاو هب
 الف رخآلا بنك و نييرقشملا دحأ قدصف بيع هيف جرخف ةقفص يف نيلجرل
 يرقملا ىع"داف نهترلا تام نإ و ى اعيمج امهيف هقيدصت همزليو هلوقب لغتشي
 مزلي الو ى ةصاخ مهفل ايف زئاج مهرارقإف كلذ يف ةثرولا هقدصف هتوم دعب بيعلا

 تام وأ نهترملا لقع لاز نإ امأو « نهرلا كلذ يف لضفلا ناك نإ نهارلا كلذ

 اوفلختسي نأ ةريشملاب كسمتسي يرتشملا نإف بيع ءيشلا يف جرخف ىماتي كرتو

 يرقشملاتوملا رضحف نهرلا نهترملا عاب نإ و؛هعممصاخي ةفيلخنونجملل وأ ىماتيلل
 ء تام ام دعب هدالوأ ىلع وأ ننحت ام دمب يرقشملا ةفيلخ نهترملا راصف ننجت وأ

 ةفيلخ نوفلختسي ةريشعلا نإف بيملا لهج وأ ابيع هيف نأ ملعف ءيشلا عاب نإو
 نهترملا تام نإ كلذك و “ ثاريملاب هلفط ىلإ عجر نإ اذك و ى هعم مصاخي رخآ

 . ببع ءيشلا يف جرخف ةفيلخ هل يرتشملا راصف هلقع لاز وأ

 نهترملل ءاملاو“ةمفشلا هبف امم ناك اذإ (هنهر نهترم وأ طلسم عفشي الو )
 هتبسن زوجت نهرلا نأل امهدحأل ءاهلا وأ « طلسملا ديب ناك ولو نهترملل نهرلاو
 نهارلل الو رخآلل الو هسفنل ةعفشلاب امهدحأ درب ال يأ ى ةسبالملل هيلع طلسملل
 ريغل الو عيبلا دعب ةثداح ةمدقتم ةرامإ وأ ةلاكو وأ ةفالخب هرمأ ىلو نمل الو

 ص اهلعف ناضقني الف ةعفشلل ميلستلاك نهرلا نهترملا وأ طلسملا عيب نأل ى كلذ
 هنهر دقو عاب ام عئابلا مغشي ا عيبلا دعب هعفشي الف نهرلل كلام نمهارلاو

 طلسملل زاجل عيبلا ريغ ىلع طيلستلا ناك ولف “ عابي الف هتكفل ءاش ولف “ عابيل
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 نينيعلا ريغب عابي الو ث هب ناعفشي الو

 عيب ام ةعفش هعيب لبق هببسي نأ درب ال يأ ( هب ناعفشي الو ) ةعفشلاب هدري نأ
 ايلو نمل الو اهسفنل قيرطلاك ةلصفنم وأ ى ةيمستلاك ةلصتم نهرلا مم ةكرش هل ام
 هب عفشي امنإو « ةنامأك ايدياب وه امنإو ايل اكلم سيل هنأل كلذ ريغب الو هرمأ

 ناك اذإ امأ و “ طلستلاو ناهترالاب ناطلس هبف هريغل ناك ولو هكلم هنآل نهارلا .
 ىرخأ ةيمست تعسف“ايهل وأ طلسملا وأ نهترملل ىرخألا ةيمستلاو ةيمست نهرلا

 قبسلاب وأ اكلم ام بسحي ةعفشلا نهارلل و املف قيرط وحنب كلذ كراش ام وأ
 . ءاكرشلا نيب ةعفشلا يف يتأي اع كلذ ريغب وأ

 ى هكيرش نهارلا ناك نإ نهرلاب ةعفشلا نهترملا كرديو : « ناويدلا » يفف
 ةعفشلاب نهارلا درب ال يأ“هل يقب امب ةعفشلا نهارلا درب الف نهرلا ضعب عاب نإو
 قيرط يف كارتشا وحنل ةعفشلاب عيبملا نهرلا دري ال اك نهرلا نم عيبملا ضعبلا
 نهترملاك هربغل الو هل ةعفشلاب هدرب ال هتعفش هل امم ءيش عيب ىلع ليكولاو
 نمل هتمفش ام هلام نم ةفيلخلا عاب نإو ى اوعببي نأ ىلع نولخاد مهنأل ى طلملاو
 ّنأ ةفاوطلا باب يف رم اك ةعفشلاب هيلع فلختسا نمل هدرب نأ هلف هيلع فلختسا
 متيلا لام نم عاب نإو “ ءىراط عيبلاو ةقلطملا ةفالخلا ىلوت هنآل هل هيرقشي نأ هل
 ه۔ءاب ابف تيم ثراول الو : هصن ام ةعفشلا باتك يف يتأيو ث هتتاف هتعفش هلام

 الو ى عاب اهف اي الو ‘ طلسملا وأ هنهترم هعاب اجف نهارل الو « هتيصو ةفيلخ
 كراش نإ عاب ام ةعفش نهترملو ايهف ز وحو : هصن امو ى طلسملا عاب ايف نهترمل

 هوعاب ام "در ءارش وأ عيب ىلع ليك وو ةيصولا ةفيلخلو نهارلل يأ هلو ‘ نهارلا
 . ها “رم ام راتخلاو ةيصولا ةفيلخ هعاب ام ةعفش ثراولل و ى ةعقشب

 ةضفلاو بهذلا وأ مهاردلاو ريناندلا ( نينيعلا ريغب ) نهرلا ( عابي الو )
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 ًانوزوم وأ الىكم ناك نإ هف نهر امب زوجو ؛ طرتشي م نل

 رخجلا داحتال فرصب هكعك مهارد يف نهر نإ ريناندب صو

 امهريغب هعيبي نأ هنهترم (طرقشي مل نإ ) دلبلا ةداع هب ترج ام بسحي نينوزوم
 ص تانمثم ءايشألاو ث ءايشألا نامثأ اهنأل امهريغ نم وأ امهنم ءاش امب هعيبي نأ وأ

 ص قحلا سنج نم ايهب يرتشاو امهب نينيعلا ريخ نهرلا هيف يذلا قحلا ناك نإف
 وأ أليكم ) هيف نهر ام ( ناك نإ هيف نهر امي ) طرش الب ولو هعيب ( زآوجو )
 مها ردلا وأ ريناندلاب عاب ءاش نإو » .7 وأ اطوضم ًادودعم وأ ) انوزوم

 . نهرلا هيف ام سنج اهب ىرتشاو

 امه ريغب هعسي الو { مها ردلا و ريناندلاب الإ نهرلا عيبي الو : « ناويدلا » يفو

 مهاردلا وأ ريناندلاب هعابف كلذ ريغ ق نهر نإو“نزوب وأ لاكي امب الو تماصلا نم

 تماصلا نم هيف نهر امب هعيبي : لوقي نم مهنمو « هيف نهر ام اهب رتشيلف
 وأ لاكي امم هيف نهر امب هعيبي : لوقي نم مهنمو ككسم ربغ وأ ناك اككسم

 نإف ى زئاج هعببف نارمحلاب هعاب نإ : باتكلا ف ركذو ى هلام يف هيضقبف نزوب

 كلذ ريغ هنيد ناك نإو « هناويح يف هضقيلف ناويلا يف هدنع نهر امنإ ناك

 عبب يف لصحتف “ هلثم ناويحلا ريغو ؛ ها هنيد هنمث نم ضقيو ناويحلا كلذ عبيلف

 زوجيو “ نهرلا هيف امم عابيف نهرلا هيف ام ريغبو نينيملا ريغب هزاوج لوق نهرلا
 هعيب ( حصو ) ى امهاضرب نهرلا هيف ايف هل هيضقي نأ نهرلا هيف ام ريغب عيب اذإ
 وأ ريناند يف نهر نإ مهاردب هعيبب وهو ( هسكمك مهارد يف نهر نإ ريناندب )

 ( فرصب ) ستكملابو هريغ نم وأ هسنج نم ككسم يف ةضفلاو بهذلا نم نزوب
 يأ ( سنجلا داحتال ) سكملابو مهاردلا نم ريناندلا كلت ىوسي مك ميوقتب يأ
 نم سيل امم كلذ نم دحاوب هعيبي يأ دحاولا سنجلا ةلزنم ةبضفلاو بهذلا ليزنتل
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 نإ الإ رايخلا عبب وأ لجأل وأ اهريغب عابيف ايهدحأ يف نهر نإ ال
 { دةعلا دنع هملع هطرش وأ نهارلا زاج

 هفرصيو كلذ نم دحاوب هعيبي وأ © هقحل فرص هنأ ةينب هقح يف هيضقيو هقح

 يفبنيف ى طوحألاو ةقىقمحلا وهو ف رصلا نم ردابتملا وهو هقح سنج هريغ نم

 همسان ولو ى ردابتملا فالخو « زاجم هنإف لوألا لاتحالا فالخب هيلع مالكلا لمح

 . دحاو سنحك اهنأل هقح ناكم هذخأ يوني يأ سنجلا داعحتال :هلوق

 وأ ريفلا ىضقمف ( امهريغب عابيف امهدحأ يف نهر نا ) ) عيبلا حصي ( ال ) و

 لجأ ريغل وأ لجأل ( رايخلا عيب ) عيب ( وا لجأل ) عيب ( ار اي ءاس
 وأ زاجأف امه ريغب عاب نأب كلذ نم عقو ام زاجأ يأ ( نهارلا هزاجأ نإ الإ )
 ص زاجاف هلك كلذ عمتجا وأ ص زاجأف لجال رايخلا عيب وأ « زاجف لجأل عيبي

 ضعب طرش يأ ( هيلع هطورش وأ ) ى هلبق هبق نذإلا عوقاا دعب ةزاجإلا لثمو

 ؛ طرتشي مل ولو كلذ زاوجب ليقو « نمرلل ( دقعلا دنع ) هتلك وأ ركذ ام
 يف ةمدقتملا لاوقألا لجامل وأ لجآل وأ مهاردلاو ردلا ريغب نهرلا عيب يفو
 . ةلاكولا نف

 لعف نإف > ًافوقوم ًامىب الو رايخلا عيب نمه رلا عيبي الو : _ ناويدلا. , يفو

 نهرلانمث نم نهترملا "طح نإو ‘ خسفني ال :لوقي نم مهنمو ى نهرلا خسفنا دقف
 ص نمضيو كلذ زوجي الف نمثلا نم هأربأ وأ رثكأ وأ مهنيب ايف سانلا طحي ام

 هبحاص كلم نم هجري ام "لك وأ نهرلا هؤاطعإ امأو ‘ نمضيو زئاج : ليقو
 لثمب هعمب هل زاح ام دعب هلدب وأ ضوملا ىلع هاطعأ نإو > زوجحم الف عيبلا ربع

 . ھا زئاح : لسىقو > روحم الف هتمىق

 الإ نهارلا كلم نم نهرلا جارخإ عاونأ نم طلسملا وأ نهترملل زوجيالو
 ص نكي مل وأ ةضوافملا نم عيبلا ىنعم هيف ناك زوجي ال هاوس امو “ ضحملا عببلا
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 ناك نإ هتبتاكم الو باوثلا طرشب نإو ، نهرلا ةبه زوجت الو

 . هب ررحتي الو كلذب خسفنيو ، هنمث نم رثكأب ولو ًاقيقر

 نأ ىلع دارأ فرصت يأ نهرلا يف فرصتي نأ هل نأ نهت را مهوتي دق هنأ كلذو

 هنأ ىلع اوئصنف اهريغ وأ هترافكل هربرحتك و باوث الب ولو هتبهك هنيد نم هبسحي
 . فنصملا لاق اك كلذ هل حصي ال

 رعس يواسي باوثلا ناك ولو ( باوثلا طرشب نإو نهرلا ةبه زوجت الو )
 ءاوس كلذ زوجي ال٬هقح يف باوثلا يضقيف رثكأ وأ قوسلا يف ءاصقتسالاب نهرلا

 ءةبهلاب هنم اهأربأ هتمذيف اضام وأ نهرلا ةمهب نهترملا هملج البقتسم باوثلا ناك
 هتبهو : لوقي نأ لثم عويبلا يف ةرم ام دح ىلع زئاجف هعيب ىنعمب هتبه امأو

 نإ ) نهرلا ةبتاكم يأ ( هتبتاكم الو ) © اذكب كل هتعب : هلوق لدب اذكب كل
 نمث نم وأ نهرلا نمث نم يأ ( هنم نم رثكاب ) ةبتاكملا تناك ( ولو اقيقر ناك

 دبعلا هيطعي ام نهترملا يضقيف قيقر نهرلا نأل “ دحاو قدص املاو قيقرلا
 :. كلذ زوجي ال هقح يف بتاكملا

 رك ذ ام ىلإ ةدئاع ةراشإلا و“هتيدعتل كلذو“( كلذب ) نهرلا ( خسفنيو )

 نمو “ نيعلا نم هب عابي ام ريغب وأ رابخ وأ لجال عيبلاو ةبملاو ةبتاكملا نم

 يذلا نآل ( هب ررحتي الو ) “ هدنع خسفني مل كلذ نم زاجأ ام ءاملعلا نم زاجأ
 ديرم دبعلا ديازت نإو ى هل زجي ملو كلاملا نذإب هبتاكي ملو هل كلام ريغ هبتاك

 ةمجلا وحن نم ةلأسملا هذه نيب قرفلاو ى عيبلا لطبو هتدايز زجحت مل هريغو ةبتاكملل

 فلتخا ثيح ضرورملاب عيبلاو رايخلاو لجألا عيب نم اهلبق ةلأسملاو ةبتاكملاو

 لعفي مل هنا تدسف اهنأ ةيناثلا يف اوقفتاو ؟ تدسف وأ تحص لم : ىلوآلا يف

 هلك كلذ نيب قرفلاو ى اميب ىمسي ام اهيف لعف ىلوألا و ى اميب ىمسي ام هذه يف
 هنع يهنم هنأل ص نامئابلا هزاجأ ولو زوجي ال خوسفملا عيبلا نأ خوسفملا عيبلاو
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 ثبح نهارلا اهزجي مل نإو < نهرلا اهب خسفني الف هوجولا هذه فالخب عرشلاب

 متأ نإو « خاسفنإلا عويب نسفنيو عرشلا يف زوجت يقلا عويبلا ةهج نم تناك
 ةتس يبأ هخيش مالك نم « ينارولا ه رهظتساو “ تمت ةبهلا وأ ةبتاكملا نهارلا

 خسفني ال نهرلا نأ يدنع يذلاو ى اعيب تسيل اهنآل متت ال اهنأ هتركذ ام وهو

 لوق ىنعم ناو ى اتّنت نهارلا اهمتأ نإ اهنأو ى اتلطب ولو ةبتاكملاب الو ةبهلاب
 هرمأ امع جرخ هنأ رمآلا نم جرخ رمؤي مل ام لمعف اذإ هنأ امهرك ذ دعب خشلا

 ص رمآلا هيف فلاخ هنأل هلعف تبثي ملف « هريغ ىلإ هاًتطختو هلعفي نأ نمارلا
 هلعفو تباث نهرلا لب “نهرلا خسفنا هنأو « ناهترإلا نع جرخ هنأ دارملا سيلو

 لاق نإف ى خيشلا لوق هل لدي اك اخسفنم اعيب اتسيل هتبتاكمو هتبه نأل لطاب

 ال خوسغملا عيبلا : هل ليق ؟ خوسفملا عيبلاو هوجولا هذه نيب قرفلا ام : لئاق
 هنأ ىلع « هوجولا هذه فالخب عرسشلاب هنع يهنم هنأل نوعيابتملا هزاجأ ولو زوجي

 ص رايخ عيب وأ ةئيسن وأ ضورملاب عيبلاو ةبتاكملاو ةبهلا هوجولا هذهب دارأ
 . ملعأ هللاو
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 لصف

 ىلع كلام ذخ : نهترملل هقيدص وأ هبيرق وأ نهارلا لاق نإ

 ع دعب هعيب هل زجي مل نهارلا

 لصف

 ريغ وأ ثراو مآلا ةهج نم وأ بآلا ةهج نم ( هبيرق وأ نهارلا لاق نإ )
 مل مأ طلسملا ناك ءاوس ى ةلاكو وأ ةفالخ هبئان وأ ( نهترملل هقيدص وأ ) ثراو

 زجي مل نهارلا ىلع ) كل يذلا قحلا يأ ( كلام ذخ ) : طلسملل لاق وأ “ نكي

 نهرلاو ى لحي ال ررضلاو ى ررض هيلع هلام ضرع دمي هعيب نآل ى ( دعب هعيب هل
 لطب هعاب نإف ، عابي الف قحلا هنلع ضرع وأ كف اذإ امأ ع كفي مل اذإ عابي امنإ

 اصقان هيلع هضرع وأ هضبق هنكمي ال ثيحب قحلا هيلع ضرع نإ نكل ع عيبلا
 : هل لاق وأ نهترملا لوق اهيف لوقلا نوكي يتلا ىوعدلاب وأ هلام فالخ ىلع وأ

 تبثي مل عيبلا دقع لبق هقحي هءاج نإو ث عبي نأ هل نإف “ ةعاس ولو ينرظنا

 ةفىلخ الو لبيك و الو هقيدصب سبل يذلا ينجأل ا هملع ضرع نإ و “ عيبلا

 هيلع ضرع نم لك : ليقو“عيبلا كرتو ضبقلا هل زاجو عيبلا هل زاج رومأم الو
 مالك لمح و“عيبلاهل زجي ملو هنع لوبقلا همزل بنجأ وأ قيدص وأ برقأ نم هقح
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 وأ هتلغ ف همح . افو دحو نإ الص أ عيبي الو

 ضرمب "دتمي الو ى ديق ال ةبسانم بيرقلا ركذ نوكيف « ىلوأ هيلع فنصملا

 هنع ىطعأ نم ءاطع نهارلا لبقي مل نإو ى كلذ لماعي نم وأ ةبيرلا وأ مارحلا
 ايف ىطعأ نمل عوجر الف نهترملا هضبق دقو امهريغ وأ ىقيدص وأ بيرق نم

 وأ ن هترملا ىلع نهارلا رجح ولو ى نهرلا عيب ىلإ نهترملا عجري الو ‘ ىطعأ
 هنع يطعي نأ دارأ يذلا ىلع رجح وأ « هنع يطعي يذلا نع ضبقي نأ طلسملا

 رجح نمو ع نونجمو لفطك هلعف "حصي ال نم هيلع ضرع نإ و ‘ هنع يطعي نأ
 ضبق نإو ى هضبقي الو نهرلا عيبي نأ هلف هلام ةريشملا وأ هوحن وأ مامإلا هيلع

 . نهرلا عيب ىلإ عوج رلا هلف هضبق حصي لو

 نهرلا نهترملا عيبي الو : «عماجلاه يف ركب نب دمح نب دمحأ ساّبملا وبأ لاق
 ‘هسفنب هنيدهيلع ضرع اذإ اذهو ى هماقم ماق نم وأ هلام نهارلا هيلع ضرع اذإ

 كلذ طرتشا نإ الإ نهرلا عيب نم كلذ هعنمي الف هنيد يف هيضقي امم هريغ امأو

 نم مهنم ص نهارلا هلكوب مل يذلا يبنجألا ضرع يف اوفلتخاو ى ةرم لوأ نما رلا

 ملو ؤ هلام هملع ضرع نإ امأو 9 عيبي ال : لوقي نم مهنمو ؤ عيبي : لوقي

 هل هعنم نإ الإ هلام يفوتسيو هعيبي هنإف « يناعملا نم ىنعمب هضبق ىلإ نهترملا لصي
 امو مكاحلا ةموكحو دوهشلا روضح لثم ءاضقلا بئاصم نم افوخ

 . كلذ هشأ

 نأ اعرش حصي ال يأ ى هلصأ ىلع يفن وأ يهنلا ىنعبب يفن ( عيبي الو )
 يأ ، ( هتلغ يف هقح ءافو دجو نإ ) انوهرم ( ؤلصأ ) طلسملا وأ نهترملا عيبي
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 ويح نم ١ رم دفو 2 ن { ٠ ٠ . . .

 ضرملا وأ ناويحلا كلذ وه ضرع وأ (ناويح) ةلغ ( نم ) هقح ءافو دجو نإ

 ررض كلذ نأل © اهيف قباسلا فالخلا ىلع انهر دمت ىتلا ةلغلا ينعي ى نوهرملا

 طرتشي مل.ام:« يرخسلا ه لصف : هلوق طسو يف ( “رم دقو ) “ لحم ال ررذلاو

 دقو ص قحلا لك يف اضرع وأ اناويح وأ الصأ عيبي ال اذك و ث خلا هدقع دنع

 ك هقح هب تي ام اهريغ نم عيبي مث اهعيبي هنإف ى ةلغلا يف هقح ضعب ءافو دجو

 كلذك و “هلك هقح يفت ةلغلا تناك ولو عيبلا لطبي مل ةلغلا كرتو كلذ عاب نإ و

 كلذ فلاخ نإو ، لصألا مث الوأ ضرعلا عيبيلف اضرعو الصأ نهرلا ناك اذإ

 لبق راقلاو ثرحلا عيبيو ى ةلغلا لبق ءيشلا عيب لطب : ليقو “ عيبلا لطبي م
 ص رادلا لبق رئبك اهيف اهو ضرألاو ‘ ضرألاو رادلا لبق رجشلاو « رجشلا

 الو “عيبلا يف همدق هداسف فلخي ام لكو “ ضورملا رئاس لبق ناويحلا عيبي ه

 ديزي وأ ضورملاو ةلغلاو لصألا ىلع تأي نهرلا ناك نإو « كلذ ةفلاخمب لطبي
 امم هوحنو لصالا آكف كردي نهرلا "لمل ى هملع قاب بيترتلا كلذ ناسحتساف
 . ةعيضلا نع ءاقبلا ةنظم هنألو رخآلا نع ريخأتلا هتبتر

 راحشألاو ناطمحلا نم اهب لصتا امو اضرأ نهرلا ناك نإ و : «ناوبدلا» يفو

 هعيب حلصي ام رظني هنإف ضعب نود كلذ ضعب عيب يف هقح ءافو بيصي وهو

 اضرأ نهرلا ناك نإو ص زئاجف ضعبلا وأ هنم ةيمست عاب نإو ى هعببلف نمارلل
 لقتنملا عيبلاب ىلوأ نإف “ هريغ وأ ناويحلا نم لقتني ام عيمج عم اهب لصتا امو

 عيبي هنإف لزنملا نم دعب امو برق ام هيفو الصأ نهرلا ناك نإو ‘ لصألا نود
 نإو ى هلعفلف نهارال حلصي ام ىلإ كلذ يف رظني امنإو « برق ام كرتيو دعب ام
 لصأ « ناويح ريغ وأ ناك اناويح زئاج هعيبف نهرلا نم عاب ام "لكف هلعفي م
 ةلغ هل تناك دقو ث نهرلا عيب لجأ لح اذإو « دعب وأ برق “ هريغ وأ ناك



 ةيمستب لضف نهرلا يف ناك نإ هقح ردقب عبيلو ء ةيصولا ةفيلخ اذكو
 . . . ت لوهجمب ال هنم

 نيدلا نم ءيش يقب نإف ى هلام سأر اهنم يفوتسيو ةلغلا عيبي هنإف تكردأ دق

 اذإ ةاشلا فوص ةكردملا ةلغلا نمو : تلق « كلذ لباقي ام نهرلا نم عيبي هنإف

 كردأ اذإ اهفوص عيب يف هقح ءافو دجي ناك نإ ةاشلا عبي الف زجلا ناوأ غلب

 هعيب زوجي الف هلام سأر هنم يفوتسي ام هتلغ يفو نهرلا عاب نإ و « فوصلا

 لباقي ام نهرلا نم عيبي هنإف “هلام سأر نم رثك أ نهرلا ةميقو لجألا غلب نإو
 نزوي الو لاكي ال امم نهرلا ناك نإ و ى كلذ هلف لكلا عيب الإ دجي مل نإ الإ هلام

 نإو ى "لقأ وأ ندلا لثم نهرلا ةميق تناك نإ ةدحاو ةقفص يف الإ هعبي الف
 نم دجي مل نإ الإ زوجي الف رثكأ عاب نإف ى نيدلا بان ام الإ عيبي الف تناك

 ص هنم ةيمستلا عيب زوجي الو 0 لكلا مبيلف ضعب نود اضعب يرتشي

 يف وأ ةدح ىلع دحاو لك م۔,بي نأ هلف رثكأ وأ نيئيش نهرلا ناك نإو

 . ةقفص

 ل لعف نإ و“ةلغلا لبق ءيشلا وأ لصألا عيبي آل ( ةيصولا ةفيلخ اذكو )
 لاملا تيملا رجحي نأب كلذ روصتيو “ نيرخآ دنع "حصو ضعب دنع عيبلا حصي

 ) عبيلو ) ؤ نهرب وأ ةثرولا همطعي وأ ةمصولا هب ذفني ام هديب لعجي وأ هدىب

 ( لضف نهرلا يف ناك نإ هقح ردقب ) ةيصولا ةفيلخ امهلثمو طلسم وأ نهترم
 ( ةيمستب ) وأ ث يدنع اذك ةلخنك هيلع ءادنلل حلصي صخشم ءزجب هقح نع

 يف وأ ةيمستب عيبلا عقويل و : ىنعملا وأ ى يزاجملا قاصلإلل ءابلاو عيبب قلعتم

 مسإلا رهاظ يف ( لوهجم ال هنم ) عبن لوعفم يف ةدئاز « ءابلا » وأ 0 ةمست

 عاب وأ هقح نم رثكأ عاب نإو ث يرتشملا اهفرع ولو ضرألا نم اهزيمي ةعطقك
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 هقح ءافو دجو ولو ‘ آدحاو ال اهنم ةيمست عاب نين اًادفك ناك نإو

 ه كلذ يف هنهار هل نذأي مل وأ لكلا عيب طرتشي مل نإ هيف

 تإو :ث لطبي ال : ليقو ع عيبلا لطب نهرلا ةلمج نم اهزيم ةعطق وأ لكلا
 وأ لكلا عاب نإ الإ عيبلا دجي ال ناك نإ لطبي ال اذك و « لطبي آل كلذ طرش

 فيك ةعطقلا ةيمست ةلاهج ةلاهجلاب ديرب نأ لمتحيو “ ةعطق وأ هقح نم رثكأ

 ةلاهج ةلاهجلا ديرب نأ لمتحيو “ كلذ ريغ وأ اثلث" وأ افنصن أ ةلمجلا نم نوكت
 فصنب قلعتم نيدلا فصن: نإف فصنلاك ةيمستلا فالخب نيدلا ةلمج نم اهبوني ام

 . اذكهو « هثلثب قئلعتم هثلثو ى نهرلا

 يواست ام معي ال هنأ “ لوهجم : خيشلا لوق ىنعم نأ « ينارولا ه ركذو

 نيدلا يواسي ام لق : هلوق هل "لديو “ ضرألا نم ةيمستلا فالخب ةعطقلا هذه

 نم حضوأ :تلق “نهارلا ىلع نبغ لهجلا كلذو ى ناصقن الو ةدايز الب هيف يذلا

 اه نم لك ردق ةعطق نيرشع وأ ضاوحأ ةرشع كلذ نم تعب : لوقي نأ كلذ

 ( نيناةدمفك ناك نإو ) “اهنم ىرتشملا ءاش ثسح اهنم اعاب وأ اعارذ اذك وأ اذك

 ادعاصف ةلنالث وأ نينثا تناكو هدارفأ تددعت امم كلذ وحنو نيتلخنك وأ
 كلذ زاجو ى يقابلا كرت عم رثكأ وأ نينثا وأ ( ادحاو ال اهنم ةيمست عاب )

 هنهار هل نذاي مل وأ لكلا عيب طرتشي مل نإ هيف هقح ءافو دجو ولو ) “ يدنع

 عيب زجي مل وأ ددعتم نم دحاو وأ ةعطقك لوهجم عيب نم روكذملا ( كلذ يف
 ءافو دجو ولو “ لكلا عيبي نأ هلف لكلا عيب طرش نإف “ عوقو دمب كلذ

 نينادف نم انادف وأ ةعطق عاب نإو ‘ هقح نم رثكأ عيبي نأ هلو هضعب يف هقح

 وأ هل زاجأ وأ لعفلا دعب كلذ يف هل نذأ نإ اذك و « زاج ى هل زاجأف رثكأ وأ

 . هتلغ يف ءافولا دجو ولو نهرلا لصأ عيب طرش وأ نذأ
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 نأ امهدحأ دارأف نيلجرل هديب ناك نإو 3 ةيصولا ةفيلخ اذكو

 رخآلا مهس عاب و نيللا نم هب انم هنم ذخأ هنم همهس كفي

 . .. ...... ...... .... ... . طرش نإ

 هدي يف تيملا لمج امم ةيمستب ةيصولا ردقب عيبي ( ةيصولا ةفيلخ اذكو ).
 ال هلك لعج اذإ هلك لاملا نم وأ هدي يف ثراولا هلعج وأ ةيصولا يف هل هنهر وأ

 ولو ددعتم دارفأ نم كلذ نم رثكأ وأ نيدرف وأ ادرف ولو زيمتم صوصخم رادقم
 نإو ى زوجيف هلبق وأ لعفلا دعب ثراولا هل زاجأ نإ الإ ةيصولا ءافو هبف دجو

 وأ ثراولا عيبي امنإف ، هنهر الو هدي يف كلذ لعج ثراولا وأ يصوملا نكي

 بحاص ثراولا يطعيف هفلختسا وأ هلكو وأ ثراولا هرمأ وأ ثراولا هل نذأ نم

 يدنع يذلاو “ عبي مل وأ عاب عيب الب هلام نم هاطعأ ءاش نإ و ى نمثلا نم قحلا

 دجونإ هزيمي كلذ قوف امو درف وأ ةعطق عيب ةيصولا ةفيلخو نهترملل زوجي هنأ
 رثكأ وأ نيتعطق وأ ةعطق وأ رثكأ وأ نيتلخن وأ ةلخن نيمي نأ لثم “ هقح ءافو

 فصن وأ ةلخن فصنك ةلمج نم هزيمي امم ةيمست وأ ى رثكأ وأ نينادف وأ انادف وأ

 . ةزاجإ الو نذإ الو طرش نكي مل ولو ى نادف فصن وأ ةعطق

 ص ( نيلجرل ) طلسملا هلثمو نهترملا ديب يأ ( هديب ) نهرلا ( ناك نإو )
 دحاو ىلع لك ال ث امهيلع نويد وأ ى اهيلع دحاو نيت يف رثكأ و ةثالثلا ايهلثمو
 ) نيدلا نم هبانم هنم ذخأ هنم همهس آكفي نأ امهدحأ داراف ) “ ةد_ح ىلع

 وأ نهترملا عم ةمسقلاب هذخأ الإو « ةدح ىلع زيمت نإ نهرلا نم همهس اذه ذخأو

 ( طوش نإ رخآلا مهس عابو ) عابي ال امئاش هل وهف ةمسقلا نكمت مل نإ« طلسملا
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 : هل لاق نإو ث هضعب ذخأ ثيح عبي الف الإو 0 هقح رخآ لإ

 . كلذ هلف نهرلا عيبأف الإو يقح عيمج الإ كنم ذخآ ال

 ىلع هبانم كف هتثرو ضعب دارأف نهارلا تام نإ اذكو

 ناهر هدي يف ناك نإو ى ةيصولا ةفيلخ اذكو ، لالا اذه

 رخآلا مهس ( عبي الف ) ‘ كلذ طرتشي ( الإو هقح رخآ ىلإ ) هديب نهرلا نأ
 هل نأ لوق مدقتو “ هب لومعملا وه اذه “ نيدلا ضعب يأ ( هضعب ذخأ ثيح )
 يأ (هل) طلسملا وأ نهترملا ( لاق نإو ) “ هنيدت ضعب ذخأ ولو نهرلا عيبي نأ

 (الإو) هلك نهرلا كفنيف “( ينقح عيمج الإ كنم ذخآ ال ) : همهس كف رديرمل
 هلك كلذ نأل « ( كلذ هلف ) ص هلك ( نهرلا عيبأ ) انأ ( ف ) يقح عيمج ينطعت
 ( هبانم كف هتثرو ضعب داراف نهارلا تام نإ اذكو ) “:آدحاو انهر نهر

 بانم لبقي مهبانم اوكفي نأ نم ىبأي هريغ نأ لاح ( لاحلا اذهف ىلع ) نهر انت

 ص هعبي مل الإو ث هقح رخآ ىلإ طرش نإ كفي مل نم مهس عبيو ؤ كف نم مهس
 اذإ و «لكلا عيبأ وأ لكلا كفت نأ الإ كنع لبقأ ال : ثراولل لوقي نأ هلو

 بحاصلا نم ىوقأ ةجوزلاو ‘ هتجوز وأ نهارلا بيرق هنأل عبي م لكلا "كف

 يف هبوني امب ةثرولا ضعب هيلإ ىتأ اذإ ( ةيصولا ةفيلخ اذكو ) ‘ بيرقلاك يهو

 هدي يف هنهر وأ ةيصولل ةفيلخلا دي يف يصوملا هلعج امم ، همهس كفل ةيصولا
 لعج ام عيبأ انأف الإو “ يقح عيمج الإ ذخآ ال : لوقي نأ هلو ‘ لبقي نأ هلف
 . ة.صولل

 ةقرفتم ناهر) وأ نانهر طلسملا هلثمو “ نهترملا دي يأ ( هدي يف ناك ناو )

- 
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 لك نمث ملع نإ صخرو . ةقفص يف اهعبي الف رثكأل وأ دحاول
 هيلع ةر مث آانهر عاب نإو ى لوألا ىلع لمعلاو ، عيبلا لبق

 هداعا تمع
 رت ه . ٠

 ( ةقفص يف اهمبي الف ) « مهيلع ناك دحاو نب يف نهر تنهر ( رثكأل وأ دحاول

 ةقفصلا اهعمجت ةدح ىلع نمثب دحاو لك الو ث هب اهعومجب نوكي دحاو نمثب
 اهنم دحاو لك نث نألو “ ةدح ىلع القتسم نهر ىمسي دحاو لك نأل « ةدحاولا
 هب يضقي ىتح ةدح ىلع ازيمتم ى نيملا مولعم « ددملا مولعم نوكي نأ جاتحي

 قحتسي دقو “ لضفي دقو.“ هيف وه امب اهدحأ يفي ال دق هنأل 2 هب قلعتملا قحلا

 كلذ ريغ عقي دقو ى هيضقي نأ لبق نمثلا بهذي دقو « بيملا هيف نوكي دقو
 نإ الإ “ققفنملاب اهنم دساكلا جورب دق هنألو “هنبعو هددع نايب ىلإ هعم جاتحي ام
 جايتحا عبنملا ةلع نوك نم انركذ يذلا اذهف (و ) « ةقفص يف عيبلا مهيلع طرش

 ( صخر ) ص هب قلعت يذلا قحلا يف يضقي ىتح امولعم نوكي نأ لك ن
 ميوقتب ( عيبلا لبق لك نمث ملع نإ ) كلذ طرتشي مل ولو ةدحاو ةقفصب عيبلا
 املو ةدح ىلع الك ماس وأ “ فلاخي ملو كلذ قفاو عيبلا ناك املف 2 لودعلا

 (لوألا ىلع لمعلا ور؛ةدحاو ةدقع دقعو مساب ركذلا يف اهطلخ عيبلا دقع دارأ
 ةبسن الب خيشلاك فنصملا مالك سفننم لوألا لعج هركذ نع ينغي امب حيرصت اذه
 نع مدقتو «صيخزتلا ةدامب هتياكح ابس الو « يناثلا ةياكح عم ةياكح الو ى دحأل
 . كلذ ين٠مالك « ناويدلا »

 داعأ يأ ) هداعأ بيعب هيلع "در م انهر ( طلسملا وأ نهترملا ) عاب ناو (
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 نمثلا هب رتشم عفديو > ةصرولا ةفيلخ اذكو ‘ م دقو ‘ انات

 . نهترملل

 نامزلا يف لوآلا عاقيإلا دعب ايناث عاقيإ وأ ( ايناث ) انامز همقوأ يأ ى عيبلا

 مالك يف رم نيأ رأ ملو ت « ناويدلا ه نع يمالك يف كلذ ( رم دقو ) ‘ لوألا

 : هلوق ليبق « نهرلا باتك ه باتكلا اذه نم همالك يف رم هنأ رهظ مثفنصملا

 بيعلاب عيبلا خسفي : لاق نمو “ هخسفي ام كنهر يف تاعف نمهارلل لاق نإ باب

 اهيفىطعأ وأ ةيصولا يف لمج ام عاب نإ ( ةيصولا ةفيلخ اذكو ) ى نهرلا خسف
 ةفيلخ وأ طلسملا وأ نهترملا ىلع در نإ هنإ مث عيبلا ديعي هنإف ربيعب هيلع درو

 نهارلل لضفلا در ةيصولا وأ نردلا نع لضفلا هنم يف ناكف ميبلا داعأف ةيصولا

 يرقشملا سّلد نإ لوآلا نمثلا نع صقن ام نمض صقن نإ و ‘ ثراولا وأ

 ىسني وأ هب ربخي نأ ىسني وأ طلغيف بيعلاب ملعي نأ سيلدتلا مكح يفو « بيملإ
 ثراولا وأ نهارلا هزمح مل نأب همكح يف ام الو سيلدت نكي مل نإ و ‘ بيعلا

 ءلوألا نمثلا نع صقن ام نمضي الف « هقدصي نم هب هربخي ملو هب ملعي ملو بيعلاب
 . ى مكحلا يف صقن ام نمض مكاحلا كح ريغب هدر نإو « مكاحلا مكحي هدر اذإ كلذو

 لعف وأ بيعلاب ستد نإ الإ كلا نيبو هنيب ايف نمضي الو بيعلاب سلدي مل ولو
 . « ناويدلا ه نع كلذ يف طوسبم مالك مدقتو < سيلدتلا مكح يف وه ام

 نهترملا هعاب اذإ ( نهترملل نمثلا ) نهرلا يرتشم يأ ( هيرتشم عفديو )
 دق نهارلا نأل ى نئاخ طلسملا وأ نهترملا ناك ولو ى طلسملا هعاب اذإ طلسم وأ
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 ءاضقل جايتحا الب هقح يف هيضقيو. . هقح نم رثك أ ناك نإ و

 وهو ضاق نم دب الف الإ و ‘ ال وأ كلذ ىلع اقفتا نإ هنهار

 ضقي مل ام ًانهر هديب نمثلا نوكيو « هبئان وأ نهارلا

 وأ ن۔مترملا نأل ، ( هقح نم رثكأ ناك نإو ) ، يرتشملل جرخ هدي نمو هنمتئا
 لضفلا ىطعأ نإو ص نمثلا ذخأي عيبلا دقع نمو « عيبلا دقع يذلا وه طلسملا

 يوني :يأ ( هقح يف ) نمثلا نهترملا يضقي يأ ( هيضقيو ) ‘ نمضي مل نهارلل
 ص (:هنهار ءاضقل جايتحا الب ) نهترملا قح يف طلسملا وأ هقح يف هكلمت دق هنأ

 روكذملا (كلذ ىلع اقفتا نإ ) قحلا يف هكسما طلسملا وأ نهترملل لوقي نأ وهو

 نهترملا هيضقي هنأ نم عيبلا لاح ولو ى خارقب ولو ى دمب وأ دقعلا دنع ( ل"وأ )
 اذإو ص هقح ذخأ دعب يقب ام نمضي الو « نهارلا ءاضقل جايتحا الب طلسملا وأ

 ىلع اقفتي ( الاو ) هطورش ام ناملعي هنأ الإ كلذ لخد دقف نهرلا طورشب لاق

 وه ) يضاقلا ( و ) « يقابلا نمض همهس ذخأ نإو ، ( ضاق نم دب الف ) كلذ
 لوقي نأ افنآ “رم اك هؤاضقو « رمأ وأ ةفالخ وأ ةلاكوب ( هبنان وأ نهارلا
 :ليقو ؛هدرب مث هنم هضبقي نأ جاتحيالو ء ىحلا يف هكسما : طلسملا وأ نهترملل

 طلسملل هضبقي يذلا وه نهارلا ال نهترملا نمثلا يضقي يذلا وهف “طلسملا عاب اذإ

 نم:ءاضق الب ىحلا يف نمثلا نهترملا وأ طلسملا يضقي : ليقو ى نهترملا قح يف
 كلذ ىلع اقفةي مل اذإ لوآلا لوقلا ىلع ( و ) ، آلوأ كلذ ىلع اقفتي مل ولو نهارلا
 ص نهرلاك يأ ( انهر ) طلسملا هلثمو نهترملا ديب يأ ( هديب نمثلا نوكي ) آلوأ

 ص هسفن .نهزلا يف قباسلا فالخلا ىلع هباهذب قحلا بهذيو « عافتنإلاب لطبيف
 لك لمشيف “ لوعفملا ( ضقي مل ام ) ماكحألا نم نهرلا سفن يف عقي ام هيف عقيو
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 الب هل يقابلا ىلع هنهار مكاحلا ربجأ هقحل ءافو هيف نكي مل نإو ،هل

 متأو نيدلا فرعو الوأ هدنع ربخلا غلب نإ ةداهش البو ةوعد

 هعيب و نه رل ١

 نم دحاو وه يذلا لعافلل ءانبلاب وأ ث هبئان وأ نهار نم ءاضقلا هنم حصي نم

 : يأ ( هل ) امهدحأ هضقي مل ام يأ ى اضيأ الماش نوكيف ث هبئانو نهارلا نينثا

 هضقي ملو نمثلا طلسملا وأ نهترملا ضبق نإو ى ناك اذإ طلسملا هلثمو نهترمل

 . هف امب بهذ دقف “ فلتف نما رلا

 دهشتسيلف هلام يف هاضقف « نمثلا ذخاف نهرلا عاب نإو : « ناويدلا » يفو
 ىقح : لوقي نم مهنمو ى زئاجف هجئاوح يف هفرصف نمثلا ذخأ نإف « كلذ ىلع
 هعيب لجأ “لح نإو ، هضقي مل ام نهر وهف كلاذك كسمأ نإو « هنيد يف هيضقي
 ذخأيو همعيبيل نهارلا هب كسمتساف « لضفلا هيف ناك دقو « هعيب نم عنتماف

 دقف ،هيضقي نأ لبق نهرلا نمثب عفنتسا نإف « كلذ هيلع كردي هنإف ى لضفلا

 . « ناويدلا » ةرابع يلقن يف ريثك وه اك فرصتب ها ى خسفنإ

 يقابلا ىلع هنهار مكاحلا ربجأ هقحل ءافو ) نمثلا يف يأ ( هيف نكي مل نإو )

 ( غلب نإ ةداهش ) راضحإ ( البو ) ةموصخ بنصتن الب يأ ( ةوعد الب هل
 نيدلا ) مكاحلا ( فرعو الوأ ):كاحلا دنع يأ (هدنع ربخلا) طلسملا وأ نهترملا

 هل نذأ نأب هعيب ةحصو يأ ( هعيبو ) ، هتحصو هماتب مكح يأ ( نهرلا متأو
 نهرلا نأ عم ى غلبي م وأ رخآ دنع غلب لب ى هدنع غلبي الإ و هعيب ديرمل هعيب يف
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 ةوعد الب تبثو ، ناك نإ لضفلا ىلع نهارلل نهترملا ربجيو
 . ةفنأتسم

 ص كلذ نايبو “ مصخلا روضح كاخا هفلك اضرع هنوكل غلبي مل وأ ع لصأ

 ربجيو ) هريغ دنع آلوأ غلب هنأ ملع نإ آلوأ هدنغ غلب نمل امهدرب نأ يفبنيو

 ص ( تبثو ) لضفلا ( ناك نإ ) نهارلل هيطمي نأ ( لضفلا ىلع نهارلل نهترملا
 . ملعأ هللاو ى ربجي : هلوق ىلإ دئاع ( ةفناتسم ةوعد الب ) : هلوقو
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 ةماخ

 ء هنها ر عم فلتخا نإ هنيم عم هنهت رم ل وق نهر يف لبقي

 . {، نهرب سيل هن وك وأ قح يفو

 ةما ٠.

 امهاوعدو نهترملاو نهرلا فالتخا يف

 لاق ا رمآلا نأ ( هنيمي عم ) طلسملا وأ ( هنهترم لوق نهر يف لبقي )
 قْلمتي امو اذه وه له « هتوبث دعب نهرلا سفن يف ( هنهار عم فلتخا نإ )
 ا۔ے كلذ ريغو ى اذك هلجأ وأ اذك هنمثو اذك هتفص نأو فلت دق هنوك نم هب

 هنأل ى ةنيبلا نهارلا ىلعف ى ةنامأك هدي يف نهرلا نأل كلذو ع للا ءاش نإ يتأي

 (قح يف ) لبقي ( و ) ث هيلع ىعدم طلسملا وأ نهترملاو نهرلا توبث دعب عدم
 يتأيام ىلع قحلاب قلعتي ام كلذ وحنو « اذك هتيمك وأ اذك سنج نم وه له

 يف نهر وه ام نوك يأ ى نهرلا نوك يأ ( هنوك وأ ) ‘ لجو زع شا ءاش نإ

 ام هجوب هديب لصح لب ‘ طلسملا وأ نهترملا ديب ( نهرب سيل ) نهترملا ىوعد
 . هوجولا نم
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 . . كلذك نهارلا لوق ةنامأ هنوكب نإو

 برقأ ةنامألا نأل ى ةنامأ هنوكب نإو :هلوقب غلاب ى ( ةنامأ هنوكب نإو )

 نمةبيرق اهنوك عمف ، هدنع وه نم نامض يف بترتي مل ام "لك "معي لب « نهرلا نم
 س هنيمي عم يأ ( كلذك نهارلا لوق ) ى انهر سيل هنأ نهارلا لوق لبقي نهرلا
 ص هيلع ىعدم نمهارلاو ى ةنّتبلا هيلعف نهارلا ىلع عدم كلذ يف نهترملا نأل

 :هباحصأ و كلام ةنيدملا لهأ لاقو ‘نيىفوكلاو نييرصبلاو انباحصأ لوق كلذو

 ةنيبلاك نهرلا نأو ص نهرلا ةميق ىلإ قحلا يفو هدي يف يف ايف نهترملا لوق لوقلا
 ، )١' ي ةضوبقم ناهرف ابتاك اودجت ملو ل : ىلاعت هلوقل نبدلا رادقم يف
 س ةنيبلا نم الدب ناك ذإ «نهرلا .ةميقب كحيف ةنيبلا نم الدب نهرلا ىلاعت للا لعجف
 هللا قتيل يأ ى '") چ هبر هللا قتيلو » : نهرلا هنع ذخؤي مل نميف اضيأ لاقو

 نهرلا نأ لدف ى هتنامأب نهرلا ةنيب نع ينغتساو نهرلا هنع ذخؤي مل نم هبر
 ىقلا هيلع نم ةنامأب اضيأ يفتكا نكي م املو ى ةداهشلا نع اهب ىفتكي ةنب
 : ثيدح صن مواقت ال ةبيرق ريغ ميهافم هذه نأ ناوجلاو ص هللا ىوقتب ىصوم

 . "") { ركنملا ىلع نيميلاو يعدملا ىلع ةنيبلا »

 ك دوهشلا هفصب ملو نهرلا ةفص نهرلا يعدم فصو نإو ا ناويدلا « يفو

 ‘ مهتداهش تزاح : لقف > يعدملا ن ود دوهشلا هفصو نإ و > مهتداهش تلطب

 فلاخ نإو ‘ هنيمي ل و ١ همعدم هنّسع نهر ف ةموصخلا بصنتو ء ال : ليقو

 دقو « اهتداهش هتفلاخ نإ اذكو ى هتداهش زجت مل يعدملا ةوعد نيدهاشلا دحأ

 . ٢٨٣ : ةرقبلا ( ١(

 . ٢٨٣ : ةرقنلا ( ٦)

 . هركذ مدقت )ح)
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 هفلح هفلت دعب هتفص وأ نهرلا فلت نهترملا ىعدا نإ هليصفتو

 صقنلاب نهارلا عبتيف ءانمألا هم" وقيف ةفصلا كلت ىلع

 ادهش نإو ع اهتداهش تلطب نهر هنأ ىعدا امم رثكأب ادهش نإو نهرلا اتبثأ
 نم لقأب ادهش اذإ هيلع اقفتا ام ىلع تزاج : ليقو “ تلطب يعدا امم "لقأب
 ءايهتداهش تزاج هل اهف هنهر ىلا نكامآلا وأ تاقوألا ىق افلتخا نإ و ى هاوعد

 ىلع نهر نالجر ىعدا نإو ى زوجت الف هيف نهر ايف وأ نهرلا يف افلتخا نإو
 ى مهتداهش تلطب رخآلا نود انهدحأل اودهشف دوهشلاب ايتأف ى امهدحجف لجر

 هانّبعي مل وأ هانيع امهدحأ ىلع دوهشلا دهشف انهر نيلجر ىلع لجر ىعدا نإو
 هل زوجىف هرمأ ريغب وأ هبحاص رمأب امهدحأ هل نهر ه۔ذا اودهش نإو ؤ تلطب

 ص هنهر دق نوكي نأ نهترملا ركنأو اذه هل نهر هنأ نهارلا ىعدا ول زئاجف

 . ةنيبلا نهارلا ىلعو نهترملا لوق لوقلاف

 نهترملا ىعدا نإ ) هنأ ( هليضفت ) لامجإ فنصملا هركذ يذلا كلذ ( و )

 هفلت دعب ) نمس و نسك اهقيقحتو هتفص ةفرعم ىعدا يأ( هتفص وأ نهرلا فلت
 فلحلاف ت هفلتل اهيلع ( ءانمألا هم"وقيف ) اهاعدا تلا ( ةفصلا كلت ىلع هفلح

 ناروصتي ال ميوقتلاو فلحلا نأ ثيح نم فلتلاب اقلعت ةفصلاب املعت اك ميوقتلاو
 نأل ع باهذلا ىلع نيمي ال ناك ولو « اميب هعيبي لب فلتي مل ادوجوم ناك ول
 عبتيف ص ناك نإ هيف صقنلا نيبتي نأ مموقتلا ةدئافو ، هلام هب بهذ هنأ حجارلا

 نيبتينأ وأ (صقنلاب نهارلا عبتيف ) :لاق اك حجار لوق ىلع نهارلا نهترملا هب
 نهترملا سيل لضفلا نأ حوجرم لوق ىلع نهترملا نهارلا اهب عبتيف ةدايزلا هيف
 وهو ى باهذلا ىلع اضيأ فلحي : ليقو ى هيف نيمأ هنأ حجارلاو ى هيف انيمأ

 هئيش نهارلا بلطي دق اضيأو “نهرلا باهذب بهذي ال : لاق نم لوقل بسانملا
 . هتمىقب يضاقتلا الو هضوع ةمسقلا ذخأ بح الو هف بغريو
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 هل وقو ‘ رثك أن نهارلا ىعداو ‘ هعاب اذإ هنش يف هل وق .لبقيو

 نيرشع يف نهارلاو ، ةرشع يف لاق نأك س هيف نهر ام ةيمك يف
 ىلع كردي امم هيلع قفتا ايفو

 سنجو اذك ةيمكب هعاب هنأ ( هعاب اذإ هنمث يف ) هنيمي عم ( هلوق لبقيو )

 ى رم ام ىلع هريغو نهرلا هيف ام سنجو مهاردلا سنج وأ ريناندلا سنجك اذك

 «ءابلا» نوكت نأ لمتحيو « رخآ سنجي وأ (رثكاب) هعاب هنأ ( نهارلا ىعداو )
 ى عيبلا دعب نمثلا باهذ يف نهترملا لوق لوقلا نوكي اذك و “ لوعفملا يف ةدئاز

 كلذ وهب ىرتشا ام باهذو “هب ىرتشا ام هتيمكو نيدلا سنج نم هب ىرتشا ابفو
 ص هفيلحت بلطو نهارلا همهتا نإ هلك كلذ يف فلحو ى ءاضقلا لبق باهذلا يف

 وه ( : لاق ناك ث هيف نهر ام ةيمك يف ) هنيمي عم اضيأ ( هلوق ) لبقي ( و )
 يل يلا نيرشعلا يف ال كيلع يل يتلا نيرشعلا نم ( ةرشع يف ) يدنع نوهرم
 يلع يتلا يهو ( نيرمشع يف ) كل اهتنهر : ( نهارلا ) لاق ( و ) ى اهلك كيلع
 بهذي هنإف نهرلا بهذ اذإ ابف رهظت كلذ ةدئافو ، طقف اهنم ةرشع يف ال كل

 يتلا لاوقألا نم لوق اذهو ى اهيف نهر ال يتلا ةرشعلاب هعبتيو « ةرشعلاب الثم
 . نهرلا باهذ مكح يف ترم

 ءيشلا اذه تنهر :نهارلا لاقف “نبدلا دقع ىلع اقفتا نإ : « ناويدلا » يفو

 ص نهترما هبذك و رثكأ وأ لقأ وأ نيدلا لثم هتميق ءيشلاو هلك يلع كنيد يف
 . نهترملا لوق لوقلاف “ ضعب ن ود نيدلا ضمب ق ل هتنهر امنإ : هل لاقو

 لوقلوقلا : عماجلا يف مهنع هللا يضر ركب نب دمحم نب دمحأ سامملا وبأ لاقو

 ؛هضعب وأ هلك نيدلا يف ءيشلا نهريفوفلتلا دعب نوهرملا ءيشلا هميق ىف نهترملا

 ىلع كردي ام ) نهرلا ىلع يأ ( هيلع قفتا اهف ) هنيم عم هلوق لبقي ( و )

 ۔ . ٠ ٠ ٣ _



 لب ال : نهارلاو ص اذه : لاق نأك س نهرلا سنج يفو ص نهارلا

 . . .{. هربع

 ةاوادمو نهدو سابلو برشو لكأ نم نهرلا هيلإ جاتحا ام لك وهو ( نهارلا
 وأ « هماقم موقي نم مدعو نهارلا ةبيغل هلام نم نهترملا هلعفف “ كلذ وحتو
 ص هئامنو نهرلا ةلغ يف اضيأ ى هنسب عم هلوق لوقلاو ى هتفيلخ وأ وه هعانتمال

 هدي يف اهنأل نهر ريغ اهنإ انلق وأ ى نهرلا مكح اهكح نآل ى نهر اهنإ انلق ءاوس
 ‘فورصملاو ةقفنلا ىلع ليكولا مكحو « لوق يف هلام نم بهذت نكل ى ةنامآلاك
 عوزنلاك نيميلا نع ناعزني الو ى اقلطم نافلحي اهنأ اقدصي مل اذإ ةفيلخلا مكحو

 ؛ ةرضملا نيي نم عوزنلا ىري نم لوق ىلع الإ هبتشي ام ايعدا ولو ةرضملا نيمي نم

 يفو عونلا لمشي ام هب دارأ ( نهرلا سنج يف ) هنيمي عم اضيأ هلوق لبقي ( و )
 : نهارلا لوقيو “ ريعشلا اذه ىل تنهر : نهترملا لوقي نأ لثم سنجلاف ى هنيع
 هذه كل تنهر :نهارلا لوقيو « لهجلا اذه ىل تنهر : لوقي وأ ى ربلا اذه لب

 ص كاذ لب : لوقف ص لمجلا اذه ىل تنهر : لوقي نأ لثم نيملاو « ةرقبلا
 هاعدا ام ةفص نهارلا ىعدا نإ الإ ى كاذ لب : لوقيف ى دبعلا اذه : لوقي وأ

 م ص ٥

 ٠ هدوهش هقصو وا الوا ًانهر

 هل لاقف “ بوثلا نهر ىلع نهترملاو نهارلا قفتا نإ : «_ ناويدلا , يفف

 ى نهترملا لوق لوقلاف “ نهارلا هبذكف “ يل تنهر يذلا كبوث اذه : نهترملا
 يتأي نأ نهترملا ىلعف “هدوهش هفصو نإو “ الوأ بوثلا ةفص نهارلا ىعدا نإ الإ

 دوهشلا دهشو ى اذك ىوسي ابوث هل نهر هنأ نهترملا رقأ نإو « ةفصلا كلتب
 ام نهترملا لوق لوبق نم هانركذ ام ةلعو “ ةفصلا كلت الإ هنم لبقت الف « كلذب

 ص هرمغ لب ال : نهارلاو “ اذه ) نهرلا : نهترملا ( لاق ناك ) : هلوقب ركذ
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 ىلعو ‘ هنممع عم بصعب نإ و > هديب ءيثلا ناك نم لوق لوقلا نأل

 { هريغ هنأ نايب ءيشلا بر وأ نهارلا

 ،مراغ هنآل هتبتمكو هتفصو ءيشلا سفن يف ( هديب ءيشلا ناك نم لوق لوقتا نأل

 ٠ هنممي مم مرافلا لوق لوقلا نأ ةدعاقلاو

 الو طلغو ةقرسو ( بصق ) ك يعرش ريغ هجوب هدي ( ب ) ناك ( نإو )

 يذلا ءيشلا نأ ( هنيمي عم ) عاديتساو ةرامتساو عنصك يعرش هجوب ابس

 وأ هينترعأ وأ كل همنصأل هينتلوان وأ هعسف تطلغ وأ هتقرس وأ كنم هتبصغ

 نإف « طقف.هدحو اذه وأ اذه وه ىل هنهر يذلا نأ و « اذه وه هينتعدوتسا

 وحنو اذه ال اذه هنأ ىوعد يف هنيمي عم هلوق لوقلا ناك نهارلا ديب نهرلا ناك

 ف ( ءيشلا بر وأ ) ةروكذملا نهرلا ةلأسم يف ( نهارلا ىلعو ) { كلذ

 : نيئيشلا دحأ يأ ( هنأ نايب ) اهبقع ةروكذملا هديب ءيشلا ناك نم ةلأسم

 . هوحن و بصاغلا وأ نهترملا هيعدي يذلا اذه ريغ يأ ( هريغ ) ءيشلاو نهرلا

 لب : نهارلا لاقو “ اذه ىل تنهر : نهترملا لاق نإ : « ناوبدلا ه يفو

 نهرلاف اهدحأ نيب نإو نيةدلا يف نهر امهالكف نايبب دحاو لك ىتأف ى اذه
 اناك نإو « نهرلا وه رخآلا سيل هنأ نيميلا رخآلا هيلع كرديو « هملع نسب ام

 : لاةف ةقرتفم نويد هبلع ناك نإو ى نائيشلا خسقناو افلاحت ايل ةنّتب ال اعيمج

 دبعلا اذه ىل تنهر لب ال : نهترملا لاقو « اذك نبَد يف ةمألا هذه كل تنهر
 تنإو “ نهر اميج ديعلاو ةمألاف انتب نإف 0 عّدم دحاو لكف رخآ نيك ق

 دمعلا تام نإو ى هبحاص ىوعد هتمزل لكت نمو “ فلح امهل ةنتب ال اناك

 . اهيف ام. ابهذ ةنّيبب”لك ىتأف نهترملا ديب ةمآلاو
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 نانثاو دحاو : نهترملا لاق نأك ةرثكلاو .ةلقلا يف افلتخا نإ اذكو

 . . . ربع ثولح ف ١ ذكو > ةدايرلا يعدم نببسلف

 نهارلا ىعداف ( ةرثكلاو ةلقلا يف ) نهترملاو نهارلا يأ ( افلتخا نإ اذكو )

 نونلا نوكس و ةزمهلا حتفب ( نأك ) سكملا وأ ةلقلا نهترملا ىعدا و ةرثكلا

 نائيش نهرلا : نهارلا لاق ( ودحاو ) ءيش نترلا ( : نهترملا لاق )
 وأ نهرلا كف اذإ هب رقأ ام قوف هبلع ىعدا ام همرغيىل كلذ لوقي ( نانثا )

 لاقو ص نانثا : نهترملا لاق نأك و « بهذ اذإ هنيد يف هيلع بسحيل وأ خسف
 ( ةدايزلا يعدم نيبيلف ) نينثإلا عيبيل كلذ نهترملا لوقي ‘ دحاو : نهارلا

 نايب نكي مل نإو ى يعدملا ىلع ةنّئبلاو ‘ سانلا ىلع لمحتي هنأل انهترم وأ انهار
 لاقو ێانباحصأ لوق وه اقلطم نهترملا لوق نهرلا يف لوقلا نوك و ركنملا فلح
 ةئام ىوسي ام جرخأ ولف « مكحلا دبع نباو مساقلا نباو بببح نباو بهشأ هب

 مل : لاق ول اك هلوق ىضم رانيد فلأ ىف يل تنهر يذلا هنإ : لاقو رانيد

 لاح دهاش هقدص اذإ نهارلا لوق لوقلا نإ : غبصا لاقو ى ائيش يل نهرت

 : يمصاعلا لاق ى لاثملا اذهك

 نهر قح يف ناك نهر نيع يف نهترمو نهار فالتخا يفو
 اقلطم لاح دهاش هلاقم اقدص نإ ,نهار لوق لوقلا

 هلثدىم رشعل نهرلا ةمقو هئام هردق قحلا نوكن نأك

 هلوق ليبق" : كلذ دمب هلوق نم لبثقب ناقلمتم ( بيع ثودح يف اذكو )
 كلذك نهترملا لوق لبقيو يأ “ فوذحمب اقلعتي نأ زوجيو ى مراغ هنأل هنيمي

 ين افلتخا اذإ يأ فوذحم اباوج ث هلوق لبق" : هلوق نوكيف بيع ثودح يف
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 . ةيانجلا هذه هيلع تينجف ًاحبحص كل هتنهر : نهارلا لاق نآك

 هلوق لبق هذه هتلاح ىلع وأ روسكم وأ ًاعطقنم لب ال ي هنهترمو
- 

 س و ےس

 نهترملا مرغ نيب نإف ث نهارلا نيبيث مل نإ مراغ هنأل هنيمي عم

 : همح نم هاضق وأ كلذ

 يف هيبشتلا نأل ثودح يف اذك و ى هلوقل اديكأت نوكيف هنيمي عم هلوق لبق كلذ

 هلوق يهو ةلعلا ديزيل هررك و نهارلا نيبي مل نإ نيميلا هيلع هنوك و هلوق لوبق
 بيع ثودح يق اذك و « هلوقب دارأ : لاقي دق ذإ كلذ حضويلو مراغ هنأل
 نيميلا نع رظنلا عطق عم نهارلا نيبي مل نإ : هلوق لوبق قلطم يف هيبشتلا

 رسك وعاطقناك ابيع دعر امع املاس يأ ( احيحص كل هتنهر : نهارلا لاق نأك )

 اذإ ام لمشيل ةيانجلا هذه عفرو لوعفملل ءانبلاب ( ةيانجلا هذه هيلع تينجف )
 7 هريغ وأ نهترملا وه يناجلا ناك

 هتنهر (لب) يدنع ناك نيح هيلع ةثداح ةيانج ( ال : هنهترم ) لاق ( و )

 ( وأ ) “ بويعلا نم كلذ وحنب افصتم وأ [باصم وأ ( اروسكم وأ اعطقنم )
 ذخؤي امنإف ( مراغ هنأل هنيمي عم هلوق لبق" هذه هتلاح ىلع ) وهو يل هتنهر

 مرغ ) و نيمي الو هتنيبب كح ( نيب نإف « نهارلا نيبي مل نإ ) طقف هب رقأ ام
 ص راسكنالا وأ عاطقنالا نم روكذملا كلذ وأ ةيانجلا نم روكذملا ( كلذ نهترملا .

 وأ هرمأ وأ هلام وأ هسفنب فاجلا هنأ نيبت اذإ كلذو ة دحاو قدصاملاو

 نهرلا يف يناجلا ىنج ىتح نهترملا عيض اذإ يناجلا مرغي نأ نهارللو « همييضتب
 ناك اذإ ( هقح نم هاضق وأ ) اقلطم هريغ يناجلا ناك ولو هلام نم بهذي وأ

 نأل هرمأ وأ هلام وأ هسفنب يناجلا وه ناك ؤأ هنودب وأ عييضتب هاوس يناجلا
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 وأ 4 { هنهترم دبي نم هخسف ىعذا نإو . ء عناصلاو بصاغلا اذكو

 نب هضعب بهذ و ] هب هعاب '

 كلذ يضقي نهترملا نأ ديرب نأ لمتحيو ى رم ام ىلع هيف امم باهذ نه رلا باهذ
 : لاقي نأ غاس امنإو ط هريغ نم وأ هنم ةيانجلا تناك اقلطم همرغي وأ هقح نم

 ءاوس و “اهب بيصأ ةمارغ وهف هلام نم كلذ باهذ نأل ايناج سيل هنأ عم ى مرغ
 ء ثدحملا هنأ ةنيبلا تنب وأ نهترملا دنع بسلا ثدح هنأ ةنيبلا تناك كلذ يف
 لك اذك و ى هنّتبت "ل وأ ريغلا تنيب ءاوس هدنع وهو « هيف ثدحملا هريغ نأ و
 لولح ىف لوقلا نأ تملع دقو ى ةيانج ىمسي ال امم نهترملا لام نم اصقن دعي ام

 هبشأ نهترملا لوق ناك ن : ليقو “ قلطم كلذو ص نهارلا لوق نهرلا تقو
 ى نيملا ىلع اهقافتا عم ًاقلخو ةدج افلتخا نإو ى انموق لوق اذهو ى هل لوقلاف

 هتنهر : نهترملا لاقو ت هتلمعتسا كنأل ىلبو اديدج كل هتنهر : نهارلا لاقف
 لوقلاف لاح دهاش نهارلا لوق قدص نإ : لمقو “نهترملل لوقلاف ،اذكمه انلاب
 : ىمصاعلا لاق ى هل

 نهر نم لوق نهرلا تقو لولح نهترا نم يعدي ثيح لوقلاو

 يعدا اذ ) سكع نهارلا هتدج يعديو .. ولخ : بوك يفو

 ( بصافلا اذكو ) هبتشي ال سكملاب اذو اذ يف هبشي امع جرخ اذإ الإ

 ءيشلا ناك نم لك نم هوحنو عدوملا و ريعتسملا و ) عناصلا و ( طلاقلاو قىراسلاو

 ةياجلا نوكت نأ اوفن اذإ مهلوق لوقلا 2 يعرش ريغ وأ يعرش هجوب هديب
 ى هل كح نهارلا نسب نإو > مهنيعت عم ءيشلا بحاص دنع نم اهنإ اولاق و ‘ مهدنع

 ) وأ ) ) خسفلا هوحو نم هحوب ( هنهترم دي نم هخسف ) هنهار ( ىعدا ناو (

 يأ ( نتيبإ هضعب بهذ وأ ) خفلاب يأ ( هب ) نهترملا هعاب يأ ( هعاب ) : لاق

 ٣٠٥ ( ح ١ - لبنلا ٢٠ (



 . ...... ...... . نهترملا فلح الإو

 ( نهترملا فلح ) نسب ( الإو ) اهبلع نايبب تأيلف يأ « هاوعد ىلع ناسيب ىتأ
 لجر ىلع لجر ىعدا نإو ى هلوق لوقلا ناكو نهارلا هاعدا ام نكي م هنأ

 نهرلاب يعدملا رقأف ائيش هل نهر هنأ ىعداو نيدلاب هيلع ىعدملا "رقأف انيد

 نإو ةنّسبلا ةيعدم مكاحلا فتلح نهرلا ركنأ .نإو ء اعيمج نهرلاو نيدلا تبث

 اقفتا نإو “ هذخأف هلامب هل كحو ائيش هدنع نهر ام هركنم فلح نكت ل

 ريغ :لاق نمو “ضوبقم هنإ :لاق نم لوق لوقلاف ‘ هضبق يف افلتخاو نهرلا ىلع
 لاق نإو “ نبآدلا بوجو لبق نهرلا عقو : امهدحأ لاق نإ و ‘ عةدىف ضوبقم

 لاق نإو “ نيدلا بوجو دعب : لاق نم لوق لوقلاف “ بجو ام دعب : رخآلا

 : هل لاقو “ نهترملا هبتذك و ىكلم لخدي نأ لبق كل هتنهر : نهترملل نهارلا
 كيلع تطرتشا وأ نهرلا زوجي ال اك وأ نونجم انأو وأ لفط انأو « كل هتنهر
 نهارلاو “نهترملا لوق لوقلاف “نهترملا هبتذنكف تئش ام تقو "يلإ عجرب نأ

 لوقلاف نونجم انأ ووأ لفط انأو كل هتنهر : هل لاق اذإ : لاق نم مهنمو “ عًدم

 اك وأ كل زوجي اك ىل هتنهر : نهترملا لاق نإو ، هلوق لصتا نإ نهارلا لوق

 .: لاق نإو ى عةدمأ نهترملاو ى نهارلا لوق لوقلاف ص نهارلا هبآنكف زوج ال

 ىل هتنهر : نهترملا لاق نإو “ عةدم" نهارلاف “نونجس وأ لفط تنأو كل هتنهر

 نهترملاف٤نهارلا هبتنكف “نونجم وألفط انأو ىل هتنهر وأ نونجم وأ لفط تنأ و

 ةمىق تقفتاو دحا و لك همف نهر اهبف افلتخاف نويدلا ين نيئيش نهر نإو ؟ عّدلم

 اهنم لك ىعدا نإ و « هدي يف اناك نإ نهترملا لوق لوقلاف « تفلتخا وأ نيئيشلا

 يعدا ام راكنإ يف ايهنم لك لوق لوقلاف‘هبحاص ىعدا يذلا نهرلا فالخ انهر

 يف نيئيشلا نيذه نم ادحأ نتيعن مل : امهدحأ لاقف نيدلا ىلع اقفتا نإو “ هيلع

 هنأ ىعدا نمف ى ىلع لكاشت وأ اذه وهو هءانبب دق : هبحاص هل لاقو « نهرلا

 . . يعدملا وهف نيبت دق
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 :رخآلا لاقو ى ءيشلا اذه نم ةيمستلا يف نهرلا عقو امنإ : امهدحأ لاق نإو
 نم لوق لوقلاف ص ةيمسقلا نهر هيف زوجي ال امم ءيشلا ناك نإف « هلك ءيشلا يف

 نإ و ى هلك نهر هنإ : لاق نم يعدملاف هيف زوجي امم ناك نإ و ی لكلا نهر ىعدا
 ءيشلا كلذ هل نهر متيلا ثروم نأ هتفيلخ ىعداف ى غلبف متيلل ءيشلا فرع

 نرإ اذكو ى عدم ةفيلخلاف كلذ يف هر ذكف هلبق متلا كلذ ةفلخ هل هنهر وأ

 هيلع فلختسا دق متيل وأ لفطلا هنبال هدي يف نهر ءيشلا كلذ نأ ةفيلخلا ىعدا

 ةفيلخلل ءيشلا ناك نإو “ لاحلا اذه ىلع ءيشلا بحاص هبذكف امهريغل وأ
 لوق لوقلاف “ لوألا هتفيلخ وهو غلب دق يذلا متيلا لام يف نهر هنأ ىعداف

 هيف هبلطف هبحاص ءاجف هريغل لجر دي يف ءيشلا فرع نإو ، كلذ يف ةفيلخلا
 . ناك اهف هنهرأ نأ ينترمأ وأ كيلع نيد ي يل هتنهر هدي يف ناك نم : هل لاقف

 لاق نإ و ص ءيشلا بحاص لوق لوقلاف ءيشلا بحاص هبذكف نيدلا نم ؟يلع
 وأ ةنامأ : رخآلا لاقو ى "يلع كل نإك ايف نهر كدي يف وه : ءيشلا بحاص

 هتيرتشا : هدب ف ناك نم لاق نإ و ى عةدم ءيشلا بحاصف بصغ وأ ضارق

 هلل لاقف “ يقادص يف كنم هتذخأ : لاقف ةأرما تناك وأ هينتمطعأ وأ كنم

 كلذك و ص اذه يف ءيشلا بخاص لوق لوقلاف « كدي يف نهر وه لب : هبحاص
 لاقف ى هدي يف ناك نم ىلإ ءيشلا كلذ نم هكلم لاقتنا ءيشلا بحاص ىعدا نإ

 . عّدم ءيشلا بحاصف “ كل نهر يدنع وه : هدي يف ناك نم

 نهرلا كلذ زجي مل هنّسمي ملو انهر اهدحأ يف هل نهرف نويد لجر ىلع هل نمو
 يف هل نهر نإو « زاج اهنم هيف نهر ام نيبت نإو « تفلتخا وأ نويدلا تقفت

 يف نهر : نهارلا لاقف خسفنا وأ هنهر دقف اضيأ ليحلا هنم .ذخأف انيعم اهدحأ

 اهبذك و هتلمح يذلا نيدلا يف نهر : ليملا لاقو “ ليملا هلمحي مل يذلا نيدلا
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 نهر نويدلا كئلوأ نم دحاو لك يف هل نهر نإ كلذك و “ ع ةدم" ليمحلاف نهترملا

 لك ىعداف نويدلا كلت نم ادحاو نهارلا هاطعأف اضيأ اهبف لسملا هنم ذخأو

 نإ و“ن وعدم ءالمحلافنهترملا مهبذك وهلمح يذلا نبةدلايف هل ىضق هنأ ءالملانم دحا و

 يف نهر يذلا وه بهذ يذلا نأ ءالملا نم لك ىعداف ى ناهرلا نم دحاو بهذ

 اذإ هنأ باتكلا يف ركذو « نهترملا هقادص نم لوق لوقلاف ‘ لمحت يذلا نيدلا

 ىلع اقفتا نإ و “ اهلك ناهرلا تخسفنا :نويدلا نم ادحاو ضمق هنأ نهترملا رقأ
 : لوقي نم مهنمو ى نهترملا لوق لوقلاف نويدلا نم هضبق ايف افلتخا و ضبقلا

 : نهارلا لاقف “ تالفلاو ومنلا فلت نإو “ ةصصاحملا نويدلا نم لباقي ابف وه

 نإف ىل هنهرت نأ لبق فلت دق : نهترملا لاقو “ كل هتنهر ام دعب كدي نم فلت

 هعفني ام نهترم وأ نهار نم ىعدا نم لكو « عةدم' نهارلاو نهترملا لوق لوقلا
 :نانهرلا فلت دقو نهترملا لاق نإ و يعدملا وهف هلبق وأ هدعب وأ تقولا كلذ يف
 نيدلا يف ةليلق هتميق ام ىل تنهرو ليلقلا نيدلا يف رثكأ هتميق ام يل تنهر
 ناك نإ و ص نهارلا ةنّسب ةنّسبلاو نهترملا لوق لوقلاف نهارلا ركنأو ط ريثكلا

 نود لجرلا كلذ نم هدنع نهر هنأ ايهنم دحاو لك ىعداف نيلجر دي يف ءيشلا
 هنأ "لك ىعًداف لجر ىلإ هابسن نإف رخآلل هيف دمقأ امهدحأ نوكي الف هحاص

 نإ الإ ى هلف هل هتمثا نم لجرلا كلذ لوق لوقلا نإف لجرلا كلذ نم هدنع نهر

 ،هافئلح الإو كال نهر وهف اهب ايتأ نإف ںةنيبلا اهيلعف امهدحج نإو رخآلا نيي
 هتنهر : لاق نإو ى ايل وهف اهقدص نإو ى هب ىلوأ وهف دحاو اهب ىتأ نإو
 ايهنم لك هبسن نإو ت ءيش كلذ يف سيلف يلع لكاشت وأ هردأ ملو ايهنم دحاول

 نيذللا نيلجرلاو نهترملا نيب ةموصخلا عجرتو ى هيف دعقأ نالجرلاف ‘ لجر ىلإ
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 ايل هتنهر وأ « وه نم ردأ ملو اهنم دحاول هتنهر : لاق نإو ث امهيلإ هابسن

 المأ ال هتنهرأ ردأ مل : لاق نإ اذك و ى هدجي مل كلذ دعب هذخأ داراف اميمج

 نإ اذك و اهتوعد يضقنت ىتح اضيأ هذخأ دجي م اثيش ايمل نهرأ مل : لاق نإو
 نيلجرل و يأ اكريغ نم وأ اكنم لجرلا كلذ يردأ الو لجرل هتنهر : لاق

 ايل ةداهش الو اكربغ رخآ لجرل هتنهر : لاق نإو ىاكربغ الو امه اكنأ يردأ ال

 ىتأ نم امهاوعد ىلع ايهف هيلإ هبسن يذلا هنم ىفتنا نإو « هئيش ذخأو هافتلح
 هنم ىفتناو انيبي مل نإ و ايهلف اعيمج انيب نإو ى هديب انهر نوكيو هذخأ ةنيبب

 هابسن نأ دعب نيبن :الاق نإو ىاهنيب ةموصخلا تبثي الو « اهيديأ يف مك احلا هك رت

 هابسن نإو هلف دحاو اهب ىتأ نإ اذك و « ةداهشلا مكاحلا زاجأ هنم ىفتناو لجرل

 نإو ص هلوق لوقلاف هتفلخ وه بئاغل وإ متمل وأ هنبال هنإ : نالف لاقف نالفل

 لكف هبحاص لبق نم هدي يف نهر هنأ اهنم لك ىعداف اهيديأ يف ءيشلا ناك
 ص هيلع هل ناك ني يف هبحاصل هنهر هنأ اهنم لك ىعدا نإ اذك و « عّدم" ايهنم

 نهر وهف امهدحأ نيب نإو ‘ خسفنا : ليقو ى اميمج ايدياب نهر وهف اننيب نإو
 ىعداف نيد لجر ىلع نيلجرل ناك نإو ت نهرلا خسفناو افلاحت انيبي مل نإو ى هل

 انهر امكل تنهر امنإ : ايل لاقو « نيدلا نم هبان امف ًانهر هل نهر هنأ ايهنم لك

 نيلجر ىلع نيد دحاو لجرل ناك نإ كلذك و ى نهارلا لوق لوقلاف ادحاو
 انهر كل انهر امنإ : هل الاقف ى ةدح ىلع انهر ايهنم دحاو لك نهر هنأ ىعداف

 اذه ايل نهر هنأ لجر ىلع نالجر ىعدا نإو ص نينهارلا لوق لوقلاف ادحاو

 نإف ى اهنويد يف امىمج ال نهر هنأ هبحاص ىعداو « ةدح ىلع دحاو لك ءيشلا

 اوفلاختف آاميمج اونيبي مل وأ نهارلا وأ نويدلا باحصأ نيب وأ اميمج اونيب

 رمأ نإو ى هل نهرلاف طقف دحاو نسب نإو ى نويدلا باحصأل انهر ءيشلاف
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 بحاص تافف رومأملا نهرف هيلع ناك نيد يف هلام نم ائيش نهرب نأ الجر لجر

 ص انثروم تام ام دمب هتنهر : هل اولاقف ةثرولا عم رومأملا فلتخاف ءيشلا

 لوق : لبقو “ نهترملا هفدص نم لوق لوقلاف 0 هتايح يف هتنهر : محل لاقو

 . ةثرولا

 اذه ىلع هتفيلخ عم رومأملا فلتخاف ءيشلا بحاص لقع لاز نإ اذك و

 وأ هتفلخ عم ءيشلا بحاص فلتخاف هلقع لاز وأ رومأملا تام نإو « لاخلا

 : اولاقو هلقع لاز ام دعب وأ كثروم تام ام دعب هومتنهر : مهل لاقف هتثرو

 لك ةثرو كلذك و « ٍع"دم" ءيشلا بحاصف هلقع ةحص يف وأ هتايح يف هنهر

 ام دعب هبف ننهر امو نهرلا ةميق يف افلتخا نإو . هتلزنمب هتفيلخ وأ اهنم دحاو

 بهذ : نهترملا لاقف لضفلا ناك نإو ، كلذ يف نهترملا لوق لوقلاف بهذ
 هتدسفأ وأ هتلكأ وأ هتعب : نهارلا لاقو ى لضفلاو ىلام سأر فلتف هلك نهرلا
 نم لقأب وأ نهرلا عيب يف تيباح : نهارلا لاق نإو “ نهترملا لوق لوقلاف

 ' لبق نمثلا فلت :نهترملا لاق نإو“نهترملا لوق لوقلا نإف نهترملا هبذكف هنمت نم
 ءنهترملا لوق لوقلاق “هتضق ام دعب فلت ::نهارلا هل لاقو “ ىلام يف هيضقأ نأ
 هملع اطلسو كدي يف كل هتنهر : نهارلا لاقف ى طلسملا دي يف نهرلا فلت نإو

 فلتو الوأ طلسملا دي يف هتنهر : نهترملا هل لاقف « كلام نم فلتف لجرلا اذه

 يف نهترملاو نهارلاو طلسملا فلتخا نإو .ث نهترملا لوق لوقلاف « كلام نم
 لوقلاف نمثلا فلت يف وأ هباهذ يف وأ هب هعاب _ وأ هعاب فيك وأ نهرلا عيب

 . طلسملا لوق

 هنأ طلسملا ىعدا نإو 4 رتاهتلا ةداهش اهنأل كلذ يف ننهارلا ةنّب لبقت الو
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 نهترملاو ى ةرشع : لاق نأك نيدلا يف نهارلا لوق ليمو

 ر لب ال : نهترملاو > مهارد : لاق نأك هسنح يفو > نو _ شع

 هفلح الإو نبب نهترمال نيللا عفد ىعدا نإو 2 نايبلا همزل
 دحج نإ

 ص هلوق لوقلا : ليقو“ع"دم وهف هابآذكف نهارلا ىلإ لضفلا وأ نهترملل نمثلا عفد

 لوقلاف ى ايهبذكف هببسب وأ عبيضتلاب طلسملا دي نم فلت هنأ امهدحأ ىعدا نإو
 بيملاب درلاو عيبلاو نبغلا يف ةاباحلا يف طلسملا ىلع ىوعدلا يف باوجلاو ث هلوق

 عفشي الو : هلوق لبق رم اك نهترملاو نهارلا نيم "رم اك ةلاقإلاو هرارقإب
 ى هتعب : طلسملا لاقو ص هعبت مل : نهارلا لاق نإو “ عضاوم ينو “ طلسم

 ص هيف نهر ايف نهترملاو ى عيب ابف طلسملا لوق لوقلاو ى طلسملا لوق لوقلاف

 . نيدلا ةك يف نهارلاو

 لاق ( و ص ةرشع ) نيدلا ( : لاق ناك نيدلا يف نهارلا لوق ليبنقو )
 ص نايبلا هيلع عدم نهترملاو مراغ نهارلا نآل ( نورشع ) نيدلا ( : نهترملا )

 (مهارد) نبدلا : نهارلا (لاق نأك هسنج يفو ) نهارلا فلح نايب نكي مل نإ و
 كيلع ينيد ( لب ) كيلع يل مهارد نيد ( ال : نهترملا ) لاق ( و ) اهيف نهرلاو
 نكي الإو هاوعد ىلع ( نايبلا ) نهترملا مزل يأ ( همزل ) هبف نهرلاو ( "رب )
 تاأَمنلفَ يأ ( نتيب نهترملل نيدلا عفد ىعدا نإ ) نكل ( و ) ‘ نهارلا فلح
 تمث نإ كلذكو ء ( دحج نإ هفلح ) نايب هل نكي ( الإو ) هعفد ىلع نايبب

 يف لب ال : نهترملا لاقو « اذك نيد يف كل تنهر : نهارلا لاقف رثكأ وأ نانيد

 اذ۔ه ممي ام خيشلاو فنصملا ديرب نأ لمتحيو « نايبلا نهترملا مزلي ء اذك نيد

 . امج آلوأ هتركذ امو
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 يف كل هتنهر : نهترملا لاقف نهترملاو نهارلا فلتخا نإ : « ناويدلا ه يفو
 7 ‘ ع دم اهنم “لكف ك نيدلا كلذ ريغ يف لب : نهارلا لاقو ى < اذك و اذك نيد

 تاأيإلو ةنيبب اهنم دحاو ىتأ نإو ث اميمج نينيدلا يف نهر وهف ةنيبلاب اميمج ايتأ
 تأي مل نم هيلع كرديو ةنيبلا هيلع يذلا نيدلا يف انهر ءيشلا تبث رخآلا اهب

 ع نهرلا خسفناو افلاحت ةنيبب ايتأي م اميمج اناك نإو ى هتوعد ىلع نيميلا ةنيبلاب
 نم دحاو لك هيلع عقو يذلا نيآدلا يف افلتخاف ةقرفتم اناهر هل نهر نإ اذك و

 تنهر وأ اذك و اذك نيد يف نهرلا اذه كل تذهر امنإ : نهارلا هل لاقف ناهرلا

 ناك نإو ص نهترملا هبذكف لوألا نيدلا ريغ اذك و اذك نيد يف رخآلا اذه كل
 لاقو ى اعيمج اهيف ءيشلا اذه كل تنهر : نها رلا لاقف نويد لجر ىلع لجرل

 تزاج اميمج ةنيبلاب ايتأ نإف؛دخاو نيد يق ىل نيثيشلا نيذه تنهر لب : نهترمل
 ةنيبلاب ىقأ نم لوق لوقلاف رخآلا اهب تأي ملو ةنيبلاب دحاو ىتأ نإو ى ايهتنتيب
 . نهرلا لطبو افلاحت اهب ايتأي مل نإو

 عقو :امهدحأ لوقي نأ لثم نهرلا هيف عقو ايف نهترملاو نهارلا فلتخا نإو

 ريناندلا ف امهدحأ لوقي وأ ه رغ ق رخآلا لوقيو “ةضفلاو بهذلا نم ككسملا ف

 وأ“بوبحلا يف رخآلاو تماصلا يف امهدحأ لوقي وأ مهاردلا يف رخآلا لوقيو

 ام اذك يق : امهدحأ لوقي وأ اذك بح ق رخآلاو اذك بح ق :امهدحأ لوقب

 لوقلاف نهرلا هيف زوجي ام لك نم كلذ وحنو “نزوي امم اذك يف : رخآلاو “لاكي

 هايعدا نإ و“هتوعد تتبث ةنيبلاب ىتأ نإف ى ةنيبلا يعدملا ىلعو اهنم ركنملا لوق
 : لوقي نم مهنمو ى نهرلا خسفنا اهب ىتأ نإف ى اميمج ةنيبلا اهيلع تناك اعيمج

 تتبث ةنيبلاب اهنم دحاو ىتأ نإو ى آفاصنأ امهاوعد ىلع اهنيب ءيشلا نوكي
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 مل اذك لجأ ىلإ نهرلاو نيدلا : لاق نأك هلجأ يف افلتخا نإو

 { نهارلا نيب ض هلثم عيبلاو { لح دقو اذك لب نهترملاو س لحي

 ليف هردق يف افلتخاو { لجألا ىلع اقداصت نإو 3 ربخلاب نإو

 لوق

 ى ريناند ةسمخ يف فلت يذلا وأ تام يذلا ءيشلا اذه ل تذذهر : لاق نإو ك هتوعد

 . ,عّدُنم نهترملاف نهارلا هبذكف ةرشع يف فلتي ملو تي مل يذلاو

 يف دارأ وأ اضيأ نهرلا لجأ وهو نيدلا لجأ يأ ( هلجأ يف افلتخا نإو )

 ىلإ نهرلا و نيدلا ) : نهارلا ( لاق ناك ) اضيأ نيدلا لجأ وهو نهرلا لجأ

 نيدلل لجأ ال وأ “نهرلاو نيدلل لجأ ال :( نهترملا ) لاق ( و “لحي مل اذك لجأ
 تركذ ايف قداص ريغ كنأ وهو ( اذك ) رمآلا ( لب ) هل لجأ ال اضيأ نهرلاو

 رمآلا لوأ نم نيدلا عضو يأ ( آلح دقو ) هلثم نهرلاو لجأب نيدلا نوك نم
 لجأ لبق ولو هعيبأ لولحلا ىلع نهرلا نكل لجأ ىلإ وأ لجأ الب الاح الجاع
 لجأ ال هنوك يف ( هلثم ) نهرلل ( عيبلاو ) نيدلا لجأ دنع هنمث يذقأ و نيدلا
 نيب ) نيدلل لجأ ال ذإ لجأ الب زمآلا لوأ نم لولحلا ىلع نهرلا عضو لب هل
 . لجآلا توبث ىلع ( ربخلاب نإو نهارلا

 لاقو ط يرخس : امهدحأ لاقف نهرلا ىلع اقفتا نإ و : « ناويالا ه يفو

 نإو ) يعدملا وهف الجأ ىعدا نهف الجأ هل انلمج دقو ى ايرخس سيل : رخآلا
 : نهارلا لاقو ص اذك هنإ نهترملا لاقف ( هردق يف افلتخا و لجألا ىلع اقداصت
 لوق لبلق ) ضارغألا نم هب نايهتي ام بسحب سكملاب وأ كلذ نود اذك .هنإ
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 نيب { ؟لح دق : نهت رملا لاق نإو ص ربخلاب نإو نهارلا نبو نهترملا

 . لحي مل هنأ هنيمي عم نهارلا لوق ليف الإو ، هب نإو ًاضيأ

 عيبيل ريصقلا لجآلا نهت رملا يعدي نأ بلاغلاو ( ربخلاب نإو نهارلانتيبو نهترملا
 ىلع نايبلا نوكيف لاحلا كلذ يف هسفن نع مفديل ليوطلا نهارلاو هقح ذخأيو
 ةدايز هلوط ءاعدا و؛عرف لجألا وءلوحلا ىلعف الإ و ادقن عيبلا لصألا نأل نهارلا
 ' اهنيب اهيلع قفتم ريصقلا ةدم اضيأو ، لصألل ةبراقم هرصق ءاعاداو عرفلا يف

 اهلوط نهترملا ىعدا نإ نكل ى نايبلا هيلعف اهدمب لجألا دادتما ىعدا نمف
 مالك لمتحيو ث اهرصقل يعدملا نهارلا لوق : ليقو ى هل قحلا نآل هلوق لوقلاف

 دق : نهترملا لاق ) و هرادقمو لجألا ىلع اقداصت ( نإو ) « خيشلا ال فنصملا
 أدتبا يذلا ا۔مباسح أدبم يف نافلتخيف ةنس لجألا نأ ىلع اقفتي نأ لثم ( ؟لح

 (هب نإو اضيأ نئيب) اذكمهو“اهباسح أدبميف افلتخاو رهشأ ةثالث هنأىلع وأ هنم

 لاق نإو ( لحي م هنا هنيمي عم نهارلا لوق ليلق ) نيبي ( الإو ) ربخلاب يأ
 يعدم لوق لوقلاف “ روهشلا اذك و ةيمجملاب رخآلاو ةيبرملا ةنسلاب امهدحأ

 . لجألا يف لصألا اهنآل ةيبرملا

 :رخآلا لاقولح دق :امهدحأ لاقف لجآلا ىلع اقفتا نإ و : «ناويدلا» يفو
 : امهدحأ لاقف ةنس لجأ ىلع اقفتا نإو « لح دق :لاق نم لوق لوقلاف ى لحي م
 متت مل لاق نمو ‘ يعدملا وهف اهمامت ىعدا نمف ى متت مل : رخآلا لاقو ى ةنسلا تمت
 يف افلتخا نإو ص يعدملا وهف ، اذك و اذك اهنم يقب : لاق نإ الإ هلوق لوقلاف

 ءانلا ثدح يدنعو ناضمز يف ىل هتنهر : نهترملا لاقف نهرلا عوقو تقو

 ثدح يدنعو ناضمر دمب ةجحلا يذ ي كل هتنهر : نهارلا لاقف “ تالفلاو

 وأ لجألا لولحب خسفنا : نهارلا لاق نإو « عةدنم نهترملاف ى تالغلاو ءاغلا
 لابقف هضعب وأ نهرلا فلت نإو ى نهترملا لوق لوقلاف نهترملا هبذكف ى كلعفب

- ٣١٤ - 



 نهرلا نوكي نأو “ نهرلا باهذب يلام بهذي ال نأ كيلع تطرش : نهترملا
 لاةف نهرلا فلت نإو « عدم نهترملاف نهارلا هبذك و يقح رخآ ىلإ يديب
 لوقلاف هدرت نأ لبق كدي نم بهذ : نهارلا لاقو كل هتددرو خسفنا نهترملا

 نيح هتعب : نهارلا هل لاقف « هدعبو لجألا لمق نهت رملا هعاب نإو « نهارلا لوق

 هدعب وأ لجألا لبق عيبأ نأ كيلع تطرتشا : نهترملا لاقف « هعيب كل زوجي ال
 نأ تطرتشا :لاقو تماصلا ريغب هعاب نإ اذك و ى ع دم نهترملاف “تئش تقةو

 . عدم نهترملاف.نمها رلا هبذك و تئش امب عيبأ

 هىف هكسمأ وأ هنيد يف نهترملا هاضقف لجألا لح نإو نيدلاب عاب نإ اذك و

 نمارلل نهترملا ةداهشو عدم نهترملاف نهارلا هبذك و كلذ تطرتشا دق : لاقو

 بصاغلا دي يفانهر نهارلا ىعدا نإو ى هدي يف نهرلا ماد ام زوجت ال نهرلا ىلع

 در ام دعب نهترملا ةداهشو ى هتنيب تزاج ةنيبلاب كلذ ىلع ىتاف نهترملا رضحي ملو
 لوق نوكي الو « سانلا نم هريغو نمهارلل ةزئاج نهرلا كلذ ىلع نهارلل نهرلا
 لوصالاىلعه ريغو نهرلا يف ةداهشلا زوجتو ىهلام ضبق يف نهترملا ىلع ةجح نما رلا
 لصبلاك هبتشي امم ناكو علق اذإو « هريغ وأ اتابن اهب لصتا ام لكو ى اهلك

 يناظطقلا نم كلذ هبشأ امو لوفلاو بنعلاو نيتلاو زوللاو نامرلاو تاركلاو

 صوخلاو فيللاو دورثملا زبخلاو نيجملاو قيقدلاو ةلاخنلاو نبتلاو اهريغو
 الف كلذ نع اوراوت اذإ ءانحلاو ناحيرلاو رجشلا قروو رمتلا ىونو خورمشلاو
 بصقلاو لجفلاو ناجنذابلاو بنركلاك هيالع زوجت هبتشي الامو هيلع زوجت
 زاج هبتشي ام نيصتلاب نرق اذإو هيلإ ادوصقم انيعم ناك اذإ نوصفلاو ديرجلاو

 دي نم هذخأ وأ ةينالفلا ضرألا نم لصبلا اذه علق هانيأر : لاقي نأ لثم هيلع
 نإو ص هيلع زجت مل هنع دوهشلا ىراوت نإو ى ةعاسلا هذه ىلإ انع بغي ملو نالف
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 كلذك اودهش نإو ى مهنع ىراوت ام ىلع نودهشي ال مهنأ مك احلا مهربخأ اودهش

 دوع ىلع زوجت و ىاوراوت مهنأ ملع اذإ مهتداهش لبقت ال : ليقو « مك احلا مهزوجيلف

 الو ص هنع اوراوت ولو كلذ اوفرع اذإ توبلا باوبأو لاونملاو بشخلا و نازلا

 نم توحنلاو لوفقلاو حرتافملا ىلع زوجت و « باغ اذإ هنيعب فرمي ال ام ىلع زوجت

 ديمارقلاو روخصلاو يراوسلا اذك و حاولألاو حادقألاو عاصقلاو ةينآلاك ناديملا

 بارتلاو ةرونلاو تيربكلاو ةرغملاو بشلاو سبجلاو ريجلا ىلع زوجت الو نبللاو
 ريغو كلذ نم لومعملا صاصرلاو ةضفلاو بهذلاو ريدصقلاو ساحنلاو ديدحلاو

 امأو “تيقاويلاو رهاوجلا ىلع زوجتو هدعب امو ديدحلا ىلع زوجت : ليقو “لومعملا
 هب طمحي امم ةثالثلا وأ نينثالاو دحاولاك نيع ام الإ اهيلع زوجت الف عدولا و زرخلا

 ناتكلاونطقلاو فوصلا ىلع زوحت الو؛سفاركلاو ةايكلاو بوبحلا اذك و ى هملع

 نم لبحلاو مايقلاو لزغلا ىلع اهزاوج يف اوفلتخاو « كلذ لمعي مل اذإ رعشلاو

 مايعلاو بايثلا ىلع زوجت و ى ةلسلسلاو ديقلاو فيللاو ةفلحلا و بنقلاو فوصلا

 ةبرشألا ىلع ال فرقلاو فخلاك اهنم لمعي امو دولجلاو يشاوشلاو يزاركلاو
 نإو ث رضح اذإ ناويحلا ىلع زوجتو ى راطعألاو نارفعزلاو كسملاو ناهدألاو

 قرافي مل ام اهنم حبذ ام ىلع زوجت و“ هملعب اوطاحأ و فصولاب نيبت نإ الإ الف باغ
 محللا ىلع تزاجو ى دسجلا ال سأرلا ىلع تزاج هقراف اذإ و “ دسجلا سأرلا

 ديص ىلع تزاج و “فزولاو دارجلا ال نورقلاو ماظعلاو خوبطم ريغ وأ اخوبطم

 . ةمهتلا هب عقت نكل رثألا ىلع الو ضيبلا ىلع ال رجبلاو ربلا

 زوجت الو ؛اهلطبي نم مهنمو اهزوجي نم مهنمف طخلا ىلع ةداهشلا يف اوفلتخا و
 اوركذ سانلا نم دحأ هيف ىعدا اذإ نوهرملا يف طلسملاو نهترملاو نهارلا نم

٠ 
 ملو هيلعام بتك هنأ ينعأ ى ةباتكلاب سرخألا رقأ اذإو : « ناويدلا ه يف كلذ -
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 هب قطني ملو هيلعام بتك هنأ ينعأ ةباتكلاب ملكتملا رقأ نإو ى حص قطني
 ليقو ص كلذب هيلع كح كلذ تبتك ينإ "رقأ وأ ةباتكلا نيح دوهشلا هدهش دقو
 اذإ هنأ نم هبلإ بهذأ ام يوقي امم وهو احاضيا هتدز نكل « ناويدلا » يف اكال
 يف كلذ مزلي مل دوهشلا هديب بتك و هديب هريغ وأ انيد هسفن ىلع ناسنإلا بتك

 نأ امأو ، كلذ تبتك ينإ "رقأ وأ وه كلذ بتك هنأ دوهشلا دهش نإ الإ كحلا
 ائيش يدنع ديفي الف هطخ نم اوأر ام ىلع اسايق نالف طخ اذه نإ :سانلا لوقي

 اياصولا يف امالك ركذأسو كلذ تبتك ينإ "رقأ وأ كلذ بتكي نيح هوأر نإ الإ

 ةداهش طخلا نإ : انباحصأ ضعبو انموق نم لاق نم لاقو ى ىلاعت هللا ءاش نإ
 . ملعأ هللاو مئاق صخش و ةمئاق
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 متعع عبارلا ب اتكا

 ةمضشلا يت

 . ؟ ه .» دهو
 . ٠ ٠ ٠ . ٠ اع رمس ترق رع و

 ةعفشلا ف : رثع عبارلا باتكلا

 : مهضعب لاقو ى ايهمضبو حصفألا وهو ءافلا ناكسإ و نيشلا مضب : ةعلفشلا

 تفرعو مضلا ا ہ+نأب رهشألا ىلع ةفل ( تفآرلعو ) ءافلا مض زوجيال
 مدقي اصقش مهدحأ عاب اذإ اوناك ةيلهاجلا نأل ةعافشلاب تفّرثعو ةدايزلاب

 نم هصقش كيرشلا ذخأيو هب ىرتشا ام هل عفديف يرتشملل هل عفشي نم هكيرش
 هتممض :ءيشلا يف و ءيشلا ةعفش و٤لمع ىلإ المع دزب نم يأ ةعافش عفشي نمو “كلذ

 هنمو هيلإ هتدايزو هبيصن ىلإ يناثلا بيصن مض يهف يكلم ىلإو “هتدزو يلام"ىلإ
 وأ عفن بلج يف. رخآ ىلإ مضني نم ةيآلا ىنعم نوكي نأ زوجيو س ناذآلا عفش
 عرش يف يأ ( اعرش ) و “ كلذ ريغ وأ لاتق وأ ودع وأ رئاج دنع "رض عفد
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 كلم اميف ثداحلا ىلع ميدقلا كيرشال تبثي يرهق كيلمت اهنأب
 ض وعيب . ٠ ٠ ٠ ٠

 اهنأب ) ميظعتلل ريكنتلاو ضعب دنع سيقم ضفاخلا عزن ىلع بصنلاو زييمت وه وأ
 هباستكاو كلم لوانت يأ ةددشم ماللا مضو مملا حتفب كَمت ىل"وآلا ( كيلمت

 اكلام ناسنإلا عرشلا ريبصت وأ ةكلام هسفن ناسنإلا رييصت دارأ نإ الإ مهللا

 ريسفت هلك كلذو “كلمتلل موزلمو ببس كيلمتلا نأل كلمتلانع كبلمتلاب ربع وأ

 نأ وهف يردصملا ىنعملا نم لصالاب اهريسفت امأ و ى يردصملا ىنعملاب ةعفشلل

 هرك وأ دارأ اهملسي يرتشملا نآل يرابتخا ال ( يرهق ) يكلم قح : لاقي
 اهيطعيدق يرتشملا نأ كلذ و زاج رايتخالا طارتشا مدع ةلباقم يف رهقلا قالطإ و

 وأ عيبلاب ائيش ناسنإلا كلمتك ىضرلا هيف طرتشملا كلمتلا جرخو « هرايتخاب

 وأ اركذ ةقيقح يأ ( كيوشلا ) صخش ( ل ) كلمتلا كلذ ( تبثي ) ةبهلا
 ولو هنإف هوحن و ثرإلاب كلمتلا جرخف كيرش هنأ ثمح نم رتكأ وأ ادحاو ىثنأ

 قباسلا يأ ( ميدقلا ) تناك ولو ةك رشلا لجأل سيل نكل ثوروملا ىضر نودب

 هتكرش تثدح يذلا وهو رم اك هتقيقح يأ ( ثداحلا ) كيرشلا ( ىلع )

 ( ضوعب ) تبثيب قلعتم ثداحلا ( كلم اهف ) هيلع عوفشملا وهو هوحن و ءارشلاب
 الب كلم ام جرخو كلمب قلعتم ذخأ ام لدب يرتشملا ىطعأ ام نإف “ لدبب يأ

 هنأل مدقلا كيرشلل : هلوقب ثاريملا جرخو « باوث الب بوهوملا ءيشلاك ضوع
 الب ثراولا كلمف لخاد ثاريملا نأل يرهق :هلوق يف لخدو“كلذ هبف طرشي ال

 ارهق هكلم ددجتملا هكيرش ىلع صخشلا كلمت قح :«سوماقلا» يفو هنم رابتخا
 اهف“رعو“يمقلعلل وهو يصقشلا ريغ ةعفش هلومشل فنصملا هلاق ام ىلأوآلاو «ضوعب

 نمثلا لثمب ءارش اربج ررض الب ةمسقلل لباق راقع ةصح كيرشلا ذخأ اهنأب ضعب
 ةعفشلا ىرب ال نم بهذم وهو“ةضواغمب ارايتخا مزاللا هكلم ددجت نمم هتمسق وأ
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 ذخأ لمشي سنج ذخالاف « راجلا نود طقف كيرشلل اهاريو هتمسق نكمت ايف الإ

 نإ يتأي ام ىلع هل ةعفش ال هنإف راجلاك هريغ نم كيرسشلاب زرتحاو“هريغو كيرشلا
 زرقحا و ى ةكرش همف اهنيب سيل الماك هنم ذخؤي امم ةصحلاب زرتحا و “هللا ءاش

 كلذف ةعفش ال هنإف كلذ ريغو قيقرلاو ناويحلاو ةعتمألاو ضورعلا نم راقعلاب

 كلذ عيمج يفف طئاح يف قيقرلاو ناويحلا نوكي نأ الإ : انموق ضعب لاق

 ص كلذ وحنو رحشلاو لخنلاو نوضرأآلاو رودلا راقعلاب دارملاو « عيب اذإ ةعفشلا

 ى هيف ةعفشال هنإف ماتمحلاك ررضب الإ اهلبقي ال امع ررض الب ةمسقلا لباقب زرتحاو
 ريغ نم يأ نمثلا لثمي : هلوقو « ةبهو ءارشك ربج الب هذخأي امم ربجلاب زرتحا و
 زرقحا و ى تاموقملا نم ناك نإ هتميقبف الإ و تايلثملا نم ناك اذإ صقن الو ةدايز

 هنإف ةدحاو ةعفد اهوحنو اراد نانثا ىرتشا اذإ امم ع هكلم ددحت نمم : هلوقب
 عيب نم مزاللاب زرتحاو « رخآلا كلم ددجت مدعل رخآلا ىلع امهدحأل ةعفش ال

 هكلمف لخد اذإ امع رايتخإلاب زرتحاو ص هموزل دعب الإ هيف ةعفش ال هنإف رايخلا

 ةبهلا لبق ول امم ةضوامملاب زرتحاو « روهشملا حيحصلا ىلع هيف ةعفش ال هنإف ثرإب

 نوكت نأ الإ روهشملا حيحصلا ىلع هيف ةعفش ال كلذ نإف كيلمتلا وأ ةقدصلا وأ

 باوثلا عفد دعب : ليقو « مموقتلا دعب نيحلا يف ةعفشلا اهيف نإف باوثلل ةبهلا

 عاتبملا هيف عفد يذلا نمثلاب ىرتشملا صقشلل كيرشلا ذخأ اهنأب "ضعب اهفرعو
 اهب ىرتشا ريزنخك امارح ناك وأ لثم هل نكي مل نإ ءارشلا هب ام ةميقب وأ

 مارحلا يف صقشلا ةميقب :ليقو ى ةرفكلا نم هدنع لح نم لودعب موقيو كرشم
 ةميقب عفث قادصلا يف وأ حلص ريغ وأ احلص أطخ وأ دمع مديف صقشلااعفد نمو

 مدلا ةلأسم هل تديق نكل مساقلا نبال لوآلا : نالوق حارجلا ةميقب وأ صقشلا
 ةفرع نبا اهفرعو « هتميقب ةعفشلاف صقشلاب تفلاخ نإ و “ حلصلا عم دمعلا مدب
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 . )١) » هبقصب 7 راجلا « : : هلوقل اهب كحلا بجحو

 قحتسي ةلاح كيرشل نأ ىنعملاو ى هنمثب هكيرش عاب ام كيرش قاقحتسا اهنأب
 ذخأ بلط كيرشل هانعم لاقي نأنم ىلوأ اذهو“عيبلا ببسب ذخآلا و بلطلا اهي

 لوقلاىلعض ورملا وأ لوصألا نم ةرجأب ذخأ اف اوفلتخاو ى عيبلا ببسب عيبملا
 ىلع ةيافك بوجو ( بجيو ) نيلوق كلذ يف ديعس وبأ ركذ ، ةعفشلا زاوج
 ىبأ وأ عيفشلاو يرتشملا عفارت اذإ ( اب كحلا ) ةعامجلاو مامإلاك هوحنو يضاقلا

 هوحن وأ يضاقلا دنع عيفشلا اهبلط وأ نمثلا لوبق نم وأ اهميلست نم يرتشملا
 ليوأت الب اهركنمف عامجإلل هوحنو يضاقلا ملع اذإ هعفاوب نأ يرتشملا نم فاخو

 اهدازو ةيلهاجلا يف تناك دقو ى هيلع عمجأ اهركنم كرشب مكحي نم دنع كرم

 يبأ نع لقن دقف الإو ع عامجإلا ىكحف ذاشلا ةفلاخمب دتعي ملو اتوبث مالسإلا

 عقوو اهل مصألا ركب يبأ راكنإ مهدنع حصي مل مهلعلو ى اهراكنإ مصألا ركب

 ةباتك و ( ماسو هيلع ها ىلص هلومت ) ك ةعفشلا يف ثيدحلا رتاوت ( ل ) عامجإلا

 هل اع كلذ وحنو ( معلص ) اذكه وأ ( م ص ) الثم اذكه يطخلا تحنلاب كلذ
 ( قحأ راجلا ) ه: بدأ ءوس هنإ : اولاقو ‘ هوركم ( عت ) اذكه ىلاعتك ناش
 ء'١) (هبقصب ) راجلا ريغل ةعفشلا زيجي لقعلا نأل ليضفتلا باب ىلع وأ قيقح يأ
 هسقَسب : آضيأ لاقيو ى فاقلا ناكسإ و ‘داصلا حتفب وأ فاقلاو داصلا حتفب
 كلذو راحلل ءاملاو“ناتغل كلذو “فاقلا ناكسإو اهحتفب وأ فاقلاو نيسلا حتفب

 ىلع تفقو » : ديرثلا نب ورمع لاق « عفار يبأ ةصق نم ضعب ؤهو مات ثددح

 ءاح ذإ "يكنم دحأ ىلع هدي عضوف ةمرخم نب روسملا ءاجف صاقو يبأ نب دعس

 ٠ دواد وبأ هاور ) ( ١
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 راد يف كيرش هل لجر ايبأ ٠ : هلوقو ،اهعطاق ثيدحو . هتعفشب يأ
 عبر وأ

 سابعلارلسأ املف لع هل هبهوف سابعلل ناكو قلع ينلا ىلوم يطبقلا ملسأ عفار وبأ

 لاقف ى كراد يف يتيب ينم عتبا دعس اي : لاقف ى هقتعأف همالسإب قلع ينلا رشب
 هللاو : دعس لاقف اهنعاتبتل هللاو : روسملا لاقف ى ايهعاتبا ام هللاو : دعس

 أةياور يفو ) ةمجنم يأ ةعطقم : لاق وأ ةمجنم فالآ ةعبرأ ىلع كديزأ ال

 ص رانيد ةئام سمخ اهب تيطعأ دقل : عفار وبأ لاق ى لاقثم ةئام عبرأ نايفس
 يف اهو اهكتيطعأ ام « هبقسب قحأ راجلا ه : لوقي لم ينلا تممس ينأ الولو

 دق ذإ نيتيبلا ةعامجل وأ ردجلا عم نيتيبلل ةعماجلا ةعقبلل ةدئاع اهكتيطعأو اهب
 مسإ قلطأ لسرم زاجم ثيدحلا يفف ( هتعفشب يأ ) نينثال ةعامجلا ريمض دوعي

 نإف ةعفشلا وهو بسملا دارأو “ برقلا ةفل هانعمو بقسلا ظفل وهو ببسلا

 هبرق ببسب ع۔هبملاب قحأ يأ هلصأ ىلع برقلاب ضعب هرسفو “ اهببس برقلا
 يف دراولا ثيدحلا يأ ( اهعطاق ثيدح و ) ص هجولا اذه ىلع ةيببسلل ءابلاف
 نأ وه ثيدحلا كلذو ص ةسبالم ىندأل ثيدح ةفاضإف ةعفشلا عطاق يأ اهعطاق
 دجو حارأ ءايلا مضبو ءارلا رسكو ءايلا حتفب ةنجلا ةحئار حيرب ال ةعفشلا عطاق

 ةيطرشلا يأ (امأ : هلوقو )رثكأو ىلوأ ليق يهو اهحتفب حارب لاقيو“ ةحئارلا
 يأ فوذحم طرشلا لعفو ( لجر ) باوجلا ديكأت وأ مومعلا ةدايزل ةديزملا امو

 اديزم بلطلاب اهنع اربخ ةلوصوم «ام» انلعج ولو ( كيرش هل ) تبث لجر اهيأ
 لاغتشالا باب نم ةلوصوم وأ “ةبطرمالاب اههبشل ءافلاب اهربخ انورقم «ام» اهدعب

 ءابلا ناكسإ و ءارلا حتفب ( عبر وأ راد يف ) حصل لاغتشالا عنم ال ةدئازلا ءافلاو

 ٠. يمرادلا هارر ) \ (
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 اهدارأ نإف . هكيرش ىلع ضرعي ىتح اهعبي الف اهعيب دارأف

 ٤ ىلوأ وهف

 واولاب فدارملا فطع صاصتخا روهشملاو “ لمق اذك فدارم فطع رادلا وهو

 عيبرلا يف هبف عبترب يذلا عضوملا وأ رادب سنل يذلا لزنملا قلطم دارملا لمل

 عيب دارأ وأ هريدقت فوذحم انهو ى رادلا عيب يأ ( اهعيب ) لجرلا ( داراف )

 رادلا عبرلاب دارأ هنأل وأ دارفإلا وأب فطعلا يف حصفألا نأل اهعيب لقي ملو عبرلا

 ( اهدارأ نإف ) اهيف ( هكيرش ىلع ) اه ( ترعي ىتح اهعبي الف ) رم اه ىلع
 ىلوأ وهف ءارشلاب ىلوأ ناك اذإف اهب ( ىلوأ وه ) هكيرش ( ف ) ءارشلاب هكيرش
 :ليقو “هدعب عفشي : لبقف عيبلا لبق هريغل ةعفشلا هلرت نإ الإ ةعفشلاب اهف د رلاب

 هلعلو ‘ دعب اهكردي الو ىلوأ هريغف ءارشلا دري مل اذإ هنأ هرهاظو : ليق « ال

 هكرت نأل نيديازتم نيب ءادنلاب عيب اهف ةعفش ال هنأ ىلإ ةقراشملا ضعب بهذ اذهل
 ىعشلا ىور دقو ى ةعفشلا : همف : رخآلا ضعبلا لاقو « ءارسثلا يف نذإ ةدايزلا

 دهاش وهو هتعفش تمسب نم : ةبيش يبأ نبا هلصوو السرم اثيدح يعبات وهو

 ول :مهباحصأ و ةفينح يبأ و كلامو يعفاشلا بهذمو !١ « هل ةعفش الف اهربغي ال

 صكلذ هلف ةعفشلاب ذخأي نأ كيرشلا دارأ مث عابف هيف نذأف عيبلاب كيرشلا ملعأ

 لوسر ىضق » : رباج لوقو خلا ضرعي ىتح اهعبي الف : للع هلوق نم موهفملاو
 ىتح عيبي نأ هل لحي الو طئاح وأ ةعبر خسفي مل كرش لك يف ةعفشلا تلزع هللا

 هب قحأ وهف هنذؤي ملو عاب اذإف ىكرت ءاش نإو ذخأ ءاش نإف «١"' هكيرش نذؤي
 ةهارك همالعإ لبق هعيب ةهارك و بدنلا ىلع ةيعفاشلا هتلمح نكل مالعإلا بوجو

 ٠ يذمرتلا ه٥ارر ) \ (
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 وهو حابملا ىنعمب لالحلا نوكيو لالحب سبل هنأ هوركملا ىلع قدصيو « هيزنت

 ربخلا : بلطملا يف لا۔ةو “ يوونلا هلاق ‘ كرتلا حجار وه لب نيفرطلا يوتسم
 ء انباحصأ نم دحأ مالك يف هب رفظأ ملو “ عيبلا 7 كيرثلا ناذئتسا يضتقي

 اذإ : يمفاشلا لا۔ة دقو “ حص دقو ى هنع ديحم ال ربخلا اذهو ى ةيعفاشلا ينعي

 . طئاحلا ضرع يهذمب اوب رضاف ثيدحلا حص

 نذأ اذإ : ةبيش يبأ نبا لصوو “السرم “ يعبات وهو ىةنبيع نب كحلا ىورو
 هلوقل ةعفشلاب اضيأ كحلا بجيو هل ةعفش الف عيبلا لبق عئابلل يأ هل عيفشلا يأ

 همدق تلز ملسم ةعفش لازأ نم » : هلوقو ا) « ةعفشلاب ىل وأ حفشلا ه : تلع

 تبرضو ةمسقلا تعقو اذإو ") « مسقت مل ام ةعفشلا ه : هلوقو )٢' « رانلا ف

 )٤' « ةعفش الف راضملا تفرصو . تبصن اذإ » : هلوقو ةعفش الف دودحلا
 متي الو نيعب الإ ضارق الو ضيقب الإ نهر الو كيرشل الإ ةعفش ال » : هلوقو

 راهظالو كلميال ايف قالط الو كلمي ال ابف قتع الو لاصف دمب ءاضر الو غولب دمب

 ١٨6(موصلا يف لاصو الو محر ةعبطق يف نيمي الو هللا ةيصعم يف رذن الو كلمي ال ايف

 اذإف ى مسقي ل ام لك يف ةعفشلاب رتل هللا لوسر لاق » : هللادبع نب رباج نعو

 ىضق » : يوا۔حطلا ةياور يفو « )١' ةعفش الف قرطلا تفرصو دودحلا تمقو

 هيلع قفتم )١(
 . نابح نبا هارر 3 (

 . يئانلا ملم هارر : (
 ٠ د واد . هاور ) ) ٥

 قفتم ١٦( (
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 > هملع عمشم و ‘ عفاش و ‘ هف عومشم يهو ناكرأو ماكحأ اهلو

 . اهذخأ ةفصو

 رادلا راج » قلع هللا لوسر نع سنأ نعو «١'“ ءيش لك يف ةعفشلاب قلت يبلا

 نل هللا لوس ر نع رباج نعو ى ةلع هلو نابح نبا هححص ثيدح وهو ى : قحأ

 اهقيرط ناك اذإ ابئاغ ناك نإو اهب رظتني هراج ةعفشب قحأ رادلا راج »

 الو لاقعلا لحك ةعفشلا » : نلع هللا لوسر نع رمع نبا نعو ى 'آ) « ادحاو

 تابثإلا وأ يفنلا كلا ( ماكحأ املو ) فعض هدانسإ يفو “ ا" « بئانل ةعفش
 اذك ةفصب اهداسفإو اذك ةفصب اهحرحصتو كلذ نع اهيفنو كاذل اهتابثإك

 وهو نكر ع+ج ( ناكرأو ) اهب نانوكي يتلا ةفصلا ريغ حيحصتلاو داسفإلاو

 ناكرألا ( و ) ‘ بسانم لكلاو هيلا دنتسي امو ميظعلا رمآلاو ىوقألا بناجلا

 ىدعتي عفش نأل ، اضيأ زاخجل هيف طقسأ ولو ( هيف عوفشم ) ءيش ( يه )
 لاقيو ( هيلع عفشم ) صخش ( و عفاش ) صخش ( و) ‘ يفب ىدمتي اك هسفنب
 وهو هب عوفشمو ى ( اهذخأ ةفصو ) “ هوحنو يرتشملا وهو هنعو هنم عوفشم

 . ملعأ هللاو ةميقلا وأ نمثلا

 )٠١( يقهيبلا هاور .
 ( ٦ ) دح أ ه ور .

 )( فعض هيفو ث ةجام نيا هاور .
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 باب

 وأ نانج وأ تيب وأ رادك الصأ هيف عوفشملا نوك بجي
 س

 رشب وأ عرزم

 باب

 هيف عوفشملا يف

 لمتشا ام يهو ( رادك ص لصأ هيف عوفشملا نوك ) روهلا دنع ( بجي )

 ى مسقلل وأ اهانعمب « وأ » لعلو « واولاب فطملا ىلوآلا ى ( تيب وأ ) تويب ىلع
 نع رتسي وأ “هرتسي يأ « هلخاد نجي هنأل يمس ( نانج وأ ) « دعب اهف اذك و
 ضرألا نع ءامسلا رتسي وأ ى ةلخن وأ ةرجش لظ ىلإ دصقلاب ولو سمشلا رح
 هنأل وأ سمش هيف هيقابو ديرجلاو ناصغألا ىلإ رظنلاب ولو ءامسلا نع ضرألا و
 ص اهنم وأ رجش وأ لخن نم ناك ءاوسو « زاجم اذهو“عوجلا نع عنمي يأ ى رتسي

 ازاجم عمجلا مساب درفلل لب دحاولا ةنجلا ىلع قلطأو ع ةنج عمج : نانجلا لصأو
 اقلطم ضرأو ثرحلا ضرأ يأ عرزلا ناكم :( عرزم وأ )ةيفرع ةقيقح ايوغل
 .انتءارقو ى زمهلاب وأ ءايلاب ( رثي وأ ) ى ءانبلل وأ سرفلل وأ عرزلل حلصت ال ولو
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 رجش وأ راغ وأ ماح وأ بجل وأ

 ديري نأ نم ىلوأ اذهو ى لجام يأ ( ةبج" وأ ) “ وطت م وأ تيوط ءايلإب
 ءالكلا نم عضوملا ةديجلا وأ “رمقلا ةديعبلا وأ ءاملا ةريثكلا وأ وطت مل ىتلا رئبلا
 ص ىلوأ سدسأتلاو ى همدقت عم رئبلا ظفل مومعل هل سانلل رفح ال ام ةدوجوملا وأ

 يأ ى مايحتسالا عضوم يأ ( مامح وأ ) ص معأ بجلاو مظملا بجلا : جيرهصلاو

 : لاقي الو ث اضيأ درابلا ىلع مملا قلطيو « راحلا يأ ى ممحلا ءاملاب لاتغإلا
 ص كقرع يأ ، كميمح وأ - رسكلاب - كتمح تباط لد ؤ كماتح باط

 دقو “ هلفستو هلوخد يأ « هروغتل يمس لبجلا يف ( راغ وأ ) ، ةرومطم وأ

 ء لمعي ام ىلع قلطي دقو ى لمع الب اه.ف ناك امم ضرألا برس ىلع قلطي
 ص هناصغأ فلاختل ةفلاخلا يهو ص ةرجاشملا نم يمس « اتيم ولو ( رجش وأ )

 نوكت نأ نكميف ى هناصغأل فلاخت الو رجش لخنلا نأ هدريو “ ليق اذك
 رحشلا : دارملاو « ناصغألا فلاختملا رجشلا نم ةذوخأم ةفلاخلا ىنعمب ةرجاشملا

 ًانانج ىمسي ال امم كلذ قوف ام وأ ثالثو سترحش و ةرجشك نانج سيل يذلا

 لخنلا لمشي هنإف ىلوأ ناكل رجشلا ركذب ىنغتسا ولو ى نانجلا ركذ مدقتل
 معل اهب لصتا امو ضرألا : لاق ول لب هامسي ال امو انانج ىمسي امو ى راغو

 هلمشي ام : بجلاب دارملا لعلو « ءاملا هيف عمجي ام وهو : جيرهصلا لمشلو كلذ

 يتلا ضرألاو ةيقاسلاو عذنجك هري غ وأ ءانبب ضرألا يف ةتباثلا ةيراسلا لمشيو

 الو “ هرشن عضومو ماعطلا سرد عضوم وهو « ردنآلا لمشلو ةعرزم تسبل

 يف لخاد وهف ى عيبلا هلمش نإ اذه نآل ى لوحلا هيلع لوحي ال ام لمشي : لاقي
 كردي مل ام عابي الو ، لخدي هلمشي مل نإو ؤ ضرألل اعبت ةعفشلا

 ناك اذإ ادحاو آلوق عطقلل ايف ةعفش الف عطقلا ىلع عيب نإو “ هدحو

 وأ تكردأ راثلا يف ةعفش ال لب ةرجش مسإ هدحو هيلع قلطي الام
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 . . . ... ... .ضرأب اتباث لوح هيلع لوحي

 يف « فاكلا ه نكل ص عيبلا وحنب جرخأ وأ عيب نإ اهلصأل اعبت الإ كردت .

 يف راكدلاب عفشي ال : راثآلا ضعب يفو « هلومش "حصي ام لك لمشت « رادك : هلوق

 فلتخاو «هيفو هب ةعفشلا انبهذمو كهنم عيبملا بيصنلا يف الو هبنج تعيب لخت
 لجاملاو رئبلاو نيملا يف اضيأ فلتخاو ةعفشلا بهذملاو ةدحاولا ةرجشلا يف

 رادجلا و مالاو ةقسضلا رادلاك ررضب الإ مسقني ال ابفو كلذب ىقسي ام مسق اذإ

 اذإ راقلاو ضاقنألا و؛كلذ ريغو تيناوحلاو رادلا ءاركك لوصألا ةلغو كرتشملا

 دارفنإلا عم وأ ‘ ضرألا عم عيب اذإ عرزلاو“دارفنإلا ىلع وأ لوصألا عم تعيب

 هعاب اذإ هبيصن سبح نم كيرش بيصنو ضوع ريغ نم هب قدصتملا و بوهوملا و
 اهعنم بهذملاو ى انريغ دنع نالوق كلذ لك يف ؟ هبيصن عم هسبحب و هيف عفشي له

 نالوقو ص ضاقنألاو«ضوع ريغ هب قدصتملاو ءاركلاو اهدحو ةلغلاو ريجألا يف
 لب رجش لك دارملا سيلو ى نمث ركذ الو موقت الب ةلدابملا يف هريغو بهذملا يف

 ص عجج مسا هنال .ركذو ص رجشلا يأ هيلع ) يرجيو رودي ( لوحي ) ي رجش
 تافدارتم ةنسلاو امهو ى ماع يأ ( لوح ) « ثينأتلا هذف لصألا و ءاتلاب هدرفم
 ملع يف ةنسلا ظفل يف ثداح حالطصا اموي رشع دحأب ماعلا ىلع ةنسلا ةدايزو“ ةغل

 : دارملاو ى مهدنع زاجف ماملا ىنعمب نويكلفلا هلمعتسا اذإ هنأ تح “ كلفلا

 ةرجشك ( ضراب ) ءاملا نم لاح ( اتياث ) برعلا روهش نم ارهش رشع انثإ
 سيلو « مادقألاب ضرت اهنأل تيمس : ليق ‘ لمرحلاو ناجتذابلاو رمحألا لفلفلا
 داض هنيعو ءار ضرلا « ءاف » و « ءار » هنيعو ى ةزمه ضرألا ءاف نأل كلذك

 بهاذ ىقورملا يح قاسلا تيم وأ ايح لوحلا هيلع لوحي ءاوس و ى همالك
 قورملاو ناصغألا و قاسلا يح وأ “لمرحلاو لفلفلاو ناجنذابلا رجشك قاروألا

 ى لباقلا ماملا يف هلصأ نم تبني عرز ناك اذإو “ نبتلا ةرجشك قاروألا بهاذ
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 م

 ازرغم ناك نإ عيب ف ضرأل ًاعبات وأ تابنو لقبك ال

 ص تابنو لقبلاب هيبش رجش ال يأ ( لقبك ال ) « حمق وأ ريمش ولو ةعفشلا هفف

 ى لقب لثم ال لوحلا هبلع لوحي رجش دارأ وأ « لوحلا لوح مدع هبشلا هجوو

 يف الو لقبلا يف الو ص رجشلا نم لوحلا هيلع لوحي ال ايف ةعفش الف ( تابنو )
 وه اذه “ لكؤي ال ام تابنلاو “ لكؤي ام لقنلاو « قاس هل ام رجشلاو “ تابنلا

 ى هنع زجع وأ ءاتشلا مواق لج وأ قد هسفنب امس ام رجشلا وأ « انه دارملا

 نيشلا رسكب - ريشلاو - دملاو حتفلاب - ءارجشلا :لاقيوءاضيأ نيشلا رسكتو
 تابنلاو لقبلاو“ةتباث ةمورأ يف ال هرزب يف تبن ام :لقبلاو - ةحوتفم ءاي اهدمب

 ص تنلا : لاقيو ى هجورخ ل"وأ زجشلا ىلع تابنلا قلطيو ى ةغل نافدارتي
 افطع ( اعبات ) وأ ع هلاوز لصألا لوزي لصألا هيلع ادمتعم ( وأ ) ناكسإلاب
 عباتلا اذه ( ناك ) نأل يأ _ ةزمهلا حتفب - ( نا عيب يف ضرأل ) الصأ ىلع

 ليلعتلا فرحو “ةيردصم لب ةيطرشلا « نا ه تسيلف ى ( ازرفم ) هنوكل يأ
 عيبلا يف ضرألا عبت ائيش وأ ى اعبات : هلوق ىلإ دئاع ليلطتلاو ى اهلبق ردقم
 ع ۔بتي دق ءيشلا نوكل ارابتعا طرشلا ىلع اهرسك زوجي دقو ى ًازرغم هنوكل

 نأ عم « اهيلع امو ضرألا وأ ںاهيف امو رادلا : لوقي نأب زرغي مل ولو ضرألا

 صنلاب الإ ضرألا عبتي مل اذه نكل هنع ًازارتحا زرفلا طرتشاف“هيف ةعفش ال اذه

 اهيف عفشي نأ "حص علقلا ىلع ال ةوزرغم ةبشخ تعيب نإو ى حتفلا هجولاف ى هيلع
 هزرغمغو هسرغ : لاقي هنأل آزورغم ىلوألاو « هضرأ يف اهزرغ هيلع تبث نم

 ص ديدشتلاب؛هسةرغو هز"رغ الو ةزمهلابهسرغأو هزرغأ ال ةزمهلا مدعو فيفختلاب
 هيف كشي ملو “ هزرغ ىقتقحت يأ هزرغ توبث يف ةغلابملل فنصملا هد دش هلعلو

 ف وأ طئاح يف دتوك ضراب لصتا ابف وأ ضرألا يف هضعب وأ هلك زرغ ءاوس
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 . ق افتا ديدحو رجحو دوعو بشخك هتاذ يف القتنم ناك نإو تب اث

 ل۔+خد ( دوعو بشخك ) ًآزرغم هنع ينغي ى ( اتباث ) : هلوقو ، ةرجش وأ ةلخن
 ملو لخنلا وأ راجشألا نم سرغ ام كلذ نمو ‘ اضرع وأ الوط ضرألا اهضعب
 نإ الإ اهيف ةعفش ال بشخلا نم ةيراسلا نأ ”ضعب معزو “ تام لب ضرألا كسمي
 هعمجو « نيشلاو ءاخلا حتفب وهو “ ناديعلا نم ظلغ ام بشخلاو « تذيط

 ى نوكسلاو مضلاب : نابشخو ى نيشلا ناكسإ و ءاخلا مضبو ى اهمضبو ‘ كلذك

 . بابلا لمش و

 ةرصعملاو ضرألا يف ينبملا ىحرلا نم لفسألا قشلل لماش هعاونأب ( رجح و)
 دارملا ذإ ى ءانبلا ىنعم ىلع هنأل ى اضيأ ىلعألا رجحلا يف انموق ضعب اهتبثأ و
 (ديدح و) “ بناجل باهذلا نع ىحرلا بلقب ذوخأم هنألو رارمتسالا ىلع هتوبث

 ؛طئاح يف وأ ضرألا يف ةينبم ةيباخك رائخفو ةضفو بهذك امهريغو ساحن و

 لمشي ال نأ طرشي مل نإ عزني نأ ديتعا ولو ع ضرألا يف زرغ ديدح دتوك و
 كلذ ىلع درب الو « ( اقافتا ) هبف زرغ امو لصألا ةعفش ىلع ءاملعلا قفتا “عيبلا
 لوقي نم قافتا دارملا نألو ص ةرم اك هتوبث مدعل وأ هرودنل اقلطم ةعفشلا عنام

 كلذ نأل نيطت مل ةزورغم ةبشخ يف ةعفش ال : لوقي نم اضيأ ةي الو ةعفشلا

 نيطلاب نوكي ىتح “ ال مأ زرغ دميو يزجي له زرفلا عاونأ ضعب يف فالتخا
 : يمصاعلا لاق ى زرغلا قلطم يف فالتخال

 عنتمت دجيو عايشلا يذ يف عرش امم ةعفش لوصألا يفو

 لصألل اعبت اهيف لخدي لخنلا لحفك و رئب لثمو

 مسقنت مل هضرأ نإ هدحوو كح ايف امهل عبات ءاملاو

_ ٣٣١ _ 



 نالوق نا ومحلا يفو > . ٠ ٠ . ٠ ٠

 هنأ منتمت دحبو : هلوقب دارأ و ى مسقي مل يذلا لصألا : عايشلا يذب دارأو

 لحفب دارأو ث راجال ةعفش ال هنأ ىلع ءانب ةعفش الف دودحلا تعقوو مسق اذإ

 ضرألل اعبت ءاملاو رئبلاو لخنلا يف ححصت ةمفشلا نأ ينعي هنم ةعطق لخنلا

 "حصت ال ذإ ةموسقم ريغ رئبلا تيقبو تمسق ولو : ليقو “ ضرآلا مسقت مل نإ

 : لاق ى اهتمسق

 ىضم دق اهيف ةعفشلاب ذخألا اضقلا ىحرلاو ماتحلاو نرفلاو

 ا۔ے توناحلاو ماتحلاو نرفلاو ىحرلاك هجارخل الإ داري ال يذلا لصألا ينعي

 ةعفشلا هيف نأ حصألاو ى هيف اوقلتخا باودلا وأ ءاملا ىحر ءاوسو ى مسقي ال

 نوشجاملا نبا لاق . يمصاعلا ركذ اك ةيكلاملا لومعم وه اذكو ث انبهذم وهؤ
 يف لاق ى اهمدعب : مهنم فرطمو مساقلا نبا لاقو ى ةعفشلاب : غبصأو بهشأ و

 ص ةعفثشلاب ةبطرق ءاهقف ىتفأ و ى ءاضقلا هبو : ليق “ روهشملا وهو : ةريخذلا

 نمحرلا دبع ناطلسلا ىلإ هرمأ عيفشلا عفرف ديعس نب رذنم سلدنألا يضاق مكح
 ءاهقفلاو يضاقلا ناطلسلا عمجف « كلام ريغ لوقب يلع مكح : هل لاقو < دمحم نبا

 لك نأل ى ررضلا عفدل كلذو ث يضاقلا هب ىضقف « ةعفشلا كلام ىري : اولاقف

 ىحرلا نم ضرآلا يف نبي مل ايف ةعفش ال : لبقو “هبيصن قفارم ىلإ جاتحي كيرش
 . انموق ضعب لوقو انلوق وهو

 : ( نالوق ) كلذ ريغو دصلاو ةماجحلاو ةاشلاو لهلاك ( ناويحلا يفو )

 ف زوحت اهنأ ثلاث لوقو ٠6 هيف كيرشلل اهزاوح يناثلاو > هف ةعفملا عنم لوألا
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 ةي راغملا دنع عنملا راتخملاو

 رييدتلاو قتعلا ةهج نم اهيف كيرشلاىلع لخادلا ررضلل اهيف كي رشلل ةمألا و دبعلا

 عبتي نأ ىلوأ انباحصأ هيلع ام :لاق نكل خيشلا هراتخاو ى اهريغو ةبتاكملاو

 دبعلا يف اهتبثأ نم مهنم نآل انباحصأ روهمج هيلع ام ينعي ى مهفأ و ملعأ مهنأل
 (ةيراغملا) رثكأ (دنع) اقلطم ناويحلا يف ةعفشلا نم ( عنملا راتخاو ) ص ةمآلاو

 طقل يفو ص ءاملعلا رثكأ لوق كلذو ص درفلا يف بسنلا ءاي نع ضوع « ءاتلا »

 . ھا هريغ ىبأو لقتنملا يف ةعفشلا ليعامسإ انمع زاجأ : زيزع يبأ

 فلتخاو ى ررضلا لجأل ةقراشملا دنع زاوجلاو “ةكرشلا ديقب وه امنإ زاوجلاو
 بشخلاو ةكرتشملا نفسلاو “ نزو وأ ليكب مسقنت ال يتلا ضورعلا يف ةقراشملا

 ص عنملاب :ليقف راثلا نم كرتشملا يفو ‘ ةحلسألاو ىحرلاو فحصملاو ةين آلاو

 لوق وهو “ اهزاوجب : لبقف “ نوزوملاو ليكملا يفو “ كيرشلل زاوجلاب : ليقو

 ءهبئان وأ كيرشلا روضحب الإ همسق حصي ال هنآل رثؤملا يبأو ىلع يبأو بوبحم نا

 يو ى مسقو نزول رسكل جاتحا نإ زاوجلاب : ليقو ى اقلطم عنملاب : ليقو

 عيب نإ : ليقو ى دبملا ريغب عيب نإ دبعلا يف ضعب اهزاجأ و ةرضم هرسك
 ترسك نإ :ليقو « اقلطم ةنيفسلا يف ضعب امهزاجأ و ، ريغ ال ةضفلاو بهذلاب

 . زجت مل احاولأ تناكو

 للع هللا لوسر ىضق :هللا دبع نب رباج ثيدح نم يواحطلا ةياور تمدقتو

 اهلك ةكرتشملا تالقتنملا يف ةعفشنلا زاوج ثيدحلا اذه رهاظف “ءيش لك يف ةعفشلاب
 ص تالقتنملا يف اهعنامو ناويحلا ريغو كلذ ريغو لامجو ءامإ و ديبع نم ناويحلا

 ثيدحلا يف اهفرصو “قرطلا رك ذ هل "لدي اك لوصألا نم ءيش لك يف دارملا :لوقي
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 نم مامت يواحطلا ةياور لب “ لك ظفلب مومعلا رك ذ دعي هللا دبع نب رباج رخآلا
 ع رخآ ثيدح نم مسقي مل ام ةعفشلا : قلع هلوق دعب اضيأ اهركذو «رباج ةياور

 رصح ال ذإ ‘ لوصألا ريغ يف ةعفش ال ىرأ ىلع اهرك ذ يف ليلد ال : لاقي دقو

 ى عنملا بهذملا روهشمف ى ديبعلا الإ تالقتنملا يف اهمنم بهذملاو « زجت مل الإ و
 اررض عاونألا رثكأ اهنأل لوصألاب اهصيصخت ةلبانحلاو ةيعفاشلاو ةيكلاملا روهشمو
 تسثت : دمحأ نعوثءاطع لوق وهو هنع ةياور يفكلام ءيش لكف اهم ومعب ذخأو

 . تالوقنملا نم اهريغ نود تاناومحلا ف

 ى « ءيش لك يف ةعفشلا » : اعوفرم سابع نبا ثيدح نم يقهيبلا ىورو

 روهشمو > رباج ثدح نم ادهاش هل يواحطلا جرخأ نكل > لسرم هنكل

 . لوصألاب اهصيصخت كلام بهذم

 عرزلا يف الو اهيف ةعفش ال لوقبلا نأ انبهذم.: ةيكلاملا ضعب لاق

 ضرألا نم عاشم لك يف ةعفشلا : ىليل يبأ نب نمحرلادبع نعو“هضرأ عم عيب ولو
 لوقلا يف ةعفشلا لاطب نيا ىكح و “ كرتشم لك يف يأ كلذ ريغو ناويحلاو
 لهو ى طئاحلاو ليسفلاك عطقلل وأ علقلل دحأ هارتشا ايف فلتخاو ى رضخألا

 ص كلمي نمل الإ تبثت ال : ليقو ى معن : ليق « عيبيل اهدارأ نمل ةعفشلا تبثت
 الو © ملعأ هللاو ررضلا عفدل اهنأل كلم نم اجارخإ وأ اعيب دارأ . نمل تبثت الو

 ةعفشلا هيف هباحصأ ضمب لاقو “هريغو كلام دنعو اندنع لصأ“ءارك يف ةعفش

 ءاَركلا يف هكيرش عفشي الف دحأل هبيصن راد يف كيرش يركي نأ لثم كلذو

 : يمصاملا لاق ص ةنانك نبا و عفان نبال افالخ

 عانتمالاب مكحلاو رودلاو عابرلا ةيرك أ يف فلخلاو
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 ىركأ اذإ ةمفشلا كيرشلل نأ يف ةيكلاملا نيب فالخ ال هنأ ضعب معزو

 وهو هعيب حصي ال هنأ بهذملاو ص ءاركلاو ةعفشلاب هذخأ عيفشللف هعاب مث همهس

 نوكيف ةدملا ءاضقنا دنع عيبلا متي هنأىلع يرتشملا لخد نإ :ليقو “ءاركلا يف
 ةعفش ال ايلك نيلوقلا نيذه ىلعو ى الثم ىنكسلل ةصوصخس ةدم ءانثتساوعيبلاك

 . ءاركلا ىف
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 باب

 عفن كارتشا وأ "رض عفدل راجو كيرشل بجت

 باب

 عفاشلا ي
 لفطو نونجلو ص رضاح غلاب لقاع عيبملا ف ( كيوشل ) ةعفشلا ( بجت )

 قهارملا لاعفأ زيجم نأ رهاظلاو “ هل تتبث نمم ةلاكوب تزاجو “ فئالخب بئاغو

 نذإب تزاجو « دبعلا اذك و ى هل عفشف الفط رمأ نميف فلتخاو ى هتعفش زيجي
 تبثأ كالمألا هل تبثأ نمو ى هل كلم ال هنأل هسفنل دبعلا عفشي الو « هديس
 وأ لوصألا ىتح ءيش لك رجتلا يف هل نذأ وأ هرمأ نإ الإ هديسل الو هل ةعفشلا
 عنمي ال هنأ ةعفشلا بوجو ىنعمو “ تالوقنملا ضعب يفو ى اهيف وأ لوصألا يف

 بوجول ةلع ( آرض عفدل ) قصالم ( راج ) ل اضيأ بجت ( و) كاهدارأ نإ اهنم
 يرتشملا ةكرش نم يتأي رض عفدل ايمل تبجو يأ عىقصالملا راجلاو كيرشلل ةعفشلا
 قفارملا ثادحملو ةنؤملل اهجايتحال ةمسقلاب مايقلا لاح يفو « اكيرش هئاقب يف

 نيب ( عفن كارتشا وأ ) ةعولابو بابو دعصمك عيفشلا ىلإ ةرئاصلا ةصحلا يف
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 : ليقو ى عمجلا عنمل ال ولخلا عنملو اعم كارتشإلاو عفدلل وأ ةعفشلا ديرمو عئابلا

 ىلإ ةرئاصلا ةصحلا يف قفارملا ثادحتساو ةمسقلا ةنؤم ررض عفد ةعفشلا ةلع

 ص ةمسقلا هيف نكمت ال يذلا لصألا يف ةعفش ال : مهضعب لاق اذلو “ عيفشلا
 هل لدي اك ‘ كيرشل يمه امنإو ىقتصالللا راجلل ةعفش ال : مهضعب لاق اضيأ اذهل و

 دودحلا تعقو اذإف « مسقي مل ام لك يف ةعفشلا للع هللا لوسر ىضق : رباج لوق

 : هلوق نرأآل هيف نكمت ال ام ةمسقلا ركذب جرخف « ةعفش الف قرطلا تفرصو

 ذإ همسق نكمي ال ءيشل ةياغ سيلف “ ناكمإلا اهطرش ةياغلاو ةياغ مسقي مل ام

 . الثم لاحمب قيلعتلا ديرأ ثيح الإ رجحلا ملكتي مل ام كملك أ ال : الثم لاقي ال

 اذإ ام لمشيف عوضوملا يفنب قدصت يهو ةبلاس مسةي مل ام : هلوق لاقي دقو

 تنكمأ ام ىلع هتمسق نكمت ملام ساقي : اضيأ لاقي دقو “ةمقلل لباقلا نكي م
 الإ ةعفش ال هنأ» يور ام راجلل ةعفش ال هنأ ىلع لدي اممو « ةكرسثلا ررمضل هتمسق

 هنأل اراج ىمسي كيرشلا نإف « كيرشلاب راجلا ركذ ثيداحأ ل“وأيف «كيرشل
 لمتحيو “ ىنعملا اذهل ةراج ىمست ةأرملاك الثم رادلا يف هنكاسيو هكيرش رواجي

 نع يور اك ى هبرق يأ هقبس ببسب امهوحنو ةنوعملا و ربلاب "قحأ راجلا دارملا نأ
 ؟ يدهأ اهيأ ىلإف نيراج ىل نإ هللا لوسر اي : تلق ه : اهنع هللا يضر ةشئاع

 امو هراج راد لخدي ام ىلإ رظني هنآل يأ ١١ « اباب كنم اهبرقأ ىلإ : لاق

 ةياده «يدهأ امهيأ ىلإ» اهدارمو ى ةبئانلا دنع هراجل ةباجإ عرسأ هنألو «جرخي
 يف لصألا وهو ميظعتلا ةيده تدارأ وأ ، آلتوأ يدهأ وأ ع بجاولا ىلع ةدئاز
 نأ يدنع يذلاو ى ةيطع نيراجلا نم "لكلف الإو “ ءاطعإلا قلطم ال ةيدهلا

 )١( هجام نباو يئاسنلاو دراد وبأ هاور .
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 بلجو ةرضملا عفد ةللا نأل فنصملا ركذ اك راوجلاو ةك رثلاب نوكت ةعفشلا

 ىنعمف “ اضيأ ةمسقلا نكمت مل ولو ‘ كيرشلا يف اك راجلا يف دجوت يهو « ةعفنملا
 تعيب ىمف مسقي مل ام امأو « همسق نكمأ ايف كلذ نأ مسقت مل ام ةعفشلا : هلوق
 ببسب الإ ةعفش الف دودحلا تبرضو تمسق اذإف ى اهتعفش تك ردأ هيف ةصح

 وهو ردابتملا اهرهاظ ىلع راجلا ثيداحأ لمحتف ةراضملاو عفانملاك رخآ

 . قصالملا

 مل وأ كيرسلا اهكرت اذإف « راجلا همدقتي ال هنأ «كيرسل الإ ةعفش ال» ىنعم

 راد يف نيتيب هل نأل روكذملا عفار يبأ ثيدح هيوقيو ى راجلل يهف ةكرشلا نكت

 نم ال هدنع نم اهركذ هنأ الإ اهنأش يف ةعفشلا ركذف ص نبمئاش ال نيزيمتم دمس

 « ثيداحألا يف راجلا ظافلأ هي"وقت فوقوملا ثيدحلاك اهايإ هرك ذ نكل « ثيدحلا

 هنأ رهاظلا ىلع هلمح نم مزلي : لاقي الو “ كيرشلاب راجلا ليوأت مدع لصألاو

 نمم قحأ وأ هبقصب قيقح ىنعملا : لوقن انأل كيرشلا نم هبقصب قحأ نوكي
 ضعبل عماجلا يفو ى ةفينح وبأ راوجلاب اهتبثأ نممو ى كيرشلا نم الإ رواج سيل
 نبا هدرو ى انباحصأ نم اهتبثأ نم طرتشي اذك و « قيرط عطقي مل نإ : ةيفنحلا

 : تلق “قيرطلا دوجو عم راوجلا لوصحل قيرطلا عنمي مل كلذ "حص ول هنأب ةك رب

 نمو :لاق ‘ 2 يوسبلا ه راوجلاب اهتبثأ نممو “ راوجلا نم عنام لصاف قيرطلا لب
 امأ ى ةذفانلا ريغ ةكسلا يف ةلباقملا راجللو “ نيرادلا نيب ىلوأ ناك برقأ ناك

 راجلا » : قل هلوق كلذ ىلع ةجح ىوقأو « اقافتا هل ةعفش الف ةذفانلا ىف ةلباقملا

 هارتف « ادحا و اهقيرط ناك اذإ ابئاغ ناك نإو اهب رظتني هراج ةعفشب قحأ

 ىلإ جاتحت ةنيمتم ةصح هل ايهنم لك نوكل الإ كلذ امو ى ادحاو اهقيرط : لاق

 نأ مهضمب ركذو « ةرات قيرط دحاو لكلو ةرات اعم امهل ادحا و نوكي قيرط
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 . مساقي مل كيرش اهب ىلوأف . راتخملا وه : ليق ءا بيف بيترتلاو

 مساقملا مث

 : لاقل [اعوفرم ناك ول و > رباج مالك نم جردم خلا دودحلا تمقو اذإف : هلوق

 لصالاو ى جاردإلا ىلع عطاق ليلد كلذ يف سيل هنأ هيفو “ دودحلا تمقو اذإ

 همدع ٠

 لمج:افرعوءاهقحتسي يتلا هتلزنم يف ددعتم نم لك لعج :ةغل ( بيترتلاو )

 مدقتلاب ضعب ىلإ ةبسن اهضعبل نوكيو دحاولا مسإ اهيلع قلطي ثيح ءايشألا
 يف اك عضولا ةبترم فيلأتلاو ث ةفلؤم نكت مل نإو ى ةيلقعلا ةبترلا يف رخاتلاو
 وأ ةفلتؤم اهمض بيكرتلاو هجو نم بيترتلا نم معأ وهف ةبترم ربغ وأ بيترتلا
 نم صخأ فيلأتلاو اقلطم اهنم معأ وهف ةبترم ريغ مأ ةبترم ةفلتؤم ريغ
 نافدارتم : ليقو “ فيلأتلا نم اقلطم صخأ بيترتلا : ليقو ث اقلطم بيك تلا
 اذم ام تلق نإ ( راتخا وه : ليق ) آصوصخ ابيترت ةعفشلا يف يأ ( اهيف )

 نيسلا رسكب هكيرش ( مساقي مل كيرش اهب ىلوأ ) لوقن انإ ( ف ) بيترتلا
 . هكيرش همساقي ل يأ ى اهحتف زوجيو ى ةلمهملا

 حتفلاو رسكلاب ( مساقملا ) راضملاو عفانملا يف وأ لصألا يف كيرشلا ( ث )
 اكيرش طق نكي مل عيبملا يف ال ةحلصم يف كيرش كلذك و ص ىتصالملل ةعفش الو

 !هبقصب قحأ راجلا ثيدح دارملاو هب عوفشملا لاملاو عوفشملا لاملاف عئابلاو وه

 اهنأ لوقلا كلذ لباقمو ص كيرشلا : ليقو ص راضملاو عفانملا يف كرتشملا راجلا

 ضيرمتلل ال لوق كلذ نأب مالعإلل «ليق»ب ريبعتلافقصالملاف مساقملاف كيرشل

 كيرشلل نوكت ال اهنأ وأ ص كيرشلل الإ نوكتال اهنأ هلباقم نوكي نأ زوجيو

 ءاش ولف “ لصألا كلذ يف كيرشلا امأو ، راضملاو عفانملا كيرش مساقل يه لب
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 تو _ بب وآ رودل ىسرم وأ قيرطك يف ةكرش مهنيب تيقب نإ

 ٠ ٠ ن د ( دف . (

 اذك و ى ضيرمتلل ليقب ريبعتلاف ‘ةدوجوم لاوقأ اهلك هذه نإف ، عيبلاب اهذخال

 كيرشو راضملاو عفانملا كيرش كي رشلاو راجلاب دارأ هنإ انلق نإ ضيرمتلل وه
 وأ عفن نم ولخي ال دق هنأل قصالمال مساقملا دعب اهنأ بيترتلا يف دارأو ء لصألا

 راج ددعت نإ اذك و : دعب هلوق يف يتأي ام بيترتلاب لوقلا براقي اممو ى رض
 وأ اقلطم راجلل ةيلهاجلا يف ةعفشلا تناكو ى هيلإ برقلاب اوفلاختو هيف عوفشم

 ةبورضملا دودحلاب دارملاو « ببسلا يذل قلع يبنلا اهلعجو بحاصلا وأ كيرشلا

 ص عويبلا يف رم ام ىلع طخي اطخ ولو ماهسلا نيب ادح يفكي ام ةعفشلل ةمناملا

 رادب "قحأ رادلا راج » : للع هلوقل امساقم ولو راج لكل تتبث : ليقو
 : لم هلوقلو ى طئاحلا ةكرشب الو بشخلا لاصتاب هديقي مل ذإ ى 6١١ « راجلا

 '٢)«ادحا و اهقيرط ناك اذإ ابئاغ ناك نإ و اهب رظتني هراج ةعفشب قحأ راجلا»

 ةعامجلا ريمض قالطإ و“مساقملاو عئابلا نيب ( مهنيب تيقب نإ ) مساقمل تبثت امنإ و
 كح اهمكح نأ هانعمف «ةعامج نانثا»ه ثيدح امأو “حبحصلا ىلع زاجم نينثإلا ىلع
 نانثا يه يتلا ةعامجلا نكل ع رخآ ىلإ دحاو عاتجال اقيقحت ةعامج اهنأ وأ ةعاجملا
 اهيلإ درب ادعاصف ةثالث يه يتلا ةعامجلاو « ةلاصأو ابلاغ نينثإلا ريمض اهيلإ درب

 حتفلابو ءارلا نوكسو اهمض و اهحتفو نيشلا رسكب ( ةك"وش ) ، عملا ريمض
 نم وأ ميملا مضب وهف ءاسرإلا نم ناكم مسإ ( ىسرم وأ قيرطك يف ) ءارلا رسك و
 راد عمج ( رودل ) “ تومدثلا:وسرلاو ى تابثإلا : ءاسرإلاو « اهحتفب وهف وس رلا

 نادف عمج فيفختلاب ( نيدادمن ) ل ( وأ تويب ) ل ( وأ ) اهتارودل تيمس

 )١( هركذ مدقت .
 )٢( هركذ مدقت .
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 قيرطب . اهب عفشيو ةيقاس وأ دس وأ رسج يف ءام عاتجا وا

 : ءاكرش ةسمخ نم لقأ يف نيزئاج ريغ نإو

 وأ لخن ضعب اهيف ضرأ ىلع قلطي دقو “ ثرحلا ضرأ مهفرع يف وهو ديدشتلاب
 ناروثلا : ليقو “روثلا ىنعمب ديدشقلاو فيفختلاب نادفلاف ةفللا يف امأو ى رحش

 ديدشقلاب دادفل ةمالس عمجف نودادفلا امأ و ‘ لصأ « نونلا ه و ‘ ثرحلل انرقي

 . ءطولا ديدشو ى مالكلا يف يناجلا تبصلا وه و ايهيف

 رقبلا بحاص يعارلاو لاتجلاو ربكتملاو ى فلألا ىلإ لبإلا نم نيئملا كلام و

 رثكمو ص هيشاومو هثورح يف هتوص ولعي يذلا ربولا بحاصو رملا بحاصو

 ىسرمو ع لحملا ىلع لاحلا مسإل قالطإ ضرألا ىلع نادفلا قالطإ لملو « لبإلا
 وأ ةكرشلا ىلع فطع ( ءام عاتجا وأ ) عاتملاب اهيف لزني ةحسف اهريغ و رادلا

 ربعي امف :ةغل امأو ى دارملا وهو ضعبل فرع لجام وأ ( ريسج يف ) فاكلا ىلع

 رجحو نيط وحن نم لصاف يأ ( ةدس وأ ) ركت دقو ةحوتفم هميجو ى هيلع
 اذإؤف ( ةيقاس وأ ) هريغ حوتفملاو لبجلا مومضملا : ليقو ى اهحتفو نيسلا مضب

 ربجلا كلذ يف ءام لعج هل نملف ط ةيقاسلا وأ دسلا وأ رسجلا نم ىقسي ام عيب

 ا كلذ هل نمم هيرقشم نكي مل نإ ةعفشلاب هبفنل هدرب نأ عمتجي ةيقاسلا وأ دسلا وأ

 اناك ( نإو قيرطبو ) “ عفشي بئان رورجملاو « ةيقاسلاب يأ ( اهب عفشيو )
 بصن اهيف هلو ةيقاسلا . ضعب عيب وأ هبرق وأ هلام يف ناك اذإ ( نيزئاج ربغ (

 كلم ( يف ) انوك لاح هعفش بين اهيف هلو اهب ىقسي ام عيب وأ عيبملا عفش
 : ىراجلا نإف « زاجم قيرطلاو ةيقاسلل زاوجلا دانسإ و ( ءاكرش ةسمخ نم لقأ )

 ري۔غ : هلوق نيب هعمل اذكمه هترسف امنإو « قيرطلا يف سانلاو ى ةيقاسلا يف ءاملا
 نيزئاج ريغ : هلوق ىلع رصتقا ولو ع ءاكرش ةسمخ نم لقأ يف : هلوقو « نيزئاج
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 ةسمخ نم لقألا قيرطبو “ لاجر ةسمخ نم لقأل يقست ةيقاسب كلذ ترسفل

 نوكت نيزئاجلا ريقل ريسفت ءاكرش ةسمخ نم لقأ يف نأ ىلعو ى اذه ىلعو لاجر
 ءاكرش ةسمخزم لقأل امه يأ نيزئاج ريغ اهنأ لاحلاو « امهب عفشي يأ لاحلل واولا
 ةيناثلاف ىلوألل ةعفشلاف ىلفسلا تعيبو ضعب نم لفسأ اهضغب ناك نإ مطقلاف

 ىلإ ةعفشلاف ةمسبملل ةبسنلاب لئاج الإ ةسماخ اهنأل ةعبارلل ةعفش الو ى ةثلاثلاف

 ةيقاسلاو رثكا لوألاو ،ةعبرأ ىلإ ليقو ى اهدعب ةثالث ىلإ و اهيلإ رظنيو ةعيبملا
 اهنيبف ءارش وأ ةعفش اعم ابلط نإو ة يرشي وأ قباسلا اهب عفشي نيلجر ىلع
 رخآ ىلع قيرطلاو دحاو ىلع ةيقاسلا تناك نإ و ‘ سوؤرلا ىلعف اكرتشا نإف

 تناكو ةزئاج ريغ تناك نإ هبحاص لام ةيقاسلا هيلع نم عفشيو“عيفش امهالكف

 ص ةعفشلا نامطقيال ةيقاسلا ىلع ةرطنقلاو وهو قيرطلا يف اذك و ى ةسمخ نم لقأل
 لك نيب قرفت مل نا ةدحاو ةلاجا تبسح ةيفاصلا لئاجأ تلاوت نإ : ليقو

 لجر لام يف ناك نإ اذك و « تقرف ولو : لبقو ى ةلاجا ةيفاصلا نم نيتلاجا
 هلو دحاو ليجا يف تالخت سمخ لاجر ةسفخل ناك نإ و « ةيفاصلاك وهف لئاجأ

 نم ىقسي ام رخآ ىرتشا و“ةنيعم دحاو لك ةلخن و ڵةكرش ضرألاو ةدحاو ةلاجأ

 اهتوبثب : ليقو ع لئاجا سمخ اهنأل ةعفش الف ةعفشلا عيفشلا بلطف ةيقاسلا كلت
 كرتشملاو ‘ لئاجا ةسمخ يه ةسمخ نيب ضرالاو « ةلاجا دحاو لكل حتفت مل ام

 باوبأ ةثالث يذ ىيرطب ةعفش الو ى مسقي مل ام ةلاجا : ليقو ى لئاجا ةيمستلاب

 . ىلعألا نم لئاجالا باسحو ى دحسملل اهعبار

 رثك اذإ طلتخم مهءامو نانج اومستقا ى ايركز يبأ نامز يف ةلأسم تلزنو
 ف اضرأ عاب نم : ةكرب نبا لاق « هريغو لخنلا يف كلذو ى ةعفشلا مهنيب لعجف

 ضرألا عفشت مل امل ضوح ال ةيدضاع ةلخن هبلع اهيقست ةيقاس اهفرط وأ اهطسو
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 نيتلخن نيب ةعفش الو ةدحاو ةلاحا هترم مسقتو كرتشملا لخنلاو ةزئاج تناك نإ

 اذإو ى امل ضرأ ال يتلا ةعيقولاو ى سكملا ال ةعيقولا ضرألا عفشتو نيتعيقو

 ضعبل "لوق راجلل ةعفشلا توبثو ى ةعفش الف قيرط الو ةىقاس ال نأ ىلع ىرتشا

 . مهدنع ذوذش ةيكلاملا ضعب لاق هبو ى انموق ضمبو انباحصأ

 نمو“هب كح نم مكح ضقتني : لاقو “مهنم هب لاق نم نوشجاملا نبا اتطخو
 اقيرط ناك نأب7ةاكرتشم ناك نإ قيرطلا يف ةعفش الف هراد نود هراد قيرط عاب

 راثلا سبيت عضوم وهو ردنألا يف ةعفش الو ى هيف ةعفشلاب : لبقو ى اضيأ هريغل

 لاقو ع هريغ وأ القاع ناويحلا يف الو ى هيف اهنأ بهذملاو ‘ موق دنع عرزلاو
 رئبلا تيقبو ضرآلا تمسق اذإو ى ينزاملا نع لوق وهو ى هيف اهتوبثب ضعب
 بهذملاو 0 ضرألل عبت رئبلا نآل « ةعفش ال : لمقف رئبلا نم همهس مهضعب عابو

 : ةيكلاملا تلاقو ،ادعاصف نيتنثاك ةمفش ةدحاولا ةرجشلا وأ ةلخنلا يفو « اهتوبث
 مرغو عيبملا تاف اذإ ةميقلاب الو دسافلا عيبلا يف ةعفش الو اهيف ةعفش ال

 عيفشلا اهيطعي ى ةميقلاب ةعفشلا توبثب ةيكلاملا ضعب لاقو ؛ نمثلا يرتشملا

 ضوعب لصأ ةبهك اميب مسي مل ولو ضيوعت لك يف حصتو ى هنالطبل عيبلا نمثب ال
 : يمصاملا لاق ؟ ضوعب ةيصوو

 ردنأو تعنم قيرط يقو رثكألا دنع راجلل حبت ملو

 روهشملل ضورعلا ةلمجو رئبلاو هلك ناويحلاو

 رزجلاك ضرأب بيغملا يفو رضخلاو لوقبلاو عورزلا يفو

 ةدسافلا عويبلا يفو اههبشو ةدحاو نوكت ثمح ةلخن و

 بجيهيفاذ ضيوعتلا يف كاذك بجت اهضبقبف ححصت م ام
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 نكي مل نإ رم امل يسارملاو قرطلا كارتشا اهيف ةربتعملا ةرضملاو

 يف ربتعتو ؟ لامتحا اهل وأ عيبملل وأ عيفشلل لهو ث اهريغ قيرط

 ءاملا عاتجا

 صن امك ى امئاد ةمزاللا ةرضملا يه ةعفشلا يف يأ ( اهيف ةربتعملا ةرضملاو )

 لقنتل تميب ةلخن وأ ةرجش يف ةعفش الف ةتس يبأ نب ورمع نب دمحم ةلآدبع وبأ هملع

 ضياق هنأ مهجلا نب مشاه نعو : لاق ذإ جاتلا يف فنصملا هبلع صن اك ضرألا نم
 ةدايزو بسحأ و :سيمخ لاق « هضرأ نم اهجارخإ طرتشاو هدنع نم ةمرصب لامب

 ء ةعفشلاليزت ةليح جارخإلاف ص عيفشلا ىلع آالابتحا كلذب دارأ امنإ و « مهاردلا نم
 تويبلاو رودلا نم ( "رم امل ) ةدعلا ( يسارملاو قرطلا كارتشا ) ةرضملا نمو

 ديرأ قيرط لك يأ ( اهريغ قيرط نكي مل نإ ) قرطلاب عفشي امنإو ى نيدادفلاو
 . اهريغ نكي مل نإ اهب عفشي امنإف اهب عفشي نأ

 نكي مل اذإ هنأ ا۔هريغ قيرط نكي م اذإ : هلوقب خبشلا دارم ( لهو )
 يذلا قيرطلل هك ولسب هنع عوفدم وهو ررضلا عفدل ةعفشلا نأل ( عيفشلل )

 اذإ هنأل ( عيبمل ) ا ءيشل ( ل ) نكي مل اذإ ( وأ ) ‘ عوفشملا نع هب صتخا
 قيرطلا نود هف يشمي نأب عوفدم ررضلاف كرتشم ريغ رخآ قيرط هل ناك

 قيرط ناك اذإو ث عيبملاو عيفشلل يأ ( ايل ) نكي مل اذإ ( وأ ) “ كرتشملا
 ناك ولو ةعفشلا هل نأ رهظي يذلاو ‘ دوجوم ررضلاف طقف ايهنم دحاول اهريغ

 ررضلا ةلق اوربتعا مهلملو “عيبملا لصألا قيرط يف هقح لطبي ال هنأل قيرط ايه
 ردصم لاتحالاو « لاوقأ ال ( لاقتحا ) كلذ قيرط اهدحأل وأ ايل ناك اذإ

 وأ رطما ءام ( ءاملا عاقتجا يف ) ةرضملا ( ربتعتو ) « هريغو دحاولا ىلع قلطي
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 وأ دس وأ رسج يف ءاملا عاتجا نأ بابلا اذه يف افن آ ( رم اك ) رئبلا وأ نيملا

 . عفن كارتشا وأ رض عفدل ةعفشلا نا رم ام دعب هب عفشي ةيقاس

 وأ لخن ىلع لمتشا ام وهو ناتسب عمج ( نيتاسب يف ) ةعفشلا ( صتخت و )
 رود وحن ىلع لمتشا ام وهو رصق عمج ( روصقو ) ع هدارم اذه“امهيلك وأ رجش
 سوماقلا يف نيريخآلا ىكحو “رجحلاب ينبملا تيبلا ىلع قلطيو لزنملا ىلع قلطيو

 ةكرشلا نمو ع هعكيرشل ( مساقم ريغ ) نهيف ( كيرشب قاوسأو ) ، نيلوق
 اهتعفش نوكت (ال) كلذب ةعفشلا اهنيبف نيتاسبلل ةيقاسلا وأ قيرطلاف كارتشالا

 هيف عفشي نهربغ نإف « ةرضمب صتخت ال ردقي وأ طقف ( ةرضم ) ببس ( ب )
 ى ةففثلاب نهيف لوزت ال ةرضملا نأ كلاذو ى ةكرش نكت مل ولو ةرضم درجمب

 ضعبليزيلعفشيف رضلا يف راجلا نم ىوقأ هنأل كيرشلل اذه ىلع ةعفشلا تحصو
 )0١ { كيرشل الإ ةعفش ال ه ثيدحل هتعفشب ةرضملا لاوز مدع لحمضي و “ رضلا

 ةسمخ ىلع المتشم هنوكب ناتسبلا يف ديقم ى قاوسألاو روصقلا يف قلطم كلذو

 . ةرضملاب ولو هيف عفشدف اهنود ام امأ كرثكأ وأ باوبأ

 نانج يف كرتشا نإ : مهنع هللا يضر ركب نب دمحم نب دمحأ سابعلا وبأ لاق

 ىلع مهضعب اهك ردأ هب طئاحلا وأ برزلا طاحأ دقو هومستقاف رثكأ وأ نالجر

 : « جاتلا ه يف فنصملا لاقو “ ةعبرأ : ليقو ڵ ادعاصف ةسمخ اوغلبي مل ام ضعب

 . ٥ رك ذ م دقت ) ` (

- ٣٤٥ - 

  



 ءيش ناتسبلا يف هل نم هارتشا نإف ءيش هنم عيبف رادجي ناتسب ىلع طيحأ اذإ
 ةيقاس وأ قيرط هبلع وأ هرخآ وأ ناتسبلا لوأ يرتشملا ناك ةعفشلاب ىلوأ وهف

 نم ىلوأ كيرشلاف موسقم ريغ ناك ام الإ عيفش وهف ءيش هيف هل نم لكف كال وأ
 لخن ايلعو ةزئاج ريغ ةيقاس ناتسبلا يف ناك نإو < راضملاو قوقحلاب عفشي
 ىلع لضف ةيقاسلا هيلع يذلل سيلف ءيش لخنلا نم عيبف امل ضايح ال يأ دضاع

 قاقحتساو ى ىقسملاب الو قيرطلاب الو سايقلاب ةعفشلا يف ناتسبلا لهأ رئاس

 يه :ليقو ص ةسياقملا نم ىلوأ قيرطلاو يقسلاو ى راضملا رئاس نم ىلوأ ناتسبلا
 سابقلل ةعطاق قرطلاو يقاوسلاو دودحلاو « ءاوس لكلا : ليقو ى ايهنم ىلوأ

 ةعفشلا باب نم لخدي ال ناتسب لك : ليقو “ قيرطلاو ىرجملا نم ةعفشلا قحل ال

 الو قيرط امهل بلاطلا ىلع نكي مل ولو هيلع طيحأ نإ هلهأ نم اهبلاطل هيف
 يتلا سيسرلاو ث عيفشلا هنآل ةعفش الف ةعطق هلخن لفسأ نم عاب نمو ث ةيقاس
 نيب تناك نإ ىهو ى ةسياقملاب الإ اهيف ةمفش ال اهف ةيقاس الو قيرط اهل لممي ال

 نم لكلو ص رثكأ ناك نإ ال اتعفاشت اعارذ رشع ةتس لخنلا اذه نم نيتلخنلا
 امهريغ وأ امهدحأ هبلع تأي مل نإ هلاحب يقابلا كرتيو عرذأ ةثالث سيس رلاب ةثالثلا

 لخنلا يف ةعفشلا نوكتو اهبرل ضرألا نإف « دحاول هلك لاملا ناك نإ الإ نايبب
 ءاملا مسق نإو ث ءاملا ال ضرألاو لخنلا مسقو “ دحاو ءام هلو ناكم يف عمتجملا

 . اضرأ ةعفشلا تتبث ضرألا ال

 لالخ يف لجر ةلخن تناك نإو مسقي مل يذلا يف نوكت امنإ ةكم لهأ معزو

 ةلخنلا تناك نإ : لبقف ى ةعفشلاب هذخأ ةلخنلا بر بلطف هبر هعابف رخآ لخن
 ك ةعفشلا اهلف هل قيرط وأ لخنلا نم ءيشل نإو ةمقاس رمم اهىلعو ضرألا ةدودحم
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 اهلف ضرألا يف ةلخنلا كلت سايق اهلان ةلخغ لكمف تكرتشا لب ضرألا دحت مل نإ و

 اذه نم آاثيش سياقت مل نإو ‘ قيرط الو ةيقاس اهل نكت مل نإ سايقلاب ةعفش -

 هضعب عفش ةزئاج ةيقاس ىلع لخنلا ناك نإ : ليقو “ سايقلاب عفشت مل لخنلا
 دودحلا عقت مل اه ناتسياقتملا ناتلخنلا عفشتو “ هب عفشي ال : ليقو « هب اضعب

 ةرضملا:ليقو “ةعفشلاب ىلوأ : ليق سايقلاو ‘ سايقلاب ةعفش ال : ليقو ى اهنيب
 ةدحاو عفشت ةسياقملابف ةزئاج ةيقاس ىلع لخنلا ىلفس تمبب اذإ : ليق ى ىلوأ

 لفسأ ناك نإ و ى لاومأ ةعبرأ اهنم لف۔أ تقس نإ ةيقاسلاب ال طقف اهالعأ نم

 دحأ ا_هعفشي الو سهيقلاب اهتعفش اهمساقت ةلخن اهنم ىلعأ ناك نإف ةثالث اهنم

 امل ناك ةئالثلا نم لفسالا عيب هب نإ و 6 اهنم لفسأ اهسياقتو تعيب نإ لاومألا

 امل ناك ثلاثلا عيب نإو ى 7 مث ثلاثلل تناك يناثلا عيب نإو ى ةرضملاب ةعفشلا

 ىرخأ اثالث عئابلا عاب دقو [سياقتم الخن ىرتشا نمو ى لوق يف ةعفش ال مث اضيأ

 سياقي دضاع لخت اهل ناك نإو “ تسباقت نإ لكلا عفشي ه نأ هلف ىلوألا مساقت

 اهلك اهتمفش يه : ليةف ى اهسياقت ىرخأ دضاوع عئابلل و ٤ عئابلا لخت ضاع
 ناك نإ و ع ةعفشلل بلاطلا لخن سياقت ال ةلخن لخنلا"بر عإب اذإ نوكت ال امنإو

 اهتمفش ىلفسلا بر بلط و ايلعلا تعيبف لجرل اهنم لك تالخن ثالث ةزئاج ىلع
 ةزئاج ىلع يتلا ةيدضاملا نإ ليق امل ايهنيب سايقلا تعطق ىطسولا نآل اهدجي الف
 سايقلاب اهمفشت :ليقو ى اهتسياق نإ اهلفسأ نم ةدحاوو اهالعأ نم عبرأ اهعفشت

 ةعفش ال مث ثالث اهالعأ نم اهتعفش ةزئاج ريغ ىلع تناك نإ و « اهالفس و اهايلع

 ةعسسملا ةمبا رلا نأل > ءيش ةثالثلا نم . اهالعأ ناك نإ ةزئاح تراص دقو ةرضمب

 يناثلا مث لوآللف ع اهالعأ نم ثالث اهعفش اذإف ،اهيف ةعفش الو ةسماخ ىلفسلا

 : ليقو ى اهنيب ناك نإ سايقلاب ىلفسلا اهعفشتو ى ةيقاسلاب تعطقنا مث ثلاثلا مش
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 ؟ ال وأ فوقسو رادنأ يف ءام طالتخاب عفشي لهو

 العأ نم عبرأ : ليقو « ةزئاج ريغ وأ ةزئاج ىلع تناك اهالفسو اهالع

 . يدضاعلا لخنلا يف اذهو ى لفسأ نم ةدحاوو

 تفذح اذإ ميخرت عمج ى ردنأ عمج : ( رادنأ يف ءام طالتخاب عفشي لهو )

 عمج هناك لاعفأ ىلع يقابلا عمجف _ لادلا حتفب - ردنأ يهو « درفملا ةزمه

 رمتلا رشن عضومو ماعطلا سرد عضوم دارملاو ى ردانأ عملا يف روهشملاو ى ردن

 عفن ايهنيب ءاملا طالتخا نأل « هعم ءاملا طلتخملا ردنألا هعفشيف ردنألا عابي الثم

 ءاملا طالتخا نأل « اهباحصأ ينعأ ‘ رخآل ةرضو دحاول عفن وأ « ةرضم وأ ايل

 هل أيهتي مل وأ كلذ نكمي ال وأ مهثرح وأ مهرجشل اهباحصأ هيقسيف ءاملل ةدايز
 اهيف ءاملا طالتخا ىنعمو ى هب اوررضتبف كلانه الثم ثرحلا وأ رجشلا ى مدملا

 طلتخي الئل ابلص نوكي نأ ردنأآلا نأش نمو ى رخآلل امهدحأ نم ءام يرجي نأ

 وهو “ لوق اذه ( فوقس )يف ءام طالتخاب ( و ) ى ءاملا عمجي وهف بارتلاب بحلا
 ليدبت وأ هسبح وأ ءاملا ذخأل رخآلاهعفشيف هفقس وأ هفقسو تيب عابي“حمحصلا

 هيلإ يرجي يذلا هفقسو توب وأ هملإ يرجي فقس عيب اذإ فقسلا يف ىرجلا

 يرجي نم لدبي سكملا يفو ، هارجم لدبي وأ هنع هعطقيل هعفشي هنم يرجي نهف
 دوصقملا نأل : ليق اهيف هطالتخاب عفشي ( ال وأ ) ،اضيأ هعطقي وأ ىرجملا هبلإ
 اهنأل ةعفشلا تلطبف امهدحأ ىقح وأ ايهقح يف مودعم ررضلاو ررضلا عفد ةعفشلاب
 بحاصو “ ءاملا بحاصل ةعفنم توسسلا ىلع ءاملا طالتخا نإف ‘ ررضلل ةعفاد ريغ

 ص ةعفشلا تدثتف ةرضم نوكي دقو ى هلإ جاتحي نأب ةعفنم هل نوكي دق تيبلا

 ءامزال نوكي نأ بجي ةعفشلا ببس و“ ةمئاد ريغ اهنألةرضملا هذهب تبثت ال نكلو
 نوك روصتي امنإ هنأل ى ةلعلا درطم ريغ هنأل فيعض وهو ى ناث لوق اذهو
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 ىس د ى . . ِ . ِ
 . ..... .... .... بج و نادف يف هب كردتو ‘ نالوق

 فرصب ةداملا ترج نمم : بحاصلاب ديرأ اذإ ءالا بحاصل ةعفنم ءاملا طالتخا
 كلذو ى ةعفشلاب عفدت قح كلذ يف ةرضم تويبلا ىلع سيلو ى هيلإ ءامل
 كيرش مث ى هنع دسي يذلا مث « ءزجلا كيرش ءاملا ةعفشب ىلوألاو ( نالوق )
 عفشيو ى راهنلا يف ام عفش يراهنللو “ هيف ام عفش ليل يف هؤام يذلل و نيملا

 رلاتف اووتسا نإو ص رخآلا نع دحاو آدسي ناك نإ سكملابو يراهنلا ىليللا
 : ليقو ع عيفشلا وأ عئابلا هنع دسي نم الإ ةعفش ال : ليقو ى اذكمهو رلاتف
 هنم يقسملا امأو “ مهنكمأ نع هيف ءاكرشلا لوحتي ال يذلا طوبرملا يف كلذ

 نمو ى ةكرتشم اهنأل قباسللف رخآلا الو لوآلا فرعي ال اراهنو اليل نارودلاب

 دحاو كلهو ءاملا نم مهتصح اومسةف دالوأ نع اهدحأ كلهو نانثا هثرو

 ء ةوخالا نيب كرتشا نإو ى ءاوس ةوخالاو مملاف نارودلاب هنوَدسي ءاملاو مهنم

 . ىلوأ مهف مع ن ود هوداستيو طبر نإ اذك و ‘ ىلوأ مهف

 كردت ءاملا طالتخا نأ اك “ ضعب دنع نازيملا حرطب ةعفشلا ( كردتو )
 نيب كردت اك ص نينثا وأ ةثالثلا ءام عمتجا اذإ رادو ( بلجو نادف يف هب )

 ك س ورش ق نسحم نب نايلس راد تعيبو ى هب نيراد وأ نْسبج وأ نينا دف

 ةعفش ال : ضعب نعو ى اهيلإ هدرب ءاملا ذخأ اذإ هنأل اهمفشي نادفلا نأب اوكحف

 ةعفشلا اهيف : ليقو ؛ ملعأ شاف « لفسأ نم تبقث نإ الإ بابجألا نيب
 . تمسقث نإ

 اهنيبف اهئالتما دنع اهف طلتخي ءاملا ناك اذإ بابجألا امأو : « رثألا ه يفو
 رادجلا كلذ يف عذج هل نم لكو “ نيراد نيب رادج ىلع عذجلاب عفشي امك ةعفشلا

 عافتنال ءاملا طالتخاب نادفلاو رادلا نيب ةعفش ال : ليقو ص ةعفشلا هب كردأ
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 نادف ناك نإو : ردج يف نيتلخنو راغ يف راغو رخآ يف تب نبو

 ! رخآلا نادف قوف دحأ

 ةرضملاقوحل اهتبثم هجوو “هب يقسلاب نادفلا بحاصو ءاملا جورخب رادلا بحاص

 بحاصل اهقوحلو « هعنم زيجع لوق ىلع هءام رادلا بحاص عنمب نادفلا بحاصل

 نادفلا بحاص عفشيف « هيلإ جاتحا ولو هئام عنم هل زجي مل نم لوق ىلع رادلا

 هررضتل نادفلا رادلا بحاصو ى عنملا زاوج لوق ىلع اهئام عنمب هررضتل رادلا

 كسي ال هنأ يفبني يذلاو ى هعنم زجي مل نم دنع هيلإ جاتحا ولو هئام عنم مدمب

 . ةزايحلا ةدم لمكت مل نإ الإ هراد ءام

 باب الإ ايل نكي مل اذإ نادفلاو رادلا نيب ةعفش ال : ليقو : « رثألا » يفو

 هعفشي اهنم عيبملاف رخآلا كلذو ى ( رخآ ) تيب ( يف تيب نيبو ) ‘ دحاو
 كارتشالل رخآلا هعفشي اهنم عيبملا رخآلا كلذو ى رخآ (راغ يف راغو) رخآلا

 راغ وأ تيب يف يشمي وأ رخآب راغ وأ رخآب تيب رودي نأب كلذو ى عفنو "رض

 رهظ دحاو لصأ يأ ( ردج يف ) رثكأ وأ ( نيتلخنو ) 2 رخآ لصوي قح
 ةدشل ضرألا تحت قورملاب اتقصالتو اطلتخا وأ ضرألا ىلع عذج يف اهكارتشا

 ث اههنمب ةرضملا ةوقلو راثلا طالتخالو ردجلا يف اههكارتشال ةعفشلا ايهنيب برقلا
 . اهريغل ضرألا تناك نإ ضرآلا بحاص نم ىلوأ ةدحاو لك بحاصف

 اهضرأ رخآللو اهعذج مهدحأل ةئالث نبب ةاَخت تناك نإ : « جاتلا , يفو

 ناتلخن اذك و“ىلوأ ضرألا ً“برف عذجلا بحاصو اهبحاص عابف ك ة رمثلا ثلاثلل و

 رخآلا نادف قوف دحأ نادف ناك نإو ) ، امهريغ ضرأ يف لصأ نم ال ناتبراقتم
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 هطالتخاب امهنيب تّحص هرج ءارو ضرأ نم ةعطق يناقوفلا برلو

 يناقوفلا عفش ينالفسلا عاب نإ : ليقو . ةعطقلا يفو ينالفسلا يف

 . هكع ال

 بر رسح فلخ يأ ) ه رسج ءارو ضرأ نم ةعطق يناقوفلا ( نادفلا ) برلو

 تناك وأ ى يناقوفلا نم ةعطقلاو ى هب ربعي ام وأ دسلا انه رسجلاو « يناقوفلا

 ميرحلاك يه : لاق ذإ ‘ خيشلا مالك هب ةتس وبأ رسف لب < يناقوفلا نم يهو اهنيب
 اهباحصأ نيب وأ ننادفلا نيب ( ايهنيب ) ةعفش ( تحص ) ةيباطلل كرتي يذلا

 يفو ) ص يقوفلا عم ( ينالفسلا ) نادفلا ( يف ) ءاملا يأ ( هعطدلتخاب ) اهيف

 امحرقأو نايح نب هللادبع وبأو ءايركز وبأ مكح اذهبو ؛ يناقوفلا نم ( ةعطقلا

 ألتما اذإ ريغص رسجلاو ادزمت ق تمقو ةلأسم ق كلذ نكل > يفردلا دماح وبأ

 نيبو اهنيب نأ عم اهنيب ةعفشلا ةعطقلا ترثأ امنإو ى يناقوفلل ءاملا علط يلفسلا
 مل نإ ةعفشلا نوكت نأ ىلوأف «ضرفل هنم تعطق اهنكل « هنم اهنا ارسج يقوفلا

 كردت نأ ىلوأف ةعفشلا هب وأ يقوفلا يف تك ردأ اذإو “ رسج اهنيب نكي
 يف اهبحاص عفشيو ى ةعطقلاو يقوفلا يف يلفسلا عفشي اب وأ ةعطقلا يف

 . ىلغلا

 صخشلا ( عفش ) 4عنادف ( ينالفسلا ) صخشلا ( عاب نإ : ليقو )
 يلفسلا يف يقوفلا ةعفنم نآل « هفالخ يأ ( هسكع ال ) نادفلا كلذ ( يناقوفلا )
 ص ةعطقلاو يقوفلا يف يلفسلل عفن الو ص يقوفلا نم ةعطقلا يلفسلا ءام لوخدل

 اهيلإ هدادتما نإف ى ةعطقلل يلفسلا ءام دادتما ةعفنم ربتعا لوآلا لوقلا بحاصو
 ينالفسلا وهو يناقوفلا سكع عفشي ال يأ“يناقوفلل ريمضلاو هل سفنتوهلام ةدايز
 ينالفسلاو هسكع تبثي ال ريدقتلاف هيلعو ى مكحلل وأ نادفلا نم يناقوفلا عاب ام
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 ناك نإو س راغلا ىسرم وأ ًاقيرط اكرتشي مل راغ قوف تيب نيب الو

 ؟ال وأ رخآ ةعفش ؟لكل لبف « امهيف اكرتشي ملو رخآ ىلع تيب

 ؟ ةفرغلا ال تبلا برل وأ

 امأو ص يقوفلاوا يلفسلا سايقلاو “ سايق ريغ ىلع قوفو لفسل بسن يناقوفلاو
 :ليقف ى يناقوفلا عم تعيب اذإ و ى ءاملا طالتخال يلفسلا اهعفش تعيب اذإف ةعطقلا

 : ليقو “ دحاو ءيشك اهنأ عم اهيلع ةدحاو ةدقع لاتشال اعم ينالفسلا اهعفشي

 . ملعأ هلاو ةلأسملا ريرحت اذه ى اهيف ةعفشلا ببس نأل اهتميقب اهدحو ةعطقلا

 ( ىسرم وأ اقيرط اكرتشي م ) رخآل ( راغ قوف ) لجرل ( تيب نيب الو )
 "مل ملا رظناو ‘ ىسرم وأ اقيرط اكرتشا نإ ةعفشلا اهنيبو ( رافلا ) كلذ نيب
 يشملاب هرضي دقو مدهني دقف تيبلا ضرأ وه راغلا فقس نإف “ ةرضملاب اعفاشتي
 ةقلخ فقسلا ناك اذإ اقلطم رخآلا عفشي الك نأ يدنع يذلاو ص هقوف لمملاو
 ناك نإو ) : هلوق يف اهللعب ةروكذملا لاوقألا اهيف نوكت نأ يفبنيو « ءانب ال

 امهدحأ يف الو ىسرملاو قيرطلا يأ ( ايهيف اكرتشي ملو رخآ ) تيب (ىلع تيب
 ( رخآ ةعفش ) رخآ قوف تيبلا يهو ةفرغلا برو تيبلا بر نم ( لكل لهف )
 بحاص اهمفشيف اهعفدل ةعفشلاو تيبلا ىلع ةفرغلا ةرضمل ليق ايف حيحصلا وهو
 ؛ءاش فبك ةرضملا نم نكمتيل تيبلا ةفرغلا بحاص عفشيو ةرضملا ليزيل تيبلا

 ةفرغلا رضي ال تيبلا نأ يهو ى ةرضملا مدع ةهجل ابيلغت دحاول ةعفش ( ال "وأ )

 دسافملا عفد و ةيلحتلا ىلع ةمدقم ةيلختلا نأل كرظن هيفو “ هعفشت الف اهعفشي الف
 لوقلا وه اك ث اهنيب ةعفشلا نوكتف ى ةرضملا بلغتلف حلاصملا ليصحت ىلع مدقم

 ىسرملا يف اكرتشي مل ولو ةفرغلا تعيب نإ ةعفشلا ( تيبلا برل وأ ) ، لوألا
 ؟تيبلا ال ةفرغلا راضلا نآل ، تيبلا عيب نإ (ةفرفلا) برل ( ال ) قيرطلا وأ
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 . . .. ...... .. .لاوقأ

 ص راتخم ,لوق يف سكع الب ةرجشلا عفشت ضرألا ةنأ اك ؛ ىلأوأ لوقلا اذهو

 ى يفردلا ىسبع يبأو ‘ يئاطسرفلا ىيحي يبأ : ةثالث خياشمل ةثالث ( لاوقأ ) كلت
 لزاونل يبترت يف تيأر مث ؛ دحاو لك لوق يردأ الو ؛ يتولألا عيبرلا يبأو

 يبآل ثلاثلاو ى يئاطسرفلا ىمحي يبأل يناثلاو ى عيبرلا يبأل لوآلا نأ ةسوفن

 يفف ص ىسرم وأ اقيرط تكرتشا دقو تويبلا تبكارت نإ امأو ؛ ىسيع
 بحاص عابف لجر ضرأ يف تيب لجرل ناك نإ هنأ هانعم ام « ناويدلا »

 مل ضرألا بحاص عاب ول اذك و ى ال : ليقو ؛ ضرآلا بحاص عفش هتيب تيبلا

 بحاص لبق كيرشلاف نالجر هك رتشا نإ و ى اهعفشي : ليقو « تيبلا اهعفشي
 يف نالجر كرتشا نإو ى ال : ليقو “ ضرألا بحاص عفش ملس نإ و ى ضرألا

 ص ال : ليقو “ تسبلا بحاصف اهك رت نإ و « تسبلا بحاص لبق كيرشلاف ضرأ

 بحاص عفش كرت نإ و“ ةفرغلا تيبلا بحاص مفشيو“ ةفرغلا يف اكرتشا نإ اذك و

 بحاص عفشي مل كرت نإو < تربلا بحاصف ضرألا بحاص عاب نإ و ى ضرألا

 بنجي يذلا مث ةفرغلا بحاص مث ضرألا بحاصف تيبلا بحاص عاب نإ و ةفرفلا

 تناك نإو ى اهتيلاتل ةعفشلاف رثكأ وأ ةفرغ اهتحتو ةفرغلا تعيب نإو ‘ تيبلا

 اهوكرت نإو ى رخآلف دحاو كرت نإ و ‘ ءاكرشلا نيبف ةكرتشم ةيلاتلا هنه
 ضرألا نيب ةعفش ال : لقو “ ضرآلا بحاصلف كرت نإ و ع تبلا بحاصلف

 . تبلاو

 يذلاف يناقوفلا عابف ةسمخ وأ ةعبرأ تويبلا تبكارت اذإ : « رثآلا » يفو

 هقوف يذلاف ينالفسلا عاب نإو ث ضرألا ىلإ يلاتلاف « ىلاتلاف هتمفشب قحأ هتحت

 ء ضرألا ىلإ اذكهو هتحت يذلاف طسوألا عاب نإو ى ىلعألا ىلإ يلاتلاف ى يلاتلاف

 ++ - ) ج١١ - لينلا - ٢٣(



 ضرألا برلو > ال وأ اهنب ايف ريغلا ضرأ ف راجشأ نبب حصتو

 ء هسكع ال آيناث ًاضيأ اهيلع

 ةفطصم اهباوبأ تذاكو امهوكرتشا نإ و « ىسرم وأ اقيرط اوكرتشي مل نإ كلذو

 يضقي سايقلاو : خيشلا لاق “ ءاوس مهف ةبكارتم دحاو عضوم يف ةلباقتم

 . اذه ريغب

 يف) رجشلا عمو لخنلا عم لخنلل لماش ( راجشا نيب ) ةعفشلا ( حصتو )
 ريغ ىلع « لا ه لوخد ين اوفلتخاو ص راجشألا باحصأ ريغ ( ريفلا ضرا
 اهمفش ةدحاو تعيب اذإ راجشألا نيب ( اهنيب ايف ) ىنعم ةفاضإلا اهتمزالم
 وحن وأ راقلا طالتخا وأ دحاو نهاسرم نأل وأ نام عاتجال ىرخآلا بحاص

 ( ال"وأ ) اتقو اهيف كيرشلا : ليقو ث لوق ىلع برقلابف الإو ، راضملا نم كلذ
 ةعفنملا يف اهعم ةكرتشملا ىرخألا ةرجشلا بحاصل ةعفشلا نأ يأ « واولا ديدشتب

 برل ) حصت ( و ) “ ضرألا بحاص هقبس ولو هلبق اهيف كيرشلاو ى ةرضملا وأ
 يأ ( اضيأ ) ةعفشلا ةحص ىلإ 'اضيئا وأ ضأ رجشلا ىلع يأ ( اهيلع ضرألا

 ام دعب ضرألا بحاص اهمفش ةرجشلا تميب اذإ يأ ( ايناث ) اتقو اعوجر

 ةرجشلا بحاص عفشي نأ وهو ى ( همكع ال ) اهتمفش ىرخآلا بحاص كرتي
 تابثإو ى ةرجشلا بحاص اهعفشي مل ضرآلا تميب اذإ يأ ى تعيب اذإ ضزألا
 تيبلل ةعفشلا تابثإ حيحصلا نأ ىلع لدي سكملا ال ةرجشلا ىلع ضرألل ةعفشلا
 ضرألا اهرضت الو ضرألا رضت ةرجشلا نأ كلذو ى اهلبق ةلأسملا يف ةفرغلا ىلع
 اورجي نأ بسانملا : لبق كلذلو « تيبلاك ضرألاو ى ةفرغلاك رجشلا نإف
 ىلع انه اورصتقا نكلو س ةفرغلاو تدبلايف اك ةرجشلاو ضرآلا يف ةثالثلا لاوقألا
 اهرضت الو ضرألا رضت ةرجشلا نإف “ سكملا ال ةرجشلا عفشت ضرألا نأ

 )٠( لصألا يف اذك .
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 ٠ ٠. ٠ . اقلطم هم وب نم مدقف ولو بئاغل ةعفش الو

 نرإ ::لاقي دقو ى اهثرضت ال ةرحشلاو ةرحشلا رضت ةبادلا تنأ اك ى ضرألا

 فالخلا ىلع تملطا مث ص ةرجشلا نم عفتنت ال ضرألاو ضرآلا نم عفتنت ةرجشلا

 نإف اهعابف رخآ لجر ضرأ يف ةرجش لجرل تناك ولو : لاق « ناويدلا » يف
 بحاص كردي الف ضرآلا بحاص عاب نإ امأو ى ةعفشلاب اهدري ضرآلا بحاص

 يف ةرجش نالجر كرتشا نإو ص اهك ردي : لوقي نم مهنمو “ ةعفشلا ةرجشلا

 ص ضرألا بحاصلف كرت نإو ى ىلوأ هكيرشف همهس دحاو عابف لجر ضرأ

 لجرلو اضرأ نالجر كرتشا نإو ‘ ةرجشلا ضرآلا بحاص عمشي ال : ليقو
 بحاصف كرت نإ و 0 ىلوأ هكبرشف همهس اهدحأ عابف رجش وأ لخن اهف رخآ

 خيشلا طقثلل يبيترت يفو “ ضرألا ةرجشلا بحاص عفشي ال : ليقو ، ةرجشلا
 ىرخأ ةرجش هريغلو « هريغ ةرجش لجر نادف يف تناك نإو : رماع نب ىسوم
 « نادفلا بحاص ةعفشلاب قحأ : لاق « هترجش ةرجشلا باحصأ نم دحاو عابف

 ءنادفلا يف ءاملا طلتخي نيح اهك ردي : مهضعب لاق ى ةرجشلا بحاصف اهكرت نإ و
 رورمب لصألا يف تبثت ةعفشلا نأ هتارصتخ ضعب يف فنصملا ركذو ى ال : ليقو

 هيف عيب يذلا عضوملا نع ( بنافل ةعفش الو ) “ ضعبل ضعب نم ثيفلا ءام

 نع يرقشملاو عئابلا باغ وأ عيبملا نع عيفشلا باغ ءاوس نيخسرف ردقب لصألا
 فرط ىلع ناك نم : ىسوم خيشلا طقلل يبيترت يفو ؛ نيخسرف عيبلا تقو عيبللا

 عيبو هلزنم نم لايمأ ةتس زواجي ملو ةزوحلا دح زواجف هلزنم نم جرخف ةزوحلا
 . ھ ا لايمأ ةتسلا زواجي م ام اهك ردي : ليقو ى هتعفش كردي الف ءيش

 مل ولو عفشي مل نكي مل نإو ، عفش دلبلا يف ناك نإف هنطو ريغ يف عيب نإو
 مويلا بسنو بئاغلا موي يأ ( هموي نم ) بئاغلا ( مدق ولو ) لايمأ ةتس دعبي
 ( اقلطم ) ماقملا نم هملعل عيبلل ريمضلا وأ ةبيغلا الول هيف هتعفش هلام عيبل هيلإ
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 رخأتي مل ًابزاغ الو ًاجتاح ال هنوكب ةقراشملا دنع ديقو ء ةبراغملا دنع
 . . . . . . ‘ هباحصأ نع

 ترهبت لهأو ةسوفن لهأ ( ةبراغملا دنع ) ايل وأ وزغو جح ريغل باغ ءاوس

 ببس مدقتل ةقراشملا نم ةدمع يبأ بهذم كلذو نهنيب امو ةساملجس لهأو

 هللا يضر خيشلا ىور : هظفل ام ايرك ز يبأ باتك ق تيأر همودق ىلع ةعفشلا

 ىيحي يبأ نع هيبأ نع سالفسراو دمحم يبأ نع نيملسملا عبمج نعو هنع

 يبأل يأ - هل - لجرلا يأ _ لاقف ةليوز ةيحان يف الجر يقل هنأ يئاطس رفلا

 نع ةعفشلا حازأ هنأ رع غ ى ةمحلاص سوطام نب ناملس ىمحم يبأ ايتف : ىمحم

 يئاطسرفلا ىبحي وبأ لاقف : - خيشلا يأ _ لاق ى اهعنم يأ بئاغلاو متيلا

 يأ - هل لق : يل لاقف كلذب هتربخأف سوطام نب ناهلس ىيحي يبأ ىلإ تمدقف

 مدع ( ديقو ) . لهاج اي قوقحلا ليطعت امهل ةعفشلا تابثإ يأ كلذ - لجرال
 . امهريغو ةكمو نامع لهأ ( ةقراشملا دنع ) ةعفشلا

 ناسارخ يف وأ نيصلا يف هناوعأو ةكم لح ىلوألا يف مامإ نم مكو

 ارئاز وأ ارجات بئاغلا يأ ( هنوكب ) درفملا يف بسنلا ءاي نع ضوع ءاتلاو

 (هباحصانع رخاتي مل ايزاغ الو اتجاح ال)كلذ ريغ وأ ملعبلاط وأ احلصم وأ
 مل هباحصأ عجر امدعب يزاغلاو ةكم يف ءاقبلاب مرحلا رشاع ىلإ جاحلا رخأت نإف

 يزاغلا عجر ناو ‘ عفش رشاعلا دمب جاحلا مدق نإو ى ةقراشملا دنع ولو عفشي

 دلبلا ىلا عوجرلل نوديرملا اقلطم نورفاسملا اذك و : ليق ‘ مدق ىتم عفش رذعب

 نأ ىلإ هتوفت ال يلاولا اذك و “ مهلثم عوجر ىلإ ةعفشلا مهل ةعفشلا هيف يذلا

 ع وجرلاب مامإلا هل نذأي ىتحف ةدم ريغ ىلإ اطبارم وأ ايلاو ناك نإ و ى عجري
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 لبق ةفيلخب الإ هتراشإ مهفت" ال كبأ وأ نونجم وأ ميتيل الو

 ى موسقملا يفو مسقي مل يذلا يأ عوفشملا يف ءالؤه اهك رديو ى هبتاكيو

 : , يضاملا

 اذفنم اهيلإ دجي مل رذعلا وذ اذك و اهيلع ,قاب بئاغو

 دعب ةنس هنع ضقت م ام هتبيغ تلاط ولو مدق اذإ ةعفشلا بئاغلل نأ ينعي

 ملعلادعب ةنسلا مه مهوحن و ضب رملاو ركلاو نونلاو متيلا اذك و > هملعو همودق

 ةنؤم الو هناك برق اذإ بئاغلا ف ليقو ى ربكلاو ةحصلاو وحصلاو غولبلاو

 مهفت ال كبأ وأ نونج وأ متيل) ةعفش (الو ) “ هلع دعب رضاجلاك هنإف هئيجم يف

 ردق دقو ةعفشلا كرت نإ و « لاحلا كلت ف مهل لمف ال مهنأل هتباتك وأ ( هتراشإ
 وحصلاو غولبلا ىلإ ةعفشلا مهل سبحت نأ امأو ى هتتاف ةباتك وأ ةراشإب اهيلع

 ص دجوت ىتمو « ال مأ دجوتأ ىردي ال ةياغ ىلإ يرقشملا قحل ليطمتف قطنلاو
 > عيبلا وهو ةعفشلا بيس مدقتل مهموي نم عيبلا دعب اوؤر ولو محل ةعفش الو

 يذلا مكبآلا عفشيو « ةفيلخ امل كرتي مل بئاغ بأ امهل نونجم وأ لفطل ةعفش الو
 سرخألا : لسىقو > مالكلا نع هناسل دقعنانم و و سرخألا كبآلا و هتراشإ مهفت

 انه دارملاو « رصبد الو عمسي الو قطني ال دل وأ نم : ليقو ؤ هَلَبو .يع عم
 ى هتوفت الو حصي ىتح اهذخأي ال : ليق ‘ ضيرملاو : فنصملا لاق ى ملكتي ال نم

 ص هل اهذخأي نم لك و رفس وأ جح ىلإ يرتشملا جورخ فاخ نإ : لبقو

 ىلعو ص هتتاف " مل نإف « ردق امب اهذخأي وأ يأ اقلطم لك وب نأ هل : لبقو

 الإ ) بئافلل اهتبثم لوق ىلع يأ اهذخأ ىلع دهشي نأ اهبلط ىلع ردقي ال ريسأ
 لبق ( مهيلع يصوي وأ لك ول وأ فلختس يصو وأ لىك و وأ مهيلع ) ةفيلخ
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 ةفيلخ مهل نكي مل نإ مهيلع كردت الو ث رثكألا دنع عيبلا

 غلابو عيبلادعب مدق بئاغل ةعفش ال هنأ اك ى مهدنع ةعفش الف هدعب امأو ( عيبلا

 عيبلا لبق ةعفشلا ىلع ةبيغ نم هلتك و نإ عنملاب لاقي دقو ى هدعب ىتطانو حاصو
 ا۔۔حصو مدقو غلب اذإ ةفالخ الب الو { مه ةعفشلا توبث ةلباقم ( رثكالا دنع )

 ةكرشلاب تناك اذإ مهل اهنأ وه للا ءاش نإ ثلاث يتأيو ؛ نالوق كلذف ى قطنو

 ءالكو ىلع تضرع اذإو : هل ليقو ى ميتيلاب لفكت نمل ةعفش الو ى راوجلاب ال

 ص تعطقنا هجوب مهنع تعطق وأ اهوذخأي ملو مهئايصوأ وأ مهفئالخ وا ءالؤه

 ذخؤت مل نإ ةعفشلا تتاف ءالؤهل هورتشي ملو مهيلع عيبلا ضرع اذإ ضعب نعو

 مداقلا نم ةعفشلا تعفش كلذ وحن وأ متيلا غلب وأ بئاغلا مدق ىقح ةفلخلا نم

 نإ امأو ى طقف ةبيغلا نع هفالختسا ناك نإ هنالطبل ةفيلخلا نم ال غلابلاو

 اهكرت وأ ةفالخلا نم هعزن نإ و ، ءاش ايهيأ نم عيفشلا ذخأيلف هسفن نع هفلختسا

 ىضقنا ىتح هيصو وأ ىصلا وبأ لفغ نإو ى ةفيلخلا نم ال فلختسملا نم اهذخأ

 نكي مل نإو 2 كلذ يف يصلا عضوم يف ناطلسلاف انوكي مل نإو ى تلطب اهدح
 : يمصاملا لاق ى غلب اذإ هل يه : لبقف اضيأ

 الطب دق اهكحف اهذخأ نع الفغ اهم يصولاو بألاو

 نإ مكبألاو نونجملاو متيلاو بئاغلا ىلع ( مهيلع ) ةعفشلا ( كردت الو )` ا
 وأ ةفالخلا نم لازف هتفيلخ وأ تايف هوبأ وأ بستحم وأ لفكتم مهل ىرقشا

 ول اذك و “هيف مهيلع كردت ال لاحف هعوقول ءربلا دعب اوزوج ولو نج وأ تام

 ةفيلخلا نأل نكي يف تحت ةانثملاب ( ةفيلخ مهف نكي مل نإ ) ملعلا دعب بئاغلا زوج
 ةفياخ مهل ناك نإ و ى ةذاش هثينأتو ى ةيمسإلا ىلإ ةيفصولا نم لقنلل هؤاتو ركذي

 تبث نإ بستحملاو لفكتملاو يلوضفلا وأ وه مهل ىرقشا ام ةعفش هبلع تك ردأ

 



 اهؤايحإ هلف اهل عيفشلا ذخأ لبق ءارشلا دعب ةفالخلا نم أربت نإو

 هكردي الو ، مهيلع فالختسال وأ قطن وأ ةقافإ وأ غولب وأ مودقل

 بئاغلا ىرتشاف دلب يف بئاغلا عم عيفشلا ناك نإو س ةريشعلا ىلع

 ك ءاش نإ هعفش هتعفش عيفشلل ام هيف

 وأ نونملا وأ متيلل امهوحن وأ ليك ولا وأ ةفيلخلا يرتشي نأ كلذ نمو « عيبلا

 وأ ةعفشلا لبق ةفيلخلا وحن وأ بآلا تافف مهوبأ مهل ىرتشا وأ بئاغلا وأ مكبألا

 ىرتشا نإ امأو ى هعم مهفي ال يذلا مكبلا وأ نونجلا هل ثدحف لجرلا ىرتشا

 ةفيلخلا ( أربت نإو )ةعفشلا ةدم مامت لبق هقحل نإ هنم ذخؤتف كردي هنإف باغف

 (اهلعيفشلا ذخأ لبق) و ءالؤهل ( ءارشلا دعب ) تام وأ نج وأ ( ةفالخلا نم )

 . ملعأ هللاو ؤربتلا ةيصولا ةفيلخو بآلا ةفيلخ دحال : ليقو ث ةعفشلل يأ

 ايهب نرقي لب ال : ليقو ى اعزن ةيصولا وأ بآلا ةفيلخ ةنايخ ترهظ نإو
 ىلع قاب هنأ دهشي نأب ةعفشلا ءايحإ يأ ( اهؤايحإ ) عيفشلل يأ ( هلف ) “نيمأآلا

 (ةقافإ وأ) متي نم ( غولب وأ ) ةبيغ نم ( مودقل ) اليبس دجي نأ ىلإ هقح بلط
 ىنعمب ( فالختسال وأ ) هلوق يف يتلاو ماللا هذهو“مكب نم ( قطن وأ ) نونج نم

 كردياليأ( هكردي الو ) كبألاو بئاغلاو نونجملاو ميتيلا ىلع يأ ( مهيلع ) ىلإ
 ركذ نمو ميتيلل يرتشا ام ةعفش ذخأ نأل ( ةريشعلا ىلع ) فالختسالا عيفشلا

 مهنم اهذخأ يف مهحالص نأل وأ ةجاحل مهل اوفلختسا نإ لب ى مهل احالص سيل
 اهذخأف مهل حالص الو اهذخايل مهل اوفلختسا ولف “ءاش نإ ةعفشلا عيفشلا ذخأ .

 اهذخأ يف ءالؤمل حالص الو “ طقف ذخألا درجمل اوفلختسا ولو اهذخأ ةجاحلو
 بئافلاعم عيفشلا ناك نإو ) ںاهايإ عيفشلا ذخأ الو فالختسالا كلذ حصي الف

 ( هيف بناغلا ىرتشاف ) لامآلا لمشي ام دلبلاب دارأ وأ هلايمأ يف وأ ( دلب يف

 دلب يف ناك نإو عيبملا نع اباغ ولو( ءاش نإ هعفش هتعفش عيفشلل ام )دالب يف يأ
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 موةيو ، هكيرش باغ ولو هارتشا ايف كيرش ىلع كردتو

 ف : لق ‘ ميتيو بئاغ اهكرديو . هملع وأ هل ايف هلفط ماقم نألا

 ‘ عايش

 وأ اهب هرومأم وأ ةعفشلا ىلع هليك و هعم ناك نإ الإ بئاغ هنآل عفشي مل رخآ
" 

 هسفنل( هارقشا ايف )ةقباس ةعئ ش ةكرش ( كيرمش ىلع ) ةعفشلا ( كردتو )
 حصهيلع هؤارش حص ايكف “ هكيرش ماقمب هنآل ( هكيرش باغ ولو ) هكيرشل و
 ص ال وأ دقعب ةكرشلا تناك هكيرش مهسو همهس ةعفشلاب هلك هارتشا ام ذخؤي نأ

 ( هلفط ماقم بألا موقيو ) هنم رضاحلا هنم عفش كيرشلا بئاغلا ىرتشا نإو
 وأ ) هل اهذخأي ةمفش وحن نم هلفطل يأ ( هل ايف ) فالختسا نودب لفطلا هنبا

 ‘هلفطل وه يرتشا اهفو هلفطل يرتشا ابف هيلع كردت ةعفش كاردإ وحن نم ( هيلع
 لصألا ءارش مألل زاجأ نمو « هلفطل ةعفشلا ذخأي نم فلختسي نأ هل زوجيو
 :فنصملا لاق لفطلاك ةلفطلاو ةعفشلا هل ذخأت نأ امهل زاجأ هملع تدعق اذإ اهنبال
 عاشملا يف الإ ةعفش هل سيلف هوبأ باغو هتعفش تعيبو ابح يبصلا دلاو ناك نإو

 رمآلا زئاج ليك و هيبأل ناك نإو ى عجر اذإ اهذخأي نأ هلو « موسقملا ريغ يأ
 . ها هدلو ةعفش بآلا تتأف هل اهذخأي ملو

 اهك ردييأ( عايش يف :ليق ) غولبلاو مودقلا دعب (ميتيو بناغ اهكرديو )
 يف ا;اكردي الو ه موسقم ريغ يأ ى راشتنا يذ يأ ى عايش يذ عيبم يف
 مل يذلا نأ ههجوو ى ثلاث لوق اذه ع تافف هصخشب هتوقل قوقحلاب موسقملا

 فالخلاب هيف اهفعضلف هيف فلتخم موسقملاو ةلملا يف هتعفش زاوج ىلع اوقفتا مسقي
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 . . .. . مالسإب ملسم نم ىرتشا نإ يمذ نم ذخؤتو

 نإ هل يه : ليقو ى بئاغل ةعفش ال : رماع ني ىسوم انمع لاق ى اهنع تعن زأ

 نينس ثالث ىلإ : ليقو ى هنيح يق اهامر ءاج اذإ اهبحي مل ولو : ليقو ث اهايحأ
 لام سبحي ال : الئاق اقلطم ةدمع وبأ اهافنو ى اقلطم ايل رباج اهزاجأ و < ھا

 ابئاغ ناكو هلأسي ملسم لجر هاتأ و ى بئاغلا مدقي وأ متيلا غلبي نإ ىلإ سانلا

 ءابجف ؟ رثأ اهيف رباجل له :لسو ةرصبلا خايشأ ىلإ بهذإ : هل لاقف هتعفش نع
 ء اهارجأ رباج نإ : لاقف هلأسف دمحم لزانم ةياور يفو “ يدمحيلا لزنم ىلإ

 نإف يأ هتعفش ذخأيف رباج لوقب ذخأي نأ هرمأف ى هربخأف ةديبع يبأ ىلإ عجرف
 ص حيجرتلل الهأ ناك نإ حجر وأ هريغ وأ رباج لوق نم ءاش امب ك احلا مكح امك احت

 نم هتعفش هليكو وأ هيصو هل ذخأ نإ ريخ متيلا نإ : ليقو ‘ فنصملا لاق

 نم ىطعأ ام ةميق ليكولا نم هذخأو هكرت يفو “هذخأ يف هل هارتشا وأ موسقملا

 نم هل ليكولا هذخأ امو ى مرغلا نم همزل ام هيلعو لاملا ذخأ نمل ةلغلاو ى هلام

 رايخ الو همزلي وهف هلامب هل هارتشا وأ “ موسقملا ريغ ةعفش يأ ى ةعاشملا ةعفشلا

 مل ةريثك اللغ يرتشملا اهنم لغتسا امدعب بئاغ وأ متي اهذخأ نإو ى هيف هل

 ؛سرغ وأ ءانبك ةرامع هيف رمع نإ لاملا ىلعم رغ امم لغتسا ام بسحيو اهد ر همزلي
 هيلع در الو ى مرغ ام لضفب عيفشلا ىلع عجري نأ هلف رثكأ مرغلا ناك نإو

 . ها هموي نم مدق ولو بئاغل ةعفش ال نأ برغملا يف لمملاو « سكملا يف عيفشلل

 . اذه لبنلا بحاص فنصملاب يدارمو

 ريغ لب « هيلع ردق ثيح اقلطم كرشملاو ( يصذ نم ) ةعفشلا ( ذخؤتو )
 ناك وأ دحوم ةطساوب ولو ( ملسم نم ىرتشا نإ ) هنم ذخؤت .نأب ىلوأ يمذلا

 ريغ قفاوملا وأ ى يفوملا قفاوملا دحوملا دحوملاب دارملاو « دحوملا كلذل اكيرش

 دحوملا عفشي يأ ةبيبسلل ءابلاو «ذخؤت» ب قلعتم ( مالسإب ) فلتلاو ينوملا
 هتعفش يف ءاوس مهلك نودحوملا نوكيو “ دحوم نم كرسم هارتشا ام ديحوتب

 دحوم .نراك نإ الإ اهذخأ ىبس نمف ى ديعبلاو بيرقلاو « فلاخلاو قفاوملا
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 مالسإلاب اهبلاط اهكردي و ى ًاقلطم ملسم نم اهكردي الو س راوج وأ

 نينس ثالث متت مل ام

 مالسالا ببس هل نأل هريغ نم ىلوأ وهف ةرضملا وأ ةمفنملا يف وأ لصألا يف كيرش
 نيدحوملا نمهريغ نم ىلوأ وه كلذ ف كرتشا نإ يرتشملا اذك و ى ةكرشلا ببسو

 لب ديحوتلا درجب دحوملا عفشي مل كرشم نم كرشملا ىرتشا نإو ى نيببسلل

 اقلطم ( راوج ) ل ( وا ) 4 7 كرشم عاب ول اك تناك نإ كلذ يف ةكرشلاب
 ث ال يوقلا ببسلا اذو نيببسلا اذ نأل ديحوتلا درجمب عفشي نمم ىلوأ وهف
 ًاعفن كرتشي مل نإ رواجملا : ليقو “ فيعضلا ببسلا يذو دحاولا ببسلا يذل

 . نيدحوملا نم هريغك ًارض وأ

 هسفنل ىرتشا هنأ ىعداو ىرتشاف هل يرتشي نأ ادحوم يدوهي رمأ نإو

 كردياليأ ( اهكردي الو ) “ةسوفن لزاون يف هلاق ى هيلع ةعفش الف ةعفشلا لجأل
 ناك ولو ( اقلطم ) دحوم يأ ( ملسم نم ) ملسم ةطساوب ولو ةعفشلا نم يمذلا

 ءاوس عفامملا وأ لصألا يف ةكرشلاب ملسملا عفشي لب ى لصألا يف اكيرش يمذلا

 دحوملاو ى هيلع ىلمي الو ولعي مالسإلا نأل دحوم وأ يمذ نم دحوملا ىرتشا
 همف هربفل ام ىرتشا اذإ عيفشلاو < دحوم نم يمذلا ىرتشا امل هدىحوتب حيفش

 نم ىوقأ مالسالاو > ىوقأ يرتشملا ناك وأ ببسلا يف ايواست اذإ عفشيال ةعفش

 يرتشملا عفشي لصألا يف كرتشا نم نأ اك ) املسم يرتشملا ناك اذإ يمذلا ةكرش

 بلاطب هقيلعت ( مالسالاب اهبلاط ) ةعفشلا يأ ( اهكرديو ) عفانملا يف كرتشملا
 ةعفشلا هل نم ىلإ مالكلا عجربل دييقتلا مدع ىلوألاو « كرديب هقيلعت نم ىلوأ

 راوجلا ببسب مالسإلا يف كردت يأ ةيفرظ ءابلا لملو ى الثم راوجلا وأ ةكرشلاب

 (نينس ثدلث متت مل ام)حيفشلا وأ نيماسم عيفشلا وأ يرتشملا ناك ناب ةكرشلا وأ
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 ملسملا و يمذلا : لسىقو ك نامزلا رورعم هنت ال : لمقو ك راتخملا ىلع

 ةعفش هيبأ ىلع دلو كردي الو 2 قحلا يف لكلا ءاوتسال ءاوس اهيف

 . . . . . . . . ، ىرتشا ام

 ىلع ) ةعفشلا هل نأب لوقلا ىلع عيفشلا باغ ولو عيبلاب ملعلاو ءارشلا تقو نم

 اك ةياهن ريغ ىلإ قوقحلا لطعت الئل هل ةعفش الف نينس ثالث تمت اذإ و ص ( راتخملا
 (نامزلارورمب عطقنت ال : ليقو ) ، لاق اك ليطعتلا هيف نإف ى راتحلا لباقم يف

 ءاوس ايف ملسملاو يمذلا ) : يلع نب ىسوم لاق يأ ( ليقو ) مدقت امو
 نم يمذلا هارتشا ام دحوتلا درجمب دحوملا عفشي الف ( قحلا ف لكلا ءاوتسال

 ببس ناك نإو « ىلوأ دحوملاف اهيف ايوتسا نإف ‘ ةكرشلاب لب دحوم نم وأ رخآ
 ثيحو ىلوأ يمذلاف عفانملا يف دحوملاو لصألا يف كرتشي نأ لثم ىوقأ يمذلا
 ،هدحومالسإلا ببس نم ىوقأ ةكرشلا ببسو ى هنود نملف اهب ىلوأ وه نم اهكرت
 ناك نإ دحوم هارتشا ام يمذلا عفشي : ليقو “ دحوملا نم يمذلا اهذخأي اذلو

 يف لخاد وهو ى ةعفنملا يف اكيرش ناك نإ عفشي الو ‘ لصالا يف اكيرش يمذلا

 عفشيو“دحوملا هعفشي مل كيرش هيف وه الصأ يمذلا ىرتشا اذإ و فنصملا مالك
 ىرتشانإ كرتشملا ةصح عفشتو ‘ دحوملا نم كرشملا هوبأ هارتشا ام دحوملا دلولا

 ةمذلا لهأ نيب يهو طسوألا لوقلا وهو “ فنصملا لاق ‘ دحوم نم دحوملا و وه

 عئابك سيلو هتعفش عيفشللف يمذلا هدلاول ملسم عاب نإو ‘ نيملسملا نيب يه ايك

 ةجوزلا وأ دلاولا ىسأ نإو ى ةيمذ تناك نإ ةجوزلا يف اذك و ى ملسملا هدلاول

 ةيمذلا تعاب نإو ى اهمالسإ دمب ايهنم هل ةمفش الف هتعفش عيفشلا ذخأ لبق

 . ها يمذلا هدلاول يمذ عاب ايف ذخؤت ال اذك و ى ةعفشلا هنم ذخؤت الف اهجوزل

 ناك هوبأ ( ىرتشا ام ةعفش هيبا ىلع ) ىثنأ وأ ركذ ( دلو كردي الو )
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 نيوخأ نيبو نيجوز نيب كردتو ء نالوق عاب ايف اهكاردإ يفو

 هوبأ ناك نإ نإلا دلو اهكردي و { هدج نيبو هنيب و دلوو مأ نيب و

 ‘ 7 ناك نإ ال اح

 عيبي نم رمأ وأ لتك و وأ هسفنب بآلا عاب ءاوس ةفالخلاب غلاب ريغ وأ اغلاب دلولا

 : ليقو ى ةعيرذلل دسو هل [مارتحا هركي مل وأ بآلا هرك “مك_لا يفو للا دنع
 بآلا ةجاح الي هيبأ ىلع هل يتلا نويدلا نم هقوقح رئاسك غلابلا هدلو اهكردي
 اضيأو هلعفل ضقن ىرتشا ام ةعفش و بآلا ةمرحل مهدنع لوآلا حيحصلاو ى اهيلإ

 ىلع وأ ث بآلا جاتحا اذإ اذهو ى هيبأل عجر هيبأ نم عفش اذإف هيبأل دلولا لام

 اهكردي دلولا نأ يدنع يذلاو ى نيلوقلا يف باآلاك مألاو « رم ام ىلع هقالطإ

 الف هللا نيبو مهنيب ايف امأو ى اهوحنو نويدلا نمهقوقحأ؟ رئاسك مكحلا يف اهيلع

 ك هعاب وأ دلولا ىرتشا ام مآلاو بآلا عفشيو < مآلا وأ بآلا اههرك نإ اهك ردي

 مآلا يدنع هلثمو بآلا ( عاب ايف )امهايإ دلولا كاردإ يأ ( اهكاردإ يفو )

 ارهش رمسلاب هنع يرتشي نم ءارش بآلا دارم نآل اهكردي : ليق ( نالوق )
 : ليقو ص الثم رمسلا ىلع ةعفشلاب عيبلا لصح دقو ؤ هريغو دلولا ءاوس اقلطم
 ءىرتشايذلا كلذلعيبملا تابثإ دارأ هنأل هلعفل ضقن عاب ام ةعفشنآل اهك ردي ال

 هجوز ريغل امهدحأ عاب اذإ ( نيج وز نيب كردتو ) امطق زاج اهيف هل نذأ اذإو
 ال : ليقو ( دلوو مأ نيبو نيوخأ نيب و ) هلوق يف اذك ورخآلا عفش ىرتشا و
 نيب و هنيب و ) خيشلاو فنصملا هركذي ملو « ترتشا وأ مآلا تعاب ام دلولا عفشي

 نم رم ام ( و ) مآلا وأ بألا الإ ضعب ىلع ضعب ةبارقلا عيمج اهك رديو ( هدج
 امنإف هدج ىرتشا ام عفشي نأ امأو ى هقالطإ ىلع وه هدج عاب ام عفشي دلولا نأ

 وأ ةفالخلاب الفط تنبلا دلو وأ ( نبالا دلو ) دجلا ىلع ةعفشلا يأ ( اهكردي )

 ناك نإ ال ) اريبك ناك نإ دلولا اهكردي امنإ و ة ( ايح هوبأ ناك نإ ) اغلاب

 هلثم هدج عم لفطلا نأل كلذو « هريغ ريغصلاو ى غلابلا وه ريبكلاو ، ( اريغص

_
_
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 © نالوق .هسكعك هدلول دلاو عاب اميفو

 هيبأك هدجف هوبأ تامو الفط دلولا دلو ناك اذإف : فنصملا لاق ؛ هيبأ عم

 ص هدج نم غلابلا هنبا عفش بآلا تام نإو ؛ ها هدج ىلع ةعفشلا هل كردت ال

 عزتي نأ هلو ى عيفشلا نم ىل'وأ ناك هذخأ اهجوز دارأف ائيش ةأرما تعاب نإ و

 ؛اضوافتي مل نإو © اهبلطت نأ اهفلكي الو اهجوز نم عزنت نأ اهل و ‘ هتجوز ةعفش

 دكؤيام يدنع اذهو : يراوحلا وبأ لاق ى اضوافم ناك نإ الإ ى ال : ليقو

 . هريغك هنأ حيحصلاو ى لزب ملو امل تناك ول نأ جوزلل ةعفشلا

 (هسكعك )امهدحأ نم وأ ايهنم فالختساب وأ ةهجاوم ( هدلول دلاو عاب اهف و )

 امهدحأ عاب ام ةعفش امهريغل : ضعب لاق ( نالوق ) هدلاول دلو عاب ام وهو

 دلولا عاب اهف ةعفشلا تابثإ لوقب ىمحي خيشلا ردصو “ ال : ضعب لاقو ؛ رخآلل

 ال : لوقي نم مهنمو : هلوقب رخآلا ىكحو « همالك سفن نم هلعج لب ى هدلاول
 ةعفشلاب . مزجف هدلول دلاولا عاب نإ امأو ‘ هدنع حيحصلا وه لوألاف ى اهك ردي

 . هراتخ وهف افالخ ركذي ملو

 كردتو هنم عفشي الف ائيش هدلاول دلو عاب نإ : رثؤملا وبأ لاق : فنصملا لاق

 ء ةميقلاب عيفشلا هذخأي مث لودملا هموق [صيخر هنبال بآلا عاب نإو هسكع يف

 يف ةعفشلاف هريغو هيبأل نبإلا عاب نإ و & بألل : ,)_.قو ى نبالل نمثلا لضفو

 ص ةعفشلا هيبأل نبإلا عاب ابف نأ ىلع ءانب امإ لكلا يف : ىل.إةو « ها ريغلا ةطح
 وأ هضعب ةعفش هل نكت مل ولو ةقفصلا دحتملا لكلا ذخأي عيفشلا نأ ىلع امإو

 اهتعفش كردي الف لفطلا هدلو ضرأ دلولا عاب اذإ و : ىبح انمع لاق “لكلا كرتي
 ىها لفطلا هدلول اهعفشي الف هسفن ضرأ عاب نإو « رخآلا لفطلا هدلول الو هسفنل
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 هريغص لام بآلا عاب نإو : فنصملا لاق ؛امهل كرتو ةعفشلل هنم ميلست عيبلا نأل
 ۔ هتممس ش هل : لقف > هل ةمفش وهو

 ى هتعفش لفطلا هنبا كردي ام هسفنل لجر ىرقشا نإ : « ناويدلا » يف اولاق

 نإف ى ةعفشلا هيف متيلل ام ىرتشا نإ ميتيلا ةفيلخ اذك و ى ةفالخلاب هل اهدري هنإف
 هنإف ى ةعفش هيف لفطلا هنبال ام عاب نإ اذك و « ةفالخلاب هيلع اهك ردي ميتيلا

 ٠ ملعأ هللاو > هل اهدرب
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 لصف

 عيفش هيف ركذ امبرو عفشي ال نميف

 ى لقملا حيحصلا ى غلابلا رحلا ةعفشلا كردي امنإو : « ناويدلا » يف اولاق

 لكو وأ رمأ:وأ يأ 2 عيبلا لبق هيلع فلختسا نمل وأ لفطلا هنبال وأ هسفنل

 نم اهنم اهك رديو“اضيأ هالوم اهك رديو ىةراجتلا يف هل نوذأملا دبعلاو هلبق هيلع
 ص اهل ال اهيف يه : ليقو « اهل الو يفاوصلا يف ةعفش الو : فنصملا لاق س هل يه

 موق ىلع فقو ام الإ اهلك "ربلا باوبأ ىلع تافوقوملاو دجاسملا لاومأ اهلثمو
 اذإ هيلإ ريصي نم اهبلاطل هيف ةعفشلا نإف « ثراولا ىلإ عجري مث ةنتمم نينس
 عيب اذإ ةربقملاو دجسملا لام نأ : « ناويدلا ه يف اوركذو ؛ هينس ىلإ ىهتنا

 حاضيإب ى ها عيفشلل ةمفشلا هيفف ائيش اهمئاق ىرتشا اذإو « عيفشلا هعفشي.
 . صيخلتو ةدايزو
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 مأ تعاب ايف تحصو ‘ رخآل نبجوزلا دحأ عاب ايف ةعفش الو

 ليكو وأ ةيصول نإو « ةفيلخل حصت الو س اهدلول

 : لاقو ث اهنيب عيبلا تبثأ نم لوق ىلع هدبمل ديسلا ( عاب اهف ةعفش الو )
 نيجوزلا دحا ) عاب ايف الو كلذك هديسل دبعلا عاب ايف الو « كلمي دبملا نإ
 عاب نإو ث عيبملا لصألا سفن يف اكيرش عيفشلا ناك ولو جوزتلا دمب ( رخآل
 هلتقويف ةدقملا عوقول هتعفش عيفشللف“اهجةوزتمش لجرل ةأرما وأ ةأرمال لجر

 يف تتحصو ) ى ةعفش رخآلل نيكرتشملا نيجوزلا دحأ عاب ايفو ى ةعفشلا هيف
 ء رخآلل امهدحأ عاب ام عيفشلا عفشي همأل دلو عاب امفو ( اهدلول مأ تعاب

 نونجم وأ مكبأ وأ "رم ام ىلع متي وأ بئاغل ةفيلخ ناك نإ ( ةفيلخل "حصت الو )

 بئاغلا ةين ىلع عفشي نأ اماو ى عفاش اعئاب نوكي الف عئابلا وه ناك نإ هنال
 بئاغلا لصأ برق لصأ عابي نأ هسفنل ةعفشلا ةفصو ى كلذ هلف بئاغلل يطعيو

 لصأ ىلع اناطلس هل نأل ع هسفنل عفشي نأ هل نأ متهوتف بئاغلا هيف اكرتشم وأ
 . ابيرق يتأي اك كلذ ضعب دارأ فنصملاو “ زوجي ال كلذ لك « الثم بئاغلا

 : كلوقك هسفنل ال ةيصول عفشي ناك نإو وأ ( ةيصول ) ناك ( نإو )
 نوكت نأ زوجيو ‘ فوذحملا ىلع فطعلل واولاف « ماقنإو دعق نإ اديز برضإ
 ُحصت ال اهنأ ةيلوألاب مهفبف ‘ ةيصول هنأ لاحلاو « ةفيلخل زوجت ال يأ ى ةيلاح

 اطشلست هل نأل هل اهزاوج مهوتي نأ هسفنل ةعفشلا ةفصو “ ةيصولا ربغ ةفيلخل
 ةيصولل ةعفشلا ةفصو ى اهتلغ قدصي وأ « ةيصولا اهل ذفنتل اهب يصوأ لوصأ ىلع

 ةلغ نم عيب ام نمث يطعيف ك اهعاستال ةيصولا يف عفشي ام لمجيف عفشي نأ
 فطعلا ( ليكو وأ ) “زوجي ال كلذ لك “ةيصولل رخآ لام نم وأ ةيصولا لوصأ
 ةفيلخ ناكنإ لجرلل ةعفشلا حصت الو :كلوقىنعمل ةظحالم وأب ناكو ةفيلخ ىلع

_ ٣٦٨ _ 



 ه لكو وأ هيلع فاختسا نمل ىرتشا وأ عاب ايف ءارش وأ عيب ىلع

 ٤ هوحنو رخآ بئاخل ال ه

 قلعتم ( اييف ) ليك وب قلعتم ( ءارعش وأ عيب ىلع ) هلثم ين اذك و « اليك و و أ

 نوكي ال هنآل هيلع فلختسا لك و نم لام نم ليك ولا وأ ةفيلخلا (عاب) "حصتب
 ى رتشا و أ » عاب » د قلعتم و أ ) نمل ( امه ريغ لام نم ( ىرتش ١ وأ ( ًامفاش ًاعئ اي

 اعئاب نوكي ال هنأل « ليك ولا هيلع ( لكو وأ ) ةفيلخلا ( هيلع فلختسا )

 . [يرتشم

 ( هوحنو ) ،اضيأ هبلع لئكو وأ فلختسا ( رخآ بئاغل ) حصت ( الو )
 ليكولاو ةفيلخلا نأ بارعإلا هديفي اك ىنعملا لصاحو ى مكبأ و نونجم و ميتيك
 فلختسملل ايرتشا ام الو هملع لكوملاو هملع فلختسملا لام نم اعاب ام ناعفشي ال

 لكو وأ هيلع فلختسا نمم هوحن وأ رخآ بناغل هناعفشي الو “هيلع لكوملا و هيلع
 هيلع لكو وأ هيلع فلختسا نمل اهلام نم اعاب ام نا :لوقي نأ هيلع يقبو ث هيلع

 واولاب فلختسا نمل الو : لاق ولو ى هملع لكو وأ اضيأ فلختسا نمل هناعفشي ال

 عيبلاو “اعيفش ايرتشم الو اعيفش امئاب نوكي ال دحاولا نأ كلذ و «كلذب ىفول

 ءيشلا بحاصل . زوجي نكل « يرتشم اعئاب نوكي ال اك ص ةعفشلل ملست ءارثلاو

 تاأل ى هرمأ يلو نمل ءءارش دارأ اذإ هتدايزب فا"وطلا يدانيو ديزي نأ عيبملا
 ةهجلا فالتخا نآل وأ « عئاب ريغ ءيشلا بحاص نأكف ةروص عئابلاك فا"وطلا

 زاجأ اك ى هيلع يلو نمل هنم ءارشلاو هلام هنم عيبلا نإف “ تاذلا فالتخاك

 هسفنل عفشي نأو ص هيلع يلو رخآل هيلع يلو نمل هلام نم عاب:ام عفشي نأ مهضعب

 ةفيلخ عاب نإ ليقو : هلوقب هيلإ ريشيسو هريغ لام نم هيلع يل و نمل ىرتشا ام
 . خلا « هوحن وأ بئاغ
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 هنهترم عاب ايف نهارل الو ى هتيصو ةفيلخ هعاب ايف تيم ثراول الو

 ص طلسملا عاب ايف نهترملا الو . اعاب ايف إ الو ص طلسملا وأ

 تيملا هل ىصوأ نإ ةيصولا ةفيلخ عاب ايف هل ىصوملا ابكرديو
 ابيرق نإو ص ةفورعم ضرأ نم وأ هلام نم فورعم بيصنتب

 2 ًاببنجأ وأ

 ةيصو يأ ( هتيصو ةفيلخ هعاب اييف تيم ثراول ) ةعفشلا حصت ( الو )
 هيفكي ام هوطعأ ولو تيملا نم ةباين هنع عاب عئابلا نآل ى ةيصولا دافنإل تيم

 وأ ) نهرلا نم ( هنهترم عاب ييف نهارل الو ) « هديب تيملا هلعج وأ ةيصولل
 ص نهارلا ليكوك هنآل هدي يف نهرلا نهترملاو نهارلا لعج يذلا يأ ( طلسملا
 ينعي “ طلسملا وأ نهترملا عاب يأ ( اعاب اميف ) طلسملاو نهترملل يأ ( اممف الو )

 الو ( طلسملا عاب اييف نهترملا الو ) “ ةعفشلاب هعاب يذلا ع۔هبملا امهدحأ درب ال

 ىلإ راشأ فالخ هلك كلذ يفو « مهيديأ ىلع عيبلا نايرجل نهترملا عاب اهف طلسملل

 (ةيصولا ةفيلخ عاب اميف هل ىصوملا اهكرديو ) ‘خلا ةمفش نهترملو : هلوقب هضعب
 هل ىصوم هنأ ضرف يذلل يأ : ( هل ىصوأ نا ) ةيصولا دافنإل ثراولا وأ

 رثكأ وأ "رقأ وأ هسمخ وأ همعب ر وأ هلام ثلث (هلام نم فورعم بيصنب تيملا (

 تحصف ةوقلاب لب لعفلاب ةعفشلا كرتي ملو لوصألا عيمج يف كيرش كلذب هنال
 بيصنب ( وأ ) “ رهاظ رظن اذهل هيفو « هكلم يف ةعفشلا هب ام ءاقب مدع عم هل

 هريغو رجشلا هلثمو ى اهرواج امو ضرألا كلت عفشيف ٠ ( ةفورعم ضرأ نم )

 لك يف عبفش هنإف ى هلام نم بيصنب هل ىصوأ اذإ امأو ع هب هل ىصوأ نإ
 اضيأ اهب عفشيو برقألا ةيصو ذخأي (ابيرق) هل ىصوملا ناك ( نإو ) ى لصألا
 برقألا ةيصو ذخأي ال نم وه ( ايبنجأ وأ ) « اهب عفشي الو اهذخأي ال وأ
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 ةزاجإب هارتشا وأ رخآلا هعاب ام ةعفش ةيصو يتفيلخ نم "لكلو
 ناك نإ اذك . هعمج نإ ال نيقرتفم |ممفلختسا نإ \ 1 .

 . ناتفيلخ بئاغ كل

 يصوأ امب اهذخأي هنأل اثراو ناك نإ ةعفشلا هل ىلوألابو امحر وأ ابيرق ناك ولو
 ثراو امأو “ ثروملا ىلع هل قحي تناك وأ ى ةيصولا ةثرولا هل زاجأ نإ هب هل

 نأ ةفيلخلل زاجو عيبلا نيح هتدايز تزاج نإو ث عيبملا عفشي الف هل ىصوم ريغ
 ةيصولا هب ذفني ام يصولل عفدي نأ هل زاج ثبح ةعفشلل اك رات دعي هنأل هل عيبي

 نيثراولل « ناويدلا ه باحصأ و ىمحي انمع زاجأ امنإو « لعفي ملو ءيشلا كسيو
 لب لعفلاب ةعفشلا اوك رتي و ءاكرش مهنأ ىلإ آرظن ةيصولا ةفيلخ عاب ام ةعفش

 . طقف ةوقلاب

 هعاب ام ةعفش ) ةفيلخلا ددمت اذإ اهفئالخ وأ ( ةيصو يتفيلخ نم لكلو )
 ايهنم لك لعفي نأ ( ايهفلختسم ةزاجإب ) ةىصولا لام نم ( هارتشا وأ رخآلا

 نإ ال نيقرتفم اهفلختسا نإ ) ةزاجإ الب ولو : ليقو “ هدحو ولو لعفي ام

 عيب حصي الو « دحاو لجر ةلزنمب ذئنيح اهنأل ادحاو ةفىلخ ايهلمج ( ايهعمج

 ايرج هترابع هيجوتو ىايهعمج ولو صَخرو“رخآلا هزاجأ نإ الإ اهعمج نإ دحاو
 ريوصتلا ءاب ريدقت ىلع نأ ةزمه حتفب « ايهفلختسا نأ : هلوق لاقي نأ روهشملا ىلع
 نأب ء هدحو ولو « لعفي ام دحاو نلك لمفي نأ اهفلختسم ةزاجإ ةروص ينعأ

 . نيقرقفم ايهفلختسي

 كبألاو نونجملاو متيلا وهو ى بئاغ لثمل يأ ( بئاغ كل ناك نإ اذكو )
 مل آادحاو ةفيلخ اهلعج نإف ى رثكأ وأ ( ناتفيلخ ) غلابلا حيحصلا رضاحلاو
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 هسفنل الو هل اهعفش» ال هضرأ هرحن وأ بئاغ ةفلخ عاب نإ : لسقو

 نمترملو اهيف زوج و 0 هلع فلختسا نم ضر آ عاب نإ

 ليكوو ةيصولا ةفيلخلو آضيأ هلو س نهارلا كراش نإ عاب ام ةعفش
 ؛ ةعفشب هوعاب ام در ءارش وأ عيب ىلع

 هلك كلذ يف تبثت امنإ ةعفشلاو « عفش الإو “ رخآلا عاب ام ايهنم دحاو عفشي

 سيلو ركذو يأ : ( ليقو ) “ ةكرشلا وحن نم هريغ يف هب تبثي امم تبثت ثيح
 نونجمو ميتيك بئاغ وحن يأ( هوحن وأ بناغ ةفيلخ عاب نإ) قباس لوقل الباقم
 ( الو ) هوحن و بئاغل ( هل اهعفشي ال ) هسفن ةفيلخلا ضرأ يأ ( هضرأ ) مكبأو

 ( هيلع فلختسا نم ضرأ عاب نإ هسفنل ) اهريغ الو هفلختسا نم ضرأ عفشي

 هسفنل هعفشي الف “ دحأ دي ىلع هدقع ىرج ام لك « ةسوفن لزاون ه ىف اهربغ وأ

 نأ ةفيلخلل ( ز"وج و ) ‘هب عفتنيل باتكلا كلذ تبتر دقو ‘ هرمأ يلو نمل الو
 وه فاختسملا بئاغلا وحنل اهمفش هضرأ عاب اذإ نيتلأسملا يف ( ايهيف ) عفشي
 هارتشا ام ةعفش رومأملل : لبق هسفنل اهعفش بئاغلا ون ضرأ عاب اذإ و “ هيلع
 . ا : لقو ى ه رمآل

 يأ ( هلو ) لصألا يف ( نهارلا كراش نإ عاب ام ةعفش نهترمل ) زآوج ( و )
 ليكوو ) ةيصوللو هسفنل عفشي ( ةيصولا ةفيلخل ) زوج ( و “ اضيأ ) نمهارلل
 هلكو نمل ىرتشا اذإف « هورتشا وأ ( ةعفشب هوعاب ام در ءارش وأ عيب ىلع

 ىف « واولا ه و « نمثلا ظفحو كلذ ىلع دهشأو ةعفشلاب هسفنل هل ىرتشا ام در

 ةفيلخلا عم ليكولل وأ نينثإلا نعا ربع ةيصولا ةفيلخو ليكولل خلا هوعاب

 . ةثالث ءالؤهف ءارش لبك وو عيب ليك و ؛ نيلبك و رابتعاب
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 . رم ام راتخملاو 3 ةيصولا ةفيلخ هعاب ام ةعفش ثراوللو

 نم ( رم ام راتخاو ،ةيصولا ةفيلخ هعاب ام ةعفش ثراولل ) زوج ( و )
 ةيصولا ةفيلخو نهارلاو ليكولاو نهترملاو “ بئا۔غ وحن ىلع ةفيلخلا ةعفش عنم
 اولاق ث اعيفش ايرتشم الو امىفش اعئاب نوكي ال دحاولا نأ نم رم ال ثراولا و

 بحاص اهك ردي الو “ هسفنل ال ضا رقلا لال ضراقملا اهك ردير : « ناويدلا » ق

 «نهترملا اهك ردي الو نهرلل نهارلا اهك رديو نيديقعلانم دحاو لك اهك رديو لاملا
 كرديو « هكلم يف لخدي ىتح ضوملا هدي يف يذلا ال ضوعلا بحاص اهك رديو
 ليك وو ةيصولا ةفيلخو “نمهارلل اكيرش ناك نإ نهرلا نم عاب ام ةعفش نهترملا
 ص « رتفدلا » يف اك نهترملا عاب اذإ نهارلا اهك رديو ى هسفنل اهدرب ءارثلاو عيبلا

 ىرتشا ايف لالا بحاص ىلع اهكاردإ يفو “ ةيصولا ةفيلخ عاب ام ةثرولا عفشيو
 ىلع لب ءارشلا ليك و ىلع كردت الو ضراقملا ىلع كردتو ؛ نالوق ضراقملا

 لغتشي م هلوقب الإ نيبتي مل نإو ط هلتك و يذلا هريغل ىرتشا هنأ نيبت نإ هلكوم

 نم لك ىلع كردت : لبقو . ملعأ هللاو صيخلتب « _راويدلا » مالك ىهتنا ؛ هب
 . ءارثلا ىلو
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 باب

 عيب هتفيلخ وأ كلملا هيلإ لقتنا نم وه هيلع عوفشملا

 باب

 هيلع عوفشملا يف

 كلمتي ناك اذإ رهقلاب هيلع هئاليقساو هيلع عفاشلا بلفتل « ىلع » ب ىتؤي

 هيلع عوفشملا ) ؛ ىلوأ وهو ى هنع عوفشملا : لاقي نأ زوجيو ى ارهق هارتشا ام

 وأ اهيف لوق ىلع هليك و وأ هرومآم وأ ( هتفيلخ وأ كلملا هيلإ لقتنا نم وه
 نم ذخؤت : ىيحي انمع لاقو « لوق يف امهوحن وأ ةربقملا لام وأ دجسملا مئاق

 قوقحلا يف ءاضقلل لماشو لقتنب قلعتم ( عيبب ) ليك ولاو رومأملا نم ال رمآلا
 ءاشي ام اهب ضرمتي هنإف مهارد وأ ريناند لجر ىلع هل نم : اولاقو “ عيب هنأل
 ةعفشلاب هنم ذخأ الصأ هل ىضق اذإف “حجارلا ىلع آلوأ هل عاب يذلا فنصلا ادع ام

 ناك ثحو ى ةعفش الف رثكأ هقح : لاق وأ ى هقح نم ءافو سبل : لاق نإ الإ

 : هيف رسح اقح هضرم يف ىضق نمو ص لودملا ميوقتب ةعفشلاف فرعم ريغ قحلا

 لاق نإ الإ ‘ عيفشلا نم ىلوأ ثراولاف هثروم ىلع امب هدرو هميلست نيب ثراولا
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 ةميقب ةلدابم وأ باوث ةبه وأ ةلاقإ وأ ةيلوت وأ

 ى عفاشل ةعفش الو ثراولل رايخ الف هقح نم ءافو سيل هل يضقا وأ تملا

 لاق “ ( ةلاقإ وأ ةيلوت وأ ) 0 تدملا ىلع اقح دحأل ثراو ءاضق ام عفشيو

 طرتشيو ءيش يرتشي نأ يهو “ ىورشلا يف الو اهيف ةعفش ال : ليق : فنصملا

 نإ هدنع نم هقحتسيف هاورش عيبملا هنم ىحتسا نإ يرتشملل هسفن ىلع حنابل

 ذخأ نإو ى هنم قحتسا ام لثم هيلإ ملسيف عئابلا ىلع هب هل كحيو « قحتس
 اذك و « ةيلوتلا اهلثمو ى ها ةللقإلا تلطبو تتبث ةلاقإلا لبق هتعفش "

 عيب خسف اهنإ : لاق نم لوق وهو ى ةلاقإلا يف ةعفش ال هنإ : الوق يوسبلا ركذ

 وأ ) ص ةتباث ةعفشلاف هريغ ليقي نأ ةزاجإب انلق نإو ص عئابلا لاقأ اذإ كلذو

 امم اهريغو رجألا ةبه ىف ةعفش الو ص رخاتم وأ قباس ضوع يأ ( باوث ةبه
 ةلخاد يهو باوث ريغل ةيدهلا يف الو اهعاونأب تاقدصلا يف الو “ باوثلا ةبه ادع
 ص ىمحي انمع رهاظ وهو اضيأ هتيدهو باوثلا ةبه يف ةعفش ال : ليقو ى ةبهلا يف

 نإو “باوثلا نم نيع امب : ليقو “لصالا ةميق ةميقلاب ذخؤتو ه اهتوبث حيحصلاو
 ةعفشلا نوكتف نيبناجلا الك نم ( ةميقب ةلدابم وأ ) لودملاب ةميقلابف نيمي م
 ى ةميقلا لوخدل اهيف : ليقو “ رخآلا بناجلا يفو هيف نوكتف بناج نم وأ ايهيف
 كلذ نإف ايرتشم الو اعئاب سيل نمم هريغ عم وأ هسفنل دحأ مموقت رضي الو

 هملعو “ تتبث : ليقو ى ةمسق الب ةلدابم يف ةعفش الو ح ةعفشلا بجوي ال ميوقتلا

 ءيشلا ليدبت لاوقألا كلت يف ءاوسو “ بنج يف ةمسقلا تناك اذإ تبثت ىلوألابف

 ء ال : ليقو ص رارقإلا يفو ةراجإلا ف اضيأ كردتو هسنج ريغب وأ هسنحم

 ض وامتلا عماجي هريغ هملع سيقو ى ةقباسلا ثيداحألل ءارثلا ف ةعفشلا لصأو

 . ضوامتلا قلطم اهيف عيبلاب دارأو

 وأ ةمولعم ةدم رامخ ىلإ ءاكرشلا نم هبيصن عاب نم لك : « ناويدلا « ف اولاق

- ٣٧٢٥ 



 & هب عجارم وأ ءادف وأ قادصب ال

 امو لمعلا ريجألا لخدي ملو « آريجأ هب رجأتسا وأ دوهش ريغب ةأرما هب جوزت
 هيلإ افوقوم ناك نم هقحتسي نأ لبق هكيرش هعابف افوقةوم ناك اع كلذ هشأ

 ص انركذ ام عيمج هبيصن يف لعج يذلل : ليقو “ كلذ هيلإ ىهتنا نمل ةعفشلاف
 الوأ يرتشملل ةعفشلاف « امات اميب رخآ امهس عاب مث رايخلا عيب هنانج نم عاب نمو

 كلملا هيلإ لقتنا نم ( ال ) . ها هنودب ىرتشا يذلا يناثلل :: لبقو « رامحلاب

 اآمنإف ءادفل ةعجارم ( هب عجارم ) ءيش ( وأ ) علخ وأ ( ءادف وأ قادصب )
 ىضرقل الصأ اهاطعأف هتعجر كلمع ال قالطلا ناك اذإ اذك و « لاملاب الإ نوكت ال

 يف ةعفش الو هيف هل ىضق ام وأ آلوأ هل دقع ام هلك كلذ يف ءاوسو ى ةعجارملاب هل
 نتروره يبأ نب ناملس عيبرلا يبأ بهذم كلذو « مي وقتب ناك وو كلذ نم ءيش

 قادصلا ةعفش عنمي: محل وق هجوو“زيزعلادبع نباو عيب رلا بهذم وهو يئاشولمتلا

 ءادفلاو ى ةقياضملاو ةسكاملا ىلع ينبملا عيبلل ةيفانملا قالخألا مراكم نم هنأ
 ةعفش كلذ يف : دابع نبا لاقو ؛ علخلا اذك و ثهل ناعباتو هيلع ناينبم ةعجارملا و

 فصنلا ةعفش قحتسي هنإف اهب هفصن عفش لوخدلا لبق اهقلط نإف ى ةميقلاب

 هملإ اهنم ضوملاك اهب هعاتمتسا نإف ى لخدي ىتحف يناثلا فصنلا امأ و « دقعلاب
 هدبع ديسلا هيلع قتعي اهف الو ةيصولا يف ةعفش الو “ ميبلا ةلزنم حاكنلا لزنف
 قادصلايف ةعفشلا تتبثأ اذإ هنأ ىفخي الو “ لكلا يف : ليقو هبتاكي وأ هتمأ وأ
 : لوقي “ لوخدلا مدعب هفصن خسفني ىتح دقعلاب هلك ىادصلا قحتست : لاق نم

 نمو ‘ عوفشملا فصن حخسفنا سملا لبق قالطلاب لوخدلا مدع اذإف ى هلك هعفشي
 عقو وأ لخدأ اذإف ى طقف فصنلا عفشي : لاق ع دقعلاب فصنلا قحتست : لاق

 ‘ ىضقو تام نإو ى جوزلا ةايح يف كلذو رخآلا فصنلا عفش لوخدلا ةلزنمب ام

 . ةتباث ةعفشلا تناك الثم مهارد وه يذلا اهقادص يف ال.هأ ثراولا اهل
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 . . ةم وقملا عفش اهنودب ىرخأ ةميقب اضرأ الدابت نإو

 : لمقف ك سكملاب وأ اضوع عفدو نيعب عيبلا عقو نإ : انموق رثأ يفو

 لوزي ام هنمف الوهجم ضوعلا ناك نإ و ٤ عيبلا دقع ا؛ : ليقو ى عفد امب عفشي

 هارتشا دعو راد عبرب يرتشي ن ١ لثم > دقعلا تقو ةمسقلا امه رابتعاب هلهج

 ص دبعلا ةئامو عبرلا ةميقب ةعفشلاف ةئامب هارتشا هنأ عيبلا يف ركذيو ى ةئام

 مجنيف دمعلا وأ أطخلا ش'رأ وآ دمعلا وأ اطلا ةيد ف ع وفدملا لصألا ذخؤيو

 حلص يف عوفدملا صقشلاك هلهج لوزي الام هنمو « يناجلا ىلع مجني ام عيفشلا ىلع
 دبعلا هعفد وأ علخلا يف جوزلل وأ قادصلا يف ةجوزلل وأ مدلا حلص وأ راكنإلا
 وأ بمصلاب درلا ىفوأ هنبال هتمه نم در ايف بألا هعفد وأ هتباتك وأ هقتع ق

 : يمصاعلا لاق ؛ عفشي امم عوفدملا ناك نإ عوفشملا يف وأ قاقحتسالا

 ض 7 1 ضابتعا ريغ ق عملا و ض وع نحع ناك صقشلا ف ةعفش و

 ضرألا (تعفش) ةميق نودب يأ ( اهنودب ىرخاب ةميقب اضرأ الدابت نإو )

 لوقي نمو ى اهنيب ةميقلا لوخدل عفشت : ليقو ى موقت مل يتلا نود ( ةم“وقملا )
 رخآلا بناجلا يف الو بناجلا اذه يف ال ةميق الب ولو ةلدابملا يف ةعفشلا توبثب

 يف رم دقو ص نيبناجلا دحأ يف ةميقلا تناك اذإ ىلوألاب نيبناجلا ىف اهتوبثب : لوقي
 وه امب ةقلعتم ةعفشلا نأل ةعفشلا ايميفف ى ةلدابملا يهو “ عيب ةضياقملا نأ ثيدحلا

 نأ ربتعا عناملا لعلو : تلق “ هريغ نم ميوقت عيب صخي ملو عيب اذهو “ عيب
 ةعيابملا تناك اذإ عئابلا نم يرتشملا نيبتي الو يرتشملا نع ذخؤت امنإ ةعفشلا

 نآل ةعفشلا عنمت عيبلا ةصحف رتشم عئاب الك" نأ انروصت نإو ى لصأب الصأ

 امهذخأ امهرواج وأ امهيف اكرتشا دقو اعيمج اتم"وق نإو “ ضحم رتشم نم ةعفشلا

 . ةعفشلا
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 دحأل لصأ نم اءزج بهاو بهو نإو ، ضرأب ريناند عم ضرأو

 يتابلا هل عاب م

 الب ( ضراب ريناند عم اضرا ) الدابت نإ نيضرألا ىدحإ عفشت ال ( و )
 , لخدفننمثلاك نوكت نأنع الضف ةميق امهل لمحت م ريناند عم يتلا ضرألانأل ريناند
 كلذ لثمو ى ةدح ىلع ابناج العج ذإ ضورملاك ضرألا عم ريناندلا نإف « لهجلا
 امو مهاردلا ريناندلا لثمو « ريناند اهمم نيضرألا اتلك تناك اذإ ام رهظي ايف

 فلتخا وأ ضرأ لك عم ناك ام قفتا اهريغو ليقاثملاو سولفلا نم اهتلزنم لزني

 افلتخا وأ نالدبملا قفتا كلذ يف ءاوسو « ىرخأ عم مهاردو ضرأ عم ريناندك

 اهنأل ةعفشلا اهيف : نابلس عيبرلا وبأ لاقو ‘ ناويح وأ رجشيب ضرأ ليدبتك

 ةميق ضرأ لكل العج نإو . ها ةميقلاب الدابت اهنأ انملع ريناندلا الخدأ ثبح

 لامب لام ناك اذإ : فنصملا لاق ى رم اك ةميقب ةلدابم وأ : هلوق هلمشي اك اتعبش

 ةعفشال : ليقو 0 مها ردلاب عيفشلل يقابلاو لداب ام ردق لدابمللف “ ةدئاز مهاردو

 لدوبنإ كردت : لقو “نزو وأ ليكب لدوب نإ كردتو“ناويحب لصأ لدوب نإ

 مهضعب زاجأو ى ةقراشملا دنع هيلع لوعملا رثكالا وهو ميوقتلاب اقلطم ضورعب

 : ليقو كاهتميق فرمت مل نإ موقت : لبقو “ ضورملا كلت لثمب هتعفش هتعفش ذخأي نأ

 ص مهاردلا بوني ام ردق لصألا نم عيفشللف مهارد ةدايزو 77 لصأ ناك نإ

 طرش الب ائيش هضوعي نأ ىلع الام الجر ىطعأ نمو ى هيف ةعفش ال : ليقو
 لبقيو هيطمي قح : ليقو ى ضوعي اب عيفشلا عفش هذخأ اذإف هب وأ اهنيب
 لا۔اا نمثب ةعفشلاف اباوث ٦لع طرتشي مل هنإ : لاقو آدحأ باثأ نمو “ ضوعيو

 . ھا ةباثإلا ردق ال

 وأ ( يقابلا ) ءزجلا ( هل عاب مث دحأل لصأ نم اءزج بهاو بهو ناو )
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 هثلا دنع كلد هيلع مرحو 4 كحلا ف حص ص ةعفشلا نم ارارف

 عفشي : لقو ‘ ايمتا ن) اممفىلحت رهظتسا و د وهشلاو يرتشملا ىلعو

 ع نا

 هنأل ( ةعفشلا نم ارارف ) نبءزجلا ريغ ءيش يقبو اءزج عاب مش اءزج هل بهو

 ى ةعفش الو ( مكحلا يف ) هلعف ( حص ) دحأ هعفشي الف لصألا يف كيرش ذئنيح
 ىمس هنآل بتاكلا ىلعو ( دوهشلاو يرتشملا ىلعو هللا دنع كلذ هيلع مرح و )

 الب ةحكان الو هضئارف لهاج الو اهمطاق ةنجلا ةحئار حيرب الو ةعفشلا عطق يف

 هدلوو دلا و نيب عطاق الو هضيحب ةكرات الو شيتفت رهطب ةيلصم الو اهيلو نم نذإ

 ءالؤهف ؛ماع ةيام سمخ ةريسم نم دجوي اهحيرو هدبعو ديس وأ هتجوزو جوز وأ

 يرقشملاو عئابلا يأ ( ايهفيلحت رهظتساو ) ى ةفاسملا هذه نم رثكأ اهنع دمبأ
 :هلوق رك ذىلوآلاو“ ةعفشلل امطق كلذ المف ايهنأ(ايهتانإ)رارقإلل ابلطو ايل اعدر

 لاطيإ نم مدقت امو ص ملع نإ عفشي :ليقو :هلوق دعب ىايهتا نإ اهفيلحت رهظتساو
 هتبهو ام هلاو : عئابلا لوقي « ناويدلا ه يف ريخآلا لوقلا وه كحلا يف ةعفشلا
 امو رارف يل هبهو هنأ تمعالو ارارف هتلبق ام هللاو : يرتشملاو « ارارف

 كحي ال كاجلا نأل لوقلا كلذ ىلع رهظي ال فيلحتلا راهظتسا نم هركذ
 لاق اك كلذ يف اهب كحي هنأب لوقلا ىلع رهظي امنإو “ كلذ يف ةعفشلا

 ع هيف لوآلا لوقلا وهو ايملمفب ( ملع نإ ) عيفشلا ( عفشي : ليقو )
 'لَب اهب ال :لبقو “ةميقلاب ةعفشلاب درلاف هوحن و ءالغتسالاو “ةلبح لك يف نالوقلاو
 رامع نب يفاو دمحم يبأ نع ىيحي انمع نعو ى ةميقلل درلا قحلاو « كرتي وأ هذخأي

 ابلط ءامسلا يف لج رو ضرالا يف لجر عضو يرتشملا نأ ول : انخياشم ضعب نع
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 دنع ةليحلا هعفنت ال هنألو ةميقلل لدعلا لهأ اهدرب اهنأل يأ ردق ام ةعفشلا عطقل
 نم ةصح _انموقنم هيقف_ مامت نب ىيحي ىرتشا و“ ةيفاخهيلع ىفخت ال هناحبس هللا

 عيفشلا لاقف ى ةقدصلا يف ةعفش ال :ءاهقفلا ىتفأف ةقدص هنأ عئابلا دهشأو ماتح
 نم يليبشإلا ورمع يبأب ىدانو لاؤسلا عفرف“ةرضحلا ءاهقفب الإ ىضرأ ال :يضاقلل

 : مامت نبا لاقف “ راجفلا لبح نم هذه : لاقو ةعفشلا بجوأف سلدنألا ءاملع
 ء هحانج تحت راطي ال باقع بئاصلا هباوجل ىلىبشإلا وأ ةعفشلا رمأ ىأ اذه

 تتبل ميبلا نع ةبهلا ترخأ ولو ى كمامح ذخو يلام تاه : ليق ام ريخ قحلاف
 ايهتاو ايقاب اءزج هل بهوو عاب نإو ى ةبهلا لبق عفش هنأل ادحاو الوق ةعفشلا ,

 تقبس ثيح ةبهلاو عيبلا نيب :آ ركذي ملو ؛ فنصملا امهرك ذ ناذللا نالوقلاف

 . اقلطم ناتباث نيلوقلا نأ رهاظلاف ى ةبهلا

 ةلخنبهلدابي نأ زوحي الف اهيرتشي اضرأ لجر هيلع ضرع نم : فنصملا لاقو

 هلدابي امنإ طرش نإ اذك و “ مويلا يف كلذ ناك نإ ةعفشلا لجأل هنم اهيرتشي مش
 يف ةعفشلاف لبق نمثلا فورعم لدابملا ناك نإ و « ةدساف ةلدابم اهعيبي مث ةلخنلا

 لداب نمو “ عيبلاو ةلدابملا ححص فورعم نمث الو طرش نكي مل نإو ى هلك كلذ

 عيفشل ةعفش الف ةلخنلا هيف يذلا لاملا نم يقب امىرقشا مث هلام نم ةلخنب اناسنإ

 هتعطق نم الجر - ليق _ ىطعأ نمو ، هسياقت وأ يقابلا عفشت ةلخنلا تناك نإ
 كلذ زجي مل اعيفش نوكيو يقابلا هل عيبيل اموسقم وأ موسقم ربغ ائيش هراد وأ

 ص عيبلا هيلع ضرمي مث هل ناكو ضبقو عيبلا ىلع اهضرعي نأ لبق هاطعأ نإ الإ

 عيفشلل و ءاطعأ ام هل ناك هيلع اهضرع نأ دعب هاطعأ نإو ى فيفش نوكي كانهف
 دقو هل عاب مش اقرفتو سلجم يف هاطعأ اذإ : ليقو ث ةيطعلاب اهيف لخادلل ال هتعفش
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 مالغل ةيطملا تناك نإو « [آعيفش ناكو مكحلا يف كلذ زاج هل ىطعملا زرحأ

 ةعفشلا وهل يهف ةيطعلاب هيف "دهشملا سلجملا يف هليك و وأ هيصو لالا يقاب ىرتشاو

 هيلع زرحي ملو مايأ وأ مويب اهجوزت مث الام الجر ةأرما تطعأ نإو ى عيفشلل
 عيفشلل ناك اهجوزت مث الام هل تءاب ول اذك و « لوبقلا هعفني الو زارحإلا هيلعف

 .. ملعا هللا و ھا هتعفش
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 باب

 هعمو هب عفشي امب يرتشملا ىتأ هتعفش ذخأ عيفشلا دارأ اذإ

 . .. ...... .... بتنرانسأ

 باب

 ةعفشلا ذخأ ف

 بصنلاب ( يرقشملا ىتأ ) الثم يرتشملا نم ( هتعفش ذخأ عيفشلا دارأ اذإ )

 فالخلا هيفف ران ءوض الب امأ و رانلا ءوض عم ليللا يف وأ راهنلا يف ى ةيلوعفملا ىلع

 نإ :ىسوم خيشلا طقلو زيزع يبأ طقل يفو « تئش نإ هعجارف عيبلا يف قباسلا

 لطبت يأ كلذب ةعفشلا عطقنت لهف يرتغملا هذخأف لێيلب هلام عيفشلا هاطعأ
 هلام هيلإ بلطف ليلب عيفشلا ىلإ يرتشملا ىتأ نإو « ملعأ ال : لاق ؟اهددجي الو

 ىرقشا يتلا ةكسلا عيفشلا ىلعو ص ءوضلا ناك نإ الإ هطمب مل نإ ةعفشلا هتوفت الف

 ناتنيمأ وأ ( نانيمأ هعمو هب عفشي امب ) ها ةثداحلا ةكسلاف قادصلا امأو ى اهب

 نإو « يلجلا ةلزنمب ناتيلمجلاو “نانثا زيجأو ى ةلمجلا لهأ نم ةثالث زيجأو ث نيمأو
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 دقو ةعفشلاب هءارش يلو نالف رادك تيرتشا كنإ : هل لوقيف

 ‘ كلام اذهو اهتذخأ

 نوكي نأ يرقشملا راكنإ ةفاخع داهشتسالا امنإو ‘ زاج دوهش ةرضح الب عفش

 دنع هترضحي نوكي نأ ةيعمب دارملاو ‘ همزلي ام لعف وأ هتمفش ذخأ دق عيفشلا

 لوقيف ) يرتشملا دنع اناك وأ ةرابملا رهاظ وه اك يهب ىتأ ءاوس نانيمأ يرقغملا
 راد تيرتشا كنإ : لوقي يأ ( نالف ) راد لثم يأ ( رادك تيرتشا كنإ : هل
 ىلع لمتشي امم كلذ لثم لوقي وأ ى نالف ةلخن تيرتشا كنإ : لوقي وأ . نالف
 وأ اذك عضوم يف يتلا رادلا تيرتشا كنإ : لوقي نأ زوجيو “ عيبم لصأ ركذ
 :لاق ولف « زيمتلا ضرغلاو ى هريغب سبتلي ال امب كلذ زيميو = كلذ وحن وأ ةلخنلا
 ةلخن هبف رتشي مل اذإ زاجل اذك نانج يف ةلخن وأ اذك ةراح يف اراد تيرتشا

 ةعفش ال ابب سبتلي الئل نكمأ ام نييبتلا هيلعو ىرخأ اراد اهيف رتشي ملو ىرخأ

 ائيش ىرقشا مث ماع يف نالف نع ىرتشا اذإ اك ص ميبلا ددعتي نأ لثم هيف هل
 يلو ) رثكأ وأ ماج نم لقأ وأ دحاو: ءيشلا كلذ مساو رخآ ماع يف رخآ

 ةمفشلاب ذخألا نأ يف حيرص اذهو ( ةعفشلاب ) لثملا كلذ ءارش يأ ( هءارش

 هب عفشي امب ىتأ نإو ( كلام اذهو ) ةعفشلا يأ ( اهتذخا دقو ) ءارش

 يف هتيرتشا ام ةعفش تذخأ : لاقف يرتشملا ىلإ ىش هاطعأف دهاشلا ىإ

 ةفصب تأي مل هنأل ةلطاب ةعفشلا نرإف < دهاشلا دنع كمهاردو اذك ناكم
 ص ةعفشلا هتتافل هل اهعفدي ملف مهاردلا بلطو هدي يرتشملا دم ولو ى ةعفشلا

 الو ص ا۔معيب لطب يرتشملا اهعاب نإ و ى هل اهتلغو يهف هتلغ اهنم عنمف اهبلط نمو
 يفىناوتف نيملسملا يأر ىلإ هاعد نكلو هعنمي مل نإ و ملع نإ هنم يرتشي نمل زوجي
 جتحا دقو لوألا هعنم اذإ يناثلا نم اهبلط نإو ى هتتاف اهتقو تاف ىتح اهبلط

 امهدحأ نم اهقحتسا نمو ى ايهنم دحاو ىلع هل قح الف اهبلط نع ىناوت نإف هيلع
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 نإ فالخلاب هتوفتو ء هتيمكو هعون فرع نإ هب ىرتشا ام هل يمريف

 ص رثكألا دنع رثكأبو صقانبو ث هل هامر

 در لوألا ىلعو يناثلا عيبلا دسف املظ هعنم نإو ى هل تعيب يذلا نمثلا هيلإ عفد

 ع اهبصغ نرإ اهنم لغتسا اب صصاقيو لوألل هدر عيفشلا ىلعو هيلإ نمثلا
 ص لوآلا ذخألاب اهعفاشل اهنأل بصغلاب يناثلا اذه ملعي ملولو يناثلا نم اهذخايو

 اهتق ويف اهبلطينأ هلف هنملوآلا ذخآلاهل حصي مل ذإ يناثلا عيبلاب اهذخأ دارأ نإو

 وأ ريناند وأ مهارد ( هعون فرع نأ هب ىرتشا ام ) يرتشملل يأ ( هل يمريف )

 ك ىلإ ةبسن فاكلا حئفب هددع يأ ( هتيكو ) هب ىرتشا امم كلذ ريغ وأ اريمش

 ىرقشا نإ و“يئانثل ةبسنلا نأل مملا ددشو“مك باوج يف لاقي ام يأ ةيماهفتسالا
 لمشي اه ةيكلاب ديرب نأ لمتحيو « هتميقب وأ : ليق “ فازجي عفش فازجي
 يأ ( هامر نإ ) هب ىرتشا ام ريغب يأ ( فدلخلاب ) ةعفشلا ( هتوفتو ) فازجلا

 نأل ى سكملا وأ مهاردلاب عفشف ريناندلاب ءارشلا عقو ولو يرتشملل ( هل ) فالخلا

 اهاوسي يتلا مهاردلا يطعي هنإف رانيدلا نم رسكي ىرقشا نإ الإ « فالخ كلذ

 نم رسكلا نزوب ايضرو احاشتي مل نإو ى احاشت نإ كردي ىتلا يهو رسكلا

 .اهاطعأ ةدوجوم ةكس رسكلا ناك نإ زاج نزولاب ابهذ رانيد فصنك رانيدلا

 ص ( رثكألا دنع رثكأب و ) هامر نإ ادحاو الوق ( صقانب ) توفت ( و )
 : هنم ملعي ال هنأل يمرلا مدمك رثكأ هممرو ى امل كرت اهتفص ريغ ىلع امل هذخأ نأل

 ى هقح هل زرفي ىت۔ح هيف فرصتلا نم عونمم يرتشملاو “ نيعي ىقح يرتشملا قح
 دريلفف ةدايزو هقح هل ىمر هنأل « رثكألا يمرب هتوفت ال رثك آلا ريغ لاقو

 نأ عيفشلل نأ توفلا هجوو ى ةيمكلاو عونلا فرع اذإ هلك كلذو ى ةدايزلا

 ، اهديدجت هل حصي مل الإو اهبستكا هلوانت حص نإف ‘ ؟دحاو آلوانت اهل وانتي
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 آلو ةدايز الب هب ىرتشا ام سنج نم نمثلا عيفشلا هل دقني نأ يرتشملا قح نمو

 الب اهلوانتي نأ دارأ ول هنأ ىرت الأ ى هتتاف كلذل فلاخ اهل وانت اذإف « ناصقن

 اك ردي ال ناك اذإف « نم الب اهدارأ ول اك يرتشملا ىلع كردي مل كلذل ةقفاوم

 راص هب رمأ ام كرت اذإف “هب رمأ ام هكرتل هتتاف يرتشملا لعف قفاو امب الإ هبلع

 ىقح اهذخأ ىلع وهف « اهكرتو ةعفشلا ذخأ نيب ريغ عيفشلا نأل ةعفشلا اك رات

 . اهكرت ةلزنم لزني ام لعفي وأ احارص اهكرتي

 يف اناك نإ هتيب ىلإ يرقشملا لصي نأ هتعفش عيبب ملع نم ىلع : فنصملا لاق
 هملع فقو ةهجاوملاو ةفاسملا برقب هيلع ردق اذإف ى هنم برق وأ دحاو دلب

 :لوقيو همهفي مالكب هعمسأ هتوص عمسي وهو هلصب ال ثح ناك نإ و 0 اهذخأو

 كنالف اي كنم تعزنو ةعفشلاب تددر ؛زاج و؟نمثلا مك نالف اي كنم يتمفشتذخأ

 هتابثو “ فيمض وهف كنم اهبحأ وأ اهديرأ وأ كنم اهبلاطم انأ : لاق نإو
 اهلجأ "يضم لق اهيلإ عيفشلا ماق دقو ءارشلا دعب يرتشملا باغ نإو ى ىلوأ

 ىرتشا نإ اذكو ى هيف وه عضوم ىلإ جرخي نأ هيلع سيلو عجر اذإ اهك ردأ

 تبراقت نإو ى رخآلا نع امهدحأ باغ نم نيب اهزاوجب لوقلا ىلع بئاغ وهو
 ءارشلا عقو اذإو “ ناكمإو نامأ عم ةلحارو داز ىلع ردق نإ هيلإ جرخ اهدالب

 وأ اصوصخ هب ىرقشا اذإ كلذو ص مارحلا اذك و « ةعفش الف قحتساف ءيشب
 : لقو ص ةعفشلا تتبث كلذ ىطعأف ههجوب ىرتشا نإ و « هب ىرتشاو هرضحأ

 حص : ليقو 0 ءيشلا بحاصل يرتشملا نمضيو ى ةمفشلا تتبثو عيبلا حص
 هب عفشف ىرتشا مكب يرقملا “رقأ نإ و ى ةعفشلا تتبثو ءيشلا بحاصل عيبلا
 لقأب تماق نإو ى ةدايزلا كردي مل رثكألاب ىرقشا هنأ ةنيبلا تماقف عيفشلا
 . ع-ر.فشلل در
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 ؛يلام يل عفداف ةعفش هيف َكل ام تيرتشا دق : دحأل رتشم لاق نإو

 . هقدصب نإ نايبلا همزل

 ( يلام يل عفداف ى ةعفش هيف كل ام تيرتشا دق : دحأل رتشم لاق نإو )

 هنأ ( نايبلا ) يرتشملا يأ ( همزل ) ى هتيرتشا ام "ذخو هب :تيرتشا ىذلا لاملا

 ملع اذإف ى عيفشلا ىلع ةمئاق ريغ ةجحلاف هل نيبي مل نإو ى هتعفش هل ام ىرتشا دق
 ذخأيو هلام هل رضحيلف هقدص نإو « ءارثلا يف ( هقدصي مل نإ ) عفش كلذ دمب

 ،قوسلا وأ هيفلزن يذلا عضوملا يف وأ هتيب يف كلذ هل لاق نإ هتتاف الإو هتعفش
 ىرقشا وأ“يلام ينطعأف اذك كل تيرتشا :عبفشلل هتفيلخ وأ يرتشملا لاق نإو

 ةمالملا لاق ى ءارشلاب عيفشلل تبث ى تلبق : لاقف « هلام ينطعأف اذك نالف كل
 هبف دحأل ام ىرتشا نمع هتلأسو : زيزع يبأ طقل بيترت يف فسوي جاحلا انمع
 همف انادف « تياشولمت ه نم لجر ىرتشا : لاقف » هتعفش ذخأي فيك ةعفشلا

 ناسلب ملكتأ امنإ : هل لاقف “ عيفشلا نم ةعفشلا هل عطقي الجر فلختساف ةعفش
 تلبق :عيفشلا هل لاقف “كل هارتشا هتعفش كل يذلا رسجلا ىرقشا نالف؛ ةفالخلا
 عيفشلا ثكمف ى كل ةعفش الف يلامب يتأت مل نإ : عيفشلل ةفيلخلا لاقف ى ءارشلا

 . ايصتخاف ةعفشلا كتتاف دق : هل لاقف نمثلاب هاتأ مث امايأ

 ءهل نادفلاف « ءارشلاب نادفلا لبقف ى كل تيرتشا :هل تلق نيح : قفملا لاق

 كتعفش ذخو ىلام ىنطعأ هتعفش كلو هتيرتشا ينالفلا نادفلا : الوأ هل تلق ولو
 :لاقو ى روفلاب لوقلا ىلع قوسلا يف وأ رادلا يف هتدجو دقو كطعي م نإ هتتافل
 يسيم رطلاىسيع انمع دنع ةروغزم يف وهو انادف يئاشولملا دوعسم جاحلا ىرتشا

 هعمو هلهأ ىلإ يضم نألبق عيفشلا ىلإ دصقو تياشولمت يف وهو هدنع ذيملت وهو
 ذخو يلام ينطعأف هتعفش كلو ينالفلا نادفلا كل تيرتشا : هل لاقف < نادهاش
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 ص ةلأسملاب لهاج وهو هب كيتأنو كلام يف لاتحن ى آريخ تلعف : لاقف « كتعفش

 هل لاقف « كمهارد ذخ" : هل لاقف ‘ ةريثك مايأ دعب نمثلاب هاتأو هئيش عابف ىضفف
 : لاقف مهاردلاب يتنا يل لقت ملأ : هل لاقف « ةعفشلا كتتاف دق : دوعسم جاحلا
 : لاقف ع عيفشلا بضغف ‘ كتتاف : يتفملا لاقف ‘ يتفملا ىلإ امفتراف ٢ كتتاف دق

 بلط اذإ :«رثألا» يقو .ها ؛ تاموئشملا هذه نوملعتتو ةىقرثلا هذهىلإ نوضقأ

 رظنيل هلطامي ىرأ ع۔بفشلا دارأف اهميلست وأ ةعفشلاب ذخآلا عيفشلا نم يرتشملا

 امإو “ نمثلا رضحتو ةعفشلاب ذخات امإ : لاقيف “ روهشملا ىلع رتخؤي الف ربدتيو
 هيلع دقعناو لمملا هيلعو ةعاس رتخؤي الو ى هب عفتنيل هارتشا ام هل ملست نأ
 : يمصاملا لاق ى ربدتي وأ ريشتسي ام ردق رخؤي : ليقو ى مكحلا

 روهشللل كرتلا ق وأ ذخألا ف ريخأت نم عيفثشلل سيل و

 نإو ص اهذخآب سيلف ةهجاوم مارح ريناندب ةقفشلا عيفشلا ذ خأ نإو
 ذخأ نإو “ نمثلا يتأي مث اهذخأي نأ هل زاج ثىح ذخآ وهف اهب ىتأ مش ث اهذخأ

 < همداب هنأ عئابلا قأ نمم ةعفشلا ذخأيو هيصن كيرشلل دربو “ هل يهف كرتشم

 انومضم نوكي : ليقو عئابلا ىلإ : ليقو “ نمثلا هيلإ ملس يرتشملا ركنأ نإو
 عيفشلاعطق ريغلا نّبمي مل نإو “ريغلا فلح هريغ ىلإ ءارثلا بسننإ و “يرقشمل

 لجر ىرقشانإو ںاهب لمع ةنيب تناك نإو«هضراعي نم ىري ىقح رضلا هسفن نع
 ى ةعبقو اهتيرتشا : يرقشملا لاقف ت هتعفش بلطف “ ىرخأ ةلخن سياقت ةلخن
 ةميقولا عفشت ضرألاو ءاهضراب اهنأ نيبي مل نإ ةعفش الو .قدص املضرأ ال يأ

 تزاج يرغملا ىلإ اهنم عئابلا أربت نإو ى اهمفشت : : ليقو 2 ضرألا ة ةمىقولا ال

 راك نإف س نالفل تيرتشا : يرتشملا لاقف ، هتعفش ذخأ نإو ى اهعم اهتعفش
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 هدجي مل نإ قوسلل وأ يتيب وأ يلزنمل يعم بهذإ : هل لاقو هقادص نإو
 . . ،كلذ هلف ‘ نيخسرفب دجو دعبي ملو هيف

 ايبص ناك نإو ى هتتاف الإو ع يرتشملا "رقأ امم هل "جتحا ةجحلا هلانت ثيح نالف
 ركذي ملو ىرتشا هنأ ةنتبلا تدهش اذإ اك “يرتشملا نم اهذخأ هلانت ال ثيح وأ

 وأ ( هقادص نإو ) هبلاطي نم هل زربي ىتح اضيأ اهذخأ هلف هركذ نإو ع هريغ
 وأ ) يراد وأ ( يتيب وأ يلزنل يعم بهذا : هل لاقو ) ءارشلاب دوهشلا دهش
 نأ دجي مل دحاو يف هدجو نإو ص ركذ امم دحاو يف يأ ( هيف هدجي مل نإ قوسلل

 روفلاب لوقلا ىلع لئاسملا هذهو « رخآ ىلإ هعبتي

 ( كلذ هلف “ نيخسرفب ) ديمبلا ( دجو ) ركذ ام دحاو ( دعبي ملو )
 هلو ى هعبتي نأ امتح يرتشملا ىلع هل "نأ دارملا سيلو “ هب هتوفت ال يخارتلا
 ى حاتفملا هيلإ جاتحي امب لاغتشالاو ى هوحن و تيبلا حتف ردق هلو “نازبملل بهذ نأ

 هدحو ىضم همم بهذي مل نإو “ هعم بهذيلف ى كلذب ةعفشلا هيلع عطقنت الو
 كئيجأو اهتذخأ : لوقي لب ‘ يعم بهذإ : هل لقي مل ءاش نإ و ى نمثلاب هاتأ و

 ىلع قح هنأ كلذو « هب كئيجأ اذك عضوم يف وأ انه ثكما : وأ ى نمثلاب

 يمم بهذإ : هل لاق اذإ لطبت : ليقو ‘ يرتشملل هب يتاي يذلا وهف “ عفشلا
 هيلع عطقنت الف ص ةجح هقيدصت نوكي ال : ليقو ى « ناويدلا ه يف اك كلذ ىلإ

 دعب وأ يرتشملا بلط دعب للانيبو هنيب ايف هنع تعطقنا ملع نإو « نبَدهاشب الإ

 لإ ع بهذإ : هل لاقو ص هقوس وأ هراد وأ هلزنم يف هدجو نإ و ى اهتدم

 بهذإ : هل لاقو ى اهربغ يف هدجو نإ اذك و ص هتتاف هريغ نم وأ كلذ نم رخآ

 دنإ د رذميو : ليق « كلذ دجي الف ناخسرف هنيبو اهنيبو ث اهنم دحاو ىلإ ىعم

 ى حابصملا دجي ملف ايل هيلإ اهبلط نإو ه هيلإ اهبلط اذإ انازيم وأ احاتفم دجي
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 ، لوق يف هقدص نإ هيلع ةجحف ءارشلاب "نيمأ هربخأ نإو

 يف ناوتي الو. ص حابصملا دجي ىتح عسوتلا هلف « عيفشلل ينعأ « هل رذملاف
 ىتح نمثلا يف هيلع يرتشملا عسو اذإ و “ حاتفملاو نازيملا يف اذك و ى حابصتسالا

 سيل نمثلا راضحإ نإف ص هيف عسو دقو هل قح نمثلا راضحإ نال ى اراج دجي
 ىلإ هعم با۔هذلا بلط اذإ رذعي هنأ ليلدب ؛ًاقلطم ةعفشلا ذخأ ةحص يف اطرش
 دق هنأ نيبتف “حابصملا وأ نازيملا وأ حاتفملا بلط وأ “تيبلا وأ لزنملا وأ قوسلا

 ةرورضلا نأل ىهل عسو اذإ اضيأ "حصتف “ةرورضل نمث راضحإ الب ةلملا يف ححصت

 قييضتلاف ، ةرورض كلذ نكي مل هقييضت الولو “ يرتشملا قييضتل يه افغمنإ
 راضحإلا ناك ول ةرورضلا ىلع ساقي ال امنإ و “ عسولا لصح عسو اذإف ى هل قح

 . تزاجل هجوب اهنالطب عم هيلإ اهملس ول هنأ ىرت الأ « ابرلا ميرحتك هل اقح

 ءاوس ( لوق يف هقدص نإ هيلع ةجح ) وه ( ف ءارشلاب نيمأ هربخأ نإو )
 نانيمأ الإ ةجح نوكي ال : ليقو ث لاؤسلا دمب وأ هلأسي نأ نودب هربخأ

 ةعفشلا هب هتوفت الف قيدصتلاب رقأ وهقدص ولو“ مكحلا يف ةجح هيلع سيل دحاولاف

 نإف “نينيمآلا فالخب « هدنع امب هرابخإ لب هيلع مكحب سيل هرابخإ نأل٬مكحلا يف
 ةدعاقلا ايهنأل٬ااغلإل هجو نكي مل اكاحت اذإ نكل ، اكح نمكي م ولو امهرابخإ
 وأ يرقغملا وأ عئابلا هربخأ نإ : ليقو “ خيشلا راتخ وهو ماكحألا بلاغ يف

 دوهشلا ريغ هربخأ نإو “ لودع ريغ ولو ةجحف ءارشلا دوهش نم دحاو دهاش
 سيلف “ تمسب كتعفش نأ تمصمس وأ ينغلب : هل لاق نإ و ى آالودع اونوكي ىتحف

 يرقغملا ريغ نم ولوهتعفش عيب هغلب اذإ : نابلس نباو ءالملا وبأ لاق “ةجح كلذ

 اهبلطو ائيش لقي ملو هحلعأف الوسر يرقملا هبلإ لسرأ نإو ى اهلطبأ اهبلطي ملو
 ص عيفشلا تفلب اذإ ةجح ةرهشلاو « ةدملا يضمت ىتح ال : ليقو ى هتتاف ردغ نم
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 طرف نإ هتوفتو ، هعونو هتبلكو هب ىرتشا ام نايب يرتشملا ىلعو

 » ندهاشلا وأ يرتشملاو عئابلا رابخإ دعب

 نمثلا عفد همزلي نكلو ى اهبلط يف ةجح وهف يرتشملا هربخأ اذإ : ضعب نعو

 . ةعفشلا هتتاف نيمأ دنع نمثلا لمج

 فرعأ ال : لاق نإو ( هعونو هتيمكو هب ىرتشا ام نايب يرتشملا ىلعو )
 طقسأ ولو “هتتاف ةدملا تضم ىتح ةعايجال هعفر الو همك اح ملو ؤ هعون وأ هتيمك

 ىرتشا ام ةيمك نايب : لوقي نأب ىلوأ ناكل هدعب « واولا » و هب ىرتشا ام هلوق

 ه۔ةوفت ( و ) هل ( عئابلا رابخإ دعب طرف نإ هتوفتو ) “ راصتخإلل هعونو هب
 نيمآلا وأ ءارشلاو عيبلا يدهاش ( نيدهاشلا وأ يرتشملا ) رابخإ دمب اضيأ

 :ليقو ى ةرابعلا رهاظ وهو ًاميمج يرتشملاو عئابلا رابخإ دعب : ليقو “ دحاولا

 دق : دحألررتشم لاق نإو ى هلوقب بسنأ وهو يرتشملا وأ عئابلا يفكي

 اذه نوكيف اميمج امهرابخإ نم دب ال ةرابعلا نم رهاظلا ىلعو « كلام تيرتشا
 لوق نوكل ضرف خلا رتشم لاق نإو : هلوق نإو ى « رثألا » مالكل ةياكح
 ادعاصف نانيمأ نانثا الإ ةجح سيل ءالؤه ىوس ام : لبقو ؤ ةجح يرتشملا
 عئابلا نوكي ال : ليقو ٠ ءارثلاو عيبلا يدهاش انوكي مل ولو ةجح اهنإف

 دقع نايعديو نمثلا اهسفنأل نارجي اهنأل امهدحأ الو عيفشلا ىلع ةجح يرتشملاو
 هيلع هل لجأ وأ يرتشملا نم نمثلا هلصو هنأ يعديو هيعديف عئابلا امأ ى عيبلا
 ء هتمذ يف وأ هيلع لجأ وأ عئابلل اذك لصوأ هنأو دقعلا يعدي يرتشملاو

 . ةجح انوكي ملف عيفشلا ىلع عجرت امهاوعدو

 مكب فرمي ملو يرتشملا ىتأ اذإ عيفشلا نع هتلأسو : زيزع يبأ طقل يفو
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 3 هتمك وأ هعون ملعي مل نإ هل مهرد وأ رانيد يمر نسحتساو

 نيد يقابلا : لاق > ناكملا كل ذ ق ءانمألا هربخأف امهرد وأ ارانيد ىمرف ىرتشا

 . ها ةمفشلا تالطب دقف هلام ضعب هل ىمرف ىمرلا لسىق هوربخأ نإ و “ هيلع

 لوألا دقعلاب عفش نإف ى عيفشلا ملع لبق ةيام ىرتشا ام نيتيامب عاب نمو
 هديب نم ىلإ ملس ريخألاب عفش نإو ،هب ىرتشا امب لوألا ىلع ريخآلا يرتشملا عجر
 :ليقو “ تتاف يناثلل عيب ىتح بلطي ملو ملع نإ و ريخألاب عفشي : ليقو ى ءيشلا

 : لبق “ هرضي الو هل ىلوملا نم اهذخأ هلف هريغ يرتشملا اهالو نإو “ هنم هل يه

 "الإ ،هلف لوألا دعب يناثلا يرتشمل وأ هل ىلوملل ةعفشلا تناك نإ و « بلطلا كرت
 عفشي مل عيبلاب ملعي نأ لبق عفشي هب ام عيفشلا عاب نإو “ريخأللف اهيف ايوتسا نإ

 نمل ةعفش الو ‘ لبق نم هلل ةعفشلا بوجول عفشي : ليقو “ هنع ةرضملا لاوزل

 هارتشا امب الصأ عفش نمو ‘عيبلا دعب ىرتشا هنآل عيبلا دعب ةمفقشلا هب ام ىرتشا

 ام : ليقو ‘ ىرتشا امب عفش امو ىرقشا ام ةعفش هلف ءارشلاب عيفشلا ملعي ملو
 نسحتساو ) ، يرتشملا هارتشا يذلا كلذ دعب هريغ مفش نإ الإ « طقف هارتشا

 نال ( هتيمك وأ هعون ملعي مل نا ) يرتشملل ( هل ) اهبلك.وأ (مهرد وأ رانيد يمر
 ءارثلا نآ يمرلا دعب جرخ ولو ى اهيمر حصف ءايشألا نانأ مهاردلا و ريناندلا

 ريناندلا ريغب ءارشلا نوكي نأ نكمي هنأل كلذ يمر بيس م امنإ و ى اهريغب

 بجيمل هتيمك فرمي مل نكل ،امهدحأب هنأ فرع ولو “نوزوملاو ليكملاك مهاردلا و

 ص قفاوي مل نإ ملع اذإ صقني وأ ديزي لب ملع الب ىمر ام هيزجي ال هنأل يمرلا اضيأ
 الإىلوأ هكرتو ى ةفلالا ناكمإل فيعض ريناتدلاو مهاردلا يمر نأ يدنع يذلاو

 . ةبكلا ملعي ملو اهب ءارشلا ملع نإ

 نيناندلا نم ةثالث قوف ام هيلع ضرميلف نمثلا ملعي مل نإو : « ناويدلا » يفو
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 ص قحلا هل نيبتي ىتح هليك ملعي ملو هب ىرتشا نإ "بح نم تيش وأ
 عضوملل يتابلاب يتأي تح هنم رسيت ام هيطعيف ى ةنؤم هل ناك وأ

 > كلذ ف ر ذع دقو > هف وه يذل |

 ص هب تيرقشا ام يل نيبف يتمفش تذخأ : لقيلو ىادعاصف ةثالث نونعي مهاردلاو

 ام يل نيب. : لاق نإ امأو ص ةمفشلا تلطب هب ىرتشا ام هرب" مل نإ : ليقو

 وأ نزو امب ءارشلا عقو نإو ى اضرأ زئاج كلذف ىتعفش تذخأ دقو هب تيرقشا

 نأ دب ال هنأ يف ٦صن وهو . ها موقي ىتح هريغ رخؤيو هرضحيلف هريغبو لاكي

 نكلو : هيفلاق “ فنصللل « حابصملا ه رهاظ وهو “ تبرقشا م ىل "نيب : لوقي

 رانيد لحم ىلع افطع بصنلاب ( ائيش وأ ) ‘ هكطعأ هب تيرتشا ام يل نيب لوقي
 ملو ) بحلاب يأ ( هب ىرتشا نإ ,ابح نم ) هيلإ فيضأ نكل ىمر لوعفم هنال
 مدعل ائيش موي مل نإو ه اتيش هل مري مل هعون مع نإو ى هعون مع دقو ( هلليتك ملعي
 هل نيبتي ىتح ) الماك ءارشلا هب عقو ام ىمر ملع اذإو ى زاج ءارشلا عقو امب هملع
 امل يأ ( هل ناك ) نكل ةيمكلاو عونلا ملع ( وأ ) ةيمكلا وأ عونلا يطعيف ( قحلا

 ىتحهنم رسيتام هيطعيف ) اليقث وأ آريثك نوكي نأب ( ةنؤم ) ءارشلا هب عقو
 نمثلا يطمي : ليقو ‘ ( هيف ) يرتشملا يأ ( وه يذلا عضوملل يقابلاب يتاي
 تخلسنا ولو “ةعفشلا هتوفت ال هيلع نيد وهو ( كلذ يف ) عيفشلا ( رذع دقو )
 تفت مل .ضعب يمر الب اهذخأ نإو ع هضعب يمرب اهذخأ دق هنأل « ةعفشلا ةدم

 ام نيبو “ددملاو سنجلا فرع اذإ ام نيب قرفي دقو “ بحتسم ىمرلا نأل اضيأ
 نإو ع ضعبلا يمر مزليف افرع اذإ ام ةوقب امهدحأ فرمي مل وأ افرمي م اذإ
 اذك و « ةنؤم هل يذلا كلذ لمحي يذلا وه نوكي نأ رهاظلاف يرقشملا هسلد

 هل ناك نإ هنم اضعب رضحي هنإف بيع وحنل عيبملا يف ةصاخلا يرقملا دارأ نإ
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 نمللا عيفشلا رضحأ لجال مولعم نمثب ىرتشا نإو

 . . . . ... ...... ... . ءسهايإ هارأو

 نمو اهيلع قحلا نأل الصوي نأ عيفشلاو بيعب "دارلا مزل امنإو « هب مكحيف ةنؤم
 لام نم وهف هيحاص لصب نأ لبق كله امو < هبحاص ىلإ هؤادأ همزل قحلا هملع

 عئاب دجي ملو فلت ام داز ءيش فلتو ءيش لصو نإ و “ بيملاب دارلاو عيفشلا

 نكمي مل ذإ عيبلا مزتلاو كسفنل هددرأ : عيبملا ضعب فلت اذإ لوقي نأ بيعلا

 . هلك يإ هد رت نأ

 الف امهدحأ وأ امهالهج نإ امأ “ مولعم ( لجأل مولعم نمثب ىرتشا نإو )
 عيبلا دسفنإ ةعفشلا ذخؤت ال : دمحأ نبأ لاق : فنصملا لاق “ةعفش نع الضف عيب
 عيبلا ركني وهو ةحح الب هريغلام عئابك > مماتي ملو تحص وأ هت٬٤اتم حصت 7

 ادبع وأ هيلع اروجحم وأ هعيب حصي ال سرخأ وأ انونجم وأ ايبص عئابلا نوك و

 ىلع بجوأ همامتإ وأ هغولبب هتوبث بجوأ نمف ى فالخ متيلا عيب يفو < نذإ الب
 مسو لوآلا بلطلاب اهذخأ همأو غلب اذإف < عيبلاب هملع دنع هتعفش عيفشلا
 ؛ةعقشالهنأ ىأر اعيب هل رب مل نمو“ةعفشلاو وه لطب هلطبأ نإ و ى نمثلا يرتشملل

 الو عيب الف دبعلا قحتساف لاملا عيفشلا عفشف دبعب الام لجر ىرتشا نإو
 اهذخأ هنآل اهذخأ ولو ةعفشلا تلطد ةعفشلا هب ام قحتسا اذإ هنأ اك « ةعفش

 لجرلاركنأ و هلام نم ةعطق هعياب هنأ لجر ىلع - ليق _ ىعدا نمو « ببس الب
 ةعطقلا ذخأ بلط نإ اذك و ص هدجي مل ةعطقلاب ةعفشلا ذخأ عيفشلا بلطف عيبلا

 ملس آضيأ يرتغملا رقأو عيبلاب عئابلا رقأ نإ و « زاجل فرتعا ولو ى ةعفشلا

 يرقشملا ركنأو عئابلا رقأ نإو « ليق اذك ى عئابلل ال يرتشملل نمثلا عيفشلا

 ( هايإ هاراو ) ابوجو ال اناسحتسا ( نمثلا عيفشلا رضحا ) ها عئابلل ىطعأ
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 لجألا رضح اذإف ‘ يدي ف كلامو يتعفش تذخأ : لاقو

 2 هيلإ ج اتحا نإ هجئاوح يف هفرصي مش كل هتيطعأ

 : لاقو ) ، سكملا نم ىلوأ اذهو ى نمثلل يناثلاو يرتشملا ريمض لوألا لوعفملا

 يف هفرصي مث ، كل هتيطعأ لجألا رضح اذإف ؛ يدي يف كلامو يتعفش تذخأ

 ءاش نإف هارأ ام هدنع لصح دقو لجألا ءاج نإو ( هيلإ جاتحا نإ هجناوح

 ص هسنج نم هريغ هاطعأ دقف نإو « هسنج نم هريغ هاطعأ ءاش نإ و هاطعأ
 هاطعأ نإو ص هنيح ين لجألا لبق ولو ى عافتنالاو فرصتلاب عيبملا يف لخديو
 وأ هيمرب هنأ رم ام ىمرو ةيمكلا وأ عونلا ملعي مل وأ لجألا لبق تقولا يف نمثلا

 ض ري ل نإ ال ، عيفشلا ىضرب زاج ىطعأو لجالا غلب ىقح مري ملو ملع وأ مري م
 . لجألا لح اذإ الإ هيلع كردي ال هنإف

 دنع : لبقو ى نيحلا ي عيفشلا طميلف نيدلاب ىرتشا نإ : « ناويدلا » يفو

 ىلإ نيمآلا دي يف هلعجي : ليقو « ال : ليقو ى تلطب هدنع طمي مل نإو ى لجالا
 اذإ و ؛ ها يرقشمللف طعي مل نإو ى هتلغو عيبملا ذخأ نمثلا ىطعأ نإ و “ لجألا

 ؛ هتتاف رثكأ وأ لقأ ىمرف هددعو نمثلا ةيمكب هريغ وأ نيمأ عيفشلا ربخأ

 لاقو ؛ برقأ وهو انيمأ ولو كحلا يف ةجح سيل دحاولا نأل ى ال : ليقو
 ءاجف امدعم ناك نإو ث لجألا ىلإ نمثلاب رخأ اثيلم عيفشلا ناك نإ : كلام
 : يمفاشلا لاقو ، اهذخأ امدعم ةقث ناك نإ : يثيللا لاقو « كلذ هلف ءيلملاب

 ب . وهو : ديعس وبأ لاق ى دجي قحف الإو اهذخأ نمثلا ضعبب عوطت
 نم يه امنإ ةعفشلا ةدمو لجألا غلبي قح لصألا عيفشلا لخدي ال : لبقو

 ص زاج هلبق عفش نإو ى هدعب نم بسحت : ليقو ى هدعب وأ لجآلا لبق ملع نيح
 مل ام يرتشملل لام هنأل ى ةعفشلا ذخأي ىتح هيف عوفشملاب "عافتنا عيفشلل لحي الو
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 نأ طرش ىلع هل يه امنإ هنأل ى عيفشلل ةقفصلا نإ : ليق ولو “ ةعفشلاب هذخأب
 ردق هلو ةعفشلا تذخأ اذإ مرغيو عفتني نأ يرتشملل زوجيو ى دعب هتعفش ذخأي

 ىلإ عيب اذإو ى هسفن نع ةمفشلا عطقي قح عافتنإلا هل لحي ال : ليقو ى هئانع

 الوءنيدلا لولح ةلاوحلا طرش نم نأل “عيفشلا ىلع عئابلا يدقغملا ليحي الف لجأ

 دجي مل عيفشلا عفشي ثي مول هنآل كلذ يف ةعفنم هل نآل يرتشملل نمثلا عئابلا نمضي

 ذخؤي ال ض رقلاك فورمم ةلاحلاو 0 لجألا لولح دنع هنمثب ءافو يرتشملا دنع

 : يمصاملا لاق “ عفن الو ض وع اهىلع

 عنام ءاضتقال عيفشلا ىلع عئابل رتشم ليحي الو

 نمثلا هنم ررتشمل عفشتسم 3 نع نمضي نأ عئابلل سيلو

 نإ نكل .0 لولحلاو لجألاو نمثلا يف يرقغملا ةلزنم :. عيفشلا نأ ملعا و

 الإو ث نيمض وأ نمثلا ىلع ديزب وأ يواسي نهرب تأيلف ءيلم ريغ عيفشلا ناك
 : يمصاملا لاق ؛ اولاق اذك ةعفش الف الإو ث نمثلا لمجمت همزل

 ريخأتوألولح وأ سنج نم يرقشملا لاح عيفشلا مزليو

 لعجا نهرلا وأ ةلافكلا :لمق يللب سيل عيفشلا اثيحو

 .بيو لجألا ىلع نمثلا ىلع ربجيو ى اهمفش نإ ةعفشلا هل حصت هنأ بهذملاو
 ولو عيفشلا عفش اذإ نمثلا يرتشمللو “ بره وأ رسع نإ عفش ام مك احلا هيلع

 ص يرتشملل همفديلف عيفشلا هدقناف لجأل ناك نإ و“عئابلل نمثلا وه دقني نأ لبق
 لثم لجؤي لهف هضعب بهذ وأ لجألا لح ىقح عفشي ملو لجأل ناك اذإو
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 هتفص ىلع هن وموقي ل ودعب عيفشلا ىتأ عاتم وأ نا ويجب عفش نإو

 ه نكمأ نإ اهلثم وأ ءارشلا موي

 لوألاو ؛ هريغو بهذملا يف نالوق ث لوألا لجألا ىلع نمثلا دقني وأ ىضم ام

 :ليقو ى نيدلا لثمب هذخأي : لبقف همذلا يف نيد ىلع صقشلا ذخأ اذإو ى بوصأ

 . ةميقلابف الإو هلثمبف انيع ناك نإ : ليقو ى ةميقلا

 دعب ( عيفشلا ىتأ ) نوزوم وأ ليكم ريغ ( عاتم وأ ناويحب عفش نإو )
 نإ : ليقو ى اقلطم ةثالث ( لودعب ) تيرتشا ام ةعفشلاب تذخأ دق لوقي نأ
 هنأل عبفشلا مهب يتأي امنإو « نانثا ىفك ةيالو لودع اوناك نإ و لام لودع اوناك

 ص لودملا ةرجأ هيلمف لودعلاب لصحي نمثلاو ‘ يرتشملا ىلإ نمثلا ملسقب رومأم
 ى ىحلا هيلع نم مهب يتأي امنإ اذكهو ى بجاو وهف هب الإ بجاولا لصحي الامو

 ناقفتيف لودعلا سفن امأو « يرتشملا ىلع ال مهترجأ عيفشلا ىلع نأ دارملاو

 تإ ( هارشلا موب ) اهيلع وه ةدوجوملا هتفص ( هتفص ىلع هن وموقي ) مهيلع
 يف هتفص ىلع ريغتي ملو رضح نإ ةفصلل ةجاح الو « ريغتو رضح وأ « رضحي م

 نع هصقني ال يرتشملا هب ىرتشا ام يطعي نأ عيفشلا مزلي هنآل ؛ءارلا موي ربغ
 هنألو ىرخأ ةدقع ديدجت ىلإ جاتحيال هنأ ليلدب ى تعقو هل ةقفصلا نآل ى هقح
 «حابصملا»يففنصملا هيلعو ةصاخلا موي هتفص ىلع : ليقو ى ءادألا هيلع يذلا وه

 وأ ريناند ةميقلا يطعيف لثملا ( نكمأ نإ ) هتفص لثم ( اهلثم ) ىلع ( وأ )
 عاتملا كلذب ةعفشلا درب : ليقو ‘ نكمأ نإ لثملا عفد هل زوجيو : ليق “ مهارد
 ٠ ةمىقلاف الاو هدحو نإ هسفن

 بوبح وأ ناوىح وأ عاتم ىرتشا نإ : « حابصملا ه يف « « فنصملا » لاق
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 . ةنيب دجوت مل نإ هنيم عم ةفصلاو نمثلا يف يرتشملا لوق لبقيو

 س بنعو بطرك ب يرتشا نإو

 نإ هب اهدربلف هنيعب ىرتشا ام باصأ نإ الإ يرتشملا هب ىرتشا ام ةميقب اهدر

 عيفشلا ىلع ليقو : فنصملا لاق « هيف بيع ثدحي ملو صقني ملو هنيع يف ددزب مل
 وأ الإو هليك وأ هنزو فرع نا عاونألا نم هب ىرتشا ام لثم يرتشملل عفدي نأ
 يرتشملا فلحي وأ ث لودعلا يأرب ةميقلا هل عفدي هنإف هوحن وأ فْيَسَك ناك

 مموقتلااذهدعب فلح ال هنأ رهاظلاو ؛ ها اهنم لقأ هب ىرتشا ام نأ ملمي ام هللا

 اهب تالف ص ريناندلاب تيرتشا : يرتشملا لاقف دلبلا دقنب دحأ ةعفشلا ذخأ نإو

 . مهاردلاب تأي وأ ى هتوفت الو

 ةفص يأ ( ةفصلاو ) هعون امو وه م ( نمثلا يف يرتشملا لوق لبقيو )
 عونلا نأو ى لقأ ال اذك ددملا ةنأ ( هنيمي عم ) اذك دلب ةكس هنوكك نمثلا

 لوق ىنعمو ى ( ةنيب دجوت مل نإ ) اذك و اذك ةفصلا نأو « هريغ ال اذك وه

 نإ : لاقف عئابلاو يرتشملا قدصي مل اذإ هنأ عيفشلا لوق لوقلا نإ : خيشلا

 مل نكلو اذكب لقي م وأ هب عفشف مهاردلا وأ ريناندلا نم اذكب عقو ءارشلا
 يرتشملا ناك ولو « كلذب ةعفشلا هتوفت ال هنإف هلوق يف يرتشملا وأ عئابلا قدصي

 مل نإ لبق هاطعأ ام بسحيو فلح ام عيفشلا هيطعيف فلحيف فلحلا همزلي

 تدج ونإ و نمثلايف هلوق لوقلا نآل ةفصلا يف يرتشملا لوق لبق" امنإ و« ةنيب دجوت
 ص ةفصلا يف الو ع نمثلا يف عئابلا ىلع نيمي الو « هيلع نيمي الو اهب لمع ةنيبلا يأ
 ةجح : ليقو ص ةجح سيل نمثلا يف عئابلا لوقو “ عيفشلا نيبو هنيب مالك الو
 ركنا ولو : ليقو “ يرتشملا ركني مل نإ عئابلا لاق ام يرتشملل عيفشلا طميلف

 تقو نود اتقو دجوي امم ( بنعو ) بطر لثمب ( ربطرك ب ىرتشا نإو )
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 : ليقو ، ابتاوف ريتخا . هف دجوي ال تقوب ةعفلل ىتأو

 ىرتشا يذلا نمثلا هل ىمر نإو ث ءارشلا موي ًانيع هتميقب اهكردي
 ‘ يرتشملا لام نم وهف ‘ كلهو هاكرتو ابهذ ش هب

 تقو يف يأ ( تقوب ) اهعطقل يرتشملا ىتأ وأ ( ةعفشلل ) عيفشلا ( ىتأو )
 هنأل ءارثلا هبام طعي مل ثيح ( اهتاوف ريتخا“هيف ) هب ىرتشا ام (دجوي ال )
 فيك نادبع وبأ هيف ثحبو “ خيشلا هلاق ى عيفشلا كلذ نم ليطعتلا نوكي امبر
 الإ راتحملا ىلع عطقني ال عيفشلا قح نأ "رم دقو ى مهوتم رمأب قحلا عطقي

 عيبلا وأ ى هب عقو امبو عيبلاب املاع نوكي نأ نكمي هنأب باجيو ى نينيماب
 دجوي ناب كلذ روصتيو ملمي مل هنأ هفلحيف يرتشملا همهتي هنأ ىرت الأ “ عيضو

 تقو يف كلذب يرتشي وأ “ هريغ دنع دجوي الو يرتشملا دنع الثم بطرلا
 ىح ةعفشلا ترخات وأ هنامز رخأت هنأل همدع تقو ق عيفشلا عفشيو هدوحو

 ٠ عيبلاب هلع مدعل كلذ مدع

 ص لاح وأ زييمت ( انيع ) ءارشلا هب ام ةميقب يأ ( هتميقب اهكردي : ليقو )
 بهذلا نيعلاو ى ةعفشلا ذخأ موي هتميقب ال ( ءاومئلا موب ) ددومجل ىلوأ زييمتلاو

 نيبي ملو ؟ تيرتشا مكب وأ ص هب تيرتشا ام يل نيب : عيفشلا لاق نإو « ةضفلاو

 ( ىمر نإو ) ص ةميقلاب عيفش هل نيب مث دجوي ملو ءيشلا تقو تاف ىتح هل
 عيفشلا ي ] ( ابهذ م هبب ىرتشا يذلا نمثلا ) يرتشملل ي ] ( هل ) عبفشلا

 هنأل ( يرتشملا لام نم ) كلاه ( وهف كلهو ) نمثلا يأ ( هاكرتو ) يرتشملاو
 هضبقي مل ولو عيفشلا ءىربو هضبق هيلع بجو دقو ى عاض ىقح هك رت هلام

 يف نيد ىلإ هنم برقأ نيعملا ىلإ ناكف اقيضم موزل نمثلا همزل هنآل « يرتشملا
 ةهارك يرتشملا يف بلاغلاو ى ةعفشلا هتتافل حرطلا دعب هعفر ول هنإ ىتح ى ةمذلا

- ٣٩٨ - 



 وه هعفر نإ هتوفتو

 عيفشلل غاسف لبقي ال هنآل لصحت م هلوبق رظتني ناك ولف ى اهنم رافنلاو ةعفشلا

 عضو هرنجح دجي مل نإو ‘ ضبقلا نم ىبأ نإ يرتشملا رجح يف حرطي نأ
 كلتلو « يدنع هتفت مل هرجح يف عضولا هنكمأ دقو همامأ عضو نإو ى همامأ

 هنأ رم دقو « نيدلا يف “ضعب هعنم اك مامأ يف وأ رجحلا يف عضولا منم مل ةلعلا

 نم هبحاص عنتما اذإ نيملا يف اضيأ دحاو ريغ زاجأ لب “ نيدلا يف ضعب هزاجأ

 هلام نم وهف عاضو هل ةعفش ال هنأ كلذ دعب نيبتو عيفشلا عضو نإو ى هضبق
 كامزال عضولا سيلو يرتشملا ىلإ هلصوب نأ لبق عاض اذإ اك يرتشملا لام نم ال

 هبلاطو هب عجر هضبقي مل نإف « هتعفش ذخأو نمثلا هلع ضرع عيفشلا ءاش نإف

 يف فنصملا لاق ى هعفرب نأ هل حصي مل هل هعضو اذإف ‘ هعضي نأ نودب ضبقلاب
 يف مكحلاب وأ ةعامجلاب هيلع جتحا هنم لبقي ملف نمثلا هاطعأ نإ و : هتارصتخم ضعب

 ىلع هتّيقب ريخأت:ه"رضي مل ةعفشلا هيلإ ملسو نمثلا ضعب هيلإ ملس نإو ث هقح هلوبق
 ةثالث ىلإ همتي ملو اهملسي ملو اضعب ذخأ نإو « ةيقبلا هيفوي نأ هيلعو ى ةثالث
 هذخأ هيلع ضرع اذإو : لاق ع تاطب اهيلإ نمثلا ملسي مل نإ : ليقو ى هتتاف

 يف عيفشلا لوق لبقيو « مهاردلا ىلإ رظني مل ولو ى ةجحلا هيلع تماق هنم ىباف
 اهضرع هنأ نايبلا هيلعف تضم نإف ى اهلبقي ملو هيلع اهضرع هنأ هنيمي عم ةثالثلا

 ىقحنمثلاب ءاج امل هنع يرتشملا - ليق ىراوت اذإ و «اهذخأ نم ىبأ و اهيف هيلع
 هلف هضبق نع هعانتماو يرتشملا يراوتو نمثلا راضحإ ىلع دهشأ نإف “ تضم

 : ليقو ؛ ھا كحلا يف هاوعد لبقت مل تضم دقو دوهش الب ىعدا نإو ى هتجح

 . عيفشلا ىلع نيد وهف يرتشملا هذخأي ملو هامر نإ

 عيفشلا عفر نإ يأ ( وه همفر نإ ) ةعفشلا عيفشلا توفت يأ ( هتوفتو )
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 هدلو وأ هدبع ال ؛ هرمأ دعب هعفري مل نإو 4 هرومأم وأ هتفيلخ وأ

 ٠ ٠ ٠ ٠ . ٠ ٠ > هرمأ الب امها وس وأ

 ؛ اهكرتب ىضرلا نم هبلق يف امل نايبو ى اهل كرت هعفر نأل هحرط ام دمب نمثلا

 هفلختسا هليك و وأ ( هتفيلخ ؤأ ) اهذخأ هل لحي مل هبلق يف اهك رتب يضر اذإ و

 ولو “همامته يف اهنأل ( هرومأم وأ ) لبق اليك و وأ ةفيلخ ناك وأ كلذل هرمأ وأ
 وأ رومأملا ( هعفرب م نإو ) { ذخألا ىلع كلذ لبق هلكو وأ هفلختسا وأ هرمأ

 ةعفشلل كرت هعفرب رمألا نراآل هعفرب هايإ عيفشلا رمأ يأ ( هرمأ دعب ) ليك ولا

 وأ كلذكف رومأملا هعفرب مل نإ و يأ ، فوذحم باوجلاو عفري مل وأ عفر ءاوسف

 مل نإو رومأملا هعفر نإ : لاق نمك نوكيف روكذملا هعفر نإ يف ةلمج ىلع هفطع

 ةعفشلا هتتاف هذخأب دحأ هقبسف هعفرل هدي دم وأ هعفرل عيفشلا ىشم نإو هعفرب

 هعفرب هنأ ىلع دهشأ نإو ى هذخأي ملو هذخأي نم رمأ اذإ اكو ى هذخأ ول ايك

 باوجو“هتوفت ال يدنعف يرتشملل اظفح هعفرب رمأ وأ هعفرف هل اظفح يرتشملل

 هل ردقب وأ « اضيأ هتتاف هرمأ دعب رومأملا هعفرب مل نإ و « يأ » فوذحم « نإ »

 نمو“رومأملا هعفرب مل نإو “هعفرب رمألاب هتوفتو : يأ هنع ينغي طرشلا لبق ليلد
 يقبقحلاعفرلا لمشي ام عفرلاب دارأ :لاقي نأ زاجأ زاجملاو ةقيقحلا نيب عمجلا زاجأ

 وهو يزاجملاو هرومأم وأ ةفيلخلا وه : هلوقل هربتعا يقيقحلا عفرلاف « هب رمألا و

 . هرمأ دعب هعفرب مل نإو : هلوقل هب رمألا

 لمشي ام دارأ ( هدلو وأ ) هتمأ وأ ( هدبع ) هعفر نإ هتوفت ( ال ) و
 وأ همأ وأ هدلاو وأ هدلو دلوك ( امهاوس وأ ) ى غلبي مل وأ دلولا غلب تنبلا

 عفرب هتوفتو ى ( هرمأ الب ) بناجألاو براقألا نم مهريغ وأ هقيدص وأ هجوز

 ضعب ىفو اهيف وأ هلو هسفنل عفشي ناك اذإ ةعفشلا يف وآ ةماملا ةكرشلا هكيرش
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 ء رهظألا يف امهيف ةفىلخلاك رومأملاو 2 كلذك

 ضراقملا عفربو“ رجتلاب لوصألا يف ضارقلا عقو اذإ لاملا بحاص عفربو ںءايشألا
 ةكرش وأ لصأ وه يذلا ضارقلا لام نم برقلل لاملا بحاص وأ وه عفش نإ
 نمم هريغ وأ عيفشلا هعفر نإو « هل نوذأملا عفش اذإ ديسلا عفربو ضارقلا لصأ

 وأ دحأ هعفرب نأ لثم هب عفش يدلا نمثلا هنأ ملعي ال ثيحب نكل « هعفرب توفت

 لايتحا عضوم يف هعضي وأ عضوم يف هنم طقسي وأ عضوم يف هعضيف يرتملا
 ص ةطقللا عفر ةين ىلع هعفرف هعفرب توفت نم وأ عيفشلل هدجوف همعز يف عيفشلل

 . هتفت مل هعفرف هلام هنأ الثم عيفشلا نظي ثيحب هعضو وأ

 ليكوت وأ ( هيلع هفالختساب وأ هسفنب اهذخأ ) عيفشلل يأ ( هل حصيو )

 (هنع اهعطق يرتشملل و) « ةعفشلاب نالف نب نالفل كنم اذك تذخأ دق : لوقيو

 يتأي ناب هليك وت وأ هفالختساب وأ هسفنب ( كلذك ) زئاجلا عطقلا عيفشلا نع يأ
 هتتاف هطعي مل نإف / ةعفشلا نمث تاه : لوقيف عيفشلا ىلإ هليك و وأ هتفيلخ وأ وه
 تيرتشا دق : هبئان وأ ةعفشلا ىقحتسمل هبئان وأ يرتشملا لاق اذإو ى رم ام ىلع

 يضمح مايأ ةثالث عيفشلل نإ : لوق ىلع ةعفشلا عطقي الف اذك نالف ىرتشا وأ

 اهعطق وأ ةمفشلا ذخأب . ( روماملاو ) “ ىرتشا هنأ هدنع حص نيح نم ةثالث

 ةلأسم ليلدب رهظألا ىلع ( رهظألا يف ) عطقلاو ذخألا يف يأ ( ايهيف ةفيلخلاك )
 همفو ى هللا دبع وبأ هلاق ى رمآلا ةلزنمب رومأملا اولعج ثيح هحرط دعب نمثلا ذخأ

 رومأل اور ملو كال اك رت نمثلا عقرب هرمأ اولعج لب هتلزنم هولعجي مل مهنأل ثحب
 الو رومأملا ذخأب حصت ال : ضعب لاقو ع هعفرب م وأ عفر هتتئاف امنإف ارثأ

 يف ملعأ لاف رومأملا امأو : ىيحي انمع لاق ؛ مهضعب فقوو “ هعطقب عطقت
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 > ايه نيئح افم ال عطق وأ ذخأل لك عم وبهذي نأ دوهشلل ز اجو

 دقو ى ءاوس ةفيلخلاو هلك كلذ يف رومأملا نوكي نأ ينبجميو ى امج نيهجولا

 . ھا كلذ ريغ لسىق

 يف يزجي رومأملا نأل ص خيشلاك ىمحي انمعو فنصملا هرهظتسا ام رهاظلاو
 يأ اميف ةلاكولا يف : « جاتلا ه يف فنصملا لاق « رمآلا ةلزنمب وهو اهلحو دوقملا
 فئاخ وأ بلطلا نع زجاع ضيرم وأ ةردخم نم الإ زوجت ال : ليقف « ةعفشلا

 هرومأم وأ هليك و وأ عيفشلا لوسر نإ : ليقو ى مهوحن وأ روهظلا ىلع ردقي ال

 هديس نذإب هريغ مداخ وأ همداخ وأ ى ةقث ريغ ولو اهذخأ يف هماقم موقي

 الإ هريغ اهيف زوجي ال : ليقو « اهنالطب بجومب اهنع اولغشي وأ اوناوتي مل نإ
 . ھ ا رذمل

 تذخأ اذإو ى راكنإلا لجأل دوهشلا ةرضحب عطقت وأ ةعفشلا ذخؤت ( و )
 ديرأ نيذلل يأ (دوهشلل زاج ) و هللا نيبو مهنيب ايف حص مهترضح الب تمطق وأ

 عيفشلا نم ( لك عم اوبهذي نأ ) عطقلا يف ذخالا ىلع ادوهش اونوكي نأ
 ريغ اهمطق يرتشمللو اهذخأ عيفشلل نأل ( عطق وأ رذخأل ) اهبئان وأ يرتشملاو
 اهذخأ زوجي هنأب "» ثحبيو ى عطقلاو ذخألاب يأ ( اي نيئجافم ال ) نيئجافم

 رهاظلاو ى ةلفغلا وأ ةتغبلاب طقف اهعطق عنمي امنإو “ كش الب ةلفغ نيح يفو ةتغب
 نإو ى كلذل اورضحي نأ دوهشللف اهعطق يرتشملل ناك اذإ هنإف ى اضيأ زاوجلا
 ريبخ تنأو “دوهشلا هدجي الو هدجي ال كلذف رادلاو قوسلا نود ام ةتغبلاب دارأ

 نأ عبفشلل زاج اهعطق اذإف ‘عطقلا موي نم باسحلا وأ روفلا لوق ىلع اهعطق نأب
 عم : هلوق يف لكلا نئيئجافملاب دارأ نإ الإ ى مايأ ةثالث نم لقأ عطق الب ىقبي
 ىقتلاف ءاي ةأجفلا ةزمه بلق « نانثا ايهب دارملا نأل « دوهشلا ءابلا رورجميو “ لك

 , هححصم . هحتيو : اهب اوص لمل و لصال ١ ق اذك ) ( ١
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 دح ىيح اهذخأ دعب يرتشملا نم ءافتخالاو بورهلا عيفشللو

 ف يعسلا مرحو > هقحلي ىتح هفلخ ثحبل ١ هلو ‘ نملل ١

 ء هللا دنع اهعطق

 بورهلا عيفشللو ) “ ىلوآلا ءايلا تفذحف عمجلا ءايو ءايلا هذه نانكاس

 ملاع ريغ وهو يرتشملا نم ةعفشلا ذخأ يأ ( اهذخأ دعب يرتشملا نم ءافتخالاو
 ةلثنالث هلع دعب اضيأ هلو & كب ملمي ىقح ريخأتلا هل نوكمف هب ءارشلا عقو كب

 يضم دمب ولو ( نمثلا دجي ىتح ) هملع دمب روفلا لوقب هيلع ذخؤي وأ ى مايأ

 نكلو “ ىضم ىتح دجي مل نإو ى هاطعأو هيلإ زرب هدجو اذإو ى ةعفشلا لجأ
 : يرتشملا لاقو 0 هدعب يفتخي نأ دارأو ءافتخالا لبق ذخأيل هبلإ ىضم اذإ

 وأ قوسلل وأ رادلل وأ تيبلل يعم تئا :لاق نإ الإ ى هتاف هطمي ملو نمثلا تاه

 ءافتخالا هجوو « يفتخي مث دوهشلا دنع اهذخأي نأ هلف ى رم ام ىلع نازيم

 . دجي الو تاه : هل لوقي نأب يرتمملا هنع اهعطقي نأ َرَذَح

 ( هقحلي ىتح ) عيفشلا فلخ يأ ( هفلخ ثحبلا ) يرتشملل يأ ( هلو )
 يف يمسلا ) دوهشلاو عئابلاو يرتشملا ىلع ( مرحو ) ليخلا ىلع ولو ناقحالتيو
 وأ رتتسي مث ءارشلاب هربخيف عيفشلا ىلإ نينيمأ لسري نأ لثم ( هللا دنع اهعطق

 نيبو هنيب ايف هيلإ اهميلست همزلو «مكحلا يف هتوفتف عيفشلا ةدم يضمت قح بره
 اذإ : ليقو ى هل عيفشلا اهكرت نإ الإ اهعطق يف ىعسي نأ هل زوجي ال هنأل هلا
 ص هدعب ولو هل حصتف يضملا لبق اهذخأ ىلع عيفشلا دهشأ يرتشملا رتتسا
 : هل لوقيو عيفشلا ىلإ يرتشملا يتأي نأ امأو « لوألاب دالبلا هذه يف لمعلاو

 انادف لجر ىرتشا نإو ى مومذم عطقب سيلف هطعي مل نإ هتوفتل ی تاه
 ص ىسوم انمع لاق اذك ى ضوعلا اذك و “ عيفشلل ايهف رخآب عئابلا هل قدصتف
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 ةقفصلا هيلع تعقو امع نمثلا نم رتشم نع عئاب طح نإو

 دي نم جرخ ام هل ىلاوملاك ا ىطعأ ةعيابملا يف ةحماسم

 طقف يرتملا

 تبثت امل اهنأل ‘تيوفتلا دصقب لايمألا جراخ ميبلا دقع مومذملا اهعطق نم سيلو
 اقفتي نأ اضيأ هنم سيلو « نكي مل ءيشب ًآركام الو تباث قح نم ابراه سيلو

 . دجي امب دعب ىضاقتي نأ دصقي مل نإ هلثم عيفشلا دجي ال ابب عيبلا ىلع
 ةحماسم ةقفصلا هيلع تعقو امع نمثلا نم انيش رتشم نع عناب طح نإو)

 اذإ حمسو ص ىرتشا اذإ حمس ى عاب اذإ حمس نمؤملا ه2: قلع هلوقل ( ةعيابملا يف

 عئابلاكرتي نأ مهضعب دنع دارملا نإف ى لاق اك وأ « )0١١ « ىضتقا اذإ حمس و ىضق

 نم لاتشا لدب ى خلا تمقو امع : هلوقو ى ائيش يرتشملا ديزب وأ نمثلا نم ائيش

 ةقفصلا يأ ى فوذحم 1 هتفص يأ ى ةقفصلا يف « لا ه طبارلاو رتشم نع هلوق

 هاطعأ وأ ماللا حتفب - ( هل ىلاوملاك ) هنوك لاح ( عيفشلا ىطعأ ) هل

 ىتلوملا : لاقي نأ زوجيو ٤ - رسكلاب - يلاوملا - جتفلاب _ هل ىلاوملا ءاطعإك
 هجوو ى _ فلآلا طاقسإ عم اهفيفختبو اهلبق فلألا طاقسإ عم ماللا ديدشتب

 طقس هريغل ه"الو يرتشملا نإ مث 4 ًائدش يرتشملا نع طقسأ اذإ عئابلا نأ هبشلا

 ( طقف يوتشلا ديدم جوخ ام ) يرتشملا نع عئابلا طقسأ ام هل ىلوملا نع

 هنأكف ىهقحاول نم ناكو ى عيبلا هرج طحلا اذه نأل ، ةقفصلا هب تعقو ام ال

 ؛ قباسلا ثيدحلل ص هدعب وأ نمثلا لبق ناك هل ةقفصلاو “ ةقفصلا هب تمقو

 عفاشلا يطمي امنإو ى اهيف مظعأ عيفشلاو « هل ىلاوملاو عيفشلل اهنأك ةقفصلاو

 . يذمرتلا هاور ( ) ١
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 نمثلا ءاطعإب و هب تعقو ام اربجأو . ايهوحن وأ ةيده وأ محرب ال

 ةحاسمب ًاثىش هل در مش عئابلل هادأف هل هاطعأ نإ و 0 عئابلل ال يرتشملل

 > هكاسمإ هملع مرحو ل 7

 > يرتشللل كلملا لوصح دعب ةالاوملاو ةعفشلا .تتبث امإ هنأل يرتشملاو هل ىلودلل

 يطعي نأ لبق ولو يرتشملل نايطميو هل ىلاوملا وأ عيفشلا نم يرتشملا ذخأ نإف
 عئابلا حماس نإ ةقفصلا هد تهقو ام عيمج يرتشملل نامطميو كعئابلل ال عئابلل

 وأ ةيده وأ اهنيب تناك محر ةلص هحو ىلع هثلث وأ هفصن وأ هلك نمثلاب يرتشملا

 تيأر مث ى اليلق الإ ىمحي انمع هلاق ى رخأتم باوثلا وأ قبس ناسحإل ةأفاكم
 بوصنملا ةحاسم ىلع افطع ليلعتلا ءابب « ( محرب ال ) :هلوقب هيلإ راشأ فنصملا

 ةحماسملا نم سيل امم ( امهوحن وأ ةيده وأ ) ةحاسمل : ىنعم يف هنأل

 . حبلا يف

 ( هب ) كلذ ةقفص ( تعقو ام ) ءاطعإ هل ىلاوملاو عيفشلا يأ ( اربجأو )
 ءاطعإب و) ، عيبلا هرج امم سيل طحلا اذه "نأل ى مئابلا طح ام ناطحي الو هلك
 هؤاطعإ "حصي الو ى ( عئابلل ال ) يطمي ال وأ عئابلل طمي مل ولو (يرتشملل نمثلا

 ع علابلا نود يرتشملا وه كلذ يف مصخلا نأل ع يرتشملا يضر نإ الإ عئابلل
 ( هل ءايطعأ نإو ) ى يرتشملل كلملا لوصح دمب الإ ةعفشلا هل بجت ال عيفشلاو

 هل در مت عئابلل ) يرتمملا لصوأ يأ ( هاًداف ) « مئابلل يطعي نأ لبق يرتشملل

 ( ايمل ) ءيشلا يرتشملا در يأ ( هدر ) اهوحن وأ ةيمحر ال ةيميب ( ةحماسمب انيش
 نم ىطعأ ولف “ الام هنأل ( هكاسمإ هيلع مرحو ) هل ىلاوملاو عيفشلل يأ
 تعقو ام عيفشلا يطمي امنإ : ليقو ى هاطعأ ام لك كسمأ اضعب هل درف هدنع
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 اذه يرتشملا كسميف عيبلا يف ةحماسم ائيش يرتشملا نع طح ولو “ ةقفصلا هب

 ` . هسفنل ءىشلا

 وأ ةرشع كرتو ةئامب الام _ ليق - ىرتشا نم : « جاتلا » يف فنصملا لاق

 ‘عيفشلا هذخأف ةاباحمو هيلإ هنم اناسحإ نيمبسب ةيام هتميق ام هل عاب وأ اهريغ

 “عيفشلا نع : ليق ث طحني هنإف نمثلا نم ائيش هل كرت نإ هنأ اذه يف دوجوملاف

 الإ ءارشلا لصأب عيفشلا ذخايو « هل وهف يرتشملل عئابلا هبهو ام نإ : ليقو
 “كلذ لثم عيفشللف ى امهوحن وأ امست' وأ انمث" :لاق يأ“نمثلا نم اظح ىمس نإ

 سيل اذه نأل يأ الماك نمثلا هبلع درب نأ عيفشلا ىلعف هلك نمثلا هل بهو نإو
 عيبلا دنع رهظ وأ عئابلا نم امرحم ناك نإ : ليقو ى عيبلا يف ةحماسملا باب نم

 الثم ةئام يه يتلا « هتميق يطعيف عيفشلا ذخأي ةميقلابف ى هيلإ ناسحإلا ركذ
 : ليقو ى لمملا هيلعو : ىيحي انمع لاق ى ةعفشلا كرت ءاش نإو ى ءارشلا موب

 اضيأو : ىسوم خيشلا لا_ة ص امهوحن وأ ةيده وأ ةلص ولو ةقفصلا هب تعقو ام

 صاخرتسالا عيب ارانيد نيرشعب انادف هتدج هل تعاب يجعنتلا دمحأ ةلأسم .

 ام كلذ نم ءيش نكي مل نإو ى نيرشعب عيفشلا هذخأف ارانيد نوتس هتمىقو

 ةلزنمب ةءاربلاو ناسحإلاو ةعضااو طحلا نإ : ليقو ى عيبلا هيلع دقع ام الإ هيلع

 ام عيفشلل نوكي نأ بحنو : سيمخ [ لاق ] ، فالخ كلذ يفو ى ةدحاو

 وأ ةبه وأ هل ةاباحم هنأ رظنلا ناك نإو ى هلثم يف نباغتي امم ناك نإ يرتشملل

 نعو ث ةميقلاب ذخأي عيفشلاو ى ةصاخ هل هنإف هلثم يف نباغتي الو ى هيلع ةقدص
 اناسحإ ليلقب عفشي اعامهويغ وأ _ ماشه لاق - ةعطق ىرتشا نم : ىسوم

 . ها ةقفصلا هب ام : ليقو ص هلك نمثلا عيفشلا طعيلف
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 لبق ةعلس عئابلل ىضق ولو يرتشملل ةقفصلا هب تعقو انم امهملو
 . ٠ . ٠ < هدعب وأ :نمث ذخأ

 هنأ ىتح « ( ةقفصلا هب تعقو ام ) هل ىلاوملاو عيفشلا يأ ( اهمزلو )

 ىرتشا نإ الإ ريناندلا لدب مهاردلا وأ « مهاردلا لدب ريناندلا يطمي ال

 فصنلا لشم ةيمست مم رثكأ وأ نيرانيد وأ رانيدب وأ رانيد نم ةيمستب

 قلعتم ( يرتشملل ) مارد ةيمستلا لدب يطمي هنإف « امهريغ وأ ثلثلا وأ

 ( ذخا لبق ) هب ىرتش شا امع اضوع اهريغ وأ ( ةعلس عئابلل ىضق ولو ) تمقوب

 ةقفصلا نإف هل ىلوملا وأ عيفشلا نم ( هدعب وأ نمم ) ل يلاوملا وأ يرتشلملا
 يرتشملا اهاضق يقلا ةعلملا ال ريناندلا طعبلف الثم ريناندلاب ةعقاو يهو عيفشلل

 ىطعأ ريناند نماض هلثمو « يرتشملا يضر نإ الإ ناث عيب ءاضقلا نأل عئابلل

 ريناندلا زوجي : ليقو “ ةعفشلاك ةيلوتلاو حص زاجأ نإف اضورع هيلع نومضملل

 عقوام الإ هل ىلاوملاو ميفشلا يطعي نأ زوجي ال : ليقو « سكملاو مهاردلا لدب

 ايطمي نأ هل زوجي : لبقو ى لثملا دجو نإ اهوحن وأ ةباد وأ ةعلس نم ءاضقلا هب

 هب تعقو ام ايطعيلف لثملا دجوي مل نإو ى ةقفصلا تمقو ام وأ ءاضقلا هب عقو ام

 . ءاضقلا هب عقو ام ةمق : ليقو : ةقفصلا

 نمثلا نيب رايخلاب عيفشلا نأ نارمع يبأ خيشلا نع يورو : « ناويدلا » يفو

 ةميقب هتعفش عيفشلا دري امإف عئابلا دي يف نمثلا قحتسا نإف هيف هل ىضق امو

 لوآلا عيبلا لثم عيبا اهنأل ها عيبلا خسفنا : ليقو “ يرتخملا هب ىرتشا ام

 يطمي هاضرب رخآ رتشم ىلإ هسفن نع يرتشملا هخسفأ عيب خسف اهنأ رابتعابو
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 كرتلا يف عيفشلا ريخ ةرشع ىوسي ام رانيد ةئامب ىرتشا نإو

 ءارشلا مول ل ودعب م وقي : لقو ‘ لمعلا هملعو > ةئاملا ءاطعإ وأ

 ٠ لدعألا وهو

 يرتشملاو عئابلا نيب خسف ول اك ؛ ةميقلاف الإو « لثملا دجو نإ ءاضقلا هب عقو ام

 يرتشغلملاعئابلا لاقأ اذإ نيرابتعالاب نالوقلا اذك و ى يرتشملا نم ذخأ ام دري هنإف
 درلا نأ ريتخاو « ءاضقلا دعب بيعلاب ىرتشا ام يرتشملا در وأ ث ءاضقلا دمب

 ةقفصلا هب ام لثم در بجيو ى ناث عيب همكح ريغبو عيب خسف مك الا كحي بيملإب
 ىلع ينبم ءاضقلا نأل ءاضقلا هب ام درب الو خسفنملا يف لثم دجوي مل نإ هتميقو
 هسب ام درت امنإف حاكن خسف : لق ص ءادفلاو ع ويبلا ف ثح مدقتو ء دساف

 :لسق و“ءاضقلا هب ام-ال هلثمف قادصإلا هب ام بهذ نإ و“ءاضقلا هب ام ال قادصإلا

 نإ هتميق وأ دقف نإ هلثم وأ تذخأ ام يطعت امنإف قالط : ليقو ى ءاضقلا هب ام
 عمجلا لصاح اذه “ ىطعأ امم رثكأ هيف نوكي الئل ءاضقلا هب ام ال لثم دجوي م

 . ءادفلا باب يف ثحب مدقتو “ هريغ لاق امو خيشلا هلاق ام نيب

 ام رانيد ةيامب ) ىرتشا نإ لثم اليلق ىوسي ام ريثكب ( ىرتشا نإو )
 ( كرتلا يف عيفشلا ةريخ ) سانلا هيف نباغتي ال امم كلذ وحنو ( ةرمشع ىوسي
 كلذ مثا نوكيو : ءايركز وبأ لاق ( ةئاملا ءاطعإ ) و اهذخأ ( وأ ) ةعفشلل

 دنعو مكحي اهبف ةياملب تعقو ةقفصلا نأل ( لمعلا هيلع ) اذه ( و ) هلعف نم:ىلع
 مّوقي : ليقو ) لمملا رثكأ هيلع لوقلا اذه : ءايرك ز وبأ لاق ى ةريرسلا ملع هلا
 نأ ردابتل ( لدعألا وه ) لوقلا اذه ( و ءارشلا ) موي ميوقت يأ ( موب لودعب
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 عئابلا مثأي نيلوقلا ىلعو ى ىلاعت هلا الإ ةقيقحلا ملعي ال نكلو ع ةعفشلل عطق كلذ
 ص هدحو مثأ رخآلا نود اهدحأ ىون نإو ى ةعفشلا عطق ايون اذإ يرتشملا و

 نأل يرتشملا لاتحا وأ ى كلذب الاتحا اذإ ةميقلاب ةعفشلا نأ يدنع يذلاو

 ملعو عيبملا ىلإ يرتشملا ةجاح تدتشا نإ امأو ى ةبحلا وأ ةقدصلا ةلزنمب دئازلا

 . ةيام ىوسي اهف افلأ ولو ىطعأ امب الإ ةعفش الف ديدش مالغب الإ ىبأف عئابلا هب

 عدأ ال : اهعيفش لاقف ةلخت لجر نم يرتشي نأ دارأ نمو : « جاتلا » يف لاق

 هنم ذخؤت اليكل ةسمخ ىوست يهو نيرشعب اهديرم اهارتشاف « دحأل يتمفش
 هلو « الف الإو هب امنأ عيفشلاب رارضإلا كلذب يرتشملاو عئابلا دارأ نإف هعفشلاب
 هل قفتيو لام نم ائيش لجرل لجر ىطعأ نإو « كرتلا وأ ذخآلا يف رايخلا
 مارح كلذف هتعفش ذخأيف عيفشلا رضحي ىتح نمثلا ةيطع يف رثكيو رثكأب

 يرتشملاىلعو “يرتشملل الو عئابلل كلذ زوجي الو ةيطعب كلت تسيلو “ زوجي ال
 نإو ى ردقي مل نإ الإ ذخأ ام درب ىتح امهل ةبوت الو رجأ نم كلذ ىلع ذخأ ام در
 هملع داز ىتح . هسلد و هملع لاتحا نمو ى عيفشلا رابخإ عئابلا ىلعو “ هرذع ناب

 ىلل عجربو نمثلا نم هيلع داز ام درب نأ همزل الإو كلذ نم هلحأ نإف نمثلا يف

 عفشيلف ةيام هتميق ام اهيف ىضقو اهاوست فلا ةئامب ةعفش ىرتشا نمو “ لثملا نت
 يطمي نأ بحو ى ةعفشلا ىلعو هيلع لاتحا هنأ ناب نإ الإ ءاضقلاب ال عيبلا هب امب
 افذخاأف حيرلا اهتمطقو ةلخن ىرتشا نمو ى لاملا ةميق وأ يرتشملا ىطعأ ام
 نإ حرطيو عفشي الف ءاش نإف ث ةميقلا نم صقنلا هنع حرطي الو هل زاج عيفشلا

 . هريغ لبق نم ءاج امب حرطي الو اهيرتشم اهعطق
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 ءاج ولو صقنلا هنع حرطيو يقالا بوني امب عفتني : ليقو : « ناويدلا ه ينفو
 ءارشلا دوهشلاو عئابلا متكي الو ى اهلثم حيرلا ريغو ةلخنلا ريغو ى هللا لبق نم
 يرتشملا نيب نيمي الو ةصاخ الو « عيفشلا مهلاس نإ هددع وأ هب عقو ام وأ

 ائيش انالف ىضق هنا دوهش دهشأ نمو ى نمثلا نم هب رضأ ام لثم ىلع عيفشلاو

 هتميقب عفش و تبث ةحصلا ين ناك نإف كلذ ريغ الو يلع هل ىقح لقي ملو هلام نم

 اذك عضوم نم هلام نأ دهشأ نإو « برقأ فمضلا ىلإ وهف ضرملا يق ناك نإ و
 ضرملا يف هب دهشأ نإف تم نإ وأ توملا هب لزن اذإ ؟يلع هل قح نالفل اذك و

 ثراوللو هنيعب هل وهف تام نإو ى هتميقب هل دهشمللو هل وهف هذخأ دارأو ماقو
 اهالو مث اضرأ ىرتشا نمو ءافوب هل سيل لاق نإ الإ هذخأيو هتميق دري نأ

 هركف لجرلا نم هارتشا اك_ام هل بتكي نأ بلطو عيفشلا اهذخأف هريغ

 هل ىقح الو عيفشلا ىلإ هملس هنأو ىرتشا هنأ بتكي نأ يلاولا هرمأي : لاق

 ةعفش وهام عاب نمو ى ةعفشلاو عيبلا حص اذإ نمثلا عيفشلا نم ضبق هنأو ى هيف

 هتئج ىتم ينأ يرتشملا ىلع تينثتسا دق ينإ : هل لاقف لجرلا اهبلطف لجرل
 نأ لبق امهدحأ نم وأ ايهنم كلذب ملع نإف ى هل كلذب فرتعاف يلام يل در نمثلاإب
 ص هتعفش هلو اهبلط دعب ءيشب هلوق سيلف الإو ى عئابلا لوق تبث هتعفش بلطي

 زوجيال لاحب ولو عيفشلا نع طح هش'رأ عئابلا هل طحف بيعب يرتشملا ماق اذإو
 ش رأ هل نإف يرتشملا دنع رخآ ثدح دقو ميدق بيع رهظي نأ لثم بسعب هدر

 يرتشملا ىلع شرلاب عجرو بيعلا ىلع عيفشلا علطا نإو « درلا دجي الو ميدقلا
 : يمصاملا لاق « عئابلا ىلع هب يرتشملا عجر

 فىافت اي طح عيفشلا نع ىالطإل اب طح بممب ام و
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 وحن وأ اهمزتلا نإ فاوط ةرجأ وأ لودع ةرجأ نم يرتشلملا مزل امن لكو
 يرتشملل هدرب نأ عيفشلا مزلي ال هنأ قحلاف “ سكملا الإ ى عيفشلا مزل كلذ

 : يمصاعلا لاق ى هموزلب انموق نم معز نمل افالخ

 ارضح عيفشلا هل هعفدي ىرتشا ايف يرتشملا بوني امو

. 
 . ملع أ هللا و
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 باب

 ء ادحاو هيلع عوفشملاك ناك نإ هكرتي وأ لكلا عيفشلا ذخأي

 باب

 ص ءاكرشلا نيب هل ام ةيمكو 0 عيفشلا ذخاي ام ةيمك ف

 ةعفشلا يف هريغ هكراشي ال هدحو هل امو

 عيفشلا ( ناك نإ هكرتي وأ ) هيف ع وفشملا لك ( لكلا عيةشلا ذخاي )
 اضعب ذخأ ول هنأ كلذو ( ادحاو ) لاق اك ةدحولا يف ( هيلع عوفشملاك )

 نإ :ليقو : « جاتلا ه يف فنصملا لاق “ ررض ةكرشلاو “ اكيرش ناك اضعب كرتو

 ناكو هعدب وأ لكلا ذخأي نأ هملعف دحاو ببسب دحاول اهتعفش و عطق تقرفت

 نم هل امب عطقلا نم ءاش ام ذخأي نأ هلف ىرخأ هب عفشت ال ببسب عفشي اهنم لك
 ةيحان لك اهنم ميبف ةعطق لاملا ناك نإو ى اهريغ وأ ةيقاس وأ قيرط وأ ةكرش
 ةليوط ةعطقلا تذاك نإف رثكأ وأ ءاش دقع يأ ذخأي نأ هلف ىرخألا ريغ ةدقعب

 تعيب نإو ع رم ام ىلعف ائيشف ائيش تعيب مث امهل وأ نم ةدحاو وأ نيتلخن عفشت
 وأ لكلا ذخالف اهلك اهذخأي نأ ردقي ال هنإ : عيفشلا لاقو ةدحاو ةمسقب اهلك



 ؟ مهصصح ردق ىلع له مهنيب هف عوفشملا عيزوت هيفف ددعت نإو

 ؛ابيلإ ءيجملا يف اوواست نإ اذكهو ى هنم هذخأ كلثك هل نه

 لفسأ ةعطق تمعيب مث لجر ديب هلام نم ةعطق : لق لجر نهر نإو < هعدبي

 فإ `: « ناويدلا ه يفو ط ها اهابلط نإ نهترملا نم ةعفشلاب ىلوأ نها رلاف اهنم

 ةيمست دري : ليقو اضعب كرتيو اضعب عفشي الف هتعفش لجرل ام لجر ىرتشا
 اهيأ تاقفصلا تددمت نإو ى هتمسقب انيعم اعضوم درب نأ هل : ليقو ى ءاش نإ

 عيفشلا هلملضأف دحاو نانج يف تاقفص يف ةعفش هيف رخآل ام ىرتشا نإ و ى ءاش

 ىطسولا هل ملسأ نإو ث هكيرش هنآل ةعفشلا دعب هيلع كردي الف ىلوألا ةقفصلا
 . ها ءاش نإ لكلا ذخأ ىلوآلا ذخأ نإو ى اهلبق ام كردأ

 هيلع ع وفشملا دحتاو عفنلا يف وأ لصألا يف ةكرسثلاب عيفشلا ( ددعت نإو )

 ءامفشلا نيب يأ ( مهنيب هيف عوفشملا ) مسقت يأ ( عيزوت هيف ) هددمت ( ف )
 اذإ نوعفشي اهب يتلا مهئابصنأ يأ ( مهصصح ردق ىلع ) عيزوتلا ( له )
 (هذخأ)هريغو فصنك تايمستلا نم ثلث لثم يأ (ثلثك هل نمف) اذه ىلع انينب

 هذخأ سمخ وأ هنم هذخأ عبر هل نم ( اذكهو ) هبف عوفشملا نم ( هنم ) ةميقلاب

 هقصن لجرلو لصأ ثلث عيب ولف ‘ ثاريملا در باسح ىلع كلذو “ كلذ ريغو

 نامسقيف ةعبرأ لصحيف سدسلا ىلإ ةتس نم ةثالث وهو فصنلا عمج هسدس رخآلو
 ىدحاوسدسلا بحاصل و ةثالث اهنم فصنلا بحاصل « ةعبرألا ىلع عيبملا ثلثلا

 يفو لاق "اله : تلق نإو ى ةعفشلا ىلإ يأ ( اهيلإ ءيجملا يف اوواست نإ )
 هنإف عيفشلا ددمتي مل واست هيف نكي مول هنأل همالك ضرف وه : تلق ى اهببس

 يذ عم ببس يذل الو يوقلا بحاص عم فيعضلا ببسلا بحاصل ةعفش ال
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 ىلع وأ اهكرت وأ اعيمج اهذخأ يقابللف مهضعب اهملس نإو ء اهقباسلف الإو

 ء نالوق ؟لاجرلا سوؤر

 نإو اه ) هلإ ( قباس ) ل ( ل ) يج ( ف ) ءيجملا يف اوواستي ( الإو ) “ نيببس
 ول ةكرشلاب ررضلا لخدي الئل اميج ( اهكرت وا اعيمج اهذخا يقابللف مهضعب اهملس
 ريثكلا نأ ةدعاقلا نأل ضعب دنع حيحصلا وهو لوأ لوق اذه ى طقف اضعب عفش

 ءامرغلاكو لاملا ردق ىلع هنإف ةكرشلا يف حبرلاك لبلقلا رجي ليلقلاو « ريثكلا رجي

 ناث لوق وهو “ ليلقلا بحاصل امم رثكأ هل ريثكلا بحاص نإف « ةصاحلا دنع

 ` .. ىيحي انمعو « ناويدلا » ىف

 سيل لجرلاك ةأرملا مهسو ءاسنلا مهلثمو ( لاجرلا سوؤر ىلع وأ )
 ةكرشلا لجأل ةعفشلا نأل ةليلقلا بحاص ىلع لضف ةريثكلا ةصحلا بحاصل
 انه خيشلا دازو ,لضفب اكيرش ثيدحلا صخي ملو ى كلاس كيرش مهلكو « كلملاو

 يقابللف ضعب ملس نإو قباسللف اوقباست نإ هنأ ىيحي انمعو « ناويدلا » نود
 بهذم وهو سوؤرلا ىلع ةعفشلا نوكب « ناويدلا » باحصأ و ىمحي انمع ردصو

 ةعفشلا نأ وهو ثلاث لوق مهلو ؛ ( نالوق ) كناذف ناث لوقلا اذهو “ يبعشلا

 همهس هلف قبس نم نأ وهو عبار لوقو ى ءاكرشلا يقاب نود عئابلا ةبارق نم وه نمل
 لوق ىلع اناويح ولو عفشي ام لك يف فالخلا نأ رهاظلاو « نوقابلا كرت ولو طقق

 اووتسا نإو « قباسلل هيف اهنإ ىيحي انمع لاقو ى هيف ةكرشلاب هيف ةعفشلا تابثإ
 . فالخ الب سوؤرلا ىلعف ءيجملا يف

 هلف دحاو قبس نإف ءاوس سانل ةعفشلا تناك نإ : _ جاتلا , ف فنصملا لاق

 ؛ رثكألا وهو مكاحلا كحي مل ام دحاو دعب دحاو بلط هلو ى سوؤرلا ىلعف الإ و
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 عيفش ناك نإو ى هريغ رضي مل هتعفش دحاو لطبأ نإو ى ماهسلا ىلع : ليقو
 ولو مهلبق لصألا يف كيرشلاو قباسللف سابقلاب عفاش و ةيقاسي يفنو قيرط قيرطب

 . رم اك ماهسلا ىلع : ليقو “ سوؤرلا ىلعف قبس نكي نإو ى

 قيرطلاب وأ بازيملاب وأ طئاحلا ىلع عذجلاب عفشي نمم ىلوأ لزنملا يف كيرشلاو
 ناريجلا دحأ ىلع بازيم لك رثكأ وأ نابازيم لزنمل ناك نإو ،اهريغ وأ ىسرملا وأ

 ىلع ىل'وأ قباسلاف ى ىتش سانأ ىلع رثكأ وأ ناقيرط وأ ناتيقاس اهف ةعطق وأ

 ى ائيش اهنم ىلعأ وه نمل ىرأ الف لوآلا اهذخأي مل اذإ ةعفشلا نإ : ليقو “ رم ام

 لطبت ال يناثلا نإ : ليقو “ ثلاثلاف الإو يناثلاف الإ و لوآلا اهذخأ نإ : ليقو

 اذك و ى يناثلا عم ثلاثلا اذك و ص كرت لوآلا نأ ملعي ىتح عيبلاب ملع ولو هتعفش

 . امهدعب ام

 ةيقبل نإف مهنم دحاو عفشف رثكأف نينثال ةعفشلا تبجو اذإ : « رثألا » يفو

 ؛ عفش ام عبر هلف عبر هل نمف 4 مهئابصنأ ردقب عفش ايف هعم ذخأي نأ هئاكرش

 ى مهددعب ال مهتك رشب تبجو ةعفشلا نأل سوؤرلا ىلع ال ءابصنألا ىلع اذكهو

 كلذب ىلوأ بيصعتب وأ ىمسم دحاو بيصن يف ةثرولا نم كرتشا نم ناك كلذلو

 ؛ هبيصنب قحأ ثالثلا تاجوزلاف « نهادحإ تعاب تاجوز عبرأك بيصنلا
 : يمصاملا لاق

 ابصنألا ردقب هيف اومفشي نأ . ابجو عيفشلل ءاكرشلاو
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 تعابف { نانب و ءاسن و تاًدج كراتك مهتكرش بابسأ تفلتخا نإو

 نإ الإ ةنهريغ نم اهتعفشب قحأ تانبلا لهف ى اهتضيرف نهنم تنب
 اقلطم قباسلل يه وأ ص اضعب مهضعب بجحيف ى اذكهو نكرت

 ؟ رثكألا هملعو حصو

 تانب و) تاج وز ( ءاسن و ,.تادج كراتك مهتكرش بابسأ تفلتخا نإو )
 ةكرشلا ربتعملاف اهدعب امأ و « ةمسقلا لبق كلذو ( اهتضيرف نهنم تنب تعابف

 ةعفشب يأ ( اهتعفشب قحأ ) تايقابلا ( تانبلا لهف ) عفانم وأ نيعم ءيش يف
 ص تانبلا يأ ( نكرت نا الإ ) ءاسنلاو تادجلا نم ( نهربغ نم ) ةضيرفلا كلت

 نود براقأ "نك ذإ تادحلل وأ ث ءابصنأآلا وأ سوؤرلا ىلع ءاسنلاو تادجللف

 ةزمهلا حتفب _رأو مطقنم ءانثتسالاو ى فالخلا ىلع براقأ نكي مل نإ ءاسنلا

 ٠ هي ر دصم

 نك رت نإ الإ تاجوزلا يقابل اهتعفشف اهتضيرف ةجوز تعاب نإ ( اذكهو )
 نكرت نإ الإ 2 تادجلا يقابل اهتضيرفف ةدج تعاب نإو ى تادجلاو تانبللف
 ماع مالك اذه ؛ ءاكرسثلا ضمب يأ ( مهضعب بجحيف ) تاجوزلاو تانبللف
 وأ ى اثانإ وأ اروكذ ( اضعب ) ريمضلا ثنؤي مل كلذلو ى هريغو قباسلا لاثملل

 ءاكرشلا نم مهريغو ةوخإلا اذك و ع برقأ مهسلا يف كيرشلا نآل اثانإ و آروكذ
 لثم “ ثاريملا ريغ نم وأ ةبصملاب قاب وأثاربملا نم فورعم بيصن مهعمج نيذلا

 عاب اذإؤاف « اهيثلث مهريغل بهيو رادلا ثلث ركبو ورمعو ديزل لجر بهي نأ

 اذه اهريغو ةيصولا اذك و ى ةعفشلاب ىلوأ هعم ثلثلا يف كرتشا نمف « مهدحأ

 مل وأ عئابلا عم هقكرش تقفتا ( اقلطم ) ءاكرشلا نم ( قباسلل يه وأ ) ؛ لوق
 ءاوتسا ىلع رثكألا نأ اك ( رثكألا هيلعو ) ىيحي انمع هيلعو ( ححصو ) قفتت
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 لبف « هيلإ برقلاب اوفلاختو هيف عوفشم راج دعت نإ اذكو ، نالوق

 قباسلل وأ ىتفي هبو 2 مهرخآ ىلإ اهكرت نإ هيلاتل مث س هيلإ مهبرقأل
 ٠ ٠ هلمشب راجلا مسا و & هنم برقأ دحو نإو ‘ مہنم

 )١' «هبقصب قحأ راجلا ه :"هلوق مومعل ةعفشلا يف ريثكلا بحاصب ليلقلا بحاص

 قح اهنأل ةعفشلا يف ال بسنلا يف عفنت امنإ ةروكذملا ةبارقلاو ادحاو صخي ملو

 ءاوس قالطإلاب ديري نأ لمتحيو “ سوؤرلا ىلعف قبس نكي مل نإو ى ةكرشلل

 لوقلا اذه نوكف ى ةلقلا بحاصوةرثكلا بحاص ءاوسو “ ال وأ ةكرشلا تقفتا
 . ( نالوق ) كناذو ى اهلبق يتلاو ةلأسملا هذهل الماش يناثلا

 ةمفشلا درب نأ لبق امهدحأ تامف نيوخأآل ةعفشلا تناك نإ : « ناويدلا ه يفو

 اهد ريلف اهيلإ ىمس نإف اهمع امأو > اهبأ مس "الإ ناكردي ال اهنإف نيدلو كرتو

 ص اهلك اهد ريلف نيدلولا نم قبس نم : ليقو « همهس "الإ كردي ال : ليقو « اهلك
 لصأ ) راج ددعت نأ اذكو ) ؛ ھا هبأ بيصن نم همهس "الإ كردي ال : لقو

 مهلك هوكراش دقو هيف عوفشملا ىلإ يأ ( هيلإ برقلاب اوفلاخت و هيف عوفشم )
 مث هيلإ مهب رقأل ) كلذ ةعفش ( لهف ) ىمرمو ةصاخلل قيرطك ةعفش بجوم يف
 اذه (و مهرخآ ىلا ) اذكهو هيلات يلات مث هيلات مث برقآ وه نم ( اهكرت نإ هيلاتل

 هل يه نم ةعفشلا دسفأ نإو “ ىلوأ بيرقلا نأل ( ىتفي ) هريغب ال ( هب ) لوق

 مهنم قباسلل ) يه ( وأ ) « هريغ اهك ردي ملو اهددجي مل هل حصت ال اك عفش ناب
 هلمشي راجلا مسا ) نال برقالا اذه اهيلإ هقبسي مل ( و هنم برقأ دجو نإو

 . ه رك ذ م دقت ) ( ١
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 ص نالوق ؟ “رم اك ، "). هبقصب "قحأ راجلا ه : ملع هلوقل

 هتيب مهدحأ عابف دحاو اهبابو سانل ناريغ وأ تويب رادل ناك نإو
 مهيواستل ةعفشلا يف ءاوس ناريغلا وأ تويبلا باحصأف س هراغ وأ
 نيببس وذف « ىسرملاب مهدحأ داز نإ الإ ، قيرطلا يف

 ربتعملاف برقلا بقصلا نا هيفو ( رم اك "« هبقصب قحا راجلا » : تللم هلوقل

 باوجلا ؟ قباسلل اهنأ ىلع يلد لعجي فيكف “برقألاف برقألا ربتعملاف “برقلا

 نكي مل نإو باتكلا لوأ “رم اك برقلا هلصأ ناك ولو ةعفشلا بقصلاب دارأ هنأ

 تويب وأ ( ناريغ وأ تويب رادل ناك نإو “نالوق ) كناذو سوؤرلاىلعف قبس
 هنأ ينعي ( دحاو ) ناريغلا وأ تويبلا باب يأ ( اهبابو سانل ) ًاميمج ناريغو
 باحصأ دحأ يأ ) مهدحأ عابف) رادلا باب وهو آلوأ دحاو باب نم اهيلإ لخدي

 يف ءاوس ناريفلا وأ تويبلا باحصاف 0 هراغ وأ هتيب ) ناريفلا وأ توببلا

 قباسلل يهف رادلا يف يتلل ةحاسلاو رادلا ىسرمو ( قيرطلا يف مواستل ةعفشلا

 ( ىسرملاب مهدحا داز نإ الإ ) فالخ بنجألا نود بيرقلل وأ سوؤرلا ىلع وأ
 باحصأو عيبملا راملا وأ عيبملا تيبلاو ى هراغ وأ هتيب دحاو ىسرم ممج نأب

 راغلا بحاصو ى رافلا بحاصل تيبلا بحاص عفشي نوعفاش ناريفلاو توسلا

 ص ىتحأ رادجلا يف ةبشخلا وذو ىلوأ وهف اببس داز نمو ث تيبلا بحاصل

 ىسرملاو قيرطلا ( نيببس وذ ) هنأل ةعفشلاب قحأ ىسرملا يف داز يذلا ( ف )
 اهاسرمو رادلا ةحاسو كلذ عبرأ وذ لي عيبملا تيبلاو الثم هتيب نيب عماجلا

 هرك ذفلك ىلع تآ قيرطلا نأل دوجوم وهو كلذ دعي مل نكلو “ناك نإ اجراخ

 )١( هركذ مدقت .
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 . . . . . » دحا.و يذ نم ىوقأو قحا

 ( يذ نم ىوقأو قحا ) نيببس وذو ‘ ىسرملا وهو صاخلا ببسلا عم هدحو
 ثلاث ببسب داز نم لكف ى لكل بابسألا تداز اذإ اذك و ( دحاو ) ببس
 ص قحأ ىوقألا ببسلا وذ اذك و 2 قحأ ناك ادعاصف سماخ وأ عبار وأ
 رخآ ىلع تيب ةبشخ وأ عذج نكت مل اذإ فنصملا هركذ يذلا كلذ نأ رهظيو
 عم ةعفشلا يف كيرش وهو تويبلا باحصأ رئاس نم ىلوأ هبحاصف ناك نإف
 قحأ نيببس وذ : هلوق هديفي اذه لب “ صاخلا ىسرملاب تيبلا كراش : نم

 . خلا ىوقأو

 دقو موق نيب رادلا ةحاس تناك نإو : « ناويدلا » لوق هترهظتسا ام ديؤيو

 تناك اهوذخأي مل نإف ص هنولي نيذلل ةمفشلا نإف مهنم دحاو عابف اهتويب اومسق

 ةعفش مهنم دحاو لك كردي الف ةحاسلا اومستقا نإف “مهنيب ةحاسلا لهال ةعفشلا

 عاب ام مهنم دحاو لك كردي ال : لوقي نم مهنمو ى هناحب ناك نم هبحاص عاب ام

 سفن يف مهنم دحاو كرتشا ول هنأ اك 0 مهفاف ھا مهنيب يتلا ةحاسلا يف الإ هبحاص

 ص طئاح ىلع هبشخلاب مهضعب دنع ةعفش ال معن “ هريغ ال عيفشلا وه ناكل عيبملا

 رادجلا اكرتشا نإ اهس الو يدنع حيحصلا وهو ةعفشلا اهب نأ ىلع مويلا لمملاو

 . اهنيب يذلا

 عيبف نيتيب نيب ةكرش نيلجر نيب رادجلا ناك نإ : ٢ جاتلا ه يف فنصملا لاق

 اذكو « امم تيبلاو رادجلا هيف هتصح عفشي نأ رادجلا يف كيرشللف امهدحأ

 امأو “ تويبلاك نيتاسبلا عفشت اهنإف مرحلا اهلخدت يتلا تويبلا يف يتلا نيتاسبلا
 يذلا رادجلا ناك نإف ى نكاسملاك تسيل يتلا نيتاسبلاو لاومألا نم كلذ ريغ

 عفشي امنإف 0 اذك عضوم ىلإ اذك عضوم نم هتصح زيمتت مل يأ اعاشم اهنيب
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 ةذفانلا ريغلا كعسنلا يهو > بوردلا ف لهو

 اهنيب ةكرش وهف وه نمل فرمي" ال نيتيبلا نيب رادجلا امأو “دارأ نإ هدحو رادجلا
 ناعفشي الف ضرأ وأ لام ىلع لزنملا بيزايم يراجم ناك نإو « تيبلا هب عفشيف
 نم لفسألا نإ : اولاق اذك و ، راضملاو عفانملا جرخم جرخي اهل ءاملا نأل لزنملا

 تيب يف ناك نإو ص هنامفشي : ليقو ث ةرضملا مدمل ىلعألا مفشي ال لاومألا

 يراجلاتيبلا عفشي تويبلا لهأ نم لكف لجر تيب ىلع يرجي اهنم لكو بيزايم
 هقحتسا يذلا تيبلا ناك نإو ى هلزنم ريغ ىلع راج يف هل ةجح الو هبازيم هيلع

 ةعفش هلف اعم اهعوذج هيلع رادجو ى هقحتسي مل يذلا لزنملا نيبو هنيب ةعفشلاب

 لزنم نيبو هنيب لوألا ةعفشب هذخأ يذلا ناك نإ اذك و « رخآلا ةعفشب لزنملا
 نايبلاو سايقلا اذه ىلعو ىناثلا ةعفشب اضيأ هذخأ هلف اهعوذج هيلع رادج ثلاث
 : يلع وبأ لاق « اذه ريغ : ليقو ى هتمفشب هتمفش ذخأ هنأل تدب ةيام تناك ولو

 عوذج هيلع نكي مل ولو هتعفش رخآللف امهدحأ عيبو رادج نيلزنم نيب ناك ول
 رئاسل ةرضم هيلع وأ رادجلا عقي نأ الإ طقف رادجلا عفشي : ليقو ؛ نسح وهو

 دمحأل رادجلا صلخ نإ : ىلع وبأ لاق ص ةرذملاب عفشي هنإف هضعبل وأ تيبلا
 ءعوذجلاو بعاشملاو بيزايملا وه لزانملا هب عفشت يذلاو < هيف ةعفش الف نيلزنملا

 . ھا ةكرشلاو

 ةعساولا باوبألا ةغللا يف ( يهو ) ةعفش هأدتبمو ربخ ( بوردلا يف لهو )
 ىلع اضيأ درفملا عمجيو ى مورلا ضرأ ىإ لخدم لكو رابكلا باوبآلاو ككلل

 ص كلذ ريغو نوكسلاب هريغو - ءارلا حتفب - بردلا ذفانلا : ليقو “ بارد

 قرطلا يأ (ككسلا) انه دارملا وهو ماوقألا ضعب فرع يفو « دارمب كلذ سيلو

 فصوب سيلو هتفاضإل ريغ ىلع ةلخادلا « لأ » طاقسإ حجارلا ( ةذفانلا ريفلا )
 اذإ اهلاخدإ هجوو ى فضي مل ولو « لأ » هبلع لخدت ال : دحاو ربغ لاق لب
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 لبف ايف اهباج ىلعف ، نالوق ؟ال مأ ةعفش ةريثك رود اهيف قلا
 ص نالوق ؟ ءاوس اهيف مه وأ ًاباب اهيلإ مهبرقأل

 هجولا نسحلا لثم اهب ةفصلا ىنعم ةحالم اهب وأ ةطاسو الب « لأ ه يذل فيضأ

 ءاوس ( ةريثك رود اهيف يتلا ) ى وحنلا يف كلذ تطسبو رياغم ىنعمب ريغ نإف
 ىلع تيقب ءاوسو اهيف زاجملا نوكلمي نكل ى مهريغل وأ مهل ةكسلا ضرأ تناك
 ( ال مأ ةعفش ) صاوخلل اهنكل تذفن مث ع ةذفان ريغ تناك وأ ةذفان ريغ انأ
 اهيفف ةكس ريغ ةكرشب امأو ى ةكسلا رابتعا ناك ثيح نم ةلأسملا يف اهيف ةعفش
 باحصأنم قحأ رادلا يف كيرشلاو ع تئش نإ ردق اذكهو ى (نالوق) ةعفشلا
 فوذحم طرش باوجل ةطبار وأ فانئتسإلل « ءافلا » هنه ( ىلعف ) ةكدلا

 يأ ( اهباجيإ )باوجلل ةطبار اهدمب يتلاو فانئتسالل هذه وأ ةدئاز اهدعب يتلاو
 ىلإ يأ ( اهيلإ مهبرقأل ) كلذ ةمفش ( لهف ) بوردلا يف يأ ( اهيف ) ةعفشلا
 ةذفات ريغ ةكسلا تناك نإو : هصنو ؛ « ناويدلا ه هىلعو ( اباب ) ةمىسملا رادلا

 نعو هنيمي نع هبنجي ,يذلل ةعفشلا نإف ع هراد ةكسلا باحصأ نم دحاو عابف
 لخدأ هنآل يدنع حيحصلا وهو هراد باب لباق يذلا اهد ريلف اهامسأ نإف هراسي

 ةرضملا عفد ىلإ اجايتحا دشأو هبرقب يأ «)١' هبقصب قحأ راجلا ه : ثيدح يف

 اهرخآ ةكسلا لوأ يف نم عفشي ( ءاوس اهيف مه وأ ) ةعفشلا توبث اهل عورلا

 نم نكي مل اباب مهدحأ دجي ال هنألو ص قيرطلا يف كارتشالل كلذو ع سكملابو

 . ( نالوق ) كلذو نابلس عيبرلا وبأ هيلعو ى نذإب الإ لبق

 )١( هركذ مدقت .
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 . ىسرم يف تكرتشا ةكس يف ةلباقتم وأ ةفطصم رود نيب مصتو
 تلباقت نإ اعارذ رشع ةعبرأ نهباوبأ نيب نكي مل نإ هدحو

 ص ءاوس رخآ نم اهتلباقمو هيف اهعم يتلاف رطسب تفطصا نإ ةعبسو

 ىرخألاب ةلصتم ريغ دحاو لك ( ةفطصم رود نيب ) ةعفشلا ( حصتو )
 ىسرم يف تكرتشا ) هخيش نع ىيحي انمع لاق اك ةذفان ( ةكس يف ةلباقتم وأ )
 وأ ىسرملا كارتشا دحو يأ _ ةمومضم لادلا ديدشتو ءاحلا حتفب - ( هدحو

 ةيردصم نأ ) اعارذ رشع ةعبرأ نهباوبأ نهب نكي م نا ) كرتشملا ىسرملا دح

 فطملا ( ةعبسو تلباقت نإ ) هدح هلوقل ربخ ردصملاو ةحوتفم ةزمهلاف ةففخم

 رطس ين يأ ( رطسب تفطصا نإ ) ةعفشلا ىلع بصنم يفنلاف رشع ةعبرأ ىلع
 ةعفشلا كرت و “اتلصتا وأ اهنع اهل ناتيلاوملا تلصفنا وأ ةدحاو لك تلصفنا ءاوس

 ةرشع عبرأ نهباوبأ نيب نوكي ال نأ وه ىمرملا كارتشا نأ ىنعملاو ى ناتلصتملا

 نإف “ تفطصا نإ لقأ لب ةعبس نوكي ال نأو تلباقت نإ لقأ نوكي لب
 اذإف ىسرملا يف كارتشا الف ةفطصملا يف عبس وأ ةلباقتملا يف ةرشع عبرأ تناك

 ةعفش ىرخألا باب اهباب لباقملا رادللف ‘ ةرشع عبرأ نم لقأ نيتلباقتملا نيي ناك

 ص عبس نم لقأ اهنيب ناك نإ ا معم ةفطصملا ةعفش راد لكلو ‘ ىرخآلا هذه
 يف يأ ( هيف ) ةعيبملا رادلا عم يأ ( اهعم يقلا ) رادلا ( ف ) كلذ ررقت اذإو

 نم لقأ نيتلباقتملا نيب ناك ذإ ( ءاوس رخآ ) رطس ( نم اهتلباقمو ) رطنلا
 ىلع : ليقو “ ىبس نمل ةمفشلاف عبس نم لقأ نيتفطصملا نيبو ةرشع عبرأ
 ةعممملا كلت ةفطصملا تك راش نإ الإ اررض رثكأ هنأل لباقملل : ليقو “ سوؤرلا

 لب اهف ةمفش الف رثكأف ةرشع عبرأب ةدعابتم ةلباقملا تناك نإ و ى ىلأؤأ وهف
 رثكأف عبسب ةدعابتم ةفطصملا تذاك نإ و ى عبس نم لقأب براقت يقلا ةفطصلل
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 ىسرم اولعج امنإو ى ةرشع عبرأ نم لقأب براقت ىتلا ةلباقملل لب امهل ةعفش الف

 ص باوبألا ةلباقم ةرضم ةرثكل اتس ةفطصملا ىسرمو ةرشع ثالث ةلباقملا
 مل نإو “ رادجلا يف الثم كارتشإلل كلذو ى ىل'وأ ةلصتملا نأ ةلأسملا حاضيإ و

 امإ ص ةعفشلا اهيفف ةعفشلا تكرتو تك رقشا وأ ةحفب تلصفنا وأ هبف كرتشت

 اهتيلات بابو اهباب نيب يتلل ةعفش الو نالوقلا ىبرقلاف ى ىبرقلا وأ قالطإلا ىلع
 . ددعلا كلذ

 قيرط يف ةعفش الو ص كيرشل الإ ةماعلا رصق يف ةعفش ال : « ناويدلا ه يفو

 ةيقاسلا لهأ كرديو اهيف يه : لبقو ى ةكرشلاب الإ اهرئبو اهتيقاس و ةماملا

 ىلإ نييلاوتم كلذك مث هتحت ناك نمو هقوف ناك نم عاب ام ةعفش قيرطلا لهأو
 : لقو “ هقوف نمو هتحت نم ءاوس هىلإ هباحصأف عاب نم لك : لمقو ى مهرخآ

 ى ةهماملاو امهريغ نود ةيقاسلا ايهنع تضقنا نيذللا نيرخآلا : ليقو ى قباسلل

 : لمقو “ نوسمخ : 7 ك:اهنود امو نومبرألا ال يأ نيمب رآلا زواج ام : ليق

 . . ها ةرشع : لسقو ى ةيام

 لخدأو ؛ ها نومبرأ اهلقأو نونامث : ليقو : « حابصملا ه يف فنصملا لاقو
 زئاج قيرط ىلع باوبألا تناك نإ : « جاتلا ه يف لاقو ى ةماملا يف نوعبرألا

 ص اضعب اهضعب عفش ةثالث وأ نيتيب بابلا عمج نإو « تلباقت ولو اهببسب ةعفش الف
 بازيم ناك نإ و راجلا تيبب بعوتسم ءايغ اهيلع ناك نإ الإ 'ا)نعدلاب ةعفش الو

 ءامفش لكلاف رخآ ىلعهعوذجو رخآ نم هقيرطو رخآ ىلإ هبامشو رخآ ىلع تيب
 يف كرتشا نم الإ رخآ هعفشي مل مهنم ىرقشا نمو ى هلف قبس نمو ‘ سوؤرلا ىلع
 تناك نإ : ليقو ى ةزئاج اهنإ باوبأ ةعبرأ اهيف قيرط يف : ليقو 0 لصألا

 . لصالا يف اذك )١(
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 ةثالث ىلع تمسق مث بعش نم وأ داو نم ةعرت وأ ةانق تذخأ نإو

 ينالفس عابف ى ةثالث وأ نيمسق ىلع لك مسق مث ةعبرأ وأ

 هذ حأ هذخأي ل نإ و ء هالعأ نم هىلي ام يناثلا هعفش لفسألا حب نإف ةخ

 مل نإ عبارلا هذخأي ةسفخلاب لوقلا ىلعو ى ةعبرألاب لوقلا ىلع ةمفش ال ش مث ثلاثلا

 ثلاثلاف يناثلا عيب نإو ص ةزئاج ةسفلاب ريصت اهنأل ةعفش ال مث « ثلاثلا هذخأي
 عبارلا هذخأ ثلاثلا عيب نإو “ لوق ىلع عبارلا هذخأ هذخأي مل نإ و « هب ىلوأ

 كلذ يف ملعن ال : سيمخ لاق ى سماخلل ةعفش الف عبارلا عيب نإو ى لوق ىلع

 باوبألا تناك دحاو فالخلاو قرطلا لثم يقاوسلا يف اذك و ى اندنع افالخ

 : باوبألا يف ليق هنأ الإ ؛ نيبناج وأ ةيقاسلا وأ قيرطلا بناج يف لئاجألاو

 . ھا اررض رثكأ هنآل هب ىلوأ - باب لباقملاف ناباب لباقت نإ

 قلطتو ى فنألا ةروص ىلع ةوك اهالعأ ةيقاس ىهو ى ( ةانق تذخأ نإو )
 ء ءابلا ديدشتب “ ةنق تيمس ضرألا تحت تناك نإ و « آضيأ ة“وكلا كلت ىلع

 كلذ دارملاو ص ةوك نودب ءاملا حتفم « ءارلا ناكسإو ءاتلا مضب ى ( ةعرت" وأ )

 رسكبو “لبجلا : نيملا ناكسإو نيشلا حتفب ‘ ( بنعش نم وأ داو نم ) هوحنو
 ص نيلبجلا نيب جرفنا ام وأ “ ضرأ نطب يف ءاملا ليسم : نيعلا ناكسإو نيشلا

 رغص امو « لمرلا يف ليسملا : نيملا ناكسإو نيشلا مضبو ‘ لبجلا يف قيرطلاو
 ةعرتلا وأ ةانقلا كلت ( تمسق مث ) ى ةيدوألا قاوس نم مظع امو ةعلتلا نم

 ح ءاتلا ليلدب ةعبرأ وأ ماسقأ ةثالث ىلع يأ “ نينثا وأ ( ةعبرأ وأ ةثالث ىلع )

 ىلع تمسق ؤلو ى ةثالث ءات طاقسإ حصفألا ناكل عرت وأ ىنق ثالث ىلع دارأ ولو

 لك ممق مث ) “نوكت : ليقو ، قرطلا يف رم اك ةعفش نمكت مل رثكأ وأ ةسمخ

 وأ هضرأ وأ ءاملا نم همهس ( ينالفس عابف ) ةمبرأ وأ ( ةثالث وأ نيمسق ىلع
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 يناطسو عاب نإو ص مهرخآ ىلإ قوف ىلإ مث هب قحأ هعم مساقملاف

 . اقلطم : ليقو 4 يناقوف عاب نإ ايواستو ًاضيأ هعم مساقملاف

 ( مت ) ةعفشلا يف ( ه ) هيبم ( ب قحأ هعم مساقملاف ) “ كلذ ضع وأ هرجش
 باحصأ اهكرت نإ هقوف نم ينالفسلا اذه الت نمف ى ( قوف ىلإ ) ةبهاذ ةعفشلا

 ( مهرخآ ىلإ ) اذكهو « ىلوأ ينالفلا

 نم مهنولي نيذلا مث ( اضيأ ) آ:تحأ ( هعم مساقملاف يناطسو عاب ناو )
 مهو هتحت نمم هريغو مساقملا يأ ( ايواستو ) ص تحت نم مهنولي نيذلاو مهقوف

 ىلإ موسقملا مسقلا نيب ايهف كلذو ث ( يناقوف عاب نإ ) نولفسألاو نوطسوتللا

 اذإ دحاولا مسقلا باحصأ امأو ء ماسقأ إ موسقملا رخآلا مسقلاو ى ماسقأ

 هيلي يذلاف ى يصاقلا عابف « ةتس وأ ةسمخ وأ : ىمحي انمع لاق ى ةعبرأ تفطصا

 نع يذلاف “ طسوألا بحاص عاب نإو “ مهاصقأ ىلإ هيلي يذلا مث هتعفشب "قحأ

 مسقلا باحصأ ( : ليقو ) ؛ اذكهو انولي نيذلا مث ‘ هراسي نع يذلاو هنيمي
 نأ فنصملل يغبني اذك « مهديمبو مهبيرق ( اقلطم ) ةعفشلا يف ءاوس دحاولا

 محم مسق لك باحصأ ىواستي : لسىق هنأ ركذ لب و < كلذك ر ًرقد ملو ؤ ر رقب

 ى مهريغ نم ىل ثوأ دحاولا مسقلا باحصأ نإف ى ديعب وهو رخآلا مسقلا باحصأ

 باحصأ : : يناقوقلاو يناطسولاو ينالفسلاب دار أ هلعل و 92 مه ريغلف اهوك رت نإ و

 ماسقأ نم مسق يق كيرشلا نأ ملعاو 2 ادعب كلذ نوكي الف “ دحاولا مسقلا

 . . هريغ نم ىل ثوأ دحاولا مسقلا

 - تا “رضملا ةهج ههج نم فالتخالا كلذ لصأ : » جاتلا , ق فنصملا و خيشلا لاق

 “وقتي مل نمو “ هب لمع ببس هدنع ىوقت نمف ى راضملا يناعمو بابسألا فالتخال

 . ٥ ريفك هلعج هدمع
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 . طقف ردح ١ ول عفشي نأ عيفشللف ‘ هملع عوفشمل دعت نإو

 ىلإ يرجي يذلا لحفلا ريبكلا يداولا يف ةعفشلا كردت ال : « ناويدلا » ىنو

 فرصم لك لهأ نإف « ةيحان لك يف فراصملا سانلا هنم ذختا نإ امأو « جورملا
 نم رثكأ اوناك نإو ص لاجر ةسمخ اوزواجي مل ام مهنيب ايف ةعفشلا نوك رادتي
 هذه نم افرصم ةسخلا نم نانثا ذختا نإو ‘ اهنوك رادتي ال ةماع مهف ةسمخ

 نم هريغ اهدريلف اهكرت نإف ى ىلوأ هبمحاصف همهس ايهنم دحاو عابف فراصملا

 .ها ةلا

 دحاو عابف رثكأ وأ ةسمخ وأ رفن ةعبرأ نادفلا مستقا نإو : ىيحي انمع لاق

 نم مث ى لامشلاو نيميلاف طسوتم ى اذكهو يىلاتلاف يلاتلاف ى "قحأ هيلي يذلاف
 ٠ فرصتب ھ ا > ءاوس ينادلاو يصاقلا : لبقو > اذكهو اهالت

 مهدحأ مهس يف مهريغل ةرجش تراصو رفن ةعبرأ مستقا نإ : ىسوم انمع لاق

 هيلع عوفشملا ددعت نإو ) “ ها ى اهتعفشب ىلوأ هضرأ يف يه نث « تعيبف

 ةقفصلا نأ عم “ ( طقف دحاول ) عفشي نأ هلو “ لكل ( عفشي نأ عيفشللف

 عفش ءاش نإ اوداز نإ اذكهو ص ثلاثلا كرتيو نينثال عفشي نأ هلو « ةدحاو

 مهئابصنأ ىلع هنوصاحي دحاو نمثب اورتشا ءاوسو ددعتمل عفش ءاش نإو ى لكلل

 ةفطاع وأ ظفللا نييزتل ةدئاز : طقف « ءاف ه و " صوصخم نمثب دحاو "لك مأ

 هل ىقح ةعفشلا نأل ى دحاول عفشي نأ هل حص امنإو « ةيفانثتسا وأ فوذحم ىلع

 اررض لخدي ملو « ءاش نمم هك رتيو ءاش نمم هقح ذخأي نأ هلو « دحاو لك ىلع

 . عفشي مل ولو ةلصاح ةكرشلا نأل ' يرتشملا ىلع كلذ يف

 رخآ لجر هيف كردي ام نيلجر نم لجر ىرتشا نإو : « ناويدلا ه يفو
 نإ كلذك و ء كلذ بيصي الف «{ رخآلا نود امهدحأ مهس درب نأ دارأف ةعفشلا
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 : هتعفش هلف ‘ دحاو ةعفش هل م ةقفصب عضاوم ف ةنجأ تيرتشا نإو

 نود همهس .دري نأ رخآلا دارأو مهدحأ اهماسأف ةعفش همف نيلجرلل ام ىرتش

 نإف « كرتا وأ عيمجلا در : هل لاقو كلذ نم يرتشملا هل ىبأو “ هبحاص مهس
 كلذ نم ءاش ام ةدرب : لقو < كرتي وأ حيم درب يرتشملا لوق لوقلا

 . ةيقبلا كرتيو

 نأ دارأو ةدحاو ةقفص يف رثكأ وأ نيلجرل اصقش عاب نم : انموق رثأ يفو

 نود ةعفشلاب هضعب "دري نأ دارأو دحاو هارتشا وأ “ ضعب نود ضعبل عفشي

 مل نإ دحاولا يرتشملا-وأ اعيمج نورتشملا يضر نإ الإ كلذ هل سيلف “ ضعب
 نم دارأ ام عفشي نأ هلف ‘ تاقفص وأ نيتقفص ىرتشا ام امأو ى يرتشملا ددعتي

 : يمصاملا لاق ى ددعتم وأ دحاول تاقفصلا

 ىرب ام هنم ذخأي نأ عنم ىرتشي ىلعأف نبنثال صقشلاو

 امزتلا ءاشي ام تاقفص يف امو ةقفص هارتشا ام ناك نإ

 ةعفش ع-يفشللف«هدحو ةقفص ىلع الك ادعاصف نيلجر ظاوظح ىرتشا نمو

 ءانبك درفملا نع هب ربعملا نانج عمج ( ةنجأ تيرتشا نإو ) ‘ مهنم ءاش نم
 (عضاوم يف ) ةنجألا لثم كلذ ريغو نانجو رادو روأدلاك ةنجالا ريغو ةينبأو

 اهضعب ( ةعفش هلو ةقفصب ) لاق اك طقف ضعبلا ةعفش هل نكل “ عضوم يف وأ
 وأ اذه ضعبو اذه ضعب وأ دحاو ضعب وأ ى رثكأ وأ نينثا وأ ( دحاو )
 رثكألا وأ اهتمفش هل نيذللا نينثالا وأ دحاولا كلذ يأ ( هتعفش هلف ) ، رثك أ
 هيلع تمقو ام عيمج ال ( طقف ) ناك ام انئاك هتمفش هلامو هتمفش هل يذلا



 داحتال هكرتي وأ لكلا عفشي : ليقو ى لودعلا ةميقب حصألا ىلع

 . . . ضرأ نانثا ىرتشا نإو ى ةقفصلا

 ( لودسملا ةميقب ) ةسوفن لزاون يف اك لمملا هيلع يذلا ( "حصألا ىلع ) ةقفصلا

 . لكلا نيب نم نمثلا نم هبوني امب هعفشيف هنوموقي

 هك رتا وأ نمثلا نم اذك و اذكب هذخ :يرتشملا لاق نإو :« جاتلا ه يف لاق

 تدحتاو ةدح ىلع لك ن نيع نإ و ى هدحي ال هنإف لودعلا هآر امم رثكأ وهو

 . ( ةقفصلا داحتال هكرتي وأ لكلا عفشي : ليقو ) ‘ نيع امب ةمفشلاف ةقفصلا

 ةعفش لجرلو ءاملا نم هبرشب الام - ليق _ عاب نم :«جاتلا» يف فنصملا لاق

 يف لاق رشبملا نب ديعس نإ : ليقف ى كلذ يرتشملا هرك و اهب هذخأ بلطف ءاملا
 الو اهعدي نأ امإو ى ءاملاو لاملا ذخأي نأ امإ عيفشلا نإ : ناسغ مامإلا مايأ

 ريغ ري ملو كلذب ءيصخ نيب ىضق هنإ : ليقو ى اهف ءام ال يداوم لخنلا كرتي

 لك عيب نإو رثكأ لوألاو ى ةميقلاب ةعفشلاب ءاملا ذخأ هل نإ : ليقو « كلذ
 نالزنم ةقفصب ميبدنإ فالخلا اذك و « طقف هتعفش هلام ةعفش الإ هلام هدحو

 وأ دبعو لام وأ « لزنمو لام وأ ى ىقابلا آل ةعفش هضعب وأ وهو امهدحأ وأ

 . ھا .كلذ ريغ وأ نا وح

 كرشم نم الصأ كرشم (ىرتشا نإ ) هنأ حصألا وه يذلا لوآلل "لدي ( و)
 نإ هنأو ص طقف دحوملا بوني ابف كردت مالسإلا ةعفش نإف ، ةقفص يف دحومو

 دحوملا بوني ام ذخأ نيدحوملف “ كرشمو دحوم نم كرشمو دحوم ىرتش

 (اأضرأ نانثا)ىرتشا نإ هنأو ى اهعبر كلذو « يرتشملا كرشملا دنع اهنم عئابلا
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 > هسكعك هريغل ام هلف . هوبأ امهدحأ و عيفش اهلو دحاو رم

 . نالوق > هيب أ بصن يفو

 نينثالا دحأ يأ ( امهدحأو ى عيفش املو ، دحاو نم ) لوصألا نم اهريغ وأ
 ةعفش يأ ( هريغل ام ) عيفشلل يأ ( هلف ) 4 عيفشلا وبأ يأ ( هوبأ ) نيرتشملا
 ادحوم ناك نإ الإ هوبأ هارتشا ام عفشي ال دلولا نأل « هابأ بوني ام هيبأ ريغل ام
 اضرأ ؛عيفشلا وبأ امهدحأ نالجر عيبي نأ وهو ( هممكعك ) 0 اكرشم بألاو

 يف ( هيبأ بيصن يفو ) هابأ سيل يذلا عئابلا بيصن عفشي امإ هنإف اهوحن وأ
 ص ىيحي انمعو خيشلا هيلع ؟صن اك “ ىلوألا سكع اهنإ : لاق يتلا ةيناثلا ةلأسملا
 كردي : ليق ع ( نالوق ) ‘ فنصملا مالك رهاظ وه اك اضيأ ىلوآلا يفو اهيف ال
 نأ رهظ مث ص ةرم اك هيبأ لعفل ضقن ا هنأل « ال : ليقو « هوبأ عاب ام ةعفش
 : لاق اضعب نأ وهو “ ىمحي انمعو خيشلا هركذي مل رفالخ ىلع علطا فنمملا

 هدلول ام ةقفصو هتقفص داحتال هوبأ هارتشا يذلا بيصنلا اضيأ عفشي دلولا "نإ

 . ملعأ هللاو « ةلأسملا يف نالوقلاف « هتعفش
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 باب

 بلطلا ناكمإو ةردقلاو ملعلا طرشب روفلا ىلع بعت له

 باب

 هب توفت امو اهتاوف تقوو ةعفشلا ذخأ تقو يف

 ةعسوتلا مدعو قيضلا يأ ى ءافلا حتفب ‘ ( روفلا ىلع ) ةعفشلا ( بجت له )
 ( بلطلا ناكمإو ) اهذخأ ىلع ( ةردقلاو ) هو وأ عيبلاب ( ملعلا طرشب )
 ى ملعلا دعب روفلا ىلع هيلع تبجو نونس تضم نأ ىلإ ولو لعي مل ولف امه

 يرقشملا نوكل بلطلا نكمي م وأ امهوحن وأ ودع وأ ضرمل ردقي مل نإ اذك و
 نكمأو ردق اذإف٬اهذخأ ىلع آادوهش دهشي نكلو ى هل رهقي الو هقمطي ال ارابج

 نيتمكر ةالصب هتوفتو ) ‘ بلطلا ناكمإو ةردقلا دعب روفلا ىلع تبجو بلطلا
 ضرفلاب توفت الو ةعك رب لفنتلا زيجم دنع ةلفان ةعك ربو ( اهذخاي نأ لبق ةلفان
 نأ لبق هيف لخد لفنب الو فاوطلا يتعكرو رتولاو رجفلاو برغملا ةنسب الو

 ص نذإ الب ننسلا ءالؤه يلصي ةوقلاب وأ نامزلاب ريجألا نأ كلذل لديو « ملعي
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 ء )١' ي كلامعأ اولطبت ال ل : ىلامت هلوقل هلاطبإ هل زوجي ال لفنلا لخادو

 ىلع “لدت ةنيرق بلطلا ناكمإو ةردقلاو ملعلا عم هتوكس نأ لوقلا اذه ةدمعو

 ماقم موقي توكسلا نأ عرشلا يف درو دقو ىةمفشلا يف هقح هطاقسإب هاضر

 اهنمو ى )٢' « اهتمص اهنذإو رمأتست ركملا » : قلع هلوق اهنم عضاوم يف ىغرلا

 يف كلذو « ملكت نودب عيبملا ذخأيو نمثلا هل عضيف عئاب ىلإ ,رتشم يتأي نأ
 : رتشم لوقي نأ اهنمو « فالخ هيفو « ال : لاقل عئابلا ضرب مل ولف « دودحم
 رخاتي وأ يرتشملا تكسيف ى اذكب لب : عئابلا لوقيو ‘ اذكب ءارشلاب هتذخأ

 ناكمإلاو ةردقلا طرتشت ال : لبقو ت رخأتملا لوق لوقلاف « يرتشملا مالك

 بلطي ملو بلطلا نكمأو مع اذإ هنأ ةقراشملا بهذمو « هتتاف ضمي ملو ملع قف

 نب ورمع نب دمحم هللا دبع وبأ لاق 6 مايأ ةثالث لجألا يف نوعسوي نكل « هتتاف
 . سانلا لاحي قئاللا وه اذه : ةتس يبأ

 ‘ مايأ ةثالث نمثلا راضحإ يف لف قحي _ ليق - اهذخأ نم : «جاتلا» يف لاق

 يف فرعام رثكأو 0 مهاردلا دعيو هتيب لصي ام ردق : لبقو « ناموب : ليقو

 هتعفش عيبب ملع اذإ : ليقف “ نيعم لجأ ىلع عيبلا عقو نإ الإ مايأ ةثالث هلجأ
 ص كلذ ريغ لجأ هل سيلف ى ًآدعاصف مايأ ةثالث لجآلا نم يةب دقو اهذخأو

 دمب ةثالث ىلإ لجألا هل : ليقو ى اهمامت ىلإ لجألا هلف اهنم لقأ هنم يقب نإو
 ال و اهيف نمثلا عفد نإف ى متت ىقح اعيمج اهتاعاس و اهيلايلب "دمتو يرتشملا لجأ

 نأ هلف ی ةضيرف تقو رضح دقو هتعفش عيبب - ليق ملع نمو 0 هتعفش هتتاف

 )١( دمح : ٣ .

 )٢( هركذ مدقت .
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 رظتني الو « اهبلط لبق لّتفنتي الو « اهلبق اهبلطب هلاغتشاب هتوف فاخ نإ اهيلصي
 اهتالص موقت الو ى هك رتب اهنالطب فاخو دجسم مامإ ناك نإ الإ ةعامج ةالص (

 ناك نإ جنقسب الف .ص ملعلا لمق ثدح ] و ] ثبخ نم ثدحم وهو ملع ن إ و < هب الإ

 ى اهليبس و ةالصلا تقو ربغ يف هنأل هنم سّجنتي نأ فاخ نإ الإ ةالض وغل

 ترضح نإ الإ اهريغ ذخأل توبلا ىلإ بهذي الف ى ةسجن بايث هملع تناك نإ و
 ص هنيح يف هتعفش عيبب ملع دقو راهنلا يف متيلا غلب نإو « اهتوف فاخو ةضيرف

 ص ىلصيو لستغي نأ هلف آضيأ ترضح نإ الإ اهبلطي نأ لبق لستقي نأ هل الف
 هلف ى هسفن ىلع فاخ نإ الإ امهريغ وأ برش وأ لكأب لغاشتي نأ هل زوجي الو
 هنيب ايف هئام ةدس هلف هتوف فاخو ءام رضح نإ و “هب اهيجني ام ردق لوانتي نأ

 . عيضي الئل هللا نب و

 هيف كلذب رذعي ال يدنعو « ائيش فرعأ الف كحلا يق امأو : سيمخ لاق
 فاخ نإ الإ هرمأب مايقلا همزلي نم همأو هابأ ولو دحأ ةجاح يضقي نأ هل الو
 ص كلذ هلف هريغت ىلع ردقي هنأ رظنلا يف ناكو اركنم ىأر تإو ى آرض مهيلع

 ى هل ىلوأ هتعفش بلطف كلذ ىلع ردقي ال ناك نإو “ عنتما نم سبحي نأو

 كلذف رضلا مهيلع فاخ وأ مهيف هفلخي نم هدنع نكي ملو فيض هب لزن نإو
 مكحلا يف ال للا دنع هل رذع وهف ناكم يف هل دعقي ادحأ دهاع نإ اذك و ، رذع

 هنأو اهعزنب ارس دهشي نأ هيلعف ةيقتلا جتحاو بلطي ملو ملع نمو « هب هتوفتو

 اذكم دهشي مل نإو ‘ يرتشملا نم هلام وأ هسفن ىلع فوخلا الإ اهذخأ نم هعنم

 يسنو يرتشملا ىلإ جرخو هنيح نم بلطلا يسنو ملع نإو “ امتوف هيلع فيخ
 "درب هتوفت ال اهنأ فالخ الو ى رثكألا دنع نايسنلاب رذعي الف اقرتفا ىتح اهعزن
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 ملعلا لدعب مايأ ةنال هدح لهو ‘ نال وق ؟ عسوم اهتقو وأ

 ى اهمتي الو اهنع فرصنيلف ةلفان يف اهعيبب ملع نمو “ فالخ هب هئادتبا يفو مالسلا
 هنأ يدنع يذلاو « هريغ ماق اذإ تيملا نفدو اهب هريغ ماق اذإ ناديعلا اذك و

 . ملو اهتوف فاخي ةعيض يف ملع نمو ى ملسي ىتح ملعلا لبق هلخد لفن نع فرصني ال
 كردي هنإف امهدجي مل نإف “ اهذخأ ىلع نيدهاش دهشيلف اهيلع فلخي نم دجي
 امهوحنو ةاحسم وأ لبح نم ناك ام زرحي نأ هلف لمع يف وهف ملع نإو ى هتعفش

 ةنامأ ظفاح رذميو ى هيلع هفلخي نم دجي ملو اهعايض فاخ نإ لمعلا تالآ نم
 ص ىلوأ وهف هدهشي نم دجو نإو ى اهيلع نمأي ىتح اهيلع فاخ نإ هريغ وأ رذعب
 الو اهتاوف هيلع فيخ هكرت دمعت وأ دهشي" نأ لهجو « داهشإلا هنكمأ نإف
 در ىلع ةدايزلا اهلطبتو يرتشملا ىلإ جورخلاو بلطلا هنكمأ نإ داهشإلاب لغاشتي
 : لبقو ى هللا ةمحرو مالسلا كيلعو : لوقيف ‘ كيلع مالس : لاقي نأك مالسلا

 ك هتاكربو هللا ةمحرو كيلع مالسلا : لاق نإو “ تلطب « هتاكربو : داز نإ و ى ال

 : لاقف ڵ كلاح فيك : عيفشلل لاق نإو “ لطبت مل كلذ لثم عيفشلا درف
 اذه لثم ناك امو « ةيحتلا ريغ هنأل تلطب هللا رتس يف وأ ةيفاع وأ ريخ يف انأ
 ىلع « ناويدلا ه يف ىنب ( نالوق ) كلذو ( عسوم اهتقو وأ ) هكح يف ومف
 هركذ نكلو ى اضيأ هب ىمحي انمع ردصو ى ليقب هريغ ركذو روفلا ىلع اهنأ

 . فنصملا هراتخا ام راتخاو لوقب

 عيسوتلا دح يأ ( هدح له ) ف عسوم اهتقو نأ ىلع انينب ادإ ( و )

 رصحم الو ةثالثلاك ةثالثلا قوف ام نإف ث مجلا لقأب المع ( ملعلا دعب مايأ ةثالث )

 وهو : هلا دبع وبا لاق ڵ دابع نبا هملعو ةثالثلا وهو هاندا ف اهمكح رصحف

 هلف ةلفح ةاش ىرتشا نم » : ثيدح هديؤيو 0 ةريزجلا ق اننامز ق هب لومعملا
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 عفش هن أ فلح هملع دعب طرف عيفشلا نأ يرتشملا ىعدا نإ ىتح

 همداقت قحلا لطبي ال وأ ثالث وأ ناتنس وأ هدنع

 « قح » لثم يف : ينيمامدلا لاق ( ىتح ( خلا ؤ١ ( « مايأ ةثالث ىلإ رظنلاو رايخلا

 اهلبقام ىلع بترم « ىتح » دعب ام نآ ةياغلا هذه ىنعمو .“ ةياغلل اهنا هذه

 عيفشلا ب أ يرتشملا ىعدا نإ ( ف لاق هنأك > ءادتبالل يه وأ هزع دلوتمو

 هماع دنع يأ ( هدنع عفش هنأ فلح ) مايأ ةثالث تضم ىتح ( هملع دعب طرف

 ملعي نأ .وهو ملعلا اذه ريغ دعب عفش هنأ ناب نإو ى هتوبث دمب مايأ ةثالث هل لجؤملا

 ى ةئثالثلا لوأ يف هلوأ قباس اهدعب هدنع دوجوم ملمب ةثالث دعب الإ بلطي الو

 ى ىنعم همالكل رهظي مل الإو « هل احرحصت فنمملا مالك ريرقت يف ل رهظ اذك

 تضم ىتح ململا دعب طرف هنأ ىعدا نإ و : لاوقالا مامت دعب لوقي نا قحلا ناكو

 . ملعلا دنع عفش امنإ هنأ فلح ةدملا

 هنيح يف راسو دهشأ يرتشملا دلب ريغ دلب يف ناك نإو : «» رثألا » يفو

 زوجيال : لاق نم لوق ىلع يأ هوحن وأ ضرم رذع هعنم نإ لكوي وأ

 ةفاسم تناك اقلطم مايأ ةثالث هلجأ و ى رذمل الإ ةعفشلا ذخأ يف ليك وتلا
 ةميق عفديو ةثالث نم رثكأ تناك نإ دلبلا ةفاسم وأ لقأ وأ مايأ ةثالث دلبلا
 ابئاغ دارأ وأ بئاغل هعفشلا توبث ىلع ءانب كلذو ى ها يرتشملا عفد ام

 ( وأ ) ص كلذ لك يف ململا مدحصمب ةليلق ةفاسملا نوكتف نيخسرف جراخ ريغ

 انمعو ىمحي انمع هركذ ةنس وأ ىسوم انمع هركذو « ناويدلا » ق هورك ذ ةعبس

 همدامقت قحلا لطبي ال وأ ثدالث وأ ناتنس ) وأ « ناويدلا » يف هورك ذو ى ىسوم

 )١( هركذ مدقت .
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 نبنتس تل]الث هب ذوخأملاو ء ل اوقأ ‘ ميلست وأ عظطقب ألإ

 تقو وهو

 (ميلست وأ) اهل يرتشملا نم عطقب لطبت نكل يأ ى عطقنم ءانثتسالا ( عطقب الإ
 لاوقألا ىلع اذكهو « اهلثم ايهبئانو هجو يأب امل كرت وأ يأ امل عيفشلا نم
 لوآلا لوقلا ريغ باحصأ و «ملست وأ عطقت مل ام اهتدم يف هل ىه ةمسوتلاب ةقباسلا
 ى ىثنألاو ركذلا : لاوقألا كلت يف ءاوسو ى اكرت ملعلا دمب توكسلا اولعجي م
 . هريغو ضيرملا ىلع مالكلا مدقتو

 ةأرملاو حبصأ ىتح اهبلطي مل نإ هتوفت الف اليل ملع نم : « جاتلا » يف لاقو

 ةأرمانم ولو هيف اهبلطت : اولاق مهنأل ليللا لخدي ىتح اهتوفت الف اراهن تملع اذإ

 ةردخم تناك نإ اليل اهبلطت نأ ةأرملا ىلع : ليق ةأرما نم نإو ى راهنلاب لجرلاو
 مل نإو “ عيبلاب لمت نيح اهذخأ ىلع هيف دهشت نأ اهمزلو ى آرا;ن اهمزاي الو
 نم دجت مل : تلاق نإ الإ اهل ةعفش الف اهبلط يف لكوت وأ تملع ام نيح نم اهدرت

 :ليقو « كيل اهبلطي نأ هيلع سيل يذلاك يهف اراهن زربت ال نمم تناكو ‘ لتك وت
 نإو ى ةليك و نوكت نأو ص يرتشملل زربت تناك ولو اهتعفش در يف لكوت نأ اهف

 مل ةعفشلا عزن يف اهملك و ةأرما ىلإ لجر بهذ نإو « ةأرما نم اهعزن يف لجرل
 يم اهنأ كشي م اذإ نانئمطالا كح يفو ص تعنتما نإ اهيلع هل ةجح كلذ نكمي
 نم ىلوأ ناك هذخأ اهجوز دارأف ائيش ةأرما تعاب نإو « كلذ هعسب نأ وجرأف

 . تالاتحا ال ( لاوقأ ) كلت ى ها ميفشلا

 هب لومعملاو اهل اتقو ( نينس ثالث هب ذوخاملاو ) : خيشلاو ىيحي انمع لاق
 تقو وه ) نينس ثالث وه يذلا تقولا ( و ) ى مايأ ةثالث دالبلا هذه يف نآلا
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 عطقت وأ هتدم متت ل ام هتعفش يف عيفشلاو ‘ ماكحألا يف راهشإلا

 نأك . ميلستلا ىلع الاد هيف عوفسشم يف لمعي وأ ملسي وأ هنع

 وأ داصح وأ ثرحل يرتشملا هرجأتسي

 توفت : ليقو ث نينس ثالثب ةزايحلا تبثي اضعب نأ ىقح ( ماكحألا يف راهشالا
 : يمصاملا لاق ى رم اك ملعلا دعب مان ا ةثالث رورمب : لىقو ى ملعلا دمب ماع رورمب

 :ليقو هملع عم هروضح تقوننم ةنسلا تدع باغ نإو “روضحلا عم يأ
 ةدم ءاضقنا يرتشملا ىعدا نإو ى ملعلا دعب نيرهش وأ رهشو ماع رورمب توفت

 اقلطم ةدملا ءاضقنا يف اهفالتخاب كلذ ناكو عيفشلا ركنأو هل نايب الو ةعفشلا
 : يمصاعلا لاق ى هنيمي عم عيفشلا لوق لوقلاف ءارشلا تقو يف وأ

 ىضم ىتح يرتشملا ملعي ملو نالف نم هتعفش ذخأ دق هنأ عيفشلا دهشأ اذإ و
 م ام هتمفش ف عيفشلا و ) تلطب : لبقو ث هل تحص : لبقف “ ةعفشلا لجأ

 وأ ) ثالث وأ ناتنس وأ ةنس وأ ةعبس وأ مايأ ةثالث يهو ةعفشلا يف ( هتدم متت

 حصيو ى ةعفشلاب هذنخو تيرتشا ام نمث يل تاه : هل لوقي نأب ( هنع عطقت
 اهمطةىلف اهعطق دارأو نوعفاشلا ددمت نإو ث رم اك داهشإلاب وأ قيدصتلاب كلذ

 ىلع ألاد ) المع ( هيف عوفشم يف لممي وأ ماسي وأ ) اهلاطبإ ادارأ نإ مهلك مهنع
 وأ ) هبف ( داصح وأ ) هيف عوفشملا يف ( ثرحل يرتشملا هرجاتسي ناك ملستلا
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  هي رتشم نم ةب راع وأ هب هف نكس وأ هتب اد وأ هدبع وأ هف ءانب

 . . . ى هب هل نذأ وأ هئارش لبق هل ملس نانف

 ثفرحك هيف عوفشملا كلذ يف لمعل ( هتباد وأ هدبع ) رجأتسي ( وأ ى هيف ءانب

 ملع ىلع لمملا ةلآك هدبع وأ هتباد ريغ اذك و « ءانبو ريبأتو ذاذج و داصحو

 هتلآ وأ هتباد وأ هدبع هل مدخي نأ وأ نالف هيف لمعي نأ بلط نإ اذك و ى هنم

 نإ كلذك و ص كلذ وحنو ضرألا هذه ىف كل مدخي نالف دبعب يتآ : لوقي نأك

 هسفنل يرقشملا هدارأ و يرتشملل لمعلا نأل لمعف « ةرجأ الب كلذ يف هلمعتسا
 يأ ( هب هيف نكس وأ ) لبسفلا هذ ۔ه يل عزنإ : هل لوقي نأ كلذ نمو ، هقفاوو

 هنكسي نأ بلط وأ كلذب هعاتم همف نزخ وأ ( هيرقمشم نم ةيراع وأ ) ءاركب

 كلذ :يق ءاوس و كلملا هل سدل نم هلعفي وأ هلوقي ام كلذ وحنو ةباد طبرت وأ نالف

 يرتشملا لاخدإ راجثتسالاب دارملاو « معن : هل لاق نكل ى لمعي مل وأ لع هلك
 بلط دارملا وأ ى بلطلا ربغل ءاتلاو نيسلاف “ ةرجألاب لمعلا يف هوحنو عيفشلا

 هل معنيو يرتشملا هرجأتسي يأ ى فوذحم ردقيف بلطلل امهف ةرجألاب لمملا
 وهو هب لمملل ببس ةرجالاب لمعلا بلط نإف ث هببسم ذئنيح هب ديري وأ عفاشلا
 هل معنأ ءاو ف « هوحن وأ ةرجأ الب هيف لمعلا عيفشلا بلط نإ و ى همزال اضيأ
 لطبم هلك كلذ نإف ث ةلوهجملاو ةمولعملا ةرجألا كلذ يف ءاوسو « ال مأ يرتشملا

 لمعت امنإ كنإف ،هتقحل كرتو هل تيبثتو يرتشملا مكح يفكلملل ريرقت هنآل ةعفشلل

 نذإلا بلطت امنإو كريغ كلم يف اهب لمملا بلطت اذك و “كريغ كلم يف ةرجألا

 : لاق ن أب هل اك رت ي أ يشملل يأ ( هل ) ةعفشلا عيفشلا ) ملس نإف )

 ء اذك رتش | : هل لاق ن اب ءا رشلا اي ي ] ( هب هل نذأ وأ هنا رش لبق ( عفش أ ال
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 . اهتاوف ريتخاو > نالوقف

 كرت وأ ملس امنإ هنأل ءارشلا دعب ةعفشلا توبث لوآلا ( نالوق ) كلذ يف ( ف )
 هل سيل ام بهو نمو ى ءارثلا دعب ةعفشلا قح هل امنإ هنأل قح هل نوكي نأ لبق
 ديرأ : هل لاقف رخآ ىلإ لجر ىتأ : كلامو انباحصأ لاق هبو هتبه "حصت م
 ص تلعف دق : لاقف ى ةعفشلا يل ملسأف اذك يف اهتعفش كل يتلا ةصحلا يرتشأ نأ
 ريتخاو ) اهتاوف يناثلاو ى كلذ هل كلام لاقف ى هتعفش بلطي ماق ىرتشا املف

 مزلأ نمو “ هسفن ىلع هتبثأ ءيش كرت هل سيلو ى ءارشلا لبق هلوقب كلمع ( اهتاوف
 ءارثلا نأل ع رتشإ : لاق اذإ اهكردي نأ رهاظلاو ى هل هانمزلأ ائيش هسفنل
 يصوي وأ ثلثلا نم رثكأب يصوي نأ ةثرولا هل نذأ اذإ تيملا اذكو ى عيفشلل

 . نالوق ؟ ال "وأ توملا دعب عوجرلا مهل له “ ثراولل

 ىلإ ةراشإ نذإلاب هريبعت يفو ى اقح نوكي نأ لبق هقح ملس نم "لك اذكهو

 لبقو ءارشلا دعب ةعفشلا ملس نإو ع هريغ لبق ءارشلا يف ةجحلا هل عيفشلا نأ

 نإف ى نمثلا نم ملعي مل امب ةعفشلا ذخأي نأ هل سيل هنأ عم تلطب نمثلاب ملعلا
 لمي نأ بلطيو ى كلذ هل : ليقف ع هرك ذي ملو نمثلا دقني ملو ملعي مل امم اهذخأ
 ى ادقن ءارشلا ناك نإ هرضحيو وه م ملعي ىتح اهذخأي ال : ليقو “ نمثلا مك

 رب_خأ نإو ى ملمي مل ام اهكرتي نأ هلو ى حص هب ملعلا لبق اهذخأ نإ : ليقو
 ص رخآ نمثب وأ رثكأب هنأ جرخف ةعفشلا ملسف اذكب عقو ءارشلا "نأ عيفشلا
 نم كلذ وحن وأ نانثا وأ هريغ وه اذإف « ملسف نرالف يرتشملا “نأ ربخأ وأ

 نإ هب ربخأ امل الإ ةعفشلا كرت ام هنأ فلحيو ةعفشلا يف عوجرلا هلف « تافلاخملا
 : يمصاملا لاق« مهتا

 نمثلا ملع ال عيبلا لبق طقسأ نمل مزالب طاقسإلا سيلو
 ارمشلا صقنلابو ىلغأ نمثب اربخأ نم امزال سل كاذك
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 هف ءيش لعف ةراشإ وأ ةبه وأ ةىلوت وأ عيب لاؤسب هدعب نإو

 . هرامث نم ماعطتسا وأ فرح وأ ءانب وأ سرغك

 بحاص ىلع هل سيل نأ ىلع اضرأ لجر نم ىرتشا نمت : « جاتلا ه يفو

 ؛عيبلا لبق هأربأ نإ هل ةعفش ال :لاق“ميفشلا اهبلط مث قيرط الو ةيقاس ةمفشلا

 ةيقاسلاو قيرطلا نم عيفشلا قح لوزي ال : بوبحم نبا لاقو “ هدعب نإ تمزلو

 ةيقاس هيلع يرتشملل سيل نأ ىلع عيبلا عقو نإ : ليقو ى ءارشلا لبق كرت ولو

 اذك و ص تتبث اهبلط لبقو عيبلا دعب كلذ ليزأ نإو هل ةعفش الف قيرط الو
 ص هنذإب الإ هتعفش دحأل ام يرتشي نأ دحأل سيل : لبقو ى هريغو بازيملا

 كيرشلا نم اهيف ةمفشلا بحاصلو ى هرامثو كرتشم لصأ يف كلذ دك وأو

 ىرتشا نمو لصالا يف اكيرش نكي مل نإ ةرمتلايف لماملل ةعفش الو « لماعملاو
 اهبلط نإ الإ اهب هل كح الف كحلا يف امأف هرك نإو “ سأب الف هاضرب دحأ ةعفش

 عيبلا للا “لحأو ى زاجأ ضعبو ‘ كلذ هرك ضعبو اهيف عرشلا بجوم ىلع
 . ها ةمفشلا ف ةسلادم نكت ل ام

 لاؤسب نإف : هلوق وه اهباوج لب ةيلصو ريغ هذه « نإ » و « ملس ( نإو )
 (ةبه وأ ةيلوت وأ عيب لاؤسب ) هميلست لصح نإف “ءارشلا دعب يأ (هدعب)“حخلا
 لقأ وأ يريغل كلذ لمفأ : لاق وأ ‘ يل به وأ ى ينلو وأ “ يل عب : لاق ناب
 لاؤسلاو هنم اضعب لأس وأ هل كلملا سيل نم هلوقي ام كلذ وح وأ عئابلا

 حصن نمك هيف اذك لعفإ : هل لاق يأ ( هيف ءيش لمعف ةراشإ وأ ) ‘ بلطلا
 نأ يل زجأ : لاق وأ ى ذاذج وأ دصح وأ ( ثرح وأ ءانب وأ سرغك ) يأرب
 ص ( هرامث نم ماعطتسا وأ ) ، كلذ وحن وأ نالفل وأ ثرحأ وأ ينبأ وأ سرغأ
 نإ اقلطم مهريغ وأ ينبا وأ يدبع وأ يتباد وأ هنم ينمعطأ : لاق نأب : هلوقبو
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 لع اهلكأ وأ هملعب ال هايإ اهمعطأف ةرغ نإ ال همعطي مل نإو
 . هتتاف هتعفش ذخأ دق هنأ ءاعدا

 ،تيأر اك ةفطاع « واولا ه و “ةيلصو « نإ ه :( همعطي مل نإو ) « اهنم همعطأ
 ال هايإ ) راثلا يأ ( اهمعطاف هَرغ نإ ال ) هيلع فوطعم ردقي الف لاحلل وأ
 ركنأف ى ( هتعفش ذخأ دق هنأ ءاعدا ىلع اهلكأ وأ ) هبف عوفشملا نم اهنأ ( هماعب

 ص ةعفشلا لطبي ال اذهف ص ةعفشلا ةين ىلع هنآل لك آلا هل زوجيهنأ هاعدا وأ نيبي ملو
 هلوقل باوج ( هتتاف ) ىفنملا ىلع فوطمم اهلك أف ةعفشلل اميلست سيل كلذ نأل
 همعطأف هرغ نإ امأو « ءارشلل ةزاجإو ةعفشلل كرت كلذ نآلءاقافتا لاؤسب نإف

 ذ خأ هنأ ىعدا تإ اذك و « لهجلا ىلع نوكي ال ىضرلا نآل “ هتوفت الف هراغ
 بصغ وأ قرس وأ لك أف ةعفشلا ذخأ ةين ىلع ينآل لك آ نأ يل نإ:لاق وأ ةعفشلا
 ي قدصي ثيح هكلم ملعي ال نأ لثم يه اهنأ وأ اهنم كلذ نأ ملعي ملو لك أ وأ
 امل هنم ريرقت لكأف ام هجوب نونج وأ بئاغ وهو ائيش كلمع نأ لثم ملعلا مدع

 ىلع ع افتنا لكو ى ملع دقو ماعطتسا الب همعطأ نإ توفت اذك و ى امهل طاقسإ ال

 . رظن قافتالا ءاعدا يفو ى هب توفت ملع

 اذك و ،اهك ردي الف يرتشملل ةعفشلا عيفشلا ملسأ نإو : « ناويدلا » يف اولاق

 ةدجاوةقفصيف ناك نإ و ؛دحاو ءيشف ناك نإ لاحلا اذهىلع اهنم اضعب ملسأ نإ

 ،تيرقشا ام يل عب : عيفشلا لاق نإو ى نالوقف ضعبلا ملسأف ةقرتفم عضاوم يف

 هقدصأ نإ اذك و ىةعفشلا تلطب هلغلا امستقا وأ يعم مسقا وأ ينتلو : هل لاق وأ

 لح بلطف ائيش عيفشلا هيف دسفأ وأ هل هرامتسا وأ هرجأتسا وأ يرقشملا هل

 هعرز دصح وأ ائيش اهيف ثرحي نأ بلط نإ اذك و ةعفشلل ملست هلك اذهف كلذ
 ىلإ يرقملا هبلط وأ « عفانملا نم كلذ هبشأ امو اهيقسي وأ اهراجشأ علقي وأ
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 رانيد ةيام : هل لاق نأك ء هب ىرتشا ام فالخ هل رهظأ نإ و

 . . . . . . هلك وأ هريغ عم وأ يدحو وأ

 ملست اهلك هوجولا هذه ق سيل : لوقب نم مهنمو > اهيلإ باجأف هوح ولا هذه

 . ھا هناسلب اهماس نإ الإ ةعفشلل

 ىتح ةمفشلل آلاطبإ ءارسثلاب هملع ىلع ماعطإلا نوكي ال : اضيأ لاقي دقو

 كتيطع كنع هللا لبقت : لاقي نأ لثم ‘يرتشملل عيبلا ريرقت ىلع لدي ام هنراقي
 يرتشملل رمتسم كلم عيبملا نأب يض ر هنأ اذه نم ردابتملا نإف ى كتقدص وأ

 لاملا لواني نبإلا و ممدخلاك ريغلا كلذ لام هريغل ناسنإلا لواني ام ريثكف الإ و

 نمو ط دعب عيفشلا اهك ردي الف ادجسم اهبف ىنبف اضرأ ىرتشا نمو ط هكلام

 ء هتتاف كل اهنإ : هل ليق لأس اماف “ ةعفش سيل نأ تننظ : لاقو ى عيبلاب ملع
 ص هتتاف هلبق ملكت وأ ذخألا نع ىناوتو يرتشملا عيفشلا يقل نإو ى ال : لبقو

 اذإف ص كل اهتعفد اهتدرأ ىتمف كتوفت ال يدنع كتعفش نإ : يرتشملا لاق نإو

 كل اهتكرت وأ كيلإ اهتاس : يرتشملا لوقي ىتح مكحلا يف هتتاف مايأ ةثالث تضم

 هدهعب يفوي نأ هل بحتف هلا دنع امأو : عيفشلا لبقيو ى اهنم كيلإ تأربت وأ

 لبق نمثلا ةيمك نع لأس نإو “ هرضي الو هنوحي الو هرغي ال نمؤملا وخأ نمؤملاو
 زوجي امب عفتنا نإو نمثلا مك يتعفش تذخأ : هل لوقي نكلو ى تلطب اهذخأ
 ءانعب ءانإلا ءاك يرتشملا هكلم امب وأ رئب نم ءام برشك دحأ لكل هب عافتنالا

 ىرتشا ام فالخ ) عيفشلل يأ ( هل ) يرتشملا ( رهظأ نإو ) “ هتفت مل يرتشملا
 ليلقب ولر لقاب ىرتشا دق وهو ( رانيد ةيام ) تيرتشا ينإ : ( هل لاق ناك“هب
 ينإ ( وأ ) هريم عم ىرتشا دق وهو ( يدحو ) تيرتشا ينإ ( وأ )
 ( هلك ) هتيرتشا ينإ ( وأ ) “ هدحو ىرتشا دق وهو ( هريغ عم ) تيرتشا
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 ء لجأل ىرتشا دق وهو ى الاح وأ يريغل وأ يسفنل وأ هضعب وأ

 ، نمثب وأ نوزوم وأ ليكمب وأ باوثب يل تبهو وأ ع لجي ملو

 هتفت مل هلجأل ملسف ، عيفشلل ررض وه امم لاق ام فالخب وه اذإف
- 

 س هلك ىرتشا دق وهو ( هضعب ) تيرتشا ينإ ( وأ ) ، هضعب ىرتشا دق وهو
 تيرتشا ينإ ( وأ ) ‘ هريغل ىرتشا دق وهو ( يسفنل ) تيرتشا ينإ ( وا )

 وأ ادقن ( الاح ) ءارش تيرتشا ينإ ( وأ ) ، هسفنل ىرتشا دق وهو ( يريغل )

 بلط و لجالا "لح نإف “لجألا كلذ ( لحي ملو لجأل ىرتشا دق وهو ) الجاع
 ولو تلطب عفشي ملو لولحلاب تيرتشا دق : يرتشملا هل لاقف ةعفشلا عيفشلا
 لحي ملو : هلوقب لوألا لوقلل راشأو ى لطبت ال : ليقو ؛ لح دق هنآل بذك

 الثم ةيام هددع ( باوشثب يل تبهو وأ ) يرتشملل ررض وه امم دمب : هلوقبو

 وأ تيرتشا ينإ ( وأ ) ص باوثب يه اذإف باوث الب يل تبهو وأ ص لقأ جرخف
 ينإ ( وأ ) “ ليكم ريغب هل تبهو وأ ىرتشا دق وهو ( ليكمب ) يل تبهو
 ' نوزوم ريغب هل تبهو وأ ىرتشا دق وهو ( نوزومب ) يل تبهو وأ تيرتشا

 ىرتشا دق وهو 4 مهارد وأ ريناند ( نمثب ) يل تبهو وأ تيرتشا ينإ ( وأ )
 ءارشلا يأ ( وه اذإف ) : هلوقب هتركذ ام ىلإ راشأو « اهريغب هل تبهو وأ

 ام فالخب ) دقعلا وأ هرمأ يأ يرتشملا وأ عقاولا امهدحأ دارأ وأ ةبهلا هلثمو

 هتعفش ( هتفت مل ) ررضلا لجأل يأ ( هلجأل ماسف عيفشلل ررض وه امم لاق
 ضعب ال“لك ىرتشا ام نآل ع ءارشلا ريغ ىلع ميلستلا عقو هنأل ‘ ( رثكألا دنع )

 عم ال هدحو وأ سكملاب وأ هربغل ال هسفنل ىرتشا هنآل وأ ى لك ال ٦ضعب وأ

 عيبملا يف دمملا وأ أطخلا وأ « اذكب ال اذكب ءارشلا عقو وأ سكملاب وأ هربغ
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 مظعأ اهريغ وأ ءارشلا يف ةكرشلاب وأ ريغلاب وأ ضعبلاب وأ ضعبلاب وأ لكلاب
 تارضملا رتشم ريبخت هلك كلذ يف ةعفشلا توبث لصأو ى تبثا ذئنيح ةعفشلاف

 عيفشلا ىلع اررض سيل ام يرتغملا لاق نإ امأو ى لقألا دنع هتتافو ى بيعملاو

 يل تبهو : لوقي نأ لثم هلوقل ةعفشلا كرتف ررض الو هل عفن ال وأ هل عفن لب

 جرخو اذكي لاق اذإف « لاق اك جرخ وأ كرت دقو رثكأ جرخف اذك وه باوثب

 ةبهب تسيل اهنأ رهظ اذإو ك اهك ردي مل رثكأ وأ ءاوس جرخ نإو ى اهك ردأ لقأ
 . تبثي ملف رمآلا سفن يفام ربغ ىلع كرت هنأل كردأ

 جرخف ىنعم ىلع يرتشملل ةعفشلا عيفشلا سأ نإو : « ناويدلا » يفو

 ءاهك ردأ عيفشلا عفني ام جرخ نإ : ليقو « ال : ليقو ى اهكردي : ليق هفالخ
 ةرشعجرخف نورشع نمثلا نأ ىلع ملس نا لثم اهك ردي الف هرضي ام جرخ نإو
 هدحو يرتشملا ءارش فنصملا دع فيك :تلق نإو ى اهك ردي مل رثكأ جرخ نإو
 هءارش “دعو “ضعبلا ءارشك اررض لكلا ءارش دعو ى هريغ عم هئارسشك اررض
 “عيفشلل هرض ضرف ىلع آررض ركذ ام دع : تلق ؟ هريغل هثارشك اررض هسفنل
 وأ هدحو يرتشملا ءارش هرض عفاشلا نأ رظنلاب حص اذإف « فلتخت لاوحألا نإف

 هتفت مل ايهاس وأ ابذاك كلذب يرتشملا هربخأ دقو هسفنل ءارشلا وأ لكلا ءارش

 ءاهريغ هنوك هرضي دقو مهارد وأ ريناند نمثلا نوك هرضي دق هنأ اك رثكألا دنع

 هنأ هربخأف هاتأف عيفش هلو اضرأ لجر نم لجر ىرتشا نإو : ىيحي انمع لاق

 هَرغ نيح اهذخأ هلف لجأ ىلا ةيامب اهارتشا دق وه اذإف ملسف ةلاح ةيامب اهارتشا
 رظنلاو یاهذخأ هل سيلف لجألا مت اذإف ع لجألا متي مل ام اهذخأ هلف لجالا
 . كلذ ريغ يدنع بجوي
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 وهو تقولا كلذ يف هدنع نمثلا رذمتل ملس عيفشلا نأ ناكمإل : خيشلا لاق

 ا_مأ و « لجألا مامت لبق اهذخأ نإ تبثي رظنلا اذه نأب باجأو ى رضاح نآلا

 رئاسك دعب هل رذع الو هرخآو هطسو و تقولا لوأ ءاطعإلا هل هنأل الف هدعب

 اذإ ابتقو دعب ىدؤت ةضد رفلا نإف ىمحي انمع لوق رهاظلا : تلق “ ضئارفلا

 ءايلعلا ملعب كردي امم :لجآلا سيلو اطلغ رهط الب تيلص وأ اهنع من وأ تيسن
 لاق « ارورغ هرغ دقو “ ضرفلا لهاج رذمي ال اك هلهج يف رذعي ال نأ نع الضف

 لاق ع هتتاف عبفشلا ملسف ةلجآ ةئامب ربخأف ٍةتلاح ةيامب ىرتشا نإو : ىيحي انمع
 ناويحوأ عاتمب ىرتشا نإو ى فالخلا كلذب هسفن رض امنإ يرتشملا نآل : خيشلا
 ءارشلا هب امم هريغ وأ ناويحلا ةميق ناك نإ الإ هتفت مل كلذل اهماسف فالخب ربخأف

 تيرتشالاق نإو : ىيحي انمع لاق « يرتشملل عفن فالخلا نأل هب ربخأ امم رثكأ

 ص سكملا يف اذك و « هتفت مل ةدحاو ىرتشا دق وه اذإف ملسف الثم ةثالث وأ نيراد

 ةبه تبهو نإو ى هريغب هربخأو [اآ_ئيش ىرتشا نإ اذك و « رادلا ريغ اذك و

 وأ ةيام باوثلا ةميق تناك نإ هتفت مل لثم ةئامب ىرتشا هنأ ربخأو باوثلا
 باوثب هل تسمهو هنأ ربخأ و ةيامب اهارقشا نإ اذك و « رثكأ تناك نإ تتافو لقأ
 راصتخاب ها لقأ وأ ةئام تناك نإ تتافو رثكأ باوثلا ةميق ناك نإ هتفت مل

 . حاضيإ و

 وأ ضعبلا وأ لكلا ىرتشا هنأ يرتشملا هربخأ نيح هتفت مل امنإ : خيشلا لاق

 ام فالخ جرخف يريغ عم وأ يدحو تيرقشا وأ هريغل وأ هسفنل ىرتشا هنأ

 نانثا هل لاق نإ اضيأ هتوفت الو ى ءارسلا ريغ ىلع وه امنإ ميلستلا نآل هب ربخأ

 ءفالخكلذ لك يفو « مهلك ال مهضعب ىرتشا هنأ جرخف اعيمج انيرتشا و رثكأ وأ

 ليقف ةعفشلا ملسف عقاولا فالخب اوهس وأ ادمع يرتشملا هربخأ نإ هنأ لصاحلاو .
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 مل ول اهعيفش مهدحأو ةفص يف دحاو نم ًاضرأ ةثالث ىرتشا نإو

 ‘ هلناكرش ءابصتأ كردي الف كلذك اهوعاب وأ ممعم رتشي

 نبا مهنمو روهلا لاقو ع اقلطم هتوفت ال : ليقو ٤ عيبرلا هملعو اقلطم هتتاف

 ذوخأملا وهو هتفت ل ًارض وأ هتتاف عبفشلل اعفن هب ربخأ ام ناك نإ : زيزعلا دبع

 ص هريغ نمىرقشا وهو نالف نم تدرتشا :هل لاق ول ام فالخلا اذه يف لخدو «هب

 هريقل لب هلوقل اهك رتب هنأ نابو ةعفشلا عيفشلا كرتو ائيش يرقشملا لاق نإو

 . اقلطم هتتاف

 اهكرتف ءارشلا هب عقو امم رثكأب يرتشملا ريغ هربخأ نإو : فنصملا لاق

 و ى هتتاف لجنآ وه اذإ .ذ لجاع نمثلا نأ وجرأ : عيفشلا لاق نإو « هتتاف

 ٠ هتتافو تلطب اهضعب ( ذخأف هتعفش تمس .ب

 اهذخأ نإف ةعفشلا ميلست ىلع ةرجألا حيفشلا ذخأي الو : « ناويدلا » ىفو

 ذخأي نأ ىلع ةرجألا ذخأي الو اهدرب ال : لبقو “ ةرجالا دريو تلطب دقف

 ىلطبت الف يرتشملل ليكولا اهماسأف ةعفشلا ذخأي نم عيفشلا لكو نإو ى ةعفشلا
 ىقاب ينو ت هيف ةعفشلا تلطب عيب ام ضعب يف ةعفشلا لطبي ام عيفشلا لعف اذإو

 . لحلاو سنجلا فلتخا ولو عفشي ام

 عفشي امم اهوحن وأ ( اضرأ ) رثكأ وأ ( ةثالث ) وأ نانثا ( ىرتشا نإو )

 ( اهعيفش مهدحأ و ) دحاو نمثب ةدحاو ( ةقفص يف ) ادعاصف ( دحاو نم )
 اهميفش هلوق ىلإ دئاع ( مهعم رتشي مل ول ) هلوقو ىرتشا ام ىلع قباس ببسب
 مهدحأ و دحاو نمثب ةدحاو ةقفص يف ( كلذك اهوعاب وأ ) رتشي مل ول اهعفشي يأ

 ( هئاكرش ءابصنا كردي الف ) مهعم عبي مل ول عاب ام ىلع قباس ببسب اهميفش
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 دعب هقدصأ وأ هبهو وأ عفشي هب ام عاب ىتح عيفش اهكرت نإو

 ٠ ٠ . ٠ ك راتخملا ىلع هتناف ءارشلاب هملع

 ةعفشلاب هكيرش هارتشا ام دري الف يرتشملا نم ةعفشلاب عيبلا يف وأ ءارثلا يف

 دحاو نمثو ةقفص يف عيبلا وأ ءارشلا يف مهل هتكرش نأل هكيرش عاب ام الو

 نال حصت مل ضري مل ولو هاضرب تحص امنإ ةقفصلاو ى امهل كرتو ةعفشلل ميلست

 نأ ىلع اهلك تيرتشا وأ « هاضرب الإ همهس عيب حصي الو اهلك تميب الثم ضرألا

 ءارمثلا وأ عيبلا مت دق اذإف“هاضرب الإ ءارسثلاهل حصي الو ءارشلا امولعم ايهس هل

 ذخأيو “ هعم هتقفص دحتت مل ام ةعفش كرديو ةعفشلاب هدري الف هئاضمإو هاضرب

 هنآل هارتشا يذلا هبيصن ال عئابلا وأ يرتشملا كلذ ءاكرش ءابصنأ رخآلا عيفشلا
 لكلف ةقفصلا تدحتاو نمثلا ددمت وأ نمثلاو ةقفصلا تددمت اذإف هلثم عيفش

 عفشي لك ءارسثلاب ثداح ببسب وأ اقلطم مدقتم ببسب رخآلا ةعفش دحاو

 . هدعب نم

 (هقدصاواهبهو وا عفشي هب ام غاب ىتح عيفش) ةمفشلا يأ ( اهكرت نإو )
 ءا رشلابهماعدعب ) كلملا جورخ هوجو نم كلذ ريغ وأ اش“رأ وأ ةرجأ هاطعأ وأ

 نألو“ةعفشلا هب ام يهو ةفشلا ةل آ دقفل و امهل كرت كلذ نأل ( راتخا ىلع هتتاف
 هتوفتال :لبقو “ كيرشب سيل وهو ةكرشلا ةهج نم ررضلا ةلازإ ةعفشلاب دوصقملا

 هكلم نم هجرخأ امنإ هنألو ى ةعفشلا ريغ ةعفشلا هب ام هكلم نم هجارخإ نال
 هعيب لبق ميب ام عفشي وهف هكلام ىلإ ةعفشلا هرجو هب هل ةعفشلا قح توبث دعب

 هجرخأ وأ ةعفشلا هب ام عاب نإو : ليق ايناث وه عاب ام عفشي لوألا يرتشملاو
 دنع هتعفش تتبث اهب مكاحلا كح : ليقو ى ةعفشلا ذخأ دعب هكلم نم ام هجوب
 ءارشلاب لالب هدعب هجرخأ وأ ءارشلا لبق هجرخأ نإ اقلطم هتتافو رثكألا

 ى هب ملع الب هدعب جارخإلاب اهتاوف مدع فنصملا مالك موهفم وهو حيحصلاو “ لبق
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 ًاعبارف ًثلاثف ًاينث مث عبر هنم رخآل عابف عيفش هلو نادف هل نمو
 ناثل الوأ دصق نإو ى اهرخآ ىلإ كلذك مث ، لوألا عفش نإ هعيفشلف
 > هلبق ام ال ٥ دعب امو هلف

 ملع ريغ نم هضرأ عاب اذإو : ليق ذإ فالخلاب املاع سيلف هيلع عامجإلا ىعدا نمو
 اهنأ رهاظلاو كلذك سيلو روذعم هنأل رهاظلا يف ادحاو الوق هتوفت الف ةعفشلاب

 . ملعي مل ولو هتوفت

 هنأل رخآ هامس ( رخآل عابغ عيفش هلو ) عفشي امم هوحن وأ ( نادف هل نمو )
 امبر هل عاب ( ف ) امئاش ( ايناث ) امبر هل عاب ( مث ) امئاش ( اعبر هنم ) هريغ
 “تايمستلا نم عبرلا ريغ اذك و اعئاش (اعبار) امبر هل عاب ( ف ) امئاش ( اثلاث )
 وأ عابرأ ةثالث عيب ىلع رصتقي نأ لثم اهريغ وأ عابرألا بعوتسي مل نإ اذك و
 ايمل امبر مث نيلجرل امبر عيبي نأ لثم ادعاصف نيتيمست عمج وأ سامخأ ةعبرأ
 ال امبر مث نيلجرل امبر عيبي نأ لثم نهضعب يف ادعاصف نينثا عمج وأ اذكهو
 هعيفشلف ) عيبلا هل وأ محل وأ اهل رركت نم ىلإ رظنلاب هل امير مث امه دحأل امبر مش

 ناو ى اهرخآ ىلإ ) بيترتلا ىلع ( كلذك ) يناثلا ( مث لوألا ) عبرلا ( عفش نا
 ناك نإ ( هدعب امو ) هيلإ دصق ام ( هلف ) عبارل وأ ثلاثل وأ ( ناثل الوا دصق

 رم اك عيبي نأ لثم اضيأ هلف دعب ددمتي مل نم مهس الإ ( هلبق ام ال ) ءيش هدمب
 هتاف ثلاثلا عبرلاب أدب اذإف هل امبر مث امهدحأل امبر مث امهل اعبر مث نيلجرل امير
 رخآلا بوني ام هلو « لوألاو ى يناثلا عبرلا نم عبرلا اذه بحاص بوني ام

 ايف لبق ام هتاف امنإو ايل لوآلا عبرلا نود هدعب امو هلف يناثلاب أدب نإو ى ايهنم

 عئابلاداحتاو يرتشملا داحتال هلبق امل كرت دحاول هدصق نأل هانركذو فنصملا ركذ
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 . رهظألا وهو : ليق ، ءاش ابيأ نمو ةيادبلاو لكلا هل زوجو

 . اقافتا ءاش مهيأب أدبي نأ عيفشللف عابرألا يرتشم ددعت نإو

 ةرمب نيرتشم وأ نيعئاب نم ةدقعلا تناك ذإ دحتملا ةلزنم ايهنم ددعت ام ليزنتل وأ

 نأ عم ةعفشلا هل تحص امنإو ى هتبتر يف هنآل دعب ام تفي ملو اذكهو ةرمي مث

 اعوفشمن وكي ال عيفشلاو اعيفش نوكيف اكيرش يرتشملا هب ريصي لبق ام كرت
 الوأ عفشي نأ هلف ءاش ام كرتو ءاش ام ةعفش هلف كرتلا ىلع ةعفشلا قبسل هبلع

 [امبارو ايناث عفشي نأ هلو ى اذكهو اعبار كرتيو اثلاث عفشيو ايناث كرتيو

 كرتيو ءاش ام لك عفشي نأ هلو ى اعبارو الوأ عفشي نأ هلو « اثلاثو الوأ كرتيو

 نموةيادبلاو لكلا هل زوج و ) هلبق ام عفشي الف ائيش عفش اذإ هنأ الإ ءاش املك
 الو ص ءاش مهأب ءدبلا يف فعض ال هنأ يدنعو “ ضيرمت ةغيص ( :ليق ءاش اهأ
 ةدح ىلع ةدقع لك دارفنال فيعض هنإف ةرم لكلا ةعفش فالخب هلبق ام هتوفي

 اهلبق لطبي ام اهيف سيل ةيمستل هدصق نأ ىلع ءانب ( رهظألا وهو ) « اهمامتو
 يرتشملا ددعت اذإ اه ىلع سايقو ى هلبق ام طاقسإب هاضر ىلع لدي ام هيف الو

 . . هلوق يف روك ذملا ددمتلا

 ًاعبر عيبي نأ لثم تايمستلا نم اه ريغ وأ ) عابرألا يرتشم ددعت نإو )

 امبر مث نينثال اعبر عيبي وأ “ عبارل امبر مث ثلاثل امبر مث ناثل عبر مث دحاول

 تافرصتلا نم كيذ ريغ وأ نيرخآ ةعبرأل اعبر مث نيرخآ ةثالثل اعبر مث نينثال

 نألىل'وأ ىلوألاو « عابرألا ياب وأ نيرتشملا يأب يأ ( ماب أدبي نأ عيفشللف )

 نأ عم ( اقافتا ءاش ) ءالقعلا ةلزنم هليزنتل الإ ءالقعلا ريغل لمعتسي ال :ريمضلا اذه
 ىرتشا نإو ،اهكرتي وأ يرتشملا اهعطقي مل ام ةعفشلا ذخأ هل نأل بترتم ءارشلا

 بناجب نم لك عاب قح لجرلا اهعفشي ملو رخآ لجر بناجب تناك اراد لجر
 :ليقو ى هبنجي يتلا الإ دريال : ليقف لكلا دري نأ لجرلا دارأف هراد رادلا كلت
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 دحأ نم ىرتشا نمو ، ددعتم وأ دحاول ةعبرأ اهعاب نإ اذكو
 ةعفشلاب هل يقابلا ةعفثلا هيلع كردي مل اهفصن قحتسا مث ضرأ

 ‘ كح ١ ي

 ىلوآلا لبق ةرخآلا دري نأ امإو ‘ عيبلا يف بيترتلاب وأ ةرم ءاش نإ لكلا دري

 هولاق « اهريغ كردي الف ىلوألا ملسأ نإو « هتعفش كلذب لطبي الو كلذ دجي الف

 . « ناويدلا » يف

 اضيأ عفش ام هل رج ىرتشا ام رخآ هنم عفش مث هب عفشف ائيش ىرتشا نمو
 عابرألا ياب أدبي نأ عيفشلل ( اذكو ) ى ىرتشا ام الإ هل ام : ليقو ى نمثلا

 لجرل امبر اوعاب نأب ( دحاول ةعبرأ ) عابرآلا يأ ( اهعاب نإ ) اقافتا ءاش الثم

 كلذك ( ددعتم ) ا ( وأ ) بيترتلا ىلع هل امبر مث يهل امبر مث ى امبر هل اوعاب مث
 ، رخآل امير مث ك رخآل امبر مث رخآل امبر مث ‘ دحاول امبر اوعسي نأ لثم
 : ام ذخآلا هل نأل ى ءاش امب أدبي نأ و ءاش ام كرتيو ءاش ام عفشي نأ حيفشللف

 تارب دحاول ةعبرأ عاب نإ هنأ رهاظلاو ى يرتشملا هيلع اهعطقي وأ اهكرتي

 أدبي لوقو 2 هنع ى دمت ام هنع طقسيو بيترتلا ىلع عفشي لوق : نالوقلا هفف

 . رهظألا وهو « ءاش اهبأب

 لومفملل ءانبلاب ( "قحتسا مث ) “عفشي ام وأ ( اضرا دحأ نم ىرتشا نمو )
 ىلع يأ ( هيلع ) لوعفملل ءانبلاب ( كردي مل اهفصن ) يرتشملا ريغ قحتسملاو
 فصنلل قحتسملا لجرلا كردي ال يأ يرتشملل يأ ( هل يقابلا ةعفشلا ) يرتشملا

 تبثت مل هنأل ى ( كحلا يف ) « كردي » ب قلعتم (ةعفشلاب) يرتشملل يقابلا فصنلا
 نيبوهنيب اهف امأ و“ءارشلا دعب وهو هب كحلا و قاقحتسالا دعب الإ قحتسملل ةكرشلا
 مل ام عيب ةحص ىلع ءانب كلذو ى عيبلا لبق ةكرشلا مدقتل ةعفشلا كردي هنإف هللا
 ةدقعلا لاتشال لكلا خاسفناب لوقلا ىلع امأ و؛هدحو قحتسا ام خاسفناو قحتسي
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 هب عفشيو هب كردت مل ةعفش هب بجت امم هعيب دعب لصأب ثدح امو

 . . هدعب لاز ولو هلبق ناك نإ

 الوق « ةكرشلاب يرقشملا ملع نإ ميبلا "حصي الو ى الصأ ةعفش الف ى زئاج ريغ ىلع

 هيلع يعدانإ ملع ام هنأ نيميلا هيلعو“زئاج ريغ ىلع ادصق ةدقعلا لاتشال ادحاو

 نم دنع عازنلل ىتحتسملاو عئابلا عفارت اذإ : وه امنإ فنصملا هركذ امو « للا

 عقي ملو اعفارت وأ عئابلا نعذأ لب امفارتي مل نإ امأو ع ىقحتسملل مكحف امهنيب كحي

 مكحف امفارت اذإ و ى عيبلا تبثأ نإ يقابلا ةعفش قحتسمللف قاقحتسالا حصو مكح

 . ةعفشلا هربغلف قحتسملل

 كلم نم هجارخإ دعب وأ ( هعيب دعب ) لصأ ين يأ ( لصاب ثدح امو )
 ريغو راوجو ةيقاسو ىسرمو قيرطك ( ةعفش هب بجت امي ) هيلع عفشي اجارخإ
 ( هب عفشيو ) “عيبلا دمب هثودحل ةعفش ( هب كردت مل ) هب عفشي ام لك نم كلذ

 (هدعب لاز ولو )عيبلا لبق يأ ( هلبق ناك نإ ) انلتثم اك ةعفشلا هب بجحت امب يأ
 لبق لاز نإ هنأ هلباقمو ‘ خيشلا هاكح يذلا رثآلا هيلع رصتقا حوجرم لوق ىلع

 ع۔يفش اهكرت نإو : هلوق هلمش اك حجارلا وهو ى ةعفشلا كردي الف هب عفشي نأ
 ص « رثألا » مالك ةياكح هضرغ نأل هركذي مل امنإو “ خلإ ‘ عفشي هب ام عاب قح
 وه هطاقسإ ناكل فنصملا هطقسأ ولف ى خيشلا اذك و هيف روكذم ريغ وهو

 راتحملا هنأ ماهيإ وأ ءادحاو الوق عفشي هنأ ماهيإل اعفاد ناكو راصتخالل بسانملا

 . كلانه رم ام همدعو ءارشلاب ملعلا يفو « هيلع رصتقا ذإ

 الف ةعفشلا "ةدرب نأ لبق يرتشملل هبيصن عيفشلا عاب نإو : « ناويدلا » يفو

 ؛ ھ ا اهك ردي هنإف يرقشملا ربغل هعاب نإو ى اهدرب : لىقو 0 كلذ دعب اهدرب

 نإ نكلو ى دعب وأ لبق تثدح اهب عفشي الف ، حيرلا عنمو لظلاو دودحلا امأو

 الو ةل ذغغ لجر ضرأ رادج ىلع تناك نإ و “ ضعب دنع ةعفشلا هيف راوج ناك
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 .كلسم اهف امهل ناك نإ الإ ةلخنلا اهمفشت الف ضرألا ىلع ىقسم الو اهل قيرط

 لك ىلعو اهضرأ اومستقا رئب ءاكرش نيب ناك نإو « اهيلإ قيرط وأ اهيقسل
 مهريغل ءاملاو ضرآلا نم هبيصن مهدحأ عابف ى اهمف يف ءاكرش مهو ،قيرط هبحاصل
 يف ةعفش الو ى ةميقلا نم هبانمب هذخأي رئبلا مف يف هل يه امنإف هتمفش مهدحأ بلطف
 اذإ : ليقو ثءاملاو مفلا عفشيو عيبلا ضقن بلط نإ يرتشملل ةعجر الو ضرألا

 نإو “ ةعفشلا ايهنيبف هراج دودح نم هضرأ دودح فرمت الو اهضرأ تقصالت

 ص ةيقاس وأ قيرط وأ ةكرشب الإ اهنيب ةعفش الف دىماوجلاو دودحلا اهنيب تعطق

 . ملعأ هللاو ث « جاتلا ه يف هركذ
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 ةعفشلا ماكح أ يف

 .( “عيفش عفشي مل ) هتايح يف ةعفشلا هنم ذخؤت ملو ( رتشم تام نا )

 ذخؤت امنإ ةعفشلا نأل ث ( عفشي » ب ةيلومفملا ىلع بصنلاب ( هثراو ) « نيونتلا
 ص ( هتايح يف ) ةعفشلا عيفشلا ىبحأ نإ الإ يأ ( اهايحأ نإ الإ ) يرتشملا نم

 وأ مايأ ةثالث يف اهيخارت ىلع ءانب ةعفشلا ىلع هنأ دهشأ نأب يرتشملا ةايح٦يف يأ

 روفلا لوق ىلع ولو اهذخأ نم هل عنامل دهشأ وأ ى اهتدم يف فالخلا ىلع ةثالثلا ريغ

 يف هتوم دعب كردتنأ نع الضف هدنع ةنامأ الو يرتشملا ةمذ يف تسيل ةعفشلانأل
 اهذخأي مل ثيحو ى الف الإ و هل تحص عيفشلا هذخأ نإ لب ى هارتشا يذلا هلام

 نالو ى ايف اكرت تام ىتح اهكرتو هل اتاوف هتوم ناك اهيحي ملو تام ىتح هنم
 ذئنيح اهنأل هل تتبث اهايحأ نإو « ىوقأ ثرإلاو هذبجت ةعفشلاو هذبجي ثرإلا

 ،يرتشملاتوم دعب هب اهقثلعت بحصتساف عوفشملا تقلمتف اهميلست يرتشملا مزلي
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 { راتخملا ىلع ثروتو هدعب .اقلطم هثراو اهذخأ اهذخأ لبق تام نإو

 : اهايحأ نإ الإ : ليقو

 اهك ردي اك اهك ردأ يرتشملا تام ىتح عيبلاب ملعي مل نإ هنأ هللا دبع وبأ رهظتساو
 ملع ولو عيفشلا اهك ردب : لبقو ء ادعاصف ثلاث وأ ناث عيب دمب الإ ملعي ل اذإ

 ىتح ملعي مل وأ ءايحإلا دجي ملو لاصتاب ءارثلا بقع يرتشملا تام ولو ىيحي ملو
 . ءايحإلا مدعل هتتاف هلك كلذ يفف تام

 عيفشلا ثراو : ( هثراو اهذخا اهذنخأ ليق ) عيفشلا ( تام ناو )
 دقو « تام هنآل كلذ ( و هدعب ) ال مأ هتابح يق عيفشلا اهايحأ ( اقلطم )

 ةعفشلا هل نم عيبي نأ ةعفشلا عيبو ى عابتو بهوتو ( ثروت ) اهنألو اهكلم

 يرتشي وأ ى اذه إلإ هل ببس الو ي عفشيو هل نوكتف ى اهقحتسي ال نمل هتعفش
 قلطمو ةعفشلا ةبه اذك و “ىرقشا ام هدي نم ذخؤي الف ةعفشلا عيفشلا هل عببيف

 تسال ثروتب قلعي وأ ثروتو ذخأ هعزانت ( راتخا ىلع ) كلملا نم اهجارخإ
 ةثروف ثروت اهنأ ههجوو ى عيبرلا يبأ لوق كلذو ى اهذخأ ةطساو اهثرإ

 اكو ص هوثرو يذلا كلملا هةرج "قح يهو ةثوروملا هلاومأ رئاسك هماقمب عيفشلا

 يف لجالا نأ ريغ لاملاب قلعتملا رايخلا يف اههماقب اهتثرو رايخلاب نيميابتملا نأ
 . امهدحأ توم وأ اهتوم عم ولو رايخلا ءاقب ىلع ايهنم ةدهع رايخلا

 لاح يف اهميفش ( اهايحأ نإ الإ ) ‘ عيفشلا ثراو اهذخاي ال ( : ليقو )

 ءايحإ نودو ذخأ نودب هتوم نأل ص رامع ني يفاو دمحم يبأ لوق وهو “ هتايح

 ةثرو هدرب ال بصلا "نأ اكو 2 بهوت وأ عابت وأ ثروت هدنع تسدلو « امل كرت

 الإو ملع نإ هب ىضر ءايحإ البو در الب هتوم نأل يرتشملا همحي مل نإ يرتشملا
 مزليف عئابلا لامب قلعتي مل وهو ص تام وأ عئابلا يبح ءاوس اوؤاش نإ هوَدر
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 ًاثالثأ هنم اهاثرو وأ اهل اهعاب وأ ةعفش نينثال بهو نمو

 كلم لاقتنا امم امهنأ الإ ىضر الب ثرإلاو ىضرب الإ نوكي ال عيبلاو “ هتثرو
 ؛ثراولا مزلت ال لامب ىتلعتت مل يتلا قوقحلاو “بيملاب عوجرلا نم ىوقأ ثرإلا و

 ةايح يف ىيحت مل نإ ثراولا مزلت ال سفنألا وأ لاومألا يف تايدعتلا هوجو اذكو
 ننةدلا و ى عئابلا هرك ولو هب ىضرلا زاوجل نيدلا ىلع ساقي الو : ليق 0 مهثروم

 ةثرو ىلع ةرضملا عوزن كردي ال هنأ اكو “ هيلع وه نم ىضرب الإ هك رت "حصي ال

 يه ام هل بهو نم ىلع اهعوزن كردي ال اكو « هتايح يف عزنلا ءايحإب الإ اهثدح
 امعوزن كردي ال اكو ى هدنع ناك نم دنع ءايحإلاب الإ قدصأ وأ هل عيب وأ هيف

 الإ يدمتملا ةثرو ىلع ةيدعتلا كردت ال اكو « هئايحإب الإ هيلع تثدحأ نم ةثرو

 ىحلا نأ لصاحلاو ى خيشلا لوآلا ىلعو “ ليق اهف اهكاردإ حيحصلاو ى ءايحإلاب
 "حصي ال دقع هك رت "نأل ى هل كورتملا ىضر الإ كرتي ال لاملاو اقلطم هك رت زوجي

 وأ يرتشملل امإ اهتبهو ةعفشلا عب نأ ملعاو « كلم لاخدإ هنآل ددمتم نيب الإ

 تعيب نماف زاوجلا ىلعو ى عنملا حيحصلاو ص ذخألا لبقو كيرشلا عيب دعب هريغل
 ص ةعفشلاب يرتشملا نم هدرب كيرشلا عاب ام هل نوكيف اهب عفشي نأ هل تبهو وأ

 هثراو نأ اہهثرإ ىنعمو “ ثروتو يرتشملل يقب يرتشملل بهو وأ عاب نإ و
 كرم ام ىلع هراوج وأ هثروم ةكرش لجأل ةعفشلاب يرتشملا نم هنمثب عيبملا ذخأن

 : يمصاملا لاق

 الطبت نأ اهثرو اهتبه الو ةعفش عيب حصي الو

 وأ ةعفش نينثال بهو نم ) ف بهوتو عابتو ثروت ةعفشلا : انلق اذإ ( و )

 ناثلثو دحاول ثلث ( اثالثأ ) اهئايحإل وأ ثروت اهنأل ( هنم اهاثرو وأ ايمل اهعاي .
 بحاصو > عيبملا يثلث ذخأي نيثلثلا بحاصف ثروو عابو بهو هاعزانت رخآلل
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 يرتشملل امهدحأ اهماس نإو 2 سوؤرلا ىلع ال اهذخأ يف كلذ ىلع مهف

 مهدحأ نتافم اهؤاعفش ددعت اضرأ ىرتشا نمو 0 طقف همهس قابللف

 ء طقف هثرإ هلف هتثرو نم دحاو اہيلإ قبس نإو 0 نيقابلل يبف

 ع هتمق مايقلا وحن هل رامضإلا حصي هنأل قلطم لوعفم عيبملا ثلث ذخأي ثلثلا
 لاحلا نوكي ال ذإ ليلدل فذحلا درجم نم لاح نيرخآلل ردقيف الاح هنوك زوجيو

 ؛ةقيقح :ليقو ى زاجم نينثا ىلع ةعامجلا ةغيص قالطإ و نانثالا يأ ( مهف ) ًآريمض

 ريغو ( سوؤرلا ىلع ال اهذخأ يف ) تايمنتلا نم روكذملا ( كلذ ىلع )
 نينثالا ذخأ يأ (امهدحأ اهملس نإو) “ثالث الإ و نينثالا لثم ثالث الإ و نينثالا

 ،(طقف همهس يقابللف يرتشمال) ايل يه ةميبملا وأ امهليثراولا: وأ اف يه ةبوهولملا
 امأو ى يقابلل ةعفش الف ءارثلا لبق يرتشملل هتعفش بهو وأ امهدحأ عاب نإو
 يهف يرتشملل امهدحأ اهملس اذإف « ءارش وأ اثرا وأ ةبه ال ةلاصأ ناعيفشلا
 عيفشلاو ى عيفشلاك وهف عيبلا دعب يرتشملل ةعفشلا تبهو اذإو « ًامىمج رخآلل

 . عفشي ال

 وأ ةعفشلا يأ ( يهف مهدحأ تامف اهؤاعفش ددعت اضرأ ىرتشا نمو )
 ملاسلا ركذملا عمج نونلا حتفو فاقلا رسكب _ ( ًنيقابلل ) ةعفشلاب ضرألا

 ع (طقف هثرإ) اهنم ( هلف هتثرو نم دحاو اهيلإ قبس نإو ) ‘ قبس نكي مل نإ
 اهنأ ىنعمب رامع نب يفاو دمحم يبأ لوق ىلع نبقابلل يهف : هلوقب ديري نأ لمتحيو

 اهبحي مل نإ : هلوق ىلع مهل تسيل ذإ مهضعب وأ تيملا ةثرو اهيلإ قبس ولو « مهل
 ه۔ذأ خلا اهيلإ قبس نإو .: هلوقب ديريو ط هماقمب هتثروف اهايحآ نإو “ مهثروم

 ص يحلل اك اهيحي مل ولو تيملا عيفشلل اهنأ : رخآلا لوقلا ىلع ءانب همهس قباسل

 - ( هه -



 كلاهلا ةثرو نإو ء اهلك اهذخأ نييحلا نيعيفشلا نم دحاو نإو

 دحاو نإو ‘ يحلل رخآلاو مهثرإ ىلع اهفصن ةثروللف نيمحلا دحأو

 يحلل اهعابرأ ةئالثو ثراولل اهعبرف نييحلا نم دحاوو ةئرولا نم

 رسكب وأ - ءايحألا ءامفشلا وأ (نييحلا نيعيفشلا نم دحاو) اهيلإ قبس (نإو)
 نمل ةعفشلا نأ ىلع ءانب ( اهلك اهذخأ ) نيعمج نانوكمف اهيف - نونلا حتفو ءابلا

 . طقف همهس : ليقو « اهيلإ ىبس
 ةثروللف نييحلا ) نيميفشلا ( دحأو كلاهلا ةثرو )ابيلإ قبس ( نإو )

 ( يحلل رخآلا ) فصنلا ( و ) مهثروم ماقم يف مهنأل ( مهثرإ ىلع اهفصن
 يحلا مساقف يحلا ةلزنمب ةثرولا ريص '١ءيجي ملف رخآلا يحلا امأو“ةعفشلل يراجلا

 نم دحاو ) اهيلإ قبس ( نإو ) “ ثلث يحللو ثلث ةثرولل : ليقو ى نيفصن
 نأل قباسلا ( يحلل اهعابرأ ةثالثو ثراولل اهعبرف نييحلا نم دحاوو ةثرولا
 ثرإلاب هل يذلا ثلثلاب لزني ثراولاو ى اهلك اهذخأ هل - ليق - يحلا عيفشلا

 ثلثلا بحاصلو « اهعابرأ ةثالث لكلا بحاصل راصو “ صصحلاب اهومستقاف

 ةثالث يحلل ناكل نييحلا دحأ و ناثراو قبس ولف “ ثلثو لام ةلزنمب هنآل اهعبر

 ةلمجلاف « ةعبرأ اهثلثو لام يه رشع ينثاك لام يثلثو لام ةلزنم كلذ و ‘ سامخأ

 . رشع ةتس

 ص ةعبرأ وأ ةثالثل نيعبفشلا دحأ بهو وأ عاب نإ اضيأ كلذك و : خيشلا لاق

 ةثرولا دحأ قبس نإو ى اهلك مهل يهف اعيمج ةثرولا قبس نإو : ىبحي انمع لاق
 ننراثلث نييجالف اميمج اوؤاج نإو ى ثلثلا ثراولل و اهثلث يحللف نيبحلا دحأ و
 يحللف نييحلا دحأو تيملا ةثرو قبس نإو ع اورثك وأ اوثلق “ ثلث ةثروللو

 )١( لصألا يف اذك .
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 مهنم لك كرتو اهذخأ لبق اوتاف ةثالثل اهتعفش اضرأ ىرتشا نمو

 { اوقباست نإ قباسللو اعم اهوتأ نإ « سوؤرلا ىلع مهنيب يهف ادحاو

 عيفشلا جوزت مث عيفش اهلو اهارتشا نإو .ث طقف اهثلث هل : ليقو

 اهيف هعم لخدت مل هتعفش ذخأ مث لصألا يف هل ام فصن ابقدصأف ةأرما

 اهلثم ضوع اهل رسيلف يرتشملل اهملس نإو « ملعت مل وأ تملع اهقادصب

 املو اضرأ لجر نم لجر ىرتشا ول كلذك و « مهثرإ ىلع فصن ةثروللو فصن

 نيعمفشلا نم اهقبس نملف هل اهعاب وأ امهريغ لجرل امهدحأ اهبهوف ةثالث وأ ناعيفش
 ةثالثل ةرم لوأ اهبهو وأ امهدحأ اهعاب نإو ، هل بوهوملا وأ يرتشملا وأ نيلوالا

 نإو “سوؤرلاىلع مهنيبف رفنلا وأ هل يهف لوألا عيفشلا اهيلإ قبس نإف رثكأ وأ

 مل بوهوملا و أ 2 نيرقشملا رفنلل فصنلاو لوألا عيفشلل فصنلاف امىمج اوؤاج

 . سوؤرلا ىلع اورثك وأ اوثق نيثراولا وأ

 اوتامف ) رثكأ وأ ةعبرأ وأ نينثال وأ ( ةثدلثل اهتعفش أضرأ ىرتشا نمو )
 تسم لك ةثرو نإف « رثكأ وأ ( ادحاو ) اثراو ( ( مهنم “لك كرتو اهذخأ لبق

 ص دحاو تقو يف ( اعم اهوتأ نإ سوؤرلا ىلع مهنيب يهف ) همه مهلف هماقم
 اهفصنو ةثالث اوناك نإ (طققف اهثلث هل : ليقو ى اوقباست نإ قباسلل ) يه ( و )
 ح عيفش افو اهارتشا نإو ) 4 اذكهو ةعبرأ اوناك نإ اهعبرو نينثا اوناك نإ

 هعم لخدت مل هتعفش هتعفش ذخأ مث لصألا ف هل ام فصن اهقدصاف ةأرما عيفشلا جو
 لخدت م اهنأل ضرآلا فصن امهل سيلف ( اهقادصب .) ضرألا كلت يف يأ (اهيف

 سيلف يرتشملل اهماس ناو ى ماعت ل وأ ) كلذب (تماع) قادصإلا دعب الإ هكلم
 اهل امنإو ع اهذخأ كرت لب ضرآلا كلت كلمي مل هنأل ( اهلثم ) فصن ( ضوع اهف
 هكلم نم اهجرخأ مث قادصلا دقع لبق اهكلم ول اضوع
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 هيلع اهلف عفش مث 2 كلذك اهقدصأو ءارشلا دعب اهجوزت نإو

 اهل نكي مل نأ الإ ‘ تملع نإ ال ، كلذب ملعي مل نإ ضوع
 قادصل درت : ليقو ، هضوع ذئنيح اهل بجيف ىرتشا ام ريغ قادص

 ذخأ نإو ث تلهج وأ تملع تلخد عيفشلا اهملس نإو س اهلثم

 ء تلهج نإ ذخأ ام ضوع اهلو ء يقابلا يف تلخد اضعب

 ةأرملا قدصأ يأ ( اهقدصأو ءارشلا دعب ) ىرتشا نم ( اهجوزت نإو )
 ءانبلاب عيفشلا وأ لوعفملل ءانبلاب يرتشملا (عفش مث كلذك) لصألا يف هل ام فصن

 يذلا روكذملا ( كلذب ملعي مل نإ ) اهلثم فصن نع ( ضوع هيلع اهلف ) لعافلل
 قادصلاب اهكلم نأل ةأرملا كلتل ةعفش الو ى هريغل ةمفش هيف ىرتشا ام نأ وه
 اهجوزل هب يذلا لصألا نم اضعب اهل نأب اببس امل نأ كلذو « ءارشلا دعب ثداح
 م نأ الإ تملع نإ ) امهل ضوع ( ال ) ءارشلا دعب اهكلم ثدح اهنكل ى ةعفشلا

 ةحوتفم نأو عطقنم ءانثتسالاو ( ىرتشا ام ) فصن ( ريغ قادص اه نكي

 يأ ( هضوع ذئنيح امل بجي ) يه ( ف ) هريغ قادص امل نكي مل نإف ى ةزمهلا
 درت : ليقو ) ' طقف ريغلا فصن الف اهريغ اهلو تملع نإو « هفصن ضوع

 . ابسنو الامجو ةيبيث وأ ةيركب ( اهلثم قادصل

 ضرألا هنأل ىنعملل ارظن هثّتنأو ىرتشا ام وأ ضرألا يأ ( اهملس نإو )

 ( ذخأ نإو « تلهج وأ تملع ) ضرألا فصنب ضرألا يف ( تلخد عيفشلا )

 كرتيو اضعب ذخاي نأ هل زوجي هنأ ىلع ءانب ةعفشلاب ضرألا نم ( اضعب ) عيفشلا
 ةقفص يف اعقاو اضعب ذخأف تاقفص وأ نيتقفص يف ءارثلا نأ ىلع وأ اضعب
 (تلهج نإ) ذخأ ام فصن يأ عيفشلا ( ذخأ ام ضوع اهلو ابلا يف تلخد )
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 2 هتعفش عيفشل ا ذخأ قا دصإ و ةبهو عيبك رتشم لعف لطبيو

 ىلع ىرقشا ام فقوتل عيفشلا ذخأ ام ضوع امل سيلف تنلع نإف ى تدع نإ ال

 تلخدو عيفشلا لعفي مل ام ملع فلكت الو 4 اهتدصأ امب ررغ اهلهج و ةعفشلا كرت

 هنأ ثبح نم اهكرتب ال عيبلاب يرقشملا كلم يف هلوخدل ةعفشلا كرت نإ هبف
 اهذخأ نأل « كلم يف الاخدإ اهذخأ ناك ولو اهذخأ يف ناث دقع ىلإ جاتحي ال
 . اهلثم فصنلاو ضرألا ريغو ‘ مدقت لعفب لاخدإ

 ثنح مث ‘ عيفش اهلو اضرأ لجر نم لجر ىرقشا اذإ و : ىبحي انمع لاق

 نأ يرقشملا ىلعف ةعفشلا ذخأي نأ لبق نم نيكاسملل ايهلاوماب عيفشلاو يرتشملا
 سيلو “اهريغ نم هيطعيو اهنم هيطعي الو هلام رشع عم ضرالا كلت رشع يطمي

 . ها ثنحلا دعب الإ ةعفشلاب اهدري مل نإ هلام رشع عم اهرشع يدؤينأ عيفشلالع
 عيفشلا اهذخأي مل ام يرتشملا كلم يف ةعفشلا ذخأ لبق اهنأل : خيشلا لاق

 (قادصإو) نهرو ( ةبهو عيبك رتشم ) ةيلوعفملا ىلع بصنلاب ( لعف لطبيو )
 رمآلا لطمتيو ءيش ةعفشلا عطقي مل ام مايأ ةثالث وأ نينس ثالث ةعفشلا ةدم يف
 ةيلعافلا ىلع عفرلاب ( ذخأ ) ةعفشلا تقول دح ال : لاق نم لوق يف لكشيو

 امهلو اضرأ لجر نم لجر ىرقشا نإو : ىيحي انمع لاق ص ( هتعفش عيفشلا )
 هلف هتعفش عيفشلا ذخأي نأ لبق نم رجألل وأ هللا هجول يرتشملا اهلعج مث عيفش

 لثم يف هلمجيلف اهنمث نم يرتشملا هنع ذخأ امو ى يرتشملا نم كلذ دعب اهذخأ

 لجر ىرتشا اذإو “يرتشملا لعف ام ىلع ةيضام يهف عيفشلا اهك رت نإو « كلذ

 هتعفش عيفشلا ذخأي نأ لبق نم يرتشملا اهعاب مث ‘ عيفش اهلو اضرأ لجر نم
 هريغل اه"الو وأ هئاكرش عم اهمسق وأ اهارك أ وأ اهنهر وأ اهقدصأ وأ اهبهو وأ

 يرتشملا لعف ام ع۔۔مجف ى اهذخأ كرتو عيفشلا اهماس مث « اهيف عئابلا لاقأ وأ
 . ها ص يرتشا لعف ام عيمج لطبأ .اهذخأ نإو ع زئاج وهف انركذ امم

_ ٥٩ ٤ - 



 ثلاثل اهعاب مث نيرشعب رخآل اهعابف ريناند ةرشعب ًاطرأ ىرتشا نف
 لوألا عفش نإف ، اهارتشا امب ءاش مهيأ نم اهذخأ اهعيفشلف نيثالثب

 > ذخأ ام لك درو ثلاثلاو يناثلا لعف لطب

 لعجو هلاب ثنح اذإ امهريغ نم يأ اهرشع همزل امنإو : خيشلا لاق
 اهنم مزلي ةعاطلاو ةعاط كلذ نأل هللا هجو يف عيفشلا نم ذخأ ام
 . يرقشملا لعفل الطبم ةعفشلا ذخأ ناك اذإو ص هسفن مزلأ ام فلكملا

 مث ) ارانيد ( نيرشعب رخآل اهعابف ريناند ةرشعب اضرأ ىرتشا نمف )
 امي ءاش مأ نم اهذخأ اهعيفشلف ) ارانيد ( نيثالثب ثلاثل ) رخآلا كلذ ( اهعاب
 نأ لثم ى هل حصت ال اك ةعفشلا ذخأ نإو ى هنم وه اهذخأ يذلا اذه ( اهارتشا
 ص ناك ايأ هنع اهذخأ نم ريغ دنع اهك ردي ملو هنع تلطب نمثلا نم رثكأ يطمي

 اذه هل عاب نمم اهذخأ هلف تلطب و ى عيبي نأ لبق مهدحأ نم اهذخأ نإ الإ

 نم اهذخأ ىطامت اذإ لاح لك ىلعو ص كلذ دعب نم وأ هيلات وأ هنم ذوخأملا

 رتشم نم اهذخأ نآل يرقشملا كلذ لبق نم ىلإ هل عوجرلا حصي مل تلطبو مهدحأ

 : هاطعأ ةيلوعفملا ىلع بصنلاب ( لوألا عقش نإف ) ى هلبق يرتشملل عيبلل ميلست

 يرقغملا دريلف ( ذخأ ام ) مهنم ( لك درو تلاثلا و يناثلا لعف لطب ) و ةرشعلا
 ىناثلا نم ةعفشلا ذخأ اذإ و ى نيثالثلا ثلاثلل يناثلا دربو ى نيرشعلا يناثلل لوألا

 ىناثلل هدصق ناكو در نيثالثلا ثلاثلل يناثلا اذه ىطعأو < نيرشعلا هاطعأ
 هىلإ هدصق ناكو نيثالثلا هاطعأ ثلاثلا نم اهذخأ نإو ى لوآلا لعفل احيحصت
 ءارشلاب اهولوادت نإ كلذك و : ىيحي انمع لاق ىهلبق يناثلاو لوآلا لعفل احبحصت

 عاتملاو مهاردلا و ريناندلاك نامثألا تفلتخا وأ كلذ نم رثكأ ىلإ دحاو دعب ادحاو

 هنود يفالثلاو رثكأ لوآلا نمث ناك وأ ص ءارشلا يف ىطعأ امب ءاش نمم اهذخأي
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 نم ذخوؤت ال ص هلثم اعيفش وأ » هابأ مهدحأ ناك نإ ةعفشلا هت ومت و

 ‘ باوثل ال هل بوهوم

 دحاوو رثكأ ادحاو ناك وأ ك اذكهو ثلاثلا ن ود عبارلا و ىناثلا نود ثلاثلاو

 زوجي امم ءارسلا ريغب مهضعبو ءارشلاب مهضعب ناك نإ اذك و ؛ ها اذكهو لقأ

 . ءارشلا ريغب مهلك وأ عفشي نأ هبف

 نمثلاب لوألا يرتشملا نعالإ عيفشلا اهدرب ال : ليقو : « ناويدلا » يفو

 هبشأ امو ةراجإلاو ةلحنلاو ةبحلاو عيبلا نم لطاب اهيف يرتشملا لعف نآل لوألا

 ىح هبلات نم درب 7 > هلات نم عيبللا د ر هلعف هنم تذخأ نم لكو > كلذ

 مل تدسف نإو “ زوجي اك رخآلا نم عفش زوجي ال اك عفش نإو « عيفشلا ضبةي
 . دمب ال عجري امك عجري : ليقو ى هلبق نمل ةعفشلاب عجرب

 عفشي ال نبالا (هابأ مهدحأ ناك ) وأ هجوب هنع تعطق ( نإ ةعفشلا هتوفتو )

 هدنع كردي ال عيفشلا نآل ( هلثم اعيفش وأ ) ةجوزو جوز نيب ناك وأ هابأ
 مهيف ناكو دحاو دعب ادحاو ءارشلاب اهولوادت نإو : ىيحي انمع لاقو ى ةعفشلا

 اذه لبق الوأ اهانركذ يتلا هوجولاب هنع اهعطق نم وأ هلثم عيفش وأ عيفشلا وبأ

 نم هلبق ناك نم دنع الو هدنع اهذخأ كردي الف هتعفش عيفشلا نع عطقي ا

 وه مهرخآ ناك نإو ث نيرتشملا نم هدعب ناك نم دنع نم اهذخأ هلو ى نيرتشملا

 الو هدنع اهك ردي الف اهانركذ يتلا هوجولاب هنع اهمطق نم وأ هلثم عيفش وأ هوبأ
 ناك ولو هيبأ نم اهدر ىلإ كلذ عجرمو ى بهاو مهدحأ ناك نإ هلبق ناك نم دنع

 ص ( باوشل ال ) باوث ريغل ةبه ( هل بوهوم نم ذخؤت ال ) يهف ًاريجأ هوبأ
 اهذخأ نإ ةبهلا لطبتو “ هل بوهوملا لبق ناك ءاوس هل بوهوملا ريغ نم ذخؤتو

 بوهوملا نم ذخؤتو ى ارخآ وأ اطسو وأ آلوأ هدعب وأ يناثلل بها ولا لوآلا نم
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 عيب مش لجألا رايخ طرشو نانج وأ راد فصن ىرتشا نمو

 { ماتلا دعب عيبلا يضر مث 2 لجألا لبق هنودب رخآل رجآ فمن

 ‘ يناثلا ةعفش لوألل : لبقف

 هدنع هتدم نإف ‘ دحاو نم اهذخأ دارأ اذإو ى نيرقشملا نم هريغك باوث ةبه هل

 وأ هلبق نم ءارش نيح نم ال كلذ وحنو باوثلا ةبه هل ةبهلا وأ هئارش نح نم
 اهعاب مث نينس ثالث اهيف ثكمف لوألا اهارتشا نإو : ىبحي انمع لاق « هل ةبهلا

 ثلاثلا دنع اهذخأ عيفشللف ثلاثلل يناثلا اهعاب مث نينس ثالث اهيف ثكمف يناثلل

 الف رخأ نينس ثالث ثكم ىتح ثلاثلا دنع اهبلطي مل نإو ص لوآلا دنع ال
 هتدم و لك ةعفشلا ةدم لاوقأنم نينس ثالث ريغ اذكهو « ها دحاو دنع اهك ردي

 تثكم ام دحاو دنع تثكم ولو ‘همداقت قحلا لطبي ال :لاق نم دنع هتوفت الف

 . هيف قبس ام ىلع توملاو كرتلاو عطقلا وحن نم رم امب الإ

 ىلإ ( رايخ ) اا يرتشملا ( طرشو نانج وأ راد فصن ىرتشا نمو )
 تضودب يأ ( هنودب رخآل ) فصنلا ريغ وأ ( رخآ فصن عيب مث لجألا )
 رايخلا عيبل دوقعملا ( لجألا لبق ) الجآ وأ الجاع وأ ادقن اعطاق اعيب رايخلا

 مت نراب لجألا مامت ( ماتلا دعب عيبلا ) لوألا يرتشملا ( يضر مث ) روكذملا

 لوذلل :ليقف ) لجألا لبق لوبقلاب حرص وأ لوبق كلذ نإف ع ركني ملو لجألا
 يأ يرتغملا ةعفش وأ ناشلا فصنلا ةعفش لوألا يرتشملل يأ ( يناثلا ةعفش

 عيبلل لوبق كلذف لجألا لبق عفش نإف ى ءارسثلاب هقبسل كلذو « هنم ةعفشلا

 لجألا لبق لوبقلاب حرصي. تح الوبق نوكي ال : ليقو ى يناثلل ةعفش و لوألا
 هداقمنال يرديخت هءارش نأ عم ةعفشلا هل ناك امتإ و > عفشيف لحالا متي وأ عفشيف

 عيبملا قوقح نم اهنال ص رايخلا طرش ينعا “ طرش ىلع ةعفشلا هتعبتف طرش ىلع
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 : اهعيفش هل لاقف . اهارتشا ضرأب ابيع دجو نإو ء هسكع : ليقو

 ‘ عئابلا ىلع اب ہرتشم اهدرب الو ص كلذ هلف ، هب اهذخآ انأ

 { درلا دعب هب ملع نإ اضيأ اهذخأ هلو

 ىضر ءاش نإو ى رايخلا م نأب هتوفت الو لجالا م امت دعب اهذخأي امنإو ى هيرقشمل

 هنأل : لمق “ بئان ( سع ( حيحصلا وه ذه : ( ليقو ) اهذخأ و لجألا لبق

 دعب الإ حصي ل لوألا ءارش نأل لوألا ةعفش يناثلل : لىقو يأ ء ةلمجلا ىنعم ف

 ماربنا دعب هداقعنا نأل هتعفش يناثلل ناكف لجألا دنع دقعنا هنأكف « لجألا
 دعبو رايخلا لجأ لبق هب مزجو ءارشلا لوآلا عطق نإ اذك و « يناثلل ءارشلا
 رخآلا فصنلا عاب مث لجألا ىلإ هسفنل رايخلا عئابلا طرش ول اذك و « يناثلل عيبلا

 ولو “ ىيحي انمع هلاق « ماتلا لبق عيبلا ىضمأ مث ًامطاق ًاعب لوألا ريغل الثم

 هعطق عيبلاب عئابلا ىضر ىنعمو ى كلذ لمشل لومم يضرو طرش ءانبب ءىرق
 اهك ردي ال ليق ول : ةتس يبأ نب ورمع نب دمح للا دبع وبأ لاق ، لجألا مامت دنع
 . نيتلملاب المع هيجو اهجو ناكل دقملا مدقتل يناثلا الو دقملا ماربنا مدمل لوألا

 يف ىنعمب ءابلاو ( اهارتشا ضرأ ) وحن ( ب ابيع ) يرتشملا ( دجو ناو )
 ص ( كلذ هلف ) بيملا عم يأ بيملاب يأ ( هب اهذخآ انأ : اهعيفش هل لاقف )

 نأ مزحلاو « هتتاف ةعفشلا لجأ ىضم ىتح اهذخأي ملو كلذ هل لاق نإ نكلو
 ىتح ذخآلا مدع هرضيو لوبقلا مدع هرضي الو ‘لقي م ا كلذ لاق ةعفشلا ذخأب

 اضيأ عيفشلا اهذخأ اهدر نو ك ( عئابلا ىلع اع رتشم اهدر الو ) “ توفت

 يأ ( هلو ) ث لاق اك ميب سيل بيملا درو عيفشلل ءارشلا نأل يرتشملا نم

 بصلاب ململا ركذ ( درلا دعب ) بسصلاب يأ ( هب ملع نإ اضيأ اهذخا ) حيفشلل

 الف اهدر ٢ ملعي ل نإ امأو ك 7 اهدر هنأ ملع نإ اهدر عيفشلل روصتي هنأل
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 عئابلا ربجيو يرتشملا اهب بلاطيو 4 عيبب سيل ذإ { هرضي الو

 ‘ ءاش اهبأ نم اهذخأ ًانرتشم عئاب لاقأ نإو 1 هل اهعفدب

 عيب يه ذإ

 (عيبب سيل ذإ) اهدر ( هرضي الو ) ال مأ عفشيأ يردي الو عفشي فيك يردي
 تناكل اعيب ناك ول هنأ باوجلاو « اضيأ ةعفشلا تحصل ميب ناك ول هنأ هيف

 . اعيب سيل نكل اعيب هيلإ درلا ناك ذإ عئابلا نم هل تناكو يرتشملا نم ةعفشلا

 اهبلط نإ عيفشلا ىلإ يأ ( هل اهعفدب عنابلا ربجيو يرتشملا اهب بلاطيو )
 ولو “ نمثلا يرتشملا عيفشلا يطعيف نمثلا هنم درو يرتشملا هدلإ اهدر ولو

 عئابلا نم كلذ در اذإ بيعلا شأرأ عيفشللو « هدريف عئابلا نم هنمث يرتشملا ذخأ
 ص عبفشلل رايخلا نوكي شأرآلا مدعو درلا نيب رييختلا لوق ىلعو يرتشملا وأ
 ضرإ : ليقو “ عيفشلل الو يرتشملل حصي الف ءارشلا خسفنا خسفلا لوق ىلعو

 ! ناويدلا ه يف روكذم فيعض وهو ةعفش الو « درلا هلف اهدر يرتشملا دارأ

 بيعلا عيب : لاق نمو ، عبفشلل وأ يرتشملل ةقفصلا نأ ىلع ناينبم نالوقلاو
 دهشأف هتعفش لجرل ام ىرتشا نمو “ هدنع عيبلا ةحص مدعل ةعفش الف “ خسف

 : لاقف يرتشملا ىلإ عجر مث ةثالث وأ نيموي وأ اموي ثكمف اهذخأ هنأ اهبحاص

 اهلبقأ ال : يرتشملا هل لاقف ‘ لبق اهفرعأ مل ينإف اهدرأ مل اهيلع تفقو امل ينإ
 ص هتمفش نم ذخأ ام فرمي مل ولو عيفشلا تمزل ينم اهتذخأ دقو دعب كنم

 . ذخألا دعب بيملاب اهدر عيفشللو . ها يرتشملل فوقولا امنإ و

 لجأل يرتشملا نم ( ءاش اميأ نم ) اهميفش ( اهذخأ ايرتشم عناب لاقأ نإو )
 ( عيب ) ةلاقإلا يأ ( يه ذإ ) ةلاقإلاب يرتشملا نم هئارش عئابلا نم وأ « ءارشلا
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 ذخأ ام عيفشلا دربو ‘ ءاضقو ةيلوت يف اذكو > راتخملا ىلع

 { عئابلا ىلع ال يرتشملا ىلع ءارشلا لبق هب بيع ىلع علطا نإ

 نم ذخؤتف هيلعو “ عيب خسف ابنأ هلباقم ( راتخا ىلع ) عئابلل يرتشملا نم
 يف اذكو ) ى هل ءارثلا نأل عيفشلا يضر نإ الإ هخاسفإ متي الو ، طقف يرتشملا
 عيفشللف نيد يف هل هاضق وأ هارتشا ام هريغل يرتشملا "ىلو ذإ ( ءاضقو ةيلوت

 دعب هل يتضقملا نم وأ يرتشملا نم اهذخأو « هل ىلوملا نم وأ يرتشملا نم اهذخأ

 نأ همف زوجي ام لك اذك و ى راتخملا ىلع ناعيب ءاضقلاو ةملوتلا نأل ءاضقلا هبف ام

 ولو اهنأ ربتعا وأ هريغ ىلإ دحأ عم قبس عيب خسف ةيلوتلا : لاق نمو “ عفشي

 انه ءاضقلاو ى قباس رخآ عيب ىلع ينبم لب لقتسم ريغ نكل ى ميب تناك

 هدنع عيفشلا نإف ى لقتسم ريغ نكل ميب وأ هريغ ىلإ دحأ عم قباس عيب خسف
 ريجأل هاطعأ وأ هبهو وأ ىرتشا ام يرتشملا قدصأ نإو ى يرتشملا نم اهذخأي
 ىلوملا وأ لاقملل ناك نإو “ يرتشملا نم عيفشلا ذخأي امنإف « هارك أ وأ هنهر وأ

 اهدر هل يضقملا نم اهدر اذإو © عيفشلا هنم درب الف ةعفش ببس هل يضقملا وأ هل

 . رثكأ وأ ءارشلا هب امم لقأ هبف يضق ام

 ءابلا ( هب ) تباث ( بيع ىلع علطا نإ ) ةعفشلاب ( ذخأ ام عيفشلا دريو )
 هب وأ هتردق يذلا تباثب قلعتم ( ءارشلا لبق ) امل ريمضلاو « يف » وأ « مم ,

 ىلع ال ) ءاش نإ من ابلا ىلإ يرتشملا هدرب « دريب » قلعتم ( يرتشملا ىلع ر

 عئابلا ىلع هدري : ليقو ى عيفشلا نم لاملا ذخأ يذلا وه يرتشملا نأل ( عئابلا

 ةلأسملا ترك ذ دقو ص « حاضيإلا ه باتك نم عويبلا نم بويعلا باب يف ردص هبو
 ىلع بيملا يف ةدهعلاو ى اهل فنصملاو خيشلا ركذب يملع لبق قبس اهف
 دنع عئابلا ىلعو ى عيفشلا نم لاملا هذخأل زيزملا دبع نباو عيبرلا دنع يرتشملا
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 رفح وأ ءانبك ، آريثك اهيف لمعف ، عيفش اهلو اضرأ ىرتشا نمو

 . نالوق ؟ ال وأ اهبف ىنعت ام هيلع كردي لبف 3 اهيف عفش مث
 هملع كردي الو

 عيفشلا هدرب نأ الوق « ناويدلا » يف اوركذو ى عيفشلل ةقفصلا نأل دابع نا

 ءارثلا ىلع قباسلا بيملاب يرتشملل عيفشلا هدر اذإو ؟ ها علنابلا ىلع بيملاب
 ىلوألاب يرتشملا ىلإ هدر عيفشللو “شأرآلا ذخأ وأ ه"در هلو هكاسمإ يرتشمللف

 بمعملا عيب خسفب لاق نم امأو “هفالخ متهوتي ال ذإ هروهظل فنصملا هركذي ملو

 ه رابحلا ىلعو عئابلا نم نمثلا يرتشملا "هري لب عيفشلل الو يرتشملل ءيش الف
 هذخأ عيفشللو ص "در الف يرتشملا دنع بيملا ثدح نإ و ‘ ‘ عيفشلل رابخلاف

 . يرتشملا نم هذخأي هب ملعي مل نإ شأرآلا هلو ةعفشلا

 اهيف ) يرتشملا ( لمعف ‘ عيفش افو ) اهوحن وأ ( اضرأ ىرتشا نهو )

 عيفشلا ( عفش مث ) ثرح وأ ( رفح وأ ءانبك ) هيف ىنعتي امم اليلق وأ ( اريثك
 رجأ يأ ( ىتنعت ام ) عيفشلا ىلع يأ ( هيلع ) يرتشملا ( كردي لهف ى اهيف )
 لوق وهو « دعتمب سيل هنأل ( اهيف ) هبعت يذلا بعتلا رجأ يأ « ىنعت اسم
 عيفشلا كردي ال اك ، كلذ يرتشملا هيلع كردي ( ال ‘وأ ) راتع نب يناو دمحم يبأ
 فالتإل دّسمتم ةقيقحلا يف هنآل ى ةعفشلا لبق ةكردملا عيبلا دعب ةثداحلا ةلغلا هيلع
 ال هنأ هرهاظو ى هلا دبع وبأ هلاق ؟ عيفشلل ةقيقحلا يف ةقفصلا لصأ نأل « هلام
 هنإفينبم ريغ هنيمب امئاق ناكو جراخنم هب ىتأ ام امأو «'١)ردبلا يرتشملا كردي
 يفلؤمل اهيناث ( نالوق ) كلذو “ للا ءاش نإ كلذ ىلع مالكلا يتأيو ى لقني

 هل ىنعت نم ىلع ةرجألاب لالا نم فرص ام هلو ى نابلس عيبرلا يبأو « ناويدلا »

 يأ ( هيلع كردي الو ) ص هكح هيلع يرجي نمو هديبع نم هل ىنعت نم ةرجألا

 )١( لصألا يف اذك .

- ٤٦٦ - 

  



 ء اهذخأ لبق كردأو ءارشلا دعب ةلغ نم ثدح ام عيفشلا

 تكردأ نإو ث عيفشلل يهف { اهذخأ دنع كردت مل ةلغ لكف

 دنع نكت مل نإو ، ءارشلا موي ابتميقب يرتشمللف هدنع

 : اهنودبف عيبلا

 ثدح ام ) ضرألل “معبَت اهنأل ءارشلا دعب تثدح ولو ( عيفشلا ) يرتشملا ىلع
 يهف اهذخأ دنع كردت مل ةلغ "لكف “ اهذخأ لبق كردأو ءارشلا دعب ةلغ نم
 . لوق يف ( عيفشلل

 الإ ةعفشلا عيفشلا ذخأ ام يأ ةعفشلا ذخأ دنع يأ ( هدنع تكردأ نإو )
 ءارشلا ترضح نإ ( ءارشلا موب اهتميقب يرتشملل ( يه(ف) ةلغلا تكردأ دقو

 ص ءارشلا موي نوكت يتلا اهتميق عيفشلل يطعي ينعي ى ةعفشلا ذخأ موب اهتميقب ال
 ص اهكاردإ لبق عيبلا عقو يتلا ةعفشلا لبق ةكردملا ةلغلا هذه يرتشملا اذهو
 ىنعم اذهو ى كاردإلا لجأل ائيش ديزي الو عئابلل هاطعأ ام ذخأي هنأ دارملاو

 هدمب تثدحو ( عيبلا دنع ) ةلغ ( نكت مل نإو ) ى ءارسلا موي اهتميقب هلوق
 اهنأل ةميقلا نودب يأ ( اهنودب ) يرتشملل يه(ة) ،اهكاردإ دعب ةعفشلا تذخأو
 . عيفشلا يهف عيبلا دنع تك ردأ نإ و « نايضلإ جارخلا و هتلغ

 عيفشلا نإف تك ردأ دق ةلغ اهيف الخن لجر ىرتشا نإو : « ناويدلا » يفو

 نم ةلغلا بان ام يرتشملا هنع طحي كلذ دعبو ى هلك عيبلا هب عقو امب ةعفشلا درب
 موي اهتميق عيفشلا نع طحيو ى اضيأ يرتشملا اهمكسميلف كردت مل نإو “ نمثلا
 اهيفف تعطق اذإف “ عطقت مل ام ميفشلا اهدرب : لوقي نم مهنمو ى ةقفصلا تعقو

 مسقي هنإف رمتلا ةميق نمث نم "لقأ نمثب ةلغلا عم راجشألا ىرتشا نإ و ى نالوق
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 عيفشلا نع طحيو ةقفصلا تمقو موي راجشألا ةميقو رمتلا ةميق ىلع نمثلا كلذ
 اهلك أي ال هنإف تالغلا نم يرتشملا دنع ثدح ام امأو ى نمثلا نم ةلغلا بان ام

 هتعفش عيفشلا ةدر ىتح اهلك أي مل نإو “اهمرغي ال هنإف عيفشلا عفش و اهلك أ نإف

 ص كردي ملو راجشألا ىلع ناك ام الإ اهنم عيفشلا دري ال : ليقو “ عيفشلل يهف

 ىلع سيلف ث هتعفش عيفشلا در مث اهلك أف ةلغلا كلت لك أي ن يرتشملا نذا نإ و

 الف ةعفشلا درب نأ لبق اهلك أي نمل عيفشلا نذأ نإ امأو “ ءيش اهلك أ يذلا

 مث ةعفشلا لبق ائيش هيف دسفأ نم اذك و “ يرتشملل مرغيلف لك أ نإو ى اهلكأي

 ص ىيحي انمع لاق انك و : تلق ى عفش اذإ عيفشلل كلذ مرغي : ليقو “ تعفش

 ءيش ال : ليقو “ يرتشملل مرغيلف عفش مث ةعفشلا لبق عيفشلا دسفأ نإو

 لئاسملا يف مرفلاف « تعطق وأ تك رت نأب ةعفش نكت مل نإو “ ها هيلع

 . يرتشملل

 ص هأزجأ ةعفشلا لبق لح . يف دسفملا يرتشملا لعج نإ و : ىمحي انمع لاق

 ملع اذإ يرتشملل دسفملا يطعي امنإو “ عيفشلا نع دسفأ ام ةميق يرتشملا طحيو

 ةلفلا مكح نإ كلذ ىلع ملكتي مل ثيح فندهملا مالك رهاظو ، ةعفشلا عاطقناب
 . رتشم وأ عيفش نم لاملاو ةلغلا هل تتبث نمل ةيانجلاو

 هارتشا امم ائيش فلتي نأ إرتشمل زوجي الو : « حابصملا ه يف فنصملا لاقو

 اهدر ولو ءيش هيلع كردي مل عفتنا وأ لك أ نإف « ةعفشلا هسفن نع عطقي م ام

 عيبلل ترضح دقو تكردأ اذإ ةلغلاو < كلذ لعفي ال نكلو ث دعب عيفشلا
 ترضح اهنم كردي ملام هلو « اهلباق ام عيفشلا نع طقسيو 0 يرتشملل يهف

 . ھا كردت مل ام اهدعب تثدح وأ ةقفصلل
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 2 ةلغلاك هلف .: عيمش اهعفش, نأ لبق ضرال ا كلتب عفش امو

 ذخا لابق رتشم ديب تريغت نإو
 م

 اهيلع در الف عفش مث ةلغ عيبملا نم يرتشملا لغتسا نإو : « جاتلا ه يف لاقو

 طحت وأ عيفشللف عيبلا دنع عئابلا ىلع اهطرش و عيبلا موب تك ردأ نإ الإ اهيف
 عيفشلا هل در رثكأ مرغ ام ناك نإف ى لفتسا ايف مرغ امدعب :ليقو ثاهتميق هنع
 : يمصاملا لاق ى يرتشملا ىلع هل در ال سكملا يفو لضفلا

 مزقلا كاذ يف روهشملا نإ اذو مسقنت نإ ةعفش راملا يفو

 رهظ دق حالص ودب عم سبيلاو رمثلا نم كرتشم هلثمو

 هذاذج نراوأ غلب ىقح هحالص رهظ يذلا سبايلا هرمو لخنلا عيب نأ يأ

 ذخؤيو ص يرتشملل وهف ربؤي مل نإو ى عئابلل وهف الإو ع۔ہبملا يف لخدأ نإ عفش
 ءيش رمتلا يف ةعفشلاب يلبق دحأ لقب مل : لاق هنأ كلام نع اوركذو ث ةعفشلا

 هال :ليقو ى ةعفشلا هيف : ليقف هترجش ىلع هدحو رمتلا عيب نإو ء هتنسحتسا

 ى ضرألا ةلغو راثلا رئاس يف مالكلا اذك و؛لصألا كرتشا نإ ةعفشلا هيف : ليقو

 اهعفشي نأ لبق ) اهوحن وأ اهارتشا يتلا (ضرألا كلتب) يرتشملا ( عفش امو )
 ىلع هل اهنأ يف ذخآلا لبق ةكردملا ءارشلا دعب ةثداحلا ( ةلفلاك هل ) وه ( ف عيفش
 ص اهببسي ءيشل ةعفشلا يرتشملا ذخأ دعب ضرآلا كلت عيفشلا عفش ولو « رم ام

 تضاإ امأو ث ىرتشا امب اضيأ تعفش امو ضرألا عيفشلل ةنأ ضعي نع مدقتو
 : ليقو ع اهب يرتشملا مفش امو ضرألا هل نإف ذخآلا نم عنمو عيفشلا عفش

 . ةعفشلاب هل كحي مل ام طقف ضرألا

 ذخأ لبق رتشم ) دي يف ( ديب ) عفش امم اهوحن وأ ضرأ ( تريغت نإو )
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 دسغفملا رجأ اهيف داسفإك سانلا لبق نم صقنب نإف . عيفشلا .

 طحب ربجيو ءامل ذخألا لبق يرتشملا ليلحت هيزجيو عيفشلل هتميقب

 هدبع وأ هلفط وأ هسفنب تريغت نإ ا ذكو ء نمثلا نم هردق

 ضعب ملاظ وأ حير وأ ليس باهذإك هللا لبق نم نإو ء هتباد وأ

 حتفف ,رسكب ( لبق نم صقنب ) رسفتلا ناك ( نإف ) ى ةمفشلاب اهايإ ( عيفشلا
 ص كلذ ريغ وأ اهتابن وأ اهرجش وأ اهسفن يف ( اهيف داسفإك سانلا ) ةهج يأ

 ص هداسفإ ةميق يأ ( هتميق ) ءاطعإ ( ب ) ، دّسمتم ريغ ولو “ ( دسفملا ربجأ )
 ،يرتشملل : لبقو «هل ةقفصلا نأل ( عيفشلل ) - نيسلا حتفب - دّسفملا ةميق يأ
 ردق يرتشملا هل درب مث ءارمثلا هب ام عيمجب عيفشلا عفشيو “ فالخلا رم دقو
 هل د رب مل عفش امدعب عيفشلا هنم ضبق نإو « ةميقلا نم دسفملا .نم ضبق ام

 ضبقلا عيفشلا كردي ال نكلو « ةعفشلا لبق ضبق نإ اذك و ى ائيش يرتشملا

 يرتشملا ليلحت ) - نيسلا رسكب - ديفملا يأ ( هيزجيو )عفشي نأ لبق هنم
 ام ردق يأ ( هردق طحب ) يرتشملا ( ربجيو ) ى ةعفشلل يأ ( ام ذخألا لبق
 اك عيفشلا .نع ( نمثلا نم ) ةميقلا ذخأ وأ لح يف دسفملا لعجو دسفملا دسفأ

 وأ هسفنب ) عفشي امم اهريغ وأ يه ( تريغت نإ اذكو ) ، ىيحي انمع نع رم
 هريغ لفطب وأ نمثلا نم داسفلا ردق طحب ربجي هنإف “ ( هتباد وأ هدبع وأ هلفط

 لقاعلا غلابلا هرومأم ربجيو نونجملا رمأ نإ اذك و ى هوبأ ربجي : ليقو ى هرمأب

 ةهجلاو هللا ةهج نم يأ ( هليا لبق نم ) صقنب ربغتلا ناك ( نإو ) “ هسد ولو
 هل رهظي مل ناويح وأ عبس وأ ( حير وأ ليس باهذإك ) هباحبس هقح يف ةيزاجس
 ىتح هربج ىلعو هنم ىحلا ذخأ ىلع ردقي ال ( ملاظ وأ ) “دارجلا كلذ نمو « بر

 ( ضعب ) هلا لبق نم هةدع كلذلف < ليسلاو حيرلا لعف ردهي اك ردهي هلعف ام نا
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 . . ص كرتلا يفو نمثلا لكب اهذخأ يف ريخ رجش وأ ءانب

 بهذم لكلا بهذأ نإ اماو ت امهريغ وأ ( رجش : ءانب ) باهذإ لوعفم

 نأل ( ( كرتلا يفو نمثلا لكب اهذخأ يف ر عيفشلا ( ريخ" ) ةعفش الف « قلطم

 صقنلاب ملعي ملو اهعفش ث نإو “نيمضتلا ىلع رداق الو كلذ ق هبلع نامض ال يرتشملا

 . اهدر هل زجي م

 هنع حرط تعفش مث اهنمث فصنب اهباوبأ عابف اراد ىرتشا نم : فنصملا لاق
 اهعاب نإ و ى عيفشلا ىلع اهنيعب ت“ر تدجو نإ و « اهب اهارتشا هنأل باوبألا ن
 ص اهنم ىفوتسا دق يرتشملا نآل ءيش هيلع سيلو عيفشلل رادلاف ى هلك رادلا نمثب

 ،يرتشملانم فالتإ الب امهريغ وأ قرح وأ قرس عيبملا نم اهريغ وأ اهفلتأ نإو
 ص اذه لثم وه ام اذك و نمثلا نم هيلع امب اهذخأو اهكرت يف رايخلاب عيفشلاف

 نعحرط يرتشملا اهعطق نإف “ هتعفش بلطف لخنلا ضعب عقوف الخن ىرتشا نإف
 <لودعلا رظنب ةعوطقملا عضاوم عمؤقابلا ذخأ و هتميقب اهنم عطق ة ام ردقب عيفشلا

 نمثلاب عوذجلا و عضاوملا عم ةمئاقلا ذخأيف اف حيفشلا رت رسخ هنم ال ةف آب تعقو نإو

 .حرط امهريغو صوخلاو عوذجلا نم ائيش يرتشملا فلتأ نإو ، كرتلا يفو هلك
 هطرش كردم رمت عيبلا موي لخنلا ىلع ناك نإ اذك و « هردقب ميفشلا نع

 جرخأو اضرأ ىرتشا نمو ى نمثلا نم اضيأ هردقب هنع حرط عئابلا ىلع يرتشملا

 اهتميق صقني بارتلا ناك نإف ى عيفشلا اهذخأي موي موقت : لبقف ى ابارت اهنم
 ع ءيشب كلذ سيلف اهصقني ال ناك نإ و ى اهنم صقن ام ردق همزل هب اهارتشا امع

 نإف ص عئابلل ناكل يرتشملا هطرتشي مل ول يذلا دامسلاك بارت اهيف عمج نإ اذك و

 بارتلل ناك نإ :لسقو “اذه لثامي ام اذك و ءعييبملا ةلمج يف عيفشلل وهف هطرتشا
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 نم تناك ن نإ اضيأ امل ةمق الب هلو عيفشللف 2 : اهتاذ نم ةدايزب نإو

 اهتنم ضقنلاو سرفلا ناك نإ ىنب وأ اهيف سرغ نأك ء اهيرتشم
 وأ اهل عيفشلا ذخأ لعب هجرخأ اهريغ نم نإو > مزال ءانعب ال

 رُبغتلا ناك ( نإو ) ى هنمث نم بسح يرتشملا هعاب نإو ى اهنم دعي هنإف ةميق
 ةدايزلا (ف) اهيف ام امن وأ رجش وأ لخن وأ لوقب تتبن نإ لثم (اهتاذ نم ةدايزب)

 نسه ) ةدايزلا كلت ( تناك نإ اضيأ اهف ةميق الب ) ةدايز ( هلو ى عيفشلل )

 - ةنكاس نونو ةحوتفم ةزمهب - ( ناك ) “ ضرألا يرتشم نم يأ ( اعرتشم

 سرفلا ناك نإ ) رفح وأ ى ةيقاس وأ الجام وأ اتيب ( ىنب وأ اهيف سرغ )

 اهضعب وأ بشخو نيطو رجح وحن نم ءانبلا هيلإ جاتحي ام وهو “ ( ضقنلاو
 بعتلا ةرجأ ريغب ةدايزلا هل تتبث يأ ( مزال ءاتعب ال ) ضرآلا نم يأ ( اهنم )
 ص اضيأ هلو ، عيفشللف : هلوق ىلإ دئاع وهف عربت نإ الإ « ةمزال ةرجأب ال

 وأ اهفيل نم ائيش عنص ول ام كلذ لثمو ى ابيرق هركذ اك ءانعب عيفشلل : لسىقو

 ص ةرحأ هملع ىطعأ ولو ةرحأ الب عيفشلل هنإف اهعوذج وأ اهنادمع و ,أ اهصوخ

 ص ةرجأ ىطعأ :4 اهنم ناك اذإ اهوحنو ءانبلاو سرفلاو رفحلا يف اذك و

 نأب يرتشملل مزال ءانعالب اهذخأي هنأ « مزال ءانعي ال : هلوقب ديرب نأ زوجيو .
 جارخلا نأل ءعيفشلا ىلع هل ءانع ال هنأ لصاحلاو « ةرجأب ادحأ اهيف لمعتسا

 لك هلو ى عيفشلل ال ثرح ام هل ناك ثداحلا ثرحلاب اهنم لغتسا ول ذإ « نامضلاب

 ال ءانع كلذف لمعلا يف هفرص لام لكو “ عيفشلا ىلع هك ردي لام نم فرص ام

 هل لمعي نم هل اهرجاأتسا نإو “هسافب هتمدخو هلبحو هولدب ينقَسَك هك ردي

 (هجرخأ اهريغ نم)اموحن وأ ضقنلا وأ سرفلا ناك (نإو)“هك ردي هلام كلذف

 وأ ) عيفشلا ىبأ ولو “ ضرألل يأ ( اهف عيفشلا ذخأ دعب ) اهنم ىرتشا نم
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 ‘ 1 اديع وأ ًان وصغ اہ سرغ نإو ‘ هتميقب ابہف هاكرتب

 ‘ جراخ نم اهلخدأ نإ يرتشملل اهتميق هيلعو ًقلطم عيفشللف

 هأر همزل هضرأب هسرغ وأ هانبف ًاليسف وأ ًاضقن اهنم جرخأ نإو

 ىتح هظفح و هعضومل

 موي ( هتميقب اهيف ) مزج كلذلو « جرخأ لحم ىلع فطعلا ايهقافتاب ( هاكرتي
 ناك اذإ كلذو ى ةميقلاب كرتلاو جارخإلا يف يرتشملا ريخي : ليقو « ذخألا

 ولو لخدأ ام عزنب ذخؤي : ةسوفن لزاون يفو “ نادبع وأ نوصغ ريغ سرفلا
 هناكم يف هبحاصل هنإف دسفي ناك نإ الإ جرخأ ام دريو هدسفأ يذلا هنأل دسفي
 دسفي ام عزنب ذخ ؤي ال : ليقو “ لوآلا هجولا يف الإ ضرآلا ناصقن هيلع سيلو

 . عضوملا ةميق هيلعو

 واولا تبلق “دوع عمج :( اناديع وأ انوصغ ) اهيف يأ ( اهب سرغ ناو )
 نوصفلا كلت () ص هل قرو ال دوعلاو ‘ قرو هل نصفلا « رسك دعب اهنوكسل ءاي
 نوصفلا فعضل كلذو جراخ نم وأ ضرألا نم تناك ( اقلطم عيفشلل) ناديملاو

 لبسسفلا نم سرغ ام فالخب تتامل تعزن ولف “ ضرألا كاسمإ نع ناديعلاو

 ص ضرألا نم اهقورعف “ لبق امل قورع ال ناديعلاو نوصغلا نأ قرفلاو ث ةيوقلا
 ةيدوك قورع هل ام انه اهب دارملا نإف « سورفلا فالخب اهب "قحأ عيفشلا ناكف

 نإ يرتشملل ) ءانع ال ذخألا موي ( اهتميق هيلعو ) ‘ تسرفغف تعلق" ةرجش و
 وأ ءانبف ًةايسف وأ ضقن اهنم ) يرتشملا ( جرخأ نإو “ جراخ نم اهلخدأ
 هتميق ال ينبم ريغ ضقنلا ةميق ( همزل ) هذه ريغ هضرأ يف يأ ( هضراب هسرغ

 نوكي الو ناكملاو عيفشلا ىلإ هلصوي ىتح هسفنب هدري : ليق ولو ى اينبم
 « هسفنب هدر ينبم ريغ هكرتو هجرخأ ولو 0 هأربأ نإ الإ اضبق هدحو ناكملا

 ىتح ) يقسلاب ( هظفح و هعضومل هدر ) همزليف هجرخأ يذلا ليسفلا امأو
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 ثدحأ نإو . عيفشلل هتميق همزل هئانغتسا لبق كله امو : ينغتسي

 ، هل وهف هكاردإ لبق عيفش اهذخأ مث ، ضرألا يف ًاعرز رتشم

 . ةميق الب هل هنأ راتخملاو 2 هرذب يرتشمللو

 هتميق همزل هئانفتسا لبق كله امو ) “ تناك اك نوكت ىقح لب ( ينفتسي

 ،يرتشملا ضرأ يف سورفلا عيفشلا كسي : ليقو “جارخإلا موي هتميق (عيفشلل
 ءاطعإب لوقلاو “نيلوقلا اورك ذءاهكسميو عبفشلل اهتميق يرتشملا يطعي : ليقو

 كح ركذي مل فنصملاو ص « ناويدلا » يف اضوقنم ضقنلا ةمسق عبفشلل يرتشملا

 :هلوق يف لخاد هلمل و « كلذ هل يغبني ناك امو « خيشلاو ىمحي انممل اعبت ضقنلا

 ضقنلا ظفح ىنعمو ى هدربو همده يناثلا لوقلا اذهو ى خلإ هعضومل هدر همزل

 هضبقي وأ هنم هبحاص نكمتي تسح لوألا هعضوم يف هظفحي نأ ينغتسي ىقح
 وأ كلهو هايإ هيريو هبحاص نكمتي نأ لبق هكرتو هعضومل هدر ولف « هبحاص
 ضقنلاو لئاسفلا نأ ىلع لدي فنصملا هركذ امو ى هتميق همزل قيرطلا يف عاض

 ناديملاو نوصفلا نأ و«ضقنلاو رجشلا مساب ةصتخم اهنأل هل يه نم كلم ىلع ةيقاب

 وأ نصفلا عطقني دقف ةنيعم تسيل اهب ةطلتخم ضرألا يف ةكلهتسم ضرألل ةعبات
 . تبنيف ضرألا ف عقيف دومعلا وأ عطقي

 ( هكاردإ لبق عيفش امذخا مث ضرألا يف اعرز ,رتشم ثدحأ ناو )
 ص ميفشلل يأ ( هل وهف ) لك ألا ةعفنم هبف دجوت نا هوحنو رذجلا كاردإو

 ص ةميقلابف الإو نكمأ نإ للملا ( هرذب ) هيلع ( يرتشملل ) نكل ( و )
 ذخاي يأ ( ةميق الب ) رذبلاك يرتشملل يأ ( هل ) عرزلا يأ ( هنآ راتخفاو )
 ام عيفشلا ىلعو يرتشملل ةلغلا نأ لصاحلاف ث ءارلا موي اهل ردقت ةميق الب ةلغلا

 الب : لاق هنأ رخآ هجوو 0 كلذ مهوتل عفد كلذو ث هلك يرتغملا هب ىرتشا
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 هكاردإ دعب اهذخأ نإ اذكو ! هريغك ال هيف عرشلا لهس دقو

 نأ لبق كردأ نإ الإ ض اهعيفشلف عرز نم ءارشلا موي اهب امو

 . ءارشلا موي هتميقب يرتشمللف ‘ عمشي

 هل عرشلا نم ليهست اهءارك لب ضرألا صقن يطعي : لاق نم لوقل اعفد ى ةميق

 . ( هريغك ال ) هلثم يفو ( هيف عومشلا لهس دقو ) لاق اك هلثم يف

 عيفشلل ضرألا ءارك هملعو هعرز نمل عرزلاو : _ جاتلا , ق فنصملا لاقو

 ى يرتشملل عرزلا نأ ( اذكو ) ‘ هداصح موي ىلإ عرز موي نم رهشألا باسحب
 وه هلبقو لصألا وه كاردإلا دعب هل هتودث نإف ى ريظنتلا درجمل « فاكلا » و

 ص ةميق الب كلذك يأ ةميقلا ءافتنا ىلإ هيبشتلا درت نأ كلذ نم ىلوأ و ى عرفلا
 ريمضلاو ى اهميفش ( اهذخا نإ ) يرتشملل ةكردما نأ يف فالخ الف فالخلا امأو

 ( اهب ) ناك ( امو ) “نايضلاب يهو ةلغ هنأل ' عرزلا يأ ( هكاردإ دعب ) ضرألل
 عرزلا ( كردأ نإ الإ اهميفشل ) وه ( ف عرز نم ءارشلا موي ) ضرألا يف يأ
 اهيطعي ( ءارشلا موي هتميقب يرتشملل ) وه ( ف ) حبفشلا ( عفشي نأ لبق )
 . دئاوف عيفشلل

 لبق نم امعاب مث ضرأ ىلع الجر _ ليق - لساف نمو : « جاتلا » يف لاق

 متي قح “ال : ليقو ث كيرش هنأل لسفي مل ولو ةعفشلا هلف ائيش اهيف لسفي نأ
 نيلجرل ام ىرتشا نمع هتلأسو :زيزع يبأ طقل يفو“مسقلا هل لحيو هيلع طرش ام
 كردي له “ يرتملا هنم ثروف ايهنم دحاو تام ىتح اهبلطي ملف ةعفش هيف

 ةعفشلا اهب كردي ىتلا ضرألا نيميفشلا دحأ بهو نإ و « ال : لاق ؟ةعفشلا رخآلا

 زوجي الف 0 مدحأ هل بهو وأ عابف اهوثَرو نإ و “ اهذخأ نيقابللف هل اهعاب وأ
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 يرتشملاو نوقابلا اهك ردي ل الىلق ولو عيفشلا نم يرتشملا ثرو نإو هتصح الإ :

 . ھا عقشي ل ام راثلا لك أ

 نادف فصن عاب نمو « ءانعلاو ةلغلا در ةعفشلا يف سيل : ىسوم انمع لاق

 يذلا فصنلا يل عب : لاقف “كيرشلا ىلع عجرو ةرشعب هكيرش نيبو هنيب ناك

 نيدادفلا يف ةعفشلا كردت : ليق ى لوآلا ةعفش كردي هنإف ى لعفف نرشعب كل
 ع اهيرخو ءاملا اهدسفأ ولو مساقملا يف كردتو ‘ طقف هيف : ليقو ى بصلاو
 ث للا نيبو هنيب ايف زئاج عيبلاف ءاملا مساقم يف مهس هلو انادف عاب نإ امأو

 ىرتشا نمو ص ةيمستلا نم مساقملا يف هلام عيبلا يف ركذي ىتحف مكحلا يف امأو
 تام وأ نينس ثالث ت ىح اهذخأي ملف مهدحأ اهايحأف ةعفش هيف نيلجرل ام

 عابف ةعفش هيف نيلجرل ام ىرتشا نمو ى هايإ الإ ةايحلا كلت عفنت الف يرتشللا
 معن : لاق ؟ اهيلإ اولصي مل اذإ اهويحي نأ مهيلع له ةثالث وأ نيلجرل عيفشلا
 ؟ هبحاص نود امهدحأ اهايحأ نإ هل :ليق “عيفشلل يقب ام الإ ةدملا نم مهل سيل
 . ھا هباحصأ الو وه هعفنت ال : لاق

 املف نمثلا اوعطاقتو هنادف هل عيبي نأ رخآ عم قفتا نميف ىيحي وبأ ركذو

 . ه ا كحلا يف اهك ردي هنا ةعفشلا نم آبره هنادف هاطعأ عيبلا دنع ناك

 هنأو ث عيفشلا كلم يف عيبلا دعب لخد امب ةعفشلا كردت ال : ةسوفن لزاون يفو

 هل اهملس نإو ث نوقابلا اهكردي الف “ يرتشملل ةعفشلا ءاكرشلا دحأ بهو اذإ

 هتعفش مهدحأ" بهو نإ هنأو ى ةعفشلا نيقابللف اهديرأ الو اهذخآ ال : لاقف

 الف ى اهتبه وأ اهميب هجو ىلع ةوشر اهيلع يرتشملا هاطعأ وأ اهعاب وأ يرتشملل

 ىلع ةوشرلا لجرلا ذخاي الو ى مهلثم اميفش يرتشملا راص هنأل نيقابلل ةعفش
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 نم اوثرو ابف ءاكرشلا نم دحاول سيلو “اهزوجي نا ةرضملا ىلع الو ةعفشلا
 ةعفشلا ليزي امم عئابلاو يرتشملا ريغ هلعف امو ى همهس يف الإ ةدر وأ ذخأ ةعفشلا

 عيفشلا بلطي مل اذإو “ةعفشب عطقي سيل كلذ ريغو بهو وأ يرتشملل عاب نأك
 .هفالخ ًرمو“لهجلاب رذمي الف فرعي ال هنأ ىعداو نينس ثالث تضم ىتح هتعفش

 مصاخ اذإو ى ةعفشلا تلطب تّقحتساف اهريغ اهيف عفشف اضرأ ىرتشا نمو

 يف همصاخغ هل ةعفش الف « ةعفشلا اهيف يعدي يتلا عويبلا يف يرتشملا عيفشلا

 ص هب اهكردي ام ىلع وأ ةعفشلا ىلع مصاخ نإو ى كلملا لاقتنا وأ ةرضملا عزن
 . ھا لطبت الف

 ىلإ هلام بلطف موقي امب هريغو نزوي اب لجر ىرتشا نإ : « ناويدلا ه يفو
 كرتيو نزوي ام يطمي نأ الإ هل سيلف مموقتلل جاتحي ام م"وقي ىقح ىبأف عيفشلا

 ىتح يرتشملا عئابلا عنم نإو “ ةعفشلا تلطب لمفي مل نإو ث موقت ىتح ةيقبلا
 يرتشملا ىلع هتدقع نوكتو يرتملا ىلع نمثلا عئابلل عيفشلا طعيلف نمثلا ضبقي

 ىلإ هيف ريخلا عيبلاو رايخلا عيب يف ةعفشلا كردي الو ث « رتفدلا ه يف رك ذ ابف

 ذخأيلف بيعل ضورملا نم هب ىرتشا ام يرتشملل عئابلا در نإو “متي ىتح هتيؤر
 وأ ىرتشا ام ةعفش ضعب يرتشملا ثرو نإو ةحيحص ةعفشلاو اهلثم وأ اهتميق
 : ليقو ى كلذ نم هبات ام درب ةعفشلا يف ءاكرشلا نم هريغف هل بهو وأ هارتشا

 هتعفش عيفشلا عاب نإو ص ءاش نإ اهدري هنإف هل تبهو وأ عئابلا اهثرو نإو ث ال

 مل نإو “ عاب يذلا عيفشلا ىلإ نمثلا بلطب لوآلا يرتشملا دصقي هنإف لجرل
 هطمي مل نإو ى يناثلا ىلإ لوآلا يرتشملا دصقي : ليقو ى ةعفشلا لطبت الف هطمي
 قحتسانإو ى هل بوهوملا اذك و ى ائيش ريخآلا يرتشملا اذه كردي الو ى تلطب

 لوق ىلع يرتشملا ىلع وأ عيفشلا ىلع نمثلاب عجر ةعفشلاب يناثلا يرتشملا هدر ام
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 دصقي : لاق نم لوق ىلع عيفشلا ىلعو . يناثلل لوألا يرتشملا دصقي : لوقي نم

 ٠ ھا عيفشلل

 ضرألا تقحتسا مث ةعفش اهب درو اضرأ ىرتشا نم : ىبحي انمع لاقو

 اهقحتسمل كح ال هنأل «كحلا يف تحصو « هلا نيبو هنيب ابف ةعفشلا تلطي ءانمالا
 نيبو اهنيب ايف ءانعلاو ةلغلا قحتسملاو يرتشملا ددارتيو ى اهقاقحتسا دمب الإ اهيف

 ىلع سيلف “ لدع ريغ مك اح مكحي وأ ءانمألا ريغب تقحتسا نإو « مكحلا يف ال هلا
 ضرأب عفاش هعفش ام لطبي الو ى ةعفشلا كرت الو قحتسملا ىلع ةلغلا در عيفشلا

 تكردأ براه ىلع ةرضملا وأ ةعفشلا تيبحأ اذإو ث بيعب اهدر مث اهارتشا
 هتبيغ الإ اهب ذخألا نم عنمي مل اذإ اهتدم نم رثكأ باغ ولو مدق اذإ هيلع
 . ملعأ هللاو
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 ةمتاخ

 عئابلا لوق تبثو { نيسمخب : يرتمشمو « ةيامب تعب :عئاب لاق نإ

 يرتشملا هب رقأ امب ال ةيام هعيفش عيبملا عفش ث لودب

 5 ‘ رثكألا دنع

 ةمتاخ

 يرتشملاو عيفشلا يواعد ف

 تمب : (يرتشم) هل لاق ( و ةيام ) كل ( تعب ) : .رتشم ( عناب لاق نإ )
 ادعاصف نانثا دارملاو “ ءانمأ ( لودعب عئابلا لوق تبثو ص نيسمحي ) يل

 ( ةيام ) ةيلعافلا ىلع عفرلاب ( هعيفش ) ةيلوعفملا ىلع بصنلاب ( عيبملا عفش )
 ص هلوق نم ىلوأ لودملا نآل ( رثكألا دنع يرتشملا هب رقأ امي ال ) عئابلا اهب رقأ
 هنأل هنسح ىفخي الو « هرارقإب امع نيسمخب عفشي : ليقو ى ةياملا ىلع ربجي هنألو

 ىلع لجرلا رارقإ ه : ثيدحلا هب رقأ ام هيطعيف يرتشملا عيفشلا يطعي امنإ
 لوآلا اوكحو « ناويدلا ه يق اوردص هبو '١' « هيلع ةداهشلا نم ريخ هسفن

 . ٥ رك ذ م دقت ) ( ١
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 ص نالف ةداهشب اذك كيلع يل : لجر لاق نإ كلذك و : ىمحي انمع لاق « الوق

 الإ زيجأ ال : تلق مث ، نيدهاش ماقم هتمتأو هتزجأ دقف دهش نإ :تلقف

 عحنابلا نيبي مل نإو ى نيدهاشب الإ ال : ليقو هب هيلع مكحي : ليقف ‘ نيدهاش
 لاقو ص ةياب تيرتشا : يرتشاا لاق نإو ‘ يرتشملا هب "رقأ امب عيفشلا عفش

 نيمي عئابلا ىلع عيفشللو « هنيمي عم يرتشملا لوق لوقلاف “ نيسمخ تمب : عئابلا
 هيلإ ةياملا ةيقب عئابلا بلط نإف ص فلح اذإف ص نيسمخ الإ يرتشملا نم ضبق ام
 هل تعب انأ : لاق نإو ى هيلإ هميلستب هبلع مكحيو ى هب هل رقأ دق هنآل ى هل ناك

 ىلع فلحي مل نإف ى عبفشلل نيمي : عئابلا ىلع نكي مل هب "رقأ امب هبلاطأ الو نيسمخ
 ملسي نأ عئابلا رمأ نيسمخ هل اهعاب هنأ رقأو ص ةيام هنم ضبق ام هنأ الو نيسحلا

 ائيش ضبقي مل هنأ الإ نيسمخب عئابلاو ى ةيامب : يرتشملا لاق نإو ى نيسمخ عيفشلل
 ةبلاطملاو « عئابلل عفد ام لثم الإ عيفشلا نم ذخأي الو ى عئابلل نيسخلا ملس اهنم

 عئابلل بجي امو عيفشلا نم هذخأ هيلع هل بجو امف « يرتشملا نيبو هنيب نوكت

 . « جاتلا ه يف فنصملا هلاق 0 عيفشلا ىلع هل بحس م هملع

 ص امهدحأ عئابلا قفاوو نيسمخب ميفشلاو ةيامب ءارثلا يرتشملا ىعدا نإو

 يرتشملا ىتأ نإو ، عيفشلا لوق : ليقو 4 ايهنم هقفاو نم لوق لبقي : ليقف
 يتلا نيسفلا يرتشملا ىلع عئابلا كردي الو ص عيفشلا نم اهذخأ ةياملا ىلع نايبلاب
 ىعداو اهنم الك عئابلا فلاخ نإو ى عيفشلا عم هيف قفتا يذلا هجولا يف اهنيب

 الإ عيفشلا ىلع كردي الو يرتشملا ىلع نيتياملا ذخأ نيب نإف ى ناتيام نمثلا نأ

 « ماكحألا رصتخم ماسبلا درولا ه يف فنصملا هلاق ى اهب ءارثلا ىعدا يتلا ةياملا
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 عسه فلتخا نإ هعونو نمثلا ةيمك ف هنيم عم هلوق لبقيو

 ريخ هاوعد ىلع فلح نإف س ربخب نإو « هل نايب الو عيفشلا

 ء فلحي مل نإ هب رقأ امع هذخأيو كرتلا وأ ذخألا يف عيفشلا

 رشابملا هنأل ( هنيمي عم ) يرتشملا لوق يأ ( هلوق لبقيو ) ؛ خياشملا ماكحأ
 هددع يأ ( نمثلا ةيمك يف ) “ ىوقأ وهو نيبعادتملا ىوقأ ىلع نيميلاو لعفلل
 عم فلتخا نإ ) بحلاو ربناندلاك ( هعونو ) اعاص نيثالث وأ ريناند ةرشمك
 ى مهاردلاب : عيفشلا لاقو ى ريناتدلاب تيرتشا : يرتشملا لوقي نأك ( عيفشلا

 تيرتشا : يرتشملا لوقي نأك و ى عونلا يف فالتخا اذهو ى ددملا يف اقفتاو

 الو ) ص ددملا يف فالتخا اذهو “ ةرشعب : عيفشلا لاق وأ « ارانيد نيرشمب

 . لاحلل « واولا ه و عيفشلل يأ ( هل نايب

 تباث ءىش نايب هعنم كلذ نآل ى ةداهشب ال ( ربخي ) نايبلا ناك ( نإو )
 لمع ةداهشلا وأ ربخلا هل ناك نإو “ هعون وأ هتسسمك يف اهفالتخا نكل « اهقافتاب

 ص يرتشملا ةنيبب لمع اميج انتيب نإو ثاهب لمع عيفشلل تناك نإو ى نيمي الو اهب
 يرتشملا ىعدا امب (ذخألا يف عيفشلا ريخ هاوعد ىلع ) يرتشملا ( فلح نإف )

 جتحي يأ ى يرتشملا ذخأي وأ عيبملا عيفشلا ذخاي يأ ( هذخايو ص كرتلا وأ )

 يرتشملا كلذ ( فلحي مل نإ ) يرتشملا هب رقأ ام ال ( هب "رقا امب ) هل ربجيو هيلع
 ىرتشا ام نيبي نأ همزل هنأل ةنيبلاهىلع اولعج امنإو “نيمىلا نع الوكن هاوعد ىلع

 مماقلانبا لاق هبو “ دعبي ام عدي مل نإ يرتشملا لوق لوقلا : ليقو “ عيفشلل هب
 ةيكلاملا نم فرطم لوق وه ى اقلطم هلوق لوقلا نأب لوقلاو ى نوشجاملا نباو
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 . دحج دعب ربخت ال نمب 0‘ تدحج و تيرتشا : هب رتىشمل لاق نإو

 ُمكاح يرتشملا فلح نكي مل نإف

 درو “كرتي وأ عفشي نأ عيفشلا رتيخيف مآوقي : بيبح نبا لاقو « فيعض وهو
 : يمصاملا لاق ث اضيأ نوشجاملا نيا نع اذهب

 فلحلا عم يرتشملا لوق لوقلاف فلتخا صقشلا نمث يف اثيحو

 دمتعي الو اقلطم :: لقو دعسي سبل هاعدا ام ناك فإ

 مكحي عيفشلل رايتخابو موقي لب : لاق بيبح نباو

 يلو اذك ( تيرتشا ) : عيبملا يرتشمل يأ (هيرتشمل) عيفشلا ( لاق نإو )
 ةداهشب ءارشلا ىلع عيفشلا ( نتيب ) نْيَءاتلا حتفب ءارشلا ( تدحج و ) هتعفش

 ناهلس عيبرلا يبأ بهذم وهو ى كلم لاقتنا ءارشلا نآل ( دحج دعب ربخي ال )

 لزاون يف لاق “ يزجي ربخلا نأ هنع هريغ ىور و ى يتولألا ءايركز يبأ نع هاورو

 . ھا اهيف ًازئاج ربخلا اولعجف خياشملا نامز يف نيمرغت يف تلزن دقو : ةسوفن

 فلح ) ةداهش هل نكت م اك نايب هل ( نكي مل نإف ) “ راكنإلا لبق ربخلا يزجيو

 . رتشي مل هنأ ( مكاح ) رمأب ( يرتشملا

 لأسي هنإف مك احلا دنع ةعفشلا عيفشلا بلط اذإف : « جاتلا ه يف فنصملا لاق

 ىلع عيفشلا نيب الإو هقح ىلإ الك" لصوأ ءارشلاب فرتعا نإف ص هيلع ىعدملا

 عيفشللف لكن نإو ى هيلع ىعدملا فلح الإو ى هتعفش هل اهف هنأو ى ءارشلا

 الإ ةنيبلا ك احلا عمسي الو “ هديب عيبملا ناك نإ عئابلا مصاخ نأ هلو ، هتجح
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 هاتأ م هدحح ىلع فلح نإو { هن وريف هءانمأ لسرم نأ لدعب

 دعب هملع لبس الف . ىرخأ ةرم كلذ ىلع رخآ عيفش وأ هبحاص

 الف يرتشملاو عئابلا دحج نإو { هدعب ءارش عدي مل نإ نيميلا
 . . . . ٠ . . . ‘ اميلع عيفشلل لبس

 اهنم هعسي امب راد اذإ : ليقو ى ةعفشلا يف ةسلادملا زوجت الو ‘ يرتشملا ةرضحي
 ىرتشا هنأ ركنأو ءارشلاب يرتشملا رقأ اذإ ةعفشلا يف نيميلاو ى هل زاج
 ملعي ام ىرتشا ام هنأ هللاب فلحي نأ الصأ ءارشلا ركنأ وأ هتعفش عيفشلل ام

 نإو “ اهعضوم دحي نأ دعب كلذو ى نآلا ىلإ ةعفشلا لبق نم اقح هف ىعدملا

 هنأل ملعلاب ال عطقلاب فلح ةيطع وأ ضاق هنإ : لاقف ةنيب هيلع تماق ذإ رقأ
 ى فلح هيلإ نيميلا در نإو ى مهاردب ىرتشا هنأ يقبو نالفل ةعفش هنأ حص

 ( هنوريف ) عيبملا ىلإ ( ءءانمأ ) كا۔حا ( لسري نأ دعب ) فلحلا يف رخؤيو
 يتولألا ءايرك ز يبأ نع عيبرلا وبأ نابلس خيشلا ىور ايف ةمطاق انيمي فلحي هنأل

 . ىمحم انمع هلاق

 هعممصاخملا روكذملا عيفشلا وهو (هبحاص هاتأ مث هدحج ىلع فلح نإو )

 ىتأ ولو ( ىرخأ ةرم )ىعدملا ءارشلا نم روكذملا ( كلذ ىلع رخآ عيفش وأ )
 ( عدي مل نإ نيميلا دعب هيلع ليبس الف ) ءارشلا نايبب رخآ ع۔فش وأ هبحاص
 زاوجلنيميلا دعب يأ ( هدعب ءارش ) هبلع رخآلا عيفشلا وأ لوآلا عيفشلا كلذ

 عئابلا دحج نإو ) ت نبي نأ ىرخأ يي هيلع هلو « اهثينأتو اهريكذت

 ىلإ عفارتلاب الو نيميلاب ( ايهيلع عيفشلل ليبس الف ) ءارشلا اميمج ( يرتشملاو
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 ءيش ىلع يناب سيلف عيبلا امهراكنإل ءيش ريغ ىلع ىوعد هنم كلذ نأل مكحلا

 ذإ هريغل يعدي هنأكف ى تباث ريغ عيب ىلع ينبم تباث ريغ ءارش ىلع ىنب هنأل
 ذخأ عيفشلا نيب نإو ى يرتشملا نم ةعفشلا دارأ مث يرتشملا عيبلا ىعدا
 .عئابلا '١'بناج نإف “باغ وأ تكس وأ عيبلاب عئابلا رقأ اذإ ام فالخب ةعفشلا

 عيفشلاف ى "رقأ نإ نومأمو “ باغ وأ تكس نإ عيبلا عوقو يف نومأملاك
 هيلإ راص هنأ هدي يف لصألا ناك نم ىعدا نإو ى مهفاف هسفنل يعدي ذئنيح

 لوق لوقلاف ی عفشيل ضوملاب كيلإ راص : عيفشلا لاقو “ ضوعب ال عربتلاب
 نم عونب وأ ءارشلاب مهتا نإ : ليقو ى اقلطم فلع : لبقف ‘ هديب وه نم

 : يمصاعلا لاق ؛ ةعفش الو ضوملا

 عربتلاب لاق صخشل اعيب يعدي صقش ةعفش هل نمو
 هنحم هشع همصخو ةنحلا هىلعف .ها__عدا اهف

 نم لثمل كلذ لثمب كلذ كلام عربتب ةداملا رجت مل اذإ ةميقلاب ةعفشلاب : ليقو
 هقفتملا مامت نب ىيحي وهو ةتبس دلب نم ةيكلاملا ضعب نأ اوركذو ى هديب ناك

 عيفشلا هعفرف ةقدصلاب عئابلا هل دهشأف ڵ ةعفشلا فاخف “ مامح نم ةصح ىرتشا

 سلدنألانم ءارضخلا ةربزجلا اهلباقي عساولا ربلا اذه يف ةدلب يهو ةتبس يضاق ىلإ
 عفرف ص ةقدصلا يف ةعفشال هنأب ىضقف « ةتبس قاقزب فورعملا رحبلا ضرع اهنيب
 . اهذخأف ى ةعفشلاب هل اوكحف سلدنألا نم ةبطرق ىلإ هرمأ عيفشلا

 هف هل ام ىرتشا هنأ دحأ ىلع ىعدا نم : « ماسبلا درولا ه يف فنصملا لاق

 . لصالا يف اذك )١(
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 ىعداف ىرتشا ام ةيمست ىف افلتخاف هب ىتأ نإف “ هيلع نايبلاف دحجف ةعفش

 عيفشلا لاق وأ « هبيصن فصن هنإ :يرتشملا لاقو « هكيرش بيصن هنأ عيفشلا

 عيفشلا ىلعف رخآ عضوم يفق يرتشملا لاقو ى اذك عضوم يف هكيرش بيصن هنا
 سنجيفافلتخا نإو ى ,عةدلم يرقشملاف نمثلا يف افلتخا نإو ى عدم وه ذإ نايبلا
 يلع نوكي امب وأ لوهجمب تيرتشا :عيفشلا لاق نإو“يرقشملا لوق ليبق نمثلا

 يرتشملاو لجألا عيفشلا ىعدا وأ ‘ كلذ فالخم يرتشملا لاقو ى ةميقلا هيف
 كردت ام ىلع ءارثلا نأ يرتشملا ىعدا نإو ى عدنم عيفشلاو هلوق لبق ؛همدع

 ةلغلا ثودح عيفشلا ىعدا وأ ى هفالخ عيفشلا ىعداو باوثل ال ةبهك ةعفشلا هب
 طحف رجشلا عم اهارتشا هنأ عيفشلا ىعداو اهلك أ وأ اهذخأو يرتشملا دنع

 ائيش كنع طحأ الف اهتلك أف يدنع تثدح يرتشملا لاقو “ نمثلا نم اهبانم هنع
 أ : يرقشملا لاقف رجش وأ تابن وأ ءانب يف افلتخا نإو ى يرتشملا لوق لبق
 يلع كردت الف ينلكو نمل تيرتشا:لاة نإو « عةدلم وهف هتميق بلطو هتثدحأ

 نإ : لاق نإو “ عيفشلا لوق لبق اهتاهف كسفنل لب : عفشلا لاقو “ ةعفشلا

 يرتشملالاقو ى هتميق هنع طحيل يرتشملا نم وه مدهلاو قرحلا لثم داسفلا اذه

 لفطل هتعفشام ىرتشا نمو “ يرتشملا لوق لوقلاف هللا لبق نم ثدح و عئابلا نم
 اهذخأ د!رأف بئاغلا مدق وأ لفطلا غلب وأ نونجملا قافأف بئاغ وأ نونجم وأ

 ح عدص يرتشلملاف هنم اهبلطي ملو ملع وأ هل زاجأ هتفيلخ نأ يرتشملا ىعداف هنم

 "هبذك و "رفوأ عنتماف يرتشملانماهبلط هتفيلخ نأ هوحن وأ بئاغلا ىعدا نإ و

 هعم رضح دقو هتعقش دحأل ام ىرتشا نمو “ يرتشملا لوق لوقلاف يرتشملا
 لوق لبف" ةعاسلا الإ بيعلاب ملعأ مل : لاقو اهبلط مث هنم اهبلطي ملو ةدم ثكمف
 نإ و « هنيمي عم هلوق لبقب : ليقو « هتعفش يل نأ ملعأ مل : لاق نإ ال ى عيفشلا
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 وأ ةعفشلا هتدارإ دنع ءارشلا هل زاجأ هنأ يرتشملا ىعدا نإو

 امم كلذ وحن وأ هملع عيبملا رامث نم همعطا وأ هدعب هنع اهعطق

 الإو س ربخلاب نإو انايب فلك هنع اهتوفي

 : لاق نإو ى عدم وهف ذخأت ملو رضاح تنأو هتعفش كل ام تيرتشا : لاق

 : لاق نإو“يرتغملا لوق لوقلاف هءارإلا عيفشلاىعدا و نمثلا ينرت ملو يم اهتبلط

 لوق لوقلاف ءارشلا لبق ككام نم ةعفشلا هبام تجرخأ كنأل كل ةعفش ال

 ١ عيفشل ١ .

 لزاون يفو “عيفشلا ىلع هل نيمي الف كل ال كريغل عفشت امنإ :عيفشلل لاق نإو

 ؛ ىتعفش ذخآ :لاقف بصن هبف لجرل ناك دقو انادف لجر نم ىرتشا نم: ةسوفن
 هل تبث امنإ هنأل ةعفش الف بيصن هل هنأ نيبف هيف كل بيصن ال : يرتشملا لاقف
 زاجأ ) عيفشلا يأ ( هنأ يرتشملا ىعدا نإو ) “ مكاحلا كح ثيح نم بيصنلا

 وه وةعقشلا زاوج دنع هدارمو ةدارإلا نودب وأ ( ةعفشلا هتدارإ دنع ءارشلا هل

 دعب يأ ( هدعب هنع اهعطق وأ ) رم اك هلبق زاوجلا يف فلخلاو ءارثلا دعبام

 رامث نم راثلا نأو ءارشلاب هماع عم يأ ( هماعب عيبملا رامث نم همعطأ وأ ) ءارشلا
 وأ عيبلاب وأ باوثلا ريغ ةبه وأ باوثلا ةبه وأ ةقذصلا قيرط ىلع ءاوس عيبملا
 قدصأ اذك و ث ةعفشلا لطبي حص اذإ هلك كلذ نإف لمع ىلع ةرجأب وأ ليلدتلاب

 ( اتةوفي اع كلذ وحن وأ ) هئزج وأ لصألا سفن راثلاكو ام اضوع هب ضوع وأ
 عم مع۔.فشلا لعفيف يرتشملا عيبي نأ لثم ( هنع ) واولا ديدشتو ءايلا مضب

 يرتشملا ( فلك ) ادعاصف ثلا۔ثلا عم اذك و ‘ ةعفشلا لطبي ام يناثلا يرتشملا
 الإو ) ص كلم لا۔ةتنا ال قح نالطب يف ىوعد كلذ نأل ( ربخلاب نإو انايب )
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 ء يرتشملا هدحجف اهذخأ نإ اذكو . شو عيفشلا فلح

 هنأ ىعدا عيفشلا ناك ( نإ اذكو 0 عفش و ) كلذ ىفتنا هنأ ( عيفشلا فلح

 هنأ ةنيبلا عيفشلا ىلع نإف ائيش ذخأت مل كنا ( يرتشملا هدحجف اهذخأ (

 هنأل ةعفش :ددحم ن ] عيقشلا دح الو 2 يرتشملا فلح الإ و > رهخلاب ولو اهذخأ

 نيميلا نأل > ةعفشلا ةدم ضقنت ل ولو &; نترم ةعفش الو {2 عفش هنأب “قأ دق

 . ىوعدلا عطقل

 عيفشلا "رقأ نإ و ؟ ھا فلح عيفشلا ىلع نيمسلا در نإو : «» جاتلا , يفو

 اهميلست ىعدا نإ اذك و ى عّدم وهف هميلست لطبي ام ىعداو ةعفشلا ميلستب

 . -٤ ناويدلا « ق اذك . ةرجألا ق عدم وهو تلطب دةف ةرجأب

 دعي اهتزآوج وأ ةرضملا ثادحإ يف يل تنذأ :لجرل لاق نمو :ىمحي انمع لاق
 ىلع نيميلا هلف الاو“ربخب نإو نيب ؛ةدملاو رامإلاك هب تبثت ام ناك وأ اهثودح

 فلحأ ينإ : عيفشلا لاق نإو . ها هلبق يعدي يذلا كلذ يف مهتا نإ الإ لجرلا

 ىلإ لازأ لجر يف لاقو ى هملع ىلع يرتشملا فلح اهميبب هب قثأ نم ينربخأ دقل
 : ليزملا لاقف هتعفش هنم بلطو كلذ ايلوقب عيفشلا هبجوتساف الام رخآ

 هلو ءيشب هدر سيلف درلا لبق اهذخأ عقو نإ هنأ يلع هدر دقو قحب هل تدهشأ
 ةنيب الو هلازأ دق هنأ عيفشلا ىعداو دحأ ىلإ هتلازإ ركنأ نإو ى هت

 ء ةفصلا هذه ىلع انيمي هيلع ىرأ امث : سيمخ لاق ى هلازأ ام هنأ ليزملا نيمي بلطف

 فصيف اهقحتسي وهو ةعفشلاب هيلإ لازملا نم هعازتنا ىعداو هعاب هنأ ىعدا نإو
 امازأ هنأ ةعفشلا نم هبلع يعدي امم قح هل هلبق ام فلح ركنأ نإف هذه هتفص

 هنأ فلح هيلإ نيميلا در نإو ى اهب هعزقنا ام هديب نم نيبو هنيب نيميلا نوكتو
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 نمثلا يمسيو ى هلوسر و ] ك املاو همصخ و وه هملع فقي ن أ دعب نالف نم هعزتنا

 اهبلط هنأ عيفشلا نيمي يرتشملا بلط نإ و « لاملا يعدي نم هنم عنم فلح نإف

 هريغ اهيلوي نأ هل زوجي الو « كلذك اهذخأي هنأ فلح هسكمعب وأ هريغل ال هل
 هل “رقأ وأ اهب هيلع قدصت وأ اهيطعأ هنأ يرتشملا ىعدا نإو « نمثلا ءادأ لبق
 لغتشا نإو ى نيميلا هل هيلعف عيفشلا هنم اهبلطو اهب ضيوق وأ ضوعالب اهب

 . ال : ليقو ى هتوفت : ليقف هرضحي ملو مايأ ةثالث تضم نأ ىلإ نمثلا بلطب

 تيرتشا : لاقف اهعفشت ىرخأ هريغ ىرتشاو اضرأ _ ليق _ ىرتشا نمو
 نإو ى ملعلاب اذه يف نيميلاف عطقلاب رخآلا و ملعلاب فلحإ : امهدحأ لاقف « كلبق
 بلطو ىحي لجرل اهلام عيمج ةأرما تدهشأ نإ : ليقو « عفش امهدحأ نّئب
 جتحاو ةأرملا ىلع لاملا در كلذب ملع ال لجرلا نأو ةداهشلا كلتب هتعفش عيفشلا

 نادهاشلا كش و«دحأل هب دهشت مل اهنإ:لوقت تداعو اهب هبجوتسا دقهنأ عيفشلا

 ادهش يتلا يه ام اهنأ اهنيمي عيفشلا بلطف لجرلل هب ايهتدهشا امل اههجو ةفرعم يف
 ملعب ةححلا هيلع تماق نأ دعب اهبلطم نيح يف هتمفش بلط نإ : لبقف اهيلع

 اكش وأ امهدحأ وأ امجر مث اهذخأف هتعفشب هل كح و ةداهشلا تحصو نيدهاشلا

 اجر نرإو ى عقو اذإ ايمل عوجر الو ةعفشلا يف كحلا ىضم دقف اهتداهش يف
 وأ اهتداهش حصت مل نإو ى لوق ىلع فصنلا مرغ امهدحأ عجر نإو « لاملا امرغ

 اهب هل مكحي وأ هتعفش عيفشلا ذخأي نأ لبق امجر وأ كحلا عوقو لبق اتكش

 هقح لاملاب هل دهش نم ركنأ نإو « اهيلع هل نيمي الو هل ةعفش الو ةمضقلا تضقتن
 تدهشأ ام هفلحيو هيلإ كلملا لاقتنا هدنع حص نإ هل تناك هنيمي عيفشلا داراف

 هب هل تدهشأ نأ دمب اهيلع هدر الو هيلإ هتلازأ الو لاملا اذهب هل نالف تنب ةنالف

 دهش نم عفني الو ى هيف هتعفش لبق نم قح هل هلبق الو اهذخأ دعبو هتعفش وهو
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 ءارشلا عيفشلا نيب اهذخأ دعب عيبلل آدحاج عئابلا هضراع نإو

 ء ذخألاو ءارشلا دوهش دحتا نإ ةعفشلاب هنم ذخألاو يرتشملل

 نكي مل نإف . عنابلا ىلع ةعفشلا ةدابش لبقت الو

 . .... ... ... .... ... ... . ءتمعئابلا فلح

 هيعديام لكو “ةأرملا ىلع هل بلطم الو عيفشلا بلطم دمب ةأرملا ىلإ هدر لاملاب هل
 نإو ذخأو فلح ءاش نإ عيفشلل نيميلاف ةعفشلا لطبي امم عيفشلا ىلع يرتشملا
 نم هاوعد نم زئاج لدعلا مك احلا هارب ام ىلع فلحيف يرتشملا ىلع اهدر ءاش

 رظنلا ناعمإ بجيو ى قيقد اهرمأ ةعفشلاو كحلا عاطقنا هيف نوكيو “هظفل

 . « جاتلا ه يف اذك ةنهادملا الو ةسلادملا الو ليحلا هيف زوجت الو هيف

 نّيب) ةعفشلا ذخأ دعب يأ ( اهذخأ دعب عيبلل ادحاج عئابلا هضراع نإو )

 نم يأ ( هنم ) ءاخلا ناكسإب ( ذنخألا ) نسب ( و يرتشملل ءارشلا عيفشلا

 :ىبحانمع لاق ( ذخألاو ءارشلا دوهش دحتا نإ ) هل حصتف ( ةعفشلاب ) يرتشملا

 بمترتلل انه واولا هسكع : ليقو ىايناث ةعفشلاب نودهشيو آل"وأ ءارشلاب نوربخي

 : لاق هنأكف خلا دوهش دحتا نإ هلوق يف طرشلاف ى هنم ذخألاو « هلوق يف ينعأ
 ءارشلا دوهشناك نإ امأو امهدوهش دحتا نإ ايناث ذخألاو آلوأ ءارشلا نايب بجي
 لك ىلعو“ زاج آلوأ ةعفشلا دوهشب ىتأ ولف “ بيترتلا بجي الف ةعفشلا دوهش ريغ
 ( عنابلا ىلع ةعفشلا ةداهش لبقت الو ) ةعفشلاو ءارشلا دوهش داحتا مزلي ال لاح

 ىلإ جاتحي لب عيبلا ىلع ةداهش اهب هتداهش نوكت ال ةعفشلاب دهش نم نأ ينعي
 ( عئابلا فلح ) نايب ( نكي مل نإف ) “ عئابلا مهل رقي وأ عيبلا نورضحي دوهش
 . هيلإ يرتشملل ام لاقتنال هريغل ال هل ةعفشلا توبث دعب ىوعدلا نالءعاب ام هنأ
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 يرتشملا هضراع مث كلذب هل مكحو انركذ ام ىلع نايبب ىتأ نإو

 ء عفش امي عفري الو س هيلإ تصني" مل ةعفشلاب هنم هذخأ آدحاج

 ، لاحلا اذه ىلع قادصلاو ةبحلاو عيبلا اذكو

 يرتشملل عاب عئابلا نأ نم (انركذ ام ىلع نايبب) عيفشلا كلذ ( ىتأ نإو )
 هضراع مث ) ةعفشلاب ميبملا ( كلذب هل كحو ) يرتشملا نم ةعفشلا ذخأ هنأو

 جرخيال يأ(عفش ام عفري الو“هيلإ تصني من ةعفشلاب هنم هذخأ ادحاج يرتشملا

 نأ اك ى عيفشلا ريمض بئانلاو ك الا وه لعافلاو لوعفملل عفريو «تصني» ءانبب

 ( لاحلا اذه ىلع قادصلا و ةبحلاو عيبلا اذكو ) ‘ عيفشلا ريمض وه عفش لعاف
 دعي ءاءدإلاو دوحجلا هجوو“تصني مل يعدي ءاج مث دحأ ىلع دحاوب مكح اذإ
 هدوهش عيبلا وأ قادصلا وأ ةبهلا وأ ةعفشلاب كحلا نأ الثم يعدي نأ مكحلا

 مل هنأل رهقلاب كلذ وحن وأ ةبهلا ناك وأ اور"وز وأ اذك لجأل مهتداهش زوجت ال

 . كحلا دعب لب 1 احتلا دنع كلذ عدي

 اهعابمث دوهشلا ةداهشب انادف وأ اراد رخآل عاب الجر نأ ولو : ىبحي انمع لاق

 لوألا عئابلا هيف هضراع م نيلوألا دوهشلا ةداهشب هريغ رخآ لجرل يرتشملا
 ليقر“يناثلاىلع اودهشي مث لوألا ءارشلاىلع ربخلاهل اوغلبيلف هيلع دوهشلا هل دهشف
 ل نإف « كلذب هل اودهشي الف نيرخآلا ريغ نولوألا دوهشلا ناك نإو « هسكع

 م احلا حيلف انرك ذام ىلع ةنيبلاب ىتأ نإو « نيمي لوآلا عئابلا ىلمف ةنيب هل نكت
 هعفرو هلوقب مك احلا لغتشي الف يناثلا عئابلا هضراع نإو “ لوالا عئابلا ىلع اهب

 وأ يناشلا هعابو هبهو لوألا نأ ول كلذك و « ةداهش الو ةموصخ ريغب اهنم هل

 ص عيبلا وأ ةبهلا عم قادصإلاب فالتخالا ناك وأ « لوألا عابو يناثلا بهو
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 . تالوطملا نم بلطتلف ، اذه نم رثك أ ةعفشلا لئاسمو

 ةداهشلا رضي ام فالتخالا كلذ ف سيلف هعون وأ نمثلا ةك تفلتخانإ كلذك و

 نم هدازو هريغ نم هعابف ادحاو انادف وأ ةدحاو اراد لوألا ىرتشا نإ امأو

 هفصن يناثلاعاب نإ كلذك و « هريغ عياب نيح كلذب دوهشلا هل دهشي الف هسفن دنع

 كلذ دمب دوهشلا هل دهشي الف هلك لوآلا ىلع هارتشا دقو هنم اضعب وأ هثلث وأ

 . لصألا يف زوجت ال ةئزجتلا نأل

 نأ : ينفردلا ىحي يبأ نع ينوانجلا ريخلا يبأ نع يس ورسلا نسحلا وبأ ىورو

 توفت الو “كلذ ىلع لمعلا سيل و ءاهقفلا ضعب لوق يف ةزئاج لصألا يف ةئزجتلا

 بيعب عيبملا عيفشلا دريو ةعفشلا لطبي ام يرتشملا عم هيبأ لعفب غلابلا ةعفش

 رخآلا عيفشلا هيضر نإو ى هب اماعي مل نإو عئابلا ىلإ يرتشملاو يرتشملا ىلإ
 ص هب ملعي مل يرتشملا دنع ثداح بيعي هدر عيفشللو ى هذخأ لوآلا در دمب

 اهترصتخا دقو(تالوطملا نم بلطتلف اذه نم رثكأ ةعفشلا لناسمو) «ال:لبقو

 . ملعأ هللاو كيلع مالسلاو بلاط اي كل

- ٤٩١ - 





 : باب

 باإب
 باإب
 بناب

 باب
 باب

 رشع يداحلا ءزجلا سرهف

 لينلا حرش باتك نم

 نهرلا ق : رشع كلاثلا باتكلا

 ضبقلا ةفص يف : لصف

 هدعب وأ دقعلا دنع نهرلا طورش يف : لصف
 .. خلا لجألا دنع هعيب دقع دنع طرتشي مل ام يرخسلا : لصف
 نه رل ا ىلع طيلستل ١ ف : لصف

 نهرلا ماكحأ ق :

 نهرلا يف لامفألا نم نهترملا وأ نهدلل ايف :
 نهارلا ىلع نهرلا قوقح يف :
 : باب قوقح نم نهترملا ىلع نوكي ايف :

 امهدحأ عجرب ال : ليقف هنهترم ديب نهر عاض نإ : لصف

 هنم جرخ نإف هباهذك مرحلا نوهرم دص لوخد : لصف

 هلعفي نأ نهترملل زوج امف :
 نهرلا يف هلعفي نأ نهترملل زوج ايف :

- ٤٩٣ 

٢ 

٣ 

٦٣ 

٧٨ 

٩٩ 
١١٧ 

١٤٣ 

١٥٦ 
١٧٤ 

١٨٤ 

٢٠١ 

٢٢٠ 

٢٤١



 خلا لبق اهنهترم ةجوز يه ةمأ تنهر نإ : لصف

 نهرلا عيب يف : باب

 باب

 : باب

 : باب

 : باب
 باب خلا ءاكرشلا نيب هل ام ةيمكو عيفشلا ذخأي ام ةيمك يف :

 : بإب
 : باب

 : نهترملل هقيدص وأ هبيرق وأ نهارلا لاق نإ : لصف
 نهارلا ىلع كلام ذخ

 امهاوعد و نهترملاو نهارلا فالتخا ق : ةمتاخ

 ةعفشلا يف : رشع عبارلا باتكلا

 هيف عوفشملا يف :
 عفالا يف

 عيفش هيف ركذ امبرو عفشي ال نميف : لصف
 هيلع عوفشملا يف
 ةعفشلا ذخأ يف

 هب توفت امو اهتاوف تقوو ةعفشلا ذخأ تقو يف

 ةعفشلا ماكحأ ف

 يرتشملاو عيفشلا ىواعد ف : ةماخ

 سرهفلا

- ٤٩٤ 

٢٥٠ 

٢٦٣ 

٢٨٥ 

٢٩٧ 

٣٢٧ 

٣٣٦ 

٣٦٧ 

٣٧٤ 

٣٨٢ 

٤١٢ 

٤٣٠ 

٥٢ 

٤٧٩ 

٤٩٣




