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 راكشلاإلا ةبتلع
 ةلح ۔ ١١٢١٧ َت.ص

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلملا

 ةلفح عز للا رخمي
 م٢٧٩١ ۔ ھ٢٩٣١ ةيناتلا ةعبطلا
م٥٨٩١ ۔ ١٤٠٥ ةثلاشلا ةعبطلا



 ) س ۔ ٨ ٠ ه ٠ و ك

 لتيلملارامشرريتنللش

 فيلات

 هننارمع .ينيمرزملابع بزلا ريض ريتب
 .ھ٢٢٢١ تتفتلا

  
 همرَسَملا 7 مرب 'فيل ا

 شيفطأ_ز يسول نيزم
 هتلاهحعَر

 رثَعفاثلاءزل

 ر ) س م 7 ل ا : 4 س ٠.

 ٥ دح - ١١٧ ت .ص

ةيبوعشلا ةتحبَعلا ةكلمملا





 . .. . . ضوع الب "كيلمت يهو

 ةبحلا يف رشع سماخلا باتكلا

 ترسك وءاتلا اهنع تضوعو ةروسكم يهو واولا تفذح « بهولا :لصألا

 : لاقيو “ فرصلاو وحنلا يف هتئطَسَبو ى واولا ىلع ةلالد واولا ةرسكب ءاهلا

 ص يبارعأ نع ورمع وبأ هاكحو ى نينثال ةيدمتلاب هكبهو : لاقي الو “ هل بهو
 كيلمت) :اعرش و“لام ريغ وأ ناك الام هعفني امب دحأل ءيشلا لاصيإ : ةغل ( يهو )
 [اضيأ ناك ولو عنمف ضوعب كيلمتلا امأو “ جيلوتلا ةبمل لماش ( ,ضوع الب

 الو ضيوعتلا كردي ال هنأ ثيح نم باوثلا ةبه ةايسملا ةروصلا يف ةبه ىمسي

 هيف نكي ملام"معل روكذم ,ضوعالب : لاق ولو ى عيبلا يف نارك ذي اك ضوعلا

 امبرو“هيف ضوملا رك ذ نم دب ال عيبلاو « روك ذم ريغ ضوع هيف ناك امو ضوع
 مهضعب دروأو ى باوث الف ركذي مل ىتم : مهضعب لاق لب ى ةبهلا يف ضوملا ركذ

 اهيف كيلمت الو ةبه هنإف ةقيقعلا وأ يدهلا وأ ةيحضلا مل نم ىده ول ام دحلا ىلع

 هيف نأب لوآلا نع باجيو ى ةبه سيلو ضوع الب كيلمت هنإف ائيش فقو ول امو



 . . . . .. ... ... ةقدص ةرخآلا باوثلو

 يناثلانعو “ هوحنو عيبلا نم عنمي هنأ ملسنال هنأبو عيبلا نم هيف عنمي نكل اكيلمت
 ةلماش : ضعب لاق “ةبهلاو نايعألا هب داري امنإ كيلمتلا قالطإ و ةعفنم كيلم هنأب

 اماركإ ضوعالب ابلاغ ثعبي ام كيلمت يهف ةيدهلا امأف « ةقدصلاو ةيدهلل
 هدلول بآلا نم تناك نإف ينجأل تناك اذإ ةيدهلا يف ع وجر الو “هبلإ ثوعبملل
 مرحلاىلإ لوقنملا يدهلا اهنمو « حاكنك ائيش اهلجأل دلولا ثدحي ملام ع وجرلا هلف

 ةريرب ملف ةيدهلامسإ قلطأ دقو“لقنت ال اهنأل لوصآلاىلع ةيدهلا ممإقلطي الو
 رادلا يفوه ثيح ىلإ هعضوم نم لقني هنأل وأ ‘ بلاغلا ريغ ىلع رضاح ل وهو
 اذه يدهأ نأ يَلَع : لاق نمو ى قلع هلزنم ىلإ هب ثمبت نأ ىلإ ريشي وأ
 ةبهلا مسإ ( و ) “ مرحلا ءارقفل هنمت لقنو عيب لقني ال اع ضرألا هذه وأ تيبلا

 ةبلاو ص باوث ةبهف ايندلا باوثل امأو ( ةقدص ةرخآلا باوث ) لجأ ( ل )

 ضوع الب اهنأ ضوع ىلإ : هلوقب دارملا نأل "دحلا ظافلأ اهلمشي ةرخآلا باوثل
 داتعملا صاخلا اهمساب اهيمسي نأ دارأ نكل ى ةقدصو ةبه : نامسإ اهلف يويند

 المهم ناكامو “ ةقدص ىمسي ةرخآلا باوث دصقل ناك ام نأ ىلإ راشأف اعرش

 ةقر درجمل ءاطعإلاك ايندلا باوث ريغو ةرخآلا باوث ريغ ضرغ هبف ادوصقم وأ
 وأ مدقم ءيشل بهو ام باوثلا ةبه يف لخدو ى ةبه ىمسي ءائرلل وأ بلقلا

 وأ آتاذ ناك ام اهوركم وأ امارح ناك امو الالح ناك ام ءيش بالجتسأل

 جاتحملل ضوع الب كيلمت ةقدصلا : ضعب لاق ى ءانفلاو ىنزلاك ىنعم ناك ام

 ةقدصلاو ص ةقدصلا يف رك ذ امع لاخ ضوع الب كيلمت ةبهلاو ى ةرخآلا باوثل

 الو ص تلبق : لوقتف “ اذه كل تبهو : لوقي نأ لثم اظفل لوبقو باجاب

 لكو كاذ نم ضبقلاو اذه نم ثعبلا يفكي لب حيحصلا ىلع ةيدهلا يف ناطرتشي
 ىدهأ وأ هيلع قّدصتف هل بهي ال فلح ولف « سكع الو ةبه ةيدلاو ةقدصلا نم

 . ريخآلا ىلإ فرصتي قالطإلا دنع مسإلإو “ ثنح هل

_ ٦ - 



 نإ فلخ الب اهبهاو سفن بيط يف زوجتو ص كولمم لك يف "حصت و

 . .. ...... ... .... . باوثل ال تناك

 عفانملا رئاسك ىنعم ولو ( كولمم ) ءيش ( لك يف ) اقلطم ةبهلا ( "حصتو )
 فرصلاك نوكتف ةميقلل عجرت اهنأل باوثلل اهتبه زوجت الف مهاردلاو ريناندلا الإ
 حصت الو ص ضورملاك اهريغ باوثلا طرش نإ الإ ى ابر نوكتف ڵ روضح الب
 بيطب زوجتو ) « ةرذملاو بوصغملاو ةتيملا محلك كولم ريغ هنأل مارحلا يف ةبه

 ناك نم بئات وأ ى فرصتلا زئاج اكلام القاع ارح اغلاب ناك اذإ ( اهبهاو سفن

 عامجإب هنأ فلخ الب:هلوقب ديري نأ زوجيو ى ضوع الب يأ ( فلخ الب ) كلذك
 ةميقلاب ادر درتو تلهج اذإ زوجتال : لبق دق هنإف باوثلا ةبه فالخب ءايلعلا

 باوث ريغل ( تناك نإ ) دقعلا ةهج ىلع درتو دقعلا حص : ليقو “ دقعلا ةحصل ال
 ءىرما لام لحيال » : قلع لاق باوثل تناك نإ فلخلابو « ( باوثل ال )

 ىلوآلا ةياورلا ظفلو ى ِضارت نع ةبهب الإ : يورو 6١١ « هسفن ةبيطب الإ ملسم

 نأل كلذ ريغو نهرلاو ةراجإلاو قادصإلاو ءارشلاو عيبلاو ةبهلا لمشي

 ةوقل مومملا اذه ىلع اهؤاقيا زوجيف هاضرب الإ دحأ لام يف حصي ال كلذ

 هكحيفو ى دحوملا ملسملاب دارملاو “ ىرخألا ةياورلل ةبهلاب اهليوأت زوجيو ى هتلدأ

 يمذلانإف هنع جراخلا ريغ مامإلا ماكحال نعذملا هب داري نأ نم عنام الو « يمذلا

 هلام هوحن وأ مامإلا عيبي نم امأو « هيلع ىرجي ام ءارجإ و ةيزجلل نعذأ كلذك

 امأ و “هل اكلم سيل ام ةلزنمب كلذ نأل انيلع”درب الف هسالفإ وأ ىح نم هعانتمال
 كلذ لكشي مل ةبحلاب ثيدحلا انرسف اذإو ى هدي يف يه نم اهيف ربتعملاف ةطقللا

 اهذخأهل بوهوملل زجي مل سفنلا بيطوىضرلا مدع ىلع ةنيرق تلد اذإو ى الصأ

 )١( هيلع قفتم .



 . . . . . . . . . لهو

 ةبه مهضعب زاجأو ص نالوق قهارملا يفو ى هل دقعال هنآل لفطلا ةبه زوجت الو

 دبع نم ةيده لوبق زاجو : « جاتلا » يف فنصملا لاق ى ةليلق تناك نإ لفطلا

 :لضفلا لاقو “كلذب امهرارقإ زوجي ال : ليقو ى امهدنع نم اهنأ ملعي ىتح يصو
 رهظألاو : تلق ، انل هوفرع دقو اولبقف مداخلا نم عرولا لهأ ىلإ انيدهأ دق
 . ھا نئارقلا روهظو بلقلا نوكس عم زاوجلا

 يف لخدي مل لاح وأ « يتبه زوجت ال لاح ىلع كل تبهو : بهاولا لاق نإو
 ء ةيدهلاك ةيحلاو هل بوهوملا لوق لوقلاف دبع وأ نونجم وأ لفط انأو وأ « ىكلم

 نم ىطعأ ايف حرسملا الو : ليق ‘ رجتلا يف هل نؤذأملا الإ دبملا ةبه زوجت الو
 هل قدصتي نأ لثم كلمب امم ةبهلا هل زاجأ « كلمي دبعلا نإ : لاق نمو ى هتمدخ
 روجحملاةبه الو ى ةلالدلاب الإ ريغلا لام نم ةبهلا الو نونجملا ةبه حصت الو ‘ دحأ
 : ليقو « هلامب نيدلا طاحأ نم الو « كلذ وحنو نوهرملا لاملا نم ةبحلا الو هيلع

 «هحابصم»يففنصملا لاق ، هيلع مكحي ملام : ليقو ى ءامرفلا هيلإ مقت ملام ةزئاج
 جارخإنم هلام يف هلعف زوجي ال : ليقف نويد هيلع ناكو امولعم دحأل بهو نمو

 ملولوهرهاظ و « مك اح ىلإ عفرب ملام : ليقو ى هيلع مكحي ملام زوجي : ليقو ى كلم

 نم ولو هلفاك نم هيلإ ةلسرم اهنأ ملع اذإ هملعل لفطلا ةيده زوجتو « هلامب طيحت
 ريغ اذك و ث لاح لك ىلع زاج هنم هنأ ملعي مل اذإو : ديمس وبا لاق ى لفطلا لام

 هل زوجي هنم ضبق اذإ حرفي هنأ ملعو ةهكاف وحن نم ريسيلاب هدي هل دَم اذإ ملعملا
 لاخدإ الب اهزنتم هكرت نإ و ى لضفأب وأ هلثمب هئفاكي هنأ داقتعا ىلع هنم هذخأ
 تناكنأدمب ةبهلا نأ ىفخي الو «« جاتلا ه يف فنصملا لاق ى ملسأ وهف هيلع ررض

 يهةبوهوملا تام ةبهك و “ لوق ىلع يبصلاوهيلع روجحملا ةبهك زوجت ال دق بيطب

 لهو ) “ ضراوملا نم كلذ وحنو ثراولل حصت ال ضعب دنع اهنإف اهلوبق لبق هل

 ۔- ٨

 



 . . وهو طقف لوبقب وأ ؟ اهب وأ ًاقلطم ضبقو لوبق الب حصت

 ؟ ةيكلاملا روهشم وهو ( اقلطم ضبقو لوبق الب ) باوثلا ريغل ةبهلا ( حصت
 يناثلااهضبقو هريغل بهاولا اهبهو ىتح هل بوهوملا اهضبقي مل نإ لطبت : اولاقو
 ءيشب سيلو : دمحم لاق ى لوألل اهنأ هنعو “ مساقلا نباو دمحمو بهشأ لوق وهو

 يف دقعلا درجمب كلمتو حصت : ةلبانحلا نم يوادرملا لاق كلذك و « ىلوأ زئاحلاو

 حصت ( وأ ) ‘ تاقدصلا رئاسك يلع نب دوواد لوق اذهو ع بآلا يفو بآلا ريغ

 نويفوكلا لاق هبو امهدحأ نودب وأ ايهنودب ال ضبقلاو لوبقلاب يأ ( ايب )
 الإ كلذ يف ضبق ال هنأل ةيمستلا ةبه حصت الف هيلعو ؟ يمفاشلاو ةمألا روهمجو

 : ليق ث رخآلا فصنلا هل نل بهوي نأ لثم هل بوهوؤمل بوهوملا ريغ ناك نإ
 املف ةنيدملاب هل ناكالخن اهنع هللا يضر ةشئاعل بهو هنع هللا يضر ركب ابأ نال
 كنإ ىنبا اي : اهوبأ امل لاقف ى ةشئاع هيف تملكتف ى اثاريم هلعج ةافولا هترضح
 هذه نأل ماع ىعدملاو صاخ ليلد هنأب ثحبيو “ ثراولل نآلا هنإ و هضبقت ل

 ص لوبقلاو ضبقلاب الإ حصت ال آ قلطم ةبهلا نأ ىعدملاو « دلول بأ ةبه ةبهلا
 يونعم ليلعت هنإف ى هيضبقت مل كنإ : هلوق يف ليلعتلا مومعب ةربعلا نأب باجيو
 الإ اهيف بمهاولل كحال لوآلا لوقلا ىلعو « قالطإلا ىلع طرش ضبقلا نأ ديفي

 بمهاولاركح يف يه يناثلا ىلعو « هدر وأ هلوبق ىلإ رخؤيف هل بوهوملا لبقي مل نإ
 درلا وأ ضبقلا ىلع هل بوهوملا ربجي الو ع ضبقلاو لوبقلا لبق اهيلإ عجر نإ
 هتثروفهلبوهوملا تامنإ و “ هدي يف ناك اذإ بهاولا لام نم اهتيانجو اهتنؤمو

 ى اميج اوعفدي وأ اميمج اولبقي قحف ضعب درو ضعب لبق نإو ى هماقم نوموقي
 مهنيب ايف كلذو : ىسوم انمع لاق « مهءابصنأ اولبق نيذلا ذخأب لوقي نه مثو
 ذخأي : ليقف فلتخاو “ اضيأ كحلا يفو : ليقو . ها كحلا يف ال للا نيبو

 ( وأ ) ؟ اضعب كرتيو اضعب ذخأي نأ هل : ليقو “ هكرتي وأ لكلا هل بوهوملا
 وهو ) بألا ريغ يف عيبرلاو دوعسم نباو يلع لوق وهو ( طقف لوبقب ) حصت

 س ٩



 ؟ هدلول بألا ريغ يف راتخملا

 حاكنلا اذك و ‘ ضعب دنع نهرلا اذك و ى ضبق الب حصي عيبلا نأ اك ( راتخا

 يف امأو ى ىثنأ وأ اركذ ( هدلول بألا ) ةبه ( ريغ يف ) كلذ ريغو روضح الب
 ى هنع هللا يضر قباسلا ركب يبأ مالكل ضبقلا طارتشا راتحلاف هدلول بآلا ةبه

 وأ هنبا ىطعأ نم نأ انموق ركذو « دلولاب صوصخ همالك نأ ىلع ءانب ليق اذك
 هثراو هنم ذخأ هتنب وأ هنبا تام نإف “ ضبقلل جتحي مل ائيش جوزتلا دنع هتنب

 : يمصاملالاق٬ضبقب الإ حصت ال : ليقو “عيبلاك راص حاكنلا هيلع دقمنا امل هنأل

 راتخملا اذو ةزايحلا ىلإ راقتفا هل سيل "هلحن و

 نإالإ اهيف صبقلا مدعل ةيمستلل هدلول بآلا ةبه حصي ال ضبقلا طارتشا ىلعو
 الإ هتبه يف عوجرلا دحأل لحي ال هنإ ه : ثيدحب لدتساو « دلولل قابلا ناك

 درجمببهاولا ىلع تمرحف هدلول هبهو ايف عوجرلا هل زوجي ال هنأ ىلع )١ « دلولل
 ملولو ةبهلا درجمب هيلع مرحت اهنأ ىلع لدي ثيدحلا لب : تلق « ليق اذك لوبقلا
 لوق متصصخ مل تلق نإف : ضعب لاق ى هل بوهوملا اهدر نإ الإ لوبق نكي

 ى عيبلاك ةدقع ةبهلا : خيشلا لاق : تلق ؟ مومعلا ىلع هوليحت ملو دلولاب ركب يبأ

 لطبي ثيح لطبتو هيف زوجي عضوم يف زوجت ينعي « عيبلا ماقم موقت : اولاق لب
 حوجرم وهو سايقلل عامجإلا تلزن مل : تلق نإو « ةبرق اهنأل لهسأ يه لب
 « نيليلدب لمع لب كرتي مل : تلق ؟ حوجرملا نود حجارلاب لمملا ىلع اوقفتاو
 مالك يف ةباحصلا توكس عامجإلاب دارملاو « حجرم اذهف « ىلوأ نيليلدلاب لمعلاو
 اسفن هنم ءيش نع مكل َنْبِط نإف » : ىلامت هلوق يناثلا حجرملاو « ركب يبأ

 ")هسفن بيط نع ةبه وأ » ملسو هيلع هللا ىلص هلوقو "؟! ائيرم ائينه هولكف

 )١( دواد وبأ هاور .

 ) + ( ءاسنلا : ٤ .

 )٣( هركذ مدقت .
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 . . . اطرتشم دنع ةمذب امو عايش يف حصت الو ؛ فالخ

 تام نإ ةمزال يه لب ضبق ىلإ جاتحتال دلاولا ريغ ريغصلا ىلع ةبحلا نأ: ثلاثلاو
 :«رثألا» يفو ؛كلذك رخآلا ىلع نيجوزلا ةبه نأ :عبارلا هثراول يهف غولبلا لبق

 ةيعرش ةدقع اهنأ:سماخلا ؟ ضبقلا رذعت دقو زئاج وهف هتمأ نطب يف ام لحن نم
 هنأب : لوقلل ةلباق لئالدلا كلت : تلق ؛ ضبق ىلإ جاتحت ال ةيعرشلا دقملا عيمجو

 ؟ هل لوبق ال يصلاو اهيف لوبقلل ركذ ال هنأل ضبقلا الو لوبقلا طرتشي ال
 . ( فالخ )

 تبهو : لاق نإو “ نيميلا هيلعف نايب الو ةبهلا ركنأ نإ : « ناويدلا » يفو
 بوهوملا لوق لوقلاف لوبق الب كناكم نم تدق وأ ةيطعلا تمفد وأ لبقت ملو كل

 آلوبقو اضبق دميو زوجي : ليتف توكسلا عم ضبقلا يف فلتخاو “ لبق هنأ هل

 ءاضبق الو الوبق طرتشي مل نم دنع حصو ى لوبقلاب قطني مل ام ءيشب سيل :ليقو

 هماهس قيقحت ىلإ هيف لصوتي عايش يذ ةكرش لام يف يأ ( عايش يف حصت الو )
 ص ةلغلا ةبه هيف زوجت دق ذإ ءابصنألا هيف تاهج عايش يذ يف الو يأ هلهأو

 وأ نيد نم اهيف امو يأ ( ةمذب امو ) “ نْيعايشلا لمشي ام ديري نأ لمتحيو
 ص ضبقلا مدعل ضبقلاو لوبقلا طرتشم يأ ( ايهطرتشم دنع ) امهريغ وأ ضرق
 يف ءايركز وبأ ركذو ى طقف لوبقلا طرتشا نم دنعو ايهطرتشي مل نم دنع حصتو
 ىوعدلا باب رخاوأ يف لاق ذإ ةمذلا يف ام ةبه حصي هنأ ىلع لدي ام « ماكحالا »
 ةعيدو هدنع تناك وأ نيد لجر ىلع لجرل ناك اذإو : هصن ام تالماعملا يف

 ناك وأ فلسلاب نالف نيا نالفل ناك امنإ هيلع ىع"داف سانلا نم دحأ هب كسمتساف

 نإ فنصمل اذه يتايو خلا هلبق نم ةبهلاب هل هنأ كلذ هبشأ ام وأ ةعيدولاب هدنع هل
 هتبه زوجتف كلملل لباق هنأ زاوجلا هجو ى دلولا ريغل اهتحص راتخاو ى هللا ءاش

 الو ىحرلاو ماتحلاو دبملاك مسقني ال اهف زوجت : ةيفنحلا تلاقو ى اقلطم هعيبك



 . ميرغل نيدو كَرتنثمأ يف كيرشل "حصتو

 اقلطم هيلع صوصنم ةبهلا يف ضبقلا نآل ةمسقلا دعب الإ مسقني ايف زوجت
 ص هجو نم هزّسح يف هنأل لماكب سيل عاشملا ف ضبقلاو « لماكلا ىلإ فرصنيف

 ىنكت مل ثيح رصاقلاب ىفتكاف ةملسلاب لصحي همامتو « هجونم كيرشلا زيح يفو
 فالخب اهيناعم يف ةبهلاك يه : ليقو “ لوبقل جاتحت ال ةيصولاو : فنصملا لاق
 :نالساو نعو “ كلذ ريغ هيف ليقو ى راكنإ الو لوبق ىلإ جاتحي ال هنإف ثرإلا

 ثوروملا ممرغل هنع هيدؤي نأ ىلع هبيصن نم هعمثراو ىلإ أربتي نأ ثراول زوجي

 كيرش اذكو ص رثكأ وأ لقأ وأ نيدلا نم هبوني ام لثم بيصنلا ناك ءاوس

 اذإو ى هيلإ عوجرلا هلو نامض الو هيلع ةاكز الو هبيصن كرت هل بئاغ عم لصألا

 امنإف هيف كيرشلاك : ليقو ى لاملا ين اهل ءيش الو هبلع ام ىضق دقف ىكز
 مل ولو هيلع ال : ليقو ى هيلع الف تفلتف نيعمل اهلزع نإ : ليقو ع دئاوفلل اهلزع
 . هنم يقابلا نمضي الو كرتشملا نم هبانم ذخأ هل كيرشلا نأل نمم اهوني

 ضورع وأ لصأ ف نانثا كرتشي نأ لثم ( كرت رتشم يف كيرشل حصتو (

 ءاقبل حصت م الإ و & ادعاصف اهعم ثلاث كرتشي م نإ رخآلل همهس امهدحأ بهف

 ضبق الف ةيمستلاب تزيمت ولو ى اهعايشل مهماهس زيمتت مل ءاكرش وأ رخآ كيرش
 وه نمل بهوي ةمذب ام لك اذك و ى اهيف ضبقلا دوجول ( ميرفل ننيدو ) « ذئنيح
 رتشي مل نم نكل ث ىلوألاب ضبقلاو لوبقلا طرتشي مل نم دنع حصتو ى هتمذ يف
 بهو هنأ يور امبو « قباسلا ركب يبأ مالكب هيلع اودر دلاولا عم ولو ضبقلا
 : لاقف ث ةافولا هترضح ىتح هضبقت ملف ةيلاملاب ارمت اقسو نيرشع ذاذج ةشئاعل
 ملو ؛ هيتضبق ول تددو : لاق هنأ يورو « ص ثراولل مويلا وهو هيضبقت مل كنإ

 ص ظقاس عامجإلا فلاخ مكح لكو ى ابتوكس اعامجإ ناكف يباحص هلع ركني
 ةزئاج لقتنملا ةبه : مهضعب نعو ؟ دلولا يف وأ م اع همالك له ثحبلا رم نكلو



 . . . . سكع الب هعيب زاج ام لك يف تزاجو

 زوجت الو هنم ةيمستلا ةبه زوجت الف نزوي وأ لاكي ام الإ اهريغ وأ ةمستلإ

 :لبقو ى لقتنملا لك كلذك و “ اورضحي ىتح ةعتمآلاو ناويحلا نم ضورملا ةبه
 ص ةنالث :ليقو“مايأ ةعبس نود ام اهوأر اذإ ءاكرشلانيب اهتبه“ناومحلا عيب زئاج

 ةبهو لوهجملا ةبه زوجت : ليقو “ عيبلا وأ ةبهلا لاح اهيلإ ةراشإلا نم دب الو

 نأل ضبق هلوبق عم بوهوملا روضحو “ ترصق وأ ةبيغلا ةدم تلاط بئاغلا

 . مرصو ريباتك هيف لمعب دك اتيو ى اضيأ هتيلخت لصألا ضبقو ى ضبق ةيلختلا

 ريثك دنع لوهجملا ةبه زاوجل ( سكع الب هعيب زاج ام لك يف تزاجو )
 عطقي ال ام عطقت اهنال عيبلا نم لهسأ 7 او > عيبلاك باوثلا ةبهو > هعيب ن ود

 ع عيبلا هيف عطقي ال عضوم لك يف اهنولمعتسي كلذلو ‘ ررغلا هوجو يف عيبلا

 الإ زوجت ال : زيزملا دبع نبا لاقو “ كلذ هبشأ امو تالفلا عيبو ءاملا عيب لثم

 ص هجو لك نم لوهجملا يف ال فصولاب مولعملا يف اهزاوج مهضعب نعو ى مولعملا يف

 طقف ءايحألل زوجت امنإ ةبهلاو : هللا مهمحر ركب نب دمحم نب دمحأ خيشلا لاق

 رجألل امولعم لعج نمو “ تاومألل نإو زوجت تاعابتلا عزنو كرتلاو ةئربتلاو
 ىماتب وأنيكاسملا اذك و زاح كلذ وحن وأ ىلصم وأ حابصم وأ ةرعقم وأ دحسمك

 زوجتالو ى ءايحآلاك ةثالثلل ةبهلا تزوجو « مولعم ريغ مهف بهو نإ لمارأ وأ

 ولو اهمسإ وأ اهتفص تنيبت اذإ كلذ لك يف تزوجو ص لوهجملا الو لوهجم ةبه
 هيف قادصلا لاطبإب : ليقو “ هيف ةيصولاو قادصلا زاجو “ الوهجم ءيشلا ناك

 وأ > هلام نم اذك و اذك هل بهو نإو > لكلاو هيمستلا ق تزاخو > ةىلاك

 ةصولا اذك و “زاج ريناندلا هذه نم اذك وأ ى همنغ نم جرخت ارانيد اذك و اذك

 ك ومنلاو ةدايزلا ال ددملا هلف هريناند وأ همنغ نم اذك هل بهو نإو “ قادصلاو

 ةدايزلا هل : ليقو ى ةاكزلاو قوقحلا نم هيلع ءيش الو ددملا نم صقن ام قحليو

 



 ٠ ٠ . ٠ . > هريغك ال اهيف دل او دأو ح حص و

 نإو ى قوقحلا همزلو اكيرش ناكو صقنلا هقحل صقن نإو « هددع ردقب ءاينلاو

 ى ومنلاو لسنلا يف هبوني امو هل ناكو زوجو “زجي مل نيعملا اذه نم اضعب هل بهو
 . ةبادلا نم وضعلا اذه هل بهي نأ لثم هلغلا يفو : ضعب لاق

 ىنعنإ الإ للا دنعو كحلا يف كلذو“ةبهلا يف يأ ( اهيف ,دلاو د"وع حصو )
 دلولا ثدحأ نإو ى هللا دنع عوجرلا هل زوجي الف هدلو هئاطعإب هللا ىلإ برقتلا

 الف عجر مث هكلم نم جرخ نإ الإ ى عجر نإ الإ عوجرلا حصي مل هيف ارمأ
 دلاولل الإ ةبحلا يف عوجرلا لحي ال ه : ثيدحل ( هريغك ال ) هيف بألل عوجر

 : ةياور يفو “مارح ءيقلا يف عوجرلاو اس ءيقلا يف عجارلاك اهيف عجارلاو

 : رمع نباو هللا ايهمحر سابع نب هللا دبع نعو « « هيف دوعي مث ايقت نإ كلذك
 بلكلاك » : ةياور يفو « هدلاول دلاولا الإ اهيف دوعيف ةبه بهي نأ دحأل لحيال

 مهلوق امأو « ةتئيق يف عجإرلاك ه ةياور لصحي اهيلعو « هثيق يف عجارلا
 لمن الو : دواد يبأ لوق اذك و “ ثيدحلا يف "جردشف“ مارح ءيقلا يف عوجرلاو

 زوجي : دابع نبا لاقو « باوث الب اعوط بهو اذإ كلذو ى امارح الإ ءيقلا

 ددزت مل نإ زوجي : زيزعلا دبع نبا لاقو ى اقلطم اضيأ بآلا ريغل اهيف عوجرلا
 الام فرصي وأ هل ةبوهوم ةمأ يبرب نأ لثم هربغ وأ ابأ هل بوهوملا دنع اريخ

 ىلع درو روكذملا ثيدحلاب اهيلع درو ى هل ةبوهوملا ضرألا حالصإ يف ءانع وأ

 دنع ةبوهوملا ةمآلا تدلو ابف عوجرلا هل زوجي نأ يضتقي هنأب هللا همحر دابع نبا

 لاقي الو “ ناويحلا ريغو بوهوملا ناويحلا تالغ نم ةلغ لك اذك و “ هل بوهوملا

 وأ اهنيعب تماق هتبه يف عجري نأ بهاولل سيل : لوقي عيبرلا ناكو “ كلذب

 ص هاركإ الب ناكو امل ضرمي ملو اهبهو موي اباوث ركذي مل ذإ تصقن وأ تداز

 ؛ ةديبع يبأ نع يور اذكو ى هل باوث الف هب ضرع الو اباوث ركذي مل اذإو

 )١( هركذ مدقت .
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 هتبه يف عجارلا : للع هلوق ىنعم نأ انم رثكألا هيلع يذلا : دمحم نب دمحأ لاق

 يف عوجرلا هل زوجي ال اك اهيف عوجرلا لحيال هنأ ، هتئيق يف عجارلا بلكلاك
 ال اذكف ث هرضي مل هئيق يف مجر اذإ فلكم ريغ بلكلا : ليقو ى ءيقلا

 هل بهوف غلاب دلولا ناك نإو ى ةفينح يبأ لوق وهو اهيف عوجرلا بهاولا رضي

 : زيزملا دبع نباو عيبرلا لاقف ضبقي ملو بآلا لايع يف وهو هل اهزيمو ةبه هوبأ

 ةبحلا يفضبقلا نم دب ال هلعلو « ةزئاج : دابع نبا لاقو ى ذخان هبو زوجتال
 لوبق دعب اهب نورقم ضيقب الإ تبثت الف ةحص طرش ضمسقلا نكلو ى دلولل
 الو ضبقت مل ام اهيف عوجرلا بمهاوللف ی ضمب دنع مات طرشو « ضمب دنع

 لاعفألا هيف عجرت اضرم ناك اذإ دلولا ضرم وأ هضرم يف اهبف عوجرلا حصي
 بألا "درك و “ بآلا ضرم نإ بألا نم بألا ثراو "درك كلذ نأل ى ثلثلل

 صعب نلع يدوادلا نع ثيللا نبا نعو ى نبالا ضرم نإ نبالا ثرا و نم

 نأ الإ ، ءاهقفلا رثكأ لوق وهو : لاق ، بالاك اضيأ مآلا عوجر زاوج: ةيكلاملا
 عوجر اودّيقو ص ابح بآلا ناك نإ اهعوجر اوزاجأف « اهنيب اوقرف ةيكلاملا

 ص يطرقلا لاق هبو ى اثدح وأ احاكن وأ انيداهب نالا ثدحي م امب اضيأ بآلا

 ضرم نإ هنأل يدنع“قح وهو ى امهدحأ ضرم يف عوجرلا حصي ال : اولاقو
 لاقو ى هثراو ذخأ هنأكف بآلا ضرم نإو ص ثراولا نم ذخأ هنأكف دلولا

 اذك و ص لمملل لاطبإ هنأل : تلق « محرلا دصق نإ عجري ال : ةيكلاملا ضعب
 عوجر ال : ضعب لاقو ى دلولا رقتفا نإ عوجر ال : لاقو ى للا ةعاط دصق نإ

 ءاقلطم عوجرلا بآلل نأيمفاشلاهبلعو روهشملا وهدرب قالطإلا و“تنبلل بهو اهف

 ال : نويفوكلا لاقو “ ثيدحلا هدربو ابا ولو دحأل عوجر ال : دمحأ لاقو
 ثيدحلا قالطإ هدريو ى اهضبقو ريبك ناك وأ اريغص بآلا ناك نإ بآلل عوجر

 ةقيقحلا يف سيلف هيبأل هلامو دلولا نأب اضيأ اوجتحاو “ روهمجلا ةجح وهو
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 حصي تقو يف مهلوبق ىلإف لفط وأ نونجم وأ بئاغل تقلع نإو

 :لبقو ‘ هغولبل قلعت وأ ةفيلخب الإ هيب أ نم لفطل "حصت الو « مهنم

 . ُغ ©.
 ٠ . هرب_ع نم هل حص

 ى كلذ وحنو بيدأتلا ةحلصم هتضتقا امبرف اعوجر هنوك ريدقت ىلعو ى اعوجر

 اذك وثاهيف عجري نأ اديعب وأ ابيرق مألا لبق نم وأ بآلا لبق نم دجلل زوجيو
 يف كلذ ىلإ راشأ سايقلاب وأ هظفلب مهلمشي ثيدحلاف ةدالو نهل نأل تا"دجلا

 ولو دلاولا ريغل ةبهلا يف عوجرلا عنم ىلع ةمآلا روهمجو ى « يراسلا يداشرإ »

 ىبأ نإ باوثلا ةبه يف عوجرلا هل زوجي كلام دنعو اندنعو « باوث ةبه

 . هتباثإ نم

 تقو يف مهلوبق ىلإ ) ةقلعم يه ( ف لفط وأ نونجب وأ بنافل تقلع نإو )
 لبق اوتام نإو ى غولبلاو ةقافإلا و مودقلا تقو وهو ( مهنم ) لوبقلا ( حصي

 هتبيغ يف وهو اهلوبق ىلع بئاغلا دهشأ نإو “ مهل فئالخي حصتو تلطب كلذ
 عنتميف اهيلإ فاضم وأ ى هيف يأ “فوذحم طبارلاو “ تقو تمن ةلمجلاو ى زاج

 . نيونتلا

 ص ضبقي وأ هل لبقي ( ةفيلخب الإ هيبأ نم لفطل ) ةبهلا ( حصت الو )
 حصت الو ص ( هغولبل قلعت وأ ) ةباينلا قلطمو ةلاكولا لمشي ام ةفيلخلاب دارملاو

 باب يف « تاقفنلا باتك ه يف يتأيو ى غولب وأ بأ وأ ةفيلخب الإ هيبأ ريغ نم هل

 حصت مل الإ و لفط كل ةفيلخ نمو بأ نم غلاب لوبق نم "دب الو : هصن ام ةلادعلا
 ف "رم اك ينعي ؛ ده ارم اك هلوبقب غلاب عم نونجمو ريغصل زوجو ى هتَسطع محل

 لمةي هنأ ىلع هبأ نع دلولا ةزاحإ ةزاحإلا باب يف راصتقإلا رم اكو لحملا اذه

 نم هل حصت : ليقو ) ‘ هسفن عم بئاغلاو نونجملاو ريغصلا نع لقاملا غلابلا

 هيبأ نم نإو : ةخسن يفو “ ىلوألاب مهفي هنآل هركذي ملو هيبأ نم ابس الو ( هريغ
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 مكاح نم ليكو وأ يصو وأ بأ زارحإب هل تبثتو ، كلذ نودب
 . . . ... ... ...... ... .بستحم وأ

 وأ ةفيلخ الب هدلول ةبه هنم حصت بآلا نأ مهوتم مهوتي دق هنأ هب ةغلابملا هجوو

 ال كلذ عمو « اهيف هفرطت ضامو « هيلإ ةعجار هلفط لاومأ ماكحأ نأل ةلاكو

 ريغ نأ ههجو ى ضبقلا يف لوبقلا طارتشا مدع ىلع ءانب ( كلذ نودب ) ى زومت
 يفهلامفأ تزاج ذإ هسفنل بهو هنأكف « بآلا فالخب هتبهتحصف ديعب بآلا
 :لبقو“ال :لبقو ث لفطلل اهبهاو ىلع بألا اذك و « اه"در ةفيلخللو ث هلفط لام

 زارحاب)بالا ةبه ريغ ةروص يف لفطلل يأ (هل تبثتو ) بألل ال ةفيلخلل زوجي
 زارحإب ( وأ ) ةريشع وأ ةعامج وأ ( مكاح نم ليكو وا يصو وأ با
 : « جاتلا ه يف فنصملا لاق ى اقلطم هلفاك وأ لا رومأب مئاق يأ ( بستحم )

 اهمرصي وأ لماع دي نم اهليحي نأ : لوصألا يفو ى زارحإلاب الإ ةيطعلا تبثت الو
 نع ةلازإ بجوم اهيف ثدح وأ هيطعي وأ اهضبقي وأ اهيقسي وأ الخن ناك نإ

 غلب نإف ى غلبي نأ ىلإ هل تمتو هيلع زارحإ الف اضرأ ابتي ىطعأ نمو ى املاح

 نإو “ عجرب نأ يطعملل زاج هغولب لبق بستحم وأ هليك و وأ هيصو هل زرحم ملو

 تزاحو ى هبأ نم هتيطع يف اذهو “ عوجر الو هل ةمطملا تتبث هغولب لبق تام

 هل زرحي ملو ليكو وأ بأ هلو ائيش ايبص ىطعأ نمو ى زارحإ الب هريغ نم هل
 هأربأف قح هدلو ىلع هل نمو « زوجي ال : ىسوم لاقف عجر وأ يطعملا تام ىتح
 ص اهزرحأ و ةيطع هاطعأ ول اذك و ى هيف هتعجر هلف هئاربإ يف عجر مث لبقو هنم

 الف يبصلا تام وأ غلبي مل يصلاو يطعملا تام وأ هوبأ زرحي ملو ايبص ىطعأ نمو
 هب مئا۔ة الو يبصلا يطعملا زرحي ملو ايهدحأ تي مل نإ و ى ضعبل افالخ عوجر

 هل : ليقف يطعملا عجرب ملو هغولب دعب زرحي مل نإو “ عوجرلا يطعمللف غلب ىح
 اضيأ ريتخاو ى راتحملا ىلع هتوم لبق عجري مل ام تتبثو ى ال : ليقو « عوجرلا
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 هنآل٤هرارحإو يبصلا غولب لبقو عوجزلا لبق تام نإ يطعملا ثراول اهعوجر

 ىتح اهبف عجري ملو ةيطع هيبص ىطعأ نإو ى يطعملا توم دعب يبصلل زارحإ ال
 هيلع ريغي ملو اهزارحإب هملع دعب وأ هيلعو هوبأ عجرب نأ لبق اهزرحأف غلب
 ءاطعإلا هل ددج نإ الإ ال : ليقو « ركذ ام عم مدقتملا ءاطعإلاب هل تتبث:ليقف
 زرحي ملو غلب نإف“هل يهف يبصلا غولب لبق تام نإف ى اضيأ ريتخاو ى هغولب دعب

 نأ لبق زرحأ نإ هل تتبث غلابلا هدلو ىطعأ نإو « تلطب امهدحأ تام ىتح

 . هدلو ريغ اذك و “تلطي الإو هيلع عجوي

 اهب كسمت نإف هغولب لبق اهقتعأ مث ةيراج يصل بهو نمو : « رثألا » يفو
 اهلام اهدلو يطمت نأ هتأرما ىلإ بلط نمو ى ىتتعلا زاج الإو هل يهف هدمي
 نأ اهلف زرحي لو غلب نإ الإ هيف امل ةعجر الو هتطعأ نإ هل زاج ريغص وهو
 ءاضق نإو “ضمعب دنع زاج هايإ هتطعأ ام هوبأ هنع عزقنا نإو ، ذئنيح عجرت
 . هايإ امل هؤاضق زاج دلولا مأ

 نإ الإ زوجت ال اهنإ : لفطلا هنبال بآلا ةيطع يف لاقو : « رثألا ه يفو
 ؛هتمزل اهلبقو غلب نإف «هغولب ىلإ ةقلعم يهف الإو هيلع لبقف ةفيلخ هل فلختسا

 هل و“ هنبالاهلبقي نأ بآلل :لبقف بألا ريغ نم تناك نإ و ى همزلت الف اهعفد نإو
 ام لبقي نأ هل نأ اك « هسفن لثم هلفطو ى هلاك هلفط لام نأل يأ ،اهدرب نأ
 هبأ رهغنم لفطلل ةبهلا ناليأ« اهضىقب نأ همزل : ليقو“هَدرب نأو دحأ هاطعأ

 تابهلا رئاس هيلإ جاتحت يتلا لوبقلا ىلإ جاتحت ال للا ىلإ اهب برقتملا ةقدصلاك

 ء هلوبق حصي ال لفط هنأل هلوبق انه نكمم ريغ هل بوهوملا وهو لوبقلا لح نأل

 اهيف عجري ال يتلا ةقدصلا ةلزنب تراصو بهاولا نع تلصفنا دق ةبهلا كلتو
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 هنم هاضبقف نينثال عاشم وأ رادك مسقي ام بهاو بهو نإو

 كيرش بهو نإو « اهل همسقب ىتح : ليقو 4 مسقي مل نإو ث تزاج

 رادك يف هكيرشل هتصح

 اذه نوكي نأ لمتحيو ؛ ةمئاض كرتت الف « ىلاعت هللا ىلإ اهب هبرقتل اهبحاص
 لبقيف غولبلا ىلإ قلعت:ليقو ث لوبقلا الو ضبقلا طرتشيال هنأ ىلع اينبم لوقلا
 نكميال هنأل هدنع زجحت مل ضبقلا طرتشا نمو ث طقف لوبقلا طرتشم لوق وهو

 ى ضبقلاو لوبقلا : اهو هغولب ىلإ اعيمج نيئيش ريخات دعبيو لفطلا نم ضبقلا
 . ملعأ هللاو هل ضبقي ال بآلا نأ ىلع اذهو

 ال همسق ناك اذإ بوث لثم ( عاتم وأ رادك مسقي ام بهاو بهو نإو )

 وأ ةيلختلاب وهو ضبقلا طرش لوق يف ( ءانصبقف ) رثكأ وأ ( نينثال ) هدسفي
 لاحلاو يأ ( مسقي مل نإو ) هتبه ( تزاج هنم ) رخآ ةزاجإو ,ضعب ضبقب
 نم:لوقي نأب وأ لصفلاب همسق دعب همهو ول ابس الو موسقم ريغ وهو هبهو هنأ

 : ( ليقو )“ميبرلا لوق كلذو نالفل اذك ىلإ اذك نمو « نالفل اذك ىلإ اذك

 اذك و : ليق ى ايمل هبهو مث همسق نإ الإ زوجتال يأ ( ايف همسقي ىتح ) زوجيال
 نبا لوق وهو “ ةمسقلا دعب ةبهلا متأو ةمسقلا زاجأ و هايسق وأ همسق مث هبهو ول

 نبا لاق “ اهزاوج خيشلا راتخاو ى راتخخلا وهو « رثألا ه يفو ؛ زيزعلا دبع

 ضعبل ةمسقلا هيف نكمت ام ريغ يف يأ موسقم ريغ يف هلام بهو نم : ةكرب
 ايف زوجت ةبحلا نإ لبق : ديعس وبأ لاق “ نالوق هريغ يفو ى اقافتا زاج هئاكرش
 الو « كيرش ريغل ولو ةيمستلا عيب يف انباحصأ نيب فالخ الو عيبلا هيف زوحي

 هتصح زارحإ الإ هفلبي ال كيرشلا ريغل هنآل زارحإلا رذعت ريغ هتبه يف ةلع ملعأ

 نيلوقلا ىلإو “ةمساقم اهنيب ىقبت ال ىتح هتصح عيمج هكيرش هطعيلف اهنيعب
 راد لثم يف يأ ( رادك يف هكيرشل هتصح كيرش بهو نإو ) : هلوقب راشأ
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 ه اضيأ نالوق ؟ مسقت ىتح ال وأ زوجتو ضبق كلذ لهف مسقت مل

 ةمأ نطبب ام ةبه تزاجو ء ضيق الب ناو امهف زاوجلا راتخاو

 اهوحن وأ ةقان و أ ةاش وأ

 نرال ( ضبق ) ءاطعإلا كلذ وأ ةبهلا نم روكذملا ( كلذ لهف مسقت مل )

 اذه ( زوجتو ) ةنيمتم ريغ هنم هتصح نأل ءاكرشلا نم لك ةضبق يف كرقشللا
 هطرقشا نمو ى ضبقلا طرتشي ال هنكلو اضبق كلذ دعي هنأ ينعأ ‘ عيبرلا لوق
 ( مسقت ىتح ) زوجت الف اضبق كلذ نوكي ( ال وا ) ث اهزاجأ اضبق كلذ دعف

 ةبهلا زوجت ال:لوقي ىزيزعلا دبع نبا لوق وهو ؟ ضبقلل حلصتو ءابصن ابصنألا نيمتتف

 لبق ةلأسملا ق اك ) أضيأ نالوق ) ناذه “ةضوبقم ةموسقم ةمولعم نوكت ىقح

 ةبه ةلأسمو كيرشلل ةصحلا ةبه ةلأسم يف يأ ( ايهيف زاوجلا راتخاو ) 4
 فلختسا نمك ي ادحاو لعج ذإ دحاولا ةلزنم لزني ددعتملاو“ . دعتمل مسقي مل ام

 ةك رشلا : انلق وأ ى ( ضبق الب نإو ) كلذ وحن وأ عيب وأ ةيصولا ىلع نينثا

 . ملعأ هللاو ضبق ريغ

 ادوجوم فاك ملع نطب وأ رهظ ام ضرملاو لصألا ( ةبه ) ت ( زاجو )
 زوجت الو لوهجملا ةبه زوجت ال : ليقو « حيحصلا ىلع لهج وأ دوجوم ربغ وأ
 ق يأ ( نطبي ام ) ةه الثم نطابلا لوهجملا ةبهف باوثلا ةبه تناك نإ امزج

 لصبلاو تفللاو رزجلا ةبه لثمو ى ةرقبك (اهوحن وأ ةقان وأ ةاش وأ ةمأ) نطب

 الجر بهو نمو ى اهضراب ديزل تناك . ةلخنلا هذه ديزل تبهو : لاق نمو
 يطعملل سيلف تا۔ه مث تلمح ىتح هديب تثبلو ةنس اهلكأف لخن ةعطق ةلكأم
 برإ الإ « اهكاردإ لبمت لوآلا رمآلا ءاضقنال ثراولل اهرمتو لخنلاو ‘ ءيش
 ء كردم ىلع الإ عقي ال لكألا نأل يطعلل يهف ايطرو اخضف هتوم دنع تراص



 هثراولو ص هل يهف ةبهلا هل بوهوملا لوبق لبق بهاو تام نإ و « دلولل ال

 . .. ...... ..... .... .ضبقلا لبق تام نإ

 مسإلا عوقول اهزرحأ دقف يطعملا توم لبق اهرّبأف ترثأف اهترمت هاطعأ نإو

 الإ بهذو ىضم ام ةبه زوجت الو ‘ هوحنو ريبأتلاب زرحتو ى رامثإلا نيح نم اهيلع

 ‘ هاطعأ نم ناكم يف عجريو ؛ تزوجو « هناض يف هنآل دحأ ةبقر يف ناك نإ

 ايف زوجت الو « فالخ هيفف هريغو لمحك هرمأ نبي مل ام امأو : فنصملا لاق

 ه ] دجوت ملةلغ لثم قادصلاو ةيصولا اذك و“ هل ناك ىتأ اذإف “تز"وجو ى يتأي
 نم هب رقأ نإالإ ال : ليقو “ لحي مل ولو هتبهحصت : لبقف نيدلا يف فلخلاو

 ى لجألا ةبه عنم ىلع رثكألاو : ديمس وبأ لاق ، هل بوهومل هب نمض و هل وه
 :ليقو « هب هيلع وه نم رارقإ : ليق هزارحإو ث هزرحأ اذإ لجاملا يف تتبثو
 باغ ولو « قحلا حص اذإ تبث آرارقإ هب هل رفأ نإو “ هضبق : ليقو ث هنامض

 هتطعأ نإ قادصلا يف اذك و ى لجألا يف تبث ال : ليقو « الجآ ناك وأ همزل نم
 كلذو لجآلا لحي ىقح ضيقي ال لاح لك ىلعو « هب ترقأ وأ الجر ةأرما
 ال ) دلولا ريغل نطب يف ام ةبه زاج امنإو « هتمذ يف وه نم ريغل هتبه يف فالخلا

 ى نطبلا يف اهل ضبق الو ضبقلا هل طرتشي هنأل ضعبل فالخ بآلا نم ( دلولل

 يأ ( هل يهف ) لوبقل لوعفم ( ةبحلا هل بوهوملا لوبق لبق بهاو تام ناو )
 نإ هثراولو “ يبح نإ هل بوهوملل يه : ليق ر “ هنع تام كلم يه بهاولل
 ى هيلع فنصملا مالك لمح حصيو “ ضبقلاو لوبقلا طارتشا مدع ىلع ءانب « تام

 طارتشا ىلع ءانب بهاولا توم لبق هل بوهوملا لبق ولو بهاولل يه : ليقو
 هل بوهوملا (تام نإ ) هل بوهوملا ثراو يأ ( هثراول ) يه ( و ) “ ضبقلا

 لبقع هل بوهوملا تام نإ بهاولل : ليقو “ لوبقلا دعبو ( ضبقلا لبق )

 :«رثألا» يفو ' لوبقلا لبق هتوم ناك ولو هل بوهوملا ثراول : ليقو “ ضبقلا
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 . . . هب ملع نإ هرطف ةقدص هتمزل بئاغفل دبع بهو نإو

 ةبحلا تلطب هضرم نم تام ىتح هل بوهوملا هضبقي ملو ائيش ضيرم بهو نإ
 نإو)“ عيبرلا دنع ثلثلا نم تزاجو ذخألا هبو : ليق « زيزملا دبع نبا دنع

 همزليو “لبقو ( هب ملع نإ هرطف ةقدص ) بئاغلا يأ ( هتمزل بناغل دبع بهو
 اهك ردتسىف بهاولا تمزل هلبقي مل نإو ى هلبق اذإ ةبحلا نيح نم ىضم ام ىلع
 اذك و ى هل بوهوملا لوبقب ملعي ىتح بمهاولا مزلت : ليقو ى هلع يف ىضم ام ىلع

 ماعنألاو ةضفلاو بهذلاك ةاكزلا هيف مزلت ام بهو اذا اهف ةاكزلاك قوقحلا رئاس

 لوبقب ملعي ىتح بماولا هنمث وأ هتميق يكزي : ليقف “ رجتلا هي دوصقملا دبعلاكو
 رجتلل هلبق نإو “ تاف ام كردتسبف بوهوملا هدري ىتحال : ليقو “ بوهوملا

 . ىضم ام ىلع ىك ز هل بهو نيح نم رجتلل هنأ هتين يف ناكو

 تاهيبنت

 عطقت . هلعف زاج هريغو كرتشملا هيفو هلك هلام لجرل بهو نم : لوألا

 كرتشملا ريغو هعيب ضقتنا كرتشملا نإف عيبلا امأو 2 عيبلا عطقي ال ام-ةبهلا

 هنأل هلعف حصي الف تام مث هضرم يف ائيش هثراول بهو نمو ى رم ام ىلع زئاج
 هضرم نمءىرب نإو “ث .ذاو ريغل ناك نإ ثلثلا نم ج ,خخو “ ثراولل ةيصولاك

 ص هقثوأ ىتح رخآ رايسم هل ددحف عقي نأ ديرب لخلختي بابلا رايسمك كلذف

 ص مارح : لامتف ى ءيشلا اذه ينطعأ : لجرل لاق نمو ؛ ةزئاج هتبه نأ ينعأ

 افش عاب نمو ٤0 لضفأ هكرتو ص هذخأ هل زاج هقدص نإف ى تبذك : لاق ث

 يتجوز وأ هل تبهو وأ يدلو تيطعأ : اهدعب لاقو ةدشلا يف هنمثب عفنتساو
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 هل بوهودل مكحي الو “ تزاج اهجوز ريغل اهقادص تبهو نمو هل لوق الف

 نمو“ قادصلا لاجآ نم كلذ وحتو توملا وأ يرستلا وأ قالطلا دعب الإ هذخأب

 لاق نمو “اهريغو نيميلا نم بهاولل ام لثم هل بوهوللف اهبهوف هتعلس تقرس
 كنيبو ينيب يذلا ثاريملا نم يصن وأ كيلع يذلا ينيد كل تكرت : لجرل

 يف سانلا نيب ةيراج ةفل كلذ نأل زئاج : ليقو ى هتيطعأ : لوقي ىقح زجي م
 ةداهش تزاج طقف ةبهلا ىلع دوهشلا دهشف ركنأف هلك هلام بهو نمو ى ثاطملا

 . ةزئاج ريغ ةيطعلاف هودحي مل نإو “ هودحيف هلام نييمت ىلع نيرخآ

 وأ ثلثأ وه 1 الو بهو ام فرمي ملو ثرإلا نم هبيصن بهو نم : يناثلا

 ةرثكلاو ةلقلا لهج نإ و “ تزاج عبروأ ثلثأ ملع نإو “هتبه زجت مل الثم سدس

 باوثلا ريغ ةبه درت الو ؛ملعأ هللاو ‘ كلا يف زوجت ال : فسوي وبأ لاقو ى نيعلاو
 رف نإ سالفلاب هل دهشي مل هنويد لجأل همأل وأ هنبال هلام ىطعأ نمو “ بيملإ
 وأ اينع وأ انيت دحأل ةجوزلا تدهأف ًارافصو ةجوز كرتو تام نمو.نيدلا نم

 الب هل سيل ام هيف جرخف هلصأ بهو نمو « لكأي نأ هل ىطعملل زاج هريغ
 . للا دنع تزاجو ى مكحلا يف هتبه زحت مل ةكرش

 ةيمست وأ ةنمد ةبه ولو رايثلا نم كردأ ام عيبلاك ةبهلا يف ىنثتسي : ثلاثلا
 ء كلذ هشأ امو “ ةمقلاو ضوعلاو نهرلاو ةبصولاو قادصلا اذكو 0 اهنم

 .هحلاصم وهيف ام لك و هلكب:نولوقي لب“ هيلإ دوصقملا يف دودحلا ركذ مزلي الو

 تام وأ صقن وأ داز ىتح لبقي ملو ائيش لجرل لجر ىطعأ اذإ : عبارلا
 نذإب لفطلا ةبه "الإ ركني م ام هيلإ قلغم رمآلاو ى لوبقلا هل زئاجف بهاولا
 ام "الإ اهريغ وأ ةيمستلاب ةزئاج لقتنملا ةبهو “هوبأ تمي مل ام اهلوبق هلف هدلاو

 لوقن نأ امأ “ هىلإ ادوصقم انيعم ناك نإ هنم ةيمستب زوجي الف نزوب وأ لاكي

_- ٢٣ _ 



 لصألا ريغ ةبه زوجت الو٬فرصلا ذخايو « زئاجف عاصلا فصن وأ رانيدلا فصن

 ص ةعبس نم لقأ ناويحلا نم باغ ام عيب زاوج “رم امك ليقو ‘ ارضاح الإ
 . هريغلو : ليقو ى كيرشلل ةثالث نم : ليقو

 يف وأ ثلثلا نم هلا عفأ هيف نوكت يذلا ضرملا يف دلاولا در اذإ : سماخلا

 مل هنوكل مكحلا يف هنم هكلمت يذلا هدلو لام ثلثلا ىلإ هلاعفأ هيف عجرت لاح

 .هنبا لام نم لصنت درلا كلذ نآل حصي :ليقو“مكحلا يف درلا كلذ حصي مل هزجي

 :ليقو ى ةيدلا وأ وفعلا وأ لتقلا هل بوهومللف“دلولا مد ةبه زوجي :سداسلا

 . هللا باتك يف حودمم وفعلا نكل ى لتقلا

 رك ذ الب ةلخاد يهو حلاصملا ركذ اهوحنو ةبهلا يف مزليال:ضعب لاق :عباسلا

 بجلا ركذي ملو ةجاحلاب تويبلاتلك أ :لاق مث اهبجو تويبلاهدالوآلىطعأ نإو

 هنأ هنم ملع اذإ كلذو “ حلاصملا اذكهو “ بجلا ركذ نإ الإ ضام نالا لعفف

 ركنأ نإ اذك و ى ةداهشلا الإ يزجت الف بهاو ركنا اذإو « لكلا لكأ دارأ

 وأ يعدملا تام مث لودملا ربخب ءيشلا يف يرتشملا مكاحلا دعقأ نإو ى ةثرولا

 ةزاحإلاف ىحتسا مث هب هزاحأف ائيش هنبال بهو نمو“ هيف دمق دقف هيلع ىعدملا
 ٠ ةىق اب ةححص

 اذكمه اريثك تبهو ام فرعأ ال : بهاولا لاق اذإ : ضعب لاق : نماثلا

 هق دصو“كلذ لثم وأ ةرشع وه اذإف ،ًارانيد ىوسب بهو ام بسح نأ لثم

 ى زاج ةبهب رخآلاو اذكب رارقإلاب لجر دهش نإو ى ةبهلا زجحت مل« هل بوهوملا
 غيلبت عفني الو “ تاداهشلا نم اذه هبشأ امو قادصلاو عيبلا يف اذك و
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 بهو ام نطب يف ام ءانثتسا زوجيو « ةثرولا ركني مل ولو توملا دعب ةبهلا ربخ

 نم دحجي ملو ةمأ بوهوملا ناك نإ الإ اقلطم هل بوهوملا ىلع هعاضرإ كردي الو
 .ال : ليقو ى ةبهلا يف رايخلا زوجيو “ةرجألاب هعضت اهنإف اهاوس اهدلو عضري

 اوركذي نأ دوهشلل دب الف هتوم ضرم يف هريغ وأ ثراول بهو نإ : عساتلا

 ىصوأ نإ اودهشي الو ضرملا ركذا مهمزلي مل ثراو ريغل ىصرأ نإو “ ضرملا

 كتوم ريغ ضرم وأ ةحص يف هريغو ثراول نودهشيو “ثراوهتوم ضرم يف

 . ناك امب نوربخيو توملا ضرم يف هل يصوأ ثراول ولو نودهشي : ليقو

 اكرتشا امهنا ىعداف امهدحأ ىلع نيميلا بجوف نالجر مصاخت نإ : رشاملا

 يتجوزل هتبهو هعم تكرتشا ام لك : همصخ لاقو“نيميلا هسفن نعحيزيل لصألا

 ؛ حضاو رمأ اهعطقي ىتح هسفن ىلع اهتبثأ ثيح ةتباث ةكرشلاو ةحيحص ةبهلاف

 ىلع هكيرش هب كسمتسا نمو « ىعدا نم ىلع ةنيبلا تناكل ةكرشلا ركنأ ولو
 لبق ةبهلا تناك نإ الإ هب لغتشي الف ةموصخلا عطقيل هتصح هل بهوف ةمسقلا

 . هل بوهوملا ىلإ ةموصخلا تعجر ةتباث ةموصخلا

 يذلا ريعشلا وأ اذكه الثم حمقلا نم هلام بهي نأ زوجي ال : رشع يداحلا

 . زاوجلا حيحصلاو ى اذه هبشأ امو ةفرغلا هذه يف هل

 وأ ثراولا نع افيح هلام نم دحأل بهي نأ دحأل زوجي ال : رشع يناثلا

 بهي نأىلاعت للانيبو هنيب اهف همزلو“"حص لعف نإف٬افيح رخآ نود ثراول ب
 . هاونب مثأ دقو هريغل هلثم

 ٠ اقلطم ضومعلا ذخأ دعب ةبهلا يف عوجر ال : رشع ثلاثلا
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 . . ك رم امك هللا نم باوثلا اهب دصق نلأ ةفدص يهو

 م

 لوا ( رم اك هللا نم باوثلا اهب دصق نإ ةقدص يم ) اقلطم ةبهلا ( و )
 اوقفنأ ط : ىلاعت هللا لاق ى اهيلإ بودنم يهو « رشع سماخلا ه باتكلا اذه

 ١ 4 نوقفني نيذلا لثم < خلا 6١ يمل اومأنوقفنب نيذلا{فهگمتبسك امتابيط نس

 6"؛« رانلا نع كهوجو هب نونكت ةرمت قشب ولو اوقدصت » : للع لاقو خلا

 اهنإف ةرمتب ولو اوقدصت ه : يورو « قرحم فلضب ولو اوقدصت » : يورو

 رانلا اوقتإ ه : يورو «٨٨' رانلا ءاملا ءىفطي اك ةئيطخلا ءىفطتو عئاجلا نم دست

 ةقدصبقدصتي دبع نم ام »: يورو . ةبمط ةملكف اودجت نإوةرمت رطشب ولو

 اهذخأي لجو زع هللا ناك الإ ابيط الإ لجو زع هلا لبقي الو بيط بسك نم

 ؛ ٧)«دحألثم ةرمتلا غلبتقح «هرهم» ةياور يفو- هليصف مكدحا يبرب ك اهب ريف

 كناريجنمتيبلهأ رظنا مث اهءام رثكأف ةقرم تخبط اذإ »ه:ءادردلا يبأل لاق و

 هللا نسحأ الإ ةقدصلا "دبع نسحأ ام » :اضيأ لاقو « فورعمب هنم مهبصأف
 ةمايقلا موي هتقدص لظ يف لجرلا » : لاقو «)6٠ هتكرت ىلع ةفالخلا هل لجو زع

 )١( ةرقبلا : ٧ ٢٦ .

 )٢( ةرقبلا : ٢٦١ .

 )٣( ملسمو يئاسنلاو يذمرقلا هاور .

 ) ٤( نابح نباو ةجام نبا هاور .
 )٥( دواد وبأو يقبيبلا ءاور .

 . دواد وبأو دحأ هاور ) ( ٦

 )٧( دواد وبأو يئاسنلاو ملسم هاور .

 )٨( نابح نبا هاور .
 . يقهيبلا هاور . )٩(
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 «٢' برلا بضغ ءىفطت رسلا ةقدص » : لاقو '١)ح سانلا نيب ىضقي ىتح
 ةعس نم يطعملا ام » : لاقو "« رشلا نم اباب نيعست دست ةقدصلا » : لاقو

 قدصتت نأ ةقدصلا لضفأ » : لاقو '٤ء ةجاح نم لبقي ىذلا نم ارجأ لضفأب
 موقلحلا تفلب اذإ قح لهت الوء ةقافلا ىشختو ءاقبلا لمأت حيحش حيحص تنأو
 كاوقدصت » : لاقو 'ث'« نالفل ناك دقو “ اذك نالفلو “ اذك نالفل : تلق

 كتجوز ىلع هقفنا : لاق ؟ رخآو : ليق “ كسفنل : لاق ؟ رانيد يدنع :ليقف

 : لاقو )٦' « هب رصبأ تنأ : لاق ؟ رخآو : لسىق“ كدلوىلع:لاق؟ رخآو : ليق

 اوعطقت ال » : لاقو ‘٧؛« ماعطلا نم رئاطلا سأر لثمي ولو لئاسلا ةمذم اودر»

 كيتأي دق هنإف ليمج درب وأ ريسي ,لذبب وأ نيلو راقوب اودر مث غرفت ىتح ةلأسملا
 حلفأ ام لئاسلا قدص ول ه : لاقو ) هللا كل"وخ ابف كعتنصفيك رظني كلم

 هتيب ةكئالملا شفت ل ابئاخ الئاس در نم : مالسلا هملع ىسبع لاقو ي هد رنم

 هديب لىللاب هروهط عضي لل انىبن ناكو“اموب: لىقو 60 مايأ ةعبس هيف وه يذلا

 اودعص اذإف مدآ نباك نولأسيو اليل ةكنالملا يتأتو نيكسملا لوانيو هرمخيو

 رفغا مهللا : نولوقيف “ يخس نالف : نولوقيف ؟ متدجو فيك : ةكئالملا تلاق

 )١( يذمرتلا ءاور .
 )٢( دمحأو ملسم هاور .

 . هجام نباو دواد وبأ ءاور (+ )

 . نامح نبا هاور ) ٤(

 . بذمرقلا هاور ( ه )
 )١`( مكاحلا هاور .

 )٧( ىلعي وبأ هاور .
 . دراد وبأ هارر ) 9

 . قاحسا نيا هاور ) ٩(
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 ‘لوةلانشخعاتم حيحش نالف:نولوقيو“ هعلنقو هيف كراب مهللا “هقزرا مهللا ى هل

 ةرمتلا .درت نم نيكسملا سيل » : لاقو « اذك هيف لعفا مهللا : نولوقيف

 نولاسيال متئش نإ اوؤرةإ“'١)ففعتملا نيكسملا امنإ ناتمقللاو ةمقللا و ناترمتلاو

 ىلاعت هللا ظفح يف ناك الإ املسم وسكي ملم نم ام » : لاقو 'آ"؛هافاحلإ سانلا

 ةنتمم عفرتو ءوسلا عراصم يقت ةقدصلا ه : لاقو '؟'« ةعقر هنم تماد ام

 املسم معطأ نم » : لاقو 'ث)« ةقدص هلهأ ىلع لجرلا ةقفن » : لاقو )« ءوسلا

 '“}«موتخلا قيحرلا نم هللا هاقس ةعرج هاقس نمو « ةنجلا رامث نم هللا همعطأ ةرمت
 الو هيلع قدصتيف نطقي الو ى هينغي ىنغ دجي ال يذلا نيكسملا امنإ ه : لاقو

 هلا دبع اي : ةنجلا يف يدون نيجوز قفنأ نم » : لاقو «'١' سانلا لأسيف موقي

 نم مئاصلاو ةالصلا باب نم ىلصملاو ةقدصلا باب نم قدصتملا ىعديو “ ريخ اذه

 ركب وبأ وعدي نأ للع اجرو ى « ًاميمج اهنم دحاولا ىعديو « ناي"رلا باب

 الإ لظ ال موي شرعلا لظ يف ناك ةيفخ قدصت نمو ه « ايهنم هنع هللا يضر
 وبأ لاق خلا '٠؛ه انسح اضرق هللا ضرقي يذلا اذ نم ل : لزن املو "" هلظ

 )٠( ملسم ءادر .
 ) ٢( ةرقبلا : ٢٧٢ .

 )٣( ملم هاور .

 .دواد وبأ و دمحأهارر( ) ٤

 .يئا۔ةلاو دواد ويأ هاور ( ه )
 )`٦( يقهيبلاو يذمرتلا ءاور .

 )٧( ةجام نبا هاور .

 .دمحأو ةجام نباو يقهيبلا هاور )٨(

 . ٢٤ ه : ةرقبلا )٩(

_- ٢٨ 



 معن : لاق ؟ ينغ وهو هللا انضرقتسي هللا لوسراي يمأو يبأ كؤادف : حادحدلا
 نم معن :لاق ؟ةنجلا يل نمضب يبر تضرقأ نإف : لاق ى ةنجلا كلخدي نأ ديرب
 مأ يتجوزو :لاق “ سنجلا كلذ نم ةنجلا يف اهضوع يأ اهلثم هلف ةقدصبقً دصت

 ى معن : لاق ؟ يمم ةحادحدلا ا يتيبصو : : لاق 0 معن : : لاق ؟ يعم حادحدلا

 لخن نم يا ةلفاسلاب امهادحإنيتقيدح يل نإ : لاقف“هلوانف 0 كدي ينل وا : لاق

 :لاقف ص ىلاعت هلل اضرق اهتلعح امه ريغ كلمأ ال هللاو ةىلاعلاب ىرخألاو ىةنيدملا

 كدهشأف : لاق « كلايعلو كل ةشيعم ىرخألاو لجو زع هك امهادحإ لعجإ
 : لاق ى ةلخن ةنام تس هيف طئاح وه و“ىلاعت هلل اهريخ تلعج ينأ هللا لوسراي

 يبأل ةنجلا يف حايف رادو حادر قدع نم ك : لاق مث ةنجلا هب هللا كيزجي نذإ

 ايندلا ق مهرد ةئام عبس هلف ىلاعت هلل مهردب قدصت نم : كاحضلا لاق حادحدلا

 نيب للع هللا لوسرو بسحن انك : ةريرهوبأ لاق ، ةمايقلا موي مهرد فلأ فلأو

 ةورع نعو “ فلأ يفلأ داهجلا يف هرهظو هئاقفرو هسفن ىلع لجرلا ةقفن اترهظأ
 ى عقرمل اهعرد نأو افلأ نيسمخب تقدصت اهنع للا يضر ةشئاع نأ. ريبزلا نا

 ص هنوهتشي مهو يأ ي هبح ىلع مامطلا نومعطيو » ىلاعت هلوق يف دهاجم نعو

 7 رامخ دنع لضفلا لمجا مهللا : لوقي ناك هنأ هنع هلا يضر رمع نعو

 ص قيرطلا فصن كفلبت ةقدصلا : ضعب لاقو ى انم ةجاحلا لوأ ىلع نودومد
 ص اناطيش نيعبس يبحل كفت ةقدصلا : ضعب لاقو ‘ كلملا باب كفلبي موصلاو

 هللا َدَسَع الجر ن أ : دوعسم نبا نعو ى افعض نيممسب اهتينالع ىلع اه رس لضفو

 فيغرب هيلع قدصتف نيكسمب رمو هلمع طبحأف ةشحاف باصأف ةنس نيعبس ىلاعت

 اذإ : هنبال نايقل لاقو “ ةنس نيعبسلا لمع هيلع درو هبنذ لجو زع هلا رفغف

 الإ ايندلا لابج نزت ةبح فرعأ ال:ضعي لاقو « ةقدص طعاف ةئيطخ تأطخأ
 لاسملا ىلع ةقفنلاو ى ةنجلا زونك نم ةقدصلا نايتك : اولاقو « ةقدصلا نم ةبحلا
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 لهف ثرإكب هيلإ تدر مث هدصق ىلع دحال كيلمت ىلع اهبهو نمف
 اهذخأ هل

 6١١ ىتح ربلا اولانت نل ل : ىلامت هلوقل ركسلاب قدصتي رمع نبا ناكو < ةقدص

 معطأ نمف“اوناك ام عوجأ سانلا رشحيو .ةيآلا لجأل هل رئبب قدصت ضمبو خلا
 رقفأو ىنغأ نكلو ى سانلا ىنغأل ءاش ولو ى هاقس ىقس نمو “هللا هعبشأ لا

 ىلإ ريقفلا نم جوحأ ةقدصلا باوث ىلإ هسفن ري مل نم : يبعشلا نعو ى ءالتبا
 هعمو هب رم لجرل نسحلا لاقو ى ههجو اهب برضو هتقدص لطبأ دقف هتقدص

 للا نإف بهذاف : لاق « ال : لاق ؟ نيمهردلاو مهردلا اهنمث يف ىضرتأ : ةيراج

 . ةمقللاو سلفلاب نيعلا رولا يف يضر لجو زع

 بهو وأ جيلوتب اهبهو ول ام كيلمتلاب جرخ (دحأل كيلمت ىلع اهبهو نمف )
 ىلع ) هل بوهوملا نم اهدريو هيلإ عجرت نأ هل زوجي هنإف طقف اهب عافتنإلا
 بوهوملا نم باوثلا دصق ىلع امأ ع لجو زع هللا نم باوثلا دصقل يأ ( هدصق

 اذإ ام اضيأ جرخو ص باوثلا هطعي مل نإ اهدرب نأو هيلإ عجرت نأ زوجيف هل

 ص كلذ ريغ وأ ثرإ وأ ءارش وحنب اهدرب نأ هلف هللا نم باوث دصق الب بهو

 ص كلملا هوجو نم ةقدص وأ ءارش وأ ثرإ وحنب يأ ( ثرإكب هيلإ تدر مث )
 ةمحلك ةجل ءالولاو قتعأ نمل ءالولا » قلع هلوق ليلدب ( اهذخا هل .لهف )

 ىلع قدضت الجر نأ ليلدبو ى هقتعأ هنوكل ءالولا اذه نإف 'آ بسنلا

 للا ىلع كرجأ مقو دق » : لاقف هلأسي يلع يبنلا ىتاف همأ تتامف ةيراجي همأ

 )١( نارمع لآ :٩٢ نوبحت امم اوقفنت ةيآلا مامتو .
 ( ٧٢ ) دواد وبأو دحأر ملسم هاور ٠

 



 . ...... .. .؟ الوأ

 لخن نم ةعطقب همأ ىلع قدصت راصنألا نم الجر نأو اا( كتيراج كيلع درو
 كيلع هللا درو كلا ىلع كرجأ عقو دق » : لاقفإقللج ينلا لاسف تتام مث ضرأو

 لك : زيزماا دبع نبا لاق “بهاولا نم عوجرب سيل كلذ نأ ليلدب '"« كتعطق
 نكي الو ص كش اهيف كجلاخي ال اثيرم ائينه اهلكف هللا باتك كيلع اهدر ةقدص
 وه هلا نأل « روج الو بيعالو اهيف كيلع مثإ ال هنإف « ءيش اهنم كسفن يف
 < ليمج نسحف هجولا كلذ يف اهتضمأ تنأ نإ و « هباتك و كيلع اهدر يذلا

 اهدر ديرب نأ زوجيو “ ثاريملاب اهدرب نأ كيلإ اهايإ هللا باتك "درب هدارمو

 صنت ثرإلاب درلا نإف٬دعبو “ باتكلا هزاجأ امم ةىهلاو عيبلا وحنب وأ كلذب

 افلاخ جروملا وبأو اذه زيزعلا دبع نباو ؛ هيلع سايقف هريغب امأو نيثيدحلا نم

 لئاسم يف اهلوقب ذخآلا اوزاجأو راكلنلا نم اهنأ ركذو ءايشأ يف نيمسلا
 نب رمع نأ ليلدب اهذخأ هل زوجي ( ال وأ ) زيزعلا دبع نب رمعب سيلو داهتجإلا

 هيرتشينأ دارأف « قوسلا يف عابي" هدجوف ناصحب قدصت هنع هللا يضر باطخلا
 . "« كتقدص ف دعت ال » : للع هل لاقف

 هنأ تننظف هبحاص هعاضأف هللا ليبس يف سرف ىلع تلمح » : ةياور يفو
 كاطعأ نإو همتبت ال ه : لاقف قلع للا لوسر تلأسف “ صخرب هعئإب

 ىعدملا نم "صخأ ليلدلا اذه نكل “ مرحتلا يهنلا يف لصألاو « ؤ٨٤« مهردب

 نأب باجي دقو ى امهريغو ثرإلاب وأ هب ذخألا مرحت ىعدملاو ث ءارشلا يف هنال

 . دراد وبأ هاور ) ` (

 . يذمققلا هاور ) ( ٧٢

 . يقهيبلا هاور ))

 . نابح نبا هاور ) ٤(

 



 ص لاوقأ ؟ هجولا كلذ لثم يف لعجت وأ هركي" وأ

 ءارشلا يف نأ كلذو ى ثرإلاو ةبهلا وحنب هميرحت ىلع ليلد ءارشلاب درلا مرحت
 وأ شرأ وأةرجأب اهدر اذك و « عيبلاك باوثلا ةبهو“اهدرب مل هنأكف “ ضوملا

 ثرإلاو باوث الب ةبهلاب درلا مرحي ال فيكف كلذ عم مرحف ضوملا عماجي امهوحن

 هيلع ساقي"و رمع ثيدحل ءارشلاب اهدر زوجي ( وأ ) هيف ضوعال امم امهوحنو

 هل بوهوملا هل اهبهي نأ لثم هلوبقو اهب ةراجتسالاك بهاولا نم لعفب ناك ام لك
 هلوبق نأل س اهلوبق هل زوجي الف لوبقلا ىلإ جاتحي كلذ نإف س اهب هل يصوي وأ

 لوبق الو ىضر الب هكلم اهب لخدت امم هيلإ اهعوجر زوجيو ى اهل هنم باستكا
 هنأ تبث دقو “ حبحصلا وهو ثرإلاب هكلم اهلوخد يف هل لعف ال هنأل « ثرإلاك

 لاقو ص بهو ام ءارش دارأ نيح ١؛‘ كتقدص يف دمت ال » : رمعل لاق قلع

 اقلطم اهيف عوجرلا ( هركي ) وأ ، كل يه : همأ تتامو همأل ةمأ بهاول

 هيزنتلل هيف يهنلا نأ ىلع رمع ثيدحل لعف نودب وأ لعفب ى هريغب وأ ضوعب
 لوق وهو امتح ( هجولا كلذ لثم يف لعجت وأ ) “ هب لالدتسالا يف ام رمو

 ؛ تالاتحا ال ( لاوقأ ) هذه ؟ روصنم نب متاحو بيبح نب عيبرلاو ةدبع يبأ

 سأب الف هنم بلط الب هل بهو وأ ثرإلاب هبوهوم هيلإ در اذإ هنأ : يدنعو
 هل بوهوملا لتقو هتبه بلطو هئارشك عوجرلا يف ببس هل ناك اذإ ام فالخ

 ى هيلإ عوجرلا هل زوجي الف “ هثربل

 ىلع الحر لمح هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نإ : يردخلا دمعس وبأ لاق

 ال» : هل لاقفإقللم يبلا لاسف“ قوسلا يف عابي هدجوف ى هللا ليبس يفقيتع سرف
 امنإو « هئيق يف دئاعلا بلكلاك هتقدص يف دئاعلا نإف ث كتقدص يف دعت الو هعتبت

 )١( هركذ مدقت .
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 ىلع يعرشلا مكحلا غيلبتل احيجرت حجرأ ناتكلاو ، رمع لمع ديعس وبأ رهظأ
 تام دق رمع نألو « ءايرلاو بجعلا ىشخي ال هنع هللا يضر رمع نألو « هجو متأ
 : لوقي باطخلا نب رمع تممس : ديعس يبأنع ةياور يف اك هرهظأ دق رمع نالو

 درولا هعمسا سرفاا كلذو ؛ ءيش لك نم قئافلا قيتعلاو « خلا سرف ىلع تلح

 رمع نأل ث هل بوهوملا هعابو هايإ هكلم هنآل هبهوف « رمع ىلإ يرادلا ميمت هادهأ

 وأ الهج هعاب ولو « هعيب هل زجي مل سيبحت لمح هيلع هلمح ولو “ كيلمت ةبه هل هبهو
 نكم ال لاحلإ غلب : ليقو ى هءارش دارأ ىتح همسب رمع زوج ل ةيصعملل ًادمعت

 دئاعلا : لاقل تبث ولو « كلذ توبث ىلإ رقتفم وهو هيف سبح ابف هب عفتني نأ

 ةياغ تفلب اذإ فاقوألا عيب زبجمل هيف ةجح الف « هتبه يف ال هفقو وأ هسبح يف
 ك هل تفقو وأ اهفقو نم اهنمث كلميف ى هل تفقو ابف اهب عافتنالا اهعم روصتي ال

 هجولا كلذ يف اهنمث لعجي نأ ىلع ةياغلا هذه تفلب اذإ اهعيب زاوج يف لاكشإ الو

 هتبه ىلإ دوعلا نع هاهنو عييضتو ريذبت اهكرت نال ى رجألا هوجو نم هريغ وأ
 نم ةحاسملاب ترج ةداملا نآل اهيف ادوع ءارشلا ىمس : ليقو ى ءارشلاب ولو

 لاق ي .هي حماسي يذلا ردقلا ىلع عوجرلا قلطاف « يرتشملل كلذ لثم ين عئابلا

 ىلع موق هلمحو ى هيزنتلا ىلع ءارشلا ةروص يف يهنلا اذه روهمجلا لمح : رجح نا

 وحنب صوصخم ي ۔مالاو ى رهاظ هيف ميرحتلا : هريغو يبطرقلا لاق « ميرحتلا
 ثيدحلا مومع نم ىنثتسيو ث الثم ثاريملا هيلإ هدر اذإ ام ال ةروكذملا ةروصلا

 يتلاو دحأ هل ضبقي مل الفط ولو ال : ليقو “ عوجرلا هل نإف ع هدلول دلاولا ةبه
 امارحالإ ءيقلا ملعأ ال :دواد وبأ لاق ى رم اك اهيف عوجر ال : ليقو “ ضبقت

 ى هئيق يف عجري بلكلاك هتبه يف عجري يذلا ءوسلا لثم اال سيل : يراخبلاو
 تاناويحلا سخأ اهيف انهباشي ةميمذ ةفصب فصتتن نأ انل يفبني ال : رجح نباو
 ال : كلثم لاق ول امم يرحتلا ىلع لدأو رجزلا يف غلبأ اذهو ى اهلاوحأ ؟سخأ يف
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 نإو ،هجوب هب عفتنيال نأ نيد يف نإو اقيقر قتعأ نمل نسحتساو

 هنيدب لك أي نأ دحأل لحي ال ذإ تمرح هنيدل نإف ناسنإ اهب دصق

 ٠ ةمحلا ق اودوعت

 لشم ندل يأ ( ننيَد يف ) هقتعأ ( نإو اقيقر قتعا نمل نسحتساو )
 نإ ابس الو ةرجأب ولو ( هجوب هب عفتني ال نأ ) ثنحلاو راهظلاو لتقلل قتعلا
 رانلا نم هئاضعأل اكف وأ الثم هتعاطل قيقرلل ةمحر هلا هجول قاتعإلا ناك
 عابف الجر عفني ال نأ فلح ول هنآل « ةرجأب عافتنالا ناك وأ ى قيقرلا ءاضعأب

 . ثنحل ةرجأب هل مدخ وأ ةرجأب همدختسا وأ هنم ىرتشا وأ هل

 نإ هنأ :“ضعب ركذو ‘ حدق نم ءام ولو هدي نم برشي ال : دايز وبأ لاق

 قتعملب عفتني ال : ليقو ، زاج ىضر نع ةرجأب وأ سفن بيط نع هب عفتنا
 ناك وأ هرمأ الب هل لمع وأ قتعملل ةحلصم ناك نإ سأب ال : ليقو ى اقلطم

 ناسنإ ) ةبحلاب يأ ( اهب دصق نإو) “.هرجأ هافاوو هريغك هل لمهف رجأب لمعي
 ءارقإو ةءارقو ناذأو موصو ةالصك ( هنيد ) لجأ ( ل ) اهب دصق ( نإف
 نأ دحأل لحي ال ذإ ) هدصق دصقي مل نإو بهاولا دصق ملع نإ هيلع ( تمرح )
 ص ححلا عيب اهتامالع يأ _ ةعاسلا طارشأ نم » : للع لاق ( هنيدب لكاي

 طرشلا ةرثك و « مدلاب فافختسالاو “ محرلا ةعيطقو _ ةوشرلا مكحلا يأ

 مهينغيل الإ مهلضفأب الو مرقأب سيل مهدحأ نومدقي ريمازم نآرقلا ذختي نأو

 نيدلاب لك ألا نمو ى ارجأ هناذ 7 ىلع ذخأي ال نأ هلامع ضعب رمأو ى « ءانغ هب

 ةراهطلارمأ يف مهيتفي ال هنأ ةرامإ الب وأ هنم ةرامإب اودعي وأ سانلا نظي نأ

 تابو“ اهلوبق هل لحي ال هنإف ‘ ةيطعب الإ نيمصخلا نيب وأ كلذ وحن وأ ةالصلا وأ

 أدبف هعم ناك بيرغو وه يقيو لزنملا لهأ جرخو ى تركنت يف نيساي دمحم وبأ
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 . . « هتميقبف لهج نإو ى اهباوث ملع نإ تزاج هايندل نإو

 لاقو لكآلا ىبأف ماعطلاب اوؤاج هوعمس املف ةنسح ةمغن هل تناكو ةءارقلا يف

 كلذو“لوأ انومعطأل هلل نومعطي اوناك ول تئش نإ "لك : هل بحاصملا بيرغلل

 كاطعأ هنأ ةنيرق تألد اذإ تضرقأ نم كاطعأ ام كذخأ نع يهن هك نئارقلاب

 كيطعي ام كذخأنعو ةنيرقل هل ضرقتل تيطعأ ام كذخأ نعو ى هايإ كضرقل
 سفن بطب ناك وأ كاطعأ ام هل "طحت نأ الإ « كلامل كاطعأ هنأ ةنيرقل كميرغ
 ص ابر كلذو كقح بلطل تئج اذإ كاطعأ ام كذخا مرحي : ليقو ث ءالؤه نم

 : ليقو “ هاطعأ ام هنع لبقي نأ هل : لبقف « هنيادي نأ لبق هيطعي ناك نإو
 . هلال هيطعي امنإ ةنيادملا دعب نوكي نأ ناكمإل لبقي ال

 نأب اهنع ضوعي" ام يأ ( اهباوث ماع نإ تزاج ءهايندل ) اهب هدصق (نإو)
 كل هتبهو وأ كيطعأل ينتيطعأ ام ةلباقم يف اذك كل تبهو : لاق
 ةبه ىمستو « ىلع كلامل وأ كلعفل وأ اذك لعفل وأ اذك يطمتل

 ةعلسلاهذه كل تمهو : لاقب نأ زوحي هنأ ىتح هيناعم يف عيبلاك يهو ى باوثلا

 : لاق نإ آضيأ اوفلتخاو ى ةبه الو اميب نكي ملو زوجي : ليقو ع اذكب الثم
 ليزي لدبلا عفد نا نيتلأسملا يف زاوجلا هجوو“اميب نكي مل اذه ينطعأ وأ اهذخ

 يه ( ف ) اهباوث ( لهج نإو ) “ تلصح دقو ةضواعملا دوصقملا نأ و ' نايضلا
 اوك ردأ ام ردق ىلع ةبهلا موي باوثلا ةميقب يأ ( هتميقب ) نكل اضيأ ةزئاج

 يف عوجرلا هلف ى هل بوهوملا هبثي ملو اباوث بهاولا رك ذ نإو ‘ فصولا نم
 ىلع يردي ال هنإف ص اهوحنو سارعألل عونصملا ماعطلا لوهجملا نمو ى ةبهلا

 ص كلذ عون يرديالو اريزحت رزح ولو ى امهريغو هنمس و همحل ريداقم قيقحتلا
 نم لوق لوقلاو ڵ ميوقتلا ىلإ هب عجري لهجلا كلذف لهج ضمي هيف ناك اذإف
 ين فنصملا لاق ، زاج اتحاشتي م وأ درلا لاح اقفتا نإف ڵ ةمدقلاب درت : لاق

 هملع هبقامي وأ هيلع هللا بيثي ام قفاو ةرخآلا باوثل ةبه لك زوجت:« حابصملا »

_ ٣٥ 



 ؤ هيف باوث ال ام وأ هيلع بقاعي ام قفاو نإ تلطب : ليقو ؛ قفاوي مل وأ
 قحلاو ‘ فلاخملا ىلع ةعابت راصو اكله هفالخب ملع الب فلاخف ىطعأ نإو عجرتو

 نإ كلهي امنإف ذخآلا امأو كلاه يطعملا نإف ى ةاكزلا لثم يف الإ كاله ال هنأ
 اذكهو ص فلاخ ريغ هنأ ىلع هاطعأ امنإ هنأ و ى هفالخب يطعملا ملعي مل هنأ ملع

 : ليقو “ فلاخم ريغ هنأ نظل الإ هيطعي مل هنأ ملع ام ذخأ ثيح ذخآلا كلهي
 ىطعأ نإو ى اقلطم ريقفلا دحوملل ةاكزلا زاوج ىلع ءانب اقلطم يطعملا كلهي ال

 ص مزلو زاج ايندلا باوثل دحأ هاطعأ امو ى زاج هقافوب ملع ىلع اقفاوم فلاخ

 شرأو بيعب درلاك كلذ ريغو ى ةلاقإلاو ةيلوتلاو ابرلا يف ءارشو عيبك ناكو

 ضرعتي مل نإو “ ضرمت ام هلف هيلإ ضرمتو اباوث ركذي مل نإ و “ ةعفشلاو بيعلا

 ص مئالولا ماعطك هل بوهوملا ىلع ةعابت ناكو هنم ًاربتي مل ام هتبه باوث هلف اضيأ

 : ليقو « سرملاك هيلعهل لعج يذلا لثم ثدحي مل ام هل بوهوملا مزلي ال : ليقو
 ال : ليقو ص نيلعفلا نيب لضافتلا ناك ولو هيلع هل لعج ام ريغ يف ولو هل لمجي

 هل بهو هنأ دحأ ىلع ىعد"ا نمو “ ءاطعإلا دنع باوثلا طرتشي مل ام هبلع ءيش

 ص هيلع ام ىطعأ رقأ نإف ، هيلع اباوج مك احلا هددرتسا هبيشي نأ ىلع امولعم

 : ليقو ت هيلع هفلح الإو كاذف اهب ىتأ نإف ى ةنيبلا يعدملا فلك ركنأ نإو
 هتيهب هب كسمتسب : ليقو “ ضيوعتلا ين هب كسمتسا نإ اذك و ى هيلع نيمي ال

 هبهو امو اهباوث طرش نإ الإ ةبهلا يف كردي ال : ليقو “ باوثلل ضرعتي مل ولو

 لوعجم وأهلاصتنا وأ هلام طايتحا يف دحأل هاطعأ وأ قوقحلاو تاقدصلا وحن هلل

 ام نيعك هلعف نم دلوتم يف وأ هلام نم قرس وأ بصغ اهيف وأ داسف نم هيف
 امهوحنو ليك ولاو ةفيلخلا ةبه زوجت الو « باوثلا نم ءاربإلاك هلك كلذف هب هرضي"

 هذفنأ و هلع فلختسا ايف ةزئاج ةيصولا ةفيلخ ةبهو “ ضوعب الإ ربغلا لام نم

 ام اذك و “كيلع هتقفنأ وأ هلل اذك و اذك يق كل هتعفد : لاق نإ هيلع سأب الو



 .هنامض نم ءاربإلا دصقي امنإو “ هنم أربي هقفني ثيح لاومألا نم هنامض همزل
 وأ آرض عفدي نم هريغ لام نم يطعي نأ ةفيلخلاو ليك ولا وحنل زوجيو

 : :ليقو ص امهريفل وأ امهدحأل نونجملاو متيلا لام نم ةقدصلا يطعيو لاملل اعفن

 : ليقو ت همزل ام ملعيو قيفي وأ غلبي ىقح لاملا يف مزال لك بتكي : ليقو

 " نأ هلخن مرص اذإ اك هل عفنأ هآر نإ هيلع فلختسا ايم فورعملا لعجي نأ
 عزنو لاملا ةرضم اببس هعنم يف نآل ى ةلغ لكو داصحلا يف اذك و ع سانلاك هنم

 امهوحنو محرو راج قوقح نم هيف بجا و لك هنم يطعي : ليقو ى هنم ةكربلا
 : ليقو ى لاملا حالص نم هيف ىأر ام ردق ىلع معطيو هنم فضي نأ هل : 7

 لهأ نم ءاحلصلا هآر ايم اهرمغ وأ ةفايض نم ةداعلا هب ترج ام لك هنم يطعي

 ص هنم ةكربلا عزنو لاملا ىلإ ةرضملا رارجنا كلذ كرت يفنآلوأر ام ردق ىلع لزنملا

 نمو هيلع لكو وأ فلختسا ايميطميو اضيأ كلذ بئاغلا لام يف بيصي : ليقو

 ص يطعي ال : نالساو لاقو ث اهريغو ةاكز نم اهيف بجو ام ةعيدولاو ةنامألا

 : ليقو“ وه هلام يف امزال هلفط لام نم يطعي الو “ فلتأ ام نمض ىطعأ نإو
 ةئربتلاو“هلفط لثم : ليقو ڵ يبنجألاك غلابلاو « هل ام يف هل ام هلفط لام يف هل

 الإ ةبهلا زوجت الو ى تاعابتلا عزنو كرتلا اذك و ع تاومألاو ءايحألل زوجت
 وحنو نيكاسللو ةربقمك دجسمو رجألاو تاومألل مهضعب اهزاجأ و ى ءايحألل

 رابجإ ىلع ىطعأ نمو ث مولعم رغ 7 بهو نإ ال ، لمارألاو ىماتيلاك كلذ

 ال نمل ولو عوطتم ىطعأ نإ ال هذخأ هل زاج ىطعأ ام هىلإ عجرو هرك وأ

 . ذخ ال هل ز وحعي

 : لبقو > هوحن وأ فثرإب هىلإ تححر نإ الإ اهذخأي ال للا قوقح اذك و

 نمل هبيصنب ثراو أربت نإو “ قافنا نكي مل نإ هل ىطعملا نم اهذخأ هل زوجي
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 ايم رثكأ هبيصن ناك « كلذ هل ناك تيملا ممرفل هنع هيدؤي نأ ىلع هعم ثرو
 رثكأبو < قطنلان ود رممضلاب ةدقعلا متت : ضعب لوقل 0 "رقأ وأ نبالا نم هبونب

 باوثلايف طرتشا نإ اذك و ى عيبلا هب خسفني امم باوثلا ةبه خسفنتو « همزلي ايم
 اذه هاطعأ نإ و “ طسوألا : ليقو ى مسالا هيلع عقي ام ذخاي : ليقو “ لوهجم

 : ليقو “عيبلاك سيلو زئاج : ليقف ‘ باوثلا "مسي ملو باوثلا هجو ىلع ءيشلا
 ىطعاف لفط دلاوو ليك وو ةفيلخك هريغ رمأ يلو نم لكو « هامس نإ الإ ال

 كلذب عافتنإلا ةزاجا يف مهفالتخا ىلع هذخأ باوثلا ىلع هيلع يلو" نمل ائيش

 زئاج “لكو ى ءايلوألاو ةريشعلا اذك و ى هبلع ىلو نم ال هباوث همزليف « بآلاك
 هل يهأ هل نيبي ملو باوث ةيطع رك ذ نمم دحاول ىطعأ نم امأو ى كلذ ي هلعف

 نإ هنإف هتّيلول يلولاو هيخأل خألاو هل نتخ اذا لفطلا يبأك هيلع يلو" نمل وأ
 هيلع يلو" نمل اهذخأ ناو ى اهباوث همزل هرمأ يلو نمم وني ملو هسفنل هذخأ

 نإ اذك و ى هل اهذخأ نم ىلع وه هب عجربو اهباوث يطعملا هيلع كرديو هل يهف

 هل نمضو هل تبهو نم لام نم اهباوث ىطعأ وه اهب عفتناف هرمأ يلو نمل تيطعأ
 غولب وحنب هدي نم رمألا جرخي مل ام كلذ يف هلوق لبقيو ه اهنم هي عفتنا ام

 امنإو باوثلا همزلي ال : ليقو ى هلوق لبقيو هيلع يلو نمل باوثلا مرغ همزليف

 ىلع ءيش هل بهو نإو ى هرومأ نم جرخ ولو ةيطعلا هيلإ تهتنا نم ىلع كردي
 ىلو نمل هاونو هل بهو نإو ى هسفنل هيوني نأ هل سيلف هيلع يلو نمل هب نأ

 ء هل اهاون نمل نوكت :ليقو « همدعك هاونو هل مزال اهباوثو هل ةبهلا نإف ى هرمأ

 ص هل يهف هسفنل اهلبقف هربفل نوكت نأ ىلع ةبه دحأل بهو نميف اضيأ ليقو
 هل تبهو نيح : ليقو ع هل اهذخأ نمل تناك هربغل اهذخأف هل تيطعأ نإ و
 يلو نم نيبو اهنيب ام اذك و ص لوبق الب اهزاجأ نم دنع اذهو “هكلم تلخد

 نمو “ دوقملا عيمجو عيبلا ف اذك و 4 مهنيب ايف مهرومأ يلو نم نيب امو هرمأ
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 . يشلا درب سأ هلو ى هنمح ق هبلع هك ر دب هنإف باوثلا ىلع هريغل ئه ه بهو

 هتبهو ام الإ هيف ذخآ الو يباوث يف هذخآ ال : بمهاولا هل لاق نإو “ هيف هنيعب

 ىف ليقو ص هب كسمتسملا لوق لبق" هباوث الإ كطعأ ال : هل لاق وأ ىبأف كل

 ماك هيف ةدقعلا لعاج دنع كلذو ى هيلإ عجرب هنإف : هئيشب كسمت اذإ بمهاولا

 . امهوحنو ميبلاو ةمسقلا اذك و ص لعفلا

 لعج ام لثم ثدحأ اذإ هنأ هيلع طرشو باوثلا ىلع امولعم هل بهو نإو

 : ليقو ت اههطرش ىلع اهف هبلع ءيش الف الإ و هلثم هل لعجي هناف ءيشلا هيلع هل

 هل بهو نإو “ اعوجرالو اباوث طرتشي مل ولو كلذ يف ةداعلا ىلإ ناعجرب

 عجري له هباوث يف ءيشلا هل درب نأ داراف رثكأب وأ هنم هتميق نم لقأب امولعم

 لقأ ناك نإ باوثلا نم هيلع يقب امب هل بوهوملا وأ اهيلع داز امب بهاولا هيلع
 ىنعنإو “ صقن وأ ةدايز نم اطراشت ام ردق ىلع كلذ نادارتي اهنإف ةميقلا نم

 نإو )٠' ي رثكتست ننمت الو ل : ىلامت هلوقل هل لحي م ةميقلا ىلع ةدايزلا بها ولا

 لجرل بهو نمو ى هيف هيلع سأب الف طرش الب هباوث ىلع هل بوهوملا هل داز
 حمقلا وأ لخنلا نيع محش ولو طرش ام هيلع قفنأ اذك هيلع قفني نأ ىلع ائيش

 ضعمبدنع باوث ةبه ولو بيعلاب ةبهلا درت الو “هلام هل درَمْلف الإو ى محللا وأ

 وأ رثكأب باثيل ىطعأ نم يصميو ى ةموذج وأ : ضعب لاق ى ةدعقم ةمأ الإ

 باوثلا ةبه درت : ليقو “ هضرع رتسل هيطعي نأ زوجيو « ىنفتملا هحدميل ىطعأ

 امو ى هل وهف دلولا هب دصق ام : ىسوم انمع « طقل » يفو « عيب اهنأل بيملإب
 طرشلا لظي : لىقف اطرشطرشو بهاو بهو نإ و « بألل وهف بآلا هب دصق

 )٠١( رثدملا : ٦١ .
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 . . . .. . املثم نم ريقف وأ ينغل تناك نإو

 رثكأ طارتشا زوجيو٬هدحو طرشلا لطب : ليقو ى اميمج ازاج : ليقو ى ةبهلاو
 لوقلاو “لوبقلا هلف غلبف ائيش هنبا نبال بهو نمو ى سنجلا فلتخا نإ ةبهلا نم

 اهنأ بمهاولل ةنيب نكت مل نإ هنيمي عم باوثلل ال هلل ةبهلا نأ : هل بوهوملا لوق
 عجرب هنأ باوثلا ةبه يف ليقو ى ال : ليقو ى ةبهلا يف رايخلا زوجيو « با ولل

 . ةميقلا وأ لثملا اهيف

 الب : هل بوهوملا لاقو “ باوثلا ىلع كل تبهو : لاق دنإ : « ناويدلا ه يفو

 ايم رثكأ بهاولا ىعدا نإ اذك و ع بهاولا نسب نإ الإ « هلوق لوقلاف “ باوث

 مل : لاق نم لوق لوقلاف باوثلا ىلع اقفتا نإو ع باوثلا نم هل بوهوملا هب رقأ
 لوقلاف ةبهلا تقو ءيشلا ةميق يف افلتخاو هتيمست مدع ىلع اقفتا نإو ى همسن

 لوقلاف ص ةبهلا تقو يف افلتخا نإو ى داز وأ ءيشلا فلت ولو هل بوهوملا لوق

 ء هتمىق تصقن دقو ؤ تقولا اذه لبق كل هتبهو : لاق نإو “ بهاولا لوق

 : لاق رإو “ هل بوهوملا لوق لوقلاف ڵ ةعاسلا يل هتبهو : هل بوهوملا لاقو

 لوقلاف هل بوهوملا ركنأف ى هب يل تنأ تضرعت وأ باوثلا كل هتضرع دق

 نضاإو ى عدمف باوثلا كتيطعأ دق : هل بوهوملا لاق نإو ى هل بوهوملا لوق
 نمثلا ليلقلا اذه يل تبهوو “ باوث ريغ ةبه نمثلا ريثكلا اذه يل تبهو : لاق

 هل بوهوملا لوق لوقلاف بهاولا سكعو باوثل

 نم ريقف وأ ينفل تناك نإ ) و رجألا ةبهو باوثلا ةبه تزاج ( و )
 نأ ليختي دصق هنأ ةياغلا هذه هجوو ى ربقفل ريقف نم وأ ينفل ينغ نم ( اهلثم
 ذخأي ال ريقفلا نأو باوثلا ةبه بهي ال ينفلا نأ وأ ينغ اهذخأي ال رجآلا ةبه

 جايتحال ريقفلا ةبه لبقي ال هنأ وأ رسعت وأ هتأفاكم دجيال هنآل ريقف نم ةبهلا
 ربقفل ينغلا ةبه زاوجلا يف ةيولوألاب ةياغلا كلتب لخدو ليختلا كلذ عفدف ريقفلا
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 ال وةيولوألاب لخدت م الإو ى ينفل ريقفلا ةبه معي ام ى ايهلثم : هلوقب هدارم لعلو
 زوجت ال : ليقو ‘ حيرصتلاب لخدتف ريقفل ينغلا ةبه معي نأ زوجيو حيرصتلاب
 ضوعلا دارملا نأ ىلع ليلد هرقفو “لدبلا نامض هجو ىلع الإ ينغلل ريقفلا نم ةبهلا

 هيلع لخد امج هل تبهو ةريقف يهو ةشئاع ةالوم ةربرب ةبه لبق للع هنأب درو

 : لاقف ، ةاكز ةاش وأ الثم ةاكزلا مهارد نماضوع اهيلع هب قدصت هب ردقلا روفت

 ةقدصلاو “لدبلاهل نمض هنأ لقني ملو«ةيده اهدنع نم انلو ةقدص اهيلع وه »
 ذإ هرجأل ميظعتو ث دي هيلع دحأل نوكي نأ ىلع هردقل اعفر هيلع ةمرحم

 ينغل بدني : ليقو ى ةلاسرلا رمأب لغتشم عئاج لاملا ليلق وهو ى هنع تعنم
 اهنيب قبس نا الإ هتأفاكمل ضرعتلل الإ هيلإ ىده داكي ال هنأل اريقف ءىفاكي نأ
 همزلأ و ينفل هتيده هرك ضعبو ى هللا الإ ديرب ال هنأ هسفن تنأمطا وأ فرعتلا

 ى ابدن الإ ةأفاكملا همزلي ملو اهلوبق هرك ضعبو ى اهب يصوي وأ رم اك هتافاكم

 الوبق نم دب ال : ليقو “ اهدر زوجيو“دب الو ةأفاكملا عم امل وبق : ليق زوجيو

 دنع ةدايزلا در همزل رثكاب أفاكىل بهو نمو ى ةأفاكملا نم هبلق رسكني الئل

 هلوقل رجألل نإو ى كلذ هل لحي مل ضوع ريغب هلك هلام بهو نمو “ ضعب

 : ليقو ى ةيضام ةبه :ليقف لعف نإو ١" طسبلا لك اهطسبت الو : ىلاعت
 مإ الو تزاج ءيش هلام نم هل يقب نإ : ليقو ى اهثلث زوجي : ليقو ى ةلطاب

 هنع ىنغتسي ال ام وه : ليقف ؛ فالخ هيفو ى مك احلا هيلع سلفي ام هردقو هيلع
 كرتي : ليقو ء تقولا يف هررض "نيبت مل اذإ هريغ ىلإ هزواجي الو تقولا يف
 ةدم ىلإ هلصوي ايف كلذ ريغ ليقو “ سابل نم هيلإ جاتحي امو ءاشعو ءادغ هل
 رادقم يف مهتوق مهل كرتي قاوسألا لهأف ى ةدملا يف فلتخاو ى ةمولعم ةدلب وأ

 )٠( ءارسإلا : ٢٩ .
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 لهأو ى اهودارأ ةدلب ىلإ مهلصوب ام نورفاسملاو ى اهنم هيف نوديفتسي ام
 ى كلذ ردق ىلع ةيدابلا لهأو ى اهفالتخا ردق ىلع مهتالغ ىلإ مهلصوي ام لصألا

 ء همدعو لعفلا زاوج نم هضرم يف بيصي ام ةبهلا يف بيصي امنا : ليقو

 يف وهف ةحصلا هبقعت ضرم لك : ليقو “ ءاوس هلك ضرملا : ليقف“ هيف فلتخاو

 ص ةيصولا كح يف : لاقي نأ ىلوألاو ع ضرملا كح يف وهف هبقعت مل امو اهمكح
 هلك هلام بهو نم نأو “ طقف ةرشع هيلع هلامب ثنح نم نا : مهلوق رهاظو

 : لبقو 0 تابلا باحصأ لبق _نرويدلا باحصأو طقف ةرشع همزلي

 ى سوؤرلا ىلعف لاملا سأر نيبتي مل نإو اكيلمت عآدم "لكو ى امم نوصصاحتي
 ص قباسلاف قباسلا : ليقو ث ءاكرش ءاوس نويدلا باحصأو ى لوآلا حيحصلاو

 . اقباس قباسلا قح لاملا يف نآل
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 لصف

 اوداهت » : ملسو هملع هثلا ىلص هلوقل موق ني يداهتلا بدن

 ح ءانحشلا بهذتو ةدوملا تبثت ةيدهلا نإف هثلا دابع اوداهت » اضيأو

 ( لصف )

 ةيدحلا يف

 ى "معأ ةبهلاو “بلقلا ةلاتسا اهب دصق ام يهو ى ةبهلاك ماكحألا يف يهو

 يبأ قيرط نم ( لع هلوقل موق نيب يداهتلا بدن ) ؛ نافدارتي ام اريثك و
 ] يذمزقلا هاور [ « رودصلا رحو بهذت ةيدهلا ںاف اوداهت » : ةريره

 قيرط نم ةل هلاقو > 77 وهو رشمم وبأ هدنس يفو ؛ بيرغ : لاقو

 ( اوداهت : اضيأ) هلوقل ( و ) يدابتلا نم رمأ ( اوداهت ) :اضيأ ةريره يبأ
 بهنتو ) ةبحملا يأ ( ةدوملا تبثت ةيدهلا ) نأل يأ ( ناف هلا دابع ) اب

 هاسنا ه : ةلع هنع ةريره يبأ نعو ؛ ةوادعلا يأ ( 'ا» ح ءانحشلا

 ٠ دراد وبأو يذمزتقلا هاور ) ( ١



 ٠. ٠ ٠ ٠ ةقدصلا باوثك ةيدلا باوث : لىق دقو

 ةركن مضلاب ءاسنو «١‘ ةاش نسرف ولو اهتراجل ةراج نرقحت ال تامملا

 ءلحملا ىلع بصنلاب وأ ظفللا ىلع مضلاب تاملسملا يهو ةفرعملاب تفصوف ةدوصقم
 سوفنلا ءاسن وأ “ تاملسملا فئاوطلا ءاسن ىأ تاملسملل افاضم ءاسن بصنب وأ

 :ةشئاع تورو « تانمؤملا ءاسن اي » يورو ى تاملسملا نهءاسن اي وأ ع تاملسملا

 « نئاغضلا بهذيو ةدوملا تبثي هنإف ةاش نسرف ولو نيداهت نينمؤملا ءاسن اي »
 نسرففلاو “ هريعب كلاب ايف نسرفلا نإف وأ « نيداهت نم موهفملا يداهتلا نإف يأ

 عضوم ريعبلل وهو محللا ليلق مظع اهنيب ءارلا ناكسإو نيسلاو ءافلا رسكب

 ءادهإب رجت مل ةداعلا نإف ةلقلا دارملاو زاجم ةاشلا يف هقالطإو “ سرفلا نم رفاحلا

 ىلإ تيعد ول » : قلع هنع ةريره يبأ نعو ع رثك لصاوت اذإ ليلقلاو ‘ نسوفلا
 عارذلاو ٢ تلبقل عارك وأ عارذ يلإ يدمأ ولو 0 تبجأل عارك وأ عارذ

 ص قاسلا نم ةبكرلا نود ام مضلاب عارئكلاو هلكأ بحي قلع ناكو ى دعاسلا
 وهو اهلصأ ناك ولو ةقدصلا نأل ( ةقدصلا باوثك ةيدنا باوث :ليق دقو )
 ى باوثلا رثكمف رقفلاب تقاضو هلاح تءاس نم ىلإ ينغ نم نوكت نأ بلاغلا

 ناش يذ وأ محر ىإ لاملا ريثك نم نوكت نأ بلاغلا وهو ةيدهلا لصأ نكل

 لصحيو “لاصتإلا اهنيب يدهملا تبثاذإ رورس اهب هل لصحيف « ربقف وأ لام يذ
 كلذ دعب قافتإلا نوكيف « اهنيب ربخلا لاعفأ فانئتساو ةلصلاو ةدوملا ديدحت اهب

 باوث نم رثكأ لب ص ريثك كلذ ىلع باوثلاو ى ىوقتلاو ربلا ىلع نواعتلاو
 ناكو '")« رصبلاو عمسلا بلجت ةيدهلا » : نلع لاقو ؛ دصقلا كلذب ةقدصلا

 ٠ دواد وبأو هاور ) ( ١

 . يذمرتلا ءاور )٢(
 . ملسم ءاور ()

 ۔- ٤٤



 كلم سقوقملا ةيده لبق دقو ءآاضيأ كرشملا ىلإ يدهيو كرشم نم ولو اهلبقي
 هنأل هيلإ تمجرف اتحمصا يشاجنلا ىلإ ىدهأو هريغ ةيده لبقو ةيردنكسإلا

 هتقول هتوم ملعو تام مث يح وهو هيلإ اهادهأ للع ناكو هغلبت نأ لبق تام

 هنأل هيلع ىلص امنإو ى تقولا كلذل هتومب ربخلا ءاج مث هيلع ىلصو هتزانج ىأرو

 ةيدملاو مكيخأل اورفغتسا :هباحصال لم لاق دقو ى حيحصلا ىلع املسم تام

 يف ةيدحلا الإ بنجآلاو برقألاو ريقفلاو ينغلاو رجافلاو "رابلا سانلا نيب ةزئاج

 نأ : ليق هل زوجيو « هقح ريغ مك احلا هيطعيل ةوشرلاو ملظلا ىلع ةنوعملاك ةيصعم

 :لزنو“سفن بيطب الإ زوجت الو اقلطم 1 احلل زوجت الو ص هقح هل ذخأيل هيطعي

 ةيقتلل زوجتو ى رثكأب افاكيل ىدهأ نميف خلا 'ا) ها وبربل ابر نم متيتآ امو ف
 تبثت الو رخآ ىلع انبإ هب لضفي ام الإ نإلاو بآلا نيب زوجتو ‘ ررضلا عفدو
 هلو ،امأ ولوبأ ربغ يطعملا ناك نإ هنودب تبثت : ليقو « زارحإلاب الإ لفطلل

 . غلابل ولو ىطعأ اف عوجرلا

 لوبقلا لب نيجوزلا نيب زارحإ الو « زارحإ نكي ملام عوجرلا يطعملو
 مل نإ هتيده لبقت الف هعفنت نأ ايجار كيلإ ىدهأ نم » : رباج نعو “ يفكي
 ةيطع الإ ينبال تيطعأ ام : بآلا لاق اذإ : ةسوفن لزاون يفو « هعفن عطتست

 كيلإ ىدهأ نمو ى اهيف عوجرلا مارحو اهذخأ لالح حاكنلا ةيطع نإف حاكنلا
 نإ الإ رثكأب ةأفاكملا هملع بجي الف تامو رثكأب ةأفاكملا دارأ هنأ هتمهتاو

 طرش ىلع يطعأ ام در الإ جاكنلا نع عجر اذإ بآلا ىلع بجيالو ص طاتحا
 عم مستقا مث لاملا ةلمج نم سانلل ايادهلا ريبكلا خآلا لعج اذإو ى هتنب جيوزت

 )١( مورلا : ٣٩ .
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 اهجوزل اهجارخإ دنع مهتخاأل ةوخإو هتنبال بالا لعجيام كلذ نمو

 نم تلصفنا نإو ءا تيش دعب اهيلع نوكرديال ةيدهو هلص يهو
 هثراول تدر هل يدهملا لصت نأ لبق تامو اهيدهم

 اذك و ث اهلثمب أفاكيل ةيدهلا زوجتو “ مهنيب كلذف هل نودرب سانلا لمجو هتوخإ

 اباوث وني ملوىطعأنمو“عيبضت هنأل لقأب افاكيل يدهي نأ هل زوجي الو ڵ ةبهلا

 نمؤملا ه ىنعمو ى نبغيف هسفن ىلع فقي ال نأ لثم عييضتلاو « اميضم سيلف
 نمثلا نم ديزي وأ عيبلا دعب نمثلا نم طحي نأ « ءارشلاو عيبلا يف حمس

 نمثلا نم صقنلا يرتشملا ىلع مارحو ى ىرقشا اذإ نمثلا نم ديزي نأو
 ىدهأ امع لضفأ هيلع درف لماع ىلإ ىدهأ نمو ص ءارشلا عوقو دعب
 ىلع اهدرف هريغل اهنظ مث ةيدملا لبق نمو “ امارح نكي مل نإ هل زاج
 ( كلذ نمو ) ، هضبقو هلوبقل هيلإ ىدهملل يهو اهيف هل ةعجر الف يدهملا
 ةوخإو ) جيورتلل هنبإ وأ ( هتنبال بألا هلعجي ام ) هيلإ بودنملا يداهتلا
 ال : دحاو ريغ لاق « حاكنلا ةيطع ىمستو ( اهجوزل اهجارخإ دنع مهتخأل

 رظن ثينأتلاو ةوخالاو بآلا هلعجي ام يأ ( يهو ) « بالل ولو اهيف عوجر
 ال ةيدهو ) محرلل ( ةلص ) ربخلل رظن وأ “ ةيطعلا وأ « ةبحلا وهو نم ىنعمل
 فذحف ى تنبلاو يأ تخألا يأ ( اهيلع ) بآلاو ةوخالا يأ ( نوكردي

 ( دعب ) ةوخإلاو بآلا لمشتف اهلجأل يأ ةيدهلا ىلع ىنعمب اهيلع وأ ى فطعلا

 لصت نأ لبق تامو ادهم نم ) ةيده ( تلصفنا نإو ى انيش ) لمجلا دعب يأ
 ( هثراول تهر ) ةيافلل وأ كيلمتلل ماللا ( هل ) لادلا حتفو ميملا مضب ( ىدهملا

 ،يدهملا كلميف يه هيلإ ىدهملا لصتإ ام ةيدهلاف«لادلا رسكب يدهملا ثراول يأ

 )١( مم ءاور .
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 ةأرما قدصتتو «درت ال : لبقو ‘ اهضبق لبق هل يدهملا نام نإ هلإ وأ

 . ..... رجألا يف ناكيرش امهو اهجوز نذإب بهتو

 وأ عيض نا الإ اهلماح ىلع نامض ال هنأ حبحصلاو ى اهلماح نامض يفو : ليق
 نأ ةيدهلا يف انه ام نيبو ةبهلا يف رم ام نيب قرفلاو ىاهلمح ىلع ةرجألا ذخأ
 عيوتنتلل ( وأ ) ى اميظعت هل يدهملا الا اهب دصقي ملو ميظعتلا ةيدهلا يف دوصقملا

 لادلا حتفب ( هل ىدهملا تام نإ ) يدهملل درت وأ يأ ( هيلإ ) واولا ىنعمب وأ
 لبق يشاجنلا تومل للع هيلا يشاجنلا ىلا قلع هادهأ ام در اك ( اهضبق لبق )

 ص يدهملا ثراول تدر هيلا ىدهملا ضبق لبق اميمج اتام نإو ى قلع هلبقف هضبق

 اهضبقي ىتح يدهملا كلم نم ةيدهلا لقتنتال انموق نمو انم روهمجلا بهذم كلذو

 رهاظو ص يرصبلا نسحلا لوق وهو ( درت ال : ليقو ) ى هليك و وأ هيلا ىدهلا

 طارتشاو ايهطارتشا مدعو ضبقلاو لوبقلا طارتشا يف ةيدحلا نأ : ضعب همالك

 نبالل تبثت ال اهنأ راتخيو اهيف عوجرلا بآللو ص فالخلا ىلع ةبهلاك طقف لوبقلا

 لوبقو ص يدهمل يهف لوسرلا ةيدملا ضبقي مل نإو “ ضبقو لوبقب الإ بآلا نم
 وبأو هبستحمو هيصوو متيلا مئاقو ةفيلخلا كلذك و ى نايفاك هضبقو ليك ولا

 هذه طعا : لاقف ةرص لجرل ىطعأ نم و ى هليك وو نونجملا ةفيلخو لفطلا

 : ليقو ث اهدربلف رثكأ وأ لقأ اهدجوف هيلإ اهب ىتأف ى نالفل ةرشعلا ريناندلا

 اذك و ؛ اهدر لقأ اهدجو نإو ى ةيقبلا "درو هامس ام ىطعأ رثك أ اهدجو نإ

 ناك ءاوسو رثك أ وأ لقأ دجوف نالفل ةسمخو نالفل ةسمخ طعا : هل لاق نإ

 . آاصالخ وأ ةبه ءاطعإلا

 قدصتت ام اهل ع صخش هلام نم ( اهجوز نذإب بهتو ةأرما قدصتتو )

 ناكيرش امهو ) امل قلطأ وأ مومعلا ىلع ارادقم وأ اصاخ رادقم امل لعج ى هب

 يرجلف يم امآو « هرمأ وأ هاضرو هنذإلو هل لاملا نألف وه امأ ( رجألا يف
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 ١ هب تلعف تنر ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

 لك دقتعا ولو “ اهتعاط هل اههيبنت وأ اهجوز ةعاطلو اهدي ىلع ةقدصلا

 نبا لاقو ث هريغو جروملا يبأ لوق كلذو « هدحو هل رجألا نأ دحاو

 دقو ةقدصلا ترشاب يتلا اهنأل رجآلا يف لصألا اهنإ : زيزعلا دبع

 اهتعاطو ذافنإلا رجأ اهلف الإو رجألا امل لعج نإ هيف اهجوز تك رشأ
 رزولا اهيلعو “ هلف الإو “ نذإلاب يأ ( هب تلعف نإ ) كلذو ى هل
 زوجي نكل < نذإلاب تبهو ولو ڵ جوزلل يه اقلطم باوثلا ةبهو
 قدصتتو بهتو « اهنم اهلوانت هنأل ةجوزلل اهباوث ةدرب نأ هل بوهوللل

 ةأرملل نوصخرب الو : زيزع يبأ طقل ا فو “ اهجوز نذإ الب اهلام نم

 ص اهجوز رضحي ىتح اهتبه هيف زوجت لاح يف ولو اثيش اهتوخإل بهت نأ
 نب ورمع نعو ث اهتوخإ ريغل اهتبه اذكو . ها اهتبه زئاجف تلعف نإف
 ةأرمال زوحي ال ه : لاق للع لوسر نأ هدج نع هيبأ نع بيمش

 الام يف رمأ ةأرملل زوجي ال ه : ةياور يفو ى اهجوز نذإب الإ ةيطع
 يذمرتلاو يئاسنلاو دواد وبأو دمحأ هاور ] “ ( اهتمصع اهجوز كلم اذإ

 للا يضر ركب يبأ تنب ءامسأ تلاقو [ مكاحلا هححصو ةجام نياو

 ريبزلا آحلع لخدأ ام الإ لام ىلام هللا لوسراي تلق » : هنع

 يممحت ال يأ ى 6١ { كيلع ىعويف يعوت الو يقدصت : لاق ؟ قدصتأفأ

 ةأرملل نأ 3لدي اذه : ليق “ كلذب يزاجتف ةققنلا يف يلخبتو ءاعولا يف

 . _ اهحوز نذإ ريغب ق نصتت نأ

 )٠( نابح نيا هاور .



 نم تام ولو دهم ةأفاكم نسحتساو .رجتب هل نوذأم ةبه تزاجو

 هملإ ىدهم

 يأ دبع ةبهو ى هيلإ احرس امم احرس نيذللا ةمآلاو دبعلا ( ةبه تزاج و )
 ىأ ( هل نوذأم ) در دمسلا همصاخ نإ نكلو امل وبق هل حصو هل بوهوملل تتبث

 نكي مل نإو ى امل نوذأم ةمهو ( رجّتب ) هدس هل نذأ يأ نذإلا هل يطعم

 رجألا هلف الإو « امهرمأ نإ الإ امهديس لام نم ةقدص امهل زجحت مل حيرست وأ نذإ

 اقدصتي رأ امهل زاجأ امل بهوي نأ لثم كلملا امهل تبثي نمو رزولا امهيلعو

 ء هنذإب الإ الف الثم امل بهو وأ امهدسسل وهف امهديب املك :لاقنمو “ نذإ الب هنم

 هدي يف لخنلا نآل دبع وهو هنع هللا يضر يسرافلا ناملس ةيده ك لمق امنإ و

 هءاطعإ سيل نكل“حخيشلا هرك ذ يذلا رثألا نم رهظ اك هل نوذأم هنأب رقللع هملعل
 غيسي رجتلا يف انوذأم هنوك سيلف « ين هنآ ميل لب ىطعأ ام لشس بلجب

 نآل وأ ص قالطإلا ىلع ةقدصلاب هرمأ هدمس نأب ل هللا .لوس ر ملع وأ “ هتيده

 هريفلو هل وأ هريغل وأ هل كلذ لحي قيلع "صخ وأ ىدهأ ام لثمب حمست سفنلا
 هنإ : لاقو ، بط رب هيلع قدصت هنأ كلذو ى قلع هدي ىلع كلذ ىرج اذإ

 ةاكزلا نآل ع وه لك أيملو ى اولك : هباحصأل ملع لاقف ؛ ةقدص : لاق وأ ةاكز

 ى اهذخأف ةيده هنا : لاقو بطرب هيلع قدصت مث ى ةقدصلا اذك و « هيلع ةمرحم

 نانج رامث لثم مهيديأ يف لعج امم يعارلاو لفطلاو دبعلا ىطعأ ام لوبق زيجأو
 . ناويح نيلو

 كرتو “ باوثلا ةدارإ ىلع ةنيرق تلد اذإ يدهملا ةأفاكم رم اك بجت ( و )
 كرت ىمسو ى ةريبك فيفطتلاو ى ديز نب رباج لاق اك فيفطت ذئنبح ةأفاكملا

 قلطم مماجب ليكلا صقنب ضعب نود قحلا ضعب ءاطعإب اهيبشت افىفطت ةأفاكملا

 : بتكلا نم دحاو ريغ يف اك دحاو ريغ لاقو «. قحلا لاصيإ مدع
 :اناب ةقلعتم نم رسكب ( هيلإ ىدهم نم تام ولو ردهم ةافاكم نسحتسا )

 - ٤٩ _ ) ج ٦١٢ - لينلا - ٤ (



 اهيف ىعاريو ص بوجوب ال رثكأب هئفاكيل هيلإ ىدهأ هنأ مهتا نل
 ةن وعمل ضعبل ضعب ءادهاك ةداعلاو فرعلا

 ام لثمب هيفاكي امنإو ى هيلإ يدهأ امم ( رثكأب هنفاكيل هيلإ ىدهأ هنا مهتا نا )
 رثكأب ةأفاكملا تزيجأو ى ابرلا نم ارذح سنجلا قفتا نإ رثكأب ال هيلإ ىدهأ

 ةأفاكملا هيلع تسيلو رثك الاب حيرصتو دقعو قافتا نك ل هنآل سنجلا نم ولو

 الإ (بوجوبال )لاق اك باوثلا طرتشي م هنآل س رثكأ وأ لقأ وأ لثمب ال ةبجاو

 نأو اهدصقي نأو ةأفاكملا دصقيالنأ نكمي ذإةأفاكمل ىدهأ دق هلمل طاتحا نإ
 هنأل ةأفاكمب قلعتي نأ زوجيو لصألا يف اك هئفاكسب قلعتم رثك أبو“ةدايزلادصقي

 . واسم وأ لقأب تناك نإ هيلع بجت ال هنأ ىلوألاب مهفيو ى رثكأب ءىفاكي نلع

 بيثيو ةيدملا لبقي نلع هللا لوسر ناك » : اهنع هللا يضر ةشئاع نعو

 للع هللا لوسرل لجر بهو » : امهنع هللا يضر سابع نبا نعو « ١٨" اهيلع

 : لاق ؟ تضر : لاقف « هدازف « ال : لاق ؟ تضر : لاقف ى اهيلع هباثأف ةقان
 نم الإ ةيدملا لبقأ ال نأ تممه دقل :لاق “ معن :لاقف ؟تيضر : لاقف هدازف“ ال
 رثكأب ىنيفاكتل كل تيدهأ امنإ » :لاقو اتح يدهملا ناك نإو ا" « يشرق

 يف لخاد اذهو ى هيلإ ىدهملا عربت نإ الإ ةدايزلا بجت الو « « طقف لثملا كردأ
 . فاصملا مالك

 درب ايفو هتقوو درلا ف ) ةداعلا و فرعملا ( ةيدهلا ق يأ ) اهيف ىعارو (

 حتفب وأ واولا حتفو نيملا ناكسإو ميملا حتفب ( ةنو عمل ضعبل ضعب ءادهإك)

 )١( يقهيبلاو يذمرتلاو دواد وبأ ءاور .
 ( ٢ ) ىلعي وأ هارر ٠
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 ولو ءيشلا كلذ ةميق ليق همزليف ىرخأ ةرم هنواعبل ةميلو وأ

 الإ مكحلا يف ةيدبلا ةميق درت الو 0 امهنيب قافتا نكي مل نإ ماق

 سورعل لمع نإف ، لوهجم ىلع مكح ال ذإ ًامولعم اهباوث طرش نإ
 اهدلاو ىلع ال اهتميق اهيلعف اهيلإ تلمحف ماعط ةنفج

 عاص ماعط لك : ليقو“سرملا ماعط يه(ةميلو وأ) واولا ناك۔إو نيملا مضو مملا
 : ليق “همزليف ىرخأ ةرم هنواعيل ) كلذ وحن وأ توم وأ نتخ وأ سرمل

 نعالغ يأ ( ماق ولو ) ص ةرم اك يدهأ موي هتميقب موقي ( ءيشلا كلذ ةميق
 ىلع اقفتي نأ لثم ( ايهنيب قافتا نكي مل نإ ) صقن نإ اجس الو ءادهإلا موي ةميق
 ناك ولو ةميقلا كردتف عيبلاك ةيدهلاو ءادهإلا موي ال ءاضقلاموي ةميقلا نأ

 ولو يأ ص ماق ولو : هلوقب دارملا وه اذه نوكي نأ لمتحيو « ارضاح ءينلا

 نم ردابتملا وه اذه لب ى ءيشلا ال ةميقلا كردي هنإف هنيعب الصاح ادوجوم ناك

 ىلعف كلذ ريغ ىلع وأ لثملا در ىلع قافتا ايهنيب ناك نإ و « هبلع لمحيلف مالكلا

 :لبقو ص ةميقلاف الإو نكمأ ام لثملا دري : ليقو“آلالح اقافتا ناك نإ امهقافتا
 ال : ليقو ىهل در" درلا بلط ىتمو“هيفاكيلىدهأ هنأح رص نإ الإ درلا بجي ال

 ةيدحلا ةميق درت الو) يدهملا تام وأ هريغ وأ سرملانم لعف يذلا لثم لعف اذإ الإ

 ال ذإ ) ةميق ريغ وأ ةميق ( امولعم ) هنوك لاح ( اهباوث طرش نا الإ كحلا يف
 اهفصي : ليقو ص ىندألاب : ليقو ع طسوألاب هل كحي : ليقو ( لوهجب ىلع كح

 ام ةأرملاو لجرلا ىلع قلطي ( سورعل لمع نإف ) مآوقتو فلحيف هيلإ يدهملا
 ( ماعط ةنفج ) كلذ دمب ثينأتلا ليلدب ةأرملا انه دارملاو ‘ ايهسارعأ يف اماد

 ص رم ام ىلع اهلثم وأ ( اهتميق اهيلعف اهيلإ تلمحف ) مامط ةفحص وأ ةعصق وأ

 كلذلو لك أت نأ بلاغلاو « آريسي تاك أ وأ اهنم لك ات مل ولو ( اهدلاو ىلع ال )
 لك ألا ىلإ ايشم ناب للعو ى اريسي تلك أ اذإ امع « رثألا » يف لاؤسلا عقو

_ ١ ٥ _ 



 . اهببسل تلمع اهنأل

 ولواهل تكلم ةيدهلا نأ كلذ هجوو ال مأ تلك أ ءاوس مكحلاف الإو « لوبق

 بتجأ ىطعأ نمك اهيبأ لجأل اهب تحرفأ اهنأ اهلصاحو اهيبأ لجأ نم تناك
 اهب دري م هنأ ىفخي الو ی بآلا راد ىلإ لمحت ل اضيأو ى رخآ بنجأ حرفبل

 وأ هعتمرحل تلمع ولو ( اهببسل تلمع اهنأل ) : هلوق كلذب للعو ى جوزلا
 ص هيدي ىلع ىرج نإ هبلاطي نأ يدهملل وءاهيلإ دئاع اهعفن نأل هتمرح و اهتمرح
 تلمع نم ىلعف اهمأ وأ اهيبأل كلذ لمع امنإف ةريغص تناك اذإف اهبلاطي نأ و
 . هسسل

 ( دناوف )

 ىلام نم لك أت نأ كل تنذأ : دحأل لاق نمو : رماع ن ىسوم لاق : ىلوألا

 ةدحاو ةرم لكأي : لسقو ت امه دحأ تمي وأ هدري , ام لكأ : لسقف ؛ ادبأ

 نع ىحنتي ناك نإ زوحت : ليقو ى ال : لاق ؟ زوجت له ضيرملا ةيطع نعو
 تام نإ ثلثلا نم نكل تام ولو : ليقو “ هضرمب تمي ل نإ : ليقو “ هشارف

 ةحصلا هبقعت ضرم لك : ليقو ط ءاوس هلك ضرملا ليق : « حابصملا » يف لاق

 . ه ا ضيرملا كح يف وهف هبقعت مل ولو اهمكح يف وهف

 مل مملا كورتمب ذخاي وأ روجلاب هبلع مكحي نأ فوخ دحأل بهو نم : ةيناثلا

 ص قحلاب كحي نأ ىلع اذك و « ذخأي نأ هل بوهوملل زجي ملو ى كلذ لعف هل زجي
 تإ هل بوهوملا ىلع سأب الو ملعلا كورتمو روجلا فوخ به نأ هل : 7

 ءوس ةين ىلع هذخأو « زوجي اك ءيش هل بهو نمو ى ةبهلا ببس ملعي م هذخأ
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 ةوشرلا هجو ىلع يدهأ ام ذخأ زوجي : ليقو « هاونب مثأ و ةبهلا هل تضم

 هيلع مثإلاف امرحم لعف وأ روجلاب مكح نإو ى ىحلاب مكحيو « تامرحملا نم اهوحنو
 عوطتب هيلإ يدهأ هنأل هدر هيلع بجي الف لاملا امأو « هتينو هلعف ةهج نم
 . كلذ وحنو نآرقلا أرقيل وأ يلصيل دحأل ىطعي ام فالخلا يف لخدو

 وأ هب رطفي نأ لثم اذك هب لعفي نأ ىلع ائيش دحأل بهو نم : ةثلاثلا

 كدلول طعأ : لاقي نأ ةداملا نكل هل هاطعأ هنأ ملع دقو هدلول وأ هتبادل همطعي

 هلعجي نأ الإ هذخأي ال : لبقف “ طورشلا نم كلذ ريغو هبوث هب لسغي نأ لثمو

 كلذ يف لخدو ى ءاش ام هيف لعفيو هذخأي : ليقو « ةعابتف الإو طرشلا ىلع

 وأ قيرلا لبق رطفأ دق هنأ قفاوو موصلا نم وأ قيرلا ىلع هب رطفا : لاق ول ام
 . مصي م هن أ وأ موصلا

 الو ءاملا ذخأ هل زجي مل اماعط وأ انبل ىونو ءام ينقسا : لاق نم : ةعبارلا

 ص هب حرص امم هوحنو ءاملا ذخأ هل : ليقو « ىون امم كلذ وحنو ماعطلا الو نبللا

 نإ امأو « هريغب هنع ىنك ولو اعوطت هل يطعأ ام لك ذخأ هل زوج : لبقو

 . هل يطعأ ام لك ذخأ هل زوجي هنإف هريغ وني ملو ائيش بلط

 نأ اهوخأ اهبلطف اهييأنم هتثرو دلب يف لام الثم ةأرمال ناك نإ :ةسماخلا

 وه اذإف لخنلا امهل ىمسو ةلخن ةئام نم ثلثلا امل نأ معزو هنم اهبانم هيطعت

 زاج سكملاب وأ ائيش دحوم كرشم ىطعأ نإو ى اهبانم الإ زوجي الف ناتئم

 اهتنب ةأرما تطعأ نإ : « جاتلا ه يف لاق « رم ام ىلع هريغب وأ « زارحإلاب

 دقف ضبقت مل اهنأ جتحم جتحاو ءاطعإلا ىلع تنيبو هتبلط تملع املو ملعت ملو ائيش
 نمو ى ةمطملا مألا راكنإ اهرضي الو اهزرحتقف اهب ملعت مل : لاقو اهب رهزألا كح
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 معزو ك هدر هملعو صل وهف هايإ هاطعأ هنأ جتحاف هب يلصي ابوث 17 نم بلط

 . عامجإب مارح ةبهلا يف عوجرلا نأ : « جاتلا » يف

 وأ رجش ةروق لجر ىلإ بلط نم : « جاتلا ه يف فنصملا لاق : ةسداسلا
 عجر دقو باغ وأ لئاسلا تام مث اهذخف اذك يف يه : هل لاقف لخت ةمرص

 ىتح اهب لئاسلاعفتنا باغ وأ لوؤسملا تام دإو 0هل ام يهف هتيطع يف لوؤسملا

 هذخأ هلا اذك ذخ : لاق نإ هيلعف عوج ر يطعملا توم : لىقو > عوجرلا ملعي

 هك رت طوحالاف عوجرلاب ةقثلا هربخأ نإو ى توملا دمب هل : ليقو ى هتابح يف الإ
 رشملا يلام لك يف كل تلعج : لاق نإو « ناتقث هربخي ىتح كحلا يف بجي الو

 ى هنيمي عم اهاعدا نإ ةلاهجلاب عوجرلا هلو “ لاملا ك لئاقلا ملعي مل نإو « زاج الثم

 :لاقف“ينطعأ : لاقو هءاج مث يقابلا هميرغ هيطعي نأ ىلع هلام نم اضعب كرت نمو
 ءاطعإ ديقب ال اقلطم ضعبلا كرت نإو ع هلام لكذخأي نأ هلف « اذك تقو ىلإ
 بهاولا هيلع عجرو يقابلا هاطعأ نإو « هرك ذ قبس ام ىلع هيف عوجر الف يقابلا

 مل كل ةبه يقابلاف اذك موي فصنلا ينتيطعأ نإ :الثم هل لاق دق هنأ عم هتبه يف

 . فلحلاب مثأي حصي : ليقو ى هعوجر حصي

 ام ضرملا يف رخآلل نيجوزلا دحأ در ةحص « جاتلا ه يف راتخا : ةمباسلا
 نإ : لاقو « ضرملا يف در ال : لبقو « دلولل نادلاولا اذك و “ رخآلا هاطعأ

 لاقو “ ةحصلا يف ناك نإ لوبقل جاتحت ال هتمذ يف وه نمل ةمذلا يف ام ةيطع

 الو ةحصلا يف كرتلاو ةيطملا تناك نإ اذهو ‘ لبقي مل ام عوجرلا حصي : ناهبن
 : لبقو « ضرملا يف الإ هل هكرت وأ رخآلا امهدحأ ىطعأ ابف نيجوزلا ىلع لوبق

 . ضرملا يف زوجي ال
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 ص هبلع زارحإ الف هبلع اهدر مث اهزرحاف ةيطع ادحأ ىطعأ نم : ةنماثلا
 . ضعب دنع لوبقلا الإ هيلع سيل : يراوحلا وبأ لاق

 زارحإلا هبابرأ ىلعف جلفل افورعم لمج نم « جاتلا ه يف لاق : ةعساتلا

 زرحلا بيصن ردقب تبث ةيطملاك لعجلا ناك نإ و “ مهنم ضعبلا زارحإ يفكيو
 لوقلا ىلع هدحو هبيصن تبث ورمع زرحأف ارمعو اديز ىطعأ نمو ى جلفلا نم
 ايصوو اريغص وهو ديزل ابأ ناك وأ لبك وتب اهزرحأ نإو ث زارحإلا بوجوب
 لعج نمو “ ورمع ةصح لبقو لكلا تبثةعامج وأ مك اح نم اليك و وأ هيبأ نم
 :لبقو “نانثا اهيف ربقي ىتح لبقو ى هل ةعجر الف ادحاو اهيف ربقف ةربقمل اضرأ

 نمم زارحإلا نم دب ال :ليقو ص مهوحنو ءارقفلاو ةربقملا ىلع زارحإ الو « ةثالث
 . دحاو ربقي مل ولو ةربقملا يف عوجر ال : ليقو “ كلذب موقي



 باب

 مكحلا يف درت لهف ضعب نود هدالوأ ضعبل بألا بهو نإ

 باب

 دالوألا ةيطع يف ةلادملا يف

 نإ ) ؟ تاقبطلا يف هرك ذ اك ةبجاو ريغ ليقو « حيحصلا ىلع ةبجاو يهو

 اهنأ ىلع بآلا توم دعب ةبهلا ( درت لهف ضغب نود هدالوأ ضعبل بألا بهو
 ىلع طعي مل يذلا دلولل كحلا يف ليبس الف هتايح يف امأو ى دلولا كلم لخدت م

 الجر نإ : مهلوقل هللا دنع اك ( مكحلا يف ) هلثم هيطعي نأ يف الو درلا يف بآلا

 ينإ هللا لوسراي ه : لاقف قلع للا لوسر ىلإ نامعنلا هنبإب ىتأ ًاريشب ىمسي
 ىلص لاق ى ال : لاق ؟ اذه لثم تلحن كدلو لكأ : لاقف امالغ اذه ينبإ تلحن

 ( : يورو ؛ ه ] يريغ دهش ف يور : خيشلا لاق «١' هددراف : ملس و هبلع هللا

 ٠ هجام ن ١ هأ ور ) ( ١
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 .روج ىلع دهشأ ال :يورو“ رؤج ىلع يندهشت ال : يورو « قحلا ىلع الإ اندهشت

 روج ىلع دهشأ ال : يورو . روج ىلع دهشأ ال ينإف اذإ يندهشت الف :يورو

 حصي سيلف :يورو . يريغ اذه ىلع دهشاف : يورو . يريغ اذه ىلع دهشيل
 . هذهب دهشأ ال قحلا ىلع الإ دهشأ ال : يورو . قح ىلع الإ دهشأ ال ينإو اذه

 رشاعم نحن : يورو . ماقف بضغ هنأ : يورو . هل دهشي نأ هركف : يورو

 ص هل عبت كلذك هتمأف روج ىلع دهشي ال ناك اذإف . ىحلا ىلع الإ دهشن ال ءايبنألا

 الف رفك هيبن فلاخ نمو ى كلذك مهممأف هيلع نودهشي ال ءابنألا تذاك اذإو

 داهشإب رمأ هظفل نإ : تلق ى هريغ داهشإب رمألا يف لاكشإلا الإ ىقبي لاكشإ

 لحي ال زوجي ال امو “ زوجي ال هنأ وهو ى همزال دارملا لب « دارم سملو هريغ

 تاقفن يف اوركذو ى اهيف ىنعملا مزال ديرأ ةيانك كلذف « هيلع دهشي نأ دحأل

 كدالوا نيب اولدعإ » : يورو « ةلادعلا باب يف لاوقألا كلت ضعب « ناويدلا »

 نم كيلع كينبل نإ ه : يورو « ربلا يف مكنيب اولدعي نأ نوبحت اك لحنلا يف

 ءاوس ربلا يف كيلإ اونوكي نأ كرسيأ روج ىلع يندهشت الف مهنيب لدعت نأ قحلا
 اك مهنيب لدمت نأ ىحلا نم كيلع مهف نإ ه : يورو « نذإ الف لاق “ ىلب :لاق
 دقو » هعحرأف » : يورو « مهنيب "وس » يورو « كورب نأ ىحلا نم كل نإ

 بطخ : يمشلا نعو « ةقدصلا كلت درف » يورو (_ هتيطع درف عجرف » يور

 للا ىلص ىنلا ىتأ دعس نب ريشب يدلاو نإ : لاقف ةفوكلاب ربنملا ىلع نامعنلا

 اهنأو نايعنلا هتيمس ينإو مالغب تسفن ةحاور تنب ةرمع نإ : لاقف ملسو هبلع
 كلذ ىلع دهشأ تلاقف 90 ىلام لضفأ نم ةقيدح هل تلعج ىتح هيبرت نفرأ تنأ

 لاق هنأ : يورون« روج ىلع دهشأ ال : لاقو : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 دهشت ىتح ىضرأ ال : ةحاور تنب ةرمع تااقف ةيطع يبأ يناطعأ » : ربنملا ىلع

 ةيطع ةرمع نم ينبإ تيطعأ ينإ : لاقف هاتأف « ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
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 ٠ ٠ ٠ نالوق > راتخملا وهو بال أ ىصعو تبثت وأ

 : لاق ؟ اذه لثم كدلو رئاس تمطعأأ : لاقف ى هللا لوسراي كدهشأ نأ ىنترمأف

 وأ دبع ةيطملاف « هتيطع درف عجرف مكدالوأ نيب اولدعاو هللا اوقتاف : لاق « ال
 مالغلاو ناهعنلا ةدالو دنع ةقيدحلا نأب اهنيب عمجي هنإ : ليقف ناتياور ةقيدح

 دومي ىتح ةلأسملا يف كحلا ىسني نأ ريشب نع دمبي هنأب ثحبيو ى هربك دنع

 : روح ىلع دهشأ ال:هل لاق نأ دمب ةطملا ىلع هدهشتسىف ملسو هملع هللا ىلص هىلإ.

 لمح وأ مكحلا خسن نظ ريشب نأب وأ « رشبلا نع نايسنلا دمبي ال هنأب بيجأو

 عانتمالا ةقيدحلا يف عانتمالا نم مزلي ال هنأ نظ وأ « هيزنتلا ةهارك ىلع همالك

 هل بهو ةرمع تعنتما امل هنإ وأ : ليق ى ابلاغ هن نم رثكأ اهنم نأل دبعلا يف
 اك نيتنس وأ ةنس اهلطمف هتدواعف ضمقلا مدعل اهدر مث اهرطاخ ابييطت ةقيدحلا

 ملس و هيلع هللا ىلص هداهشإ تدارأف مالغلا هضوعي نأ هسفن تباط مث « ةياور يف

 ماللا فيفختو ميجلا مضب سالجلا نب ةبلمث نب دعس نبا وه ريشبو ‘ عجري الئل
 يف تام « نتفلا كردي ملو اهريغو اردب دهش ردقلا ليلج يباحص “ يجرزخلا

 لوأ وه:ليقو‘ رمع ةفالخ يف : ليقو « ةرشع ثالث ةنس ركب يبأ ةفالخ

 (نالوق ؟ راتخفاوهو) نيلوقلا ىلع ( بألا ىصعو تبثت وأ ) عياب يراصنأ
 ‘تايا ورلا كلتب دالوألا نيب ةيوستلا بجوأ نم كسمت : رحح نع هللا دبع وبألاق

 :< ةيكلاملا ضعبو قاحسإو دمحأو سوواط لوق وهو « يراخبلا حرص هبو

 زوجي هنعو“عجرب نأ هيلعو حصت اهنأ دمحأ نعو ى ةلطاب اهنأ ءالؤه نع روهشملاو

 اك « رارضإلا ليضفتلاب دصق نإ بجتو « نيدو ةنامزك بسل ناك نإ لضافتلا

 لضف نإف ةبحتسم اهنأ ىلإ انموق روهمج ينعأ روهملا بهذو “ فسوي وبأ لاق

 يهنلاو بدنلا ىلع رمآلا اولمحف عوجرلا وأ اهيلإ ةردابملا تبحتساو هرك و اضعب

 قوقعلاو محرلا عطق نأل بجاولا ةمدقم اهنأ اهبجوأ نم ةجح نمو هيزنتلا ىلع

 ىلص لاق دقو ى اهيلإ يدؤي ليضفتلاو “ امرحم نوكي اهيلإ يدؤي اف نامرح

 س _ ٨ ٥



 هرسي كلذ ناك اذإف؟ ءاوس ربلا يف كل اونوكي نأ كرسي سيلأ : ملس و هيلع هللا

 : ةيكلاملاو ةيعفاشلا ضعبو قاحسإو دحأ و نسحلا نب دمحم لاقف؛لدعي نأ بجو

 هدي يف لاملاو بهاولا تام ول اك رك ذلا فصن ىثنألا يطعت نأ لدملاو ةيوستلا

 نب ا ووس « :ب هلوقل و > قباسلا ةيوستلا رمألل ءاوس : لسىقو > كلذك مسقل

 لاق نم باجأو "اع ءاسنلا تلضفل آدحأ الضفم تنك ولف ةيطعلا يف مكدالوأ

 وه عنتماو داهشإلاب نذإ يريغ اذه ىلع دهشأ هلوق نأب بدنلا ىلع رمآلا لمحب

 هللا يضر رمعو ركب ابأ نأبو « دهشي نأ ال مكحي نأ مامإلا نأش نم نآل هنم

 ،كلذك مصامل رمع لحنو؛اهتوخإ نود رم اك ةشئاع ركب وبأ لحن؛ايوسي مل اهنع
 ءاطعإ زاوجب اضيأ بدنلا ىلع رمألا لماح جتحاو ى ةوخإلا ىضرب بيجأو

 هل زاج هلام نم هدلو عيمج جرحي نأ هل زاج اذإف ى هدلو ريغل هلام لك لجرلا
 دهشأ : هلوقبو صنلا عم سايق هنأو « قافتإلا ملست مدع هدريو ضعب جارخإ

 . هيلع داهشإلاب رمأي مل امارح ناك ولف « يريغ

 اك ديدهتو زاوجلا مدعب ضيرمت ؛ يريغ دهشأ : هلوق نأ قحلاف « دمبو
 كرتو ةوخإلا نيب فيلأتلا ىلإ بدنلا ثيدحلا يفو “ ةقباسلا تاياورلا هب رعشت
 ريفصلا هنبال بآلا ةيطع نأو « ءابآلل قوقعلا ثروب وأ ءانحشلا مهنيب عقوي ام

 لمحت ةهارك هيفو ى هنع ينغي اهيف داهشإلا نأو ى ضبقلا ىلإ جاتحت ال هرجح يف

 هيفو ص بجاوب سيلو عورشم ةبهلا يف داهشإلا نأو « حاببب سيل ايف ةداهشلا
 مهنيب ةيوستلا تبجو نإو ضعب نود تاجوزلاو دالوألا ضمب ىلإ ليملا زاوج
 امإ ةداهشلا لمحتي نأ مظعألا مامإلل نأ ثيدحلا ينفو : ليق “ كلذ ريغ يف

 . دواد وبأو يقهيبلا هاور ) ( ١
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 . . . . . . . مهنيب ةلادعلا هتمزلو

 مامإلل نأو ى ةقدص ةبهلا ةيمست زاوجو « اهيدؤي وأ هزيجي نم دنع هلعب مكحيل

 للا ىوقتب يتفملاو مكاحلا رمأو « ىحلا لوبق ىلإ ةردابملاو دلولا ةحلصم يف امالك

 بهو امب تضر ول ةرمع نأل صرحلا ةبقاع ءوس ىلإ ةراشإو “ لاح لك يف

 ص هنالطب ىلإ ىضفأ كلذ تبثت يف اهصرح دتشا املو هبف عجر امل اهدلول اهجوز

 ضعب نع ابوره هنم فرعي نمم ةيصولاو ةبهلا درب نأ مامإلل نأ هيفو : ليق

 ينو “ ال :ليقو © ثرإلا ردق ىلع حيحصلا ىلع ( مهنيب ةلادعلا هتمزلو) ةثرولا

 ىصوأ وأ “ ضعب نود هدالوأ ضمىل هلام بهو نمع هتلأسو : زيزع يبأ طقل

 : لاق ى ائش ةثرولل كرتي نأ درب مل يح وهو هلامب قدصت وأ ى ثلثلا نم رثكأب

 ردق ىلع هب رابلاو مهنم حلاصلا ليضفت زوجي : ليقو © ءامملا ضعب كلذ زاجأ
 ى ةنايدو ةنامزك ببسلل ليضفتلا زوجيو : ةياور يف لبنح نب دمحأ لاق « هرب

 هب لدعي ام درب وأ هدرب : ليقف ةيوستلا دارأو باتو هدلول هلك هلام ىطعأ نمو

 اذك و اذك رخآلا هنبال هيلع نأ نيدهاش دهشي نكلو « در ال : ليقو « رخآلل

 هيلعف نبإلا لام نم ال هلام نم هيلإ ىدهأف هنبال جوزت نمو ‘ هيلع نيد وهو
 نأ متركذ ى اهباوج متدرأ ةلأسم متبتك ةسوفن لزاون يفو ، ال : ليقو © ةلادعلا
 نبا هل سيل و ةلادعلل ارانيد نيسمخب هتانب نم ةدحاو لكل رقأو تام ديعس إبأ

 يغبني ؟ باوجلا كلذل رضحم له : متلقف ص هتانب نم ةدحاو جرخأ الو هزاح

 ةمهت هتداهش ذخأت ال ىتح رضحي ام ةحص ىف شتفي نأ كلذ لثمل رضحي نمل

 اوشمي ملو اورضح نإف ى ةلادملا هيلع تبجو نيأ نم اوملعي نأ دوهشلا قثوأ و

 هيطعيف هب نوملعي ال نبا نوكي نأ نكمي ى ةداهشلا نم مهعنمي ام كلذ يف سيلف
 دعس يبأ لثم ابس الو ءالؤه لبق تام وأ هدالوأ نم هرمغ ةلادع هب بحت ئش

 . هرمأ نم كنع باغ ام كيردي ايف نينس مكنع باغ يذلا
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 دالوأو هدالوأ نيب الو { مهزحي مل نإ بكرمو ةوسكو ةقفن يف ال

 ؛ نالوق مهاوس دلو هل نكي مل نإ مهنيب هيلع اهبوجو يف هين

 يأ ( بكرمو ) ةيراع لكو حالس لمحو ىنكسو ( ةوسكو ةقفن يف ال )
 نإو (مهزحي مل نإ ) نهيف بجت : ليقو ص مهزاح ولو بك رم و ةوسكب عافتنالا
 هجو ىلع بك رملاو ةوسكلا سفن يطعي نأ امأو : نهيف ةلادعلا تبجو مهزاح

 دالوأ وأ ( هينب دالوأو هدالوأ نيب ) بجت ( الو ) ةلادملا هيف بجتف كبلمتلا
 هدالوأ و هدالوأ دالوأ نيب الو دلولا دلو ىلع قلطب دلولا مسإ ناك ولو هتانب

 وأ هينب دالوأ نيب يأ ( مهنيب هيلع ) ةلادملا يأ ( ابوجو يفو ) ؛ ءابحأ
 دلاولا نبإلا دلولاب هدارملعل و .ناك وأ ( مهاوس دلو هل نكي مل نإ ) هتانب دالوأ

 نوكي نأ نودب نإلا ال 2 حابصملا ه يف اك اذه يف فالخلا نإف « نينبلا ءالؤهل

 :ليقو ى مهلمشي دلولا مسإ نألو ةلزنمب هدنع مهنأل بجت : ليق ( نالوق ) ادلاو

 :هلوق ديق اورك ذي ملو نيلوقلا ةلادعلا باب يف « ناويدلا ه تاقفن يف اورك ذو ال

 هنأ : وه ثلاث لوق انلو “ خيشلا هركذي مل اذك و « مهاوس دلو هل نكي مل نإ
 ةثرو مهأل هتانب دالوأ نيب ال ايح مهوبأ نكي مل نإ هينب دالوأ نيب ةلادعلا بجت

 ص ًآرافص اوناك نإ مهنيب هيلع بحت هنأ : وه عبار لوقو « ًادالوأ مهنوك عم

 نباو نبإلا نيب ةلادع الو :هصن ام هللا ءاش نإ تاقفنلا باتك نم ةلادعلا يف يتأيو

 حا رافص اوناك نإ : ليقو اقلطم مهنيب بحت : ليقو 0 نإلا ينب نيب الو 2 نإلا

 نيب الو ى فمحلا دصق نإ الإ ةثرولا رئاسو هدالوأ نيب هيلع ةلادعلا بجت الو

 ىلاعت للا ىلإ بتبلف فيحلا دارأو ىطعأ نإف “ رخآ ثراوو دلو ريغ ثراو

 مهأل الوأ ىطعأ ام ىلإ رظنلاب ثرإلا ردق ىلع مهبوني ام ةثرولا رثاس طعيلو
 نأ لبق اوتام نإو “ اضعب الو الك مهنع ثرإلا ةحازإ دصق زوجي الف ةثرو

 



 نأ همزل نورخآ دالوأ هل ثدح مث ايش هاطعأف نبإ هل ناك نإو

 همزلت ال و .2 ءاوس ممأ راتخملاو . ال : لىقو > لوالاك مهل بم

 . ...... .... .نيكرشملاو نيدحوملا هدالوأ نيب

 هل ثدح مث انيش ءاطعاف) تذب وأ ( نبا هل ناك نإو ) ‘ مهثراو ىطعأ مهيطمي

 رك ذلل نكل ) لوذلاك مف بج نأ همزل ) نانثا وأ دحاو وأ ) نورخآ دالوأ

 ك ةلادعلا بوج و مومع و قحاللاو قباسلا نيب دلولا مسإ مومعل نييثنآلا ظح لثم

 وهو ( ال : ليقو ) ى ةبهلا يف عوجرلاب هل بهوام لوألا نم عزنل ءاش ول هنألو
 مل لوألل ىطعأ نيحو ، آدعاصف نينثا نيب يه امنإ ةلادعلا نأل يدنع حيحصلا
 ررضتي الو روج الو لوألا هئاطعإ يف فيح الو“ اهنيب ةلادملاعقت ناثهعم دجمي

 عزن هل ناك ولو جرحت كلذ موزل ينو « قوقعلا ىلإ كلذ هوعدي الو يناثلا بلق

 مهنأ ) يريغ دنع ( راتخا و ) . قباسلا نم ثداحلا مهس عزن وأ ىطعأ ام

 لبق نطبلا يف ناك وأ دلولا ثدح اذإ ايف فالخلا نوكي نأ يفبنيو “ ( ءاوس
 دصمبو يناثلا دوجو لبق ءاطعإلا نأل ةلادع الف هتوم دعب امأو « لوآلا توم

 فالخلا اذك و ، هتوم دعب عوجرلا هوبأ دحي الف يطعأ امب لوألا ةثرو لالقتسا

 ىطعأ وأ « ادعاصف نانثإ وأ رخآ ثدح مث نيدوجوم ادعاصف نعنثإل ىطعأ نإ

 نطبلا يف نينجلاو « مهريغ ثدح مث اضعب طعي ملو رثكأ وأ نينثا وأ ادحاو

 نم قافتاب ةلادعلا هتمزل نينج هجوز نطب يفو ادلو ىطعأ اذإف ء اجراخ دلولاك
 يف ماد ام ةقيقح ادلو ىمسي ال ناك ولو ايح دلو نإ كلذو ى ةلادعلا بجوب

 ةلادعلا هل نم تام اذإو « ايح دلو اذإ ام رابتعاب ثرإلا يف لخد اك « نطبلا

 ىلإ هدي جرخت مل هنآل اهنم بآلا ذخأي الو هتثرو بآلا اهاطعأ اهضبق لبق
 قفاوملا هدلو نيب همزلت و ( نهكرشملاو نيدحوملا هدالوأ نب همزلت الو ) اهكلام

 نيب همزلت ال : ليقو “ كرشملا رخآلا هدلوو كرشملا هدلو نيبو “ فلاهخلاو



 ىلع اهبوجو يفو اوقتع وأ كلذ دعب اردحَو ولو ديبعلاو وأ

 هادفن ملظب هدالوأ صضصعب سبح نمو ( نالوق اهدالوأ نس مال ١

 هلع ىطعأف ضرم وأ هلام نه

 هدالوأ ( و ) رارحألا نيدحوملا هدالوأ نيب همزلت ال ( وأ ) كرشمو كرشم

 ولو ) ديبع نيب الو « ديبعلا نيدحوملاو نيكرشملا نيب الو ( ديبعلا ) نيدحوملا
 لام يف كرشمل ثرإ ال هنأل ( اوقتع وأ ) نيدحوملل ءاطعإلا ( كلذ دعب اودح و
 ةلازإ نع جورخ اهنأل ةلادع الف لاملا يف مهل بيصن الف دبعل ثرإ الو ى ملسم

 دبعلا وأ كرشملا هدلو يطعي نأب كلذو ى ايمل بيصن الو « هضعب وأ بيصنلا

 مألا ىلع ابوجو يفو ) ‘ كلذ ييف ةلادع الف كرشملا وأ رحلا يطعي وأ

 كرشملا يفو ى اهيف تاقفنلا باتك نم ةلادملا يف امهركذ ( نالوق اهدالوأ نيب
 بآلا يف درو ةيوستلاب رمألا نأل ال : ليقو ؛ بآلا ىلع اسايق بجت : ليق اضيأ

 مألا تسيلو " كيبال كلامو تنأ" » : ك هلوقل كلذ ق مألا فالخ هنأو

 هب قيلي اب دحاو ليضفت زوجيو ‘ بآلا مكح نع ةرصاق يهف كلذك
 يلابي الف ىعرب دلوو نسحلا سابللا هبسانبف تاعامجلا رضحي دلو هل نوكي نأك

 كلمع ال : انلق نإ ايس الو « هل بهو ام كلمي ناك ولو ى مهتلادع هذهف “ سبل امب

 بطاخ حيحصلا ىلع هنأ كرشملاموزل هجوو « هبك رأ ام كلمي ال اك هوبأ هسبل أام

 . اهب بطاخ ريغ هنأ هموزل مدع هجوو ى عورفلاب

 وأ ) هلام نم هادفف ( مولظم دلولا كلذ ) ملظب هدالوأ صعب سبح نمو (

 هيلع ىطعاف ضرم وأ ) هلام نم هنع ىطعأف املاظ هيلع هلام ةمالظ تيقلأ

 . هركذ مدقت )١(
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 نكي مل نإ هيف ةلادع همزلت مل ملعتي ناك نإ هماعمل وأ بيبطل

 ث هلام نم لعف نإ ةلماعم وأ ةيدعت يف سبح نإ همزلتو ص لام دلولل
 نإ همزل لوبقلا دعب هيلع اهدر مث ةبه هيبأل دلو بهو نإ
 فلإ ةفأرب هدالوأ ضعب هب نيعي امهرضيالواهلثم هريغل يطعي

 . .هلايعهيلعرثك

 هبيبط ىطعأف هدسج يف ررض راص وأ هيقار ىطعأف نج وأ ائيش ( بيبطل

 هبوجول ( هيفةلادع همزلت مل ملعتي ناك نإ هملعمل ) ىطعأ ( وأ ) ةك وشو صربك
 ىطعأ امدعب ناك نإ الإ ص لام هل ناك نإ بجتو “ ( لام دلولل نكي مل نإ ) هيلع

 نإ ) ةلادع ( همزلتو ) “ ىطعأ ام ذخأ هنآل هيلع ةلادع الف هلام نم ذخأ هنع

 (ةلماعم وأ) ندب وأ لاميف دلولا ةيدمتل يأ ( ةيدعت يف ) هدالوأ ضعب ( سبح

 (لعف نإ ) امولظم كلذ يف سيل ذإ قح لك يف وأ نهرو ةيراعو ضرقو نيدك
 ( اهدر مث ةبه هيبألدلو بهو نإو)“لام دلولل نكي مل ولو ( هلام نم ) هادف يأ

 اهيف طرتشي ال بألل دلولا ةبه نأل ضبقي مل وأ ضبق ( لوبقلا دعب هيلع ) هوبأ
 ( اهلثم ) دالوآلا نم ( هريغل يطعي نأ همزل ) لوبقلا لب حيحصلا ىلع ضبقلا
 ء هنبال ىطعأ : لاقي نأ نع الضف اهكلمي مل هنأل هيلع ةلادع الف لوبقلا لبق امأ و

 نم بألا اهضبقي ىتح اهبجوي ملو ‘ لوبقلا لبق ةبهلا كلم دق : لاق نم اهبجوأ و
 ء هيلإ اهدر قلا ةبحلا هنبا نم در ءاش نإف “ ضبقت ىتح ةبهلا كلمت ال : لوقب

 نإو « اهلثم مهيطعيف اهدري مل وأ اهيطعبف مهءابصنأ هنم در وأ هنبا ىلإ ينعأ يأ
 ص درلايف لدعيال نكل ةلادع كلذف اضيأهوطعأ اممهيلإ درف دعب وأ لبق هوطعأ

 وأ هاطعأ ءاوس « رارضإ و فح ال(ةفأرب هدالوأ ضعب هب نيعي ام هرضي الو )

 الو ص كلذ وحنو نيدلا هبك ر وأ ضرملا هدعقأ وأ ( هلايع رثك نإ ) هلابع ىطعأ



 نيب همرلتو { ماضرب نيرخآل ىطعأ امم رثكأ ضعبل يطعي نأ هلو

 ام هيلع كردت ال نأ يف نويدلا عم قرتفتو ، هديبع نيبو هئاسن

 حجارلا ىلع هتكرت يف ءامرغلا عم صصاحت ال نأو ، يبح

 يراجلافورمملا نم كلذ وحن وأ دبع ةمدخ وأ لمع ةادأب مهضعب نيعي نأ هرضي

 يطعي وأ ( نيرخآل ىطعأ ام رثكأ ضعبل يطعي نأ هلو ) لام وأ سانلا نيب

 ةلادملاب هدالوأل رقأ يسورش لجرل نابلس وبأ لمع اك ( مهاضرب ) طقف مهضعب

 همزلتو ).مهتداهش بتك و نزوجف تانبلل تاقثلا اولسرأو اورضحف هل امم رثكأب

 ديعو ىرخأو ةمأو رخآو دبع نبب ( هديبع نيب ) اضيأ همزلت ( و هئاسن نيب
 همزلي الف ى عيبلاو ريبدتلاو قتعلا الإ ‘ ءاوس ربلا يف اونوكي نأ هرسي اك ةمأ و

 اوماد ام مهنيب لدعي امنإو ‘ تيوفت كلذ نأل « رخآل كلذ نم لعف ام دحاول

 . ًاديبع

 ةلادعلا ( هيلعكردت ال نأ ) يف ةسمخ ( يف نويدلا عم ) ةلادملا ( قرتفتو )

 نێئآدلاو « هللا نيبوهنيب اهف هيلع كردتو “ ايح هماود يأ (ييح ام ) كحلا يف

 نويدلا باحصأ و (هتكرت يف ءامرغلا عمرصصاحتال نأ ) يف ( و ) « اقلطم كردي
 ةلادعلا هتم تنخأ لام يقب نإف ‘ نويدلا يضقيف ( حجارلا ىلع ) ىلوأ

 ةلادعلا ردق هيلع نيد ال وأ نويدلا دعب يقابلا هلام ناك نإو ى اهب ىصوأ نإ
 ىوقأ نيدلا نآل نيدلا مدق امنإو ع يش ثرإلل الو ةيصولل ىقبي الف اهيف ذخأ

 عم صصاحت : ليقو ى رخآ انيد صصاحيف هب صوب مل ولو كحلا يف ولو كردي

 : هلوق يف ماكحألا باتك يف حجارلا ىلع فنصملاو ءايرك ز وبأ رصتقاو « ءامرفلا
 يناثلا لوقلا ىلع«مدعملاباب»يف « ناويدلا »يف اورصتقا و “خلالقاع غلاب رقأ نإباب

 : ةصصاحملا باب ىف اولاقو “ةلادملاب دلولا لزني الف ايح بآلا ناك نإو : اولاقو

 - ٦٥ _ ( ج ١٢ - لبنلا ٥ (



 كردت الو س هلام ىكز اذإ اهطقسيو س هيلع دلو ثراو اهكردي الو

 هدالوأ لام نم عزنلا يف همزلتو ، اهب صوي مل نإ هتوم دعب هلام يف

 عزنب ال ءاش فيكو ءاش ام مهلام نم لكأي نأ هلو ، جاتحا نإ

 . همف ةلادع الو لام هل ولو

 ه أ ،ال:ليقو ؛ ءامرغفلا عم نولزني : ليقف هدالوأل ةلادعلاب تيملا ىصوأ نإو
 اياصولا يفو ةلادعلا باب يف تاقفنلا يف « ناوبدلا ه يف اورك ذو ؛ راصتخا ضعبب

 اهكردي ال ) نأ يف ( و ) ص ةصاحملا نبراتخم ءامرفلا عم اهتصاحم يف نيلوق

 نالوقف هدعب امأو « بآلا توم ينعأ « هتوم لبق مكحلا يف (هيلع دلو ثراو

 كحي مل هنأل دلولا اهيك زي الو ( هلام ىكز اذإ ) بآلا ( اهطقسي ) نأ يف ( و )
 فنصملا ركذو « اهب ىصوأ نإ بآلا اهطقسيو دلولا اهبك زب : ليقو “ اهضبقب هل
 ذخف تئش نإ : هدلول بآلا لاق اذإو ى تاقفنلا باتك نم ةلادعلا ىف نيلوقلا

 كردت ال ) نأ يف ( و ) دلولا اهاكزو بآلا اهطقسأ ، اهكيطعأ ينإف ةلادملا

 لهو ى كردت : ليقو ى ةعابت هيلع يهو ( اب صوب مل نإ هتوم دعب هلام يف
 . نالوق ؟ ثلثلا وأ لكلا نم جرخت

 نإ ) ةيطعلا يف همزلت اك( هدالوأ لام نم عزنلا يف ) ةلادع ( همزلتو )
 ةيرسل وأ عبرألا هجاوزأل برش وأ لكأل جايتحإلاو ى عزن الف الإ و ( جاتحا
 ص لاملا نم هل ءافو الو همزل امم كلذ وحن وا ةاكز وأ "جح وأ هيلع نيدل وأ ةدحاو

 ع زغب ال ءاش فيكو ءاش ام مهلام نم لكأي نأ هلو)ةرخآلا نيدل عزني ال : لىقو

 س اقلطم عافتنإلاو بوك رلاو سابللا اذك و ( هيف ةلادع الو لام هل ) ناك ( ولو

 عافتناو ىنكسو بوك رو لكأ بأل زاج «باب» : هصن ام تاقفنلا يف يتأيو

 عزنلا امل : ليقو.0 اهيلع ةلادع الف مألل عزن الو ضعب دنع فورعمب ةقدصلاو



 عزنت الو فيحت الو ةلادع مآلا ىلع سيل : « حابصملا »ه يفو ى ةلادلا اهيلعو

 لصفت اهنا يورو ى عزنلا اهل و ةلادعلا اهيلع : ليقو ى هيلإ جاتحت ام كردتو

 دومقلاو ى ةفيلخلا هلعفي ام لعفي يلولا ناو ى اهدالوا ىلع تدعق اذإ بآلا لامفا
 لبق ولو دعقت : ليقو ى مهيلع جوزتا الو تدعق : ةدعلا ءاضقنا دعب لوقت نا

 يار تثدحا مش مهيلع تفختسا نإو “ تجوزت نإ اهدوعق لوزيو « ءاضقنإلا

 الو ةفالخلا نع جوزتلاب جرخت ال : ليقو “ نالساو دنع اهتفالخ تاطب جوزتلا

 ءالكولاو ءافلخلا كلذك و ص نخت ملام دمقت مل ولو باآلاك يه : ليقو « دوعقلا

 : تلق ى ناخ ولو انباحصا قافتاب لوزب الف ةيصولا ةفيلخ الإ ةنابخخاب نول وؤم

 سانجا يف ةيطعلا تةو ةميقلاب عزنيو يطعيو ث ةفيلخ لك يف امك فالخ هيف لب
 ام دحاو لكل طعيلف اوراتخا نإ الإ دحاو نم مهيطعي نا يفبنيو “ سنج وا

 عيمج نم هنبا كلم لخدي مل ايف الو ةلادلاب هنبا ذخا امف ةلادع الو .ةميقلاب دا را

 هلامل وا هلابعل وا هل كلذ و ع ىنكسلاو بوك رلاو سابللا و ةقفنلاك تاعافتنإلا

 :لمقو “ كلذ ريغو رئاجال وا بيبطلل وا هملعمل ةيطعلاك همزلي ال امم هملع ايف الو

 فلس ايف الو“ لايع هل نكي مل نإ هل وا رخآلا لايعل يطعيف هلايع.ةقفن يف لدعي

 ةمطعلا ثرو نإ و٤كلذ لشم رخآلا ىلع ضرمي نا يغبنيو “ ضراق وا عاب وا هل

 لاق « ةلادعلا هتمزل ةجاح اهعزن وا هل اهدر وا رخآلل يطعي نا لبق هنبا نع

 ص مهنم عزني نا زوجسف هيلعو « مهوبا تام نإ مهينب دالوا نيب همزلت : مهضعب

 الو “ عافتناوبرش و لكأك هكلم لخدي مل ام ذخا اذإ بآلا ذخا يف ةلادع الو

 لاملا مدعو هرقفل رخآلل عزني ملو ةيطعلا يف الو عزنلا يف دحاول عزن اذإ ةلادع

 . مهمادختسا ق ةلادعلا مزلت و « هل



 ( لصف )
 هدلو لام نم دلاولل ايف

 ةروكذملا لاوقألا نأل انه هركذي ملو“هدلاول هلك دلولا لام :ليق هنا مدقت

 مل ولو هيبأل هنا وه مدقتملا لوقلاو « هنم هكلمتي نأب هدلاول نوكي هنا يه انه

 ثاريملا هل نا اك هل وه لب “ هكلمتل هنم بسك الب هل وه لب هذخأي نا دصقب

 ( كلمتو ذخأ بذلل له ) “ هبسك هابا نأكف دلولا بسك ام لكف ى كلم الب

 ( راسعا وأ راسيإ يف ) هدلو ةايح يا ( هتايح يف هدلو لام نم ) ماللا مضب

 ج وأ هو « اقلطم كلذ هل يا ى دحاو لوق هلك كلذو « هراسعإو بآلا راسيإ

 ولو : لاق ولو ى واولاب راسعإو : لوقي نا ىلأوألاو ى واولا ىنعمب وا عيونتلل

 راسعإ و“ نبإلا وابآلا راسيإ دا رادلل وع راصتخا دشاناكل رسيأولو وأ راسيإيف

 ف ولو : لوقي نا نكمتي ملف نبإلا رسعأو وه رسيأ ولو كلذهل يا نبالا وأ بألا

 



 هنمض ائيش ذخأ نإف ث رسيأ نإ زوجي ال وأ ص هزاوج هل كحي وأ

 ؟ هنع مئاق ءيش ف حلصي الو عازتنا وهف هنم هذخأي ام وأ

 ةوسك وأ ةقفن ريغ هنم هل زوجي ال وأ 2 هكلمل هلقنب ةلخنو رادك

 نإلا رسيأو رسعأ نإ مكاح ضرفب

 رسعا ولوكلذبأآللناكلذو“ نإلا راسعإلةياغ نوكي الهنأآل رسيا ولو وا راسيإ

 كحلا يف كلذ بالل و« هيبا ىلع هتقفنف قطي مل نإو “ الام بستكي.بهذيف نإل
 هل ) للا نيبو هنيب ايف ال رهاظلا يف ( كحي وأ ) “ العو لج هلا نيبو هنيب ايفو

 هنيب اهف هل كحيف جاتحا نإ الإ كلمتلاو ذخآلا نم ركذ ام زاوجب يا ( هزاوج

 ص كلا نيبو هنيب ايف الو ى مكحلا يف ( رسيأ نإ زوجي ال وأ ) مكحلا يفو هللا نيبو
 كلتو ت ( هنمض ) رسوم بآلا ينعأ وهو هدلو لام نم ( ائيش ذخأ ناف )
 هذخاي ام وأ)“بأآلا دنع اهتئافو نيملا مئاقو ضرملاو لصألا يف ةقلطم لاوقألا

 لئاقلا اذه دنع اعازتنا ىمسي صوصخم كلمت وهو (عازتنا وه) هذخأ ( ف هنم

 ةفاضإلاب (هنيع مناق) ءيش ( يف ) لئاقلا اذه دنع ( حلصي ال ) عازتنإلا ( و )
 ذهل و ًازييمتهنوك زاجأ زييمتلا فيرمت زاجأ نمو ى هب لوعفملاب اهيبشت بصنلاب وأ
 ثينأتلا يزاجم لعافلا نوكل ريك ذتلاف ى ةيلعافلا ىلع عفرلاب وأ مئاق ركذ

 لامب وأ زيمتي ال ىتح هلامب هطلخ اذإو ى مئاق ريمض نم ةيلدبلا ىلع وأ « ارهاظ

 ارج طبضي انيعو امئاق ناك ولو هنيع مقي مل امم دع هكلم نم هجرخأ وأ هربغ
 يأ ( هلقنب ةلخنو رادك ) اعوزنم نكي م امئاق ماد ايف رقتفاوأ بألا ينغ ءاوسو

 يف ام هل ( وأ ) هفلتأ اهف هدنع نوكي امنإ عازتنالاو ( هكلمل ) نيملا مئاق لقنب

 . ريغ هنم هل زوجي ال ) وأ “ هزجي مل نإ اقلطم مكحلا يف دلولا بسك امم دلو دي

 دجيال اذه ىلعو ( نبالا رسيأو ) بألا ( رسعأ نإ مكاح ضرفب ةوسك وأ ةقفن



 بألل زاجأ نم نيب فلخلاو ؛ لاوقأ ؟ ةنسلل قفاوملا راتخملا وهو

 عازتنالا وه ذخألا وأ داهشإو عازتناب هكلمي له هدلو لام ذخأ

 _ هسكعك

 ةيورخألا و ةيويندلا قوقحلاو نويدلاو تاعابتلا نم هملع ام هدلو لامب ىضقي نأ

 يضقي هنأ حضاولاو ى هب هضقي الام دح ملو كلذ همزل اذإ ةاكزلاو مزاللا جحلاك

 يف ديعولا ءاجو « ىثنألاو ركذلا بابلا لاوقأ يف ءاوسو “ هدلو لام نم كلذ

 قحأ "لك » : ليع لاق ( ةنسلل قفاوملا راتخا وهو ) هتنب قادص لكأ نإ بألا

 بألل و « هنذإب الإ هدلاو لام نم ذخألا نإلل سيلف هدلاوو دلولا ىتح «6١٨ هلام
 بيطأ نإ » : يلب لاق « ضعب دنع هنذإ الب ولو هنبا لام نم هنطب يف لكألا
 هنم ةبهلا هلو '" مكبسك نم اولكف مكبسك نم مكدالوأ نإ و مكبسك نم نولكأت ام
 ردق ىلع فورعملاب هيلإ جاتحا امو هتوسك و هيبأ ةقفن ىلع سبحيو فحي مل ام
 يف عقاولا وهو جاتحا نإ : ليقف « كيبأل كلامو تنأ : لاقو « نبإلالام ةعس

 ظفللا مومعب ةربملانأب ضرتعي الف « خلا هلامب قحأ لك : ثيدح هل لدي اك ةصقلا

 . ( لاوقأ ) هذه ثيدحلا ىلع مالك مدقتو « اندنع بسلا صوصخب ال

 ةافانم الو « كحلا يف هيبأل دلولا بسك نأ ةك رشلا باوبأ ضعب يف مدقتو

 نوكي نأ ناكمإلو هللا نيبو هندب ام ىلإ رظنلاب انه راتخا ام نوكي نأ ناكمإل

 راتخا امو « الثم هثرو لب هبسكي مل يذلا هنبا لام رابتعاب انه راتخا ام

 وأ ابسك اقلطمهنبا لام يف اضيأ انهفالخلا ناك ولو «بسكلايف وه امنإ كلانه

 عازتناب هكلمي له هدلو لام ذخأ بألل زاجأ نم نيب فاخلاو ) ، امهريغ وأ اثرإ

 ذخألا وأ ) “ هل تسثي الف داهشإ الب ذخأ امو هنبا ىلع هكلم دق هنأب ( داهشإو

 الثم تيبلا حاتفم ضبقي وأ هسفنل هديب هضبقي نأ ذخآلا ( هسكعت عازتنالا وه

 )١( نابح نباو يذمرتلا ءاور .

 )٢( هيلع قفتم .
_ ٠ ٧ 



 لوقي اذهف عازتنالا وهو هكلمل هلقنت وه هلوانت وأ داهشإ الب

 وهو هكلمل هب تلقتناو هل زاج هنبا ةيراج ءىطو الجر نأ ول

 . داهشإلاب اهكلمتبو اهعرتني ىتح هل لحت ال : ليقو 0 اهعازتنا

 وأ ، يدلو نم هتعزن وأ كنم اهتعزن دق:لوقي نأ عازتنإلاو « كلذ وحنو هسفنب
 ىنعمو ؛ كلذ وحن وأ ، يل وه هب رقن ال وأ « كدي هنع عفرإ : هدلول لوقي

 طرش مدعب هلبق لوقلا فلاخ ( داهشإ الب ) ذخآلا وه عازتنإلا نأ سكملا

 هكلمل هلقنت وه ) ذخألا قلطم ريغ وهف هب هعافتنا يأ ( هلوانت وأ) “داهشإلا
 لقنت لوانتلا نأب لئاقلا اذه ( اذهف ) عازتنإلا ماقم مئاق يأ ( عازتنالا وهو

 ( هب تلقتناو هل زاج هنبا ةيراج ءعىطو هجر نأ ) تبث ( ول : لوقي ) كلم
 نآل لكشم وهو ( اهعازتنا وهو ) لوانت ءطولا _رأآل ( هكلمل ) هنطوب يأ

 لوأ يفف [سمب اهكلمت امنإو ںهلبق اهكلمي مل اذهو ى هلبق كلملا ضحمتيرستلا طرش
 لحلا ىلع مالكلا سيل هنإ باوجلا لاقي ال ؟ هل لحت فيكف هيلع مارح يه سملا

 هلوقو هل زاج : هلوق لوقن انأل مرحملا ءطولا كلذب هل كلم يهف كلمتلا ىلع لپ

 اذه قوسي نأ ىلوألاو< لحلا ىلع آضيأ مالكلا نأ يف صن خلا هل لحت ال : ليقو

 (داهشالاب اهكلمتيو اهعزتني ىتح هل لحت ال :ليقو)“ةزاجإ ال امازلإ و آضرتعا
 ول اذك و « دحلا هنع أرديو هملع مرحتف ىنز ناك داهشإو عازتنا الب اهئطو ولف

 ص ءطولاب الو داهشإلاو عازتنإلاب حصت الف هيبأ نع هب مرحت ام لعف وأ هنبا اهسم

 لحي الو « اهبرست هل لحي مل ولو اهكلمت هل حصيف داهشإلاو اهعازتنا هل نكلو
 هيف حصي ال يذلا ضرملا ‘ هدلو ضرم وأ هضرم يف هدلو لام عازتنا بألل

 ال هثراول عزن هضرم يف هعزن نأل ثلثلل ةبهلا هيف عجرتو ‘ ثراولل ءاطعإلا

 ى لعف ام ىضم ضيرملا حص ولف “ نبإلا ثراو نع عزن دلولا ضرم يفو « هسفنل



 و ه فاحجإو رارضإ الب هدلو لام نم ءاطعإ و قدصت هل زاجو

 هدلاو نذاب هل

 دنع تحص و مكحلل وه امإ داهشإلا نم هللا همح ر فنصملا هركذ ام و“ ددحم : لبقو

 . داهشإ الب هللا

 الب ) نذإ الب ولو ( هدلو لام نم ءاطعإو قدصت ) لوق يف ( هل زاج و )
 هدلول ناك ولف فاحجإلا نم معأ رارضإلا ءاصقتسا يأ ( هب فاحجإو رارضإ

 ناكل يقس الب هرجش وأ هعرز يقبف هنم هعزنو كلذك دبع وأ اهب رجزب ةباد

 يف كلذ دلولل يأ ( هل ) زاج ( و ) “ كلذ هبشأ ام اذك و « افاحجإ ال ارارضإ

 اذه » : لاقف مرهب قلع هللا لوسر ىلإ لجر ىتأ ( هدلاو نذاب ) هدلاو لام
 ىلعو يلع قفنأ ام الإ وه ام هللا لوسراي : لاقف خبشلا لأسف “ يلام حاتجي يبأ

 نع خيشلا لس دمحم اي:لاقف مالسلا هيلع ليربج طبه مث ى ةهينه تكس و ىهتامع
 ذخأف « نيدلاولا قوقح يف ترم دقو اهدشنأف هلأسف « هسفن يف اهلاق تاببأ
 لام نم مآلا عيبت : عيبرلا نعو ١٢ كيبأل كلامو تنأ :لاقف نإلا بييالتب

 تذاك نإ : ليقو “ تجاتحا نإ اميتي ناك ولو عبشت الو فورعمب لكأتو اهدلو

 لكألاو عازتنإلا مألل : ةكرب نب هللا دبع وبأ لاقو “ فورعمب تلكأ ةنيكسم

 هدلو ىلع مسرب نأ هلو“ هلاوخأ و همامعأ هيف دلب لك ىلإ اهدلوب جرخت نأ و بآلاك

 ام ذخأ مكل : رثؤملا يبأ نعو ؟ رئاجلل انوع ال هسفنل ءادف هدلو لام يف رئاجلل
 ص نيبتي مل ام ةطقل هنإ :يبصلالاق وأ 2 مارح :اولاق ولو“كديبعو كدالوأ يديأب

 عافتنإلا و دلولا مادختسا مألل و٤ اهنع دلوتملا ومنلا ال « نيملا نمض غلبو تمن نإو

 نمثلا نمضيو هنبا لام دلاولا عيب ضعب زاجأو ى ال : ليقو ‘ قيطي اك هب

 )١( هركذ مدقت .



 هب رارضإب ال تنعلا فاخ نإ هلام نم جوزتلا هلو “ ضعب هلطبأ و « اينغ ناك نإ

 نإو « رايخلاب الو مهريغب ال لودعلاب لوصألا يف ولو لفطلا هنبا ءاكرش ةمساقمو
 هعزن و ائيش هاطعأ نإو « هنم امهارقشا هنم دب ال ام لك وأ ةباد وأ مداخل جاتحا

 نإ هلثم هلو هنبال عجر هنبال هنم ةيطع نكي مل نإو هوثرو تامو ةجاح الب

 نم سانلا ءىربيو عازتنإلا لبق هنبا ةيراج ءطو هركي : ضعب نعو “ فلت
 ءىدبي الو هذخأي الف غونبلا لبق هتنب قادص الإ : يراوحلا وبأ لاق ؛ دلولا قح

 قادص ةبه هل زوجي ال هنأ رثكألاو « جوزلا أربيو هءاربإ تبثي : ليقو “ جوزلا

 ص لودعب يبصلا ىلع هقفني نأ هلف ةقث ريغ ريقف لجر نبال نامض همزل نمو « هتنب
 ،هاسك و هيلع قفنأ يبصلا ىلع رضلا ىأرو هرمأي مل نإو«نسحف هابأ راشتسا نإو

 لوق ىلع دلولا شرأ نم بآلا ءاربإ زوجيو ى ربيو ةقثلا ريغ هيبأل هيطعي : ليقو
 اذك وه يفكي ال : ليقو ى مادختسإلا نم هؤاربإ زوجيو “ شرألا نم ءاربإلا زيج

 نم دحاوك هريغ لعف نم شرألا الإ هدلو ىتح نم هسفن ءىربيو « اهلك قوقحلا
 . نالوقف ةلقاعلا

 فلتي نأ هلو “هفلتأ هنأل نماضلا ءىرب هدر مث دلولا ىقح دلاولا ضبق اذإو

 مجنتو سبحي لب ةوخإ هل ناك نإ هدلو ةيد نم هسفن ءاربإ حصي الو < هدلو لام

 راص هنآل رثكألا دنع ضرملا وأ توملا دنع هدلو ىقح نم هسفن ءىرسى الو ى هملع

 هملع نوبيدل هدلو ىلع ك اجلا رحح نإ هؤاربإ حصي الو٤ءىرسي لسىقو > ةثرولل هلام

 يمذلا ءىرب الو ك هل حص اهذخأف اهدحو نإو > هىبأل نبالا ةعرد و عفدت الو

 هدلو بلط نإ كلذو > ركنأ نإ فلحو نحس الإ و مملا هدلو ىح نم هسفن

 ىقح نإلا لام يف ناك ولو : ليقو ى هدلو لام نم ذخأ ام دبعلا نمضيو ع كلذ

 نإ هنألو ى اعامجإ اهئطو زوجي ال ةكرتشملا نأل هتيراج ءطو هل زجي مل بألل



 :لبق هنأ قحلاو « هيلع هل ضرفت مل بألل هلام ناك ولو « هتقفن هدلو ىلعف جاتحا

 دبع قاتعإ هلو ؟ ةكرشلا نيأف هيبأل هتيراجف هل هنأ مزعو هدارأ اذإ هيبأل هلام

 ناك نإو “ هضبقب دهشي ىتح قتعال : لسىقو ى هئاركإ و هئاضقو هعسبو هنبا
 نود هتصح هوبأ قتعأ نإ هل دبعلا ىمسيو هنبا نمضي : هقتعأ و ةصح همف هل

 ص ًآرضاح اريبك ولو هنبا ةمأ بآلا جيوزت “ضمب زاجأو ى هنبإ ةصح
 رقتفا و بآلا ينغ نإ الإ بآلا لام نم نإلا ذخأي الو ى هسفنل قادصلا طارتشاو

 ىلع قفنيو 0 ةلالدلا وأ لحلا وأ نذإلاب الإ همأ لام نم الو “ هقح هعنمو نإلا

 : نإلا لاق نإو 0 مهعاب ءاش نإ و « لام مهنأل هدبع ىلع ال هبأ لام نم هريغص

 هملع دمب اهئطو نإف “ بآلا ىلع تمرح ى اهجرف تسسم وأ ىتيراج تئطو

 وه هتحوز نم ةمأ ثرو نمو « كيبأل كلامو تنأ» ةهشل ال : ليقو < "دح

 ص هل بهوت وأ هنبا ةصح يرتشي ىتح نيماسملل هرمأ عفربلف اهؤطو دارأف هنبا و

 ك ثرإلا نم ارذح دلولا توم دنع عزنلا حصي الو“عزتلا دعب ءاربتسالانم دب الو

 هلو ‘ امهريغ وأ ةعنص وأ ثرإب هل ناك ام ال « هنم هنبال راص ام عزت هل : لبقو

 عزن نإو ؤ هتومب مكحي مل ام رضاحلا لام يف هلام دوقفملا وأ بئاغلا هنبا لام يف

 هنآل هنيدل هاضق نإ اذك و ‘ ضعب دنع هعيب حص نإلا هعابف باغو داهشإب هلام
 ص تامف نيد هيلعو لام هلو عزتنا نإو ث دلولل وهف هكلم نم بآلا هجرخي مل ام
 هلزي مل ام دلولل : ليقو ى هنم ءامرغلا ىفوتسا لام هل نكي مل نإو « هدلول در

 هنبال هاطعأ ام عزن هل حصي الو « فالخ ممذلا يف ام عزن يفو هسفن كلم نم بألا
 عزنهلوحصهنبانمعزن ام "هرب توملا دنع بألا دهشأنإو“اينغ بآلا ناك نإ ريقفلا
 هريغص نع عزن نمو“هدلو رقفي ىتح عزني الو “هل هدلو عببيضت ةفاخم كهدلولام

 نمو “هسدس هلف الإو ى حص توملا لبق هفلتأ نإف ةدج هلو تامو همأ تكرت ام

 ص هدسف ةقث تناك نإ الإ اريغص ناك نإ ةقلطم همأ دنع هنث فق و هنبا لام عاب



 ىلع نإ الإ ةقث ريغ نإو هيبأ دي يف هلامف دلو مأ تتام نإ و « هنم قفنيو
 دنع عيبملا كرديو هفلتي مل نإ هكردأ هوبأ عاب ام نمث نبإلا بلط نإو « هعيبضت
 غولبلا دعب بلطلاو ةيلوفطلا دنع ميبلا عقو ولو يلع نبا دنع ءاش نإ يرتشملا

 ص هيف هل هسدحي الو هدلول هلثمب ذخأي نأ مكاحللف ى لام هلو هدلو لام عاب نمو

 لام : لمق “تدثيو“ ةامحلا هملطي ل نإ ال : ل۔قو « هلام نمهلثم ىضق تام نإو

 : لبقو “ نبإلا حالص هيف ناك نإ : ليقو ى اقلطم : ليقو « جاتحا نإ هنبا

 هوبأ تام ىتح ركفي ملو غلابلا لام عاب نإو ‘ رسيأ اذإ نمثلا نمضيو تبثي

 ال هنإ : ليق اوعمجأ و « هدلو لام عاب اذإ بألل نمثلا عفد زوجيو ةعجر الف

 هنم دالوأ نع هتأرما تتام نمو “ ناسحإب الإ ىنغتسا نإ هابأ يطمي نأ مزلي

 ءاضق يف الإ مهثرإ عزني الو « ىسوم دنع حص اهرهم نم هسفن أربأ هنأ دهشأ و
 نكت مل نإ ةيفخ ةكرتلا نم هيبأ ىلع نيدلا نم هل ام ذخأ نبإللو « ةقفن وأ نيد

 نم ذخأيو هوطعي وأ ةجح مهل لعل ةيفخ ةثرولا ملميو ، ءاصيإ الو ةداهش هل

 : ليقو ى هاوس ءامرفلا ءافيتسا دعب الإ ذخأي الو ى اقلطم : ليقو « سنجلا

 نإ الإ دلولا لام نم رارقإلا الو ءاصيإلا حصي الو ‘ لوآلا رثكألاو « مهصصاحي
 لممي ماقأف هيلع هل نيدب همالغ هدلو ىطعأ نمو « اريقف ناكو ةايحلا يف هعزن

 : نإلا .لاقف بآلا تايف هنيد هنم يضقي نأ هئانعب ىصوأف رضتحا ىتح بآلا
 يف هئانعب ىصوأ دقو كيبأ دي يف كمالغ : ثراولا لاقو « يمالغ ءانع ذخآ

 نإو ى هب ىصوأ امك هنيد يف ءانعلاف هتابح يف هل لمع نإ : ءالملا لاقف س هنيد
 الإ و لام هلناك نإ بآلا لام يف نيدلاو مالغلا برل وهف ةرمثلا كاردإ لبق تام

 . مالغلا ءانع نمف

 هلام نم اقس و نيرشع داذح امهنع هللا يضر ةشئاع لحن ركب ابأ نأ يورو

_ ٥ ٧٢ 



 زعأو تنأآل ىنغ "ىلإ سانلا بحأ نإ قبنب اي : لاقف دهشتف سلج رضتحا اهلف
 كنأ هللاو تددو دقف كلذ كتلحن تنك ينإو ؤ تنأل يدمب ارقف يلإ سانلا

 كلو يأ كاتخأو كاوخأ وهو ثراولل مويلا وه امنإو « هتذخأو هتزرحأ
 برقألا ةصوىطمت نأ زوجيو « هتددرل اذك و اذك نيب ام ناك ول هللاو : تلاقف

 هنأ ديعس وبأ راتخاو ى هيلع نمؤي نأ هلقأ و ةقث ناك نإ : ليقو هابأ يبصلا
 ال هلام يف اعهبوجوب لوقلا ىلع هتوسك و يبصلا ةقفن يف اهفرصي نأ يصولل زوجي
 اذإ امئاق يصلل نوملسملا مدقيو نومأم ريغ ناك نإ هحلاصم يف اهفرصيو هيبأ ىلع

 نمل زوجيو “ يبصلا ىلع مئاق بألا مئاق و مك احلا و ناطلسلاك هيبأ ىلع لام هل ناك

 دجو ولو“هبلإ هعفديو اليك و هل مقي نأ هريغ وأ هابأ ناك ءاوس يبصلل قح هيلع

 كيلإ ينلسرأ : لاق نإ : ليقو « دبملا وأ يصلا هب ىتأ ام لئاسلا ذخأيو مكاح
 هركي ال هالوم نأ ملع اذإ دملا دي يف امم ذخألا زوحمو « يالوم وأ يمأ وأ يبأ

 . ملعأ هللاو كلذ



 باب

 ،هارك إ ةبهك بهاولا سفن بيط الب ةبه هل بوهومل لحت ال

 كلذ سيلو هلامب هرسأ اذإ هودع نم هسفن يدفي نأ هركمل لحو

 . بعصم ينب لعفك .ةارادملا ةيطعكو ،ًاعامجإ هل ةنوعمب

 ( باب )

 سفن بيط ربغ نم ةبهلا يف

 هل تبثت الو (هاركإ ةبهك بهاولا سفن بيط الب ةبه هل بوهومل لحت ال )
 ال ( و ) ١) » دبہعالو دقع روهقم ىلع سبل « : نل هلوقل اضيأ كحلا ف

 ( هلامب هرسأ اذإ هودع نم هسفن يدفي نأ هركمللح ) هنأل بهاولا ىلع جرح

 : نلع لاق ( اعامجإ ) هودمل يأ ( هل ةنوعمب ) ءادفلا ( كلذ سيلو ) اعامجإ

 ةيطمك و ) ريسألا يأ .ي يناملا اوكفو عئاجلا اومعطأ و ىضرملا اودوع »

 لهأمه (بعصم ينب لعفك ) لاملا وأ ضرملا وأ سفنلا نع عفدلا يأ ( ةارادملا

 )١( ملم ءاور .

 )٢( هيلع قفتم :



 ىلع ةأرادم اننامز ف نئارقلاب رهظي و ك رومألا ضعب يف مهباسنأل

 مركي نم سانلا رش » : ةتف هلوقل اهذخآل لحت الو ى مهتانب

 اورادي نأ نيماسمال زاجو «هرش ةفاخم

 اوبسن«فطملا»لهأ و «ةرونيبأ»لهأ و« ةكبلم»لهأ و« ةيادراغ» لهأ و «نجسيد»

 دالب نم نوعمتجم مهنإف « مهنم ليلقل لب مهلكل ابأ سيلو بعصم همسا لجرل
 ( ةأرادم اننامز يف نئارقلاب رهظيو رومألا ضعب يف مهباسنأل ) ىتش باسنأو
 ةأرملا جوز لهأ بضغي نأ لثم ( مهتانب ىلع ) فلأ ةروصب ةحوتفم ةزمهب
 رهظي لعافو ى اهيلع ىطعي وأ يطعت نمب اهوربعي وآ اهيلع مالكلا اونشخي وأ

 ص لعاف هتارادم وأ ى هلجأل لوعفم ةارادمو « لعفك : هلوق يف لعف ىلإ دئاع

 ' ةزمهلاب امه وأ ةزمه نع آبلقنم ايهنم لك رخآ يف فلألاب يأ راد ردصم ةارادملاو

 : العو لح لاق و.١ 4 اهىف متأ ر"داف < : العو لج هللا لاق اك لصألا ىلع ءاقبإ

 الو ) '"!ءتاهشلاب دودحلا اوأ ردإ»: للع هلوقو '"٢ي باذملا اهنع أرديو <

 («هرش ةفاخممركي نم سانلا رش » :تللم هلوقل اهنخآل ) ةارادملا ةيطع ( لحت
 هرش ةفاخم سانلا همركي نم سانلا رش ه : ثيدحلا ظفل و“ لوعفملل مركي ءانبب

 نم هقحلي نأ فاخي رش لك ينعأ ‘ صخي ملو لع معف :خيشلا لاق '؛'ءهناسلو

 اوردقي ملو ملظلا هنم اوفاخ نم ( اورادي نأ ) مهريغو ( نيملسملل زاجو ) “ هلبق
 ةزمهب لاتقلاةروس ريسفت يف كلذ تركذ دقو ى اقفاوم وأ فلاخ وأ اك رشمهبلع

 )١( ةرقبلا : ٧٦١ .
 ( ٧ ) ر ونلا : ٨ .

 )٢( هيلع قفتم .
 . دمحأو دواد وبأ هاور ) ( ٤



 قافتاب كلذ ىلع بآ ربجيو٬مهلاومأب مهمرحو مهلاومأو مهسفنأ ىلع

 0 اهلكب نإو اوردق امب ةربابجلا لظ اوعفدي نأو حالصلا لهأ
 نإو ميتي وأ بئاغ لام نم ضرعتي ال نأ كلذب مئاقل نسحتساو

 ليكو وأ يصو هلو ميتي لام رابج ذخأ نإو ء مهتبراحم

 (مهمرح و مهلاومأومهسفنأ ىلع) فلألا فذحف افلأ اهبلق هلعلو ملا واو لبق
 حتفو ءاحلا مضب وأ “ هيمحتو هنع لتاقت نم وهو ميرح عمج ءارلاو ءاحلا مضب

 ( ممناوماب ) ملعأ هللاو معأ هنأل لوآلا دارملا و“ءاسنلا ىنعمب وأ « كلذ ىنعمب ءارلا

 لمأ قاتتاب كلذ ىلع ) ةارادملا ةيطع نم عنتمم ( بآ ربجيو ) اهب وأ مهنادبأ وأ
 امي ) نيقفاوم وأ نيفلاخغ وأ نيك رشم ( ةربابجلا ماظ اوعفدي نأو “ حالصلا

 اوردقي مل نإ لاومألا لكب يأ ( اهلكب ) عفدلا ناك ( نإو ) “ هيلع ( اوردق
 وأ اكرشم يطعت نأ هلالذإ امنإو ‘ نيدلا لالذإ كلذ يف سيلو لاتقلاب مفدلا ىلع

 ءاطعإلاب دصقت ملو الام الو الاتق كنم بلطي وأ لاتقلا ىلع رداق تناو ًاقفانم

 نم مولعملا ) كلذب مئاقل نسحتساو ( اعرش زئاج اضرغ وأ ن رردلا ىل : ١

 نونجم وأ (ميتي وأ بناغ لام نم ) ءيشل ( ضرعتي ال نأ ) ارادم لام عمج

 مهلام ضرمت نأو ةربابجلا ةبراحم يف ( مهتبراحم يف ) ضيرمتلا ناك ( نإو )
 سانلا ىلع بجوي نآ بئافلل نيأ نمو « مهنع ءاطعإلا مزلي ال ذإ بجو لب زاج
 نم مهنع اوطعي نأ سانلا مزلي الو مهف ةحلصم كلذ نأل مهيلع بجي م ام

 ام لكو هيلإ باهذلا و لاتقللو لاتقلا يف هيلإ نوجاتحي ام نوعمجيو مهلاومأ

 ىلعو مهيلع وأ لاجرلا ىلعأ هتعضو نم ىلع رابجلا هنع اولأس مهيلع لكشأ

 .؟ سفنألا وأ لاومألا ىلعو ءاسنلا

 ( ليكو وأ يصو هلو ) نونج وأ بئاغ وأ ( ميتي لام رابج ذخأ نإو )



 ى هضعبب هتحلاصم هل زاج هلك هب .رابجلا بهذي نأ فاخف

 يصولاو ڵ كلذ ديرب هديب هذخأ وأ هكلمت دارأ يأ هذخأ دارأ يأ ةفيلخ وأ

 وأ هتوم دعب هل موقي نأ هاصوأ و نونجملا وأ لفطلا هدلو ىلع ناسنإلا هماقأ نم
 كلذ ديرب هديب هذخأ وأ هدي يف ناك نمم ام لام.وأ ةنامأ وأ ةميدو هذخأ دارأ

 (هل زاج هلك) لاملاب يأ ( هب رابجلا بهذي نأ ) ركذ نم وأ يصولا ( فاخف )
 لاملا ضعبب يأ (هضعبب) رابجلا ةحلاصم يأ ( هتحلاصم ) هوحنب وأ يصولل يأ

 نإ اذك و ى هنعي وأ هلواني مل نإ هيلع نامض الو هل ةردق الو هكرتي نأ هلازاجو
 مل نإ ناكو ردقي مل نإ بلط امب وأ لقأب هلاصي نأ لاملا نم اءزج رابجلا بلط

 ةحلاصملا هيلع بحت : ليقو ى كلذك هكرتي نأ زاجو رثكأ وأ كلذ ذخأ لعفي

 ذخأل هحلاص ولو بلط ام لثم وأ بلط امم رثكأ وأ لكلا ذخاف هحلاصي مل نإف
 الف نيماسملا نم دحأل ابلاط رابجلا ناك نإو ى هحلص مدعب تاف ام نمض لقأ

 سانلا نم هذخأي جارخ ىلع هتبلاطم تقو يف هنيعي نأ نيملسملا نم دحأل ىرن

 بلظ نإ اذك و ى نيملسملا ةبراحم ىلع هب ىوقي امم ءيش الو لاقمب الو لامب الو
 ملظلل بلطلا يف ىشم نإو ى ملظلا ىلع نامي الف اك رشم وأ اقفانم ولو دحأ ملظ

 مهرض هوطعي مل نإو هب نيمتسي هنوطعي ام ناك دقو ينوطعأ : نيملسملل لاقو

 نم نأ مهضعب معزو ى ملظلا ىلع ةناعإلا ةين ال ةارادملا ةين ىلع ءاطعإلا مهل زاج

 هبوني ام هسفن بطت مل يذلا هراكلا وأ بئاغلا وأ نونجملا وأ متيلا لام نم ذخأ

 ذخأ اوطمي مل نإو « مهل ةيجنت كلذ يف نأل هيلع مثإ ال هنأ حيحصلاو ى مثأ
 سانلا مزلي نبأ نمف دلبلا حلاصم اوكرتشا دقو مهريغ لاومأ وأ مهلاومأ رامجلا

 لب مهسفنأ و مهلاومأ يف وأ مهسفنأ وأ مهلاومأ يف رابجلا مهبلط دقو مهنع عفدلا

 .مهلك لاومألا باحصأ نم هممجي نمل زاج هيلع ردقي ملو ملاظلا جارخ تبثأ اذإ
 اذك مهب لعفإ : ملاظلا كلذل ناسنإلا لوقي نآ زاجو ملاظلا هانثتسا نم الإ

 اذإ « اوطعي ىتح يعرلا مهعنما : لوقي نأ .لثم ى ابلس الو التق سيل امم اوطميل
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 هحلاصمو لزنملا عفانمل عمج امو ‘ لصألا ىلعف مهلصأ يماحل ىطعي امو

 نكي مل نإ لامجلا ال لامحألا ىلع تارافخلاو لاومألا ىلعف ةفايضك

 ام هلف ةلصلا مهعم موق لزنم يف نم ىطعأ نإو 2 كلذ ىلع قافتا

 يعر نم مهل

 ريخألا باتكلا يف يتأيو ، للا همحر خيش لعف اك دلبلل ةرضم مهعانتما يف ناك
 متيلا لام نم ةارادملا اوطمي .نأ زوجي هنأ ةارادملاو ةنهادملا باب يف
 . لمارآلاو بئاغلاو

 ةيطعلا (ف) مهلصأ عفانم وأ هظفاحو (مهلصأ) عنام ( يماحل ىطعي امو )

 ( عمج امو ) لصألا عفانمو (. لصألا ) ردق ىلع لصأ بحاص لك ( ىلع ) هيف
 ( لاومألا ىلع ) وه ( ف ةفايضك هحلاصمو لزنملا عفانمل ) ه ممج ديرأ يأ

 ةمجعملا ءاخلا مضب ( تاراقخلاو ) ضورملاو لوصألا مهل اومآ عيمج نوموقي
 ريجملل لمجي ام يهو طبضلا كلذب ةرافخ ممج ءافلا فيفختو اهرسك و اهحتفو

 ال لامحألا ىلع ) عنملاو ةراجإلا اضيأ ثبلثتلاب ةرافخلاو « الثم ملظلا نم عناملاو

 ىلع هوماعو اهيلع فوخلا اوملعي مل وأ لاججلا ىلع فوخلا نكي مل نإ ( لامجلا

 يذلا نكل ص لامجلا ىلع اوطعي نأ ىلع يأ ( كلذ ىلع قافتإ نكي مل نإ ) لامحألا
 لامجلا ىلع ناك نإ و “ لاهجلا ىلع اوطعأ طقف لاهجلا ىلع فوخلا ناك نإ يدنع
 ناك نإ و ع لامحألا ىلسف لامحألا ىلع ناك نإ و « لامحألاو لامجلا ىلمف لامحألاو
 بئاغ وأ ميتي قح يف رمأ ىلع مهقافتا زوجي الو « مهقافتا ىلعف ءيش ىلع قافتإلا

 مهقافتا ريغ يف فيفختلا هل لصح دقو“ هيلع ةرضم ناك اذإ مهوحن وأ نونج وأ

 . رهاظلا كحلا وه امم

 يعر ) مخ ( نم مهل ام هلف ةلصلا مهعم موق لزنم يف نم ىطعأ ناو )
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 نضرأ وأ راد هل تناك نإ جرخي الو ى طعي مل نإ عنميو ‘ يقسو

 ىمسي ةسوفن نم دلب يف روصنم يأ نامز يف ةلأسملا تلزن ع بيرغهنأ عم (يقسو
 ةلصلاو “ لزنملا لهأل امم هعنم اودجي ملف ةلصلا مهعم ىطعأ دق هودجوف تافيو
 يقسلاو يعرلا وحن نم ( عنميو ) هل ًاعفنو مهزنمل ةارادم رئاجلا هب نولصي ام

 صتخا امم الإ عنمي الو عنمف ةلصلا طعي مل وهو نيارك يف تلزن“ةلصلا (طعي مل نإ)
 مهريغو لزنملا لهأ سانلا هبف يوتسي ءاملاو يعرلا نم ناك ام امأ و ى دلبلا هب

 تسيل يتلا نارمعلا نع ةجراخلا مهيلإ ةبستنملا ريغ ةديعبلا يراحصلا شيشحك

 ملو لزنملا لمأ نم ناك نإو ى اهنم عنمي الف يراحصلا كلت ءامو مهب وبص ق

 (جرخي الو)عنم يطعي ىتح هعنم يف حالصلا رهظ نإو « ءاطعإلا ىلع ربجأ طمي
 يف يتأيو ه لخن ةرجش وأ ( ضرأ وأ راد ) هبف ( هل تناك نإ ) لزنملا نم
 كلذ ديقيف ه أ رضم نكاس جارخإ لزنم لهألو : هصن ام ماكحألا باتك ةمتاخ
 تيبلا رادلاكو « انه اك اضرأ وأ اراد كلمي ملو ةلصلا ءاطعإ هعنم عقي مل اذإ امب

 مهلزنم يف لخدي نم لزنملا لهأ كرت اذإو “ةرومطملاو رافلاك ىنكسلا عضاومو
 يف يعرلا نم هوعنمي نأ كلذ دعب نودجي الف مهتلص يف ةدحاو ةرم يطعي نأ

 نأ سانلا قفتا نإ و “ ةلصلا يطعي نأ ىبأ نإ الإ مام نم ءاقتسإلاو مهبصخ

 ام ذخأو هعيبي نأ مهلا هعيبي نمل زاج ةيبجلا يف هوطعبل ائيش وأ المج اورتشي

 مهربجأ وأ ةماع ولو : ليقو ى دحأ مهربجي ملو صئاصح اوناك نإ كلذل هوممج

 باغ نم ولو “ سانلا هيلع مكاحلا ربج نوملسملا هيلع قفتأ امو هوحن وأ مهريمأ

 قيرطلاو رئبلاو لزنملا نم دسف ام حالصإ ىلع آضيأ مهربجيو ى قافتإلا رضحي ملو
 هل زجي مل ةبئانلا هيلع اوطعيف مهراجشأ رامث موقي نأ لزنملا لهأ هرمأ نمو

 ع حمحصلا وهو نيغلاب اوناك نإ زوجي :ليقو “ سوطام نب ناجغس لاق ايف ميوقتلا
 سانلا نيب ةيراجلا ةبئانلا يطمي نأ ةقفرلا وأ لزنملا لمأ هبلطي مل نمو

 تانوعملاو ملاظملاو مراغملاو ةماملا ىلع نيطالسلا يقلت امو لاومألا ىلع نودؤي امو



 نإ هلزنم لهأ اهيلع هيدتسي الف ضرأ هلزنم ريغ يف هل تناك نإو
 ف اذهو هوكرتي ل نإ هف همزلد و ‘ لرنملا كلذ ف اهيلع يدؤ٫ ناك

 هف يلصيو !هنكس لزنم ف ةفايضلا هملع كردتو ‘ تارافخلا

 همزلي الف قدنخ وأ روس نم دلبلا يف نوثدحي امو مهسفنأ ىلع سانلا اهلمجي يتلا

 ىلع يرجت امنإ ةماعلا لئاسمو كلذ نع ررح نم اذك و « ةمدخلا وأ ءاطعإلا

 هلام صقن نمو ى هتيطع تداز هلام داز نمف“لاومآلا ةميق ىلع ةمماتملاو ةحماسملا

 دحاوو ةليل هل دحاو الثم رهنلا يف مهماهس ىلع نودؤي اوناك نإ و“ هتيطع تصقن

 ىقسي امو ءاملا ريغ الام مهدحأ دافتسا نإو“رثكأ وأ لقأ هل دحاوو ناتليل هل

 نأ هتياغ كردت ال ام كلذ نم قتفني نأ ىشخنإ الإ لاومألا اوموقلف هنم
 ةسوفن لزاون يفو ىحم انمع ناويد يف هلصأ و“خشلا هلاق٬كلذمىلإ مهربغ كسمتي

 أوققد املك “ىندأو طسوأ و ىلعأ :لاومآلا بسحي تاجرد ثالث ىلع ةيطعلاو

 . كلذ خايشألا تاعفو ىلوأ ناك تاجردلا اورثكأ و لاومألا بسح

 ( هيدتسي الف ) لوصألا نم اهريغ وأ ( ضرأ هلزنم ريغ يفهل تناك نإو )
 ناك نإ هلزنم لهأ اهيلع ) يدؤي نأ هبلطي ال يأ هيدأتسي لاقي نأ فورعملا
 مهنأل وه ثيح اهيلع ىدأ الإو هيف وه يذلا ( لزنملا كلذ يف اهيلع يدؤي
 اهيلع بلاطي الف طعي مل وأ ىطعأ اهيلع فاخي ال ناك نإو ى ملظلا هنع نودرب
 يذلا لزنملا كلذ يف يأ ( هيف ) اهيلع يدؤي نأ ( همزليو ) هنع ذخؤت ال اهنال

 نإو ص هيف يه يتلا لزنملا كلذ لهأ هكرتي مل نإ يأ ( هوكرقي مل نإ ) هيف يه
 يف اهزاوجل ( تارافخلا يف اذهو ) رم اك همزلي مل ءاطعإلل هوبلطي مل يأ هوك رت
 هنكس لزنم يف ةفايضلا هيلع كردت ) هنإف ةفايضلا يف امأ ( و ) “ لوصألا
 نأ ريثكلا نأل اهركذ امنإ و اديق ةالصلا تسبلو ارصق وأ امامت ( هيف يلصيو



 هبان ام مهلزنم يف لصأ هل نم ىلع لزنملا لهأ كرديو يقسيو ىعريو
 اوللاحت ولو ةربابجلا ةارادمل عمج ماعط ةلضف لكؤت الو ى راثلا نم

 وأ ضرأ هيف هل ناك لزنم يف ال هيف ( يقسيو ىعريو ) نكس نيح يلصي
 . هنكسي ملو اهريغ

 ي ١ ) رامثلا نم هبان ام مهلزنم ق لصأ هل نم ىلع لزنملا لمأ كرديو (

 ىطمي ام نأل اهيلع ةيامحلا تناك اذإ راهثلا بسسب ةيامحلا ىلع ةرجألا نم هبان ام
 عفانم نمف ةفايضلا امأو “تاراجإلا رئاسك ةيامحلا هيلع ام ىلع وه مهلصأ يماحل

 نإو : هللا مهمحر ركب نب دمح نب دمحأ خيشلا لاق ‘ لهأ ىلع يهف لزنملا

 مهنم دحاو لكل ام ةميق ىلع ةرجألا كلت يطمي امنإف اذكه رصقلل مهورجأتسا

 ح رصقلا ىلع الإ اوفاخي مل نإ لاومآلا ىلع ال هباوبأو هناطيحو هتويبو رصقلا نم

 ركذلا اذه يف ءاوس مهسوؤر ىلع ةرجألا هوطعيلف مهسفنأل الإ اوفاخي مل نإو
 امو رصقلل اوفاخ نإو لفطلاو غلابلاو كرشملاو دحوملاو دبعلاو رحلاو ىثنألا و

 ص لاملاو رصقلا يف دحاو لكل ام ةميق ىلع ةرجألا نوطعي مهنإف لاملا نم هبف

 رصقلا يف مهل ام ةميق ىلع ةرجألا اوطعيلف سفنألاو لاملاو رصقلل اوفاخ نإو

 ىلع ةرجألا نوطعي امنإ : لوقي نم مهنمو ى ديبعلا ةميقو رارحألا ةيدو لاملاو
 مهنم بئاغلا ءاوس كلذ يف نونوكيف سفنألاو رصقلاو لاملا نم هملع اوقفتا ام
 ضعبل اوفاخ نإو « ريغصلاو ريبكلا تيبلا هل نمو “ نونجملاو متيلاو رضاحلاو

 ىلع انوطعي اك ضعبلا كلذ بان ام ىلع ةرجألا اوطميلف ضعب نود رصقلا

 مهرصق اوسرحف ءيش رصقلا يف هل نكي مل نم لزنملا اذه يف ناك نإو ث لكلا
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 لخديو مهرصق ىلع رصقلا باحصا ةرحا اوطمىلف مهل رنم نم مهجرحم ام ةفاح

 لهأ اوبساحيو مهلك مهسوؤر ىلع اوفاخ نإو « مهسوؤرب لزنملا لهأ مهعم

 . ه أ مهرصق ةميقب رصقلا

 ( اوللاحت ولو ةربابجلا ةارادمل عمج" ) هريغ وأ ( ماعط ةلضف لكؤت الو )



 وأ هل تبهو نإو { ةارادم تعدا نإ اهجوزل ةأرملا ةبه اهنمو

 هاركإ تعد اف اهرهم نم هتأربأ وأ هيلع تقدصت

 يف اضعب مهضعب لعج ولو هلهأ كلذ لكأي ال هنم اولكأي الو مهل عمج ماعط الو

 لك لصوت نإ الإ فوخلل عمج هنأل لضافتت ملو هنم مهماهس يف اوواست ولو لح
 الو هوعمجي ملو بيصن هيف مهل سيل نيذلا ءارقفلا هوطعأ الإو هنيعب هلام ىلإ

 لشل هورخدي نأ مهل زوجيو هلهأ للاحتو هايإ هلهأ مهاطعأ ولو ءاينغألا هلكأي
 هلك أي : ليقو < لزنملا لهأ ةعفنمل هنمث اوزرحيو هوميبي نأ مهلو ى ةارادملا كلت

 ءارقفلاو ءاينغألا هلكأي نأ زوجي : ليقو “ ىلوأ مهف مهبيصن هيف نأل مهؤارقف
 . هلهأ ينعأ « اوللاحت اذإ اضيأ مهريغ ءازقفو مهريغ ءاينغأ هلكأي نأو اوللاحت اذإ

 نأ فايضألا ىلع اوفقي نيذلا لزنملا لهأل يئاطسرفلا ىبحي وبأ صخرو
 لاومألا نيب لدملا ىلع عمج اذإ ينمي لزنملا لهأ رضحي مل ولو يقابلا اولكأي
 نيراد وأ ةدحاو راد لهأ ماعط ناك نإ ال هيلع فيخ ام نيب وأ اهيلع فوملا

 نكت مل يتلا ةبحلا نم يأ ( اهنمو ) “ ةماع ال صئاصخ وه امم ادعاصف ةثالث وأ

 اقلطم ةبهلل ريمضلا نأ ىلع لدي ةينايطالا ةبه اهنمو : دمب هلوقو سفن ةبيط نم
 : هلوق ىلع افطع ةأرملا ةبهكو : لوقي نأ بسنألاو ( اهجوزل ةأرملا ةبه )
 ؛لعأ هللاو دعبلل كلذب ربع نكلو “هاركإ ةبهك : هلوق ىلع وأ ةارادملا ةيطمك

 جوزلل لحي الف ةنيرقي ةارادملا تمهف دقو عدت مل وأ ( ةارادم تعدا نا )
 ا ہإنأ هنع ةبيغ ولو تدهشأ ةارادم هيطعت نأ تدارأ نإ تءاش نإف اهذخأ

 دقت امو « ةارادملا ىلع اهل ةنيب داهشإلا نوكيف هل ةارادم اذك و اذك ةمطعت

 : هل تبهو نبح تلاق ولو : هلوق يفف هاركإلا امأو هاركإ الب ةارادملا ف

 ا يسفن ببطب يلوق نإ كلذ دعب تلاق اذإ يسفن بيطب كل تبهو

 أهاركإ ) هلع ( تعداف اهرهم نم هتأربأ وأ هيلع تقدصت وأ هل تبهو نإو )

, 
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 . اهنايب لبقي الو ىضم : ليقو ء راتخملا ىلع اهعنص لطبو لبقأ هتنبو

 اهؤاربإ وأاهقدصت وأ اهتبه وهو (اهعنص لطي و) اهنايبل اهاعدم ( لبق هتنيب و
 بهذم وهو )١' « دهع الو دقع هركم ىلع سبل » للع : هلوقل ( راتخا ىلع )

 هعنم تدارأ ول اهتتجح اهل نأل ى ( اهنايب لبقي الو ىضم : ليقو ) “ عيبرلا
 ى قالطلاب اهدده ولو « هل ةراتخم اهعنص ىضم همنمتف اهتتجحب مقت من اذإو < "دجلاب

 دقف تبهوو قالطلا تفاخ اذإف ص قالطلا نم اهسفن دفتلف اهقلطي نأ هل نأل

 كلذل اهسفن باط دقف ةمج وزلل ءاقبإ تبهوو قالطلا مدع بناج تحجر

 نعو اا 4 ًاثيرم ًائدنه هولكف اسفن هنم ءيش نع كل نيط نإف ل : ىلاصت لاق

 اريسي الإ ثبلي ملو هتلك وأ كقادص ضعب يل يبه : هتأرمال لاق نميف يرمزلا

 بط نع هتطعأ تنذاك نإ و « اهبلخ نإ اهىلإ درب هنأ هيف تمجر مث اهقتلط ىتح

 نع مكل نبط نإف » : ىلاعت هلا لاق ى زاج ةميدخ هرمأ نم ءيش يف سيل سفن
 . 4 ًائيرم ائدنه هولكف اسفن هنم ءيش

 كريغ نم وأ كنم هاركإب كتيطعأ : بهاولا لاق نإ : « ناويدلا » يفو

 اهنأ ةأرملا تعدا نإو ص هل بوهوملا لوق لوقلاف « هاركإلا هل بوهوملا ىفنو
 ىرستي ال وا اهيلع جوزتي ال نأ ىلع وأ هاركإب اهقادص وأ الام اهجوز تطعأ
 لوقلاف طرشلاو هاركإلا ركنأو قلط وأ ىرست وأ جوزت دقو اهقلطي ال وأ

 نأ ىلع كتسطعأ : تلاقو اهَسلول تطعأ نإو ى هاوكإلا يف اهلوق : ليقو ؛ هلوق
 وأ 2 ىنجوذتت نأ ىلع كتيطعأ : تلاقو الجر تطعأ وأ « نالفل ينجوزت

 اهتيلو اهاطعأ وأ ، يتمأ وأ تيلو جوزتتل كتيطعأ : لاقو الجر اهيلو ىطعأ

 )١( هركذ مدقت .

 ( ٢ ( ءاسنلا : ٤



 لبق و ، لطب : ليقو ي اهعنص ىضمو نيبت مل نإ اهلوق ةدرو

 لوق لوقلاف ؛ كتمأ وأ كتتلو ىنجوزت نأ ىلع كتيطعأ : لاقو هريغ وأ ىأ

 دباجت وأ الثم هديب اهنم هبصغ ول اهنايب لبقي انإو &.كلذ يف طرشلا ركنأ نم
 كلذ وحن وأ ناتهبلاب وأ لتقلا وأ برضلاب اهدده وأ كلذ لثم لمف وأ هيف اهعم

 سيلو هب لغتشي هنأ كلذ رهاظو ى زيزعلا دبع نيا لوق وهو ى زوجيال امم
 . مل هناب ربتعي نكل ى كلذ نم ةلأسم يف ابيرق يتأي اك هب لغتشي ال هنإف ى كلذك
 مكحلا لطبي مل هب لغشلا ؛ لاقي دقو « مكحلا ناكف كلذ عم تنيب مش هب لغتشي

 ع ليق زيزعلا دبع نبا بهذم وهو ( اهعنص ىضمو نيبت مل نإ اهلوق درو )
 لاقو “ عيبرلا :بهذم وهو اهلوق ( لبقو ) نايب الب اهمنص ( لطب : ليقو )
 ري وأ مهوبأ تام اك اهتوخإل اهتطعأ اذإ زوجت ال ةزانجلا ةبهو : ىسوم انمع
 جوزلا اهتطعأ نإ كلذكو “ اهتبه زوحت الف [اسورع تذاك نإ كلذك و « كلذ

 تإ الإ اهجوزل ةأرملا ةبه زوجت ال : نولوقي مهنأل اضيأ زوجت الف هيرادت يهو
 تنذاك اذإف ، تنأ ىنطعأ : ىه هل تلاق “ كلام ىنطعأ : اهل لاق اذإ تناك

 نع ركذو « هل نودهشي م اف هرادت ل اهنأ دوهشلا فرع اذإو “ تزاح اذكم

 ةنيبلا نإف ةارادم تطعأ اهنأ ةأرملا تعدا اذإ : لاق هنأ يوابكلا دمع يبأ
 اهنأ لصألا نآل ع اهسفن تباط لب رادت مل اهنأ نيبي يأ اهدج الو « جوزلا ىلع
 ص اهتوخإ دنع تذاك اذإ اهتبه كلذك و ع نيمسلا اضيأ كردي الو ‘ يرادت ةفئاخ

 تماق نإ اهيلع كلذ زوجمالف تز "وجو « هتجاحل اهوخأ عاب اذإ عيبلا زاوجو

 ةأرملا هتطعأ ام "نإ : خيشلا لاقو : هانعم ام ةسوفن لزاون يفو ؛ يرتشملا ىلإ

 ملع اذإ ىلاعت للا نيبو مهنيب اهف مهل لالح مهتحت يهو اهتوخإ تخألا وأ اهجوز
 .يش مهل متي الف مكحلا يف امنإو عوجرلا ايل لحي الو « اهسفن بيطب اتطعأ اهنأ
 ةيراجلا ةبه زوجت ال : زيزملا دبع ىبأ طقل يفو « ةارادملا تعدا اذإ كلذ نم

 تماد ام اهتبه زحت مل تجرخ اذإو “جرخت مل تماد ام اهتبارمق نم هتحت تذاك نمل



 ائيش اهتوخإل بهت نأ ةأرملل نوصخر الو « ادح كلذل اولعجي ملو ‘ ييحتست

 . ه.ا اهتبه زئاجف اولعف نإف ‘ اهجوز رضحي ىتح اهتبه هيف زوجت لاح يف ولو

 الف كلذ ىلع اهجوز تام نإف جوزتي ال نأ ىلع الام اهجوز تطعأ نمو

 جوزتي ال نأ ىلع هتطعأ نإ اذك و « اهلف اهتوم لبق تعجر نإو ى هيف امهل ةمجر
 هبلطل هتطعأ نإو “ توملا لبق عجرت مل نإ ةعجر الف تتام ىتح اهكرتو ةنالف

 آ فوخلا تءحًدا نإ :» جاتلا , يفو > ةكرب نبا دنع ةعح ر الف سفن بط نع

 . ه ا اقافتا هلل تطعأ نإ ةعجر الو اهنيمي عم اهل وق لبق اهبلط

 لاؤسلا لجأل ةعجار نآلا اهنأ و ءاطعلاو بلطلا دنع ةضار اهنأ ت"رقأ نإو

 فصن هتجوز هتطعأ نمو ى هنودب هتطعأ نإ ال عوجرلا ةزاجإب : ليق هلعلف
 لاملا نم قادصلا يلع نبا ىرب الف ةيطعلا يف اهتثروو وه فلتخاف تتام م اهلام
 اهرهظ ىلع ام الإ ةيطعلا يف نالخاد ةوسكلاو ىلحلاو « ةداهشلا دنع هايمسي ىتح

 هنكست هتيب اهيطعيو هعيبي اهتيب هيطعت نأ بلط نإو ى ةقدصلاب فلاحلا اذك و
 نإ طرشلا لطبو تلمفف“اههف وهف اهلبق تام نإ و“ هتيب هلف هلبق تتام نإفاهتايح
 ؛ نالوق اهثراول هيف عوجرلا يفف تتام ىتح الإو « هثراو ىلع وأ هبلع تعجر

 الو ، كحلا يف هب ذخؤي الف اهئط و دارأ نيح اهايإ هيطعي ءيشب اهدعو نإو

 الف هضبق نإف تعجر مث اهلام لك هل تبهو نإو ‘ هتضبق نإ عجرب نأ هل يغبني
 نأ بلط نإو ‘ مشاهو بوبح دنع اهيلإ ءاسأو اهقلط نإ الإ عوجر

 ةنؤملانم رثكأ هيطمت امو اهقادص هلعدتو هايإ هيطعتو اهتجحي وأ اهلام نم هتجحت

 نإو ؤ اهيلع هرسفت نم فوخ الو فارسإ نكي مل نإ يلع نبا دنع زئاجف

 ص عوجرلا اهثراولو اهلف اهبلط هنأل هتوم دعب تعجرو هبلطل اهقادص هتطعأ
 فلحتو اهبلط امنيب هيلع اه لب ه اهيلع هل نييب ال : حبسملا نبا لاق « ال : ليقو



 مل ائيش اهيطعي نأ الإ هتعنمف هتأرماب لوخدلا دارأ نمو ى هبلطل الإ هتطعأ ام
 تعجر مث هتلحأف اهتقفن نم لحلا بلط نمو “ ىسوم هلاق « اندنع ةبطع نكت

 عجرت نأ اهلف هنم هتربأف اهلام اهيلإ بلط اذإ : ليق“امهل ضعب دنع ءاربإب سيلف
 يف “تم نإ : تلاق نإو “ قوقحلا نم هريغ يف ال قادصلا يف كلذ : ليقو ى هيف

 اهثاريم الإ هل سيلف تتام ناو “ تام نإ ءىرب « كيلع امم ءيرب تنذأف كرفس

 تدافتسا : اهتثرو لاقف تتةايف ةنس نيرشع وحن اشاع مث اهلام فصن هتطعأ نإو

 اوبأو تكرت ام لك نم فصنلا ذخأ دارأو كلذ جوزلا ىفنو ةيطعلا دعب آلام

 هلبقو اهلام هتطعأ نإو ‘ تعجر اهنأ اوعدا نإ اذك و « مهاوعد نايب مهيلعف

 نإو “ عجرب نأ هلف « اهكلم نم هجرخت ال وأ هدمب جوزتت ال نأ ىلع اهيلإ هدر

 ءاه ءيش الف ائيش انيطعت ىقح عجرت ال يه وأ مه : اولاقف اهلهأ ىلإ تضغ

 ةقدص يف الو كلذ يف عوجر ال : ليقو ت ءءامرغ تصصاح هتجوز ىطعأ نمو

 . ام ةيه وأ

 نهنإف امهل نهملعيلف هل منغ نم هايش ةرشع هتأرما ىطعأ نم : رباج نعو

 ضبقت ملو “ اهلك تبهذ نإ « امل ءيش الو نهريغ اهنم قبي مل نإو همنغ نم اهف
 اهجوزت زرحيملو لبقفهضعب وأ الامةأرماهتطعأنإو امهل نهملعنإ ندلو ام اهل و

 اهجوزت امل اهل لاق نإو “ عوجرلا « نا"زع » اهل زاجأف زرحي نأ لبق تعجر مش
 هلوبق دمب اهل ةعجر الف ةعاسلا تعجر : تلاقف ص هينتيطعأ ام تلبق

 ص هتجوز يهو هتطعأ نإ الإ اهيلع زرحي مل ام اهل : ليقو “ حاكنلا
 تصلخت ينا بحأ وأ اهقادص يل تكرتو ةأرما تجوزت : لاق نمو

 تومأ ينأ فاخأ وأ هنم مغ يف ينأ وأ "يلع قادص وأ كقح نم
 اهقح هل كرتت نأ ايجار “ هنم صلخأ ىتح لاتحأ:فيك يردأ الو "ىلع كقحو

 ضيرمتلاو “ هيف امل ضرمي س سرآ هل سدلا : مم وقل تعحر نإ أرب الف تك رقف

 مل نإو ع بلطلاكف كلذل هل تكرتف اهرضح يف هبر ىعدا نإ اذك و « بلطلاك

 ۔ ٨٩



 . هتقفنب اهذخأ هلو ةجاحب هتنبا قادص لكأ ديرمب مكاح لغتشي الو

 ص عجرت نأو اهبلطي نأ ضعب زاجأو “ هنم ءىرب اهدحأ تام ىتح عجرت
 الو ع بلطي بنراك نإ هلام يقب ام تام ولو عجرت نأ ضعب زاجأو
 سانلا نمو “ اقافتا : ليق ع هثراو ىلع الو “ هيلع اهتثرول ةعجر

 بلطي نم مهنمو ع هنم دهج ىلع قدصلاب هنم صالخلا بلطي نم
 كرت يف تاجوزلا اذك و ى هنم أربي ال اذهف « ديعولاو ملظلاو ديدهتلاو فيوختلاب

 ؛ابهسفن بيطب هقدص تملع اذإ اهجوز صالخ يف ةبغارلا نهنمف “ نههلام

 عرو اذ راك نإف “ اهجوزو اهسفنل رظنتف أربي الف هك رقل ةهراكلا نهنمو

 ص ةءاربلا هل ىجرت اذهف هتلمج اهل ىصوأل هربت مل ولو صالخ يف ةبغرو ضالخإو
 نأ فوخ اهناسلب هتأربأ امنإو ى ال مأ اهنم صلختأ يلابي الف كلذك نكي مل نإو
 اهقادص هل تكرت نإو “ اهنيمي عم اهقح اهل و اهفلخ تمتأ و هتةرغ دقف اهيلإ ءيسي

 كيلع ىلام كل هللا بهو : تلاق نإو ى زجي مل اهيلع هل قح ريغ يف ضرم يف

 ؛ سانلاقوقح به ال ىلاعت هنآل « راتخملا وهو ال : لبقو ؛ تتبث ةحيحص يهو

 اهقح تكرت اذإ اهنأل اهتبهل ةمزال للا ةبهو هل تبهو اهنأ دارملا امنإ تلق
 اهقلطي مث اهجوزل اهرهم ةبهاو يف امهريغو عيبرلاو ةديبع يبأ نعو ى هللا هك رت

 هريغ وأ ينبا تيطعأ : ًارضتحم لاق نإو ى هيلع ءيش الف اهب لخدي نأ لبق
 دلولا ىلع ةثرولا لخديؤ ى هريغل زاجو ثراولل زجي مل هزرحأ دقو يلام نم اذك
 ام لخديو ص غلب نإ هزرحأ و هتحص يف هاطعأ ايف ال هضرم يف هوبأ هاطعأ ايف

 . هضرم يف هاطعأ نم ىلع مهتصح ردقب ضرملا يف الو ةحصلا يف مهطمي م

 ةموصخلا بصنت الو ( ةجاح .هتنبا قادص لكأ ديرمب مكاح لغتشي الو )
 ال هنإ : ليقو ى اقلطم : ليقو “ تفلب نإ ةجاحب هذخأ هل : ليقو ى امهنيب
 مهنأك و تيوفتلا يف عبسلاك هنأو هدالؤأ لام نم هتَوف ام هيلع كردي

 نإف ًاضحم ًابسك سيل هنألو اهجرف ةرجأ هنأ عم ةأرملا فعضل قادصلا اوتصخ

_ ٠ ٩ 



 ثراوبو ى ًاهاركإ تعدإ نإ اهقادص هل هتجوز ءاطعإ عدمبو

 هتعاط لزنمب اهكرت دقو هتايح يف هتأرما قلط هثروم نأ ىعدا

 مهتخأ نأ اوعذا ةوخإبو رارضإب مهتاو ث هقالط ىلع ةنيرق الو

 ييحتست تماد ام اهلام مهل تطعأ

 نكل ءاطع هيطعأ ام ال هدلو بسك دلاولل امنإو 2 قالخألا مراكم نم افرط هيف
 ثرإلاب هدلول ناك ولو ةحاحلاب هدلو لام عزني دلاولاو ى جايتحالا يف انه مالكلا

 هتدارإب هتنبا قادص لكأي نم دبعو يف ثيدح درو اضيأو « اهوحن وأ ةبهلاب وأ

 هتجوز ءاطعإ عدمب ) ال ( و ) “ جاتحا نإ ةقفنلاب اهذخأ هل نأ عم كلذ

 ص عيبرلا بهذم يف "رم اك ( اهاركإ تعدا نإ ) اهيلع هل نيمي الو ( اهقادص

 وأ اهدمب لاملا ناك ءاوس امهب لغتشا وه نتب وأ اهب لغتشا تنيب اذإ نكلو

 ديقو ( هتايح يف هتأرما قتلط هثروم نأ ىعدا ثراوب ) ال ( و ) هديب
 (هتعاط) لزنم ق يأ (لزقمب ) هثروم ( اهكرت دقو ) : هلوقب 0 عدمب الو : هلوق

 هقالط ىلع ةنيرق الو ) هيلإ ةقبآ ال هريغل ناك ولو هنذإب هيف يه لزنم يف يأ
 نإو ىهنايبب كح نّيب نإف اهيلع نيمي الو هاوعد يف ( راوضإب ) ثراولا ( مهتاو

 تناك وأ اهقتلطي نأ هبلاطت اهنوك و هتعاط ريغ لزنم يف اهنوكك ةراما تناك

 تقلط : ضيرملا لاق نإو ص هب لغتشا رارضإب مهتي مل وأ اهتدع نع لأست

 قدصب هنإف هثرت مل هدعب تام ول اع اهنم "لقأ وأ رثكأ وأ ةنس ذنم يتجوز

 يف مادو 3ايمجر ”اقالط وأ ثلاثلا قالطلاك هب توفت ًاقالط ذئنيح اهقلط ول

 مالكلامدقتو“ رارضإ قالط هنأ.ناب نإ هتثرو يعجرلا هذه ةدع ت ىتح ضرملا

 ام املام مخ تطعأ مهتخأ نأ اوعدا ةوخإب) ال ( و ) ؛ حاكنلا ف كلذ ىلع

 جرخت ىتح اهتوخإل تخأ ةيطع زوجت ال : ةسوفن لزاون يف ى ( يحتست تماد



 تعدا نإ اهيبأ توم دنع اهتوخإل تخأ ةبهب دهشي وأ كحي الو

 ام مهتداهش رض ةبهلا دعب لصألا نم اوعاب نإو ص ةارادمو ءايح

 يهو جيلوتلا : ىمستو ةيناطإلا ةبه اهنمو 4 1 احلا اهب كحي م

 هيلإ تقلع امل ةقلعم

 : هلوق يف نيعزانتم لومفملل امجنانبب ( دهشي وأ مكحي الو ) دلت وأ الوح دمقتو

 تعدا نإ اهيبأ توم دنع اهتوخال تخا ) لعافلا نع ابئان بلطي لك ( ةبهب )
 اهيف نأل مهتداهش ىلإ جوزلا جاتحي امنإو ى ةزانجلا ةبه ىمستو ( ةارادمو ءايح
 فاكب مهريبعت رهاظو ى اهيلع اودهش تركنأ نإو“ اهرارقإ هدفي مل ءيشل انايب

 ريثكب هدعب تبهو ول اهنأ اهوبأ تام اك اهتبه حصت ال : اولاق ثيح بيرقتلا
 ام زوجت ال هتوم دمبو هبف تام يذلا هضرم دنع اهتبه نأ قيقحتلاو ى تحصل

 اك اهمجفي رمأ لك اهيبأ توم لثمو “ يحتست تماد امو “ ةعجفلا يف تماد

 نإو ) “هربغ وأ اهثاربم مهل تبهو كلذ يف ءاوسو ى ةسوفن لزاون مالك هل لدي

 عوقو نم ركذ ام ( رض ةبهلا دعب ) اوميبي مل نإ ايس الو ( لصألا نم اوعاب
 كحي مل ام) ةبهلا نم مهل مهريغ هب دهش ام يأ ( مهتد اهش ) اهيبأ توم دنع ةبهلا

 دوهشلا دهش مث اهتوبثب مكحف توملا دنع تمقو اهنأ هل نيبتي مل ول امأ ى ( مكاحلا اهب

 هكحف سفنلا بيطب اهنأ روهظل اهب كحو توملا دعب اهنأ لع وأ توملا دنع اهنأ

 . هيف عوجرال حيحص

 جيلوتلا ةبهو ( جيلوتلا ىمستو ةينامطالا ةبه ) ةبحلا نم يأ ( اهنمو )
 فلآلا لادبإو اهنع ءاي ضيوعتو نون فذح هيفو“ءيشلا ىلإ نوكسلا ةينامطإلا

 نأمط هلوصأو لاعفأ وهو ءاي بتكي نأ هزمه لصأو ء نانئمطإلا لصألاو ءاي
 (هيلإ تقلع امل ةقلعم يهو ) َالخاد يأ َاجلاو ءيشلا لمج جلوتلاو ى جرحدك



 هروهظ نكمأ عقو اذإ امم وأ رهظ عقو اذإ امم رادقملا لوهجم ىلإ اهقيلعت زوجيو

 ىلإ اهارستيل جيلوتلا ةبه ةمأ هل بهي نأ لثم هوحن وأ ىنزلا يف هلهجي عقي ام الإ

 اهنأ تعداو ةبحلاب ترقأ نإ ى ىحي انمع باتك يفو « هب ملعي.الو عقي امف اذك

 مه مهمزلي نيدل لاملا اوعاب ةوخإلا نأ ملع اذإو « كلذ نايب اهيلعف ةينامطإلا ةبه

 مث ةدملا تلاط و اوعاب اذإو ى مهميب زاج جوزقلا نم هيلإ جاتحت امل وأ مهتوخإ و
 نمو“ تفلح تمهتا دقو تهركأ وأ عببلا زوحأ مل : تلاقو كلذ دعب تضراع

 ص ضرامت مث رخآ جوزتتو جوزلا توميو جوزتت مث مهتحت يهو اوميبي نأ كلذ

 لام هلو هتأرمالو جوزلا تام نإو “ يه ملكتت امنإو ى اهجوز مالك عفني الو

 امهردنأ ناك دقو حاكنلا ةيطع الإ يدلو تيطعأ امو يل لاملا : هوبأ لاقف

 امو اهثاريمواهرهمذخأي ىتحنمعأ نعجوزلا ينعأ دحاو امهرشنمو امهترصعمو

 ام يه حاكنلا ةيطعو ت اهوك رتشا ىتلا ةلغلا نم اهجوز دافتسا امم اهلصأ بوني

 عوجرلا يطعملل لحي ال هنإف « لام وذ هنأ ىريل الثم دلولا هريغ وأ بآلا يطعي

 جيلوتلا ةبه ( و ) ص هيلع هتجوز تلخدو « هيلع جوزت دق هنأل “ابأ ولو هف

 همزلتو اهب هلام يف باصنلا مت نإ هلام يف اهب ةاكزلا همزلت هنأ يف هل بوهوملا رضت

 الو “ باصنلا اهيف مت نإ اهتاكز هتمزل لام هل نكي مل نإو ى هلام عم اهتاكز

 همزل هلاب ثنح اذإو“يه الإ هل نكي مل ولو هيلع كردتو اهب ةقفنلا كردي

 ام اذكهو هلام يف تدع فصنك هلام نم ةيمست ىلع ةأرما جوزت نإو “ اهرشع

 اهدر اذإ ةلماك اهدريو هلام رئاسك .هلمآلام بسحت اهنأ لصاحلاو « كلذ هبشأ

 ربخم نأ همزليو اهنمض قولخم لبق نم وأ هللا لبق نم تآب تفلت نإ و « هبحاصل

 .ولو هتثروىلعكردتو هوكسمي الئل هراضتحا دنع جيلوتلا ةبه نم هدنع امب هتثرو

 ءيش يف هل بوهوملا رضت ال : ليقو “ ىماتي ولو بهاولا ةثرو اهك رديو ىماتي

 الو اهقادص الو اهرشع همزلي الو باصنلا يف اهب هلامكب هلام يكزي الو اهىك زب الف



 ش ًاجيلوت هلام هاطعأف هدلو حوي نأ دارأ اذإ ةئالث ف بها ولا عفنت

 وأ , ءيش ةأرملل سيلف هاطعأ اع قدصأو كلذ دعب هدلول ىطعأ
 هاطعأف ‘ هدسقفب نأ هنم فاخف هيبأ ريغ نم لام هل و ًائيش هوبأ هاطعأ

 الو طرش و ةفص ىلع اهنأل هل الام تسيل اهنأ لصاحلاو « اهب ةقفنلا هملع كردت

 يف بهاولا عفنت ) و مادختسا وأ رحت وأ ةلغ نم اهنم لفتسر امب الإ اضيأ هعفنت

 بألا ( دارأ اذإ ) هنأ لوآلا هل بوهوملا همف رضت ام لك يفو ةروهشم ( ةثالث

 هنبا بألا ( ىطعأ مم م اجيلوت ) هلك هدلو رىفل ( هلام ىطعاف هدلو جو نأ )

 نيملا قادصلاب جوزتلا ( كلذ دعب هدلول ) ٢ دعب نم همهو يذلا لاملا نم

 (.هل هاطعأ امم ) لبق هسفن ىلع هدقع يذلا قادصلا جرخأ يأ دلولا ( قدصأو )

 دعب هثودح هويأ هاطعأ. يذلا يف ( ءيش ةأرملل سيلف) هوبأ هاطعأ ام رغ نم وأ

 الف يدنع ام فصن كل : "الثم امل لوقي نأ لثم هجارخإ لبق ولو قادصلا دقع

 هبف تلخدل قادصإلا لبق هل هاطعأ ولو ى كلذ دمب ثدح ام فصن يف لخدت

 هبهيف هدلول لاملا ناك ول اذك و ‘ قادصلا ةرثك يف اوعمطل هبهي مل ولو ‘ فصنلاب

 هدلو لام بآلا ةبه يف ام رمو “بآلا هبهي وأ هدرب مث جوزتيو “ايجيلوت دلولا

 هلعل و“ ًافلكت هيف نأ ىفخي ال فنصملا مالك نايب يف هتركذ امو غلابلا وأ لفطلا
 جوزقف هضعب وأ هلك هنبإل هاطعأ مث [جيلوت هدلو ريغل هلك هلام بآلا ىطعأ دارأ
 هلثم ةأرمللف هدلو ريغل هبهو دق هنأل ءيش هنم هتجوزل سيلف هنم ةيمستب وأ هب

 هيلإ راشأ ام :يناثلا . ثبع اهنأل للا دنعءىلؤألا ةلأسملا هذه زوجت الو « هنبا ىلع

 فاخف ) نكب ل وأ ) هيبأ ربغ نم لام هل و انيش هوبأ هاطعأ وأ ) : هلوقب

 قاتعإلاب وأ بهو ايف عوجرلاب وأ عزنلاب يأ ( هدسفي نأ ) بآلا نم يأ ( هنم

 فاخو هاطعأ وأ ائيش هطعي ل وأ هجوب ؛دلو كلم نم هجارخإب وأ ةبهب وأ

 ءاوس هدلو لام دسفي بآلاو“ ركذ امم هوحن وأ قاتعإلاب وأ عزنلاب هلام دسفي نأ



 قادصإ وأ عيبك هلام نم دعب هوبأ لعف ام هرضي الف ًاجيلوت دحأل

 ًاجيلوت هاطعأف هتاكرل تقو ليدبت لاملا بحاص دارأ وأ ، قاتعإ وأ

 ر أ ق ول ١ هد ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

 يأ ( ديب هوبأ لمف ام هرضي الف اجيلوت دحأل ءاطعاف ) هريغ نم وأ هنم ناك

 عزنو كتلمتو ذخأ وأ ( قاتعإ وأ قادصإ وأ عيبك هلام نم ) جيلوتلا ةبه دمب

 اهعزني نأ فاخف “امداخ هنبال بهو لجر : تركنت يف ةلأسم تلزن . ةبه وأ
 خيشلا نع اهيف خيشلا ركذف “ بألا .اهقتعأ مث“اجيلوت اهبهوف اهقتعي وأ هنم

 ال اهنأ ىنعمب ءيشب تسيل ةحيحص جيلوتلا ةبه : لوقي نم مهنم ى نيلوق يتولألا
 الو ناتبه نكت مل : ليقو“فقو امىلإهل عفتني لب ادبأ هل بوهوملا كلم لخدت

 ال يأ ءيشب جيلوتلا .سيلو ىضم دقف هبهو وأ هلام لجرلا عاب اذإف « ناتعيب

 يتولألا خيشلا هيلعو “ دبألل هل بوهوملا كلم تلخد لب ‘ بهاولا عفني

 ب هللا دبع أ نع نيلوقلا آضيأ وه ىورو ى ءايرك ز وبأ : هل لاقيو “ روكذملا

 كلت ىتعت ال هنأ يدنع هب ذوخأملا نإ آلوأ : روكذملا خيشلا لاق « نسادلج

 اوفلتخاو“هب ذوخأملا وهو جيل وتلا ةبهن وزةوجي ال : ىسوم انمع طقل يفو “مداخلا
 سمل : ليقو “ ضام : ليقف ى هريغ وأ اغلاب هدلو كيلامم بألا قاتعإ يف اضيأ
 تقو ليدبت لاملا بحاص دارأ وأ ) : هلوقب هيلإ راشأ ام : ثلاثلاو “ ءيشب

 رفصك ,واسمل ,واسم وأ سكملا وأ لضاف تقوب لوضفم تقو ليدبتك ( هتاكزل
 لضف لْيَتك يورخأ .وأ يويند ضارغألا نم ام حيحص ضرفل ةيناثلا ىدام
 نم بورهلا ريغ ددمتل ناك نأ دعب دحاو تقول هلام ةاكز عمجو ناضمر

 يأ .(. اجيلوت )"اناسنإ هلام ىطعأ يأ ( هاطعاف ) اهنم صقنلا وأ ةاكزلا

 هتاكزل 3اتقو ( هدارأ ) تقو ىلإ ( تقول )3اجيلوت هلو وأ جيلوت ءاطعإ

_ ٥ ٩ 



 وه اذهو ، ةيضام اهريغ يف جيلوتلا ةبهو { هيف هل بوهوملا هدريف

 ىلإف ببس وأ طرش ىلإ قلع امو. عفنت الو رضت : مهلوقب دارملا

 هيلإ قلع ام

 يكزي الو هل اتقو نوكيف هدارأ يذلا تقولا يف يأ ( هيف هل بوهوملا هدربف )

 هيك زيو هل بوهوملل هلك هحيرو هجاتنو هتلغو « لباق نم هلثم يف لب هدر نيح يف
 الو ‘ الماك لاملا دريو هلجأ لحي مل نيدك هنأل هنم جرخامو هلك هل بوهوملا

 ىلع ةاكزلا نم آرارف درب مل نإ جيلوتلل بهاولا ىلع ةنسلا نم ىضم ام ىلع ةاكز

 ةثالثلا ريغ يف يأ ( اهريغ يف ) ءاملعلا ضعب دنع ( جيلوتلا ةبهو ) حيحصلا

 ىلع اقلطم جيلوتلا ةبه عجرت هنأ لصحتف اهعوجر بمهاولا كلمي ال ( ةيضام )
 ي رمتسم هل بوهوملل كلم يه لب اقلطم مجرت ال : ليق هنأو ى هيلإ تقلع ام

 جراخلا عبارلا يأ ( اذهو ) نهريغ يف رمتستو ةثالثلا يف عجرت : ليق هلأو
 عجرت ال هنأل بهاولا ( رضت ) جبلوتلا ةبه : ( مهلوقب دارملا وه ) ةثالثلا نع
 ىضمل ثنحلا هيلع عقي الئل هلام بهو ولف ةثالثلا يف الإ ه ( هفنت الو ) هيلإ

 هعفنت الو بهاولا رضت يناثلا ىلعو « جيلوتلا ركذ ولو هل بوهوملا هكلمو

 ىلإ قلع امو ) “ عفنت الو رضت ال دقو “ عفنت دقو رضت دق لوألا ىلعو“ ًاقلطم
 هتبهو ينإ َاجيلوت هل بوهوملل نيبي نأ لثم ببسلا تقو وأ ( ببس وأ طرش
 ىنإ بيغلا يف دهشي وأ كلذ ىلع دهشيو ةروكذملا ةثالثلا نم اذكل وأ اذكل كل

 ةثالثلا دحأ وهو ةاكزلا تقو ليدبتك اذك لجأ نمّاجيلوت اذك هتبهو

 نيبي مل نإو “رثك وأ لق امم نيماع وأ ماع ىلإ كل هتبهو : هل لوقي نأ تقولاو

 جبلوتلا ةبهك ( هيلإ قلع ام ىلإ ) وه ( ف ) ى هل هدرب ال نأ هل بوهودلف كلذ
 الإو هب اراطفإ الإ هلك ات الف هب رطفتل َائيش كيطمي نأ لثمو « اذك تةو ىلإ
 ةعامجو ةرامع نب رمتعملاو لئاو نأ نايفس وبأ ىور « هيف فالخلا رمو ث هددراف



 ام يدنع امو ردقأ ال : لاقف مسوملا ىلإ جرخي نأ هولأسف عيبرلا ىلإ اوبهذ

 راجت نم ناكو ص ًارسوم ناك و هللا همحر نوميم نب رضنلا ىلإ اوشمف « هب لمحتأ
 هءاجف هتصاخ نم ناكو كاهلبقي ملو اهب جح :هل اقو رانيد نيمبرأ هاطعأف « نيصلا

 تللتعا تنك و كيلإ سانلا ةجاح ملعت ورمع ابأ اي هللاناحبس :الاقف رمتعملاو لئاو

 هنإ : لاق ؟ هلبقت نأ تيبأ هيف عستت امي هللا كءاج املو“هب لمحتت ام دجت ال كنأب

 امي هولعأف رضنلا اوتأف طرش ىلع اهلبقأ تسلو اهب جحت نأ ىلع اهذخ : ىل لاق

 متنأ اهوذخ نآلاو كلذ هركي هنأ تملع ام هللاو : لاقو رذتعاف هلوق نم هرك

 بلق يف ءيش نوكي نأ فوخ يأ ى كلذ دمب اهلبقي نأ ىبأف ءهيلإ اهوعفدا و

 ىتح هرك امب مهايإ همالعإ نم افوخ وأ جحلا طرش الب ءاطعإلا ةهج نم رضنلا
 بوموملا ةفلاخم زاوجي لوق دمحأ خيشلا مالك نم مدقتو مهفاف بحأ امب هل اهودر

 . هلع طرش ام هل

 ولف يأ « عدفض هبهت ال وهعىبت ال نأىلع كل هتبهوامنإ :لاق نإ:«ناويدلا» يفو

 وهو « ةبحلا تلطبل نيب ول هنأ لمتحيو ‘كلذب سأب الو طرشلا ىلع ناكل نيب
 نإو؛« ناويدلا » مالك هلمتحي ال ثلاثلااذهو“ طرشلا لطبو تحص :لبقو ؛ لوق

 بوهوملا لاقو ًاكرشم وأ ادبع تجرخ دقو قوقحلا يف كل هتبهو امنإ : لاق
 يل هدرت نأ ىلع كل تبهو امنإ : لاق نإو ى عآدم بهاولاف قوقحلا ركذت مل : هل

 . هل بوهوملا لوق لوقلاف ىل هزرحت نأ ىلع وأ تدرأ اذإ

 ( تاهيبنت )

 وه تام ىتح هل لعفي ملو اذك هل لعفي نأ طرشو ائيش بهو نم : لوألا
 فالخلا رم دقو“طرشلا هل لمفي مل امعجرب نأ هلو ،ةبهلا تلطب هل بوهوملا وأ

 - ٩٧ _ ) ج ١٢ - لينلا - ٧ (



 لاقف انيمي اهنع رفكي نأ ىلع آلام اهدلو ةأرما تطعأ دقو < طرشلاو ةبهلا يف

 ال نأ ىلع الام “الجر ىطعأ نمو ى ةبهلا تلطب تتام ىتح رفكي مل نإ : دمحم
 عوجرلا هل : ليقو “ جرحي مل نإ ةيضام ةبهلاف عجر مث هزرحأف ةيرمق نم جرحي

 نمو © هل :ليقو « هثراول عوجر الف بهاولا تام نإو “هل بوهوملا توم لبق
 :لبقو “ طرشلا : ليقو “ ةيطعلا تلطب هكلم نم اهجرخي ال نأ ىلع ةلخت ىطعأ
 اهل تنمض و امهلزنم اهيطعت نأ ةأرما ىلإ ةيبص تبلط نإ: نسحلا وبأ[لاق].اتبث
 ضرملا يف ال ةحصلا يف امل ةيطعلا تزاج معطت وأ ةرافك اهنع موصت نأ اهمأ

 لاحلا كلذب تنمضو موصت نأ طرشب هيف امل تناك نإف هب تنمض ام مآلا ىلعو

 عيبتف امل ةيصو تناك نإ الإ هب تنمض ام مآلا ىلع الو « هيف امل ةيطعلا تبثت م

 يف ةيصولا اهيلع تتبث نإ الإ اهمزلي مل الإو اهنع ذفنتف اهيلإ ةيصوملا لام نم
 . ةكلاهلا لام نم نوكتف كحلا

 الو ةفدص الو لمح الو ةبه الو لحن الو ك رت بضع ق زوحيال : يناثلا

 هل زاج هيف حصي مل نإف “ تزرحأ ولو تلطب "حصو هيف ىطعأ نمف ى ةيطع
 ىتح هل ىطعملا اهزرحي ملو هيف اهاطعأ نمو“هدعب ال زارحإلا لبق اهيف عوجرلا

 . تزاج ىضرلا دعب اهزرحأ مث بضغلا لاز

 كلذ يف مهبارش و مهلكأ نوكيفماعط وأ ءامةبرقبةعامج ىلإ لخد نم ثلاثلا

 نإو ص هيف لدملا مهيلعف مهل كيلمتلا هجو ىلع مهيلإ هلخدأ نإ : ليقف ى افلتخ

 نإف مهاردلاب مهيلإ ىتأ نمو ى هب عفتنا ءيش ىلإ مهنم جاتحا نمف ةحابإلا ىلع ناك

 ءيش داسف حصي امن ةحابإلاو عافتنإلا ىلع ناك نإو ى كلذكف كنلمتلا ىلع ناك

 ةحابإلا نم رهظي ام ىلع هب عافتنا يف هبلع الف هب ىلتبملا نع هرمأ باغوأ كلذ نم
 افرظ هيلإ تمفدف ارمت ةأرما نم : ليق ىرتشا نمو“ هتمرح ملعت مل امكبلمتلا وأ



 ملو فرظلا عاضو تهجوت نبأ الو ةيطع وأ ةيراع وهأ ملعي ملو هيف هلعجو اقلخ
 . ههجو ىلع هيلإ هتعفد اهنأ ملعي ىتح اهل هنامض همزلي الف عاض فيك فرمي

 نال هعزني مل ولو هدلو دبع لجرلا قتع زوجي : بوبح نبا [لاق] : عبارلا

 ولو ال : ليقو “ هعزن نإ الإ زوجيال : رثؤملا وبأ لاقو “ ىلوأ ةهبشلا دنع ةيرحلا

 الو بألا ىلع مزال يف الإ ال ليقو ى هفلتي ىتح هكلم نم هليزي ال هعزن نآل هعزن
 ءاطعإب رمؤيو هرارضإ در مل نإ زوجو يلع نبا هيلعو ى هدلو نم الإ هملع ردقي

 ىقح ادبع هنبا ىطعأ نمو ى هب هل دبعلا ىعس الإو لام هل ناك نإ هدلول هنغ

 ناك نإ الإ ىلع يبأ دنع ىتتع الف هقتعأ رضتحا املف تومي ىتح هتمدخ ىنثتساو

 نإ : لاق نمو ء اقافتا زح مل هنبا دلو دبع قتع نإو ى هيلإ جاتحاو « قحب

 لاق “ ةرح جوزتف رح هنأ نظ تام املو رح وهف تام اذإف ءاش ام هنبال همالغ

 . كلملاو باهذلا يف رايخلاب هتأرماو نبالا ثراول رح وه : رباج

 زئاج : ليقو « عاتملاب هتنب جرخيو لصألاب هنبال يصوي نأ زوجيال : سماخلا
 . ملعأ هللا و

 دعب : دبملا لاقو “ كقتعأ نأ لبق يريغ وأ انأ كتيطعأ :لاق نإ :سداسلا
 . هديب امف دبملل لوقلاف ينقتعأ نأ

 < هضرم ق كل بهو :ثراولا لاقو“هتحصيف يل بهو : لاق نإو : عباسلا

 هتوم نم مايأ ةثالث دمب ال كل هاطعأ : ثراولا لاقو “ تومي نأ لبق : لاق وأ

 :ثراولا لاقف ضرملا يف ةبهلا تناك نإو“ هل بوهوملا لوق لوقلاف ةيصو راصو

 لاقو ى ةلادملا يف يل بهو : ثراو لاق نإو ى ثراولل لوقلاف ثلثلا هعسي م

 . ملعأ هللاو مهلوق لوقلاف ةلادعلا ريغ يف : ةثرولا



 باب

 اهوحنو ةحنمو ةيراع ىمستو ةلجؤم امإ عفانملا ةبه

 ( باب )

 عفانملا ةبه يف

 لكأيل ةرجش ةبهك و ى اهبحاص كلم ىلع ةاشلاو اهبلحي ناسنإل ةاشلا ةبهك
 ٠ بابب اهدرفأ دقو ةيراملاكو > اهبحاصل كلم يمهو اهرامث

 كلذلو هلبق تام وأققحتهرمع زمضمب ىلإ ( ةلجؤم امإ عفانملا ةبه )ىرمملاو
 بوهوملا ىلإ اضوفم هنع اتوكسم الجأ وأ الوهجم وأ امولعم الجأ ةرمملاب هلباق
 ةحنمو ةيراع ىمستو) ادبأ وأ هتوم ىلإ هل تسيل نكل هتجاح مامت ىلإ وأ هل
 هحنم : لاقي ى ةيطعلاو ةلحنلا لثم كلذو ى ةحنم ةظفل وحن ينمي ( اهوحنو

 هتبه ىلعو تاذلا ثيح نم ءيشلا ةبه ىلع نقلطي نكل ى ىنممب هاطعأو هلحنو
 ليجأتلا نمض يف اهنكل لجألا اهيف ركذي مل ولو ةيراملاف ى ةعفنملا ثيح نم

 زاجملا مومع ىلع ريخأتلا قلطم ليجاتلاب ديرب نأ لمتحيو“هل بوهوملا ىلإ ضوفملا

 ةيراع امإ عفانملا ةبه : لوقي نأب كلذ طاقسإ ىلوألاو « قلطملا ديقملل آلايعتسا
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 بسنلا ءاي يهو ءايلا ديدشتب ةّيراملاو “ ىرمع امإو « اهوحنو ةحنم ىمستو
 ةيراملا ظفل نأكف “ظحالم ريغ يسنم انه بسنلا نأ الإ ص ءارلا لوصألا رخآو

 ء ءاجو بهذ اذإ راع نم ذوخأم رامي امل مسا يهو ص ةددشم ءايب عوضوم ظفل

 راملا ىلإل بوسنم وأ ص هئيجم و هباهذ ةرثكل راع : فيفخلا مالغلل ليق هنمو

 روامتلا نم : ليقو ت لاق ردصم لاقلاك ڵ ءاجو بهذ ىنعمب ريمي راع ردصم

 يأ تابونلا ىلع انه بسانملا وه اك هب لعفلا وأ ءيشلا لعف وهو “ بوانتلا وهو
 ناريجلا نم نوروامتي “ هوطعأ و هوذخأ يأ ءيشلا اورواعت : لاقي “ لودلا

 ص راملا ىلإ ةبوسنم اهنأك : حاحصلا يف يرهوجلا لاقو “ نوطميو نوذخأي
 لمتحيو ص انركذ ام ىنعملاو اراصتخا ءايلا ففخت دقو « بيعو راع اهبلط نأل

 ىلع تثدح ا +أب هيلع ثدح ىنعمب ءيشلا هارع لعاف مسا ففخلا نوكي نأ

 نع لوزتو ى ريعملا نع تلاز اهنأب سابللا هنع لازأ ىنعمب هارع نم وأ ريعتسملا

 ةزمهلاب ىدمتيو“هموزل ظوفحملاو ليق ايف مزليو ىدعتي ىرعو “ ريعملا ىلإ راعملا
 «ناك ءيش اهنأك ىتحاهلاوز يف غلوب وأراعملامث ربعلا يرمت اهنأك تلعج ديدشتلاو

 يراملا نأل فاضم ريدقت وأ يدانسإلا زوجتلا ىلع وأ ى فشكنا مث آروتسم
 ةرثاملا نم بولقم ظفللا نأ آضيأ فيفختلا ىلع لاقي دقو “ اهذخآ وأ اهبحاص

 ص اناكم آبلق ءارلا نامأ ىلإ ةزمهلا تبلق ةيئاجلا ةبهاذلاو ةبهاذلا ةيئاجلا يأ
 فذح ةيراع نم ففخم ةراع : اضيأ لاقيو ى اهلصأل "در ايفرص ابلق ءاي تبلقو
 ةيراملاو « هنيع ءاقب عم هب عافتنالا لحي امب عافتنإلا ةحابإ عرشلا يف يهو ءايلا

 كيلمت ةعفنم : كلوقب جرخيف “ ضوعب ال ةتقؤم ةعفنم كنلمت ردصملا ىنعمب

 لاك دصقلا نكلو اهقلاخل الإ سيل تاوذلا يف يقيقحلا كلملا نأ عم تاوذلا

 ةعفنملا كلم اهيف ةيراملا ةنأل ى عافتنالا كيلمت ةمفنملاب جرخيو ‘ قلطملا فيرعتلا
 : كلوقب جرخو « عافتنإلا فالخب هلثمل ريمي نأ هل نآل « عافتنإلا نم :صخأ وهو
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 نأك ، ىرمعلا ىمستو ، هل بوهوملا ييح ام اهيف طرش ام اهنمو

 صخش لوقي

 هنإف ى هايإ اهبهوو هسفن ةعفنم دبعلا كلم اذإ اك ى ةقلطملا ةعفنملا كلمت ةتقؤم
 ضوعب اهنأل ڵ ضوعب ال : كلوقب ةراجإلا جرخت و ى ةيراعب سيلو ى هيلع قدصي

 يفف ى اندنع امل فلاخم ريمي نأ رامملل نأ نم هركذ امو « مصاع نبا كلذ ركذ
 .هاهريفل هريعي نأ الو ص ءيشلا كلذ يركي نأ زوجي ال : « ناويدلا »

 روهمجلا هرتف )١‘ ي نوعاملا نوعنميو » : ىلاعت هلوق عامجإلا لبق اهيف لصألاو
 ثيداحألا مثءاهعنم ىلع العو "لج هللا مهتمذ ضعب نم مهضعب ناريجلا هريمتسي امب
 وهوعفانملا ةبه نم يأ (اهنمو) ى عامجإلا مثىلامتشلا ءاش نإ يتأت اك اهيف ةدراولا

 نإف ( هل بوهوملا ييح ام اهيف طرش ام ) امإو يأ ةلجؤم امإ : هلوقل لباقم
 اك كلذلف هل لجؤي مل هنأكف هلك هرمع لب لجأ رمعلا ضعب عطق اهيف سيل هذه

 ىمستو ) طرش لعاف بئات ردصملاو “ ةيردصم « ام » و ى ةلجؤملا هب لباق رم

 يكحو « امم اهمض يكحو ى رصقلا عم ميملا نوكسو ةلمهملا نيملا مضب ( ىرمعلا
 ةدم ناسنإلل ةبه اهنأل كلذو “رمملا نم ذوخأم ظفل وهو مملا ناكسإو نيعلا حتفب
 ى اكرمعةدمكلاهتحبأ يأ« رادلاكترمعأ :لاقي هلك لبقتسملا هتايح نامز يأ “هرمع

 توم بقريبماولانأل 2ةبقارملا نم ةذوخأم“ىرمعلا نزوب ىبق"رلا :اضيأ ىمستو
 عفتنيزمووهبقاريفهل بوهوملا امأ و؛بمهاولاةثرو اذك و“ هيلإ عجرقلهل بوهوملا

 يه وأ ى بح ةبقارم ال عقوتو فوخ ةبقارم هل بوهوملا توم ينعأ هتوم هعم
 تومب هقنع عطقت مل ام يأ ص هل بوهوملا ةبقر ءاقب ةدم ةحابم اهنأل ك ةمقرلا نم

 هعاطقنا رظتني بهاولا نأل وأ ص توملاب هباهذ توملاب هقنع عطقب ينعأو
 صخش لوقي ناك ) فالخ ىلع عرشلا هررقو “ ةيلهاجلا يف كلذو توملاب

 ( ١( نوعاملا : ٧ .
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 كل وأ ، ىرمع كل يه وأ ، كتايح رادلا هذه كترمعأ : رخآل

 هل وهف ًائيش رمع نم ؟أ ىلع رثكألاف ، ىنكس وأ 0 ىبقر

 ك هدعب نرم هثراولو ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

 كلذ وحن وأ ديملا اذه وأ ةلخنلا هذه وأ ( رادلا هذه كترمعأ : رخآل

 وأ ) كتبقر ةايح يف يأ ( ىبقر كل ) يه ( وأ ىرمع كل يه وأ كتايح )
 ص دارملا يدؤتقلا ظافلألا نم كلذ ريغ وأ “رادلاك نكسي امم ناك اذإ ( ىنكس

 ىلع ) انموق رثكأو انباحصأ رثكأ ( رثكألا ) هنأ ملعا ( ف ) كلذ تققحت اذإو

 لوعفمل ءانبلاب رمعأ : اضيأ لاقيو ى ديدشتلاو لومفملل ءانبلاب ( رمع نم نأ
 يبأ نع ؤ ( هدعب نم هثراولو ) اهعيب هلو هتايح ةدم ( هل وهف ائيش ) زمهلاو

 نبا نع ديز نب رباج نعو هلا دبع نب رباج نع اغالب ديز نب رباج نع ةديبع
 ايأ ه : قلع هللا لوسر نعو ى هدعب نم هتثرولو هل وهف ائيش رمع نم : سابع

 رع يأ ى فذح هيفو )١' « ادبأ اهاطمي يذلل اهنإف هبقعلو هل ىرمع رع لجر
 ثيداحأل هعم هبقعل وأ يأ وأ ىنعمب واولا وأ “هبقعلو هل ىرمع رع وأ هل ىرمع

 لمح بماولل اهعوجرب لوقي نمو “ سابع نباو ةريره يبأو هللا دبع نب رباج
 قالطإ هيلع لمحو كبقعلو : بهاولا لوقب دييقتلا نم هرهاظ ىلع ثيدحلا
 ص «هدعب نم هتثرولو هل وهف ائيش رع نم»: ثيدح لثم « دبالل اهتابثإ ثيداحأ
 تناك تمقو اذإ ىرمملا نأ تملع اك روهمجلاف ‘ كثراولو كل يمه : لاق نإ يأ

 ةعامج تمعزو « كلذ طارتشاب حرص نإ الإ ‘ لوآلا ىلإ عجرت الو ذخآلل اكلم

 روهمجلاو ةيرهاظلا خيش مزح نا اهتبثأ دقو “ حصت ال اهنأ ىلإ ةيرهاظلا دواد

 )١( يقهيبلا هاور .
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 ادبع رمعملا ناك ول ىتح تابهلا رئاسك ءيشلا تاذ ىلإ كيلمتلا هجوتي هنأ ىلع

 الف ص ةعفنملا ىلإ هجوتي :. ,ليقو “ بهاولا فالخم هقتع ذفن هل بوهوملا هقتعأف

 هبكلسي لهو “ ممدقلا يف. يفاشلا كلام لوق وهو “ هل بوهوملا قاتعإب قتعي
 يف كلمتلا : ةيفنلا نعو ى ةكلاملا دنع ناتياور ؟ فقولا وأ ةيراملا كلسم

 ةيفنحلا نع يورو ى ةعفنملا ىلإ ىبقرلا يفو ص ءيشلا تاذ ىلإ هجوتي ىرمملا

 نع نمحرلا دبع نب نابيش نع معن يبأ قيرط نم ثيدحلا ظفل و ى ةلطاب اهنأ
 : هللا دبع نب رباج نع فوع نب نمحرلا دبع نب ةملس يبأ نع ريثك يبأ نب ىيحي
 يبأ ةياور يف يرهزلا دازو « ١" هل تبهو نم اهنأ ىرمملاب للع يبنلا ىضق »
 نعو “«ثيراوملا هيف تمقو ءاطعىطعأ هنإل اهاطعأ يذلا ىلإ عجرت ال» : ةملس
 عجرت ال'١٢ءاهيطعأ يذلل اهنإفهبقعل و هل ىرمع رع لجر اميأ »: قلع هنعيرمزلا
 ىرمملا امنإ رمعم قيرط نمو“ ثيراوملاهيفتقوءاطعىطعأ هنأل اهاطعأ يذلا ىلإ

 يمه : لاق اذإ امأف « كبقعلو كل يه : لوقي نأ قلع للا لوسر زاجأ يتلا
 ةملس يبأ نع يرهزلا نع ثيللا نعو ى اهبحاص ىلإ عجرت اهنإف تشع ام كل
 ىلإ وأ ،؟يلإداع تم نإ : لاق ولف هبقعل و رمعأ نمل يهو هقح اهيف هلوق عطق دقف
 ص ثيدحلا قالطإلو ص دساف هنأل ص طرشلا ىفلو ةبحلا تتحص تم نإ يتثرو

 رمعملل ةتباث اهنأ يأ ص '"« ةزئاج ىرمعلا » : قلع يبنلا نع ةريره يبأ نعو
 رباج نع ءاطع نعو ىاهيفميملا رسكم رّسمملل آقح الهدعب هتثرولو ةيناثلا ميملا حتفب
 . ؤي اهلهأل ثاريم ىرمملا » : ك هنع هللا دبع نبا

 . هحام ناو يذمزقلا هاور ) ( ١

 ٠ هركذن مدقت ) ( ٢

 ٠ دواد وبأ هاور ( ٣)

 . دواد وبأو يذمرقلا هاور ( ) ٤
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 هذه كترمعأ : لوقي نأ : اهدحأ : لاوحأ ةثالث ىرمملل : ةسصفاشلا تلاق

 ى رادلا ةبقر كلميو فالخ الب حصتف كبقعل وأ كتثرول يهف "تم اذإف ى رادلا
 بمهاولا ىلإ دوعت الو “ لاملا تسبلف الإو ه:ةرول رادفاف تام اذإف ى ةبه يهو

 يفف .هاوس ال ضرمتي الو ىرمع كل اهتلعج : هلوق ىلع رصتقي نأ :اهسناث ؟ لاح
 هل لدتو “ روهمجلل بسنو هتحص ديدجلا وهو ايههحصأ نالوق يمفاشلل هتحص

 ءاش نإ ابيرق يتأي ثيدحلاو « نيرجاهملا نورممي راصنألا لعج : رباج ةياور

 "تم نإ يتثرولو آلإ تداع "تم نإف : لوقي نأب هيلع ديزب نأ : اهثلاث . هللا

 بسنو يرهزلا ةياور هتنبو ةيعفاشلا نم ةعامج هتحَجر ‘ طرشلا ىغل و حص

 يف ىرمملا : كلام نعو ى ةتقؤملا نود ةقلطملا ىرمعلا حصت : دمحأ نعو
 يبأ بهذمو ت لاحب اهتبقر اهيف كلمت الو الثم رادلا عفانمل كيلمت لاوحألا عبجج

 .روهمجلا دنع ىنعم ناتدحتم ىبقرلاو ىرمملاو < ةسصفاشلاك ةفىنح

 ىبقرلاوىرمملا:افوقوم سابع نبا نع مهدنع حيحص دنسب يئاسنلا ىور دقو

 ال : ةياور يفو ىبقرلا فسوي وبأو دمحمو ةفينح وبأو كلام عنمو ى « ءاوس

 نم يئاسنللو ى هتثرول وهف ائيش رمعأ وأ ائيش بقرأ نمف اورمعت الو اوبقرت

 ص ىبقرلاوىرمملا نعإقلإ للا لوسر ىهن :ءاطع نع ميركلا نع ليئارسإ قيرط
 متلعف نإف كتايح كل يمه : لجرلل لجرلا لوقي : لاق ؟ ىمقرلا امو : تلق

 بيبح نع ءاطع نع جيرج نبا قيرط نم هجرخأو السرم هجرخأ ى زئاج وهف
 وهف هبقرأوأ ائيش رمعأ نمفىبقر الو ىرمع ال»: افوقوم رمع نبانع تباث يبأ نبا

 نبا نع هل بيبح عامس يف فلتخا نحل كمهدنع تاقث هلاجرو « هتاممو هتامح هل

 ال : ءانمم ناب بيجأو ، قيرط يف هافنو قيرط يف يئاسنلا هب ح رصف رمع
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 كل يه : لاق نإ الإ هثراول هاري الو كلذ زيجي ال لقألاو

 . كبقعلو

 سيلف “ عوجرلا نم ةيلهاجلا يف هنولعفي اوناك ام ىلع ةدسافلا طورشلاب ىرمع
 داشرإلا ىلع ةلومح يهنلا ثيداحأف “عوجرلل ةيضتقملا مهدنع ةفورعملا ىرمملا مهل

 :للع يبنلا لاقف ى نيرجاهملا نورممي راصنألا لمج : هللا دبع نب رباج نعو
 اهرمعأ يذلل يهف ىرمع رمعأ نم هنإف « اهودسفت الو مكلاومأ كيلع اوكسمأ
 لأسو ى ةيصفاشلا نع ةروكذملا ةثالثلا لاوحألا تلَصحتف ؛ هبقعل و اتسمو اتح

 هل رك ذف “ قلطأو اهكترمعأ : لاق نع ءاهقفلا كلملا دبع نب ماشه نب ناهلس
 اذإ ةزئاجلا يأ ىرمملا امنإ : يرهزلا لاقف ، ةزئاج اهنأ هريغو نسحلا نع ةداتق

 ؛ هطرش لعجي يذلل ناك هدعب نم هبقع لمحي مل اذإف < هدعب نم هبقعل و هل رمعأ

 ثيدحلا نكل لوصألا سايقنع ةديعب ىبقرلاو ىرمعلا ةزاجإ:قاذحلا ضعب لاق
 نمل ىبقرلاو اهرمعأ نمل ىرمملا » : للع هنع سابع نبا نعو « مدقم
 لثم دقعلل نراقملا عوجرلا لعجف « ١ هئيق يف دئاملاك هتبه يف دئاملاو اهبقرأ

 اقلطم اهجرخي وأ اقلطم اهيقبي نأ رمأو كلذ نع ىهنف ى هدعب ءىراطلا عوجرلا

 لاطبإ وحن وهو هل ةمغارم دقعلا حصو طرشلا لطب كلذ فالخىلع اهجرخأ اذإف
 توملا لبق ىبقرلاوىرمملا يف عوجرلا يف فالخلاو “ةربرب ةصقيف اك ءالولا طرش
 ضبقلاو لوبقلا طرش يف فالخلاو « بآلل زوجيو « ةبهلا يف عوجرلا يف فالخلاك

 نم روهلا هيلع امل قفاوم انباحصأ نم هريغو ةديبع يبأ لوقو ى اهيف فالخلاك

 نبا مهفلاخو « هبقعلو : لقي مل ولو هبقعلو هل بوهوملل ىبقرلاو ىرمعلا توبث
 :لاق نإ الإ هثراول ءارب الوكلذ زيجي اللقألاو) ى لاق اك هقفاو نمو زيزعلا دبع

 هدعب نم هدالوأ الو وه اهميبي الو دالوألا نم هفلخت نم يأ ، ( كبقعلو كل يه

 ٠ دواد وأ هارر ) ( ١
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 . .... ت هل بوهوملا تومب بهاولل ةعجار يه لب

 يفف اوعطقنا نإف٬ سبح يهلب اضيأ لوقلا اذه ىلعو ى اقلطم روهمجلا لوق ىلع
 لاملا تيب نكي مل نإو ؛ سبحلا ىرجم يرجت ىرمملا نأ ىلع « لاملا تيب
 :لمقو “هثراول وأ بهاولا اهبحاصل عجرت : لاق ى ةيراع : لاق نمو ى ءارقفلاف

 سرإف “ طقف هدالوأ ال مهلك هدعب نم هتثرول يهف هل بوهوملا ثراول تبث اذإ

 لب ) هدمب نم هدالوآلو : لاق وأ « هدعب نم هبقعلو : لاق ولو “ اهوعاب اوؤاش

 كبقملو : لقي م اذإ ( هل بوهوملا تومب ) هثراو وأ ( بهاولل ةعجار يم
 ء

 ٠ كث ر ١ و و ١

 لاق ص ىنكسلاو ىبقرلاو ىرمملا نع ينربخأف : تلق : « ةنودملا » يفو

 كترمعأ دق :لوقي نأ ىرمملا ىنعم ىلع ىبقرلا ىنعم ناك نإ : زيزعلا دبع نبا
 ء كل اهنأ ىلع ىنكس كل وأ ى ىبقر كل وأ ‘ ىرمع كل يهف كتايح رادلا هذه

 رمع نم : هنأ سابع نبا ىلإو ديز نب رباج ىلإ كلذ عفر هنإ ةديبع وبأ لاق دقف
 . هدعب نم هتثرولو هل وهف ائيش

 نم ةثرولل هاري الو كلذ زيجي ال ءاهقفلا نم هريغ ناكو : زيزعلا دبع نبا لاق
 ك عنم “ضمبوهنوزيجي هريغو يرصبلا نسحلا نإف ‘ لاق ك سل : تلق . ھ ( هدعب

 . رثكأ نوزيجملاو

 اذإ ىرمملا : لوقي نمم - يعخنلا يأ - ميهاربإ ناكو : « ةنودملا » يفو
 ميهاربإ لوقو “ كبقعلو كل يه : لوقي نأ الإ ةمجار يهف اهرمعأ يذلا تام

 وه نم لوق ىلع هلوق راتختو رشك هلوقب ذخأت كتيأر : هل تلق « ىدنع لدعأ

 فاصنإلا : لاق ى ةدبع وبأ : تلق : وه نمو : لاق ث اندنع لضفأ و هنم ربكأ

 سيل للخ الو هيف لخد ال يذلا يوقلا رمآلاو هب كءاج نمم قحلا لوق قحلاو
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 يبأ لوق نم ىوقأ ةوق يأو : تلق ‘ فمضلاو نهولا هيف لخدي امم هريغك
 نم هبقعلو هل يهف اضرأ رمع نم هنإ : اولاق ثيح انباحصأ نم هرمغو ةديبع

 ص ثيراوملا ليبس ىرمملا ليبس نأل : تلق ؟ هذه يف ةوق يأو : لاق ؟ هدعب
 الف سايقلا امأو ، اذكه لوقت نأ الإ ءيش ةوقلا نم اذه يف كل سيل : لاق

 : تلق ؛ ھ ا كتلاقم فمض مهل نيبتيو كنم نورخسيف هلهأ هيف ملكت
 يف عوجرلا بمهاولا دجي ال ايح ماد ام هل بوهوملا نأل ع فعض اذه يف سيل

 ثراولا كلم لخدت هتومبف عزنلا ىلإ لصوت ثرإلاو توملا نيب هخسف الو ىبق رلا

 هنإ : لقيلف & اهىف دحأ هعزاني ال ثىحس اهف عوجرلا تابثإ بمهاولا ءاش ولف

 كلذ وحن وأ ماع وأ رهش وأ ةعمج وأ موي وأ ةعاس وأ كتومل ةظحل ىقبت ىتح كل

 وأ ماعلا كلذ ةلغ هيلإ تدرو بهاولل عجر تام اذإف رثكأ وأ لقأ وه امم

 هيف تمقو ءاطع ىطعأ هنأ ثيدحلا رخآ يف مدقت دقو ى تقو ام هدر ام
 ةديبع يبأ مالك يف للخ الف هبف احردم وأ ثيدحلا نم نوكي نأ امأ ى ثرراوملا

 :لوقي نأ قلع هللا لوسر زاجأ يتلا ىرمملا امنإ : ثيدح يف نكل “ فعض الو

 .اهبحاص ىلإ عجرت اهنإف تشع ام كل يمه : لاق اذإ اماف ‘ كبقعلو كل يه

 لوسر لاق دقو نهوو افعض اذه نوكي فيكف : تلق : « ةنودملا » يقو

 قفتا ول زجاع اب : يل لاق ؟ هتامم دمبو هتايح هل وهف ائيش رسع نم : نلع هللا

 ص هنع ةبغرلا الو هيف سايقلاب ءاهقفلا نم دحأ هزواجي مل ثيدحلا اذه ىلع سانلا

 هجتي « ه ا هيف فلاخي نأ دحأل يغبني الف قلي هللا لوسر نم ناك ام لك هنال

 لمملا بجي لب ى هيلع اقفتم نوكي نأ ثيدحلاب لمعلا طرش نم سيل هنأب هيف
 نإ ولمملا بجوت داحآلا ةياور نأ الإ ًاداحآ اوناك نإ ولودملا قيرط نم درو امب
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 ةديبع يبأ نع درو ام لوبق زيزملا دبع نبا ىلع بجاولاف « ملعلا بجوت ال تناك

 سايقلاب مهضرامي الو ى ظفحي مل.نم ىلع ةجحوهفظفح نم نالءنيملسملا نم هريغو
 نوقفاوملا ثيدحلا اذه ىور دقو « رثألا دوجو عم رظنلل ظحال هنأل

 زيزعلا دبع نبا دري مل هنأب يدنع باجيو « هيلإ ريصملا بجاولاف « نوفلاخلاو
 ثيدحلا اذه نأ _ ملعأ هللاو - دارأ لب ى هيلع قفتملا ثيدحلاب الإ لممي ال هنأ

 :ةياور تمدقت اك هدىقب لمعىفهدّسقي رخآ ثيدح مل لب ى هيلع مهظفح رصتقي

 ؛ هبقعلو بمهاولا لوقب اهدّبقف ادبأ اهاطعي يذلل اهنإف هبقعلو هل ىرمع رع نم
 ركذ بمهاولا نأ ىلع لمحتف اذهب ديقت بقنملا اهيف ركذي مل يتلا ثيداحألاف

 اهيف ركذي مل يتلا ثيداحألاو نسح ريغ ريثكلا ليوأت نكل : تلق ى بقعلا
 “رم اك فوذحم ردقتب ثيدحلا اذه لوأيف ليلق اهيف ركذ يذلاو ةريثك بقنملا

 هثراولو هل وهف : سابع نبا لوق رظناو ى هدعب نم هثراولو : فنصملا لوق دمب
 رهاظلا يف دلولا بقعلاو بقملاب ةديقم تناك ول اقلطم ثراولل لمجت فيكف

 . رهاظلا فالخ ةثرولا نم فلخ نم قلطمب هريسفتو « ردابملا

 ايأر ناك اذإ ميهاربإ لوق نم كبجعأ لوق يأو : تلق : « ةنودملا » يفو
 هتايح لجرلل اهتيطعأ امنإ : لوقي هنأ ينبجعأ : لاق ؟ هيلع اممتجس ارمأ نكي ملو

 ص ءاطعب ليبسلا هيلإ مهل لعج مل ام مهل نوكي فيكف هدعب نم هبقعل اهلعجأ ملو
 ملوهتايحهل اهنأ يئانثتسا ةيراع اهنإ يلوق ىلع ليلدلا و«ةيراملا ةهج ىلعهيطعأ امنإ و
 الف توميف هتايح هلاهلمجينأ كدنع الدع اذه نوكي فيكف هتامم دعب هل اهلمجأ

 الو اهرمعأ يذلا اهبحاص نم ءاطعإ الب هتثرو ىلإ عجرت الو ةيطعلا كلت مصفنت

 هىف نروكي نأ الإ تفصو اك اذه نوكي نأ نكمي الو زوجي ال ام اذه ى ةبه
 ال وأ ص هيلع سايقلا مدقن ال يأ هيلع سيقن الف رثآلا مزليف لع يبنلا نع رثأ
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 اهنكس > تومأ ىتح رادلا هذه ىنكسب كل تيصوأ : لاق نإو

 الب تومت ىتح اهنكسأ : هل لاق نإ اذكو ى عجرتف تومي ىتح

 نإو ، هدعب نم هثراول يه : ليقو ى كل تيصوأ

 : لاق ؟ هههشأ ام هلع سدقن الو هملع رصتقن وأ > هدوح و مم سابقلا تبثن

 اهنأ باوجلا مدقت : تلق . ه ا ميهاربإ لوق يف رابتخالاف ءاهقفلا نم ناك نإ امأو

 . هتوم لبق اهدر ىلع بمهاولل ةوق الو ثراولا كلم لخدت هل بوهوملا تومب

 ناك اذإ معن : لاق ؟ ىبقرلاو ىنكسلا كلذك و : تلق « ةنودملا ه يفو

 الو نيفلاخلا ينمي اقرف اهنيب نوقرفي ءالؤه نإ : تلق “ ىرمملا ىنعم امهانعم

 سروكي نأ الإ ادحاو الإ هارأ ام : لاق “ ىرمملاك ىنكسلاو ىمقرلا نولمحي

 . ملعأ هللاو ئرمملا ىنعم ريغ ىلع هنوحضويو هنوحلصي ريسفت مهف

 : هل لاق وأ ) تومأ ىتح رادلا هذه ىنكسب كل تيصوأ : لاق نإو (

 بهاولا ( تومي ىتح ) هل بوهوملا كلذ ( اهنكس ) تومأ قح اهنكسأ
 . بهاولا ةثرو ىلإ ( عجرتف )

 اذإف ( كل تيصوأ ) ركذ ( الب تومت ىتح اهنكسا : هل لاق نإ اذكو )
 مهطورش ىلع نينمؤملا نأل «بهاولا ثراول وأ بهاولل تعجر هل بوهوملا تام
 كلم اهلوخدل ( هدعب نم ) هل بوهوملا ثراو يأ ( هثراول يه : ليقو )

 ؛هل بوهوملا توم لبق اهعزن بهاولا دجي الو ‘ هل بوهوملا توم درجمب ثرا ولا
 ىلإ تعجر تام اذإف “ تومت ىقح مودلا نم نكست نأ كل تصوأ : لاق نإو

 لقأ وأ موي وأ رهشب كتوم لبق ام ىلإ كل يمه : لاق نإو ى هثراو وأ يصوملا

 نكسأ : هللاق ( نإو ) ى اعامجإ هتوم دمب هل بوهوملا ثراول نكت ل رثك أ وأ
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 ىتح اهانكس هثرا و دحص ل اهبحاص توم لبق هل نوذأم تام

 . اهبحاص توم

 هل نذأ نم يأ ( هل نونام ) وه يذلا كلذ ( تام ) و تومأ ىقح رادلا هذه
 ىتح اهانكس هثراو دجي م اهبحاص توم لبق ( كلاملا توعع ىقح ىنكسلا ق

 رأ هثراو بيصي ال : لاق هنأكو ى اهانكسب ةقلعتم ىتح ( اهبحاص تومي

 ص هثراول اهتددر تام اذإف “ اهبحاص توم ىلإ اهانكس يل نإ : لوقي

 . ملعأ هللا و
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 . ...... .. ةيراعلا زاوج ةرس

 ( لصف )

 ةيراعلا يف

 للع يبنلا رامتساف ةنيدملاب "عزف ناك » : سنأ لوقل ( ةيراعلا زاوج نس )
 هاندجو نإ و ءيش نم انيأر ام:لاقف هبك رف بودنملا هل لاقي ةحلط يبأ نم اسرف

 سرفلاو سنأ مأ جوز وه ةحلط وبأ« ودعلا نم فوخلا عزفلاب دارأ و " ًارحبل

 « قابسلا يف انهر لمجي ذإ بولطملا وأ يشملا ءيطب هللا هقلخ يذلا وه بودنللا

 هجو هيف ربتعي مل مسا وأ بقل وأ“ حرجلا رثأ وهو هدسج يف ناك بدنل يمس وأ
 كشلاب فاطق هيف ناك وأ فطقي ناك بودلا : هل لاقي : ةياور يفو « ةيمستلا

 نوضك رب سانلا بك رف هدحو ضك رب جرخ مث هبكرف : ةياور يفو « يوارلا نم
 ىنعمو عزفلا بجوي “ءيش نم انيأر ام ءيش نم انيأر ام :هلوق ىنعمو ؟ هفلخ

 ٠ لمو يذمزقلاو ةحام نباو دمحأهارر ) ( ١
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 الإ هاندجو ام وأ “ يرجلا عساو سرفلا اندجو انإ « ؟رحبل هاندجو نإو : هلوق
 ص هيف عستا اذإ ملعلا يف نالف رتحبتو ى هتعسل ارحب رحبلا يمسو “ يرجلا عساو
 رحبل اندجو نإو : ةياور يفو « رحبلا ءاك دفني ال هيرج نآل رحبلاب ههبش وأ

 كلذ وهو رحبلا اندجو ىنعملا ناك ردقت مل نإو « اهريدقت ىلع ءاملا فذح

 هقنع يفو جرس هيلع ام يرع سرف ىلع ك يبنلا مهلبقتسا : ةياور يفو “سرفلا
 توصلا ىلإ مهقبس دقإقللع يبلا مهاقلتف ةليل ةنيدملا لهأ عزف : ةياور يفو “ فيس

 تلخد :لاق يبأ ينثدح : نعمأ نب دحاولا دبع لوقلو ؛ جرس ريغب سرف ىلع وهو

 كرصب عفرإ :تلاقف مهارد ةسمخ نمث رطق عرد اهيلعو اهنع هللا يضر ةشئاع ىلع

 ىلع عرد نهنم يلإ ناك دقوتيبلا يف هسبلت نأ ىهزت اهنإف اهيلإ رظنأ يتيراج ىإ
 ص هريمتست يلإ تلسرأ الإ ةنيدملاب نيقت ةأرما تناك ايف « للع هللا لوسر دهع
 ص ةنوشخ هيف نميلا دورب نم درب نوكسف رسكب رطفلاو ةأرملا صيمق عردلا

 ىنعمب هنآل هتعن وأ‘ عرد لدب نمثو « نطق عرد : ةياور يفو ى اعرد هيلإ فاضأ

 وأ مهارد ةسمخ نمثب يأ بوصنم وأ « ةسفل هفاضأ ضوع ىنعمب وه وأ “ نمثم

 بصنو لوعفملل ءانبلاو ديدشتلاب نمت : يورو ى مهارد ةسمخ هنمث يأ أدتبم نش

 ربكتت يأ لعافلل ينبملا ىنعمب لوعفملل ءانبلاب ىهزتو“مهارد ةسمخ موق يأ ةسمخ
 لوعفلل ءانبلاو ديدشتلاب نيقتو عوردلل نهنم يف ءاهلاو ءاتلا حتفب هتياور تذش و

 نكي مل ولو عردلا كلذ نوريمتسي اوناكو ى اهجوز ىلع فزت وأ حلصت وأ « نيزت
 هللا لوسر نإ : ةريره يبأ لوقلو ى “ايظع اهنورب اوناكف لاحلا قيضل نمثلا مظع

 ءانإب ودغت يفصلا ةاشلاو ةحنم «١' يفصلا ةحفللا ةحينملا ممن » : لاق للع .

 نبللا تاذ ءاقلا ناكسإ و ماللا رسكب ةحفللا و ةاطعملا ةقانلا ةحنملا ى ءانإب حورتو

 ( ١ ) يذمرتلا هاور ٠
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 معن: ةياور يفو“ةيفصلا : يورو « نبللا ةريثكلا يفصلاو « نبللاب دهملا ةبيرقلا
 ءيش سيل يأ_مهيديأب سيلو ةنيدملا نورجاهملا مدق امل : سنأ لوقلو ؛ ةقدصلا
 رام مموطمي نأىلع راصنألا مهمساق راقعلاو ضرألا لهأ راصنألا تناكو _مهديأب

 :سنأ نع يرهزلا لوقل و“ةنوؤملاو لمعلا مهنوفكيو ماع لك اهفصن يأ مهلاومأ
 هتالوم نميأ مأ للع يبنلا نهاطعاف اقاذع للع هللا لوسر تطعأ سنأ مأ نإ

 قذع عمج ةمجعم لاذ اهدعب ةلمهملا نيملا رسكب قاذعلاو « ديز نب ةماسأ مأ
 ينعي“ كردي م وأ كردأ رمثلا اهيلع ناك اذإ وأ اقلطم ةلخنلا وهو ناكسإف حتفب

 ربيخ لهأ لاتق نم غرف امل قلع يبنلا نإ : سنأ لاق ؛ طقف نهرام لكأي هتطعأ
 نم مهوحنم اوناك يتلا مهحئانم راصنألا ىلإ نورجاهملا در ةنيدملا ىلإ فرصناف
 ىطعأ و « ربيخ حتفب مجنانغتسال كلذ و“اهقاذع سنأ مأ ىلإ للع يبنلا درف مهرام

 صلاخ يأ هصلاخ نم : يورو “ هطئاح نم نهناكم نيأ مأ نلع للا لوسر

 ىتح هضرأ نم تالخنلا هيطعي لج رلا ناك قلع يبنلا نإ : سنأ نعو “ هلام
 ىلهأ نإو : سنأ لاق “ هاطعأ ام هيلع دري لعجف ريضنلاو ةظيرق هبلع تحتف

 للع للا ينناكو « هضعب وأ هوطعأ هلهأ ناك ام هلأسأف قلع يبنلا يتآ نأ ينورمأ

 بوثلا تلعجف نميأ مأ تءاجف “ نهيناطعأف يقل ينلا تيتأف نميأ مأ هاطعأ دق

 مأ اي : قلع للا ين لاقف ، نهيناطعأ دقو نهكيطعأ ال هللاو : تلاقف يقنع يف
 لمجف ص وه الإ هلإ ال يذلا هللاو الك : لوقتو ى اذك و اذك كلو هيكرتأ نميأ

 امنإو س هلاثمأ ةرشع نم ابيرق وأ هلاثمأ ةرشع اهاطعأ ىتح اذك و اذك : لوقي
 ةباطتسا للع داراف ى ةبقرلا لصأل كيلمتو ةدبؤم ةبه اهنأ تنظ كلذ تلعف
 لع هنم اعربت تيضر ىقح ضوملا يف اهدزي لاز امف كلذ دادرتسا يف اهبلق
 ورمع نب هللا دبع لاق ى اميركتو افرش هللا اهداز « ةناضحلا ىقح نم اهل اماركإ و

 نم ام زنعلا ةحينم نمالعأ ةلصخ نوعبرأ » : للع هللا لوسر لاق : صاملا نا
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 '١ةنجلا اهب للا هلخدأ الإ اهدوعوم قيدصتو اهباوث ءاجر اهنم ةلصخ لمعي لهاع

 تيمشتو « مالسلا در نم زنملا ةحينم نود ام اندد صف : ةيطع نب ناسح لاق

 افف ثيداحألا هب تدرو امم يأ هوحنو قيرطلا نع ىذألا ةطامإو « سطاملا
 نوكي نأ ةيشخ اهماهبإ يف ةكحلاو ‘ ةلصخ رشع ةسمخ غلبن رأ تعطتسا
 باوبأ نم ءيش رقتحي ال نأ و“ريخلا باوبأ نم اهريغ يف آادهزم نييعتلاو بيغرتلا

 . لق نإو ربلا

 اهرجاؤن : اولاقف نيضرأ لوضف انم لاجرل تذاك : هللا دبع نب رباج لاق
 اهحنمىل وأ اهعرزبيلف ضرأ هل تذاك نم » : للع لاقف ع فصنلاو عبرلاو ثلثلاب

 ىللإ يبارعأ ءاح » : يردلا دمعس يبأ نعو اي هضرأ كسميلف ىبأ نإف هاخأ

 له : لاقف ديدش اهنأش ةرجهلا نإ كحيو : لاقف ةرجهلا نع هلأسف للع ينلا

 لهف : لاق 0( معن : لاق ؟ اهتقدص يلطمتف : لاق 0 معن : لاق ؟ لبإ نم كل

 : لاق & معن : لاق ؟ اهدرو موب اهبلحتف : لاق ى معن : لاق ؟ ائش اهنم حنمت

 ىرقلا راحبلاو '"« ائيش كلمع نم كرتي نل هللا نإف راحبلا ءارو نم لمعاف

 قفرأو امل قفوأ اهدرو موي ةقانلا بلحو « راجتلا ءارو نم :يورو « ندملاو

 مهيلع تبجو نيذلا ةنيدملا لهأ نم سيلو ةنيدملاب ةماقإلا ىلع هعياب نيجاتحملل
 هللا لوسر جرخ » : اهنع هللا يضر سابع نبا نعو « ةكم حتف لبق ةرجهلا

 امأ : لاقف ص نالف اهارتكا : اولاقف ؟ هذه نمل : لاقف اعرز زتهت صرأ ىلإ قلع

 )١( هجام نباو يذمرتلا هاور .

 )٢( يذمرتلا هاور .
 )٣( يقهيبلاو نابح نبا هاور .
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 ةنومضم ه : ةياور يفو ص « ةدودرم ةيراع » : تلت هلوقل

 ة دؤم -_ » ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

 مالكلا مدقتو '١«امولعم ارجأ اهيلع ذخأي نأ نم هل اريخ ناك هايإ اهحنم ول هنإ
 هحالس هل ريعي نأ ناوفص لأس امل ةيمأ نب ناوفصل (ل هلوقل ) و ةعرازملا ىلع
 . ( ةادؤم ةنومضم : ةياور يفو ث هدودرم ةيراع ) ناوفص ىبأف

 ةيمأ نب ناوفص نم راعتسا هنأل للا لوسر نع يور » : « ناويدلا » يفو

 نيح هل لاقف ربيخ ةوزغ نزاوه ىلإ جرخ نبح هيلع لمح امو اهتادأو عرد ةئام
 هنع ءاجو ‘"« ةادؤم ةيراع : هل لافف ؟ ةيراع مأ دمحم اي بصغأ : هيلإ اهبلط
 معزلاو < يضقم نبدلا و ى ةدودرم ةحنملاو ةادؤم ةيراملا » : لاق هنأ نلع

 نع مه نيذلا نيلصملل لدوف { : : لاقف هباتك يف ىلاعت هللا مذ دقو اي مراغ

 : ليقو ص ةاكزلا : ليق ى '؛'ه نوعاملا نوعنميو نوءارب مه نل نوهاس مهتالص
 نيذلا نيسحي الو » : " لاقو “ تيبلا ةينآو حسملاو سأفلا لثم نوعاملا وه

 هب اولخب ام نوقوطيس ممل رش وه لب مهف ريخ وه هلضف نم هللا مهاتآ امب نولخبي

 لحن نميف تلزن اهنأ باتكلا يف ركذو ع ةاكزلا لضفلا كلذو "ه ةمابقلا موي
 رتل يبنلا ةنس يهو ى ةادؤم ةيراملا : مهضعب لاقو ى هلام لضفب ةبارقلا ىلع

 ةاش توص “ ةعباسلا ءامسلا مهتاوصأ ذفنت ةثالث : لبقو “ سانلا نيب ةيراج

 تلعج اذإ ةنامألاو 2 مولظم توصو ى هللا هجو ءاغتبا اهبلحي نل لجر اهريعي

 )١( هجام نبا هاور .

 )٢( ملم هاور .

 )٢( مم ءاور .
 ) ٤( نوعاملا : ٧

 )٠٥( نارمع لآ : ١٨٠ .
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 يرسأ ةليل تررم» :لاق هنأ لع للا لوسر نع يورو ى ةنايخلا ىلع دبلا اهيف

 لاجر : لاقف ؟ ليربج اي مه نم : تلقف بشخلا لثم رانلا مهلك أت لاجر ىلع يب
 . اي مهدياب تانامأ نولكأر

 يفبني الو سانلا نم مهريغو ناريجلاو ةبارقلا نيب لصي فورمم ةيراملاو

 بلط : اضيأ ليقو « ريغتسملا نم لضفأ ربعملا : ليقو © اهيلإ جاتحا نمع اهمنم
 ءالقعلا نيغلابلا سانلا نيب ةزئاج ةيراملاو “ رقفلا ثروي سانلا دنع تببلا تاذ

 اوريمتسي نأو اوريعي نأ ءالؤهل زئاجو « ءاسنلاو لاجرلا نيكرشملاو نيدحوملا

 ريمي نأ دحأل زوجي الو لاملا عيبضت نم زوجي ال ام الإ ديبعلاو نيناجملاو لافطألل

 لافطألا نم ريمتسينمل زوجي الو“لاملا عييضت نعىهن وإ يبنلا نآلهعيضي نمل هلام
 دسبملا رامتسي الو نيناجملاو لافطآلا ءايلوأ و مهتاداس نذإب الإ ديبعلاو نيناجملاو

 . ه أ هللا مسا وأ نآرقلا هيف بتك ام لكالو فحاصملا الو نيك رشملل

 خلا ''؛ه نيلصملل ليوف » : ىلاعت هلوقل ةبجاومالسإلا لوأ ةيراعلا تناكو

 عفدل بوثلا ةراعإك ضراعل بجت دقو « ةلاصأ ةبحتسم تراصف اهبوجو خسن مش

 هتوم ىشخي مرتحم ناويح حبذل نيكسلاو قيرغ ذاقنإل لبحلا ةراعإو درب وأ رح
 ى رفاكلا نم ملسملا دبعلا ةراعإك هركت دقو ى مرحلا نم ديصلا ةراعإك مرحت دقو

 ةراعإلا حصتف : ليق ى ةعفنملا كلمي نوكي نأ ريعملا يف طرتشيو مرحت : ليقو
 نكل عافتنإلا هل حيبأ امنإو ث امل كلام ريغ هنأل ربمتسملا نم ال رجأتسملا نم
 يف هليك و ةرامتسملا ةبادلا بك رب نأك هليك وبو هسفنب ةعفنملا ءافيتسا ريعتسملل

 )١( يقهيبلاو دواد وبأو يراخبلاو ملسم هاور .
 ( ٦٢ ) اهركذ مدقت .
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 اهريعتسم مزلو ‘ ةنامأك اهنأل > نامض بح وم هف سيل : لقف

 . دعت وأ عييضت الب تفلت نإ ابنمضيو ث اهبرل اهدرو اهظفح

 مكحو ص رشابملا ةطساوب هيلإ عجار عافتنإلا نأل همداخ وأ هتجوز وأ هتجاح
 الب ولو هريغ وأ وه اهفلتأ وأ ةيوامس ةفآب ريعتسملا دي يف لبق تفلت اذإ ةيراملا

 بجي لام اهنألو “ هريغو دواد وبأ هاور«ةنومضم ةيراملا»ه ثيدحب نايضلا ريصقت

 هىف نوذأم لايعتساب تفلت نإف موسلا ةهجي ذوخأملاك هفلت دنع نمضف هكلامل هدر

 حمحصلاو “هيف نوذأم ببسب فلتلا لوصحل نمضي مل نيداتعملا بوك رلاو سبللاك
 هيف عييضت الو هنم هيلع ةقاط ال امو“ هللا لبق نم تآب ريعتسملا ىلع نامض ال نأ

 ىلع ناوفص نم ةراعتسإلا ثيدح لوأ اك هريغو دواد يبأ ثيدح هيلإ لوؤيف

 ةريخألا ةياورلاب ثيدحلا يف يأ ( هيف سيل : ليقف ) فنصملا لاق اك فالخ
 بجوم ) ةادؤم ةنومضم : هلوق يف وأ « ىلوألا ايس الو ةادؤم ةنومضم يهو

 (اهظفح اهريعتسم مزل) هنأ ةادؤم ةنومضم اهنوك ىنعم ( و ةناصأك اهنأل نايض
 همزل اهظفحي مل نإ هنأ ىتح هدي لخدي مل امم هريغ لمهي اك اهلمهي الف هدي امل وخدل

 الو هنع اهسبحي الو اهكلمتي ال (اهبرل اهدرو) ةنومضم اهنوك ىنعم اذهف اهمرغ
 ينعأ اهبرل اهدرو اهظفح همزل ةرابعلا لصأو « ةادؤم اهنوك ىنعم اذهف اهفلتي

 ربع هنكلو « قلع يبنلا وه هيف ريمتسملاو ثيدحلا ىلع مالكلا نآل « قلع يبنلا
 ى ةدرلاو ظفحلا بوجول ةراعتسالا ةيلعب نذؤيلو ريعتسم لك مميل ريعتسملاب

 نم اهليبس ىلع ةيراج ةيراع وه ناوفص اي كنم هتبلط يذلا لاملا نأ ىنعملاو
 . كنع اهفلتأ ؤأ اهسبحأ الو اهمضأ ال درو ظفح

 نإ ) اهريمتسم ( اهنمضي ) الف درلاو ظفحلا ةيراعلا ليبس ناك اذإ ( و )

 ةنومضم هربخ أدتبم ةيراع نوكي نأ لمتحيو ( ,دعت وأ عييضت الب تفلت

 ةيراع وأ ام ةيراع وأ ةيراع لك ىنعملا نأ ىلع مومعلا ةركنلاب ءادتبالل عومسملاو
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 ريعتسملا نأ راتخلاو 2 كل اهيدؤأ ىتح نماض اهل انأ هانعم : ليقو

 وهو تفلت نإ اهنمض اهيف ىدعت وأ هيلع طرش وأ درلا طرش ىتم
 : ةنسلل قفاوملا

 درلاو ظفحلا تابثإك مالكلا اذه نوكيف ناوفص ةيراع لمشيف تناك ايأ
 اهليبس يأ درتو ظفحت ةيراع لك نآل ى كل اهدرأ : لاق هنأك ناهربب ناوفصل

 ىلع سيل ذإ يلدي انه هنآل ' تابثإلا يف ةركنلل مومعلا لكشي الو ظفحلاو درلا

 يهف تضرف ةيراع امأ : كلوق ةقيرط ىلع لب « ةنومضم يراوملا:كلوق ةقيرط
 مزلي ال ام ناوفص نم ةرامتسالا يف هسفن مزلأ يللع هنإ ( : ليقو ) “ ةنومضم

 ثيدحلا ىنعم وأ ةادؤم ةنومضم : هلوق ىنعم يأ ( هانعم ) و « هربعيل ربعتسملا

 عييضت الب تعاض ول اهنإ ىقح ( كل اهيدؤأ ىتح نماض اهل انأ ) ةياورلا هذهب
 لخدت اهنأ ةنومضم اهنوك ىنعم نوكيف كل اهمرغأ هللا لبق نم ءاج ابب ولو
 ( راتخاو ) ؛ اقلطم ال هسفن ىلع هطرش هنأل ص نامضلا همزل : لوقنف يتمارغ
 ىلع وه ( طرش ىتم ريعتسملا نأ ) خلا هانعم ليقو : هلوق يف يناثلا ريسفتلا وهو
 ىدعت وأ ) ربمملا هبلع هطرش يأ لومفملل ءانبلاب ( هيلع طوش وا درلا ) هسفن
 لمتحيو اهظفح يف رصق وأ ريعتسملا هطرش وأ نامضلا هسفن ىلع طرش ( اهيف
 ىلع نينمؤملا نأ نم ( ةنسلل قفاوملا وهو تفلت نإ اهنمض ) يدعتلا يف هلوخد

 تدازو ى ةنامألا باب نم ةيراملاو دمتب الإ ةنامألا يف نامض ال هنأو « مهطورش

 طرش اذإ اهمرغ همزلي ناكف ع عافتنالل اهذخأي هنأ ثبح نم ةنامألا ىلع ةوق
 وأ دمتب الإ اهناممض هيلع طرش ولو .ةنامألا نمضي الو “ ريعتسملا هطرش وأ درلا

 اذإ ع رشلا يف هنامض مزلي ال ام لك يف فالخلا اذك و « اهنمضي : ليقو ى عيبضت
 راتخلا لباقمو ص نهرلا باتك يف ثحبلا هيف رم اك سكعلاب و نامضلا طرش
 وأ اهنيب اطورشم نايضلا ناك ولو ع عيضي ملو دعتي مل نإ ةيراملا نامض مدع
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 نامضلا ريغ هلصأ امو ص نامضلا ريغ اهلصأ نأ ىلع ءانب لوق وهو ايهنيب درلا طرش

 هنامض لطبي ال انومضم ناك ام لصأ نأ اك ي هنامض هيف نايضلا طارتشا بجوي ال

 راتحا لباقيو “ نمض نامضلا طرتشا اذإ هنأ رثكألاو ع ثحبلا يف "رم اك طرشلاب
 ‘عيضي ملو "دعتي ملو اهنامض طرتشي مل ولو ةيراملا نامض مزلي هنأ رخآ لوق اضيأ

 باوجلا يف لاقيو ى )١' « تذخأ ام "درت دي لك » : لع هلوقب اذه ىلع لدتساو
 ةيراع: يللع هلوق ينعأ : بابلا ثيدحو « هسبحت وأ نوخت نأ اهل زوجي ال ىنعملا
 ىلع ةيراع وه ناوفص اب كنم بولطملا لاملا نأ ىنعملا نأ ىلع ى ةادؤم ةنومضم

 ںوكي نأ لمتحيو “ عييضت البو تعاض نإ اهمرغ نم اهيف عورشملا اهقيرط
 .ىتح نماض اهف انأ هانعم نإ : لبقو : هلوقب خيشلاك فنصملا دارم وه لوقلا اذه

 نكت مل ولو : خيشلا لوق هيلع لدي اك س ةيراملا يف'يتنس وه اك يأ كل اهيدوأ
 ام هسفن مزلأ هنأ ىلع هانلمح اذإ نكل ؛ ه ا ريرغت هيف ناك لوقلا اذهب ةنومضم

 لالدتسالا اوركذو « فنصملا مالك هب ترسف اك ربرغت هيف نكي مل مزلي ال

 لحم ال ه : لل هلوق اهنمضي ال نم ةححو : اولاقو : « ناوبدلا » ىف نيثيدحلاب

 ريمتسملا هب عفتني امنإ راعتسملا ءيشلاو '"'ص هسفن ةبيطب الإ ملسم ءىرما لام

 هعضت نأ كايإ وأ هزرحأ وأ هدر : هبحاص هل لاق نإو ‘ هبحاص سفن ةبيطب

 ال: لوقي نم مهنمو ى نماض وهف فلتف ريمتسملا لك كلذ لاق وأ نماض تنأ وأ

 هرضحمب ء ءيشلا بحاص ريغ كلذ هل لاق نإو « هلبق نم ببسلا ناك نإ الإ نمضي

 . ه أ انامض هىلع بجوي ام هريغ لوق يف سيلف

 )١( دواد وبأ هاور .

 هبلع قفتم )٢(



 سمخ لمحف الثم آًربث تايثح رشع اهيلع لمحيل ةباد راعتسا نمو

 . . ض نالوق ؟ اهلك وأ طقف اهثلث نمضي لهف ةرشع

 يفو“لكلا فلتك روكذملا فالخلا ىلع نومضم ةيراعلا ضعب فلت نأ ملعاو

 طرش نإ عييضت الو دمت الب هل تربعتسا امب اهضعب فلت وأ هل تربمتسا امب اهفلت
 . طرتشي مل نإ نامض الو « فالخ هب اهنامض

 رسكنا نإ و : هيلع نامض الف هتاذ يف ءيشلا كلذ صقن ام « ناويدلا » يفو

 ؛هأ قيطي ال ام كلذ نمهلمحي م ام هيلعنامض ال : ليقو “نماض وهف لمملا كلذب

 ريغ عدوتسملا ىلع الو « لغملا ريغ ريمتسملا ىلع سيل : حيرش نع يورو
 ىرب الف « نئاخلا لغملاو « ةنايخلا لالغإلا : هريغو يممصألا لاق « نامض لفغملا
 . عييضتب الإ اهنامض

 ريعتسي نأ لثم دشأ وأ رثكأ هب لمعف ائيش لمميل انيش ( راعتسا نمو )
 ادم رشع انثا انفرع يف ةيثحلا ( لثم أرب تايثح رشع اهيلع لمحيل ةباد )
 اهيلع لمحف متاخ ةرشع لمحيل اهرامتسا وأ ، هيثح ( ةرشع سمخ لمحف )
 ريمش تايشح رشع اهيلع لمحيل اهرامتسا وأ « عاصلا وهو اموتخم رشع ةسمخ

 ىلإ اهيلع لمحيل اهرامتسا وأ ريعشلا نم لقثأ وهو احم تايثح رشع لمحف
 اهضعب وأ يه تفلتف ةنوشخو رعو هبف نكل هلثم عضوم ىلا لمحف اذك عضوم

 ( طقف اهثلث ) نمضي نأ لثم طقف هب فلاخ ام بوني ام اهنم ( نمضي لهف )
 سخلاو « ةرشع سمخ عومجملا ناك اسمخ داز امل هنآل ههبشأ امو فنصملا لاثم يف

 يف ( اهلك ) ةبادلا نمضي نأ لثم هلك هتفلاخ يف ثدح ام نمضي ( وأ ) اهثلث

 نايضلا نأ لوآلا هجو “اهضعب داسف وأ اهلك اهداسف يف (نالوق) ؟ هوحنو هلاثم

 ذوخأملا وهو هب رمأ ام دعتم هنأ ىناثلا هجوو“داسفلا يف اهرادقم ربتعيف ةفلاخمل
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 راتخملا ىلع نيع اع برقأ دلبل وأ ىمس امم لقأ لمح نإ نامض الو

 اهؤارك ال اهتميق همزلي لهف هاس ادلب اهيلع هلح يف زواج نإو

 اميلع ربجي وأ اهارتكا نإ

 هنأل هب رمأ ام ىتح ةيدعت هلك هلعف راص هريغ عم هلجال راعتسا ام عمج امل هنأل هب

 دلبل ) لمح ( وأ ىمس امي لقأ لمح نإ نامض الو ) هب فلاخ ام عم هب رمأي م
 ىلع ناكأ ءاوس فخأ وأ لقأ راعتسا امي لمع وأ فخأ لمح وأ ( نيع اع بوقأ

 ىلع)نمضي م ةنيدملل لمحف هلوق هل لدي اك ىرخأ ةهج ىلإ مأ لوالا دلبلا قيرط
 : ليقو ى اهريغ وأ ةباد نم هرامتسا ام ىلع ءاقبإو امفن هتفلاخم يف نأل ( راتخا
 ،هيلإ فلاخ يذلا كلذ يف هل نذأي مل ربعلاو نذإب الإ لحت ال لاومألا نآل نمضي

 مدع عم هيف هل نذؤي مل ام ىلإ ةفلاخلا هبف نآل انماض ناكل لثامم ىلإ فلاخ ونف

 هيلع هل راعأ ام فلاخ اذإ نمضي هنأ يدنع يذلاو « ةفلاخلاب ددجم عفن وأ ءاقبإ

 ىلإ لمح وأ هيلع راعتسا يذلا سنجلا كلذ ريغ نم فخأ لمح ولو ةبادلا بحاص

 ةراعإلا هيلع يذلا سنجلا نم لمح نإ نمضيال هنأو “ لوآلا قيرط ريغ برقأ

 ص لقأ لمحلا ناك ولو رعوأ برقألا عوضوملا ناك نإ نمض و هيلع ريعأ امم لقأ
 ام هرامتسا امب زواج وأ هامساتقو وأ ( هامس ادلب اهيلع هلمح يف زواج ناو )

 اذك و ث ةبادلا ةميق يأ ( اهتميق همزلي لهف ) ءارتكا اب كلذ لعف وأ هل دح

 كلذ لئاقلامزتلي دقو ءاركلا نم لقأ دئازلا نوكي دق هنأ هيفو ى اهريغ ةميق

 نم هل وأ امل ردقي ام الو هارتكا نإ هريغ ءارك الو ( اهارقكا نإ اهؤاركال )

 عمتجي الو رامملا ضوع اهنأل كلذ ىلع يتأت راعملا كلذ ةميق نأل ةزواجملا يف ءانعلا
 ةميقلا ىلع ( امهيلع ربجي الو ) ص ةميقلاو ءاركلا عمتجي الف ضوعملاو ضوعلا

 : هادقع اك قافتالا ثيح ىلإ ءاركلا نكلو“ ءارتكا ءيشلا ىرتكا نإ ءاركلاو

 ةميقلا ىلع ربجيو لوآلا باسح ىلع ال حيحصلا ىلع ءانع اهل ردقيف ةدايزلا امأ و
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 هراد يف اهطب رف 4 ىمسم لمحل اهراعتسا نإو ص نالوق ؟ ذخأن هب و

 لسرأ نمو { يدعتملا نمض تكلهف هنيعب اهيلع هلمحف رخآ يتاف
 ةنيدملل ةكم نم ًاماعط اهيلع لمحيل هتباد هل ريعيل رخآ ىلإ الجر

 ه رصمل ةكم نم :لوسرلا هل لاقف

 ةديبع يبأ لوق وهو ( ذخأن هبو ) ةرامتسا هراعتسا نإ ةزواحملا ءانع ةمىقو

 عفتنملا عافتنا هنع عيضي الف هبلع قاب ءيشلا بحاص كلم نأ ههجوو؛؟هللا همحر

 عفن الب ولو“ هيف نوذأم ريغ اف رصت هيف هفرصت الو هيف هل نذأ ام ىلع ةدايز هب
 ضوعملاو ضوملا عاتجا كلذ يف نأ ملسن الو ءاركلا يف كلذ ىلع مالكلا مدقتو

 (ىمسم لح اهراعتسا نإو ؛ نالوق) لتقلا ىلع ةمسقلاو لمحلا ىلع ءاركلا نأل

 رخآ ىتاف) اهيف اهطبرب مل وأ ( هراد يف اهطبرف ) ىمسم لممل ائيش راعتسا وأ
 يه ( تكلهف ) هل ربعتسا ام راعتسملا ءيشلا كلذب لمع وأ ( هنيعب اهيلع هلمحف
 الب لمع وأ لمح هنأل [ايدمتم هامس ( يدعتملا نمض ) ءيشلا كله وأ اهضعب وأ

 َايدمتم ىمسي ال نكل زجي مل هدحو ريعملا هل نذأ ول لب « ريمتسملا الو ربعملا نذإ
 نذأ نإو ى لومعملا وأ لومحملا ىقح يف ايدمتم ناك ولو ءيشلا وأ ةبادلا قح يف

 :لىقو“هريغبو هسفنب ةيراعلا مدختسي نأ ريمتسملل نآل ايدمتم سيلف ريمتسملا هل

 امم ناك وأ يريغ وأ انأ لمعأ :لاق نإ الإ هنذإب ولو هريغ لمع نإ نامضلا هيلع

 ضمب هذخأف لمعلل ءيش ريمتسا اذإو ى هسفنب لممي ال ريعتسملا نأ ريعملا ملعي

 . هراعتسا نم نذإ الب هذخأ ذإ نمض هل لمميل ةلمعلا

 رسكب لسرملا ( اهيلع لمحيل هتباد هل ريعيل رخآ ىلإ ذاجر لسرأ نمو )
 :(لوسرلا هل لاقف) الثم ( ةنيدملل ) الثم ( ةكم نم ) هريغ وأ ( اماعط ) نيسلا
 ) رصمل ةكم نم ) هريغ وأ اماعط اهىلع لمحم كتباد ه ربعتل نالف كيل ! ينلس ر ]
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 نإ لوسرلا نمضو تكله نإ اهنمضي مل ةنيدملل لمحف هايإ اهراعأف

 . ماعطلا بر ال رصمل لح

 ( لمحف هايإ اهراعاف ) نيسلا رسكب لسرملا لاق ام رثكأ وه ام كلذ وحنو

 ( اهنمضي مل ) هلوسرل هركذ امم اهربغ وأ الثم ( ةنيدملل ) نيسلا رسكب لسرملا
 هنألو ص لسرملا هل هركذ ام قفو ىلع هنأل ( تكله نإ ) هلسرم الو لوسرلا كلذ

 رسكب لسرملا( لمح نإ لوسرلا ) اه ( مضو ) لسرملا هرمأ امم برقأ ىلإ لمح
 ام فالخ ىلع هنكل رصمل ةبادلا بر هل نذأ ولو هنأل تكلهو ( رصمل ) نيسلا

 ملو ةلاسرلا فلاخ لوسر كلذ امنإو هل رمآلاو لسرملل لمحلاو هلسرم هركذ

 ناكف ىحلا هجو ريغ ىلع هل هترامتساف لسرملا رمأ ىلع عرفت لب هرمأب لقتسي
 رصم وهو هيلإ هل راعتسا امل لباق نيسلا رسكب لسرملا ناك ولو ى هيلع نامضلا
 ريغ وأ ( ماعطلا بر ال ) ةرامتسالا يف لوسرلا مالك داسف دمب ءاج هلوبق نأل

 نذإ عم رصم ىلإ لمحلا يف ناضلا لوسرلا مزل امنإو ى هلسرأ يذلا وهو ماعطلا
 لاق اك رصم ىلإ اهبلطي هلسرم نأ ةين ىلع هل نذأ امنإ هنأل هل ةبادلا بحاص

 هلح ةروص يف هارتف لوسرلا بذك و ةنيدملا ىلإ اهبلط لي كلذك سيلو لوسرلا

 فلاخ ولو رصم نم برقأ اهنوكلو : هلوسرل لاق ام ةقفاومل نماض ريغ ةنيدملل
 لجلا ءانع يف هبلاط ول هنأ رهاظلاو رصمل لمحلا نم اهبحاصل لوسرلا ركذ ام
 . لسرملا نمض ثمح نمض لوسرلا لمح نإو ى هك ردأل رصمل ةنيدملا نم دئازلا

 هبلإ اهبلجف ةباد هل ربعيل لجر ىلإ الوسر لسرأ نإو : « ناويدلا » يقو

 عجرو نمض تفلتف هلسرأ ام ىلع اهلمعتساف ملعي ملو هلسرأ ام فالخ ىلع لوسرلا
 لوسرلا هلإ اهبلج ام ىلع لمعتسا نإو ى هيلع عجرب ال : ليقو « لوسرلا ىلع
 هىففلاخ ام لك هترك ذ امو فنصملا هركذ يذلا كحلا يف اذكهو “ نمضب الف

 تناك ابذاك هلسرم ناسل ىلع ةيراعلا بحاصل ةدايزلا ركذو دازو هلسرم لوس رلا
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 ء اهبر هنمض هتدسفأ وأ الام دسفأف اهدلو اهعمو ةباد ىرتك ا نمو

 . هنم عقوو اهدلو در :هل لقي مل نإ اهريعتسم ةيراعلا يفو

 هلسرم هب هرمأ ام قفاو اذإ نمضي ال هنأ رهاظلاو « اهريغ وأ ةباد ةيراملا

 ىلع ةنيدملا نأ اك“ ةيراملا بحاص هىف هل نذأ ام قيرط ىلع نوكي نأ طرشب

 ةدج ىلإ ريعتسي نأ هرمأ نوكي نأ نمض كلذك نكي مل ولف « رصم قيرط

 امو نامزلاك قيرطلا ريغ يف ةفلاخلا اذك و فئاطلا ىلإ لمحو رصم ىلإ اهبلط و

 . لحو يشم هيف سيل

 ريفل اسفن وأ ( لام ) اهدلو ( دسفاف اهدلو اهعمو ةباد ىرتكا نمو )
 سفنلا وأ ( هنمض ) كلذك اسفن وأ ةبادلا كلت ( هتدسفأ وأ ) هل وأ ربمتسملا

 ةرجألا اهيلع ذخأ دق اهبر نأل نامضلا هيلع طرش نإ الإ اهيرتكم ال ( اهبر )
 ثدسفأ ام ىلإ هدر يرتكملا لقي مل ولو امل عبت دلولاو ةرجألا اهيلع دقع وأ

 ىلع نامضلا : هللا همحر لهس وبأ لاقو ص ىرتكملا هنمضي هنإف يرتملا مييضتب

 يرتكملا ىلع الو اهبحاص ىلع نامض الو 2 هدب يف اهنأل اقلطم يرتكملا

 يبأ دنع نمضي ( و ) اهلثم قثوي .نايام
 داسفإ يفو ( اهربعتسم ) لام وأ سفن يف ( ةيراعلا ) داسفإ ( يف ) هريغو لهس

 . يأ ( هل لقي م نإ ) اهداسفإ نامض ريعملا ىلع ا نإ الإ اهدلو

 همأل عبات هنآل ى دلولا نم يأ ( هنم ) داسفإلا ( عقوو اهدلو در ) اهريما

 هنأل ةمزال دسفأ ام ةمارغ تناكو داسفإلا نع هعنم همزل هدرب هرمأب ل اذإف

 داسفإ نمضي امرامتسا قلا همأ داسفإ نمضي اكف هدي يف همأ ةلزنمب ذئنبح

 امنإو ى دسفأ ام ال همأ تدسفأ ام نامض هيلعف هدرب ملف درلاب هرمأ نإو ى اهدلو
 عضوم لك نأ ةلأسملا لصأو؛اهبرل ةرجأ الب هدي يف اهنأل ريعتسملا ةيراعلا يف نمض
 لكو ى اهتيانجل انماض هيف نوكي تكله نإ ةبادلل انماض ناسنإلا هيف نوكي
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 ‘ ةنايد هلبق اهذخأ هيلع مرح نم قول ةيراع ادحأ راعأ نمو

 ، عوجرلاب قفانيو س ةدملا لبق ولو اهبر اهبلط نإ ةيراع درب كحيو

 وأ لوق ىلع اقلطم اهنمضي ةيراملا يفف « اهتيانج نمضي ال هيف اهنمضي ال عضوم
 ةيراملا نمضي ال : لاق نمو ى اهتيانج همزلتف لوق ىلع ناضلا وأ درلا طرش نإ

 يرقكملا دسفأ نإ و“ءاركلا يف فالخ مدقتو“اهتيانج نمضي ال : لاق اهريمتسم

 . نمض عيض وأ ربمتسملا وأ

 لاومألاو سفنألا يف ناويحلا دسفأ ام نامض ريمتسملا ىلع : « ناويدلا ه يفو

 هل نماض وهف عييضت ريغب تدسفأ امو « كلذب اهبحاص ىلع عجرب الو عيضت

 هنع بره نإ و « هبحاص ىلع لب هملع نامض ال : لسىقو « هبحاص ىلع هب عجربف

 نمض عيضي مل نإو هبحاص ىلع الو هيلع نامض الف حيصي هعبتي ملو هتقاط قوو
 . سفن وأ لام يف اهبنذب دسفت نأ لثم اهبحاص

 يأ ( ةنايد هلبق اهذخأ هيلع مرح نيعم تقول ةيراع ادحأ راعأ نمو )
 ىلإ لملاك اناكم وأ ناك انامز نيعملا دحلا نيعملا تقولاب دارأو ى هللا نيبو هنيب ايف
 كحير هنإف كحلا يف امأ ( و ) ص ةيراع ةربإب ةبجلا ةطايخك لعف وأ اذك عضوم

 ام ةدملاب دارأ و ‘ دحلا فذحف دحلا وأ ( ةدملا لبق ولو اهبر اهبلط نإ ةيراع درب
 تقولاب ديرب نأ زوجيو ، دحلا قلطم يف نامزلاب ديقملا دحلل آلايعتسا هلمشي

 اهيف ( عوج رلاب قفانيو ) ، هيلع سايقلاب هريغ مكح ذخؤيو نامزلاو ةدملاو
 اوفوأ اونمآ نيذلا اهيأ اي » : العو لج هللا لاق ى دهملاب ءافولا بوجول
 نولعفت ال ام نولوقت ل اونمآ نيذلا اهيأ اي » : العو لج لاقو ، 6١١ ه دوقعلاب

 ) ١ ) ةدئاملا : ١ .
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 ريعملا تام نإو ريعتسملل ءافولاب هيلع مكحلا بوجو مكاحل رهظتساو

 هلو هريعتسم نم هوبلط ش . ىماتي مهيف ًادالوأ كرتو لخ ءاعو

 . . . . . . . . . ‘ اح هف

 . ١ نولعفت ال ام اولوقت نأ هللا دنع اتقم ربك

 ( ريعتسملل ءافولاب ) ريمملا ىلع يأ ( هيلع كحلا بوجو ماحل رهظتساو )
 ضقن ىلع ةناعإ دحلا لبق درلاب كحلا يف نأل « هللا نيبو هنيب اهف هيلع بجو اك
 نإ الإ ص انموق ضعب لاقو ى خيشلا وه كلذ رهظتسمو “ ةيصعم هضقنو « دقعلا

 وأ هسفن وأ هديب لام وأ ريمتسملا لام هب دسفي ثبح نم درلا بلط ريعملا ناك
 ةباد رامتسا نمو :هلوق يف يتأي اك كلذ هبف نمأي ام لصي ىتح در الف هريغ سفن

 عوجرلا زيجل بسانملا وه اك هيف لخد ولو دعولاب ءيش بجي ال : ليقو “ خلإ
 هنيب ايف عوجرلا زوجيو : هيف اولاق ذإ « نا ويدلا ه لوق كلذ ىلعو ى ةبهلا يف

 . دعولا فالخإ نم يفبني ال ام الإ -تتقوي مل وأ هل تقو مكحلا يفو هللا نيبو

 يضاملاىنممب ناك ولو رمعمل ةملوعفملا ىلع بصنلاب ) ءاعو ريعملا تام ناو (

 ء لخحلاك لخلا رمغو ) لخ ( ءاعو راعأ يذلا تام نإو : لاق هنأك لأ ةلص هنأل

 مكنب وأ بايغ وأ نيناجم وأ ( ىماتي مهيف أدالوأ كرتو ) ءاعولاك ءاعولا ريغو

 باب نم متيلاك رضاحلا لقاملا غلابلاو هضعب وأ كلذ عومجب وأ « كلذك ةثرو وأ

 هوحنو ميتي ريغوهوهل زوحينأ ىلوأف“ متي تراولاو هيف كرتلا زاج اذإ هنأل ' ىلوأ
 ص رضحلا ءالقعلا غتلبلا هبلط ( هريعتسم نم هوبلط مم ) « ءاقبإلاب ةيصولاك كلذف

 لوزت نأب هعزنتب دسفي ) لخ هيف هلو ( كلذك مهلك اوناك وأ هوملطي ل وأ

 )١( فصلا : ٢ .
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 الو ء هلخ غرفي ىتح مل هدرب الف ربعملا ةاب هف هخبط ناف

 هغارف يف صرحي لب ص هيف هئاقب يف لاتحي الو هتوم دعب هيف ديزي

 ميقيلا ليكو روضح الب هعفدي الو

 نإ عزغلاب مرحي ذإ « لخلا لمع ةدم متت مل نإ ايس الو دسفي ال وأ الثم هتضومح

 (هخبط نإف )ال وأ عزنلاب دسفي ام هيف هل وأ مايأ ةثالث تضم وأ ةضومحلا هتلخد

 ىاطم خبطلاب ديرينأ لمتحيو ، خبط الب هيف هعنص وأ خبطلاب هلمع نإ لخلا يأ
 هعنص نإف : لاق هنأك « هنودب وأ خبطلاب ناك قلطملا يف دّنقملل آلايعتسا عنصلا

 يف هلمع الخ ولو عزنلاب دسفي ام ريعملا ةايحب هيف لمج وأ ( ريعملا ةايحب هيف )
 يذلا ءيشلا كلذ وأ ( هتلخ غرفي ىتح مهن هدري الف ) هبلإ هلقن مث رخآ ءاعو
 القع ارضح افلب ملك اوناك نإ اجس الو ى دسفي ال وأ عزنلاب دسفي امم هيف
 ناك اذإو “ غرفي ىقح كرتي نأ كلذ يف لصألا نأ عزنلا مدع هجوو ى نيملاس

 الو هتوم دعب هيف ديزي الو ) ‘ كلذ ريغ عم ىلوأف ىماتيلاو توملا عم كلذ
 رخآ لخ نم لكأي وأ هنم لكألا ليلقت دعتي نأ لثم ( هيف هناقب يف لاتحي
 ‘ ( هغارف يف صرحي لب ) هلك أ كرتي وأ هربغ نم الخ يرتشي وأ هدنع الثم

 نع جرخ ام صقن الب هلك دعب امل هنيح نم ءاركلا نمض داز وأ لاتحا نإو

 روضح دالب ) ةثرولل وأ دالوألل ( هعفدي الو ) كلذ لبق ام ال ةدايزلا و لايتحالا

 ىتحف اوددعت نإف ى هتفيلخ وأ مكبألا وأ بئاغلا وأ نونجملا وأ ( ميتيلا ليكو

 ةريشملا ىلعف ليك و وأ ةفيلخ نكي مل نإف ى مهفئالخ وأ مهلك مهؤالكو رضح
 نم ناك نمل هعفد هل : لسىقو ضيقنل لكو وأ فلختسب نأ كلذب موقي نم وأ

 نرومأم ريغ ولو هل همفدي : ليقو ى انومأم املاس القاع اغلاب ارضاح ةثرولا
 همف لعج هنأ ىعدا نإ ريعتسملا لوق لوقلاو ، نومأم دجي مل نإ هيلع دهشيو

 . هيف نومأم هدي يف هنأل يدنع هيلع نيمي الو ى ابح ريعملا ناك تقو
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 هتيزك لجل ًاقز وأ هسبليل ابو وأ اهيلع لمحيل ةباد راعتسا نمو

 ام دح ال ءارحصب هاقلي نأك هرضي ل نإ هعاتم ذخأ هربعماف هف

 { "دعتم ريغ هنأل هيف وأ هيلع لمحب وأ هب رتس

 وأ وه ( هسبليل ابوث وأ اهيلع لمحيل ) ةنيفس وأ ( ةياد راعتسا نمو )
 تيزك وأ ( هتيزك لمحل اقز وأ ) هريغ سبل وأ سبللا قلطمل “ راعتسا نأب هريغ

 هريغ تيز وحنل وأ هريغل ولو تيزلا وحن قلطمل وأ هتيز وحنل هرامتسا نأب هربغ
 ؟رض ذخألاب هيلع عقوي ال ناك نإ يأ ( هرضي مل نإ هعاتم ذخأ هريعماف هيف )

 (ءارحصي ) ريعتسملا ريعملا دجي يأ (هاقلي) ةنكاس نونو ةحوتفم ةزمهب ( نأك )

 لوسمفملل ءانبلاب ( هب رقسي ام ) ربعتسملا اهيف ( دجي ال ) هرضي ثبح اهريغ وأ
 حتفو لعافلل وأ دربلا وأ رحلا هرضي نكل دجي وأ « هذخأ ول هسفن رتسي ام يأ

 نيسلل ىلوألا ةحتف تلقنف رتتسي لصألا نأ ىلع ةروسكم ءاتلا ديدشتو نيسلا
 ريدقت وأ ىفتخا ىنعم هنمضتل امزال يثالثلا نم لعافلل وأ ةيناثلا يف تغدأف

 هتباد ذخأ ول ( هيلع لمحي ) ام اهيف دجي ال ( وأ ) هسفن هب رتسي ام يأ لوعفملا
 نإف ( هيف ) لمحي ام اهيف دجي ال ( وأ ) اهيف لمحي ةنيفس هيف دجي ال رحب يف وأ
 ةيراعلا ذخأ ريعملل سيلف اهوحنو ةلثمألا هذه ىف اك ربمتسملاب ارئاض ذخآلا ناك

 نإ كلذل عيب وأ ءارش وأ ىرخأ وأ ةيراع نم هب يفتكي ام دجي ىتح هلهمي لب
 لممتسا لب ( دعتم ريغ ) ريعتسملا يأ ( هنأل ) كلذ هبشأ ام وأ عيبلا دارأ

 ولو اهيف ىدعت ولف لحي ال ررض كلذ يف عزتلاف اهبحاص نذإب كلذ يف ةيراملا

 عضومل لمحلل ريمتسي نأ لثم هب هرضي ناك ولو اهذخأ ريمملل ناكل نذإ دعب

 هرضي ةلاحب اهعزن اهبحاص دارأ مث اهيف لخد ةيراع لك اذك و « هزواجف اذك

 هلايمتسا ءارك همزلو روكذملا لاثملا دح ىلع ىدعت نإ الإ عزنلا دجي ال اهعزن

 . دحي ال ثح هىلع ءارك ال : ليقو ى عزنلا هيف دجي ال لحم يف ولو هعنم دعب
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 ألم يف انايرع هكرتي ولو هقراس نم هعزن هلف بوث هنم قرس نمو

 نإو هيف ام قارهإب نإو هبر هنم هذخأي ةيباخ وأ قز قراس اذكو
 نأ لبق هبحاص هنم هعزني مل هل حيبأ هجو ىلع دحأل هقراس هعاب
 . .. ...... ... س .اعو وأ ًاسابل دجي

 نإ هبصاغ وأ ( هقراس نم هعزن هلف ) بصغ وأ ( بؤث هنم قرس" نمو )
 اذكو) دربلا وأ رحلاب تومي وأ (ام يف انايرع) عزنلاب ( هكرتي ولو ) هيلع ردق
 ( هيف ام قارهاي نإو هبر هنم هذخاي ) كلذ بصاغ وأ ( ةيباخ وأ قز قراس

 وأ اهقرس ةباد اذك و « بيرق نم ولو هيف غرفي امم يتأيل هرظتني نأ همزلي الو
 وهو هعضوم يف اهيف ام ءاقلإ هبحاصلف اهيلع لمحف “ كلذك ةنيفس وأ ى اهبصغ
 طلغ الو لالدإ الو نذإ الب لمعلاو بصغ وأ ىرس لك اذك و ى رحلا وأ ربلا

 قلطملا ءيشلل ريمضلاو هاركأ وأ هراعأ وأ ( هعاب نإو ) “ ةقرسلاو بصفلاك
 نهيلع ساقيو ص ةثالثلا دحأ وأ ةيباخلا و قزلا و بوثلاب ليشمتلاب هيلع لولدملا

 نوكي لوآلا لاتحالا ىلعو “ءاعو وأ [۔اىل دحي نأ لبق دعب هلوق هل لدي اك هريغ

 ال نمم امهدسسع وأ هبصاغ وأ ( هقراس ) الثم ءاعو وأ اسابل دجي نأ لبق ريدقتلا

 دحأل ) هعابف ءارتكاو ةرامتساك يعرش هجوب هديب ناك ولو عيبلاب هيف هل نذإ

 هنأ هل هتحابإ هجوو « دحأل هل يفو ى هجول حيبأ يف ريمضلا ( هل حيبأ هجو ىلع
 هعيب يف هل نوذأم الو همئابل كولمم ريغ وأ قورسم وأ بوصغم ءيشلا نأ ملعي م

 .( ءاعو وأ اسابل دجي نأ لبق هبحاص هنم هعزفي مل ) اعرش
 شرأ وأ نبَد يف هاطعأ وأ هاركأ وأ هراعأ وأ هقدصآ وأ هبهو اذإ اذك و

 نذؤي مل وأ “ بوصغم وأ قورسم هنأ هنم هذخأ نم ملعي ال ثبح كلذ ريغ وأ

 هلمعب لخد وأ هيلع لمح وأ عزنلاب دسفي ائيش هيلإ لقتنا نم لعف اذإف ى هيف هل
 روذعم هلمعتسم نأل عزتلاب هسفن وأ هلام دسفي ثيح هعزن هبحاص دجي مل هب
 < هبحاص هصعزنيف هنع هب يفتكي ام دحي ىتح ملعلاب كردي ال ام هلع مدعا
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 . , هقاقحتسا دعب هلمعتسا ام ءارك همزلو : هنيصحت يف دهتجيلو

 ع كحلا يف ( هقاقحتسا دعب هلمعتسا ام ءارك همزلو هنيصحت يف دهتجيلو )

 . قاقحتسالا لبق ام اضيأ همزليف هللا نيبو هنيب ايف امأ و

 ةدلب ىلإ اهبك ريل وأ اهيلع لمحيل ةباد هل رامتسا نإو : « ناويدلا » ىفو

 لمحيالف ةقفرلا يف ناك نإ و ى هيلع رجحف قيرطلا ضعب ىلإ اهيلع لمحف ةمولعم
 هسفن ىلع فاخو هدحو ناك نإو هيلع لمحي ام دجو نإ يأ « كلذ دعب اهيلع
 كلذك و ص هيلعرجح نبح نم هتباد ءانع هيطعيو هب لغتشي الف هلام ىلع وأ فلتلا
 كلذك و اهءانع هيطعيو اهبك رب ال نأ اهبحاص هيلع ,>=حف اهملع ودعلا هدرط نإ

 .اهءارك هيطعيو هب لغتشي الف رحبلا طسو يف هبلع رجحف هل اهراعأ نإ ةنيفسلا

 ص اهب عفنتسي ال نأ هيلع رجحو هل اهراعأ نإ ةيعوألاو ةيسكألا كلذك و

 ادءارك هيطعيو هب لغتشي الف دجي مل نإف هلام هبف لمجي وأ سبلي ايف دهتجي هنإف
 ريعمل نأبلوقلا بساني امنإ لئاسملاهذه يف ناوبدلافهورك ذ ام: تلق .ها رجحلا دعب
 يذلا رخآلا لوهيا يفو “ للا نيبو هنيب اهف امأ و « كحلا يف ءافولا لبق عجرب نأ
 كردي الف “ للا نيبو هنيب ايف الو ‘ كحلا يف عوجرلا هل سيل هنأ خيشلا هرهظتسا

 باحصأ "نأ الإ ؟ةرورضلا لاح فيكف « ةعسلا لاح يف ولو ى رجحلا دعب ءانعلا

 كلذلف ڵ ةرم اك كحلا ينو“ للا نيبو هنيب اهف عوجرلا هل اوزاجأ « ناويدلا »

 . رحجلا دمب ءانعلا كردي هنأب : اولاق

 أ اودارأ مهلملو . ه ا لوصألا يف ةيراملا نوكت ال : « ناويدلا » يفو

 يف لاكشإ ال نأ ًازئاج الصاح اهانعم ناك ولو ى اهيلع قلطي ال ةيراملا ظفل
 'يباب « نراويدلا » يف اوتبثأ اك دربو هب عفتني نمل رجش وأ ضرأ وأ راد ءاطعإ

 دراولا ناضلا اوعار مهنأك و ص ةيراع اهتيمست تدرو دق لب “ نذإلاو كاسمإلا

 وأ وه اهدسفأ نإ الإ هديب تناك نم ىلع لوصألا يف نامض الو « ثيدحلا يف
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 :هلصاح املاق ذإ لوصألا يف خيشلا اهتبثأ دقو“هلفط وأ هنونجم وأهناوبحوأهدبع

 هنيعب فرمي ال ام لكو عاتملاو ناويحلاو رودلاو نيضرألا يف نوكت ةيراملا

 . هتمفنم تحببأ و

 هوانع هلف “ لجألا مامت لبق هجرخأف ، لجأل نكسيو ينبي نأ نذأ نإو

 نإو “ ضرألل عبت ضقنلاو “ هطرش هل متي م هنأل جراخ نم ضقن ةميقو
 نمضقنلا ةميق هل سبلو ى ال : ليقو ى هئانع رجأ هل : ليقف لجألا دعب هجرخأ

 . جراخ نم ضقنلا ةميقو هؤانع هلف لحؤي . نإو 0 جراخ

 ؛ ضقنلا ةميق همطمي تح هحارخإ هل نكب ل ابضرأ راعأ نإ : « رثألا » يفو

 ءانبلاف كءانب ضقنأ : هل لوقيو لجألا لبق هجارخإ هل نكي ل لجأ نإو

 ريملل ءانبلا لوآلا لوقلا ىلعو ى اقفتا نإ الإ هلقن هملعو ى اذه ىلع ريعتسملل

 ضرألا بحاصل دعب نوكيو لجأ ىلإ لكأيل نذإب يدولا ورغ نإو لجأل

 هنآل ضرألل ةمسق الب ضرألا يف اهبحاصل يدولاف اقفتي مل نإو ى اقافتا ىلعف

 ؛ هجرخأ اذإهسرغ ةميقو هؤانع هلف يدولا ريغ سرغ نإو « اهبحاص رمأب سرغ

 هلف لجألا لبق هجرخأ نإو ى هل ءيش الف لجألا دعب هجرخأ و لجأ نإو
 اقورعهل نأل هبحاصل نيعم يدولا ن أ قرفلاو « جراخ نم لخدأ ام ةمىقو .ا

 ىلع ةلقتنم ا ہأل ةنيعم ريغ سورفلاو ضرألا بحاص هجرخأ اذإ هبحاصل وهف
 نذأ نإو ، ضرألل ةعبات يهف لوألا مسالا فالخب ىمست اهنأل ى لوألا اهلاح ىلع

 . هيلع تبث دقو هعنمي الف قيرطلا زوجي نأ

 ضرألاو هل نوذأملل عفن اذه نآل ى هنذإب ءاملا زآوج نإ ةيقاسلاو رهنلا اذك و
 لكو ؤ ررض كلذ نأل « دصح ىتح هعنمي الف هنذإب ثرح نإ اذك و 2 اهبحاصل
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 ىمستو ص داسفب ةياغلا لبق عطقت ال ةياغ ىلإ ةمفنم لكو كلذك ةعفنم

 هفالتإب عفتني ايف ةراعتسالا نوكت الو ى اكاسمتساو اكاسمإ لوصألا ةيراع

 نأ زوجيو “ ضرق كلذ لب بورشملاو لوكأملاو مهاردلا و رينزاندلاك

 نونجم وأ متي نم هرمأ يلو نم لام ربعي نأ هل زوجي الو ، لفطلا هنبا لام ريعي
 رجألاو رباقملاو دجاسملاب سانلا لاومأ نم ةنامألاب هدي يف ناك امو « بئاغ وأ
 يف نوذأل الو ی ضارقلا لام بحاص نذإ ريغب الو كيرشثلا نذإ ريغب الو

 رأ عنملا هجو « نالوق نيدبقعلا دحأ يفو “ رجت ال فورعم اذه نآل « رجتلا

 . لعف نإ نمضيف فورعم كلذ

 هل نوذأملا دبمعللو ضراقمللو بئاغلاو نونجملاو متيلا ةفيلخل زوجي : ليقو

 كلةمعفانملكلذ لبق مهف راعأنمل ءالؤه لام نم مهديأ يف امم اوربعي نأ ةراجتلا يف

 ءىدتبي نأ هل زوجي :ليقو “ كلذ نم مهل ريعي الف همفانمل هل اوراعأ نإ و « لاملا

 الو هنم لضفأ وأ كلذ لثم هل رجي نأ لثم لاملا حلاصل لاملا كلذ نم ةراعإلا

 نع ةارادم هنم رصي نأ امأو ى هنع ةارادم مهلام ريعي نأ زوجيو ى هملع نايض

 ضمبل ضمعبلام لمعتسي الو هل لمفي امم رثكأ مهلامم عفتني الو هلام نع وأ هسفن
 ةعامجلاو ةعامحلل دحاولا ةي راع زئاحو > ةحلصملا رظن بسحح زوح : لسىقو

 نم ةيمستلا ةيراع زوجت الو ى اكرتشا امع هكيرشل كيرشلا ةيراعو ڵ دحاولل

 نم لجرلا ريعتسي الو ص رثكأ وأ تلق ى هنم ةيمست الإ ءيشلا ةيراع الو ءيشلا

 ص هبحاص نذإ ريغب هراعأ هنأ هبرتسي مل نإ زوجي : ليقو “ هريغ لام لجرلا
 تصقن وأ تدسف نإ اهنمض نذإ الب هيف لمعتست ام ريغ ىف ةيراعلا لمعتسا نإو
 هدبعك هل لمعي نم لكل ةيراعلا لوانيو “ صقنت ملو دسفت مل ولو ءاركلا همزلو

 نإف ى ال : ليقو “ نايض الو ريعتسملا نم نذإ الب اهذخأ مهلو « هريجأو هلفطو
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 ةلفغب عفتني الو ، مهوحنو ءارجألا نم اهدسفأ نم نايضلا مزل نذإ الب اهوذخأ
 اهريعي الو اهي ركي الو صحفلا نم دصلا هلمح اموةقانلا نيل لثم نذإب الإ ةيراماا

 ء ةيراع هنأ ريجآلا ملع نإ هانمض : ليقو ، ءاركلا همزلو نمض لعف نإو

 ى اجهتالغ ىركأ نإ اذك و ى ةقث لوآلا ناك نإ ناض ريجألا مزلي ال : ليقو
 كلاملا هزوج هنأ ىسع اهسفن ةيراملا اذك و « هب عفتني نأ هل ريمتسا نمل زئاجو

 . كلذ ىلإ

 ةيراعلا يفكلذ رك ذ انيمأ ريعملا ناكنإالإ كلذب عفتني الهنأ باتكلا يف ركذو
 : ليقو 0 ال : ليقو ث ةيراعلا ةراعتسا زوحت : ليق ، كلذك ةلغلا نأ رهاظلاو

 اهبحاص بلاطيو زبجملا دنع اهنمضي مل اهب لمع اذإو ى ةقث ديب تناك نإ زوجت

 ىلإ درلا همزلأ اهناض همزلأ نمو « عناملا لوق وهو ءاش نم : ليقو لوألا
 ةبيرلا و ابرلاو مارحلا باحصأل ربمتسي الو ءاشنم ىلإ اهدر تهاسنإ و ى اهبحاص

 ةراعتساو“ربدملاو هريغو ناويحلا نم هوركملا ةيراع زوجت و « مهنم ريعتسي الو

 وأ همأ وأ هابأ مدختسي نأ ناسنإلل حيبق هنأ الإ عاضرلاب وأ بسنلاب مرحم يذ

 . كلذ وحن وأ بسنلا نم ريبكلا هاخأ

 "دحيو ، اكله العف نإو ى اهيف نذإلا الو ‘ جورفلا يف ةيراعلا زوجت الو
 ذخأي : ىلع نب ىسوم لاقف . ةيراعلا ريعتسملا عاب نإو ى هبسن تبثي الو ينازلا

 ترأآل ث عيبلا رحلا وبأ متأو عئابلا ىلع يرتشملا عجريو يدقشملا نم اهبحاص
 . يرتشملا ىلع هل لببس الو لثملا هنم ذخأيف هنمآ ربعتملا

 هل مث همك احبف يرتشملا هنم نكمي نأ ريعملا ىلع : عيبرلاو ةديبع وبأ لاقو

 ردق.نرإ : ناثع خيشلا لاقو ى ريعتسملا ىلع يرتشملا عجربو هعاتم ذخأي نأ

١٣٤ 



 ايصتخيف عئابلا نيبو هنيب عمجيقح دجي الف هيرتشم نم هعاتم ذخأ ىلع ريعملا
 نمو“ اهنيب عمج نإ الإ هذخايالف الإو « ءاش نإ هيدفي : ليقو « ذئنبح هذخأيف

 ص اهيف يه يتلا ةدالولا نبل الإ بلحي الف دلت م وأ تدلو اهرمغ وأ ةاش راعتسا

 هنيح نم بسح ةنس لتجأ نإو ى اهلك لجألا نابلأ بلح لجأ هل لعج" نإ و
 رضي الو ةنسلا ةيقب اهبلح ةنسلا هذه اهبلحأ : لاق نإو “ لبقتسملا نم هلثم ىلإ
 كلذ حلصي ناك نإ الإ اهريغ دلو ىلع اهربجي الف اهدلو تام نإو ى اهدلوب

 فوصلاب الو جاتنلاب عفتني ال : ليقف ةلغلاب عافتنإلا يف هل نذأ نإو ى اهبحاصل

 امو اهب عفتني نأ هل نذأ نإو ى اهنم امهو عفتني : ليقو « ةلغلا نم اسيل اهنأل

 ةياعرلا هيلعو اهلصأك يمهو اهتلغ ظفح هيلعو هريغو كلذب عفتنا اهنع ماق
 ايف اهمنمي الو ضعبل اضعب لمعتسي الو ‘ فوخلا عضوم يف رطاخي الو يقسلاو

 لحف لممتسي الو نمض كلذب تكلهف ضعب ىلع اضعب لمح نإو « اهنيب
 . صقنلا نمض لمعف نإ و “ هرمغ لامل الو هلامل ةيراملا

 اهظفح الإو ص ريعملا رضح نإ اهتنوؤمو ةيراعلا ظفح رمتسملا ىلع سمل و

 “باغ وأ رضح هيلع عجرب ال : تلق : اهتنوؤمب اهبحاص ىلع عجرو اهيلع قفنأ و
 عوجرلا طرش نإ الإ هيلع عجرب ال : سابعلا يبأ عماج يف تيأر مث يل رهظ اذك

 اهعفدي الو نمض عبض نإ و“اهبحاص ىإ اهدرهيلعف هتجاح ىضق وأةدملا ت نإو

 نإو ص اهطابر يف اهطبرب الو « هريجأ و هتجوزو هدلوو هدبع نم اهبحاص رمغل

 انركذ نم عم اهلسرب ال كلذك و ص اهبحاص لصت نأ لبق تفلت نإ نمض لمف
 هل زئاجو “ لصت نأ لبق تفلت نإ نماض وهف لعف نإف “ لاملا بحاص نذإب الإ

 .تئش نم عم وأ ءيجي نم عم اهلسرأ : اهبحاصل لاق نإو ى نيمأ عم اهلسرب نأ

 ال : ليقو ى زئاجف مولعم لزنم وأ ةمولعم ةليبق نم آدحأ هل ىتمس وأ سانلا نم
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 لايعل اهعفدي نأ زئاج هنأ باتكلا يف ركذو « امولعم الجر هل نببي ىتح لعفي
 مضوم يف اهطبري وأ هتأرما وأ هريجأ وأ هدلو وأ هدبع لثم لاملا بحاص

 ولو نمضي : ليقو “ هيلع نابض الو هلايع نم دحاو عم اهلسرب نأ و اهطابر

 عضوم ىلإ اهبكريل ةباد هل راعأ نإو ى نيمألا اهيف ثدحأ نإ نيمأ عم اهلسرأ

 ء كلذ نم شحف ام الإ هحالسو هلحرو ابارش و ًامامط هداز اهيلع لمحي نأ هلف

 ىلإ اهدتقي الو “ نمض الإو اليلق ولو هربغ لام اهيلع كسمب الو اهفلع لمحيو

 الو « اببحاص هل نذأ نإ الإ اهيلع لتاقي الو هتباد ىلإ اهدّسقيو هريغ ةباد

 اهبرجي الو « زئاجف اهتيجنتل امأو ‘ كلذ ريغ ليقو « هسفن يجنيل اهيلع بر
 بارشلاو ماعطلا اهيلع عضي الو “ برشلاو اهيلع لك آلا هلو ى نمض لعف نإف

 يمهو اهيلع دمقي نأ هلو ى اهيلع دقري الو نآرقلا اهيلع أرقيو كلذ هنبح يف

 ءيش قيرطلا يف هل عقو نإو ، ىلصملا دنع وعديو اهبحاص رظني ناك اذإ ةفقاو

 ىلل عجريف هل عقو ام ذخأيف اهقوسي وأ اهدوقي نكلو ث هعوجرل اهبك ري الف
 قوسينأهل زوجي الو صخ ري نم مهنمو 2 اهبك ربش هنم عجر يذلا عضوملا كلذ

 ابنع لزني نكلو تفلت نإ اهيلع اهبلطي الو ؛ كلذ ريغ ليقو ط هناويح اه
 . قيرطلا ىلإ عجرب ىح

 .. ماجللاو نسرلا لثم اهب رضي ال امم اهبوك رل حلصي ام امل لعجي نأ هل زوجيو
 كلذاهىلع لمحف زاهجلا امل لعجي نأ اهبحاصهاهن نإف بتقلاو ةعدربلاو جرسلاو

 اهلع بك ر الو هملع نامض الو هاهن ولو امهل هلعحر نأ هل و > نامض الف ت۔طعف

 ثرحيل باودلا نم اهريغ عم اهنرقي الف اهيلع ثرحيل ةباد هل راعأ نإو « هرمغ

 يف اهلعجي نأ هل زئاجو “ كلذك دلبلا ةريس تناك وأ اهبحاص هل نذأ نإ الإ اهب

 ةادأ هل "درب الف باودلا عم اهلك ثرحلا ةادأ هل رامتسا نإو ى لامشلاو نيميلا
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 ص لعفيلف حلصأ كلذ ىأر نإ : لوقي نم مهنمو “ ضعب ىلإ باودلا ضعب
 ةدحاو لكل ةنيعم ةمولعم آلامحأ اهيلع لمحيل هباود هل راعتسا نإ كلذك و

 لمح درفلجرل ناك نإو“هنم رظنب زوجب : ليقو ‘ ضعب ىلع ضعب لمح لمحي الف
 اهبرضيو هرظن ردقيف اهيلع سرديل باود رامتسا نإو “ نمض ضعب ىلع ضعب

 ى اهتنسلأ الو اهمهاوفأ طبرب الو “ نمض اهحرج نإو « اه"رضي ال اك اريسي

 [الثيش اهيلع لمحيل ةباد راعأ نإو ص اهوحنو يلاحلا يف اهسوؤر لعج زاجو

 ناتكلاو فوصلاو“اهنحطف بوبحلا و اهسردف لبتسلاك هلمحي الف “هلاح نع رّتفتف

 ..يراوملا رئاس و اهلك تاراجيإلا اذك و ‘ نمض لعف نإ و ى ابايث اهلمعف نطقلاو

 نيرفاسم وأ نيميقم هل نذأ نإ الإ لايمألا اهب جرحي الف ةباد راعتسا نإو
 لمحي ةباد هل راعأف رفسلا يف اناك نإ الإ « رفاسم رخآلاو ميقم امهدحأ وأ

 هجوت يذلا دلبلا ىلإف تقوي ملو هرفس يف اهيلع لمحي هل راعاف رضحلا يف وأ اهيلع
 الف هناكم نم لقتنا دق يحلا دجوف يحلا ىلإ اهيلع لمحيل اهراعتسا نإو ى هيلإ

 .ةعدرب وأ زاهج وأ جرس وأ نسر اهيلعو اهدر نإو ى هك ردي ىتح اهيلع لمحي
 نمنكي م امب عفتني الو هبر هبلطي مل ام كلذب عافتنالا اهبحاصلف ديق وأ بتق وأ

 هل لمج فيسك ةيراملا رئاس اذك و « رايحلل بتقلاو لمجال ةعدربلاك اهزاهج

 امي عفتني الو دمغلا دريو ةغبصلاو ةعقرلا "درب الو . هغبص وأ هعقر بوث وأ دمغ

 . هل لمج اذإ ءيشلا كلذ بساني ال

 بات نإ هريغو هدي ق وه يذلا هصافقل بوصغملا و دراشلاو ىبآا ةراعإ زوحت و

 ك اهب عفتني الف ةي راملا ق ربعتسمل ١ ىدمت نإو > ضمقل اب لصحت بصاغلا ةئرهتو

 نإ و ى هملع رامعتسا ام ردقب ريعتسملا عفتنا ةدملا مست ل اذإ و ؛ عفتني : لبقو
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 نإ الإ ةباد بوك رو بوث سبلك هعوجر يف هب عفتني الف عضوم ىلإ ائيش راعتسا
 ام نمض هيلع هبحاص هراعأ ام فالخ ىون نإو ‘ هسفن يف ىون وأ هبحاص ملع
 ىلص هب ىلصيل ابوث راعتسا نإ و« فلاخي ملو فالخلا ىون نإ نامضالو هيلإ فلاخ

 هيلع تضقتنا نإ و “ اهريغ هب لصي الف ةالص ىلإ دصق نإو “ لقنلاو ضرفلا هب

 .هيلع تضقتنا يتلا يف هءارك يطعيو دمي هنإف اهاون يتلا ةالصلا

 ؛ محتسا اذإ هيلإ علطي الو أضوتي الو هيف ىجنتسي الف هسبلبل ابوث رامتسا نإو

 هب رزتي الو ائيش هيف لمحي الو « هب ساب الف كلذ نم ةفخ ام :لوقي نم مهنمو
 هيف دسفأ امو عافتنالا نمض لعف نإو “هدهمتي الوهدسوتي الو هيف دقرب نأ هلو

 “همطغي هنإف هدهمسل هرامتسا نإ اذك و“هدهميو همطغي هنإف هدسوبل هرامتسا نإو

 نإ هطيخمو هعقريو سجن هباصأ نإ هلسغي الو هب لصي الف سابلل هراعتسا نإو
 هراعتسا نإ الإ سبلي ام هيف دجي ماد ام هلمعتسي نأ هل زوجيوءءيش هيف عطق نإ

 رضحي وأ هلام وأ هسفن اهب نيزل ابايثرامتسا نإو ى اهزواجي الف ةمولعم ةدم ىلإ

 . يلحلا اذك و « كلذ ريغل اهب عفتني الو « زاج كلذ وحن وأ سرملا وأ قوسلا اهب

 لتاقي الف هكسميل هرامتسا نإو“لاتقلل وأ نيزتلل حالسلا ةراعتسا تزاجو

 وأ اباتك هل راعأ نإو ،هبلتاقي نأ زوجي : ليقو “ دسف ام نمض لعف نإو ى هب
 الو هاهنولو خسني هنأ باتكلا يف ركذو نذإب الإ خسني الو هيف أرق افحصم

 دسف ام نمض هسجن وأ هعطقب وأ هرسكب ربخي ملو ءاعو راعأ نمو “ هريغ هطمي
 هراعتسا اهف لعفي ام فلاخ نمو ائيش هيف لعجي هنأ ربمتسملا ركذي مل نإ الإ هب

 ةيراملا بحاص لعف زوجيو « قرتحيف رانلا هيف دقيف اصخ ريعتسي نأ لثم نمض
 اهقتعو اهريبدتو اهتراعإوإاهتراجاو اهقادصإو اهتبهو اهعيبو اهنهر نم هلك

 . يرستلاو ةعجرلاو ءادفلاو ىالطلاو اهحيوزتو

 _١٣٨_۔



 مهعنم م ًاليلق اونبف آرصق هضرأب اونبي نأ موقل صخش نذأ نإو

 نولغتشي الو ولعلا يف اوؤاش ام اونب تيب ردق اونب نإ : ليقف

 . . . . . . . نإو ز وجو 0 هبهنب

 نسحي نمل اهاطعأ نإ نمضي م اهب هل لممي نم ةيراعلا ريمتسملا ىطعأ نإو
 طرش نإو ‘ هديب لممي ال نمم هنأ اهبحاص ملع نإ الإ نمضي : ليقو “ لمملا
 راعتسا نإو ى اهتميق : ليقو ى اهتميق نم رثكأ ولو هلف اهدرب مل نإ ائيش ريعملا

 وأ ادص وأ آاضرغ هب برض نإ و « نامض الف رسكناف ودعلا هب برضف احالس

 اهتنبل هتلعجف ىلح ترامتسا نإو ى هل نذأ نإ الإ نمض ودعلا ريغ هل ضرع ام

 ترامتسا نإو“مهتفلحو نيبت مل نإ هتنمض اوركنأو اهل هترمتسا: تلاقو بهذف

 تناك نإ الإ نمضت مل يتنب ىلع قلعأ : تلاق نإو “ تنمض اهريغ ىلع تقلعو

 مألا نإف ى يلخلا بحاص كلذب ملعي ملو ءوسلا لخادم لخدت ةبرضم ةفيفخ
 الو هريعب نآ لاقتحال لمملا ىتمس نإ الإ ةيراعلا لمعتسي ال : ليقو “ ةنماض

 راعتسا نمو ى اهبر نذإب الإ اهنمض ةنامأ اهامس نإو “ نمض لمع نإف « لمعي
 بسرإ الإ ةيراملا سبحب رعتسملا ىلع نايض ( : ليقو “ نمض دفلل سبحو دمل

 . همنمف رمعملا اهبلط

 مهعنم مث ليلق اونبف ارصق هضراب اونبي نأ موقل صخش نذأ نإو )
 تويب ىلع لمتنملا مهئانب ف ناكو هل-وأ ا ونب يأ ( تيب ردق اونب نإ : ليقف

 فقست مل ولو اهؤانب "متو هتويب اونب مهنأ لصاحلاو © ولعو امس و تسب رادقم

 لخاد وأ جراخ نم ضقنلا ناك ( هيهنب نولغتشي الو ولعلا يف اوؤاش ام اونب )

 نإو ) ص مهعنم ولو اوؤاش ام اونبي نأ مهل عيبرلا وبأ زآوج يأ ( زآوجو )
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 نم ناك نإ مهجارخإ و جراخ نم ضقنلا ناك نإ اليلق اونب

 . جراخ نم هولخدأ ام ةمىق قو مهؤانع محلو 1 هومتأ ولو لخاد

 نم ضقنلا ناك نا ) امات اتيب اونبي مل نإو 4 طقف ( ليلق ) عنملا لبق ( اونب

 هلو ) اوعنتما رخأ اتويب اوديزي نأ مهعنمو تويب ضعب اونب نإو < ( جراخ

 رئاس نم وأ رصقلا كلذ ( لخاد نم ) هضعب وأ هلك ضقنلا ( ناك نإ مهجارخا

 مموانع محلو ) هلك رصقلا يأ ( هومتأ ولو ) اهبف ءانبلا مهل حابأ يتلا ضرألا كلت

 زوجيو ‘ جراخ نم هضعب وأ هلك هونب نإ ) جراخ نم هولخدا ام ةميقو

 اس ماد ام هتلفبو هب عفتنيو لجأ الب وأ لجال هب عافتنإلل لصألا كاسمإ
 كلذب عفتني الف ؟نج وأ تام نإو « لجأ نإ لجألا غلب وأ هعزن نإ الإ ابح

 عفتنتو سوؤرلا ىلع ال مجنابصنأ ىلعف “هدالوأ الإ هتثرو هب عفتني الو ‘ صخرو

 ولو ددمت ولو “ طقف هيبأ ردق نبالا دلو هب عفتنيو تبلجو تجوزت ولو هتنب هب

 . ةفيلخلل صخرو ى كسمتسملا ةفيلخ الو تنبلا دلو ال ىثنأ

 ام ةميق هلو ص لعف نإ هل ءانع الو نذإب الإ سرفي الو كسمملا ينبي الو
 ئ تويبلا ءارك هل زوجيو ، ضرآلا بحاص ىلع رجشلا ةاكزو ‘ جراخ نم لخدأ
 تبثت الو « اهعزنو هريغو كلملا جارخإ نم لعف لك هلف ضرألا بحاص امأو

 ثرح نأ هل نذأ نإ و ى اهعزن اهبحاصو وه كرديو هنذإب الو كسمملا ىلعةرذملا

 عنمي مل اهنهر وأ اهعاب نإو ى كلذ ىلإ لصي ناك نإ هل زاج ضرألا فصن
 مت اذإو ضرآلا ناصقن يرقشملا كرديو ةلغلا كلت بعوتسي ىتح هل نوذأملا

 ص مت نيح نم ضرألا ناصقن هبلعو كردي ىتح جرحي مل عرزلا كاردإ لبق لجألا

 يلو نم ضرأ يف ال اهصقن هيلعو ى لفطلا هنبا ضرأ يف نذإلا لجرلل زوجيو
 صقنلا هيلعو زاج هسفنل اهثرحف حلصأ هآر نإو ‘ حلصأ كلاذ ىأر نإ الإ هرمأ

 نيبو هنيب عرزلاف ضعب نذإب اهثرح نإو ؛ ءاكرشلا نذإب الإ ةكرتشملا ثرحم الو
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 صخرو ٢ مهنذإب الإ كيرشلا اهثرحي الو ‘ رذبلا نم مهبانام هل نوةدريو ءاكرشلا

 الف اعرز هل نيع اذإو « يراجلا ءاملاب ال رطملاب اهثرحي نأ ابئاغ هكيرش ناك نإ
 نذأ اذإو “اهرضي ال ناكنإالإهريغب ثرحي الف ءام ىلعهل نذأ نإو ‘ هريغ ثرح
 ثرحيف هل نذأ اذإو «سكملا اذك و « ةكسلابو لعفي الف ةاحسملاب ثرحلا يف هل

 نيتنس وأ ةنس ىقبي ام ثرحي الف نذأ اذإو ى اهلك لصفلا ثورح هلف لصف
 ةلبقملا يف تبنو ناويحلا وأ ةبالسلا هلك أ وأ دصحو ثرح نإو ى ةوفلاك

 يفتبنفدربلل تبني مل نإو“هل ليقو ع هل نوذأمللف كردأ نإو ى اهثرح اهبحاصلف

 كلذ دمبونيتنس ثكمولودصحي مل ام رذبلا بحاصل وهو اهبحاص هبلقي الف ةلبقملا

 . اهبحاصل

 اهاقس ولو هلبق هلو رذنلا ءاقاإ دعب ءاملا نم هعنمي الف هناب ثرح نأ نذأ نإو

 يف ببع كلذو ص كردي ىتح هيلإ لقتنا نم هعنمي الف هكلم نم ءاملا جرخأ نإو
 ىقح ىقس “نج" وأ باغ وأ هل نوذأملا وأ ءالا بحاص تام نإو “ ءارشلا

 قحتسا نإو ى هئام فرص ءاملا بحاصلف هكلم نم هعرز ج رخأ نإو « كردي
 ثبح هئام فرص ءالا بحاصل : ليقو « هقحتسم ىلع عرازلا هك ردب مل ءالا

 ىلإ يقسي نأ نذأ نإو “ ثرح لك هلف هئام ىلع ثرح نأ نذأ نإو ع ءاش

 ملو هئام ىلع سرغي نأ هل نذأ نإو ؛كردي مل ولو لجألا مت اذإ هعنم هلف تقو

 ايدو تيقب نإو ى آرجش وأ الخن سورغلا تومت ىتح هعنم دجي الف سرغف تقوب
 ترإو 0 ايهىلك وأ هنونح وأ امهدحأ تومب عنم الو { عنملا دحي ل نوصغ وأ زهت

 نم ءاملا .جرخأ نإو ى عنملا زاج ءاملا وأ يه هكلم نم اهجرخأ وأ « تقحتسا
 هئام فرص هل :ليقو “ ضعب تام ولو يبح امع عنمي الو عرزلا يف اكف « هكلم

 غلب اذإ هيف هوبأ نذأ ام فرصي نأ نباللو « تقوب مل وأ تقو نهلك نييح ولو
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 عضوم ف سرغي الو “ هضعب مدهنا ام ينبي الف « سرفي وأ ينبي نمل نذأ نإو
 ص فخأ وأ هسنج نم كلذ هل : ليقو ى يقابلاب عفتني لب ى فلخ اه يتلا ةتيملا
 هنإ ليعامسإ باتكلا يف ركذاو » : هلالج "لجشالاق نذأ نم دعولا فلخي الو

 ىف الإ نعمتحي ال ةثالث » : للع لاقو ١" ايبن الوسر ناكو دعولا قداص ناك

 اذإو "« نمتؤا اذإ ةنايخلاو دعو اذإ فلخلاو « ثدح اذإ بذكلا « قفانم

 نم كلذ ناك اذإ ةميق الو هل ءانع الف ی هجرخأف ءانبلا وأ سرفلا يف :هل نذأ

 يف هءانع متي مل نإف ى هئانع ىلإو اهنم هب عفتنا ام ىلإ رظني : ليقو ى ضرألا
 ال : تلق “ ضرألا بحاصل دئازلا “ةر هعفن داز نإو ى هلام نم هل همتأ هعافتنا

 : ليقو ى ءانبلاو سرفلا تقو هتميق هاطعأ جراخ نم كلذ ناك نإو هل هدرب
 هجارخإ ضرألا هيلإ تلقتنا نملو . هماقمب هتفيلخو لك ةثروو جارخإلا تقو

 هضرأ عيبي نأ ضرآلا بحاصلف هل نوذأملل كلذ ناك نإو 0 لوألا ىلع ءانعلاو

 هنيب رمألاف ى هملإ تلقتنا نم هجرخأ نإو ى هل نوذأمل ءانبلاو .راجشألا ىقبتو
 هضرأ عيبي نأ دارأ اذإو « لوآلا اهبحاصو هل نوذأملا نيب اك هلنوذأملا نيبو

 ضقنلا نأ اقفتا نإو “ حصي مل لعف نإو ى كلذ ةميق يطمي الف ى اهيف امو

 . هملع ةميق الو « زاج .هل رجشلاو

 هجولا يف الإ ائيش اهبحاص ىلع كردي الف ى ضرألا هل نوذأملا كلم نإو
 ضقنلا بحاصلو ءانملا لف عفتني ملف ‘ سرفلاو ضقنلا يف هل ءيش ال يذلا

 ىلع هؤانعف اهنم سورفلاو ضقنلا ناكو ضرألا تقحتسا نإو ى اهعيب سورفلاو

 )١( ميرم : ٥٤ .
 )٢( هيلع قفتم .
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 قحتسمىلعةعولقم سورفلا ةمىق كردأ و“كلذكف هنم تذاك نإ و ى هلنذأنم ىلع

 نملو ائيش كردي ل هرمأ يلو نمل وأ “ هسفنل هل نوذأملا اهقحتسا نإ و ى ضرألا

 وأ ضرألا بحاص ضقنلاو سورفلا قحتسا نإو كلذ يف هربغل ام هرمأ يلو
 ضرآلا بحاص اهقحتسا نإ هئانع نم هعافتنا بسحي و ءانعلا هل ن وذامالف هريغ

 دنع كلذكف عفتنا نإو عفتني مل نإ هل نذأ نم ىلع ؤانمف “ هريغ اهقحتسا نإو

 لوآلل قاقحتسالا لمجي مل نم لوق ىلع امأو « لوآلا نم قاقحتسالا : لاق نم

 سورفلاو ضقنلا ةميق ضرآلا بحاص يطعيو ءيش هل نذأ نم ىلع سيلف
 اذإو ع لكلا يف انركذ ام ىلع اهقاقحتساو ةيمستلا كلم جورخو قحتسملل

 يف “سرفلاو ءانبلا ةميق هاطعأ هجرخأ اذإف « عافتنالل ضرألا بحاص تقو

 تإو ط ءانعالو آلوأ ةميقلا هل : ليقو ڵ هك ردي : ليقو ى ءانع الو لاحلا

 ص ضقن ام هل متأو ، هعفن بسح اهنم سورفلاو ضقنلاو تقولا لبق هجرخأ
 لبق هجرخأو هنم كلذ ناك نإو ى ءانع كردي الف اليلق ولو عفتنا نإ : ليقو

 نذأ نإو ث ةدملا لبق هجارخإ دحي ال : لبقو ى لغتسا ولو ءانعلا هلف تةولا

 نإ و ص دافتسا امم ولو لك أي نأ زاج اذك نود ام وأ تقو ىلإ هلام نم لك أي نمل

 ال : ليقو ى لكألا ىلع ءاقبلا هلف ارجاشت نإو ى لك أي الف هاهن وأ نج وآ تام
 نذأ نإو ى هب هيرتشي ام ذخأي الف هلام نم ماعطلا دجي ملو ةميقلا هل لعج نإو

 نذأ نإ الإ لكألا ريغب عفتني الو مهريغ وأ هلايع معطي الف لكألا ين هل

 الف هلاح نع هريغ وأ ائيش هل نذأ ايف داز نإو ى هزواجي الف هل دح ام لكو هل

 ؛حاسفنا عيبهعاب نإ الإ هيلإ عجر ولو لك أي الف هكلم نم هجرخأ نإو ى لكأي
 هلف هب ىصوأ نإو « نهرلاكو رايخلا عيبك فوقوم العف هيف لعف اذإ لكأي الو
 هل لمجي ملو ائيش هلام نم لك أب نأ نذأ نإو « هل ىصوملا هقحتسي مل ام لك آلا

 ة ههني م ام : ليقو “ تارم ثالث : ليقو ى ةرم لك : لسىقو “ لك أي الف ةمقل

_١٤٣_ 



 اذه نم وأمامطلا اذه نم'لك': لاقنإ و « لك اي الف باغ نإ : ليقو ى باغ ولو

 وأ ةمسقلا هل لعج نإ الإ ى هنم لكأي ال : ليقو ى هلك أل هتجاح لك أ نانجلا

 مل نإ لعفي الف اليلق هنمبرشا وأ اليلق هنم لك" : لاق نإ و٤لك أي ام ردق ىمس

 هلعف دقو ى ةليلق اهلك ايندلا نأل ص هتجاح لعفي : ليقو « دارملا ليلقلا مك نيبتي
 : لاق نإو “ هفصن الو هلك هحي هحاص نأ ةرامالا ردابتل رظن همفو ى خش

 عضومل ماعطلا هعم لسرأ نإو ى اليلق لعفي : ليقو “ لمفي الف برج وأ قذ

 ةطوحلاو ص هل نذأ ايف هنظ رثكأ زواجي مل ام لك أ هفلبت ىتح هنم لك" : لاقو

 . كرتلا

 هتكلم نإ : لاق نإو ث "يلإ هلصوت ىتح هنم لكو يل رتشا : لاق نإ اذك و
 لعفي الف تئش ام هيف لمفإ : لاق نإو “ لكأي : ليقو ى لك أي الف هنم لكف
 هنم لك:هل لاق اذإ اك هربغل وأ هل ءاش ام لعفي : ليقو ث ارادقم هل نع نإ الإ
 . دارأ نم معطيو لك ن هنإف « تد رأ تقو لك معط أو

 ولو ى ال : ليقو ‘ ثلثلا نم نوكيو ثلثلا ىلإ هلاعفأ عجرت نم نذإ زوجيو
 لاق نإو “ ريصقتلا رادقم بقملاف ى بقع هذه بك رإ : لاق نإو ى هلقع حص

 اهبك رب : ليقو ى ارادقم هل نيبي ىقح الف اليلق وأ حيرتست ىتح اهبك رإ : هل

 : ليقو ى هل يمسي ىتح بكري الف ةلحرم بك رإ : لاق نإو حيرتسي ىقح
 نإو ص كلذ هلف ى ةقفرلا غلبت تح بك رإ : لاق نإو < نيرفاسملا لهنم بكرب

 لاق“سانلا ىلع لقثي نأ هلنسحي ال هنأ الإلزنإ:هللوقي قح بك ر اهبك رإ :لاق
 . )١'. { فيفخ نتل نيه نمؤملا ه : هقلع

 ٠ دحأو دراد وبأو مله هارر ) ( ٤

 -٤ا١٤-



 : لاق نإو ث نيمأ ريغ ولو هريغل هفرعي مل نإ عفتنا عافتنإلا يف هل نذأ اذإو
 ى انيمأ ناك نإ عفتني : ليقو ى انيمأ ولو عفتني الف هيف نذآ نأ هبحاص ل نذأ

 ام هل ىربل هريغ وأ هدبع وأ هلفط لسرأ نإو “ هقدص نإ نيمأ ريغ ولو : لبقو

 هنأ رهظف هل نذأ نإو ى هلف هبلق نكس نإ : ليقو ى هب لغتشي الف هب عفتني
 هنذإ حصي ال ثيحب وأ تام وأ "نج نإ : لثم زوجي ال نيح عفتنا وأ هكلم ريغ
 هسفنل لمجي ال ثبح لك أ ةنامألابهريغ هدي يف ناك وأ بضغف هل نذأ نإو “نمض
 ةيقاس زيجي نأ هل نذأ نإو ، ةنامأ هريغ ديب ناك اذإ لك أي ال : تلق « اليبس

 هعنمي الف راجشألا اهيلع تماق نإو ى هاهني وأ تقولا متي ىتح تزاج اهزاجأف

 هاطعأ هعفد مث ةرومطم هضرأ يف رفحب نأ هل نذأ نإو ى همنع : ليبقو ى دمب

 رئاس .اذك و < ءانع الف عفتنا نإ : ليقو “ عفنلا بسح عفتنا نإ و ى هءانع

 . ملعأ هللاو ضرألا بحاصل اهوحنو ةرومطملاو عفانملا

 ١٤٥ ) ج ١٢ - لينلا -١٠(
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 هعّيض نإ نمضو ض ردق نإ هيخأ لام ظفح ملسم ىلع بجو

 { رم ام ىلع

 ( باب )

 ملسملا لام ظفح يف

 نإ ) ىلوتم ريغ وأ ىلوتم ديحوتلا يف ( هيخأ لام ظفح ملسم ىلع بجو )
 قوقحلا باتك يف( "رم ام ىلع هعتيض نإ ) مكحلا يف ال هللا دنع ( نمضو « ردق
 هنأ حيحصلا نكل ؟ عرشلا عورفب بطوخ له “ فلخلل ملسملا ريغ ىلع اذك و

 ص ةداعو آبلاغ هريغو فنسملا باطخب عفتني ال هنأل ‘ هركذي ملف اب بطاخم
 ململل هركذي ملف ىبأي كرشملا "نأ الإ ‘ كرشملا مزل دحوملا مزل ام "نأ مولعمو
 صخرو « ملسملا لام ظفح بجو : لاقل راصتخاب هركذ دارأ ولو نمؤملا رك ذب

 ناك نإ الإ لام ظفح مزلي ال : ليقو ى ىلوتملا لام ظفح الإ مزلي ال نأ ضعب

 . « قوقحلا باتك » يف كلذ ىلع مالك مدقتو ى ةنامأك هديب

-٦}١٤- 



 "يلع: لاق نم > لئاسم نام قفأ هنأ هلللا همحر فسو يبأ نب دواد نع يورو

 هنأ “ مارح ةيلع وه وأ « ءيشلا اذه تمرح : لاق وأ « ينتمزل وأ ةبقر قتع

 . هلل : لوقي ىتح ثنح ولو ءيش هيلع سيل : لاق

 ناسنإلل يزجت عوطتلا ةالصو موصلاو ةقدصلا نم لفاونلا : لاق : ةسماخلاو

 ٠ سانلا تاعابت نم. هملع 11

 هملع ام "طحي اهبطمي نأ دارأ اذإ بوبحلا ةاكز : لاق : ةسداسلاو

 ٠ نيدلا نم

 لكف ةلماعلا لبق نم وأ ةيدعتلا لبق نم ةعابت هملع تناك نم : ةعباسلاو

 . نيمأ ريغ ناك ولو هيزجي هنإف كنع اهتطعأ وأ اهتعزن : هل لاق نم

 الو هعضوم فرعدقو باقف ناسنإلةعهدو وأ ةنامأهدنع تناك نإ : ةنماثلاو

 هيلع .سيلو ءارقفلا ىلع اهقفني نأ هعوجر وجر الو ى هيلإ لوصولا ىلإ ردقي

 . ھ ا كلذ ريغ

 ناهض الو ةيجنتلاب ىلوأ هلامف ةنامأب هدي يف لام وأ هلام ةيجنت ىلع ردق نمو

 دصق اهلك تانامألا ةيجنت ىلع ردقي مل نإو ى لكلا ةيجنت ىلع ردق نإ الإ هيلع
 اضعب ظفحي مل نإو ى يقابلا يف هيلع نامض الو « هيلع ردق ام وا ظفحلاب ةدحاو

 لفتشيو ص ضمبلا كلذ : ليقو “ لكلا نمض « لكلا فلتو هظفح ىلع ردقو
 يف ذخأ نإو ى آلوأ "لصيلف « تقولا قاض نإ الإ نمض الإو يلصي مث حالصإلاب

 . هيلع ءيش الف لسغ وأ لفن وأ ضرف ةالص

 _۔١٤٧_

 



 ءآراح وأ اسرف ول و عايضلل ضرع موصعم لام يهو ةطقللا و

 لوقلا ىلع وأ اهطقتلا اذإ ًآدهامم ناك نإ كرشمل ولو ( ةطقللا ) ظفح ( و )

 ص نيثدحملاو ةغللا لهأ دنع روهشملا ىلع فاقلا حتفو ماللا مضب اهطقل بوجوب

 مضب هلعف لعافلا نأل : تلق « فاقلا ناكسإ كلذ ريغ زوجي ال : ضايع لاق

 ةغل طوقلملا ءيشلل يهف طقللا اهب لوعفم ةطقللاو “ ناكسإف مضب لومفملاو “ حتفف

 مضب ةكحضلاف “ بلاغلا ىلع ىرج لاملاب مهضعب صيصختو « لام ريغ وأ الام

 مزج دقو ؤ كحضلا ريثكلا اهحتفبو “ هملع كوحضملا ءاحلا ناكسإ و داضلا

 ةغلابملا حتفلا هجوو ةماعلا ةنسلأ ةنسلألا يف روهشملا وهو فاقلا ناكسإب ليلجلا

 رسكب ةطقتلم اهناك ىتح اهطقتليو اهيلإ ليمي اهاري نم لك نأل « اهطاقتلا ي
 . ةزمللاو ةزمهلاك فاقلا حتفب ةطقللا وهو اهطقتلم مساب تيمسف فاقلا

 وه ليلخلا هلاق ام : يرهزألا لاق ع طقاللا حتفلاب ةطقللاو : ليلخلا لاق
 اهيفو حتفلا ثيدحلا و ةغللا لهأ هيلع عمجأو برعلا نم عمس يذلا نكل ى سايقلا

 . ءاه الب اهحتفب طقلو ، ةمالظو ةمالقك « ماللا مضب ةطاقل : اضيأ ناتغل

 وأ اسرف ) وأ ابلك ( ولو عايضلل ضرع موصعم لام ) اعرش ( يهو )
 ` ؛ اهطاقتلا روهشملاو ؟ اهطقتلي لهو ع اهيف فالخلل رامحلاو سرفلا ركذ ( ارامح

 ال ذإ طقلت اضيأ ةرقبلا نأ ىلإ امهركذب راشأو ى ريعبلا ريغ ناويحلا رئاس اذك و

 عابسلا ىلع ىوقي ام لك : ليقو “ عابسلا رافص ىلع ةوقلا يف اهنيبو اهنيب قرف
 هريغو ناويحلا يف نوكي ةطقللا نأ ىلإ اضيأ اهب راشأو ى طقلي الف « راغصلا

 ؛ آزاج نكلو ى ذخؤي هنأ ثيح نم ةطقل هتيمست زوجت هنأو < ضورعلا نم
 ريغ ديصلاك دحأ لكل حابملا لاملاو ةلاض عايضلل ضرع يذلا ناويحلا مساو

 عونمم هنأ اموصعم هنوك ىنعمو “ كلذ وحنو كورتملاو يراربلا رجش و كولمملا
 يذلا لاملا نم عايضلل ضرعملابو « ةرم لوأ نم كلمتلا ىلع ناسنإ هذخأي نآ نم

١٤٨ 



 اهبر ىلع اهظفحو اهعضوم نم اهذخا همزل ةعئاض اهيلع رم نمف

 ًاناستحا

 لعافلا مساو “ لعافلل ءانبلاب ةحوتفم ءارلا ديدشتب وه ضرعو « ظفاح ديب
 يأ لوعفللل ءانبلا زوجيو ى ازاجم هسفن ضرع وأ عايضلل ضرتعم ىنعمب ضرعم

 زوجيو ى ةغلابملل ديدشتلا وأ طقس ىتح هنع الثم هتلفغب عايضلل هبحاص هضرع
 هنأب لوقلا ىلع ةطقل نوكي امنإ بلكلاو « لوعفملاو لعافلل ءانبلاو فيفختلا

 . عرضل وأ عرزل وأ ابلكم ناك اذإ ابفو < هوركم نث هل تبث دقو ى كولمم لام

 الو هتوقب عنتمم الو زرحم ريغ مرتحم عئاض ىقح نم دجو ام ةطقللا : ليق
 ء ةطقل ىمسي ال هبحاص هدجاو فرع ام نأ ىلع اذهو ى هقحتسم دجاولا فرعي
 نم اهيلع فخ ولف ى هتوقل طقلي ال بئذلا هلكأي ال امم اهوحنو ةرقبلا نأ ىلعو

 ولو لبإلاك اهؤاقس اهمم سيل هنآل اقلطم بجي : ليقو ى اهطقل بجول دسأ وحن
 نم ةيالولاو ةنمآلا ىنعم طاقتلالا يفو ى هطقل بجول هفعضل ريعبلا ىلع فيخ

 ص لفطلا لام يف يلولاك هظفح ه"الو عرشلاو « هطقتلا ايف نيمأ طقتللا نأ ثح

 لاح ( "رم نمف ) ، فيرمتلا دمب كلمتلا هل نأ ثيح نم باستكالا ىنعم هيفو
 نم اهنخأ همزل ةعئاض ) اهنوك لاح ( اهيلع ) ارداق القاع غلاب ارح هنوك

 اهذخأ همزلي ال : ليقو ى ( اباستحا ) اهبرل يأ ( اهبر ىلع اهظفحو اهعضوم
 اهيف مهاردلاب "رمي حيرش ناكو ى ضرإلا نم اهمفرت ال : سابع نبا نعو « اهظفح و
 الف "دمت الب هنم تكلهف اهطقتلا نمف : لاق « اهذخأ يمفاشلا حابأو « اهعديو

 الو اهيلع دهشيلف اهدجو نم : يورو ؛ هنيمي عم اهيف هلوق لوقلاو “ اهنمضي
 ربخ ىفو ؛ اهوقبتساف الإو « اهبحاص ءاج نإف ى اهعضي الو اهرسفي الو اهمتكمب

 :لبقو ؛ اريقف ناك نإ يأ ؛ كيلإ للا هقاس قزر وهف الإو ءاج نإف « اهب عمساف
 . ةطقل لك ذخأ نوهركي : عيبرلا لاق ى اقلطم

_ ١٤٩ 



 : ليقو 4 لضفأ هكرت : ليق “ عئاض دوجوم يف فلتخا : « رثآلا » يفو

 نإ الإ ال : ليقو “ ححصو نمض هكرت ولف « ردق نإ بجاو : ليقو ى هذخأ
 وأ هذخآ هقرف نإ الإ هذخأف هريغ هرصبأف ى . هيلإ رظنلا “رحأ وأ هك رتو هعفر

 لك بآللو ى هنمضي مل هعفرب ملو هسم نإو ى نامض الف ةقث ةث ناك وأ هبحاصل هلصو

 اهريغ وأ ةطقل هنأ هلوق لبقي الو ةطقل وأ مارح هنأ ملعي مل ام لفطلا هنبا ديب ام

 هيبأ رجتب ولو دلوت ام امأو « طقل ام نامض همزلي لام هنم دلوت دقو غلب اذإو

 فرمي مل نإف هحبرو هدرب : هللا دبع وبأ لاقو « هدعب وه هرجتب وأ هغولب لبق
 هغولب ىلإ اهدنع ةنامأ وهف همأ هتذخأ نإو « هؤانع حبرلا يف هلو هب قدصت هلهأ

 :ليقو“ديسلل ينعأهل وهو هقيدصت همزلي مل ةطقل :هل لاقف “ رانيدب هدبع هاتأ نمو

 دجو نإف ى اهف"رمي ةقث ىلإ اهمفدو هنم مامإلا اهذخأ يبص ديب ةطقل تدجو اذإ

 ةطقل ذخأي نأ دبعلل هرك وأ « آربقف ناك نإ اهب ىلوأ يصلاف الإو ابر امه

 ص هتبقر يف هتمزل اهفلتأ دقو اهبر اهيلإ عجر ول هنأل اهيف ىةدمتدقف اهعفرم هنأل

 مات : ليقو ؛ لوق اذه « كيلمتلل الهأ سيل هنأل تايانجلا الإ اهيف همزلي الو
 ص هديس ىلع ةرضم اهايإ هذخأ يفف دبملا ينعأ اهفلتأ ول اب ذخؤيو هديس

 هديبو ةنايخلاو سانلا لاومأ ىلع يدعتلاب فورعم ىلع مامإلا رهظ اذإ اذكو

 هيلإ اهدر ابر امل دجي مل اذإف © اهفرعي ةقث ديب اهلعجيو هنم اهذخأي هنإف ةطقل

 . مامإلا اهب ىدصت الإ و اريقف ناك نإ

 .حتفب «)١' رانلا قرح ملسملا ةلاض » : ثيدح ةطقللا ذخأ هرك نم "جتحاو

 ةلاض» : ىورو ؛؟ اهكلمتىل اهذخأ نإ رانلا ىلإ يدوت يأ > ءارلا ناكسإو ءاحلا

 )١( دمحأو ملسم ءاور .
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 اهبابحتسا ةصفاشلا بهذمو «)١' لاض الإ ةلاضلا يواي ا « : ثيدحو « نمؤملا

 نإو < بجت الو ةنايخلا ىلإ هسفن هوعدت قسافل هركتو ى هسفنب قثو نيح ال

 ثيدحلاو ص ةعيدولا لوبق بجي ال اك هسفن ةنامأو ةطقللا عابض هنظ ىلع بلغ

 ى }٨٢© « اهفَرمي مل ام لاض وهف ةلاضلا ىوآ نم ه : ثيدحل اهف"رمي ال نم ىلع لومحم
 ةلاضلاب ريبعتلل ناويحلا يف كلذ اضيأ و<هسفنل اهطقتلي نم ىلع وأ لبإلا ةلاضىلع وأ

 ص ةطقل : هبف لاقيف هريغ امأ ى ناويحلاب صتخم ةلاضلا نأ روهمجلا بهذم وه اك
 هتلع هنأ كلذل لديو ى ةلاضو ةطقل دحاو لك يَمسيف امهنيب يواحطلا ىوسو

 ةحلصم هنأو ص ةهارك الب هزاوج ىلع "لدف « مهطاقتلا هريغو "يبأ نع ركني م
 صاخشألا فالتخاب فلتخي اهطاقتلا نأ مهضعب حجرو ى فيرمتلاب مهرمأ اذإ

 وأ مرح اهكرت حجر نمو ؤ بحتسا وأ بجو اهذخأ حجر قف ي لاوحألاو

 نع للع لوسر لئس » : امهنع للا يضر سابع نبا نعو « زئاج وهف الإو هرك
 يف لوقت ام : هل ليق « بئذلل وأ كيخأل وأ كل يه اهذخ : لاقف منغلا ةلاض

 اهؤاقسو اهؤاذح اهعم ؛ امل و كلام : لاقف بضغو ههجو "رمحاف ؟ لبإلا ةلاض

 . " اهبر اهدجي ىتح رحشلا لكأتو ءاملا درت

 اهطقتلا ةطقل نع يبارعأ هلأس ةل هنأ : امهنع ثا يضر سابع نبا نعو

 الإ و هل يهف اهءاكوو اهصانع فصب اهبعدم كءاج نإف « ةنس اهفرع : لاقف

 طقتلا بمك نب بأ لىقو “ تباث نب ديز "نأ » : اضيأ هنعو « ٤ « اهب عفتناف

 )١( يقهيبلاو نابح نباو دواد وبأ هاور .
 ( ٦٢ ) دواد وبأو يذمزتلا هاور .

 ( ٣ ) يئاسنلاو يذمزقتلا هاور ٠

 ٠ دراد وبأ و ملسم هاور ) ( ٤

_ ١ ٥ ١ _ 



 ةمالعلا كءاج نمف ةنس اهفآرع : لاقف للع ينلا ىلإ ءاجف رانيد ةئام اهيف ةرص

 : هل لاقف “ ةنس هللا لوسر اي اهتفرع : لاقف ةنسلا مامت دنع ءاجف ك هل اهمفداف
 ةنس اهفرع هنأ هربخأف ةيناثلا ةنسلا ءاضقنا دنع هءاجف ى ىرخأ ةنس اهفرع

 . )١' « ءاشي نم همتؤي هللا لام وه : لاقف “ ىرخأ

 ص ناسنإلا لعنب اهفخ هبش “اهنطب اهؤاقسو اهفافخأ اهؤاذح : عيبرلا لاق

 ريسلا ىلع اهفافخأب ىوقت دملابو لاذلا ماجعإب وهو « ءافحلا نم هيقيو هب يشمي
 نم ةبرقلا لثم دملاب ءاقسلاب اهنطب هبش و ةديعبلا هايملا دوروو ةديعبلا دالبلا عطقو
 يأ ص اهقنع اهؤاقس : ليقو ى رخآ ءام درت ىقح اهيفكي ام تبرش اهنأ ثبح

 . قاس ريغ نم برشتو ءاملا درت

 ةقفنلا نعو دهعتملاو ظفاحلا نع ةينغتسم تناك امل : ديعلا قيقد نبا لاق

 بعت ريغب لوكأملا لوانتو ىأ شطعلا ىلع ةدالجلا نم اهعابلم يف بك ر ابب اهيلع
 نيملا رسكب صافملاو ى ًازاجع ءاقسلاو ءاذحلاب كلذ نع رع ؛ اهقنع لوطل
 ءاعولا ينثل ينثلا وهو صفعلا نم هيف نوكت يذلا ءاعولا ءافلا فيفختو ةلمهملا

 امأ و « ةروراقلا سأر ىلع يذلا دلجلا اضيأ صافعلاو “ هربغ وأ ادلج هيف ام ىلع

 ص يناثلا دارملاف ءاعولا عم صافملا رك ذ ثيحف رسكلاب مايصلاف اهمف لخدي يذلا

 اهوحن وأ سيكلا مف هب طبرب ام ءاكولاو © لوآلا دارملاف ءاكولا عم ركذي ثيحو

 يمهجلا دلاخ نب ديز نعو “ةدملابو واولا رسكب وهو ةرصلا سأر ىلع هب "دشي وأ
 مث ةنس اهف"رع : لاقف هطقتلي امع هلأسف قلع يبنلا ىلإ يبارعأ ءاج » : ندملا

 اي : لاق « اهقفنتساف الإو اهب كربخي دحأ ءاج نإف « اهءاكوو اهصافع ظفحا

 ( ١ ) ررا٠ يذمرتلاو يقهيبلا ٠

_ ٥٢ ١ 



 نلبيبإلا ةلاض : لاق ‘ بئذلل وأ كيخأل وأ كل : لاق ؟ منغلا ةلاضف هللا لوسر
 . 'ا) « اهؤاقسو اهؤاذح اهعم ؛ اهلو كل ام : لاقف رتل ىنلا هجو رَعمتف

 نيتياورلا يف مثو « ظفحا متا :هلوق لدب فرعأ م » : ديز نع ةياور فوا
 ؛ لوآلا فيرمتلا ىلع مدقتي كلذ ظفح نآل يركذلا بيترتلل وأ واولا ىنعم

 فرتعت مل نإ ةنس اهفرع مث اهءاكوو اهصافع فرعا : هنع ىرخأ ةياور يفف
 ءانبلابفرعت:يورو“لوعفملل ءانىلابفرتمتوهدنعةميدوتذاك واهبحاص اهب قفنتس

 ىنعم نروكي نأ زوجيو ى اهطقتلم اهبحاصب دارملاو ى ةيناثلا ءاتلا طاقسإو هل
 هيلع مد" وأ داهشإلا وأ ، آلثم ةباتكلاب اظفح كلذ دز كلذ ظفحا مث : هلوق
 كلذك اهتيأر مث ی تاليوأتلا هذه يل رهظ اذك ص اهرهاظ ىلع مث نوكتف
 . هلل دمحلاو

 دارأ نيح ايناث ةفرعملا قيقحت بجو : ليقف ةفرعملا هذه يف فلتخاو
 طاقتلالا دنع بجحي :ليقو “ بحتسي : ليقو ى اهبحاص جرحي هلعل اهيف فرصتلا

 نم افوخ ةباتكلاب اهديسقت ةصفاشلا نم ةعامج بحتسا دقو « هدعب بحتسيو

 ظفح رمألا ىرأ رهاظلاو ٤ ص ادك تقو اذك عضوم نم اهطقتلا هنأو « نايسنلا

 وهو ةيعفاشلا نم يعفارلا لاق هبو “ بوجولل هدعبو طاقتلالا نيح ةمالعلا

 هنعةياور فو ى بدلنللل : يعرداألا لاقو “ بوحولا رمألا ق لصألاو ك بهذملا

 ى ءاملا درت اهءاقسو اهءاذح اهعم نإف اهعد : لاقف ؟ لبإلا ةلاض يف ىرت فيك

 "رمحا : يورو ى رييغتلا ةلمهملا نبملاب رَّعمتلاو ى اهبر اهدجي ىتح رجشلا لكأتو

 )١( هركذ مدقت .
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 اهدشنا : ةياور يفو ى هاتنجو ترمحا ىتح بضغف : يورو “ بضغو ههجو

 ديز مالك نم ال ثيدحلا نم “ هدنع ةعيدو تناكو : هلوقو : بمغت الو ملكت الو

 ىنعمو « كدنع ةعيدو نكتل وأ اهقفنتساف فرمت مل نإف « ملسم ةياور ليلدب
 ص لبإلا ةلاض : هلوق اذك و ى اهمكح ام منغلا ةلاض ى منغلا ةلاضف : هلوق

 ةنس اهفرع مث اهءاكوو اهصافع فرعا : ةياور يفو « اهبر اهاقلي ىتح : ةياور

 . اهيف فرصت يأ ى اهب كناش مزلاف يأ ى اهب كناشف الإو اهبحاص ءاج نإف

 هل لاقي ال هنأب ضروعو « لالب وه لئاسلا يبارعألا : لاوكشب نبا لاق
 يودبلا مساب يمسف ودبلا نم ءاج نيح هلاس هنأب باجيو 2 يرضح هنآل يبارعأ
 مجمم يام يمهجلا ديوس نب ةبقع دلاو ديوس هنأ رجح نبا حجرو ؛ ًآزاجع

 _ لاق ةطقللا نع لل هللا لوسر تلأس : لاق هنأ مهدنع ديج دنسب يوغبلا

 دلاخ نب ديز طهر نم هنوكل حبحصلا يف يذلا مهبملا هب رسف ام لوأ وهو
 اهثيدح نوكي نأ ديز طهر نم ديوس نوك نم مزلي ال هنأب ينيملا هبقعت

 : ةلفغ نب ديوس لاقو < دحاو باب نم ىنعملا يف اناك نإو ى ةروصلا بسح حا

 ةرص تبصأ : يورو “ تدجو : يورو ص تذخأ : لاقف بمك نب أ تمقل

 نم دجأ ملف امهلوح اهتفرعف الوح اهفرع : لاقف للع يبنلا تيتأف رانيد ةئام
 اثالث هتيتأ مث ى دجأ ملف اهتفرعف ‘ الوح اهفرع : لاقف لع هتيتأ مث اهفرمي

 اہ عتمتساف الإ و اهبحاص ءاج نإف ى اهءاكوو اهددعو اهءاعو ظفحا : لاقف

 وأ ةئام نم لاديإلا ىلع بوصنم وأ ةفاضإلا ىلع ضوفخم ةيامو . تمتمتساف

 نأ باوجو ى رانيد ةئام اهيف ةرص تدجو : يور اك فوذعل ربخ عوفرم
 . هيلإ اهآداف اهبحاص ءاج نإف يأ فوذحم

 هنأ لسئارسإ ينب نم الحر ركذ هنأ » : نلع هللا لوسر نع ة ريره يبأ نعو

 _ ٤ ٥ا١_-۔



 هدوجو نظي ام ردق وأ ةنس اهفرع الإو هل اهعفد هفرع نإف

 ءادهشلاب ينتئإ : لاقو « رانيد فلأ هل فلسي نأ ليئارسإ ينب نم لجر لأس

 هلاب ىفك : لاق “ ليفكلاب ينتئا : لاق ى اديهش كلاب ىفك : لاقف ى مهدهشأ
 دجي ملف رحبلا يف جرخف « ىمسم لجأ ىلإ هيلإ اهمفدف تقدص : لاق “ اليفك

 جرخف رحبلا يف اهب ىمرف ى رانيد فلأ اهيف لخدأف اهرقنف ةبشخ ذخأف ابكرم

 اهرشن املف « ابطح هلهأل اهذخأف « هلامب ءاج ابكرم لمل رظني لاملا بحاص يأ
 ملو “ ةبشخلا يهو ةطقللا ذخأ هارتف يشاجنلا لاملا بحاص : ليق « لاملا دجو
 ام انل عرش انلق نم عرش و“ هل اهظفحل اهبحاص دوحو ف عمط ولو عيضت اهكرتب

 هذهف “ هلعاف ىلع ءانثلا ةروصب درو اذإ ايس الو هفلاخي ام انعرش يف تأي م
 عايضلا دحي يذلا لاملا طاقتلا هركي نم ةهارك نالطب ىلع لدت اهلك ثيداحألا

 .ملعأ لاو « هدجي مل نإ قافنإلا ىلعو هبحاصل ظفحلا ىلع

 نيدهاشب ةفرعملا هل تلصح ءاوس ( هل اهعفد ) ءارلا فيفختب ( هفرع ناف )

 يسان اهطقتلي نأ لبق اهملعي نأ لثم هكلم اهنأ هنم ملعب وأ ةلملا لهأ رابخإب وأ

 ال : ليقو “ ةطقللا مساب ىمست : ليقف « طاقتلالا نيح ملع نإو ركذتي م هل اهنأ
 : لوقي اناسنإ عمس مث يه نم ملمي ال نأ لثمو نيلوقلا لمتحي فنصملا مالكو
 (اهفرع ) هفرمي ( الإو ) فصو اك هدجيف اذك و اذك هتفص ءيش ينم عاض

 اهرهظأ نإف ص اهرهظي الو هترامأب يتأي نم اذك : لاقو ةروتسم ءارلا ديدشتب

 ةفلاخم اهراهظإ يفو ى هل اهنأ مهوتيف اهرك ذو اهتافص فرع اهآر نم هنآل هزجي م

 (هدوج و نظي ام ردق وأ) ةيبرع ( ةنس ) ‘ صافملاو ءاكولا ثيدح “ ثيدحلل
 اهوتعنىف اهتفص اوذخأي الئل سانلا اهارب ثبح اهرهظي الو « ترثك وأ تلق

 اهرهظأ نإو ث نيدهاشب اهبعدم يتأي نأ الإ هزجي مل كلذك اهرهظأ نإو ى هل
 اذك و ص هدجو نإ اهبحاصلو انايب دجي مل نإ ءارقفلل اهنمض اهآر نم اهاطعأو

_ ٥ ١٥- 



 وه اهاطعأ نم ىلع عجريو اهآر نم هل اهفصي نأ ناكمإل اهري مل نم اهاطعأ نإ

 اهفرمي امنإو “ ةنطابلا اهتفصب ىتأ نم اهيطعي هنإف نطب ام اهيفو اهرهظأ نإ هايإ
 وحنو ص سرملاو “ جراخ نم دجاسملا باوبأو قوسلاك سانلا عاتجا عضاوم يق

 ام هيف فرعي نأ قلي مل ءاسنلا هبف عمتجي امنإ سرملا ناك اذإف « قيلي ام بسح

 فإ هذخأ ءاسنلل وه ام ةفصب لجرلا ىتأ اذإ نكلو « حالسلاك ءاسنلل سيل
 ي هتمالعب تأملف ءيش هنع طقس نم : فيرمتلا يف لوقيو < سكملابو هءاعدا

 ؛ يدنع هبلطيلف ءيش هل عاض نم. يداني هنا : «_ يراسلا داشرا » ق لاق

 تاعامجلا نم مهجورخ دنع دجاسملا باوبأو سانلا عماجمو قاوسألا يف نوكيو

 ةطقللا بلطت ال اك ع دجاسملا يف ال اهبحاص دوجو ىلا برقأ كلذ نآل اهوحنو.

 سانلا عمجت هنألو ى فرملإ رابتعا مارحلا دجسملا يف اهفيرعت زوجي معن اهيف

 يف يوونلا مالك ةيضقو ، كلذك ىصقألاو ةنيدملا دجسم نأ ليلعتلا ةيضقو
 . دجاسملا ةيقب يف فيرمتلا مرحت « ةضورلا »

 ق هب مزج دقو “ ةهاركلا لوقنملاف كلذك سملو : « تاملا » يف لاق

 ثيداحألل ممرحتلا باوصلاو لوقنملا لب : هريغو يعردألا لاق “ بذهملا حرش

 ةهاركلا قالطإب دريمل يوونلا لعل و « هريغو يدوراملاحآرص هبو ى هيف ةرهاظلا
 عفرب كلذ عقو اذإ ةهاركلا وأ ميرحتلا لحم نوكي نأ بحمو ى هيزنتلا ةهارك
 كلذ نودب دجسملا يف ةعامجلا لأس ول امأ ع ثيداحألا هيلإ تراشأ اك " توصلا

 هلوقب مارحلا دجسملا يف اهفيرعت زاوج ىلع ضعب لدتساو ى ةهارك الو ميرحت الف

 ولو ةطقللا لحم يف فيرعتلا بجيو ١ اهدشنمل الإ اهتطقل لحت ال » : رقللع

 ٠ نابح نباو يئاسنلا ءاور ) ( ١
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 هدصقي دلب يفف الإو ى اهيف فرعو اهعبت ةلفاق كانهو ءارحصلا يف تطقتلا

 ء فيرعتلا دعب كلمتلل اهذخأ نإ الماك الوح فيرعتلا بحيو « دعب وأ برق

 اهنأ ةنس فيرمتلا نوك يف ىنعملاو « اهكلمتي ىتح ةنسلا دعب ولو ةنامأ نوكتو
 . ةعبرألا ةنمزألا اهب يضمتو لفاوقلا اهيف رخأتت ال

 ى هبشآلا وهو : ةعفرلا نيا لاق ى ةنس امهنم لك فرع ةطقل نانثا طقتلا ولو
 دحاو لك اهفرعي نأ هبشألا لب : ىكبسلا لاقو ى دحا و طقتلمك فصنلا يف هنأل

 اضغمنإو ى اهفصنل ال اهلكل اهنم لك نم فيرعتلاو ةدحاو ةطقل اهنأل ةنس فصن
 ىتم ةنس -فيرمت ربتعملا لب “ فيرمتلل روفلا طرتشي الو كلمتلا دنع امهنيب مسقت

 زاج اذكهو “ نيرهش كرتو نيرهش فرع ناك ةنسلا قرف ولف « ةالاوملا الو ناك

 يف يدانيف ةداعلا ىلع فةرعي لب ى ةنسلل باعيتسالا بجي الو « ةنس فرع هنأل

 وأ نيترم عوبسأ لك يف مث « ةرم موي لك يف مث ى ءادتبالا يف هيفرط نيترم موي لك
 . هأ رهش لك يف ش ك ةرم

 ص فيرعتلا ىلع نوبقامتيو ةنسلا نوقرفي ليقف رثكأ وأ ةثالث اهطقتلا ولف

 ص ىرخأ دعب ةنس وأ ةدحاولا ةنسلا ءاوس ةلماك ةنس دحاو لك اهف"رمي : ليقو
 ثيدح يف اندنع فورعملاو ء لاوحأ ةثالث ف"رمت ةطقللا نأ دحأ لقي ملو : ليق

 يروثلاو شمعألا قيرط نع ملسم ىورو عيبرلا ىور اك“نيلوح فيرمتلا ةرصلا
 ةثالث اعيمج مهثيدح يف اولاق ى ليهك نب ةملس نع مهلك ةسينأ يبأ نب ديزو
 نيب مهضعب عمجو ى ةثالث وأ نيماع هثيدح يف نإف ى ةملس نب داتح الإ لاوحأ
 ديزمىلع ةرصلا ثيدح لمحب نيروكذملا دلاخ نب ديز ثيدحو اذه ةرصلا ثيدح
 ام ىلع ديز ثيدحو ى اهنع ففعتلا يف ةغلابملاو ةطقللا يف فرصتلا نع ع"روتلا
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 يذلا نكلو ى ةرصلا طقتلا يذلا يبأ ءانغتساو يبارعألا جايتحال وأ هنم دب ال
 اهايإ قلع للا لوسر هاطعأ كلذلف ى ربقف ذئنيح هنأل اهكلم امنإ ابأ “نأ اتدنع
 نم "نإو ى اهبحاص دجي ملو اهفرع اذإ اينغ ولو اهذخأ اهطقتلمل نوزيجي انموقو

 اهفآرعينأ بجي الو ،ارهش ةنس لك يف ف"رمي نأ لثم هزجي مل ةقرفتم ةنس اهفرع

 الإ هقدصي الزنم ال هقدصي نم وأ :ضعب لاق انيمأ لتك وي نأ زوجي لي“هسفنب
 دصق نإف ى اهطقتلم مساب نالف دنع اهبلطلف : لوقيو هترضحب ف"رمي ناك نإ

 هيلع هدصق دمب عقاولا فيرمتلا ةنوؤم اقلطم وأ ظفحلل هطاقتلا دعب ولو كلمتلا

 ولو ظفحلا دصقت نإ و ى هل ظفحلا نألو « كلمتلا ببس فيرمتلا نأل « آلوأ كلم
 ؛ةعس همف ناك نإ ى لاملا تسب ىلع فيرمتلا ةنوؤم اقلطم وأ كلمتلل هطاقتلا دعب

 اهفرصب هرمأي وأ هريغ نم وأ هنم مك احلا هيلع ضرتقي نأب كلاملا ىلعف الإو : ليق

 طقف كلاملل ظحلا نأل « طقتلملا ىلع بجت مل امنإو © لامجلا بره يف اك عجول

 دنع نم : ليقو ى ةطقللا نم فيرعتلا ةنوؤم نأ يدنع يذلاو ؛ ليق اذك

 . بجاو فيرعتلا نأل « طقتلملا

 كءاج نإف “ ةنس اهفرع : يورف اهيف فلتخا نسحلا وبأ : « رثألا » يفو

 ؟ ٠ اهب عفتناف الإو > هل يهف اهءاكوو اهصافع فصو اهىعدم

 > رهشأ ةثالث : ليقو ى ةنس : ليقف تاياور فيرمتلا ةدم يف رمع نعو

 لاقو ص ناتنس : ليق لب ى كلذك سيلو ؛ ھ ا ةنس اهرثكأو مايأ ةثالث : ليقو

 يكحو لسق يف ىوتفلا ةممأ نم دحا لقب ملو 2 نينس ثالث : ءاهقفلا نم داش

 اهمظعو ةطقللا ةراقح ىلع كلذ لمح يفبنيو هنع ةروكذملا تاياورلا عم رمع نع

 يزجي ال هجو ىلع اهفرع تيبأ نأ فرع قلع هنأ لمتحي : يبأ ثيدح يف ليقو
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 نم يأ لشم نع دعب وهو ةدحاو ةنس بحاولاف > ىرخأ ةنس اهتداعإب هرمأف

 . ممالضفو ةباحصلا ءاهقف

 طقتلملا رمأل ضوفم فيرعتلا يف رمألا نأ : مهدنع ةياور ةفينحلا ضعب ركذو

 ام : ليقو « دمي اهبلطي ال اهبر نأ هنظ ىلع بلغي نأ ىلإ اهفرعي نأ هيلعف
 : لىقو > ارهش مهردلا و > نيرهش نامردلاو ةنس ادعاصف مها رد ةثالث هتمىق

 اموي وأ ى اداسف فجي مل نإ ةنس : ليقو ، ترثك نإو مايأ ةثالث : ليقو “ ةنس
 ليلقلا ةدحو “ امايأ ليلقلاو ةنس ريثكلا ف“رمي : ليقو “ هفاخ نإ نيموي وأ
 ال هنأ ةيعفاشلا دنع حصألا : ليقو ى ةرشعلا نود ام وهو عطقلا بجو ال ام
 ص ةرم ف"رمي : ليقو “ الصأ فيرمتلا هيف بجي ال هجو يف الو كلذ يف قرف

 هل ةميق الام امأو“هنع ضرعأ هدقاف نأ نظي انامز : ليقو ع مايأ ةثالث : ليقو
 . حصألا ىلع هب دادبتسالا هلف ى ةدحاولا ةبحلاك

 يفأ الول : لاقف قيرطلا يف ةرمتي رم » : يللع يبنلا نع سنأ ثيدح يفو
 اعروت الإ اهكرتي ملف كلذل ةجح « 6١٨ اهتلك أل ةقدصلا نم نوكت نأ فاخأ
 الب اهلك أل كلذ شخي م ولف « ةمرحم هيلع يهو ةقدصلا نم نوكت نأ ةيشخ

 نال ؟ ال وأ روهشملا وهو اهفيرعت كرت يف صخ ر ةطقل : لاقي له نكل “ فيرمت
 . هل ةمىق ال ام نود كلمتي نأ هنأش نم ام ةطقللا

 يلهأ ىلإ بلقنالينإ » : لاق قلع هنع ةريره يبأ ثيدح سنأ ثيدح لثمو

 )١( هجامنبا هاور .
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 امقفنأ هدجي مل نإف

 ةقدص نوكت نأ ىشخأ مث اهلكآل اهمفراف يشارف ىلع ةطقاس ةرمتلا دجأف
 . 6١ 1 اهىقلاف

 هذخأ زاج ةاونلاك هبلطي ال هبحاص نأ ملعي ءيش لك نأ : ةىفنحلا دنعو

 ةيكلاملا دنعو ى هبحاص كلم ىلع قاب هنأ الإ 2 فيرعت ريغ نم هب عافتنالاو

 هفيرعت بجو ةعفنمو ردق هل ناك نإف ، هنع هكلم لوزي هنأ الإ ى كلذك

 لوق يف نمضي الو هلك أ زاج هداسف ع رسي امم ناك نإف « هتدم يف اوفلتخاو

 ح اهقيرفت يف لجمي الف ةنسلا دعب ابلاط اهل اجر نإ : ليقو ى مهضعب هحتحص
 دهتجي نأ طقتلمال بدنو ى اهبحاص ءاج ىتح نينس ثالث حون وبأ اهفآرع دقو

 مساوملا يفاوي نأ هرمأيو اهرمأ يف هيلع ددشي رمع ناكو « اهتفرعم ىلإ هلصوي اجف

 يفو دجاسملا باوبأ ىلع هب نورمأي يمفاشلاو كلامو سابع نباو « اهفيرعت يف
 . . ةماملا يفو قاوسألا

 لعفي نأو “ هبحاصل رظنلا مك احلا ىلعف فيرعتلا ةدم ىقبي الام طقتلا نمو
 هصيبب هرمأي وأ هميبي نأ رهاظلا : تلق « مامإلا ىلع اذك و « هل حلصألا هيف
 تفإو ى اهنمث هاطعأ اهبحاص ءاج اذإف ى اهب فرعيو هنمث زرحيو هوحن وأ ك احلا

 اهسفنب ( اهقفنأ هدجي مل ناف ) : هلوق مومع يف لخد اك هذخأ وأ هقرف نيبتي م
 ص "رم اك اهعيب نم دب ال هنإ : ليق اكال اهسفنب اهقافنإ زوجي هنإف ى اهنمثب وأ
 اهباوث ال اهبحاص اهراتخا نإ نمضي مك فرعيل عيبلا امنإو “ هيلع ىرجو

 نيفلاخم وأ نيلوتم ريغ وأ نيتلوتم ‘ نيدحوملا ءارقف ، ءارقفلا ىلع قافنالاو

 ٠ هجام ناو يذمزقلاو يئاللا هاور ) ( ١
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 وأ اهب رم نإ ينغ اهب عفتني الو اهلك وأ اريقف ناك نإ اهنم ذخأو
 . . . . . . . . هل تطعأ

 لهأ ءارقف ىلع ولو اهقفنأ عضوملا ءارقف ىلع اهقفنأ اذإو “ هربغ وأ عضوملا ءارقف

 ىلوتملا ىلع اهقافنإ و > ادعاصف ة ةثالث وأ نيربقف وأ ريقف ىلع اهقافنإ زوحيو > ةمذلا

 وأ اهسفنب اهقفني و > هف مدقتملا فالخلا ىلع ةاكزلا ذخاي نم وه ريقفلاو > لضفأ

 ى دمب نيبت نإ اهبحاصل نمضي ام فرميل مهدنع ىلوا وهو ىاهنمت قفنيو اهميبي
 اهيحاصفص و ال اهايإ هفصو ىلع هل تموق اهقفنأ دقو همرغ نإف ى اهايإ همرغو

 قفنأ وتعيب ولو لثملا ذخأ ءاش نإ و٤لثملا ذ ذخأ لثملا نكمأ نإو ى ةمسقلا ذخأ و

 .اهنمث ىققنيو عابت لب اهسفنب قفنت :ر ال اهن ] روهشملاو 0 قفني ل وأ اهنمث

 مل نإف ى اهنمثب قدصتيو ءادنلاب عابت اهنإ : ليق ام رثكأ : « رثألا ه يفو

 ص ضعب هزجي ملو اهنيعب اهب ةقدصلا مهضعب زاجأو « عماجلا يف تيمس ةلحم نكي

 برقأو اهيلإ برقألا يف فرمت اهنإف ىرقلا نيب نم اهطقتلا نمو
 اعرتشينم لتك وينأ و اهدري نأ ةين ىلع اهيف ديزب نأاهطقتلمل مهضعب زاجأ و“ءايحألا

 (اهلك) اهذخأ ( وأ ريقف ناك نإ اهنم ذخأو ) رعسلاب اهذخأيف هل موقت نأو هل
 الو ) اهذخأي نم لك يف رقفلاطرشب امهريغ وأ هتجوز وأ لفطلا هدلو هاطعأ وأ

 اهيلإ هتجاح تدتشا نإف ى ريقفلا فالخب اهعفرو ( اهب رم نإ ينغ اهب عفتني

 نأ يدهلا قئاس يع رمأ اك اهقفنأ وأ اهبحاص دجو اذإ مرفلا ىونو اهب عفتنا

 . ( هل تيطعأ وأ ) ص بوكرلل اجاتحم هآر اتمل هبكرب

 ملو هفرعو هطقتلا ادإ هسفنل ينع هذخأي نأ مهرد ردق ق صمب صخرو

 > هنود امف مهرد فصن : لىقو ‘ فصنو مهرد ف كلذك صخرو > همحاص دحي

 ملو ةطقل اطقتلا نم لحكل زوحي :لىقو« فيرمت الب ريقفلاو ينغللاضيأ كلذ زيجأو
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 اريقف وأ ناك اينغ ترثك وأ تتلق اهنم ذخأي وأ اهذخأي نأ اهبحاص دجي
 وأ ، ءاشي نم هيتؤي هللا لام وه اهطقتلمل : لاق ذإ مدقتملا ةرصلا ثيدح ليلدب
 . كلذك ينغ وهو ءاشي نم هيتؤي هللا لام اهذخ : لاق

 اهنم ذخأي الو ، هسفنل اهذخأي ال ينغلا ةنأ بهذملا روهشمو : انموق لاق

 وبأ لاق هبو « ءارقفلا هليبسف بر هل فرمي ال لام لك » : ىلاملا روهشملا رثألل
 قالطإب ةرورض الب زئاج ريغ هنذإ ريغي ريفلا لام لوانت نإ : لاق ى ةفينح
 . هل تزاج اهتلك وا اينغ اهنم ىطعأ وأ اريقف تطعأ اذإو ى صوصنلا

 اهكرت نإف ى اهذخأ بجي ام امهدحأ : نيمسق ىلع ةطقللا : « رثألا » يفف

 فخي مل نإ ةنس ف"رمتو لبإلا ىوس ام يهو ىاهنمضي : انباحصأ ضعب لاقف
 نإ اهلك وأ اهب قدصت اهبحاص دجوي مل نإف ' فيخ نإ نيموي وأ امويو اهداسف
 ةبشخلاو اصعلاو لمنلاك اهنم ريسيلا كيلمتب سأب ال : ليق دقو ى اجاتحم ناك

 عجر نإف ص هيلإ هبحاص عجرباال امم ةرمتلاو ةلبنسلاو ةقرخلاو طيخلاو لبحلاو
 ام :يناثلا .هكلمل زوجي ال هبحاص فرع اذإ :لبقو “اكاوسم ناك ولو قحأ وهف

 نأ يدنع يذلاو.ها ةصاخلبإلا ةلاض كلذو نمض اهذخأ نإف « اهذخأ زوج ال

 ى ةمدقتملا ثيداحألل و“ةرصلا: ثيدحل اهبحاص دجيل اذإ ريقفلاوينغلل لحت ةطقللا

 نأ اهطقتلماف كلذك ناك اذإف س ريقفلا زييمت ريغ نم اهب عتمتلاب رمآلا اهيف نآل

 نم لمملاب قحأ اهصوصخل ثيداحألا هذهو « ربقفلا ىلع فيرمتلا دعي اهقدصي
 يفو ص هقالطإل ١ « ءارقفلا هليببسف بحاص هل فرمي ال يذلا لاملا ه : ثيدح

 ٠ يئاسنلاو دواد وأ هاور ) ( ١
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 اينغ اهيطعي نأ الو فبرمتلا دعب هسفنل اهذخأي نأ ينفلل زوجي ال : راثآلا ضمب

 اهذخأ اهطقتلل نأ يدنع يذلاو ى بهذملا يف روهشم وه امنإ عامجإلاو ى عامجإ

 ثح هدصقب وآ هتّينو لاحلا يف هدصقب ءافتكا ظفلت موزل الب فيرمتلا دمب

 الب اهب عفتنا ولف ى يمفاشلل هجو وهو اهتذخأ اهبحاص نّتبتي مل نإ هنأ طاقتلالا

 الإ هكلم لخدت ال : ليقو ى لكلا : ليقو ى هب عفتنا ام نمض كلمت دصق

 : لوقي نأ لثم يمفاشلل رخآ هجو وهو دوقعلا رئاسك هكلماهايإ هلاخدإب ظفلتلا
 اذك و سرخآلا ةراشإ يفكتو ت هورهشو هل هورهظتسا يذلا وهو ى اهتكلم

 وهو فرصتلاو اهفيرعت ةدم وأ لوحلا يضمب اهكلمي : ليقو ى ةينلا عم ةباتكلا

 رهاظ وهو دقاعم الو ذئنيح هل مصخ ال هنأل « لوآلا حيحصلاو هل رخآ هجو

 عفنلا نمض اهب عفتناف “نيلوقلا دحأ يف طرشلا فلاخ اذإو « ةروكذملا ثيداحألا
 باحصأ "لعلو ‘ رجألا لبقي مل نإ هل اهمرغ اهبحاص نيبت اذإو ى لكلا : ليقو

 : ليقو ى فيرعتلا دمب اهلك أ اذإ اهبحاصل اهمرغي ال : لوقي نمم نيرخآلا نيلوقلا
 اهلعج نإ ههجو : تلق ى لاملا تيب يف اهلعجي نكلو اهذخأي الو اهقفني ال هنإ

 وأ مالسإلا حلاصم يف هنم اهقفني مامإلا نآل ت قافنالا نيع وه لاملا تيب يف
 عتمتلاب رمألا ثيداحأكلذ فلاخي الو هل رهظي نم اهيطعي وأ نيملسملا ايند حلاصم
 اهيف هرمأب هرمأ يقللع ينلا وهو لاملا تيب رمأ يلوتم ىلع تضرع امل اهنأل « اهب

 . لاملا تيب يف اهلمجو هنم اهضبق هنأكف

 نأ اعامجإ زوجيف « بدن الو بوجو ال ةحابإ اهب عتمتلاب رمآلا نأ اوقفتاو

 هنأ روهمجلاف ڵ اهبحاص ءاج مث اهيف فرصت وأ اهب عتم وأ اهقفنأ اذإف ى اهقفني

 اهدر اهيف فرصت وأ اهكتلت دقو ةمئاق نيملا تناك نإف“مرفلاو رجألا نيب هربخي
 ىلع نب دوادو يسيباركلا معزو ةميقلاف الإو لثملا نكمأ نإ لثملاف الإو اهنيعب
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 نإف : دواد يبأ ةياور هدريو « ءاش نإ الإ مرغي الو دريال هنأ ةيرهاظلا مامإ
 ءاجذنإ : يوونلا لاقو ى هدعب وأ اهلك أ يف نذإلا لبق هيلإ اهَدأف اهيغاب ءاج

 ؛ اهنع ةلصفنملاو اهب ةلصتملا اهدئاوزب اهذخأ اهطقتلم اهكلمتي نأ لبق اهبحاص
 يف هيلع ةبلاطم الو اهدجو نمل يهف اهبحاص ءىجي مل نإف كلمتلا دعب امأو

 امهدئاوزب اهقحتسا اهنيع دجو نإف اهبحاص ءاج نإو ث ةرخآلا

 لاقو “ روهمجلا لوق وهوكلاملل هتمارغ طقتلملا مزل ءيش اهنم فلت ىتمو ى ةلصتملا

 اهيطمي له اوفلتخا و “ يراخبلا رايتخا رهاظ وهو همزلي ال : فلسلا ضمب

 لام اهنأل « نيدهاشب الإ هايإ اهيطمي ال وأ ةنيب الب اهتمالعب هءاج نم اهطقتلم
 ماقم اهتمالمب نايتإلا موقي نأ كلذ يف عراشلا صتخر « لوآلا حيحصلاو ؟كولم
 اہحاص كءاج اذإ : هلصاح ام هىف لاق ذإ ثيدحلا نم رهاظ وه اك نيدهاشلا

 نب ةملس نع مدقتملا ثيدحلا ينو « ثيدحلا صن مدقتو ى هيلإ اهدأف اهتمالمب

 فصولا ىلع هايإ اهطعأف اهئاكوو اهئاعوو اهددعب كربخي دحأ كءاج نإف : لهك

 الإ عفدت ال :انباحصأ ضمب لاقو“ ةلبانحلاو ةيكلاملاو نحن لوقن هبو“ةنيب ريغ نم

 . بري مل ام اهتفصب تآ لكل اهعفد حيحصلاو « ةقثل الإ ةفصلا درجمب لب ةنيبي

 ىلع بجحي الو ص فصولا ىلع هيلإ اهعفد زوجي : ةيمفاشلاو ةيفنحلا تلاقو

 ةنيبلا» : قلع هلوق موممل ةنيبلا ىلإ جاتحيف « هريغ دي ف الام يعدي هنآل عفدلا
 نإف « نيثيدحلا نيب اممج ةحابإلا ىلع ثيدحلا يف عفدلاب رمالا لمحيف“«يعدملا ىلع

 لاقنإفاهب ادهاش فصولا عم ماقأ ولوب مل الإو عفدلا بجو اهب نيدهاش ماقأ

 اهنأملعت :لاق ولو «كلذ همزلي الهنأ فلحلا هقدصمعي مل اذإ هلفلإ اهميلستكمزلي :هل

 عفدلا يمفاشلا بحتساو ى ملعلا ديفي ال فصولا نأل ى ملعي ال هنأ فلحلا هلف يكلم
 جاتحيف > ع دم هنأل هدنع بح الو > هنظب الع امل هفصو ق هقدص نظ نإ هبل !
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 همزليو هقدص ملع نإ هيلإ عفدلا بجيو « كلذ زجي مل هقدص نظي مل نإف « ةنيب ىلإ

 وأ ةيكلاملانم وأ انممك احك “كلذىربركاحفصولابهبلإاهميلستبهمزلأ نإ ال نايضلا

 هرايتخاب فصاولا ىلإ اهملس نإو “ ميلستلا يفهريصقت مدعل ةدهعلا همزلت الف ةلبانحلا

 اهمرغو ةجح رخآ اهب تبثأو فصاولا دنع تفلت مث هل كاح مازلإ ريغ نم

 طقتلملا هل "رقي ملو هل ةطقللا ملس نإ فصا ولا ىلع مرغ امب طقتلل عجر طقتلملا

 ناب دقو < هلوق رهاظ ىلع ءانب اهملس طقتلملا نألو ى هدنع فلتلا لوصحل كلملاب

 بوجو حيحصلاو ى هرارقإب هل ةذخاؤم هيلإ عجرب مل كلملاب هل "رقأ نإف ى هفالخ

 مومع نم اصيصخت عفدلا ثيداحأ نوكتف بوجولل رمآلا نأل هبرب مل اذإ عفدلا
 نمؤي ال نم ليوأت نم ىلوأ لوسرلا رمأب ءادتقالاو « يعدملا ىلع ةنيبلا ثيداحأ

 اهمفد يذلل يهف اهتمالعب رخآ ىتأ مث اهتمالمب ىتأ نمل اهعفد نإو ى طلغلا هيلع
 لبق دحاو دمب ادحاو وأ اعم ادعاصف نانثا اهتمالعب ءاج نإو ى لوأ هيلإ

 اوؤاج نإ لوألل يمه :ليقو“نايبلل فقوت : ليقو ى مهنيب مسقت : ليقف ى عفدلا

 دق اذهو ع فصولاب اهقاقحتسا ثيدحلا يف نأل « دحاو دعب ادحاو دعب ادحاو

 اك سيلو ى اهب هل معني ملو هيلإ عفدت ملو اهضبقي مل ولو فصولاب اهقحتساو اهفصو

 عامجإ دارأ هلعلو « ةهبشلل ةنيبلا ىلإ فقوت اهنأ ىلع اوعجأ مهنأ « جاتلا » يف
 قحتلاف يزجت اقلطم ةمالعلا لب « صافملاو ءاكولاب ةمالملا صتخت الو « انباحصأ

 ءيجملا يفكيو ص عرذلاو نزولاو ليكلاو ردقلاو ةفصلاو سنجلا ظفح كلذب

 . ضمب , دنع تافصل ا ضعس .ب

 لاق نكل كاهميمج ركذ نم دي ال : ةيكلاملا نم غبصا نباو مساقلا نبا لاقو
 مساق نما لوق : ةصفاشلا نم رحح نبا لاق > ددملا ةفرعم طرتشي ال : غبصا

 . ةجح ظفاحلا ةدايزو تاياورلا ضعب يف ددملا توبثل ىلوأ
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 اهعفري ىتح : ليقو اهنمض اهكرتو اهذخأ ىلع رداق اهنع ىضم نإو

 وأ اهذخأف هريغ اهرصبأ ىتح آرظن اهيلإ دحأ نإو لوالا ريتخاو

 اهنمض اهعضوم نم اهعفر وأ اهذخأف هريغ اهفرع

 ددملا عم عمجي ىتح : ليقو ؛ نالوق ةمالع نزولا نوك يف : « رثألا » يفو

 . بيرلا نم دعبأ وهو تامالملاو

 بوجو ىلع ءانب ( اهنمض اهكرتو اهنخأ ىلع رداق اهنع ىضم ناو )

 اهنمضي ال ( : ليقو ) ‘ نمضي الف بج ال : ليقو ى هيلع رداقلا ىلع اهطاقتلا
 نإ اذكو « اهنيح يف عضوم يف اهدر ولو نمض اهعفر اذإف ه ( اهعفرب ىتح )

 نإ نمضي ال : ليقو ى اهلك اهنمض دحاو ءيش يهو بناج نود [بناج عفر

 وهو ( لوألا ريتخاو ) اهبر اهيلإ فلتخيو بيغي نأ لبق اهعضوم يف اهدر

 ولو تعاض نإف « هتمذو هتلافك يف اهلوخد اهنامض ىنعمو ى اهفرعي مل ولو نامضلا

 نيمأ ريغ وأ اقلطم نيمأ اهعفر وأ اهبحاص دي تلصو ولف « اهمرغ عيبضت الب
 اهيلا دحأ نإو )س هيلع مرغ الف فيرعتلا دعباهلك أ وأ اهقفنأف اهفرع وأ اهلصوف
 اهرصبأ ىتح ) ملع مث ءارب هنأ ملمي مل وأ اهيلإ آدحي هاري ادحأ نأ ملعو ( ارظن

 (هريغ اهفرع وأ اهنخاف)اهةدر ولو اهنم ابناج وأ اهعضوم نم اهمفر وأ ( هريغ
 كلذ (اهعفر وأ اهنخاف ) اهبر اهطقتلم ربخأ يأ ريغ بصنو فرع ءار ديدشتب
 . اهدر ولو ( اهنمض ) ابناج عفر وأ ( اهعضوم نم ) ريغلا

 : لسىقو « كلذ ربغ لعفي ملو ارظن اهىف دحأ نإ صخرو : « ناويدلا » يفو

 ملو ارظن هيلإ دحأ نإو ى افنآ ةرم ام دح ىلع ةدر نإ هريغ عفرب هبلع نامض ال

 فنصملا هركذ ام "دح ىلع نايضلاف هرظني ناسنإ ناكو هرظني آدحأ نأ ردي
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 هسفنل اهذخأ نمو ى اهذخآ اهقفنأ وأ اهبرل تراص اهنأ ملع نل الإ

 ، اهنمض الإو هفرع نإ ءىربو اهبر ىلإ اهملس وهس وأ ةيدعت ىلع

 ص نامضلا ليزب ال حيحصلا ىلع اهيف أطخلاو « لاومألا يف اطخ كلذ نأل هترك ذو

 ( تراص اهنأ) : لوق يف اقدصم ناك نإ هقيدصتب وأ دوهشلا نايبب (ملع نإ الإ )
 دوجو مدعو ع فيرمتلا دعب ( اهذخآ اهقفنأ وا ) اهبر ىلإ يأ ( اهبول ) تلوحت
 اهيلإ ارظن دحأ نإو ى اهبحاص دوجو مدعو فيرعتلا دعي اهلك أ وأ اهبحاص
 ىلوتم هنوكل ) هيلع ءيش الف اهذخأف اهايإ هفرع وأ هالوتم اهرصبأ ىتح

 ىلع هسفنل اهذخأ نمو ) اضيأ ءىرب ىلوتم اهاطعأف هديب تناك ولو ى نيمأ وهف

 ةدم نم لقأ فيرمتب وأ فيرمت الب اهكلمي نأ ةين ىلع اهذخأ يأ ( ةيدعت
 هل اهنأ ةين ىلع اهذخأ يأ ( وهس وأ ) كلذ ممرحتب ملع عم وأ الهاج فيرعتلا

 نم ( هفرع نإ عىربو اهبر ىلإ اهماس ) ةطقللا كح نع وأ ةطقل اهنوك نع الهاذ
 ىلإ اهملس : هلوقب قلعتم طرشلا اذهو “ لبق ةدهاشم وأ نايبب دعب وأ لبق

 هنأل ، اهتمالعب هاتأ نم اهيطعي نأ هزجي ملو ( اهنمض ) هفرمي ( الإو ) اهبر
 ول ىتح هنامض يف يهف هسفنل اهذخأو ةطقللا ةين نع وهسب وأ ةنايخلا ةينب اهطقتلا

 دحلا ىلع ةطقللا فالخب « اهمرغ هيلعف هللا لبق نم ءاج ابب وأ عييضت الب تعاض
 لعلو ى اعامجإ : ليق ى اهيف ىدعت وأ عيض نإ الإ اهنمضي ال هنإف « زئاجلا
 . عيضي وأ “دمتي م ولو اهنمضي : ليقف الإو ى انباحصأ عامجإ دارملا

 ولو اهنمض تفلتف اهلكأي نأ ىلع ةطقللا عفر نإ : « ناويدلا ه ينو

 لك الل هاون بلقناف ظفحلا ىلع اهعفر نإو ظفحلا ىلع هاون بلقنا

 لوق ىلع يأ اهنمض اهضعب لكأيل اهعفر نإو “ نالوق اهنامض يفف “ تفلتف

 مل هللا لبق نم ءاج امب ةلاضلا لسن نم فلت امو اهعفر موي اهتميق نمضي امنإ و"
 نذإ ريفب هدي يف تناك يتلا لاومألا نم هريغ عم لجرلا لوادت ام لكو “ هنمضي

 لجأ نم فلتت ملو كلذ دعب هدي يف تعجر نإ صخرو اهنمض فلتف اهباحصأ
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 يف رسخ اهقفنأ ام دعب ءاج نإف ء فرع نإ اهبزل هلام يف اهب يصويو

 . . . . اهرجأ يفو اهلثم وأ اهتميق

 فلإ الإ هيف نمتؤملا ىلع ناض الف ةنامألا نم هسفنب هبحاص عضو ام لكو ع كلذ

 ملام ت ال : ليقو « اهنمض تفلتف لك آلا ىلع اهبحاص نم اهذخأ نإو ى اهلمح

 : ليقو “ اهنمضي سوسلا اهلكأ ىقحنمؤملا اهك رتف اهبحاص اهعضو نإ و « اهفلتي
 اهذخأ نإو ى اهنمض هريغ اهدسفأ وأ هريغ اهلكأ ىتح اهكرت نإو ى اهنمضي

 ص اهنم فلتأ ام الإ نمضي ال : لبقو ى اهنمض ةنايخلاب لك ألا وأ فلسلا ةين ىلع

 اهلك اهذخأ نإ اذك و ص هتجاح هب ىضق نإ الإ نمضي م هنيعب كلذةدر نإو

 اهايإ هوطعاف ( فرع نإ اهبرل ) : الئاق ( هلام يف اهب يصويو ) اهنيعب اهدرف
 هلو وهسلا وأ ةيدعتلا ىلع ةذوخأملا ةطقللا كلمل اهب يصويو : هلوق يف رجلا ريمضو

 اهبحاص فرمي مل نإو ص هثراو دعب نم وأ هثراو اهقفنينأ و ى هتايح يف اهقفني نأ

 وأ اهعاب نإ اهتميق وأ اهقفنأ ( نإف ) اهب قدصت سيأ اذإ : ليقو ى اهب ىصوأ
 ام دعب ) اهبحاص ( ءاج ) و هدعب نم وأ هثراو وأ وه هسفنل وأ ريغلل اهموق

 وأ ص لثم امل نكي مل نإ ( اهتميق يف رتيخ ) هدعب نم هثراو وأ وه ( اهقفنأ
 ناك نإ ( اهلثم وأ ) ةمقلا ىلع هدعب نم وأ ثراولا عم وأ هعم ىضارتو اهل ناك

 ىلإ اهب يصويو : هلوق يف رجلا ريمض دوعي نأ زوجيو « ( اهرجأ يفو ) لثم اهل

 انددر اذإو ى ةعورسثملا ةطقللاو وهسلا وأ يدعتلا ةطقلل ةلماشلا ةطقللا قلطم

 اهزرح ناسنإلل زوجي هنأ كلذو ى اهريغ اهيلع سيق وهسلاو يدعتلا ةطقلل

 ةيدعتلاو ةطقللا نم لك و “ اقلطم : ليقو « ةزايحلا ةدم متت مل اذإ اهب ةيصولا و

 ريمضلا كلذ يف ردابتملاو ءيشلا بحاصل رجألا ةينب هيف قدصتلا نوكي وهسلاو
 ى ةطقللا قلطمل اهقفنأ امدعب : هلوق يفو “ وهسلا وأ ةيدعتلا ةطقل ىلإ هدوع
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 هسفن هب جرحتت الو هبر هيلإ عجري ال ام طاقتلا يف سأب الو

 هنامض تلخد اهنأل فيرعتلا دعب اهلكأ وأ اهقافنإ تقو ةطقللا ةمسق ربتعتو
 بحاصلو دعب تداز نإ الإ ذخآلا موي ةميقف وهسلاو ةيدعتلا ةطقل امأو ذئنبح
 هقحتسي امنإ رايخلا نأل“ال :ليقو “ تميب نإ ميبلا خسف هوجولا كلت يف ةطقللا
 كلمتلا دعب تصقن دقو تدجو نإو ى هدحو يرتشملل رايخلا طرش نآل دقاملا

 . شرأآلا در همزل ثبح ميبلا وأ

 قافنإ دمب بيعب تعجرف اهععابف اهبحاص نم سيأ اذإ : « ناويدلا » ينو
 نمثلا نيب هريخيلف اهبحاص ءاج مث نمثلا قفنأف اهعاب مث هلام نم همرغف نمثلا

 قيرط ىلع ( هبر هيلإ عجري ال ام طاقتلا يف ساب الو ) ، رجألا نيبو ريخألا
 هب جرحتت ال ) هبر ناك اذإ كلذ ( و ) « هبر ةفرعم عمو فيرمت الب كلمتلا
 وه يذلا هدلب نم وأ هنم كلذ يذلا هلام نع وأ كلذ نع روهقم سيلو ( همقن

 تقاض نكلو هيلإ عجربال ناك نإو ى ليلق لقأ ولو زجي ملالإو هيف كلذ
 ولو هبر فرع ام كلمتلا ىلع ذخأي ال : لسىقو ذخؤي الف عجري ن اك وأ هب هسفن

 ةطقللا قيرط ىلع دجسملا يف دجو ام ذخؤي الو“ هناممض ىف ناك هذخأ نإو ى لق
 الو هسفنل هذخأي الو هتميق وأ ءارقفلا ىطعأو عفر هبحاص نم سيأ اذإ هنأ الإ

 نم ذخؤي الو :هللا مهمحر ركب نب دمحم نب دمحأ خيشلا عماج يفو « ينفل ولو هنم

 ص ةرورض الو هاركإ ريغ نم هنم دمع ىلع هبحاص هكرت ام الإ ةطقللاو كورتملا

 هيلإ عوجرلاب لغتشي الف هب ملع اذإف ملع ريغ نم هبحاصل طقس ام ذخأي : ليقو
 ذخأي الو ص نكت مل امو ةميق هل ناك ام دعبلا وأ ناك برقلا يف هب ثرتكي الو

 دبعلاو رحلاو ريقفلاو ينفلا هيف ءاوس ةبيرلا اذك و هك ورتم الو مارحلا ةطقل

 تماق ام ءاوس هنم هعنمي الف دعب هبحاص كلذب كسمتسا نإف « لفطلاو ةأرملاو

 . ١ هئ ام و هنم نم رح ام وأ هنع
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 بيسملا نباو ةشئاعو سابع نباو رمع نع يورو « جاحلا ةطقل نع يهنو
 ؛اهداشنإل ةياهن الو ةتبلا لحت ال:ليقو ؛ اهريغك يه: ةكم ةطقل يت لبنح نباو

 امهدربل اهذخأي اهب عمسمل الإ : ليقف “ اهدشنم الإ : قلع هلوق يف فلتخاو

 اذه ؛اهذخأ اهبحاص دجي مل نإ هنأ ىلع اهفرميل اهذخأي نأ هل لحي الو اهبحاصل

 ةدلئاف رهظت الف كلذك دالبلا رئاسف الإو ماودلا ىلع اهفرمي لب روهمجلا لوق

 اهعفدي نأ وأ فيرمتلل مقي نأ اهب طقتللا مزلي : ةيعفاشلا تلاق ع صيصختلا

 تناك نإ اهنأل اهبر ىلإ الاضيإ ناكمإل مهدنع كلذب تصتخا امنإو ى مكاحلا ىلإ

 اهفرع اذإف اهيلا دراو نم ابلاغ قفأ ولخم الف يقاف آل تناك نإ و ى رهاظف يكم

 ضعبو ةيكلاملا رثكأ تلاقو“اهبر ةفرعم ىلإ لصوتلا لهس ماع لك يف اهدجاو
 جتحاو فيرعتلا يف ةغلابملا ةكم صتخت امنإو دالبلا نم اهريغك يه : ةيعفاشلا

 لدف داشنإلا ىنثتساو لحلا ىفن هنأل ءانثتسالا رهاظب ينيمامدلا دج ربنملا نا

 دقو ؟؛ لوألا حيحصلاو تابثإ يفنلا نم ءانشتسإلا نأل دشنملل تباث لحلا نأ ىلع

 اهكلام فرعي نأ الإ مرحلا ةطقل كرت هللا همحر يمرضحلا قاحسإ نبا بحتسا

 اهبحاص لعلو ى اهفيرعتب فقوملا كلذ يف قئالخلا معي نأ ردقي ال طقتلملا نأل

 روهمج ةيكلاملا ن نم يجابلاو يبرعلا نبا قفا وو“ اهدجي الف هتعاس نم اهيلإ عجرب

 بهذم روهشم ارصتنم ى ةفرع نبا لاق « اهدشنمل الإ : ثيدح اكسق ةصفاشلا

 ىلع لمملا هميدقت يف كلام ةدعاق ىلع هب كسمتلا نع لاصفنإلاو : ةيكلاملا

 ةفيظوب همايق دعب هتوبث دشنملل لحلا توبثب ربنملا نيا ديرب حيحصلا ثيدحلا

 ةطقللا يرحت يف رابتعإلا اذهب اهريغو ةكم نأ اذه ىلع ديزب امناو “ فيرعتلا

 نع اهصاصتخا يضتقي ىقايسلاو « دحاو فيرعتلا دمب اهليلحتو فيرعتلا لبق

 ذإ ؛ موهفلا ليطعت ؤه امنإ كلام ريغ ىلع لكشأ يذلا نأ باوجلاو « اهريغ

 سيل ةكم ريغ نأ؛هلبق اهيرحتو ميرحتلا دعب ةطقللا لحي ةكم صاصتخا موهفم
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 رمآلا لآ اذإف ى هب لئاق ال اذهو اقلطم مرحتو اقلطم هتطقل لحت لب كلذك
 جرخ جرخ اذإ صيصختلا نأ ىلع انقفتا انأ كلذو « ريسي لهس بطخلاف اذه ىلإ

 نم اهطقتلم سيأي ةكم ةطقل نإ : انه لوقن كلذك و ى هل موهفم الف بلاغلا

 لوأ نم اهيف عمطلا هلخاد امبرف ى ةديعبلا قافآلا ىلإ اهنع قلخلا قرفتل اهبحاص

 لبق اهتطقل لالحتسا نع يهنلاب عراشلا اهصخف فيرعتلا لبق اهبحتساف ةلهو
 ص موهفملا ىوس ةدئاف صيصختلل رهظ دقف ى انركذ امب اهصاصتخال فيرعتلا

 نأ كلذو ع قايسلا بسانتو ذئنيح صاصتخإلا مظتناو هب جاجتحالا طقسف

 نأب صتخت ةكم نكل لحاوسلاب دوجوملاك فرمي ال هبحاص ةفرعم نم سوأملا
 ركسملاقرفت اذإبرحلا رادي ركسملا ةطقل نأ ضعب آصن دقو « اهتطقل فرعت
 اهفيرعتل ىنعم الف ركسملالهآل امإو “ةحابم يهف رفاكل امإ اهنأل ةنس ف"رعت ال

 ص مسوملا لهأ قرفت نإو ى فيرمتلاب ةكم صاصتخا ذئنيح رهظف « مهريغ يف
 مالسلاو ةالصلا هيلع هنأكف اهلجأل نوعجري ال مهنأو امل مهنوك بلاغلا نأ عم

 تيقوتلل ماللا نوكتف ص ةنس فيرعتلاو داشنإلا دعب الإ اهتطقل لحت الو : لاق

 لجأآليأليلعتلل وأ الثمةنسهداشنإ لوصح دنع الإ يأ “اهدشنم داشنإل الإ يأ
 كلت نإف ؤ اهوحنو ركاسعلا تامتمجمك اهسنج نم وه ام فالخب دشنملا داشنإ

 نم ثيدحلا رهاظب دمقأ ذئنيح بهذملا نوكيو ركسملا قارتفا سفنب لحت
 نولمجيوكيلمتلانع اهجارخإ و ماللا ليوأت ىلإ نوجاتحي مهنأل « فلاخلا بهذم
 رهاظ نوفلاخف اهذخأ ال اهداشنإ هل لحيف ى دشنم الإ اهتطقل لحت الو :دارملا
 ال اهتطقل نأ ةكم ىلع بلاغلا نأ نم هاناق ام ققحيو “ ءانثتسالا رهاظو ماللا

 اهبلطيل اهيلا عجرف“ةكمب'١ةقيفن هل تعاض ادحأ عمسن مل انأ اهبحاص اهيلإ دوعي

 ةنيدملا مرح ةطقل قحلت الو ى قرفتلا سفنب اهنم سأيي لب “ كلذ يف ثمي الو
 ثيدحل ديصلا ةمرح يف اك ةكم مر ك اهمرح : ليقو « ةكم ةطقلب ةفيرشلا

 . لصالا يف اذك )١(
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 قدصت ةروثنم مهاردو ريناندك ةرامأ الو هل ةمالع ال ام طقتلا نإو

 هلهأ ىلع هنيح يف هب

 ةمجعملا نيشلاب وهو اهب داشأ نمل اهتطقل طقتلت الو : ةنيدملا ثيدح ق دواد وبأ

 . هتوص عفر يأ ةلمهملا لادلاو

 مهاردو ريناندك ) فدارم فطع ( ةرامأ الو هل ةمالع ال ام طقتلا نإو )

 ءارقفلا مهو (هلهأىلعهنيحيف هبق آدصت ) ةكببس وأ غوصنم ةرصك و (ةروثنم
 ذخأي نأ هلو « كلذ دعب وأ ةرم لوأ نم هسفنل اهذخأ هلو آدعاصف دحاولا

 ليلقو انريغ دنع اينغ ناك ولو هريغل رخآلا ضعبلاو دمب وأ آلوأ هسفنل اهضعب

 « قباسلافالخلا كلمتلاب هظفلتيفو“ءارقفلل اهنأ روهشملا و“اينغ اهيطعي اذك و :انم
 هدورول ثيدحلا نم ذوخأم هنيح يف قدصتلاو “ رثك وأ “لق هلك كلذ يف ءاوسو

 تآ لوق هبف لبقي ال هنإف هل ةمالع ال ام امأف ى ةمالع هل ابف فيرعتلاو ظفحلاب

 ولو تعاضو لعفي ملف هنيح يف هب قدصتلا هنكمأ ول هنأ رهاظلاف يل هنا : لوقي
 يأ لاملا كلذ كلام ىلإ ى هلهأ ىلع : يف ريمضلا دوع زوجيو اهمرغ عييضت الب

 الو هقدص نم هبلط نإو س مهل رجألا نأ يوني يأ هلهأل رجألاو هب قدصتي
 لب ةجح قيدصتلا نوكي ال : لبقو “ قيدصتلاب لوقلا ىلع هايإ هاطعأ ةمالع
 . نعمأ : لىقو > نانىمأ

 ىلإ تعفد ةقرخ يف تناك نإ : ليقف « مهاردلا يف فلتخا : « رثألا » يفو

 فرمت امب اهبلاط ءاجو الاو هيف تلعج امو اهتبعوأ رئاس اذك و « اهتمالعب تآ

 “قش اهب وأ كلذ وحن وأ ‘دحأ هللا وه لق: وأ اهيف بوتكم اذك ةكس لثم هب

 دوسأ وأ رمحأطيخاهيف:لاق نإو ال : ليقو “ ةمالع كلذ نإ : ليقف « اذك يق

 . تقفاو نإ هملإ تعفد ةقرخلا وحن اذك و اذك اهتفص ةقرخ وأ كلذ وحن وأ
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 وهو تامالعلاو ددعلا عم عمجت ىتح : ليقو ؛ نالوق ةمالع نزولا نوك يفو
 ملثك هب فرعي ام هيف ناك اذا فيسلاو ةيدملا لثم يف فلتخاو « بيرلا نم دمبأ

 ى ءاكولا و ءاعولا الإ ى ال : ليقو « ةمالع : ليقف اهوحن وأ ةباتك وأ ى اذك ىف

 هملعي ال وأ هفصويلع ردقي ال هنأ لثم آرسهبف نوكت ةمالعب ءاج اذإ : ليقو
 ةمالع ناك اذهب ءاج اذإ : ليقف لكلا هملعيف هبف ًارهاش سيلو هكلام الإ

 مهدحأ هيلإ قبسف فرمي وأ فرمي ال اع اهوحنو ةؤلؤل ةعامج ترصبأ نإو
 كلذ ىلإ اووتسا نإو ص ررقت ام دح ىلع فيرعتلا دعب وأ لاحلا يف هلف هذخأف

 كارتشا ىلع اوجرخ نإ الإ هيف مهكيرشت قياسلا مزلي الو كلذك مهنيبف

 ص اذك هيف : هبلاط لاق وأ اغوبصم وأ ابدهم ابوث طقل نمو “ اوباصأ ايف

 سنراكو “ اذك يف قرح هيف : لاق نا.و « هل ةمالع كلذف كلذك ناكف

 اهيف ةؤلؤل طقل نمو . هديب وه نم هبرتسي مل اذإ ةمالع هنأ ريتخا كلذك

 بايثلاو ديبملا ىلع فيرمتلا عقيو ةمالع كلذف امهوحن وأ ناجرم وأ بهذ ةبح

 هتفرعم تكردأو عرذ وأ نزو وأ ةفص وأ نولب فلتخم لكو اهناولأ فالتخال

 ى“رم اك هنم اهعزن هلف اهيلع نمؤي ال نم ديب ةطقلب مامإلا رفظ اذإو < هفيرعت زاج
 ولو ةمرح ةلماعم وأ هبف ىبرأ رجت نم مهفرمي ال سانلا لاومأ نامض همزل نمو

 ةقدصلاو ص هدعب هيلع نامض الو ى اهب قدصتي نأ لئاو دنع هملعف باتو لهجي

 لثملا وأ رجألا امإ هلف امهدحأ بر حص نإ الإ « رذملا يف اذه نم رسيأ ةطقللاب

 نئازخ ىلع ىلوتساو نميلا ىلع رهظ امل يمرضحلا هلعف ام كلذل لديو : لاق
 ى اهب قدصتف ى اهبابرأ فرصي ملو تطلتخاو جارخلا هجو ىلع اهابج يتلا ناطلسلا
 مزلي نأ ىلع سانلا لاومأ فالتإ ىلإ دصق ام هدقتعا ولو اهنامض هسفن مزلي ملو

 . نامضلا هسفن
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 ةرصبلا لهأ نم هايبج ام ىلإ دصق ريبزلاو ةحلط مزه امل يلع نع يور امو

 ةيام'١١سمخ لكل لصعف افلأ رشع انثا مهو هباحصأ ىلع هقرفو جارخلا هجو ىلع
 هيلع قلعتي هنأ ملمي وهو مهيلع اهقرفي هملع عم نوكي نأ نكمي الف ى مهرد

 هديب نمو ةطقللا يف هزاوج انملع « ةاكزلاك ةلودلا زع يف كلذ لعج املف ى اهنامض

 نم سيل هنأ ملع نإف ى ادئاز اهيف دجوف اهطقلف تطقسف ع الثم مهاردلا نم ددع

 اذإو ى هلف لبق ددعلا يف طلغ هنأو اهنم هنأ هنظ ىلع بلغ نإو « ةطقلف همهارد

 رهظف ةأرمال طرق عاض نإو ى زيمتي ملو همهارد يف طلخ ذإ هنمض اهنم سيل ناك

 هبتشت مل اذإ هذخأ اهلف اذك ةعطق يف دامس نم هتطقتلا : لاقو الثم لجر ديب

 هتددر ولو هنامض كمزل فرعي امم فيرمتلا لبق هطقال نم كدي لخد امو ى اهيلع

 نإ ال فيرعتلا دمب هقفنأ وأ هبر ديب هلصوأ هنأ تملع وأ ةقث ناك نإ الإ هيلإ

 . دمب هكلم

 زوجي الو اهنمضيو نمثلا هيلإ عفدي الف ةقث ريغ ينغ نم ةطقل ىرتشا نمو
 ةقيثو رخآلا ذخأي ىتح مكاحلا ىلإ هعفرب : ليقو “ يح عئابلاو اهقةرفي نأ هل

 هطقل هنأ رقي ءيشب ىتأ نمو « قيرفتلاب رخآلا رمأيو هيلإ ميلستلاب هرمأي مث هعم
 هعاب اذإ : ليقو ى ال : ليقو ى هنم هؤارش زاج دحأ هفرعي ملف ‘ هفرع هنأ و

 راس نإو ى هازجأ هنيعب هقفنأ ول هنأل هنم عئابلا ةرجأ نوكت الف هفرع نأ دمب

 ظفحأ مل : دم وبأ لاقو « يل وه : امهدحأ لاقف ى ائيش ايأرف ادعاصف نايلوتم
 لكأ طقالل زاجو “ ضعب ههرك و ضعب كلذ زاجأ : هريغ لاقو ى ائيش اهيف

 عفدي نملو ؤ كلذك هثراولو ى رم ام ىلع اريقف ناك نإ فيرعتلا دعب ةطقللا
 درلا رذمت نإو ى لثملا وأ ةميقلاف تفلت نإف “ اهبر ناب نإ درلاطرتشي نأ ةطقللا

 يف يه نمب كسمتلا هلف ةطقللا بحاص ناب اذإو “اهنمض توم وأ ةبيغ وأ راسعإل

 )١( صخش اهباوص لملو لصالا يف اذك .
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 . .. . . هؤاكوو هؤاعو وهو هب كلذ هل ام فرعو

 ترثك ولو ريقفلا وأ اهطقتلم فيرمتلا دعب اهذخأي ةطقللاو ى اهقفنأ نمبو هدي
 ء ريقفلا الإ اهنم ذخأي ال : ليقو « ةرصلا ثيدحلو « ثيدحلا يف قالطإل

 نإ الإ ص باصنلا نم لقأ وهو ى ةاكزلاك هب ينغتسي الام ردق الإ ذخأي الو
 ةطقل هيلإ تعفد نمو ث اهطقتلم لام نم ناب نإ اهبرل عفدتو رثكأ ءادتبا يطعأ

 ال اهلممتسا ام نمض هرقفل هسفنل داقتعا الب اهلمعتساف ى ءاملعلا هآر ام اهيف لمفف
 . اهنمضي : ليقو “ كلذك اهدقتعا نإ

 ملع وأ هقدص نإف ى ةقرس وأ ةطقل هنإ : لاقو ائيش دحأ دنع عضو نمو

 تإ هيلإ هدرو هبرل هنم صلختي وأ هدري نأ امإ : نسحلا وبأ لاقف « هقدص

 ةطقللاب ءاصيإلا يف فلتخاو .اهقافنإ يف هنذأتسا وأ اهيف مزلي امب هرمأو ةطقل ناك

 :لبقو“ هل تناك نإ : ليقو ص ةمالع هل نكت مل ولو مزال : ليقف ى اهقافنإ دعب

 در فيرمتلا دعب اهب عافتنالاب طقتللا رمأ ثيداحأ يفو « اهب ىصوأ اهب عفتنا نإ

 ىلع اهقافنإ بجي هنأ وأ ريقف ناك ولو عافتنالا هل زوجيال هنأ معز نم ىلع
 . ءارقفلا

 كلذييأ ( هب ) ةمالملا نم روكذملا ( كلذ هل ام) ءارلا ديدشتب ( فرعو )
 روكذملا كلذل افراع هنوك لاح هفرع وأ هببسب هفرع يأ ةمالعلا نم روكذملا

 ةمالعلا كلتب هتفرمم يعدم اريتخم هنوك لاح فيرعتلا لمعتسا وأ ةمالملا نم

 ىلع ( هؤاكوو هؤاعو ) وه ةمالملا نم روكذملا يأ ( وهو ) اهركذي له
 هؤاعو وهو يأ فطعملا فذح ىلع يأ هئاكوو هئاعو لثم يأ ؛ فاضم فذح

 ةفرمم افورعم نوكي يأ < فرع ءار فيفخت زوجيو ى امهوحنو هؤاكوو

 طاقسإ ىلوآلا و«اهرك ذ اذا ةمالملا كلت ةطساوب هتفرعم يعدملا هميلست يضتقت
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 لوق لبقي الو سفنلا نوكس عم هيلإ تعفد هب اهبلاط ءاج نإف
 . نانثا اهب اهاعدا نإو هدعب ةمالعلا كلتب تآ

 هرك ذ هنأك و “ءاعولا و ءاكولا نم معأ ةمالملا نأل « اهؤاكوو اهؤاعو وهو : هلوق

 امهريغ ىلإ ثيدحلا يف يهب راشملا اهصافعو اهؤاكو هبف روكذملا ثيدحلا ىلإ ةراشا

 « ماملا يف صاخلا لايمتسا ةمالعلا نم ماعلا ىنعملا يف هبف امه نيلممتسملا وأ « اضيأ

 عضوم ق نوفدم هتدح و۔: لوقنف نوفدم وأ ريصح تحت دحوب نأ ةمالعلا نمو

 نم هريغو دوعك هتمالعب ءاج نمف ڵ اذك عضوم يف ريصح تحت وأ اذك

 . تمطعأ فاصوألا

 تعفد' ) ةمالعلا نم روكذملاب ( هب ) ةطقللا بلاط يأ ( اهبلاط ءاج نإف )

 ال نأ هل زوجي : ليقو “ حيحصلا ىلع ةنيب الب ابوجو ( سفنلا نوكس عم هيلا
 الو ) هيلإ اهعفد هل زجي مل اهبلاط يف باترا نإو ص رم اك ةنيبب يتأي ىتح اهعفدي
 دمب يأ ( هدعب ) هىف يه ىرخأ ةمالعب وأ ( ةمالعلا كلتب تآ لوق لبقي
 دعب ناث بلط اذإ ام هلومشل ىلوأ لوألاو “عفدلا دمب وأ ةمالعب يت آلا بلاطلا

 اهب ىتأ نم ةنيب لبقتو“عفدلا دعب ناث بلط اذإ امو « عفدلا لبقو لوألا بلط
 عفدت ال اهنأب لوقلا فمض مث نمو : ليق ى عفادلا نمضيف ى ةمالعب اهعفد دمب

 نم« ةمالملاب نابتإلاىلإ عفدلا ىلع يقل هنأ فنصملا هركذ ام هجوو.ةنيبب الإ

 . هريغ ىتأ ىتح هيلا عفدت مل ولو هل يهف آلوأ اهب ىتأ

 ةرمب ادعاصف ( نانثا ) ةمالعلا كلتب يأ ( اهب ) ةطقللا يأ ( اهاعدا نإو )
 ةمالعب ضعب اهاعدا اذإ ام كلذ لثمو ى اهيطعي نأ لبق دحاو دعب ادحا و وأ

 وحن ىلع ةمالعلا قلطمل ريمضلا انددر ولو ى اهيف لكلاو ىرخأ ةمالعب ضعبو
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 . . . . ء اهيلع اقفتي وأ اهرمأ حضتي ىتح تفقو

 ناب ( اهرمأ حضتي ىتح ) ةهبشلل ( تفقو ) زاجل هلك كلذ "معيل مادختسالا
 اهنأ وأ امهريفل اهنأ نايبب يتأي وأ رخآلل اهنأ امهدحأ "رقي وأ دوهشب امهدحأ يتأي

 زجع ةمالع امهدحأ ديزب وأ توافتب وأ ءاوس اهامسقي نأ ( اهيلع اقفتي وأ) امهل

 اك“هيلعاممجب هرك ذ ام سيل و“امهدعب ةمالعب ىتأنإ امهريغ ىطعت الو «رخآلا اهنع
 ددعتم اهاعدا اذإ :ليق دقف ‘ باحصألا عاتجا دارأ نإ الإ « « جاتلا » يفهركذ

 : هلوقو “دحاو دعب ادحاو اوددمت ولو مك احلا اهب مكحي مل ام كلذك مهنيب تمسق

 الإ سرفلاو ةرقبلاو ةاشلاك ناويحلا ةطقلل لماش هب كلذ هلام فرع

 و لبإلا تناكو ث كلذ ثيداحأ تمدقتو ث ىثنأ وأ اركذ ريعبلا

 اهعيبب رمأف ث ناثع مايأ ىلل دحأ اهسمي ال جتانتت ةفلتؤم رمع مايأ
 ا ہ+أ يهو ثيدحلا يف ةروك ذم لبإلا طاقتلا نع يهنلا ةكح و .اهفيرعت دمب

 لبإلاو ةمسقلا وأ نيملا ظفحل ذخألاو “ءاملا درتو ىعرتو ءاقسو ءاذحل ةنراقم

 ىلع ىنبيو “ برشلاو لك آلا نم امل رسي امو ى ةعنملاو ةوقلا نم اهيف امب ةظوفحم

 يف امل هبلطت نم اهكلام نادجو ىلإ برقأ تلض ثيح اهءاقب نأ ةكحلا هذه

 ضعب بهذمو انبهذم وهو روهمجلا بهذم اهطاقتلا نع عنملاو < سانلا لاحر

 : لاقو ك ههجو رفت ذإ ‘ ثيدحلا رهاظ وهو ةلبانحلا بهذمو ةكلاملا

 وهف ص عابسلا رافص نم هتوقب عانتمالا يف لبإلاب قحتلا ام : ليقو ؟ املو كل ام

 الف مامحلاك هناريطب وأ يبظلاو بنرألاك هيمس ةعرسب وأ هطقل عانتما يف لبإلاك

 نفتسم عابسلا رثكأ نع عانتمالاب نوصم هنآل ةزافمب كلذ طاقتلا : ليق لحي
 هل ةنايص ظفحلل زوجيو « كلمتلل هل هطاقتلا ناك اذإ هكلام هدجي نأ ىلإ يعرلاب
 اك فيرمتلا دمب كلمتلل هطاقتلا هل زوجيف ةراهملا يف هدجو اذإ امأ ى ةنوخلا نع

 دادتمابعيضي ةراهملا يف هنأب لوآلا قرفو «ةزافملاك زوجي ال:ليقو“ظفحلل زوجي

 هطاقتلازاج بهن نامزيفدجو ولومميالاهبسانلاءورط "نإف“ةزافملا فالخب هيلإ ةناخلا

 ةزافم يفعابسلا رافص نمعنتمملا طقتلا ولواهربغو ةزافملا ف امطقظفحلا و كلمتلل
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 ليق اك “ ءىرب مك احلا ىلإ هملس نإف « هناكم ىلإ هةدرب أربي الو ى هنمض ةنمآ
 . بصقفلا يق

 ‘ هنع درطت نأ يعرلا يف ةرقبب تقحل ةرقنب رمأ [اباحص نأ : يورو

 هتقفنو هؤانع هلف كلذ قلعف ى اهوحن وأ ةاش وأ هذخأ هل زوحي اربعب ذخأ نمو

 عافتنالاهلو “لتك وي ملو رمؤي مل هنآل اعوطتم ةدميف « ال : ليقو“نإاب اذإ هبر ىلع

 هبحاص ملع دقو هذخأ ام اذك و « هئانعو هفلع ةلباقم يف اهنمس و ةتلاضلا نبلب

 نإف ى اهبجاصلف رعشلاو فوصلاو دلولا امأو ى عايضلاو فلتلا ىلع فرشي هآرو

 قفنأ ام ردق الإ اينغ ناك نإ هل سبل : لبقو ى رم ام ىلع ءارقفللف هفرعي مل

 بلحي مل اذإ نبللاو « هل وهف دحأ هنم رتشي مل اذإو < هبرل لضفلا نمضو ىتنعتو

 . اهرضي ةاشلا نم

 ال : ليقو < اهبوكر ءارك و اهنامض همزل اهكرت مث اهبكرف ةباد دجو نمو
 ذخأ نمو « فلتخت باودلا نأل ص ءاركلا هيلعف هلحمل اهدر نإو ى هيلع ءارك

 . قفنأ ام هاطعأ اهبحاص جرخ اذإف « ةيذعت ةباد

 ىلإ امجارت اذإ ةطقللاك ةمالملاب ال ةنيبلاب ةلاضلا عفدي : « جاهنملا » يفو
 . ملعأ هللاو مك احلا

 عجريل حبصأ اذإ هحرس دلبلا يف وأ هبر ىلإ عجري ثبح ناويحلا ذخأ نإو

 ةيكلاملا ضعبوةيمفاشلاو ةيفنحلا تعزو هبر هبلع ردقي ثيح هسبحي ال ذإ هبرل
 زوجيف “ ظفحلل ال كلمتلل اهطاقتلا نع يهنلا نأو ى لبإلا طقتلت نأ ىلوألا نأ

 الوهطاقتلا زاج رجشلاىعرب الوءاملا درب الثيحبناك وأ ريعبلا فعض اذإ و٬ظفحلل
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 يمهو ةاشلا طاقتلا زاوج ةلع دوجول هبر ىلع ظفحلل رجألا هلو ، هملع نامض
 ريغ ةفيعض ثيدحلا يف اك ةاشلا نإف ى اه هذخأ نم عنم يتلا ةلعلا مدعو فعضلا

 لماشلا كوخأ وأ طقتلملا اهأ اهذخأت نأ نيب ةددرتم كالهلل ةضةرمم ةلقتسم

 لكىلع قلطملا وأاهيلعةيوقلاعابسلا رئاس هب سيقملا بئذلا وأ رخآ طقتلمو اهبحاصل

 نقيتي مل اهكرت اذإ هنآل « ةاشلا ذخأ ىلع تثح ثيدحلا يفو عابسلا نم اهلك أي ام

 اه ذإ ص طقتلملا اذه ريغ اهطقتلي نمل اهكرتي نآل ىنعم الو اهدجي اهبحاص نأب
 بئذلل اهكرتو توق اهلعل و « قوسملا قاقحتساو قباسلا كرقل ىنعم الف ى ءاوس

 وأ هريغ ىلع اهقفنيل وأ هدجي مل اذإ فيرعتلا دمب هل نوكتل اهطقتليلف عييضت
 ىلع ليلد هيفف ذخألاب حيرصتلا ثيدحلا يفو ى اهتمالعب ىتأ نإ اهبحاص اهانيل

 كلام هب كسمتو “:ةاشلا طاقتلا كرتب : هلوق يف دمحأ نع نيتياورلا ىدحإ در

 نعب ةيوستلاب مج جتحاو اهبحاص ءاج ولو مرغ همزلي الو 2 ذخألا اهكلع هنأ ق

 تناب بيجأو 0 1 كلذكف ى هيلع ةمارغ ال بئذلا و اهل طقتلملاو بئذلا
 اهناض طرش ىلع طقتلملا اهلك أي امنإو ى كلمي ال بئذلا نأل ص كيلمتلل تسيل ماللا
 ىلع ةيقاب اهنأ ىلع لدف ى اهذخأل اهلك أي نأ لبق اهبحاص ءاج ول هنأ اوعمجأ دقو
 نيبو بئذلل وأ كمخأل وأ كل يمه : ةاشلا يف هلوق نيب قرف الو “ اهبحاص كلم

 كرش ل هنأل 2 كنلمتلاب هشأ اذه لب 0 اهذخأ وأ اهب كنأش : ةطقللا يق هلوق

 ءاج مث اهيف فرصت اذإ اهمرغي ةطقللا يف اولاق كلذ عمو ى هريغ الو ابئذ هعم

 ص رهظ اذإ اهبحاصل مرغو ءاش نإ فيرمتلا دعب اهلكأي : روهمجلا لاق ك اهبحاص
 ىلع ةيرقلا يف بجيو ى ةالفلا يف تدجو اذإ اهفيرعت بجي ال : يمفاشلا لاقو

 . هنع نيلوقلا حصأ

 ىنعمو 0 لاضلا الإ اه وأب ال : لق هنإف ةلاضلا امأو : » عماجلا « يفو
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 هباب رأ تأ م نا ةطقلف ةنىفد مهارد موف لزنم يف دجو نم : ليق

 ; خ ال يه : لىقو ةفص وأ اكو وأ ءاعو نم ةحضاو ةمالعب

 مه ال ةطقلف موق ضرأ ىلع دجو امو ى هيف نكاس

 ي هيلع سأب الف اهبحاص ىلع عمجلا ليبس ىلع اهمفر نإو ى اهلك أل اهاوأ اذإ كلذ

 الف للا لبق نم ءاج امب هدي نم ءيشلا فلت نإو « اهقفنيلف هنم سيأ نإف
 ' . هملع نابض

 ىرخأ دمب ةرم هنولزني انانج ولو ( موق لزنم يف دجو نم : ليق )
 ريغ هريغ وأ كلذ دجو وأ “ كلذ ريغ وأ ةنيفد ريناند وأ ( ةنيفد مهارد )

 ( ةطقلف ) ةلالدك كلذ ريغب وأ ى ةيراع وأ ءاركب لزنملا يف انكاس ناكو نيفد

 قدصيو اضعب ذخأي وأ اهذخأي وأ قدصت لب ص لزنملا لهأل تسيل

 م نإ ) فيرمتلا دمبف تناك نإو ى ةمالع نكت مل نإ هدعب وأ هنيح يف اضعب
 ' ( ةفص وأ ءاكو وأ ءاعو نم ةحضاو ةمالعب ) لزنملا بابرأ يأ ( هبابرأ تاي

 عضوميف نوفدم هنأ هترامأ : لوقي نأ اهنمو « تافصلا ضعبل ليثمتلا "رم دقو
 ال مهل لام يهف لزنملا بابرأ اهب ءاج نإف “ ءاعولاك نفدلا عضومف تيبلا نم اذك
 مهو اهبابرأ فرع دق ةطقل ىمسي وأ مهلزنم يف مهلام هنأل ةيعرش ةطقل ىمسي

 اهنم ىفتنا نإف( هيف ) لزان ( نكاس رخآل يه : ليقو ) لزنملا باحصأ
 رانيد ىلع شتفم دجو نإو : دعب هلوق عم اذه رركتي الو ص اذكهو هلبق نملف

 يف وه يتاي امو هريغ لزنم يف هنألو « هريغو شيتفتلا يف ماع اذه نأل « خلا عاض

 نم وه يتأي امو “ « ناوبدلا » ريغ نم اذه اضيأو ى دحأ لزنم ريغ يفو شيتفتلا

 ء ًآريركت مهوي اب لابي ملف هنم لحملا كلذ راصتخا يف راص امل « ناويدلا »
 . كلذ ىلع سقو ع هيف هل عاض كلانه امو « هيف ءيش هل عضي م انه ام نألو

 مهل ) لام ( ال ) ةطقللا ليبس اهليبس ( ةطقلف موق ضرأ ىلع دجو امو )
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 هدجاولو ةالف ف دحو وأ ًانيفد اهيف دحو نإ اذكو ‘ فرعب مل نإ

 هيلعو موق ضرأ وأ ةالفب هوحن وأ بيلص نم مهتمالعب ًايلهاج

 . هلهأل هسمخ

 يف دجو وأ انيفد اهيف ) لاملا ( دجو نل اذكو ) “ مهل الام ( فرعي م نإ
 ( و ) مهريغ وأ ضرآلا باحصأل فرمي مل نإ ةطقل وه انيفد ةكولمم ريغ ( ةالف

 : هلوقب ميلع لولدملا ةيلهاجلا ةمالع يأ ( مهتمالعب يلهاج هدجاول ) وم
 امهريغ وأ ديدح وأ ادوع مسج ( بيلص نم ) دحأ راد يف هدجو ولو يلهاج

 مالسلا هملع ىسع ةروص هب ىراصنلا لثمي رخآلا ىلع امهدحأ ضرعتي رخآ عم

 بيلصلا وحن يأ (هوحن وأ ) هب اكربت مهلاومأ عم هنونفدي ام اريثك و « ةبولصم

 ام ذخؤي الو ص نيدحوملا ةمالع نم ءيش كلذ عم سيلو “ كرشلا تامالع نم
 مالسإلا لهأل نيطلاخلا نيكرشملا نم هنأ نظلا بلغو انوفدم بيلص عم دجو

 مدقتو ةاكزلا لهأ مهو ( هلهأل هسمخ هيلعو موق ضرأ وأ ) ةكولمم ريغ ( ةالفب )
 ١ . ةاكزلا باتك يف هيلع مالكلا

 وأ هوركنأ نإ الإ هيف اوناك نإ مهل وهف ائيش موق لزنم نم طقل نإ امأو

 ائيش هيف وه دجوف ناكسلا هلوادت نكسم هل نمو « ةطقلف هنوكلمي ال امم اهنأ ملع

 دجوو آلزنم ثرو نإو ى ةطقل : ليقو ى هل ال هثراول وأ « هيف نكاس رخآلف

 دجو نمو « ةطقلف الإو هنأ حص نمل هنأ رثكألاو « هيف نكاس رخآلف انيفد هيف
 نأ نكمي اع ريصح وحن ىلع اهدجو نإ الإ ةطقلكف هل اهنأ فرمي ال مهارد هلزنم

 هلخد هل اهنأ فرع نإ الإ ترثك نإ هل تسيلو ى نزولا دنع هاع تطقس نوكي

 هتيب قوف آاراني: دجو نمو “ كلملا هوجو نم امهريغ وأ ءارش وأ ثرإب لزنملا

 هلشم كلمي ام هيف دجوف اتيب نكس نمو ى هونب الإ هعلطي ال ناك نإ الإ ةطقلف
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 هنانجيف ريناند دجو نإو « هل حصي ىتح ةطقل : ليقو ى هيف بترب ملام هل:ليقف
 ، اضيأ هيف هنم عقتو هريغ هيف فقيو 2 همهارد ظفحل الع سبل هنآل “ ةطقلف

 لام وأ رانيد ةئام عضوملا اذه يف : لجرل لاق نمو « ناتسبو يوط يف اذك و

 هب ناك رأ ة هل هنأ ةحصلاب الإ هذخأ هل ل الف ؛ لذ بف دي وكا هرفحف كل

 هنكس دقو هلزنم يف ناك نإ اذك و « هلوق لبقي مل الإو « هب هل رقأو « لئاقلا

 نمو ث سانلل تحيبأ اذإ لزنملاك تسيلف هضرأ يف ناك نإو ى هلوق لبقي هنإف

 ضرأ يف تدجو نإ : هللا دبع وبأ لاق . ةطقلف هنانج وأ هتيب يف ازنك دجو
 يف ضرألا تناك نمل يهف مهريغ اهاعةداو مهيديأ يف يهو مهارد موق
 مل ةحابم تناك نإ : ليقو ص هل تناك ضرألا نأ نسب نإ الإ مهديأ

 نم ةطقل وأ انيفد اهيف دجو اضرأ ررتشمك ةطقلف اهيف دجو امن نكست

 وه : ليقو ص ةمالعب اوتأ نأ الإ مهلزنم وأ موق ضرأ نم وأ ةالف

 تيب يف دجو امو ع هيف نكاس رخآل : ليقو “ تيبلا نكاس رخآل
 ؛ وه نمل لحملا فرمي ملو دح هل فرمي ال اضرأ راصف ليسلا هفرج

 تبث نإو “ اضيأ ةطقلف “ بارخ يهو اهيف ارهاظ هدجو اذإ : لبقف

 تإ هلثم كلمي نكاس رخآل : ليقو ، ةطقل : ليقف ى اهيف نيفد هنأ
 نيمفارلل الإ حبت مل نإو ص ةطقلكف هيف دومقلاو تيب يف لوخدلا حيبأ

 ملعأ هللاو ، “رم دقو نوكسم نم طوقلملاك ناك نينكاسلا وأ
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 باب

 ذخأ زوجو « هن ذاي ال ١ لحب الو 2 ك ورتم دحوم ل ام يف سيل

 مهارد وأ ريناند دحو ولو ‘ كورتم هنم دحو ام

 ( باب )

 هذخأ لحي امو كورتملا يف

 ولو ( هنذإب الإ لحي الو “كورتم)دهامم وأ يتمذ وأ (دحوم لام يفسيل )

 وحنب دحأ كلم لاملا لخدي ال اكف « هءاش نمل هنأب حرصي مل ام ادمع هذبن يؤر

 ال كلذك رم ام ىلع ةموهفملا ةراشإلاو ةباتكلا وأ قطنلاب الإ ةبحلاو عيبلا

 ( أكورتم هنم دجو ام ذخأ زوجو ) ركذ امو “ قطنلاب الإ هكلم نم هجرخم

 هسفن نإو هيلإ عجرب ال هنأ نئمطت سفنلا نكل « ال مأ هل اك رات هبحاص يؤر

 . هن تحمس

 ريناند ةدع اهيف ناك ولو ةكسلا نم عون وأ ( مهارد وأ ريناند دجو ولو )
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 ةدايزو نيد نم هيلع ام ردقب : ليق ذخأ ءاعو يف ال ةفوشكم
 ولو لكلا هل : ليقو ص ثلاث يف ءارقفلا مساقيو هفعض وأ دحاو

 زوجو ، ناويح وأ عاتم ال ربت زوجو نيتْيَملا ريغ عنمو ى رثك
 مهرد نود ام

 وأ طبخ اهب الوصوم الو ( ءاعو يف ال ) ةنوفدم وأ ( ةفوشكم ) ةدحاو ةكس

 "يورخأ وأ يويند ( ( نيد نم هيلع ام ردقب : ليق “ذخأ ) ةمالع وه ام هوحن

 دارفأ نم درف وأ مهرد وأ رانيد ( ةدايزو ) “ اهىلك وأ ةرافك و جحو ةاكزك

 لوصأ هل تناك ولو هب هنيد يضقي ام دجي مل اذإ ( هفعض وأ دحاو ) ةكسلا كلت
 لصالا نأامك ءارقفلل فصنلاو ركذ ام ذخأ ام دعبهل فصنلا ( ءارقفلا مماقيو )
 نإ ( ثلاث ) يفو “ دحاو داز نإ ,ناث ( يف ) ةفصانملا قالطإلا دنع ةمساقملا يف

 كلذ الإ دجي مل هنأب اريوصت ثلاث ىلع رصتقا نكلو ى ادعاصف هفعض داز

 كاينغ هب نوكي ام ذخأي : ليقو ع اريقف ناك نإ ( رثك ولو لكلا هل : ليقو )

 اوعنمو : يأ ( نينيعلا ريغ عنمو ) اينغ ناكو رثك ولو لكلا ذخأ هل : ليقو

 ريناتد : هلوق موهفمب حيرصت لب الوق اذه سيلو “ نيككسملا ريغ ةضفلاو بهذلا
 هموهفم و“ مهاردلا و ريناندلا : لثمةكسلا رئاس نأيواسملا هموهفم نإف ى مهارد وأ

 هذخأهل سيل ككسم ريغةضف وأ ابهذ ناك وأ ةضف وأ ابهذ سبل ام نأ فلالا

 . هضعب ذخأ الو هسفنل

 ةدايزو هنيد ردق وأ هلك هذخأي نأ ًارعت مهضعب زوحو يأ ) رنبت زوجو (

 ةضف وأ ككسم ريغو ربت ريغ بهذ وأ ( ناويح وأ عاتم ال ) هفعض وأ لاقثم
 يف سانلا كارتشا ثيدحل ندعم نم ربت ذخأ زاوج يف فالخ الو “ةككسم ريغ

 نم ناك ءاوس مهرد نود ام مهضعب زوج يأ ك ( مهرد نود ام زوجو ) “ ندعملا
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 هتيب يف دجاول صخرو ى رم امل الإ تيب وأ ءاعو يف ام مرحو

 . . هل هيف لعجلا نظو هيف لعاجل نذأي مل نإ هئاعو وأ

 الب ريقفلاو ينفلا هذخاي مهرد نود هتميق ام يأ لاومألا رئاس وأ بهذ وأ ةضف

 قوف ام امأو “ فصنو مهرد زوجو « مهرد زوجو ى ةمالع هل تناك ولو فيرعت
 هل امم هقوف ام امأ و“هنم ذخأيوأهذخأيوأ هنيح يف هقفني هنإف ءهل ةمالع ال امم كلذ

 يف ركذي ملو « كلذ رم دقو هنم ذخأي وأ هذخأي وأ هقفنيو هف"رمي هنإف « ةمالع
 بابلا اذه نآل « لكلا هل ليقو : هلوق وهو هلبق بابلا يف ام ضعب بابلا اذه

 « ناويدلا ه ريغ نم هلبق بابلاو . « ناويدلا ه نم هرصتخا اياصولا باتك ىلإ

 . دحاو لحم يف نيمالكلا عمجيو قفلي نأ لغتشي ملف

 هتيب وأ هءاعو ( تيب وأ ءاعو يف ) دجو ( ام ) زوجي ال يأ ( مرح و )
 الإ ) نذإ الب اهلوخد زوجي يتلا تويبلا نم ولو هريغ تيب وأ هريغ ءاعو وأ

 هنم ىفتنا نإ هفرميو هذخأي نأ هل "نإف « فيرمتلا نم هلبق بابلا يف ( رم امل
 . هنم ذخأ وأ هذخأ وأ هقفنأ هدحي مل نإف ى ءاعولا وأ تبلا بحاص

 لعجلا يف ( نذاي مل نإ هناعو وأ ) اريثك ولو ( هتيب يف دجاول صخرو )

 هيف لعجلا نظو ) كلذ نظي ملو هيلع آلالدإ آدحأ هيف هلمجي ملو ( هيف لعاجل )
 مهبتك ةيعوأ ينو مهحاولأ ىلإ ةقلعم مهاردلا نودجي نيذلا ذيمالتلا ةلأسمك ( هل

 نأ لثم “ ءاعولاك ءاعولا ريغو “ هنم هونظف كلذ عطقنا سومك خيشلا تام املو

 ءاعو ىمسي اك كلذ لمشي ام ءاعولاب ديرب نأ زوجيو “ ةماخر وأ حول يف ائيش دجي
 لب « هوبفل هنأ نظي مل نكل « هل هنظي مل ولو « هل : ليقو “ وحنلا حالطصاإب

 نإو ص هنم هغرفي الو هظفحي هنإف “ هيف لعاجل نذأ نإ امأو ى نارمآلا ىوتسا

 كرتي نأ لثم عيضي وأ ًدمتي مل نإ هنمضي مل هغرفي مل نإو ىهنامض يف ناك هغرف
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 دجو ناو . ةنامأ وأ ةيراع وأ ءاركب هديب ركذ ام ناك نإ اذكو

 ؛ ليلقلا زوجو ‘ هذخأي الف هريعم لام نم هف اتيش ءاعو رعتسم

 . ...... ...... « ةيباخ يف تيز قابك

 كلذو آالالدإ هبف هلعج هنأ نظ وأ “ هيف آلالدإ هلعج نإ اذك و « احوتفم بابلا

 زجي م آالالدإ الو ص هل لمجلا نظي مل نإو ى هل هىف لعجلا نظو : هلوق نم موهفم

 أ ىلإ هظفح هل زاجو ى هيلع نامض الو هراد جراخ هحرط هل زاجو هذخأ هل

 . هب يصوي وأ هقفنيف سأيي

 ءاركب ) هدي يف (هديب)تسبلاوءاعولا نم ( ركذ ام ناك نإ اذك) صخ ر ( و )

 :هلوقو ى ائيش هيف دجوف « هوجولا نم ام هجوب وأ نهر وأ ( ةنامأ وأ ةيراع وأ

 ص ةنامأ هنإ لاقي الف لصألا امأو ى ضورعلا نم هريغو ءاعولا يف روصتي ةنامأ

 ناك ام امأ و“ هل هظفحب هرمأيو هديب هلمحي نأ لثم هيف زئاج ةنامألا ىنعم نكلو
 الف ائيش هبف دجوف ةيدعت وأ ةقرس وأ بصغب هريغ وأ تسب وأ ءاعو نم هدنع

 .. هذخأ هلف هيف هل لعج هنأ هسفن تنأمطا نإ : ليقو ى هذخأ هل لحي

 زاوج ىلع ءانب هب ءاعو بصنب وأ ةفاضإلاب ( ءاعو ريعتسم دجو نإو )

 ءاعولا يف يأ ( هيف ) دجوب بوصنم ( ائيش ) يضاملا ىنعمب لعافلا مما لمع
 زوجويأ (ليلقلا زوجو ) آليلق ولو هل هظفحي لب ( هذخاي الف هريعم لام نم )
 ام سنج نم ليلقلا كلذ ناك ءاوسو ، هنيح يف ولو ليلقلا ذخأي نأ مهضعب

 هوحن وأ “بحَ وأ قز وأ ( ةيباخ يف ) نبل وأ ( تيز قابك ) ال م أ هل راعتسا

 لدب تيز ظفل “نأ ىلع فنصملا ةخسن يف ءايلا طاقسإو ى قاب نيونتب قلوج يف
 ؛اجتابثإ ىلوألاو افيفخت ءايلا فذحو ةفاضإلا ىلع قاب نيونت مدعب وأ ى هنم



 يف طيري مل نإ هيف ام ذخأ هريعتسم نم هيلإ در اذإ هبرل زاجو

 وأ ث ًافافلاهيفدجو نإ ًاقرق ريعم اذكو ى اقلطم زوجو س هفرط

 ةعقرلا ذخأيو { فافللا ذخأ عنمو ص كلذ ذخأي درلا دعب ةقرخ

 ادمع وأ ًاضبقم نيكسل داز نإو س اهريعتسم اهيف اهداز نإ

 هبلطي مل نإ هبر كلذ ذخأ آدوع وأ ًاجز حمرل وأ ًافافل فيسل
 ، هلعاج

 مل نإ هيف ام ذخأ هريعتسم نم هيلإ در اذإ ) ءاعولا برل يأ ( هبرل زاجو )
 هسفنلهل ظفح هطبر نأل هذخأ هل زجي مل هفرط يف طبر نإو “ ( هفرط يف طبري
 كيواسملا موهفملا وه اك س فرطلا يف طبرلاك طسولا يف طبرلاو ى ءيش ىلع لفقك

 ( اقلطم ) هذخأب نأ ( زوجو ) “ اطسو وأ افرط هنم اءزج فرطلاب دارأ وأ

 اذكو ) ص ءيشلا كلام ىلإ لصيل هل ظفح طبرلا نأ ناكمإل طبر وأ طبرب م

 ركذي ةاكزلا باتك يف "رم دقو قاسلا فصن ىلإ مدقلا سابل ( اقرق ريعم
 هدجو ءاوس فللا يف داتعم هلخاد يف هفلي ائيش ( افال اهيف دجو نإ ) ثتنؤيو

 نم معأ ( ةقرخ وأ ) ‘ فللا يف ًآداتعم سيلو فوفلم هدجو وأ « ال مأ افوفلم

 . هسفن تذأمطا اذإ ( كلذ ذخأي درلا دعب ) ةفافللا

 ةعقرلا ذخايو ) لعنلا وحنل هذخأ مهضعب عنمو يأ ( فافللا ذخأ عنمو )

 سابللا ريغو مدقلا ريغو مدقلا سابلنم فرقلا ريغو ( اهريعتسم اهيف اهداز نإ
 ص ةعقرلا ذخأو نيلوقلا ىلع زاوجلا مدعو هيف ديزم ذخأ زاوج يف قرقلا كح يف

 حمرل وأ افافل ) وأ ًآدمغ وأ اضبقم ( فيسل أدمغ وأ اضبقم نيكسل داز نإو )
 دوع هبف زك رب (أدوع وأ ) حمرلا لفسأ نوكت ةديدح وهو يازلا مضب ( اجز'

 هب عافتنالا هلو ( هلعاج هبلطي مل نإ ) حمرلا بر يأ ( هبر كلذ ذخأ ) حمرلا
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 وأ « ًانسر اهسأرب دجوف ةيراع وأ ءارك نم هتباد هيلإ تدر نإو

 هدحو نإ اجرس ال » هذخأ ًآدىق اهلجر يف وأ > ةدالق اهقنع ف

 هدنع بلطب مل نإ زوجو « ازاهج وأ ًاماجل وأ ةعدرب وأ 4 اهيلع

 ع هتميق ذخأو هكرت هعزنب عاتملا دسفي وهو هبلط نإو اهريغو ةادألا كلت يف
 . هكتيطعأ ينإ : هبر هل لوقي ىتح هب عفتني الو كلذ ذخأي ال : ليقو

 نم هجو نم وأ ةنامأ وأ ( ةيراع وأ ءارك نم هتباد هيلإ تدر نإو )
 يفاقلعمائيش يأ(ةدالق اهقنع يف وأ)سأرلا يف ام وه(انسر اهسأرب دجوف) هوجولا
 نإو ضعب دنع(هذخأ اديق اهلجر يف وأ)باجحولبحوطبخك اقلمميأ اهقنع
 يف ام وه( اماجل وأ ةعدرب وأ اهيلع هدجونإ اجرس ال ) هيلإ هدر هبحاص هبلط
 ىلع ال لمملل ةضراع ءايشألا هذه نأ قرفلاو « ةيوح يأ ( ازاهج وأ ) مفلا
 ولو ديقلاو مئادلا موزللا ىلعف ةدالقلاو نسرلا امأو ى يرثكألا وأ مئادلا موزللا
 يف تناك نإ الإ لمع ريغ يف تناك املك ديقت اهنأل توبثلا ىلع هلصاف عزني ناك
 اهنع طح اذإو تديق لمعلا ىضقنا اذإو ‘ ىعرملا يف ديقت ام ريثك ويعزملا
 . ىعرملا يف دّبقت دقو ى يعرلل قلطت مل نإ تدق رفسلا يف

 وهو ( هدنع ) هنوك لاح ( بلطي مل نإ ) اضيأ كلذ ذخأ ( زوجو )
 بلطب قلعتم فرظ وأ هدي لخد دق هنأ هدنع هنوك ىنعم نأل « ةمزال لاح

 ال هنإ : انلق اذإو ى هترضح يف بلطلا عقو دقف ، باتك يف ولو بلط اذإ هنأل

 هلاسرإب هل نذأي مل هنآل « هنم هعزن ولو عاض نإ هيلع نامض الف بلط وأ هذخأي
 تإو ص ءيشلا يف لسرب ام لك اذك و « عيض وأ ىدعت نإ الإ كلذ هيفو هيلإ

 هذخاي الف سرف ىلع ةيوحو رامح ىلع جرسك هيلع لمجي ام ريغ ءيشلا ىلع دجو
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 هذخأ كلذب هيلإ تعجرف هنم تبصغ وأ ىعرملا يف اهقلطأ نإو

 ذ فالخلاو قافولا يف رم ام ىلع س امارح هملعي وأ هبرب مل نإ

 وأ هئاعو ف هدحو ام اذكو > تقولا ف هب ار نأ كانه هامرو

 . هصخ و ١ هتبب

 قالطإلاب دارملا سيلف “ ةديقم ولو هيف اهلعج يأ ( ىعرملا يف اهقلطأ نإو )
 دقعب هدي نم تحرخ وأ اهىف طلغ وأ تقرس وأ ( هنم تبصغ وأ )دىىقتلا مدع

 مل نإ هذخأ ) لاملا نم هربغب وأ ( كلذب هيلإ تعجرف ) بورهك دقعالب وأ
 هذخأ هل لحي مل هدي يف يه نمم تبره اذإ هنآل ى هنم تبره اهنوكب ولو ( هبري
 ًاديقو ةدالقو انسر ذخأيف ( فالخلاو قافولا يف رم ام ىلع امارح همامي وأ )

 كلذ ىلع لعجي ال ام الو “ ضعبل فالخ زاهجلاو ةعدربلاو ماجللا و جرسلا نود

 ى كلذك سيلو “ نهذخأ ىلع قفتم ديقلاو ةدالقلاو نسرلا نأ هرهاظو “سنجلا

 هامرو ) نهيف رخآ آلوق هركذ مدع هب دارأ وأ < ةرثكلا قافولاب دارأ هنأك و

 ( هيار نإ) امارح هملع يذلا عضوملا يف وأ هيف هبار يذلا عضوملا يف يأ ( كانم
 نرإ الإ هبلع نامض الو ى هملع وأ هبير تقو يأ ( تقولا يف ) امارح هملع وأ

 ال : ليقو ص مارح هنأب هملع دعب اهعضوم نم اهلقن نأب اهب بهذ وأ هيف ىدمت
 . « ليبس نم نينسحلا ىلع ام » هبرل هظفحل هلقن نإ نامض

 ولو هلام نم كلذ ريغ وأ ( هصخ وأ هتيب وأ هئاعو يف هدجو ام اذكو )

 هملع نامض الو ى هلام نم هنبح يف هجرخأ امارح هملع وأ هبار نإ هنإف ى اضرأ

 فيك ملعيل هلقن نإ هنمضي ال : ليقو هلقن وأ هيف ىدعت نإ الإ هجرخي مل نإ
 هلام نف وأ هتباد ىلع وأ هتيب وأ هئاعو يف لعج ام ءاش نإ يمريو هبف لعفي
 ترإو ؤ آلالدإ هيف هلعج وأ هلعاجل نذأي مل نإ هبحاص ملعو الالح هملع ولو اقلطم
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 يل : لاقف .دالوأ وأ هعم لامب هبوصغم وأ هقبآ هيلإ عجر نلو

 هبرقي ال : ليقف ، كلذ

 دقو ى هنمض هامر نإف ى هتباد هيف تفرصت دق هنأل ى همرب الف هتباد هب تلقتنا
 ذإ هب اهلاقتنال ضرمت يذل ا وه اهبحاص نأل ى اهلاقتن اب هملع نامض ال هنإ : لاقو

 وأ هتيب يف عضو نمو ى اهيلع هنأ هنطفت دمب هب لقتنت اهكرت نإ الإ اهيلع هلمج
 الف ةاش همنغ يف تاخد نإو « هضبقي مل نإ هنمضي مل هلام يف وأ مارح هئاعو
 لام هديب ناك نمو “ هببسب تلخد وأ اهجورخ دمب هيف اهدر نإ الإ اهنمضي

 ص هبرل هلصوي ىتح هناعض يف وهف مارح هنأ هل رهظ مث اهاعري مغك الالح هنظي

 هديب تذاك نمل اهدرب ن أ صخ رو « كلذ همف هل رهظ عضوم ف هك رتي : ليقو

 ال : ليق : تاق ى ليق ايف اعامجإ نمض « مارح اهنأب هملع دعب الثم اهاعر نإو

 . اهبحاصب ملا ةين ىلع اهاعر نإ نمضي

 بوصفم حالس .وأ سرفك مارحلا كاسمإ وأ مارحلا قوسي نأ ىلع ربجأ نمو
 الو لعف نإ هنمض ؛ عجرأ ىتح هكسما وأ « بك رأل هكسمإ :هل لاقي نأ لثم

 داصحب نمضو “ نمضيف لعفي نأ هل صخرو « لعفي مل نإ توهي هنأ ولو لمفي
 ربجأ نإ هيلع ةعابت الو كلذ لعفي الو ى مارحلا ةبادلا ىلع لهملاو مارحلا عرزلا 4 . 7

 نمضي مل ةبير ىلع هربجأ نإو ى اهنع لمحلا ةطح وأ اهيقس وأ اهيعر وأ اهفلع ىلع
 . لمف نإ

 وأ هدبع وهو ىثنأ وأ ركذ هنم ىقبآلا ناسنإلا ( هقبآ هيلإ عجر نإو )
 وأ ) سابل ولو ( هعم لامي ) هيف طولغملاو هقورسم وأ ( هبوصغم وأ ) هتمأ
 ( كلذل :لاقف )هجوب مهكلم هنأ وأ هدالوأ مهنأ ىعدا دالوأو لامب وأ ( دالوأ

 كلذ برقي ال يأ ( هبرقي ال : ليقف ) هديسل دبعلا لام "نآل كل نوكيف
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 كرتو هذخأ هل زوجو 2 هبرب ل نإ هدب هكرتي : لبقو 2 ًاقلطم

 تأ نكمي اردق هنع بغت ملو ةمأ ناك نإ دالوألا نم هعم ام

 تلض وأ ةميهب تبصغ نإو ، نكمم يف قدصتو هيف مهدلت

 تعج رف

 عفتني الو كلذ مدختسي الف “ناك برق "يأ “ناك ام انئاك(اقلطم ) هب ىتأ يذلا

 ىقح هظفحيو هعزني وأ هديب هكرتي ى كلذ حرطب هدبع رمأيو « بسك الو هب
 مهكلمي الومهعيبي الو ى ةيدوبعلاب هدالوأ ىلع كحي الو « هب يصوي وأ هقفنيف سأي

 ةرح مهمأ "لعلف هدالوأ اوناك نإو ى هدبعل دالوأ ريغ مهلمل يردي ال هنأل ' دحأ

 : لاق نرإ قدصي الو ى اهديسل ديبع مهف ةمأ تناك نإو ، ارارحأ نونوكيف
 روكذملا نم كلذ يأ ( هكرقي:ليقو ) « هل ديبع ربغاونوكينأاهديس ىلع تطرش
 لام نم ركذ ام ذخأ يأ (هنخأ هل زوج و“هبري مل نإ هديب ) دالوألاو لاملا نم

 نم دبعلا دلو نآل يدالوأ مه : لاق نإ دالوألا كلمي ال نحل هبرب مل نإ دالوأو
 ام ) فاكلاو ءارلاو ءاتلا حتفب ( كرتو ) اهديسل دبع ةمآلا نمو رح ةرحلا

 كلذ ( ناك نإ دالوألا نم ) قبآلا وحنو قبآلا ناسنإلا كلذ عم ام يأ ( هعم
 نم لقأ بيغت نأ لثم ( هيف مهدلت نأ نكمي أردق هنع بغت ملو ةمأ ) ناسنإ

 امم دلوي نأ نم ربكأ دلولا كلذ نكل ى رثكأ وأ رهشأ ةتس بسفت وأ رهشأ ةتس

 نونوكيف اهبري مل نإ ريخآلا لوقلا ىلع ( نكمم يف قدصتو ) اهتقو ىلإ ةتسلا دمب
 مهكرتي هلبق يذلا ىلعو اهديسل ديبع ىنزلا نم ولو ةمألا دالوأ نأل « هل اديبع

 فاخ اذإو ، اهمم مهكرتي ال لوألا ىلعو «مهكلمتي الو مهمدختسي الو اهديب
 . مهكرتي الف ةمأ وأ دبع عم مهتوم

 تمجرف تلض وأ ) ؤ اهيف طلغ وأ تقرس وأ ( ةمي تبصغ نإو )
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 زاوجو 2 هريغ ال عوجرلا تقو اهعيضر اهبرلف 2 اهل ةعبات دالوأب

 ه ةفالخب كلذ هديب نم لك اذكو ى اهتبيغ يف هتدالو نكمأ نإ
 ظةمت ذخأيو

 نييفوكلا لوق ىلع ءانبف نيعبات فنصملل ةخسن يف دجو نإو ى ( اهل ةعبات دالواي

 يذلا يأ ( اهعيضر اهبرلف ) ملاسلا ركذملا عمج لقاملا ريغ ةفص عمج زاوجي
 هكرتي هنإف ى عيضرلا ريغ ال يأ ( هريغ ال عوجرلاتقو ) اهمضريو اهمبتي
 عاضرلا عم عبتلا نآل ى هنع جرخ مأ اهعضرب الو عاضرلا ناوأ يف ناك أ ءاوس

 ناويحلاب ناويحلا سانئتسا نإف « هدحو عبتلا نود همأ اهنأ يف يوقلا وه اهنم

 نأ( زوجو ) رخآلل امهدحأ امأنكي مل ولو قالطإلا ىلع دهاشم رمأ هل هعابتاو

 نكمأ نإ) ةرمتسم ةماتةعباتم اهعباتي دجوههنأل عيضرلاك عيضرلا ريغ هل نوكي
 عاضرلا ناوأ ريغ يفناك أ ءاوس ( اهتبيغ يف ) عيضرلا ريغ اهتدالو يأ (هتدالو
 هركذي ملو اهعضرب يذلا يف اضيأ طورشم طرشلا اذهو ى اهعضرب الو هيف ناكمأ

 ريغ وأ اميضر دلولا قلطم ىلإ هتدالو يف ريمضلا درت نأ زئاجلا نمو « هروهظل

 نم روكذملا ( كلذ هديب نم لك اذكو ) ى ايل ادئاع طرشلا نوكيف “ عيضر
 رضاحل رمأ وأ ةلاكو وأ ( ةفالخب ) لحملا اذه ىلإ ءاعو ريمتسم دجو نإو : هلوق

 نمف « هديب يذلا نود هبحاصل وهف لاملا رج امو لفط وأ نونجم وأ بئاغ وأ
 اناويح هل هعفنو الثم متيلل وهف هعم در امف هوحن وأ متلا لام ىركأ وأ راعأ

 يف قباسلا فالخلا ىلع هناويح وأ هتمأ وأ هدبع هب ءاج ام اذك و ى هربغ وأ

 ةريخألا ةلأسملا يف ام ىلإ ةراشإلا لوقت نأنم ىلوأ مومملا اذهو ى هلك كلذ

 ملع نإف « لاملا بحاصل ال كل وه : هبحاص لاقو ءيش هعم در نإو “ اهدحو

 هسقن بساحيلف هذخأ نإو « لاملا بحاصل وهف لاملا كلذ لجأ نم هل هاطعأ هنأ

 ظقيتسملا مئانلا صخو“مون يف سيل نم لك اذك و“مون نم ( ظقيتسمم ذخأيو ) هل
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 ةداسو كرت نإ هيلع سأب الو ، آرورصم اهيف وأ { هبايث نيب و هنيب ام

 ٠ ٠ ٠ ٠ ؛ كانه هتحت ةفطق وأ هسار توت اهدجو

 نب و هنيب ام) نطفتي الو همون لاح لاملا هبابث ف لعجي نأ ةلوهسب نكمملا هنأل

 نم ( ارورصم ) هندب وأ هبايث يف ( اهيف ) دجو ( وأ ) هبايث نيب وأ ( هبايث
 هبايث ف ةفاضإلاو اقلطم لاومآلا نم كلذ ريغو مهاردو ريناندو زبخو محل

 همطعأ هنأ ىلإ نكسي هبلق نأ كلذو ادعاصف دحاولا بوثلاب قدصسف ةقبقحلل

 وأ رظني ناظقي وهو كلذ وحن وأ هبوث وأ هدي وأ هرجح يف لعج امم بيرق وهف
 هلف رورصم ريغهبايث قوف اضيأ دجو اذإو ذخ وحنب هل ىتطني ملو ىمعأ ناك
 اذإو ى هريغل مأ هل بوثلا ناك ءاوس كلذل نأمطا نإ هلام يف دجو هنآل هذخأ

 طاخي اهبف دجوي يذلاو صونربلا ةيمك يف دجوي يذلاك دحاو ءازجأ نيب هدجو

 ( هيلع ساب الو ) ص هيبوث نيب يذلاك وهف هيف لمجلل نوكيو صيمقلاو ةبجلل

 هسأر تحت اهدج و ةداسو ) ظقيتسملا ( كرت نإ) مثإ الو نايض نم هيلع ررض ال
 شورفلل دتمي مل ولو اش ورفم هتحت دجو وأ شرفلل دبتعا ام يه ( هتحت هفيطق وأ

 امنإ وه ظاقمتسإلاب هيلع لولدملا مونلا ناكم ىلإ ةراشإلاو كرتب قلعتم ( كانه )
 تحت هلخدم هلخدأ لب كلذ ذخأي مل هنأل نايضلا الو مثإلا الو ظفحلا هيلع نكي م
 ىقح ضبقلا مسإ هيلع حصي ملف اهيف فيلكت ال لاح ف وهو ؛ هدسح وأ هسأر
 هضبقي م هنأل همرفي ل مونلاب لقاع ريغ وهو هسحن وأ همون ق هدسفأ ول هنأ

 ولو اضبق هظاقىتسا نكي ظقيتسا اذإف « هداسفإل ضرمت يذلا وه هلخدمو

 نأ نظ ولو ى كرتلا درجمب مثإ الو هيلع نايض الف ةظقنلا دعب هبلع ثكملا لاطأ
 ديرأ ام ناسنإلا مزلي ال ذإ ظقيتسا اذإ هكرتيال نأ و هعفرب نأ هنم دارأ هبحاص

 ملع دقو « ادمع هكرت هبحاص نأل ةطقلب سيلو ىضر الو هنم دقعالب هنم
 مادأ وأ هيلإ هب راشأ وأ هرب مل نم هب ربخأ وأ هيف ىدعت ولف هدمعب ظقيتسملا

 عرشلاب هيف لمع هنأ ملع نإ الإ همزل هكرتمث ةقث نكي ملو هآر ىتح هيلإ رظنلا
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 . كلذ ريغ ليقو

 ام هب لمع وأ هب ىصو أ ه دحم ن أو هبحاصل ظفحلا ةين ىلع هعفرب ن أ هل زوححمو

 لام ظفح بوجو ىلع ءانب هظفح همزلي نأ ( كلذ ريغ ليقو ) ةطقللاب لممي
 ريغ وأ يشاملا دوجوك مونلا نم ةظقيلا دعب هدوجوب المع ةطقللاك هل المج و ملسملا

 يف دجو ام ناسنإلا ذخأي الوهب يصو وأ ةطقللاب لمعي ام هب لمعيف ائيش يشال
 كلذ يف هل لمج هنأ هسفن تنامطا نإ الا هحول ىلإ اةلعم وأ هبابك ءاعو

 . ملعأ هللا و
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 (رخآ باب)
 هذخأ لحي ايف

 وأ ( لكؤي وأ) عافتنإلل الو هريغ وأ عفارلا سفنل كلمتلل ( عيش عفري ال )

 ةضرمعتم بارت يف ضرأ نم ولو (ريعش ةبح ولو هنذإ الب ريفلا تيب نم)برشي
 ام : هل ليقف مانملا يف يئر الجر نأ اوركذو « هبحاصل نمض لمف نإف ى فلتلل
 ترسككف هتوناح يف يل بحاص دنع تدمق ينأ ىلع ينبساح : لاقف؟كب هللا لعف
 رفغو رسكلا صقن ام ىلع باسحلا ناكو هطنح يف اهتددرو هلام نم ةطنح ةبح

 لق ام باسح نكل هب بساحي هنإف "لق ولو هريغ لامب ناسنإلا نواهتي الو “ يل

 هللا ءاش نإ هب كلهي ال هب جرحتي الو هبحاص هب ىضري هنأ هيلإ سفنلا نئمطت ام
 ال : لمق هن أ “رم دقو تابح وأ ه ريغ تيب يف بارت نم ةبح طقتلي ن أ لثم
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 الخاد هنزو لحم در ايف مهارد نم هدحو ام تون اح وذ ذخأنو

 هبلق نكس نإ ايبيف زوجو ى هذخأ نإ هقفنيلو ، اجراخ در ام ىلإ
 : اهبتشم كرتيلو ڵ هل هنأ

 يف بارت يف تاطلتخم تابحك كرت ام لحي : ليقو “ دحوم لام يف كورتم
 عيبي لحس وأ ( توناح وذ ذخايو ) “ نهطقتلي ال اهبحاص نأ ملعي امع ضرألا
 تالاير وأ رسناند وأ ) مهارد نم هدجو ام ) نزولا ريغب وأ نزولاب هف يرقشيو

 لحم در ايف ) لوقبلل انمث ىونلاك انمث لمجي ام كلذ ريغو تاكسلا نم كلذ ريغو
 هضبق لح وأ ءارشلاب سانلا نم ضيقي قلا تانمثشملل وأ نامألل هليك وأ ( هنزو

 لحملا رخآ ىلإ وأ تيبلا باب ىلإ ( اجراخ ) كلذ لح ( در ام ىلإ ذاخاد )
 سانلا لخدي لحلا كلذ نأل هتوناح لخاد يف هنأ عم هريغل هلك كلذ يف وهو

 فيرعتلا دعبو ةمالع هب نكت مل نإ فيرعت الب ةطقللاك ( ( هقفنيلو ) ى مهل هلملف

 لك هلنمعض هبحاصناب نإف < هضعب وأ هكلمتي نأ هلو ى ( هذخأ نأ ) هب تناك نإ

 . قفنأ ايف مرغلاو رجألا نيي هريخو ث هل هكرتي مل نإ لك أ ام

 هوحن وأ بابلا ىلإ در اهفو الخاد لهملا در ايف ( امهيف ) هذخأ ( زوجو )
 زيمملا لقعلا يأ سفنلا ءاتفتسا تابثإ ثيدحلاف درو اك ( هل هنأ هبلق نكس نا )
 (اهبتشمكرتيلو) راث آلاو ثيداحألا و تايآلا هزييمت ف بحصتسملا لطابلاو قحلا نيب
 ام فقت الو » : ىلاعت هللا لاق ى ةطوحلا ملسملا نأش نمف ،هل هنأ هبلق نكسي مل

 نيذلا يوتسي له لق » : لهجلاب لمملا مذ يف العو زع لاقو 0١٢ ملع هب سيل
 هنيدل أربتسا تاهبشلا كرت نم » : قيلع لاقو )٢' « نوملمي ال نيذلاو نوملعي

 )١ ) ءارسإلا : ٦١

 ( ٦ ) ١ رم زل : ٩
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 مارص تقو "بح وأ رمت نم ةماع قيرطب هدجو ام ريقفلا ذخأيو

 هلمح امو ة اغ تقش قيرط وأ ةق اس ف ٥ دح ام ال ك د اصح وأ

 . . . . . ‘ سانل بسنب ب امم داو

 بح وأ رمت نم ةماع قيرطب هدجو ام ريقفلا ذخايو ) 6 هضرعو
 دح "رم دقو “ بحلاو رمثلا ريغو اهتقو ريغ يفو ( داصح وأ مارص تقو
 عوذجلا يفو “ رجشلاو لخنلا تحت هدجو ام اذك و “ ةمسقلا باتك يف ةماعلا

 زيلجأو « هكرتب ةداعلا ترج ام عطقلا دعب ةلخنلا يف دئارجلا يفو ناصغألاو
 ص ةطقللا يف رم ام ةدح ىلع ةطقللا دحي وأ كورتملا دحب راص اذإ يفل هلك كلذ
 اوفتناف هلهأ ىصقتسا نإ الإ ينغلا الو ربقفلا هيف ام ذخأي الف ةصاخلا قيرط امأو

 ) ةيقاس يف هدحي ام ال ( ةطقلل أ دح وأ نورلا دحم ينفلل و و أ ريقفللف هنم

 اهرامث تناك اذإ تقش يتلا ةباغلا نم هلعل ( ةباغ تقش قيرط وأ ) ، ةباغ تقش

 لخنلا تدعب وأ جراخ نم همف تمقو لب ؤ 7 نم هنأ ملع ولف 9; اهيف طقست

 الو فلتلا دح راص وأ اهف كلذ طقسب ال ثح ةىقاسلاو قيرطلا نع رحشلاو

 رم ام ىلع ينفلل و هل و هل وأ “ طقف ريقفلل زاج ؤ هب هسفن قلعت الو { همحاصل زيمي

 ال ام لك نأ ثيح نم هذخأي نأ صخرو( ِسانلبسمن امم داو هلمح امو )

 ديدشتلا هجوو ى هبر بلق هب قلعتي ال ليلق هنأ يفو ى ءارقفلل وهف هبر فرمي
 ء زخبنلاونوتيزلا و نيتلاو نامرلاو بنعلا رحش راثك كلذو بصاغلا لثم ءاملا نأ

 « ديرجلاو هناصغأو هقاروأ و كلذ بشخو اهعورزو اههكاوفو ةىنجألا لوقبو

 هفرع “ينغ هذخأ نإو «هكلمت وأ هقفنأ ابر هل دجي مل نإف “هفرع هذخأ نإف

 )١( ملم ءاور .
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 نم وأ « هب ر هيلإ عجري ال امم لاحترا دعب نيرفاسم لحمب دجو ام زاجو

 . . . . . عزنو حتف دعب نرفب محل وأ ماعط

 هقفنأ هل ةمالع ال امو ةطقللا يف ثحبلا نم "رم ام دح ىلع ةكلمت وأ هقفنأو
 ال هنإف “هضرأ يف ليسلا هاقلأ نإ كحلا اذكهو س هكتلمت وأ ی فيرعت الب هذخآ

 نإ فيرمت الب لعفيو هذخأي وأ “ هقفنيو هفرمي لب ى هضرأ يف هئاقلإب هكلمي

 ؛ اهبطحو اهرامثو يراربلا رجشك سانلل بسني الام امأو « ةمالع هل نكت م
 ضرأ يف كلذ نم ليسلا هاقلأ امو ث ًاربقف وأ اينغ هذخاي نم لكل زوجي هنإف

 نم ىلع رجح نإ الإ هذخأ هريغل زوجي : ليقو ى هب ىلوأ وه : ليقف « ناسنإ

 ص لوخدلا هيلع رجحي مل ام هريغ ضرأ نم ولو ليسلا شيشح زوجي اك س اهلخدي
 بسني هنإف ص نارمملا يف ام لك نأل « مدآ ينب نم ةعطق ؛ سان : هلوقب دارملاو
 ىلوألاو “ تابثإلا قايس يف هنأل ةلقلا ىلع سنجلا سانب دارأ وأ ‘ سانلا نم سانل

 ام انه همالك موهفم يفاني الو ، يسنجلا فيرعتلاب سانلل بسني ام : لوقي نأ

 « يداولا نم ذخأي نأ انه ام نأل ى ليس اهيف هيقلي ام الو : هلوق نم ابيرق يتأي

 . سانلا ضرأ نم كلانه امو

 بطحك (هبر هيلإ عجري ال ام لاحترا دعب نيرفاسم لحمب دجو ام زاجو)
 هزرحأ ةمالع هل تذاك نإ هنإف ى مظعي امو كلذ ريغو « ربإو لاعنو داوعأ و

 هكلمت وأ هقفنأ كلذ ىلع ردقي مل وأهبر دجي مل نإف ،اوعجرب وأ هربخ مهلصي ىتح

 ى فيرمت الب هكلمت وأ هقفنأ هل ةمالع ال امو “ ينفلاو ربقفلا يف رم ام دح ىلع

 ( ماعط نم وأ ) ماعط ريغ نم نوكي نأ هيلإ عجرب ال يذلا كلذ يف ءاوسو

 وأ ه ( محل وأ ) زبخو “ يلقم دوفس يف يوشم محلك خوبطم ديغ وأ خوبطم
 (عزتو) بري ملو هحتف نم لهج وأ ى هل هلهأ حتف ( حتف دعب نرفب ) هلك هذخأ
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 ىلع عوضوم نم زاجو ‘ صخرو : نوفدم وأ هملع قلغم نم ال

 قبنو فشحو رمت نم كورتمو قيرطب دوع ىلع قوشرم نموأ رجح

 . . . روحنم لمجو شيرعو ى عومجم ولو بطحو

 ينغلا يفو اريثك ولو يقابلا ءارقفلا ذخأيف ص اريثك وأ اليلق هنم مهعزن

 . فالخ

 ولو نيرفاسم لحم يف ذخاي نأ ( صخرو ى نوفدم وأ هيلع قلغم نم ال )
 ةالقم وأ ردق ق دحو ام اذك و > نوفدم وأ قلغم نم وأ ع زن الب حوتفم نم

 عوضوم ) ماعط ( نم ) ذخالا ( زاجو ) صخرو ى ذخؤي ال نيرفاسم لحمب
 هعضو نأ هتحايإ ةلعو > ككرت ام كلذ ريغ وأ كورتم راخف ىلع وأ ) رجح ىلع

 نيرفاسملا لحم ق لام وأ هريغ وأ محل ءا وس هذخأ ديرمل هل ظفح فيظن لحمب

 رقف وأ ىنغ وأ“رم امآدحىلع هيلإ عجرب ال ناك اذإ هلك هذخأو قيرطك هريغ وأ

 ام امه رغ وأ كورتم ديدح وأ ) دوع ىلع قوشرم ( لام وأ ماعط ) نم وأ (

 ام اذك و ص رم ام ينفلا يفو ‘ لكلا ذخأ زاجو ى اهريغ وأ (قيرطب ) كرت

 هيلع رم نمل وأ ى روبقلا روزي نمل عضوي اهريغ وأ روبقلا ىلع رباقملا يف عضوي
 رثؤملا وبأ دجوو « كلذ وحنو بنعو نيتو ( قبنو فشحو رمت نم كورتمو )
 ةطمارقلا مايأ ين كلذو عبش ىتح هنم لك أف ى ءاعو ريغ يف ءالهب قيرط يف اماعط

 ناك ازبخ هلك ١ هلفءاعو ال احورطمهدجح ونم : هل لاقف بوبحم نبا لأسو > مدنف

 : هلوق ين يتأي اك صيخرت ىلع ( اعومجم ) كلذ ناك ( ولو بطح و ) ارم وأ

 هب عافتنالل ينب بشخو داوعأ نم اتيب هب دارأ ( شيرعو ) ءالطصا زاجباإب
 وأ حوبذم وأ ( روجنم لمجو ) هريغ وأ عار هانب هيلإ عجري الو ةماقإلا تقو

 ى كلذ ملع اذإ هتايح اوك ردي ملو ةيمرلاب تامو يمرو درش اذإ اك هجوب ىك ذم
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 وأ جح قيرطب دجو نإ ًاقلطم زاجو ء هنم عفر نإ ةحيبذ وأ

 صخرو ، يدهلا يف رم امم هلكأ ةحابإ ةمالع هبو اهوحنو بكر

 ، صخرو صحفب دجو نإ خوبطم ريغ محل ذخؤي الو ء اهنودب

 ملع اذإ ديص ةحراج وأ يمرب ولو ةاكذم وأ ةريحن وأ « ( ةحيبذ ) ةباد ( وأ )

 عفر وأ همل نم يأهريغو لهلا نم ركذ امم دحاو نم يأ ( هنم عفر نإ ) كلذ

 ضعبلا عفر نأل هنم ذخأي الو ى هذخأي الف امات دجو نإو هدلج عفر وأ دلج نم

 عفر ( اقلطم ) هنم ذخألاو هذخأ ( زاجو ) هتحابإ ىلع ةمالع قابلا ءاقبإو هنم

 ماظعلا عومجلا نم ( اهوحنو بكر وأ جح قيرطب دجو نإ ) هنم عفري م وأ هنم
 ذخؤي نأ لثم ي جحلا ب اتك » نم ( يدهلا يف رم ام هلكأ ةحابإ ةمالع هبو )

 فتك ىلع اهب غبصيف اهب فرمي ةمالع وأ ناسنإلا لعن وأ مدلا يف سطغيو فخ
 ةمالع لمجي نأ حص ث جحلا قيرط يف يدهلا ةمالع ناك امل كلذو ى نميألا لمملا

 نودب (اهنودب ) هلك ذخؤي وأ هنم لكؤي نأ (.صخرو ) ، هب ذخؤيو هريغ يف
 امم هنيح يف كلمتلا ىلع ذخؤي ال ام لكو « ةداملا يف هبلإ عجرب ال هنآل ى ةمالع
 ةطقللا دح ىلع ظفحف “ فلتلا دحب يؤر اذإ هذخأ بخي وأ زوجي « يتأي وأ رم

 هضعب ذخؤي امو « بر هل فرعي ال يذلا قلطملا لاملا دح ىلع وأ اهماكحأ يف

 . هلك ذخؤن

 . هيف ةيكذت ةمالعال هنأل ( صحفب دجو نإ خوبطم ريغ محل ذخؤي الو )
 قيرطب هذخأ زاجل يمدآلاب صتخي ليصفت هيف دجو ولف عبس اهسرتفا ةتيم هلعلف
 امأ و س ىكذم هنأ ىلع المح كورتملا دح ىلع ناك نإ كورتملا قيرطب وأ ةطقللا

 . مالسإلا يف لصألا ةيكذتلا نأل ى ح وبذم هنأ ةمالع خبطلاف خ وبطملا

 ضرأ ق لصألا نأل ‘ ةتىم هنأب هبرب ل نإ اقلطم ذخؤي نأ ) صخرو (
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 ريغ نإو لقثب وأ فوخب وأ لازه وأ ءايعب كرت ناويح الو
 هتلغ مرص دعب هب نانج بر هكرت ام ذخأب سأب الو ، ناويح

 ه هوحن وأ ًاصيش ال ديرج يف آرمت ولو

 اهبف طلتخا ضرأ وأ كرشلا ضرأ يف ناك نإف ڵ ةيكذتلاو ةراهطلا مالسإلا

 نسبت نإ الإ هذخأ مرح رثكأ نوك رملا ناك وأ “ ءاوس نوك رسثملاو نودحوملا

 ( فوخي وأ لازم وأ ءايعب كرت ناويح ) ذخؤي ( الو ) ‘ دحوملا ةيكذت رثأ
 ملعلل ذخؤي الف كرتو هنع لجعف “ فيخ كلذ ريغ وأ ليس وأ عبس وأ ودع نم

 هقوسب لفتشي ملو ص كرت ام ذخؤي ال ( وأ ) ةعس ال ةرورض هكرت هبحاص ناب

 ريفف « ناويح ايس الو ( ناويح ريغ نإو لقثب ) وه نيأ هنع ثحبلاب وأ
 هلقثل هضعب وأ هك رتيف هبلع لقثيف آلام ناويح وأ ناسنإ لمحي نأ لثم ناويحلا

 امأو ى هلمح ىلع هب ىوقي ام ءيجي هبحاص لعلف “ ودعك أرط رمأل لجعلا بحل وأ
 لجمف عبطلاب وأ ضرم وأ شطع وأ عوجي يشملا ءيطب نوكي نأ لثمف ناويحلا

 ناويحلاىف ةبغرلا نأل« ةياغ ناويحلا لعج امنإو « ودع وحن نم فوخ الب ولو هنع
 الب يشمي هبحاصل دحأ هعفر وأ هيلإ عجر اذإ ناويحلا نألو « ةلمجلا يف رثكأ

 نأ نظي مل نإ. هبحاصب عمجلا ةين ىلع هلك كلذ ذخأ زوجيو ؛ هايإ ناويح لمح

 ام ذخاي ساب الو ) ةطقللاك كلذ دعب وهف هدعب هدجي الف هيلإ فلتخي هبحاص
 (ديرج يف ارمت ولو هتلغمرص دعب ) نانجلا يف يأ هيف يأ ( هب نانج بر هكرت
 ص راثلا نم رمتلا نود ام وأ رسلا وأ حلبلا وأ لخنلا تحت وأ عذجلا يف ابس الو

 وأ ص ضرألا نم هطاقتلا هل زوجيف ى نامزلاو عيباربلاو ريطلاب عايضلا دح هنأل

 يذلب رمتلا ( اصيش ال ) دئارجلا نم وأ عذجلا نم هطقليل ةلخنلا عولط وأ عذجلا

 ترخات امو لجنملا هأطخأ ام لثم ( هوحن وأ ) هريغ وأ لخن رمت حلصي م
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 وأ 8 لكلا .نم غرفي مل نإ ال ث هيلإ عجري ال ناك نإ زوجو

 طقاس يف صخرو ٠ هيلع قلغم برزم طئاحب هيلع آرودم ناك

 ، غارف دعب ةهكاف ىلع صيش وأ رمت

 ىلع فوطمم اسيش و « عوطقم ريغ لصتم كلذ نأل « حلاص ريغ ناكف ى هتدالو
 . سأبلا هيفف « آاصش هذخأ ال يأ « هكرت ام ذخأب هلوق يف ام

 ام ذخأ زاوج نم انركذ امو «( هيلإ عجري ال ناك نإ ) هذخأ ( زوجو )
 نم نانجلا بر غرف نإ تبثي امنإ هوحنو صيشلا ذخأ زيوجتو نانجلا بر هكرت
 لخنلاك رجشلاونانجلا يفكروش نإ نانجلا يف هلخن نم لخنلا بر وأ هلك هنانج مرص

 نإو “ ضعب نود الثم لخنلا ضعب نم غ رف ولو ى ( لكلا نم غرفي مل نإ ال )
 ناك وأ ) رخآلا نانجلا نم غ رفي مل ولو ذخألا زاج ى هيف هل امم وأ نانج نم غ رف

 صخر رو“ءانب الب كوشب هيلع رودم وأ ( هيلع قلغم برزم طئاجب هيلع ارودم
 املو اهنم مرص ةلخن وأ ةرجش نم ذخاي ال نكل غ رفي مل ولو هلك كلذ ذخأي نأ
 صيش وأ رامث نم كرت ام ذخأ زوجيف “ هربغل امهس يقابلا ناك نإ الإ اهنم غرفي

 نإو ص اضيأ زاج قلغم ريغ باب هلو برزم طئاحي هيلع رود نإو < همهس نم
 نكل ص قلغم ريغ وأ قلغم باب هلو “ برزم ريغ طئاحب هيلع" رود
 مل رثكأ وأ ةماقلاك طئاحلا ناك نإف ى بابلا عفد هل لحي مل رخآلا بناجلا لصو
 ؛ هيطخت نكمي ناك نإ زوجي : ليقو ى ةصخر يف زاج اهنود ناك نإو « زج

 . ليلقب رود ولو زوجي ال : ليقو « ةبك رلا نود ناك نا : ليقو

 اهلك لوقبلا عاونأ نم عون وأ ( ةهكاف ىلع صيش وأ رمت طقاس يف صخرو )
 هنم طقليف هلك كلذ لخديف“همهس نم وأ لكلا نم ( غارف دعب ) تابنلا ىلع وأ

 نكمي ال هنأ هلناب نإكلذلوخدهيلعمرحيو هرض نإ ررضلا مرغيو كلذ رضي الو
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 ملع نإ نوفدم ناك وأ علقي مل نإو ضرأ ةلغ نم قاب يفو
 طقل ريقفلو ، حصأ عولقم رهاظ ريغ يف عنملاو هكرت فرعب

 لبنس

 هقاروأب نيبتم هنكل ( علقي مل نإو ضرا ةلغ نم قاب يفو ) « رضلاب الإ طقلا
 نأب نوصغ وأ قروب نيبتي ال هنأ الإ ع ولقم ريغ ( انوفدم ناك وأ ) هنوصغ وأ
 اهيلإ قبس وأ ناسنإ ضرأك نصغ الو قرو ال وأ ص هنوصغو هقاروأ تعطق
 حيرلا نأل ث حير نفد ام دارأ : لاقي الو « كلذو ؤمك أ اهيف تناكو اهحلصأ و

 ملع ولو “ حيرلا هنفاد لمل يردي ال لجرلا ى هتنفد هنأ يعدي امو بصاغلاك

 دصحي ام لجنملا هثطحي ام لثم دممب هنفدي مل هبحاص لعلف ى لجرلا هتنفد هنأ
 الو دوصحم ريغ ىقبيف “ تفللاو رزجلاك علقي امم ديلا هطخت امو ريعشلاو ربلاك
 لصنلاك هيلإ عوجرلا دتعي م ام هقاروأ علق دعب انوفدم كرتي ام لثمو « عولقم
 عطقنتف هملق جلاعي وأ كرتيف هناصغأو كلذ قاروأ عطقت تفللاو رزجلاو موثلاو

 كلذ يف صخرب امنإو “ هيلع رفحي نأ نود هك رتيف « هدي يف هناصغأو هقاروأ

 رهاظ يف ريغعنملاو )« ملع لعاف بئان هنأ ىلع كرت عفرب ( هكرت فرعب ملع نإ )
 يف نطابلاو لصتملا ضرألا هجو ىلع رهاظلا وه كلذ ريغو ( حصأ عولقم
 لصفنملا رهاظلا وه زئاجلاف ايلاصتال امنمحصألاف ص اهيف هتقلخ لصأ ىلع ضرألا
 ص زرحلا ةهج ىلع هنفدب ال اهريغ وأ حيرلا نفدب وأ 2 هملع يشملاب نطابلا زوجيو

 ريقفلل هلك كلذ يف زاوجلاو « زرح هنفد نآل 2 انوفدم دجو ًاخطب ذخأي الف

 اوصتخال ءارقفلل كرت هنأ فرملا ناك ولف « كورتملا باب نم كلذ نأل « ينغلاو

 امفر هبحاص عفر دعب ثرحلا عضاومو قرطلا نم ( لبنس طقل ريقفلو ) ؛ هب

 ام ذخأي ال : ليقو ى لبنسلا ريغ اذك و « اهنم تتفت امو عفرلل هدعب عجري ال
 ذخايو كورتملا دحي ناك نإ كلذ ذخأي نأ ينفل اضنأ زيجأ و 2 ى قرطلا يف عقو
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 دعب بارتب ًاطولخم رادنأ يف وأ اهعاقب وأ ةرومطم لوح دوجومو

 ،نالوق رحج ايفو حير هلمحت مل نإ صخرو ى نبت يف ام ال عفر

 صاخل ةنمد وأ رادنأ وأ ةرومطم لوح تبات ذخأن الو

 (دوجوم) ريقفلل( و ) هنم عفري مل رخآ عضوم يقب ولو هيلإ عجري ال عضوم نم
 وأ )راثلانم هيف لعجي ام عيمج نم ( ةرومطم لوح ) امهريغو لبنسو بح نم

 ولق اهيف يقب ام ذخأ ريقفللف ع اهلخاد يأ اهعاق يف يأ ةيفرظ ءابلا = ( اهعاق
 اهبناوج ق وأ اهيف ًاقرفتم آىلق وأ ك ( بارتب طولخ رادنا ف وأ ( 0 اك ورتم

 هقاروأ وأ هنبت ( نبت يف ام ) طقل ( ال ) عفرلل هدعب عجرب ال ( عفر دعب )

 وأ نيتلوف وأ تالوف ىلع عمتجملا فالفلاك هيف طولخملا هفالغ بطح وأ هقوسو
 هىفصىف همحاص هىلإ عجرب نأ مهف ىلإ برقأ نيتلا وحنو نبتلا ق ام نآل 4 ةلوف

 . نبتلا وحن وأ نبتلا عم هعفرب وأ هنم

 ام نآل ص ( حير هلمحت مل نإ ) هوحنو نبت يف ام ذخأي نأ ( صخرو )
 اك ورتم سيلف“هب رعشي مل امبر هنع ةلاضلاكو « هبحاص نم بولسملاك حيرلا هتلمح
 عوبربلا رحج ( رحج ايفو ) “ اضيأ هذخأ زاجل هكرتو ءآر هنأ ةرامأ تناب ولف

 :لمق (نالوق )ام ريغو بلامثلاو بنارألا ىرأمو « اهريغ وأ لمنلا وأ رأفلا وأ
 :لبقو “هعبتتيو هيلإ رفحينأ امزاع سيل هبحاص نألو « عايضلا دحب هنال هذخأي
 نكي مل نإ ذخؤي نأ : ثلاث لوق مهلو « هسفن بيطب هكرتي مل هنأل ى هذخأي ال

 ( وأ ةرومطم لوح تبان ذخاي الو ) مولعل ناك نإ ذخؤي الو مولعم كلامل
 ةرومطملاو رادنألل دئاع (صاخل ) : هلوقو ى ( ةنمد ) لوح ( وأ رادنأ ) لوح

 ص اهيف تبان اذكو ‘ تبنيف اهبناوجب بحلا عقيف هيف فلعت ةبادلا ىوأم :يهو
 دارملا ناكل لوح ىلع فطعيف « ةيفرظلا ىلع بصن ولو ةنمد ضفخ ىلع كلذ و
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 دجسم وأ ىلصم وأ قيرطب وأ نيلحار نمد يف تبان ذخأ زاجو

 . .. .نوصح نم ائيش ذخأي الو 4 برتسي مل نإ

 هنأل ص ةيفرظلا ىلع هبصن زاج امنإو ى املوح تبن ام هيلع لمحيف اهيف تبن ام
 لوح تبات امأو امهبم ناكف صوصخ دح يف يهتني ال نكل يهتني ناك ولو
 رادقم رم :دقو ى هذخأ هلف ةماع رادنأ لوح وأ ةماع ةنمد يف وأ ةماع ةنمد

 عمتجا عضوم لك يف كرت ام لك ذخأ مهريغو ءارقفلل و ى ةمسقلا باتك » يف ةماملا

 . هيلإ عجري ال ام دحب ناكو لام وأ مامط هيف

 وأ لايمألا لخاد ةماع وأ ةصاخ ( نيلحار نمد يف تبان ذخأ زاج و )
 ركسملاك كلذ ريغ وأ ودبلا يف نينطوتسم وأ نيرفاسم ةقفر اوناك ءاوس اهجراخ

 نعدلا كلت ىلإ اوعجري نأ نوونيالو نوداتعي الو هذخأ ىلإ نومجرب ال مهنأل

 نإ مهلف هذخأ ىلإ اوعجر نإ نكلو ى ادعاصف نينثا ةنمدو دحاو ةنمد ءاوس

 اليبس هللا لمجي نأ ىلإ هوفقوأ وأ اوضارت الإو هتباد عضوم دحاو لك فرع

 ريغ قاقز امأو « دحأ هنع عنمي ال هنكل “ ةصاخلل وأ ةماعلل ذفات ( قيرطب وأ )

 مل نإ دجممم وأ ىلصم وأ ) س هنم اوفتنا نإ الا هلهأل تابن نم هيف امف ذفا

 هنأ وأ ى هريغ وأ دجسملل بوبرم هنأ وأ هيلإ عجرب ابحاص هل نأ ( برتسي

 نوكي هفقس وأ هميرح وأ هالصم وأ دجسملا يف تبن ام نإ : ليقو ى مارح

 . هرامع و هحلاصمو هفقسو هئانب ق دحسلل

 ص ءارقفلل : لبقو “ دجلل لمحي دجسملا يف تبن ام : « ناويدلا » يقو

 وأ ناك اتابن لام نم ( ائيش ذخاي الو ) ءارقفللف ىلصملا يف وأ دجسملا ىلع تبن

 نوكم نصحلاو٤كلذ ريغ وأ اضرأ وأ انانح وأ اراد ( نوصح نم ) تابن ريغ

 ىلع قلغي ملو كلسم ىقبي ال ىتح هدر وأ بابلا قلغو برزلاو رادجلا ةطاحإب
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 ، ليس هيف هيقلي ام الو ةباد اهيف هتقلأ نإو ضرأ نم دايس الو

 ‘ اهقفن أ اهنم ىمتن ١ ناف ، هل اهاطعأ هريغ تيب يف انيع دحو نمو

 ةمالع هيلع امم كلذ فلاخ ام لحو ى هيلع رودم ناك وأ :هلوق يف رم ام دح

 هك وش وأ ردسلا ناصغأب ةطاحإك فاك ءانبالب عناملا هدحو برزلاز كرتلا

 لبزيأ (دايس الو)ةحابإلا ىلع ليلد لدي قح هيمعنم هيلع نصحلا نأل ، روشنملا
 هل اك رت سيل ةطاحإ الو لمح الب هك رتنأل ( ةباداهيفهتقلأ نإو ضرأ نم ) ةبادلا
 تإ ايس الو ى هيلإ عوجرلا هتين يف هبحاص ناك ولو « كلذك ىلخي لب « هديرم
 ةرامأ تنيبت نإو ى هل ضبقلاك هيلإ يوأت اهنوك نآل ى هيلإ يوأت هتباد تناك

 ثبح نم هذخأ زاج هلاب قلمتي ال ثرحي ال نم نأ دبتعا وأ ؛ هنع بغار هبحاض
 بطح وأ دامس نم ( ليس هيف هيقلي ام الو ) اهربغ وأ هضرأ يف هتباد هتقلأ
 ءام سيل يذلا ءاملاو ليسلا لام حابملا نأل ءاثغلا نم كلذ وحنو اهقاروأ و ئراربلا

 ليسلاهاقلأ ىقلاضرألاهل نمل هنإف لسلا هب ءاجام ال ثيدحلادرو كلذ يفو ى ءاثغ

 الو باودلا هيقلت امم سانلا لاومأ نم دامس ذخؤي ال : فنصملا باتك يفو ى اهيف
 وهو ضرألا بحاص سفن بطي الو ضرألا حلصيام هنأل لسلا هحرطي ام

 73 ضرألا هنسح امم

 ملام رطملاب تبن امو ى ليسلا هاك ريقفو ينغ نم اهبحاص ريغل زوجي : ليقو
 . هضرأ لوخد نم ضرألا بحاص رحح

 كلذ لخد ادإ هترومطم وأ هراغ وأ ) هربغ تيب ق انيع دجو نمو (

 ىفتنا ناف ص هل اهاطعأ ) هريغ الو وه هبف انكاس سيل وأ هيف نكاس هبحاصو
 ف"رميلف تناك نإو ص ةمالع هل نكت مل نإ فيرمت الب ءارقفلا ىلع ( اهقفنأ اهنم
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 اهيف نزي آراد وأ تيب رتكم ناك نإف س اقلطم هل اهيطعي : ليقو

 ص اهب هبلق نأمطا نإ ءانإ يف ولو اهذخأ اهيف دجي نأ لبق انيع
 هتفيلخ ىلع بئاغ وأ نونج وأ ميتي تيب يفاهدجاو اهضرعيو

 ةقافإ وأ غولبل اهمكسمأ اهنم ايفتنا نإف { هيبأ ىلع لفط تيب يفو

 نإف 4 مودف وأ

 مل ( اقلطم هل اهيطعي : ليقو ) ، ريقفلل ءاطعأ هريغ اهيف نكن نإو ‘ قفنيو
 همامأ وأ هرجح وأ هدي يف اهعضو اهضبق نم ىبأ نإو “ ىفتنا وأ اهنم فتني

 ( اراد وأ اتيب رتكم ناك نإف) نيملا ريغ اذك و « اهنع هل عنام ال ثيح هنم ابيرق

 ( دجي نأ لبق انيع ) هيف وأ ( اهيف ) لمامي وأ ليكي وأ ( نزي ) امهربغ وأ
 ةغلابملا هجو ى (ءانإ يف ) اهدجو ( ولو اهذخأ ) اهدجوو هيف وأ ( اهيف ) انيع
 نأمطا نإ ) ءاكولاو صافملا باب نم هنآل ى همف ال فيرعتلا ىلإ ىعدأ هنأ ءانإلاب

 ص امهريغ وأ ليك وأ نزوب لمامي ام لك نم نيملا ريغ اذك و ى هل اهنأ ( اهب هبلق
 هلبق نكسي مل نإو “ اذكهو هلبق نكاس ىلع كلذ ضرع هبلق نئمطي مل نإو
 هوحن وأ تيبلا كلذ ناك نمم يرتكملا ريغ مكحو كلملا بحاص ىلع هضرع دحأ

 وأ هصيبيل وأ نهرلا ةجاحل نهرلا لخد نهترمو ةيراعلا قيرطب نكاسك هديب
 نيملا يأ ( اهضرميو ) يرتكملا كح كلذ لخد نممو ى ادمع وأ الهج هنكس

 نونجب وأ ميتي تيب يف ) اهريغ دجاوو ( اهدجاو ) اهريغ ضرمي كلذك و
 (هتفيلخ ىلع ) هترومطم وأ هراغ وأ مهدحأ راد وأ مهفي ال كبأ وأ ( بئاغ وأ

 دجو ام ضرعي : ليقو ى ةلفطلا اذك و ى ( هيبأ ىلع لفط تيب يفو ) هماق وأ
 نم مكبلا وأ نونجلا ناك نإ : ليقو ى اقلطم هيبأ ىلع كبآلا وأ نونم تيب يف

 انيلوت نمل كلذ سيل : الاقو ( اهنم ) ةفيلخلاو بآلا يأ ( ايفتنا نإف ) ةيلوفطلا
 نإف ) ص ملكتو ( مودق وأ ةقافإ وأ غولبل اهكسمأ ) ردن م : الاق وأ ى هملع
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 اوفتنا ناف .4 ك مهيلع ُ رش تسب يفو ‘ اهقفنأ هدعب اضيأ يفن عقو

 نهمو {، فنتنتب ل نمل ىطعأ اوفلتخا نإو .4 قفنأ ءالقع غلب مهو

 ناك نإ هذخأ ة ةرص وأ تس و أ ءاعو ىف ي لعج ام ىلع ًادئاز دجو

 . هحاتفم هقرافي ال

 ام دحأ دعب يأ ( هدعب ) فقوت وأ ( اضيأ يفن ) هدمب نم وأ متيلا نم ( عقو

 ىلع وأ هنودب وأ ميبلا دعب ءارقفلا ىلع ( اهقفنأ ) هدمب امو غولبلا نم ركذ
 تناك نإ هبو ةمالع نكت مل نإ فيرمت الب ارقف ناك نإ هوحن وأ تمنلا بحاص

 وأ ةلاسرب هدعب امو غولبلا دعب اهنم اوفتنا نإ اذك و « ةطقللا يف رم ام دح ىلع

 ىلع يأ (مهيلع) اهوحن وأ مهراد وأ“(ءاكرشتيب يق)اهدجاواهضرع( و ) ةباتك
 الفط وأ همئاق وأ هتفيلخ ىلعف “ كبأ وأ اميتي ناك وأ نج وأ باغ نمو ى ءاكرشلا
 ال : اولاق وأ ( اوفتنا نإف ) ، فن آ ىبس ام ىلغ لفطلا وأ نونجملا يبأ ىلع وأ
 ءالقع ريغ اوناك نإو “ ةطقللا قافنإ ةيفيكب ( قفنأ ءالقع غلب مهو ) يردن

 وأ مہبئان ءافتنا دعب ةفصلا كلت نم مهجورخ رظتنا مهوحن وأ ىماتي اوناك وأ
 وأ مهضعب وأ مهوبئان وأ مه ( اوفلتخا نإو ) قفنأ اوفقوت وأ اوفتنا نإف ع هفقوت
 مل نإ هلك كلذ ( ( فتني ل نمل ىطعأ ) افقوتو آلوبقو ءافتناو الوبق مهضعب بئات

 لمهأ ناك نإف 4 يقابلا قفنأ و هبوني ام هاطعأ اوك رتشا تإو ى آ;لام اوك رتشي

 نأ زاج اينغ ناك و ىنقلل ةطقللا زاوج ىلع انينب وأ بر هل فرعي ال يذلا لاملل
 ىلع قافتالا زاجو ت قفنأ ءافتناو فقوت اوقفتا نإو “ همهس يطعي نأو هلكيطعي
 . اريقف ناك نإ هوحنو تيبلا بحاص

 كلذ رمغ وأ ( ةرص وأ تيب وأ ءاعو ق لمج ام ىلع أدناز دجو نمو )

 ناك نإ هذخأ ) يللاك هرمغ وأ رودي ءاطغ وا لفق وا دقعب قلغي ام لك نم

 امهوحنو قودنص وأ تيب حاتفمنم هحتف ىلإ هب لصوتي ام يأ ( هحاتفم هقرافي ال



 . . . . . . . > هكرت هفالخ دجو نإو

 ى نهلحي قلغنملا حتفي هنأ ثيح نم حيتافم نهنإف ريودتو ريل نمو ةدقع نمو
 ةرصلا وأ ءاعولا نوكل هاوس دحأ نهحتف يلي ال هنأ هنقرافي ال نهنوك ىنممو

 وأ « هديب عضوملا حاتفمو ؤ نهيلع قلغ عضوم يف نهوحن وأ قودنصلا وأ

 ابيقر نهيلع لعج وأ « بهذ ثيح نهلمحي وأ نهدنع دمقي نهقرافي ال هنوكل
 وأ لعاجلا وه هنأ بناج ناحجرل كلذو “ هاوس نهحتف فرمي ال وأ ى اظفاح

 هقرافي ال ناك نإو ى هللا نم ةكرب وأ كلذ يف لمج ام ةيمك يف طلغ وأ يسن

 دعب هقفني وأ هيلع نامض الو ص ءاش نإ هتيب جراخ هحرطي لب هذخأي الف هحاتفم
 آالالدإ هملع لمج اناسنإ نأ نظ نإ الإ هنودبفالإو ى ةمالع تناك نإ فيرعت

 ايف ءاوسو “ كلذ نظي مل ام حاتفملا قرافي ولو هذخأ هل : ليقو هيلإ عجريو

 نم كلذ ريغو تيزلاو حمقلاو ريمشلاو مهاردلاو ريناندلا هيلع ديز امو لعج

 . ضورملا

 نإو : « ناويدلا » ةرابعو “ ( هكرت ) هدحو وأ هعم ( هفالخ دجو نإو )

 مل نإف ع هيبأ وأ لفطلا ةفيلخو غلابلا ىلع هضرع لفطلاو غلابلا نيب تيبلا ناك
 ىفتنا نإف ص لفطلا غلبي ىتح هكسميلف ىفتنا نإو < هل هعفدي الف غلابلا فتني
 امم رثكأ اهيف دجوف « امولعم اليك ةرومطم يف لمج اذإو ع ءارقفلا ىلع هقفنأ

 ىلع تيبلا اذك و ع هسفنل اهمكسيي : رخآ لوقو « ةدايزلا كلت قفني هنإف ى لمج
 ريمش هترومطم وأ هتيب يف لعج نإو « هحاتفم قرافي ال ناك اذإ « لاحلا اذه

 لخد نإو ص هيلع ءيش الو هكرتيلف فالخلا نم كلذ ريغ وأ احمق اهيف دجوف

 ىلع هسفنل هكسمي : ليقو © هقفنيلف سيأ نإف ى هبحاص نع لاسيلف هدي كلذ
 . كلذ هل لمج هنأ بلقلا نوكس
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 شتفم دجو نإو س هل هيف لعج هنأ هبلق نكس نإ ذخأي : ليقو
 ٠ ٠ .. ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ؟ رخآ هز عاض ر اني د ىلع

 دجو نإ ةيعوألا نم كلذ هبشأ امو تيزلا ةيباخو ريناندلا ةرص اذك و
 ه ا اهقفنأ فالخلا نم ةدايزلا تناك نإو ى هسفنل اهكسمي : ليقو ى اهقفنأ ةدايزلا
 ايواسم وأ رثكأ وأ لقأ وه امم كلذ وحن وأ ارانيد دجيف مهارد لمجي نأ لثم

 وأ هيلع نامض الو ءاش نإ هتب جراخ فلاخ ام حرطي هنإف ‘ لمج ام دجي ملو

 نكسنا هنخاي:ليقو)نكت مل نإ هنودبو ى ةمالع تناك نإ فيرعت دمب هقفني

 يف ام ريغ وهو ةرابملا رهاظ وه اك فالخلا يف لوق اذه ى ( هل هيفلعج هنأ هبلق
 ادحاو الوق اذه يف اوركذو ى قافولا يف لوقلا اذه نأ هبف نإف ى « ناويدلا »

 دئاع لوقلا اذه نأ فنصملا ديرب نأ لمتحيو « اذه لبق يذلا لوألا لوقلا وهو
 . ةرابملا نم ردابتملا فالخ هنكل ى « ناويدلا » قفاويف ‘ قافولا ىلإ

 هنإف ى هتيب نم مهاردلاو ريناندلا تيبلا بحاص ذخأ نإ : « ناويدلا ه يفو

 يف هريغ نكس نإو ى هيف ائيش هريغل عضي ملو كلذ لبق هيف نزي مل اذإ اهقفني
 ام لك نم كلذ ريغ وأ ةلاير وأ مهرد وأ ( رانيد ىلع شتفم دجو نإو ) ى هتيب
 تمعن ةلمجلا هذه ( هل عاض ) ككسم ريغ وأ ةضف وأ بهذ ريغ ولو هل ةمالع ال

 هل عاض ام سنج قفاو ام لك نم كلذ ريغ وأ امهرد وأ ( رخآ ) ارانيد رانيد

 ًارانيدهل عاض رانيدىلع شتفم دجو نإو : لوقي نأ ىلوآلاو « هل هزيمت ةمالع الو
 اذه سيلو هل عاض يذلا ريغ هدجو يذلا رانيدلا نأ يف صن ع رخآ : هلوق نأل

 هرانيد هنأ لمتحي رانيد دجوف رانيد هل عاض هنأ دارملا لب ى ةلأسملا يف دارم

 هتفص هدجو يذلا رانيدلافتاذلاةريافمةلزتم ةفصلا ةرياغم لزن هلعلو ى هربغ وأ

 هنإ : لاقي الو < مدعلا هتفص عاض يذلاو “هريغ مأ عاض يذلا ناك ءاوس دوجولا
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 { هريغ ىلع شتفي ناك نإ ال هرانيد هنأ نقيتي مل نإ نالوق هيفف

 ًامطق اهريغ نوكيف ةركن دعب ةركن ناك رخآ : هلوق ناكم ارانيد : لاق ول

 هنأ لمتحال « رخآ : هلوق ناكم ًا رانيد : لاق ول : لوقن انأل لاتحالا ضرفلاو

 فالخ مزال ال آضيأ ابلاغ ىلوألا ريغ ةركنلا نوك و ى لوألا هنأو « لوألا ربغ

 وه هنأ لاتحا يف مالكلا نأ عم 4 لوآلا ريغ هنأ يف رهاظ هنإف « رخآ : هلوق

 : ليق « هئيش وأ همهرد وأ ( هرانيد هنأ نقيتي مل نإ نالوق هيفف ) « هريغ وأ

 الثم هرانيد عاض نأل ڵ كلذ ةنظم ةوقل هل عاض يذلا هنأو هل هنأ ىلع هذخأي
 ال : لبقو &ى يل عاض يل وه تدجو يذلا نإ : لئاق لثم هل عزانم الو كانه

 زوجي الو :« مارح ريغلا لامو ى هريغ لام هلعلو « هلام هنأ يرديال هنأل « هذخأي

 نإو ث هذخأىلف ةمالعب هرانيد هنأ لع وأ هرانيد هنأ نقيت ولو ةهبشلا يف عوقولا

 نايبب دحأ ىتأ نإو ى هل عاض يذلا وه هنأ ةين ىلع هذخأ هل زجي مل هريغ هنأ ملع

 : ليقف 0 امهدحأل ةمالع الو عضوملا كلذ يف كلذ لثم اضيأ وه هل عاض هنأ

 زوجي « هذخأي ال هنأ فنصملا هركذ ىذلا لوقلا ىلعف ع هناقفني : ليقو ى هنامسقي
 [آربنغ وأ اريقف هسفنل هذخأي وأ هقفنيىف “ ةطقللا قيرطب هذخأي نأ هل

 ولو “ هريغ هنأ ملع وأ هرانيد ريغ هنأ نتقيت اذإ اذكو ث رم ام ىلع
 ىفتكا رقع هنأل ص ةمالعلا كلت لثمو كلذ لثم هريغل نأ لمتحا

 ءيشلا كلذ لثم يف هريغل انكمم اهلثم ناك ولو “ فيرعتلا يف ةمالعب

 ناك ءاوس رانيد دجوف ى رانيد ريغ ىلع يأ ( هريغ ىلع شتفي ناك نإ ال )
 دوجولا نأل ى ةمالعب الإ رانيد هل عاض ولو هذخأيال هنإف ابعل وأ ةجاحل شتفي

 ص هريغ ىلع شيتفتب وأ الصأ شيتفت الب دوجولا نم ىوقأ هيلع شيتفتلا بقع
 هذخأي ال هنإ : انلق اذإو ه هرانيد هنأ ىلع هذخأي هنأ وهو هركذي مل لوق هيفو
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 دريو كلذكف انيع دجوف هلع نم ماقف نيع هل تطقس نلو
 اهعئابل ةرورصم ولو نيع نم اهنطبب ام هل بوهوم وأ اهوحنو ةاش رتشم

 . .. .. ... ... اههاو وأ

 اذإ اهكلمتي اك ةطقللا كلمتي اك هكلمت هلو هقافنإ هلف “ ةطقللا ةين ىلع هذخأ هلف

 . اهبحاص نيبتي ملو اهفرعو ةمالع هل تناك وأ ى اهقفني وأ ةمالع نكت م

 هنم تطقس اهنأ سحأ نأب هل ةمالع ال ام اهرمغ وأ ( نيع هل تطقس نإو )

 اه رمغ و ] ) انيع دج وفهلح نم م اقف ( ٥ دوعق لق تطقس هن 1 نظ و ا دعاق وهو

 . هئيش هنأ نقتي مل نإ « نالوق هيف كلذكف « هل هنأ كلذ نظ

 ريناتدلا هيف دجيف ص ةقزألا يف لجرلا لبرفي امع لئس : « ناويدلا » يفو

 نإو انىكسم ناك نإ هذخأي : لسىقو > ائدش كلذ نم ذخأي ال : لاق مهاردلا و

 هنأ نقيتي مل نإف ع رانيد باصأ ىتح هءارو شتفي لمجف لجرل رانيد عقو
 بارتلا يف ثحيو نم كلذكو ى هذخأي هنأ : رخآ لوقو “ هذخأي الف ى هرذنيد

 هنيب ايف لجرل تمقو نإ مهاردلاو « هذخأي ال هنأ رانيدلا باصأ ىتح هتجاحل

 ص اثيش كلذ نم ذخأي الف ضرآلا يف ةعوضوم مهاردلا باصأف ماقف هبايث نيبو

 وأ ) هل بوهوم وأ ( نا ومحلا نم ( اهوحنو ةاش رتشم درو ( اهذخأي : لىقو

 هكلم اهرمغ وأ يمه تلخد نم لكو ًاروحأم وأ اهم ىدصم

 اهنطبب ) دجو ام درب يأ درب لوعفم ( ام ) هدعب رورجملا وه بوهوم بئانو

 ولو ) ربتعي ام لك نم كلذ ريغ وأ ؤلؤلو ةرهوجو ةضفو بهذو ( نيع نم
 يف الو ةرورصم ريغ تناك نإ ايس الو ءيش يف تناك وأ ةبوقثم وأ ( ةرورصم

 نأ عم فيرمتلا بوجو مهوت ىلإ ىعدأ اهرصأ نإ ةياغ اهرص نوك هجوو ءيش
 اقلطم هكلم نم تحرخنم وأ( اهبهاو وأ اهعنابل ( درلا لب فيرعتلا مد كحلا
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 هعلبت اردق هدنع تثكم نإ رصب ل ام ذخأل و هنيح ف اهحعذ نإ

 ةرورحملاك بوقثملا زرخلاو توقايلاو ، صخر ىلع هريغ وأ ىعرم يف هيف

 دري

 هجوب اهاكذ وأ اهرحن وأ ( هنيح يف اهحبذ نإ ) اهل اكلام نكي مل ولو هدينم وأ

 تناك نم ىلع اضيأ ضرعتف هديب تناك نم وأ اهعئاب كلذ نم ىفتنا نإ الإ يعرش
 ء هذخأ هلو هقفنأ الإو ةمالع هل تناك نإ فرع دجوب مل نإو ى اذكهو هلبق

 م ام ذخايو ) ص ىفتنا ولو كلم ربغ وأ هل اكلم هدنع تناك نمل ىطمت : ليقو

 يف ) اهنوك لاح ( هيف هعلبت أردق هدنع تثكم نإ ) ءيش يف نكي ملو ( رصي
 دريف صخرلا ريغ ىلع امأو ( صخر ىلع ) اينغ ناك ولو ( هريغ وأ ىعرم
 ةطقللا ذخأي نأ طقتلملل زيحلا لوق وه صخرلاو “ اهمهاو وأ ابهمئابل
 نأ كلذو ص تناك نإ فيرعتلا دعبو ةمالع نكت مل نإ رمآلا لوأ نم هسفنا

 ص .هفيرعت بجول ةمالع هل تناك ولف « اهنطب يف كلذ هل تطقتلا الثم ةاشلا كلت

 رثأ ىلإ رظنلاب ةصخر كلذ ىتعس امنإو ى هقفنأ وأ كلاذ كلمت هبحاص دجي مل نإف

 مل اذإ ةصخر ةطقتلملا ذخأ ىمس وأ « ءارقفلا هليبسف بر هل فرمي مل لام لك.

 اهكلمتي ال نأ لصألا نأ ىلإ رظنلاب تناك نإ فيرمتلا دعبو ةمالع اهل نكت
 . هل ع راشلا صخر نكل « هدي يف هنوكب هتمذ تلغش لام اهنأل ' طقتلا

 ص ةمالع هل ام لك اذكو ع ( بوقثملا زرخلاو ) بوقثملا ( توقايلاو )
 ( درب ةرورصملا ) نيملا ( ك ) مضني امو رهوجلا ءارلاو ءاخلا حتفب زرخلاو
 اذكهو ةمالع هبقث نأل ى هدي نم تجرخ وأ اهوحن وأ ةاشلا عاب نمل كلذ دحأ

 ص نيعلا ىف افنآ ناروكذملا فالخلاو ثحبلا هيفو اككسم ولو ةمالع هل ام لك

 . . هريغو كلذ لمشي امب همالك يف تلخد دقو
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 ام ١ ذكو ‘ هسفنب هدصي ل نإ كمس هدحو نإ ثكم ل اط ولو

 رورصم ريغ رحبلا هامر ايف صخرو س معن رهظ ىلع آرورصم دجو

 فوخ وأ لقثل ىقلم نم وأ قيرغ وأ ريسك نم ملعي ملو ءاعو يفالو

 ىلع اهدحو نإ اهدحو ةتوقا وأ ةزرخ لك كلذك و : « ناويدلا » يفو

 صخ رينم مهنمو « اهذخأي الف ةبوقثم تناك نإ و اهذخأي هنإف ‘ رحبلا لحاس

 ارقشا لب ى هسفنل (هسفنب هدصي مل نإ كمسب هدجو نإ ثكم لاط ولو ) دربو

 هكلم لخد مث « هريغل كلم هنأ ىلع هسفنب هداص وأ هجوب هريغ نم هدي لخد وأ

 دحم مل نايب هفرع هنم كمسلا ناك نمل هدر اذإو “ بوبرم هنأ ىلع ةمالع همقث نآل

 ام ردق ثلاف ةكش وحن يف رحبلا رعق ىلإ ايح هدر نإ الإ هذخأ هلو هقفنأ هبر

 نإو .ى ذخأ وأ هقفنأ هبحاص دجي ل نإف ه وه هفرمي لب هدري ال نأ هلف ك هملبي

 ولف“ ءارش كمسلا ىرتشا ولو هذخأي ليقو ى هدي يف ناك نمل هدر بوقثم نكي مل

 هنأ لمتحيو ص ةمالع نكت مل نإ امزج ناكل « هعلب ردق هثبلأ و رحبلا رعقل هدر
 نراصوصخ اسيلو ى رحبلا نم اهنأل طقف كمسلا يف زرخلاو توقايلا ضرف
 اهيرتشمل ال اهمئابل ةكمس يف ام نأ حيحصلاو “ كلذك اهوحنو ةاشلا لب كمسلاب
 . ةمالع الب ولو

 ص كولمملا ناويحلا نم هريغ وأ ( معن رهظ ىلع ارورصم دجو ام اذكو )
 ف وأ كلد ريغ وأ هنذأ وأ هزحع وأ جراخ نم كلذ نطب ف وأ كولمملا ريغو

 تلخد نمل هدرب ءىش ف وأ آرورصم ناك امف « هشير وأ هربو وأ هرعش وأ هفوص
 نإو هذخأ وأ هقفنأ هبحاص دجي مل نإو ؛ اذكهو ى هلبق نملف ىفتنا نإو “ هنم

 نإو هذخأ وأ هقفنأ هل ةمالع الو ءيش يف الو ًارورصم نكي :

 يف الو رورصم ريغ رحبلا هامر ايف صخرو ) ؛ فيرمتلا دعب كلذكف تناك
 وأ قرغ نم ( فوخ وأ لقثل ىقلم نم وأ قيرغ وأ ريسك نم ملعي ملو ءاعو
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 . . . . . . . . ربنعلا ذخؤيو

 نوكي نأ لاقخال بوبرم وه امم ناك ولو هوفخأ ام ىلع رهظي ناطلس وأ ودع

 نوكي نأ لاتحالو هذخأ زاوج ىلع ءانب قيرغ وأ ريسك نم ال كلذل ىقلم
 الب هطقال هكلمتي ةطقل نوكف « ءاقلإ الو قرغ الو رسك الب هيف اطقاس

 ملع ولو اضيأ صخرو « فيرعتلا دعبف ةمالع هل تناك نإو ى هقفني وأ فيرمت

 زجي مل هبحاص , ملع نإو ى ةطقللاك نوكيف كلذل ىقلم وأ قيرغ وأ ريسك نم
 ام دحألكل تبث هلف ائيش ذخأ نم :هكلام مهل لاق نإ : ليقو“هل الإ هتيجنت

 .ذخا

 هباود ضعب هلك أي رحبلا رعق نم جرخي مومشم وه ( ربنملا ذخؤي و )
 همقلتف ءاملا ىلع وفطسف “ رابكلا ةراجحلاك دجويف ًاميجر هفذقىف “ هتموسدل

 رضخأ هنمو دوسألا مث رفصألا مث قرزألا مث بهشألاهدوجأ و“لحاسلا ىلإ حيرلا
 : ليق ص هلكأب توميو هلكأي يذلا كمسلا فوج يف دجوب ام اريثك و > ضيبأو

 يتلا ةبادلاو ص لاقثم فلأ هنزو اهربكأو ناسنإلا ةمجمجك جنزلا رحي هفذقي

 . رعنملا ىمست هلك أت

 ىنع لثم ايوتلم رحبلا يف اتبان ربنعلا تيأر : لاق نم تعمس : يمفاشلا لاق

 هدصقت ةبيود رحبلا يفو ، ةيكذ ةحئار هلو رحبلا يف تبان هلصأ : ليق ث ةاشلا

 اهنطب نم ربنملا جرخيف رحبلا اهظفليو هب تومتف هلك أت كمس وهو هتحئار ءاكذل

 ىلل رظنف ةريزج ىلإ عقوف ى رحبلا بك ر هنأ مهضعب ينثدح : يمفاشلا لاق

 مث ربكي ىتح هانكرتف : لاق ى ةاشلا قنمك رجشلاو « ربنع اهرمت اذإف ةرجش

 هنم عقي ام لوأ هعلبت رحبلا باودو رحبلا يف هتقلاف ' حيرلا تبهف ى هذخأن

 زربي : ليقو « ةرارحلا طرفل اهلتق الإ اهنم ملسي املقف هتعلب اذإف ى نبل هنأل
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 ةيربب دجو ضيبو رخآ طسوب توحو لحاسلا نم بوقثملا ريغو

 ولو صخرو « ناسنإ ةمالع هب دجوت ل نإ لحن حابج نم دشو

 ركو ب ام ذخؤيو 2 هكرت ىلع .لد نإ تدجو

 ص تومتف هلك أتف ريطلا هيلع طقسيو ءاملا ىلع وفطي ، رحبلا يف نويع نم ربنملا

 هلك أتو ةرات رحبلا هبقلي هنأب عمجيو رحبلا ءاثغ نم : ليقو « ةباد ثور : ليقو

 . ًاثور هحرختو ةكملا

 ةمالع ال ام لكو ( لحاسلا نم ) هوحنو توقايلا نم ( بوقثملا ريغو )
 فيرمتلا ىلع الإ هذخأي الفكلذ ةمالع هل ناك وأ بقث امو هملعادحأ كلم نايرج
 هقفنأ هل ةمالع الو رحبلا نم سبل امم ناك وأ ةمالع هل امو هدمب هذخأي وأ هقفنيف

 . ةطقللا كح هكحف

 نم هلخد نمل هدر مزلي الو ( رخآ ) توح ( طسوب توح ) :ذخؤي ( و )
 وأ رئاط وأ ةمامنل ( ضيبو ) شركلا يف ثرفلاك وهف هلوكأم نم هنآل « هدي

 نيشلا جتفب ( دهشو ) سانلا ةمالع هيلع دجوت مل نإ ( ةيربب دجو ) امهريغ
 ناكسإو ميجلا ثيلثتب حبج عمج ( لحن حابج نم ) ءاهلا نوكسو اهرسك و
 5 حابجأ هريغو حبجأ نوكسف حتفب حبج 7 ص لحنلا توب وهو ةدحوملا

 ف"رع ذخأ نإو « دخأي الف تدجو نإ و ( ناسنإ ةمالع هب دجوت مل نإ ) ادرو

 ولو ) ذخؤي نأ ( صخرو ) ع حابجلا ةفصو « لحملاب هظفحيو ةطقللاك كلذ
 لد نإ يأ لعافلل وأ لوعفم ءانبلاب ( لد نإ ) ناسنإلا ةمالع هب ( تدجو

 سانلا تيب يف ولو يسنإ ريغ رئاط رك و ( ركو ب ام ذخؤيو هكرت ىلع ) لبلد
 وأ رئاط وأ صيب وأ خرف نم سانلا ضرأ يف امو سانلا رجش يف ولو شعب اموس

 تناك نإو « هل ةمالعال امم سانلا هكلمي امم ءيش وأ باودلا وأ مدآ ينب ماعط
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 . هيلإ قبسي مل نإ

 ىأر ناب هيلإ قبس نإف ى ( هيلإ قبسي مل نإ ) قفني وأ ذخأي فيرعتلا دمبف
 وأ هملع ركولا دس وأ ركولا مف يف هلمجو هب هذخأي ام دهم وأ هذخأي اناسنإ

 هاربف هيلع علطي نأ لثم هكلمتو هسفنل كلذ راتخا دق هنأ دوهشلا وأ وه هربخأ

 امف بوبرملا يسنإلا رئاطلا امأو « هذخأي الف ضيبلا خرفتب وأ ربكي ىتح هكرتيف

 . هققفلد وأ هذخأي هكلامل وه امنإ هرك وب

 آاتم وأ ايح لحاسلا ق هدحو نإ رحبلا .آ . د كلذك و : _ رثألا , يفو

 ملو هداص اذإ هلك ربلا ديص كلذك و « هريغ هيلإ هقبس هنأ مهتا ام الإ هذخأيلف

 هبرقي الف نيىمدآا ةمالع هيف دجو ام امأو ص .ذخالف نيمدآلا ةمالع هيف دحي

 نكس نإو ك نييمدآلا لق نم كلذ نأ مهتا نإ هذخأ الف حارجلا هنهوأ امو

 وأ هرىع فادنم وأ هرمع ةكش ق ام لح الو 2 هذخأ هلف مهريغ لبق نم هنأ

 . شحولا رم بصني يذلا ديدحلا وأ ديصلل رفحت يتلا ةرومطلملا

 ء ذخأي الف نمهوحن وأ فادنملا وأ حمرلا وأ سرفلاك هربغ لامي داص نإو

 هراغ وأ هريغ تيب يف ديصلا نم دجو ام ذخأي الو٤ءارك يطعيو ذخأي : ليقو
 كرحي لمجف هريغ تيب ديصلا لخد نإو ى ديصلل هدعأ ام يف وأ هترومطم وأ
 اديص لتقفهحم ر زك ر نإ و“هذخأي : ليقو « هذخأي الف هسفن ىلع هقلغأ ىتح هباب

 ص هل : ليقو « هيلإ قب نمل وهف اديص هباود نم هريغ وأ هروث وأ هلمج نهوأ وأ

 . هلف اهرمأ وأ كلذل كانه هتباد لمج وأ كلذل هزك ر نإو

 هب رقعف هم ىضف هب هداص وأ هرمغ وأ شحو رامح ذخأف ًاديدح بصن نمو

 ادص نهوأ نمو ك هىلإ ىس نمل : :7 > ديدحلا بحاصل كلذف رخآ ًارامح .

 وأ حرجلاب هنهوأ نإو > هذخأي نمل : لىقو ك هل : لسقف هنم تلفنا وأ درطلاب
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 ذخأي نمل : لبقو ى هل دلو امو وهف هنم برهف ادص ىبر نمو ى هلف هرسك

 . بورهلا دعب شحوت نإ كلذ

 هيف ام ذخأيل هريغ رادج وأ هريغ لخت وأ هريغ رجش ىلع عولطلا ناسنإللو
 همنمي مل ام كلذل ةرضم نكت مل نإ هنم نذإ الب كلذ وحن وأ ضيب وأ خارف نم
 جرخ تابن وأ يقسل هنم عنمي مل ام لخدي اك رادجلا وأ لخنلا وأ رجشلا بحاص

 . ملعأ هللاو رطملاب
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 باب

 الب جرمب تبن نإ امهوحن وأ رب وأ لوف ذخأ يف سأب ال

 ه نالوق ، دحأل فرعي مل نإ هيف ثورحم يفو ، ثرح

 ( رخآ باب )

 ذخؤي ايف

 ريمشك ( ايهوحن وأ رب وأ لوف ذخأ يف ) ريقفلاو ينفلا ىلع ( ساب ال )
 هنأل ( ثرح الب ) ءامو تابن هيف ام وه ( جرم تبن نإ ) كلذ ريغو سدعو
 يفو ) هبحاص نم سيأ وأ كرت نإ الإ برقي الف ثورحلا امأ و“كورتم هرذب
 دحأل فرمي م نإ ) ثورحلا ةروص ىلع ناك وأ ثورح هنأ ملع ( هيف كورح

 نم سيؤي قح ثرحلا رئاسك بوبرم هنأل هذخأ زوجي ال : ليقف ى ( نالوق
 عيضي الئل ةطقللاك وهف هذخأ ريقفلل زوجي : ليقو ى اك ورتم نوكي وأ هبحاص
 هكرتشي عضوم هنالو ى ءارقفلا نم هذخأي نمل اثورحم نوكي نأ نكمي هنالو
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 نطب وأ لبج ىلعأ يف دجو نإ نوتيزو بنعو نيتك يف صخرو

 ‘ نيمأ لوقب ينغل ولو رجألل لوعحع يفو ز هبر فرعي ملو داو

 قدص نإ نيمألا ريغ زوجو

 ىناثلاو ‘ ىفلل اضيأ لاقي دق كلذلو > محل ثرح هنأ حجرقيف > هنودريو سانلا

 ٠ هصخ ر

 عضوم يف هتحت وأةرجش يف ( دجو نإ نوتيزو بنعو نيتك يف صخرو )
 وأ ) هطسو سرفلا دتعي مل نإ هطسو وأ ( لبج ىلعأ يف ) سرفلا هيف داتعي ال
 ولو ةرامع ال ثيح ءارحصك بوبرم هنأ نظي مل امم ‘ كلذ ريغ وأ ( داو نطب
 يه ذخؤتو كلذ رامث لكؤت ( هبر فرمي 7 ١) كلذ نظي ل اذإ داو رهاظ ق

 مدع ةنظم يف هنأل كلذو ى هيف دسفي الو سرفتل هناصغأو هبطحو هقاروأو

 ريغ هنأ هدنع حجرت يأ ذخؤي مل نإ عايضلل ريصي كلذ عمو ى ابوبرم هنوك

 ؛ صيخرت كلذو هكلمت فاخي ايف شيشح نس عزني الو : دمب هلوقو « كولمم

 كرتي بوبرم وهف يراربلا رجش نم سيل كلذ نأل ى زاوجلا مدعب لوقلا لصألاو
 اولحترا اذإ بوبرم هنأ فرع ولو كلذ ذخؤي نأ صخرو 6 هيلإ عجرب هبر لمل

 . عيضت تراصو اهترامع اوك رتو ةراهملا كلت نع

 هريغ وأ رجش امهريغ وأ بورشم وأ لوك أم لام لك ( يف ) صخر ( و )
 اقلطم رجألل هنأ لوقي ( نيمأ ) رح ناسنإ ( لوقب ينفل ولو رجألل لوعج )
 . ءارقفلل وأ

 : هلوق ق ( قىص نا ) ةمأ وأ ادبع وأ ةنيمأ ولو ( نيمألا ريغ زوجو )
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 يفو ، صحفب كورتمك سان عمجت وأ قوس وأ دجسمب كورتملاو

 دحو بارش وأ ماعط ٠ ٠ ٠ ٠. ٠ ٠ ٠

 لوقلا لصألاو ص ةأرما ولو ةحح قيدصتلا نأل ى ءارقفلل وأ اقلطم رجألل هنأ
 ص رجألل هنأ نانيمأ دهشي ىتح عنملا ىلع وهف ‘ سانلا لام هنأ ققحتل كلذ عنمب

 وأ ءارقفلاو ءاينغألل هنأ اونيبي ملو 2 نينيمأ وأ نيمأ لوقب رجألل هنأ تبث اذإو

 مم : ليقو ى ةقدصلاب قحأ مه ذإ ةطوحلل ‘ طقف ءارقفلل : ليقف ، ءارقفلل

 مالكو « كلذك اهيلع باوثلاو اميمج مهل ةعورشم ةقدصلا نأل ى ءارقفلل و

 لوهجمب ينفل قلعتي نأ لمتحي هنإف ى همالك هب ترسف املو “نيلوقلل لمتحم فنصملا
 نأ لمتحيو “دحاو نيمأ لوقب ولو لكؤي نأ ينفل لمج ولو «لمج ابف صخرو يأ
 هنأ قدصم وأ نيمأ لوقب رجألل لمج ايف ينغل ولو صخرو يأ “ صخرب قلعتي
 رهاظلا وه اذهو ى ءاينغأللو مهل وأ ءارقفلل هنأ : هلوق يف نكي مل ولو رجألل

 مث « رجألل هنأ لئاق قدصي له هنأ يف رجشلا يف ضورفم « ناويدلا » مالكو
 يتلا راجشألا امأو : هصنو ءاملا اوركذ مث ةدح ىلع ينفلاو ءارقفلل هنوك اوركذ

 تلعج اهنأ مهل نيبت نإ اهنم نولك أي نيكاسملاف ، نيكاسمل وأ رجألل تلعج
 نم مهنمو ص هقدص نإ نيمألا ريغ يف صخرب نم مهنمو ى نيمألا لوقب كلذل
 يذلا ءاملا كلذك و ع اميمج ريقفلاو ينفلا اهلك أي نأ رجألل تلعج يتلا يف لوقي

 نحص وأ ىلصم رأ ( دجسمب كورتملاو ) ريقفلاو ينغلا هيف ءاوس رجألل لمج
 كورتم )اقلطم عاتجال داتعم عضوم يأ (سانعمص وأقوسوأ)ةرضحع وأ دجسم

 كلت ةطقل امأو “كورتم هنآل ريقفلاو ينفلل ليقو ى ريقفلل هذخأ زوجي ( صحفب
 : ليقو ىاهيلإ عجرب اهبحاص لملف ى اهيلإ عوجرلا داتعم اهنأل ذخؤت الف عضاوملا
 هب قدصت الإو ةطقللاب لممي ام اهب لمعيف ةمالع امل تناك نإ فيرعتلا ىلع ذخؤت

 وأ تيبلا بابب ( دجو ) هربغ وأ ءام ( بارش وأ ماعط يفو ) هكلم وأ
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 امم ىقسيو 0 زوجو 4 عنم 4 اوبرشاو اولك : هيلع بوتكم قيرطب

 ، رثب مف يف دجو

 نذإ الب ارهاظ هيلع زاوجلا وأ هلوخد سانلل زاج امم هريغ وأ ( قيرطب )
 وأ نانيمأ هيلع دهشي ىقح دحأ لكل ( عنم اوبوشاو اولك : هيلع بوتكم )
 ال وأكلذ هيلع بتكي وأءابرغلل وأءارقفلل وأ دحأ لكل حابم هنأ قدصم وأ نيمأ

 نم وأ مهنم موق صوصخ وأ ءارقفلا صوصخل وأ مومعلل وه نمل باطخلا يردي
 سانلا اهيأ اولك : هملع بتك ولف « هبتك نم يردي ال هنألو ى ءابرغلل وأ ءاينغألا

 . بتكاك ناكل؛موق صخ وأ 0 مدآ ينب ال وأ اعيمج سانلا اهبأ اوبرشا وأ اميمج

 ءارقفلا لمشتف يلومشلا مومعلا يف واولا روهظل دحأ لكل ( زوجو )
 . مهريغ نود ءارقفلل زاوجو © دلبلا لهأو ءابرغلاو ءاينغألاو

 ايوطم وأ ةعموصلا ق وأ دحسملا ةوك ق دحو ام امأو ث ناودلا (, يقو

 ىف ءاملا نم هدجو ام امأو ، ائيش كلذ نم ذخأي الف زرح يف ناك وأ ريصح يف
 سأب الف رجألل هيف لمجي يذلا ناكملا يف وأ لالقلا يف وأ قاقزلا يف وأ دجسملا
 نمل يباوخلا يف قرطلا يف نوكي يذلا ءاملا اذك و « ريقفلاو ينفلا هنم برشي نأ

 بجلا يف نوكي ام كلذك و ص هنم برشي نم ىلع سأب الف ى رجألل هنم برشي
 حتفي ال اقلغم بجلا ناك نإ الإ افورعم هبحاص ناك نإو ى لاحلا اذه ىلع ءاملا نم
 دنع تيز ةطب دجو وأ بطحلا نم دجسملا يف هدجو ام امأو « هداسفب الإ

 دقوبو بطحلا كلذب رانلا دقوي هنإف « كلذ هيف نوكي يذلا ناكملا يف حابضملا
 باودلاو سانلا برشل ( ىقسيو ) 0 لئاتفلا اذك و “ تيزلا كلذ نم حابصملا

 نم ( رثب مف يف دجو امب ) بوثلا لسغو لاستغالاو لسفلاو ءوضولل و ماعطلل و
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 . .. رثك أ ةيناسب عنملاو ء هلحمب كرتيو س اهيف وأ ةيناس نإو

 يقسلا تالآ لكو ى لفسلاو الملا تابشخلاو ىلفسلاو ايلعلا ةركملاو لبحو ولد

 . اهبناوج لمشي ام اهمفب دارأ و « ةبادلا ربغ

 هيلع يقتسي يذلا ريمبلا ةيناسلا لصأ ( ةيناس ) مف يف دوجوملا ناك ( نإو )
 نالةيناسلاب غلابامنإو“راوجلل هيلع اهنمىقتسي يتلا رئبلا ىلع قلطاف ى رثبلا نم ءاملا ٠

 عفتنينملعوضوم ال ةيناسلا لهأ لمملهنأ ردابتي اهيلع امنألو ںاهنمعنملاىلع رثكألا

 ام لك نم رئبلا لخاد يأ ( اهيف ) دجو ( وأ ) اهيف هب لمعي امم ناك اذإ هب
 وأ اهمفب دوجوملا ( كرتيو ) ولدلاو لبحلاك يقسلا تالآ نم اهلخاد نوكي
 نإف ى اريقف وأ اينغ ناك نم كلذ يف ءاوسو اهلخاد وأ اهمف نم ( هلحمب ) اهلخاد

 : ليقو ى كلانه هئاقبإ دارأ هبحاص نأ مهف ةوقل هيلع نامض الف هعضوم يف هدر

 حص نإ الإ اضبق نوكي ال ناكملا نآل « هبئان دي وأ هبحاص دي لصي ىتح هنمضي

 ع هيف هلمج يذلا يفو « هيف دجو ىذلا ناكملا كلذ يف لعجي نأل لومج هنأ
 اهريغو رجزلا ولدك “هريغو عرزل اهبحاص اهب يقتسي يذلا رجزلا تالآ امأو

 ىقسيو : هلوق دمبهترك ذ ام عمل نهب يقتسي نأ صخرو نهب عفتتي الف ةيناسلاو
 وأ يزاجلا قاصلإلل ءابلاو نونلاب ( ةيناسب عنملاو ) : هلوقب كلذ ىلإ راشأو

 نف رثكأ ةيناسلا ىلع دجو امءاملا عفر نم عنملا باحصأ يأ ( رثكأ ) نم وأ يف ىنع

 . ةزاجإلا باحصأ

 يقسلا ايهنم لك داراف رئب ىلإ نالجر درو نإ : « فنصملا باتك » يفو
 ًاولد ىقس امهدحأ قبس نإو ى اعراقت ةلفاقلا هتوفت الئل آلوأ اهيلع ناك ولدب
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 { اهؤام صقتني وأ س هباودل نإو نيع نمو اهيلع ولد نم ءاميو

 وأ ءانبل زاجو . زوجو 0 عرز وأ سورغل ال . هلك بهذي وأ

 نم ىقسيو ص بونلا لهأ رضي مل نإ لعجب نإو ءاقسل وأ نيط

 ص عنمي مل نإ ص باودل ولو ةيقاس .وأ جالع

 ةل ملو ى هيلإ وه جاتحي اك ءاملل جاتحي وهو ى اقح اضيأ رخآلل نأل ى ادحاو
 ءافطإلنيملا نم ءاملا قالطإ زوجيو . ها غ رفي ءاملا "لعلو “ شطعلا ةديدش هبا ود

 ىلع يأ ( اهيلع ولد نم ءامب ) هلك ركذ امل ىقسي ( و ) ى نمثلا مرغب قيرحلا
 بهذي وأ اهؤام صقتني ) ناك ( وأ هباودل نإو ) رئب وأ ( نيع نمو ) رئبلا
 ص خسو ةلازإ وأ لاستغا وأ ءوضو وأ سجن وأ لسغل وأ برشلل يقسلاب ( هلك
 . كلذب حمست ال سوفنلا نأ ردابتل عيب وأ لوقب وأ ( عرز وأ سورفل ال )

 سرفلل نكل “ لوقبلاو عرزلاو سرغلا ىتح كلذ عيمجل يقسلا ( زوجو )
 . هتالآو هسفن ولدب لوقبلاو ع رزلاو

 وأ ) امهريغ وأ صج وأ سبج ( ءانبل )هتالآو هسفن ولدب يقسلا ( زاجو )

 وأ ) ًارجآ وأ آدمرف وأ راخف هلعجل وأ ضرأ نييطت وأ فيقست وأ ءانبل ( نيط
 وأ هدسج ىلع يقسلا رثكي يذلا وهو فاقلا ديدشتو نيسلا حتفب ( ءاتقسل

 ةرجأب يأ ( لعجب ) هريغل يقسي ناك ( نإو ) هريغل وأ هسفنل ةباد وأ هديبع

 ءام ( نم ىقسيو) رضي م ولو ال : ليقو ث ( بونلا لهأ رضي مل نإ ) هل لعجي
 فطع جالع ركذ دعب كلذ فطعو“نونلاب ةيناس وأ فاقااب ( ةيقاس وأ جالع )
 ريض ةيقاس ىلوألاب مهفيو رجزلا ةيقاس ةيقاسلاب هدارم نأل « ماع ىلع صاخ
 هبش هلك جالعلا امأو : « ناويدلا » ةرابعو “ ( عنمي مل نإ باودل ولو ) رجزلا
 هنم برشتل هتباد هيلإ حرسيو هنم يقتسي نأ سأب الف اهريغو ةيقاسلاو ةيناسلا
 هاهن نإو < ضوحلا ىلإ هبحاص هنم بصي يذلا نيحلا يف ولدلا ىلإ هءاعو ىلديو
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 قرخو » لبح ةمرب عفتنيو ‘ بون لسغل نإو رطم بج نمو

 الوح تيفخأ ولدب يقسب صخرو ء اهعفر نإو رئب لوح نم ولد
 . اهناكمل درتو

 هوعنم نإو رجزلا دنع ب رشي : ليقو ص ه ا هتنيلف هلك اذه يف ةيناسلا بحاص

 نم ( بوث لسفل ناو ) نيع بج وأ ( رطم بج نم ) يقسي ( و ) مهلتاق
 وأ لاستغا وأ ءوضول وأ دسج نم خسو وأ سجن لسفل امس الو سجن وأ خسو

 عنم نإو احوتفم هدجو نإ : ليقو ى اقلطم هلايع وأ هتباد وأ هسفن برش

 نم ولد قرخو ) ةنتفم ةميدق هنم ةعطق يأ ( لبح ةمرب عفتنيو ) “ عنتما

 اهكلمتب ( نإ ) و اهب عافتنالا زاج ( و ) ى اهك رتيو كلانه يقسب ( رئب لوح
 كلذ ريغ وأ لبح وأ ( ولدب ) هريغو برشلل ( يقسب صخرو ى اهعفر ) و

 اهدري ( درتو ) ‘ اهريغو نيع لوح اذك و ه رئب لوح ( الوح تيفخأ )
 سفنلا نانئمطا يقسلا زاوج هجوو ى اهقرسي الئل هآرم وأ دحأ ةرضح ال ةيفخ

 بحاص وأاهبحاصعنمنإو (اهناكمل) اهناقتسا نم عنم ال امل ظفح اهءافخإ نأ ىإ

 . ملعأ هللاو زجي مل كلذ هرك هنأ نظ وأ ءيشلا

 ٢٢٥ ) ج ١٢ - -لمنلا ه١(



 وأ سبق ذخأب ال . اهيهلب عافتناو ريغلا رانب ءالطصا زاج

 . . . . . . . . . هنذإ الب رمج

 رخآ باب
 سانلا لام نم هب عافتنالا زوجي ايف

 (اهبهلب عافتناو) دربلا ةلازإل اهنم برقلا يأ ( ريقلا رانب ءالطصا زاج )
 ةباتكلاو فحصملاو حوللا ةءارقو بتكلا ةعلاطمك اهرمجو هريغ وأ حابصم نم

 وأ هبو يف سجن ىلإ رظنو ةطايخو لوسغم ح ولك سبييل اهيلإ لتبا ام بيرقتو
 عضوملا نم لقن الب لوف قرحو محل "يشو ةعنص لمعو عاض امع ثحيو هريغ

 ذخأب ( وأ ) رات هفرط يف بطح وأ ةديرج وأ دوع وه ( صبق ذخاب ال )و
 هدنع نم ةليتف وأ بطح وأ ةديرج وا دوعب سابتقا زاجو ى ( هنذإ الب رمج )

 ملةباتك و ثحب وأ لمهلا عاونأ نم عون وأ ةءارق نم هعنم نإو ‘ عنمي ىتح نذإ الب
 هلو ص هل اكلم ناك نإ هيف وه يذلا هعضوم هيلع رجح نإ الإ فكلا هيلع بحي

 هل زوح ال : ليقو ع ع افتنالل ديرملا كلذ نيبو هئوض نيب الئاح لعحم نأ

 كلذ نآل 9 هدنع نم ةليتف و أ ةديرج وأ دوع وأ بطح ولو هنذإب الإ سابتقالا
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 عومجم ذ ح ؤب الو 3 هجورخب نإو صخرو 4 هيف دجسم رانب و

 ٠ ٠ ٠ > رم ك صخرو > صحمب رحح وأ بطح

 اك ورتم رمجلا ناك اذإو ى لوقلا اذمهل لمتحم فنصملا مالكو « ريغلا لام نم ذخأ

 زاج هدامرب عفتني الو « رظنلا بسحب هيلإ دوعي الو ى هيلإ هبحاص جاتحي ال
 . كورتم بهل نم سابتقالا اذك و « منمي ىقح نذإ الب هذخأ

 عون لك هب عافتناو ابهل وأ ارمج ( هيف دجسم رانب ) ءالطصا زاج ( و )
 عفتنيو يلطصي نأ ( صخرو ) « هريغ وأ دجسملا رضي ام الإ عافتنالا عاونأ نم

 وهو دجسملا رايعل صبخرتلا اذه حصي امنإو « ديقو وأ حابصم ران دجسم رانب

 جورخب يأ ( هجورمم نإو ) ص دجسملا ةلماعم ركذ نم ردابتملا هنآل ى رهاظ
 سابتقاو هناكمنم هعفر وأ دجسملانم اهب جورخلا يأ دجسملا جورخب وأ اهب ىلصملا

 ران لك اذك و ص دجسملا لام نم ال هدنع نم ةليتف وأ بطح وأ ةديرج وأ دوعب

 . دحسملا لوح ءاملا نيخست رانك « رجألا ليبسل

 نم عونصملا ديقولاك تاذلاب سجن ديقو ران ءوض وأ مارح ران ءوضب عفتني الو

 تابطح ثالث ( رجح وأ بطح عومج ذخؤي الو ) « ةبير ءوضب الو « ةتيم
 وأ بطح عومجب ذخؤي نأ ( صخرو ؛ صحفب ) ادعاصف تارجح ثالث وأ
 باب : هلوق يف بطح عومجب ذخؤي نأ زوجي هنأ ( رم اك ) صحفلا يف رجح وأ

 . خلا لكؤي وأ ءيش عفرب ال

 اذك و ى اهب عفنتسي الو “ ةعومجب ةراجحب يجنتسي ال : « ناويدلا » ينو

 رهاظلاو ى نييمدآلا ةمالعو ةطخ هل نكت مل اذإ ةراجحلا يف صخرو ى داوعألا
 .هرمأ مهبملا يف انه امو كورتملا يف مدقت ام نأل ى “رم اك :هلوق كرتي نأ
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 ذخؤي ناك وأ صحفب ندعم نم ذخأو 2 هكرت عار شيرع زاجو

 عزنو ث هب كورتم نمو ى ريغلا ضرأب نإو ص عنم الب هنم

 { عنمب ملو رضي مل نإ ريغلا نانج نم ولو يرب شيشح

 كلذ ذخأيو ص هكرت اذإ يعارلا ريغ شيرعو ( هكرت عار شيرع زاجو )
 لبج وأ (صحفب ندعمنم ذخأو ) « هيف هرقيو هعضوم يف هكتلمتي وأ هعفريو
 ضراب) ناك ( نإو ‘عنم الب هنم ذخؤي ناك وأ ) نارمع يف ولو كولمم ريغ يف وأ

 تبث ىلع وأ صحفب تباث تعنلا ىلع ةفوطعم هنم ذخؤي ناك : ةلمجو ( ريفلا

 للع هلوق لمحنو ص امعربغ وأ ةراجحلا ندعمو “ حلملا ندعم ءاوسو “ صحفب

 همعزل هريغ هنم عنميق دحأ هبلإ ءيجي « ءارحص يف ندعم ىلع ندعم عنمي ال »

 (و ) هريغل هك رتيو ديرب ام ذخأي لب كلذ وحن وأ هضرأ نم هبرقل وأ هايحأ هنأ
 عفرو ناسنإ هنم عزن نأب هلوح وأ ندعملا يف يأ ( هب كورتم نم ) ذخأ زاج
 ندعملا امأو “ كرتي نأ هل ادبو عزن وأ هتجاح نع ادئاز عزن امم ءيش يقبو

 زاج (و) ص نذإب الإ هنم ذخأي الفضرألا بحاصنذإب الإ دحأ هيلإ لصي ال يذلا
 هعزن ( رضي مل نإ ريفلا نانج نم ولو ) ابطح اباي ولو ( يرب شيشح عزن )
 وأ رجزلاب وأ رطملاب تبن ءاوس ( عنمي ملو ) رجشلاب وأ ءانبلابو ضرألاب وأ عرزلاب

 هبحاص هعنم اذإو «رجزلاىدن ريغو رجزلا ريغب ام الإ ذخؤي ال : ليقو“ىدنلاب
 ناك اذإ هعنم ولو زوجي : ليقو “ عنتما هبلق نئمطي م وأ عنملاب ةداعلا ترج وأ

 نرانجلا شيشح نم شحي ام امأو ‘ هضرأ لوخد هيلع رجح نإ الإ رطم نم
 كرت نإ الإ ذخؤي الف هقاروأو عرقلا ناصغأك عورزلاو لوقبلاك نانجلاب صتخملا

 كرت وأ ليسلا هب ءاج لب ‘ ضرألا بحاص نم رذبلا نكي ملو رطملاب تبن ولو

 نإ ذخؤي هنإف ص لوقبلاو عرزلا سنج نم ولو رطملاب تبن ام لك : ليقو ى انه
 . بارب وأ هبحاص عنمي وأ عنملا داتمي ىقح « ضرألا بحاص نم رذبلا نكمي ل
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 هجراخ دجو نإ هيف صخرو « احورطم وأ ًاسباي ولو هنم دوعال

 مل نإ هنم نإو ديدحب عطق قذع يف صخرو ى ديرجلا اذكو

 ةسباي ةكوش عزنك اقلطم ريسي يف صخرو ى هلوخد يف نذإل جتحي

 ةلخن نم نإو ةباد عزنل

 نم ريغلا ضرأ وأريغلانانجنم دوع ذخأ زوجي اليأ(هنمدوع)زوجي (ال ) و

 اعولقم( وأ) ةسباي وأ(اسباي ولو) ةقرو الو“بنملاو نيتلاك ةتنجألا رحش داوعأ

 سبايلا ذخأ يف يأ هذخأ يف يأ ( هيف صخرو ) احورطم وأ ( احورطم )

 نوصحلا عضوملا جراخ وأ نانجلا جراخ يأ ( هجراخ دجو نإ ) حورطملا وأ

 ذخؤي ال ( ديرجلا اذكو ) “ اسباي نكي مل ولو هجراخ دجو ام ذخأ زوجي لب
 وأ نانجلا جراخ دجو نإ هذخأ يف صخرو « سباي وأ احورطم دجو ولو

 امو نوجرملا وه ( قنع ) ذخأ ( يف صخرو ) « اسباي نكي مل ولو ‘ نوصحملا
 ذخأ يف صخر يأ ديدحب همطق ديرأ يأ ( ديدح عطق ) خيرامشلا نم هب لصتي
 يفنذال جتحي مل نإ ) نانج نم يأ ( هنم نإو ) هب عطقف ديدجب هعطق ديرأ قذع
 الو هبحاص نم لحلا بلط لعف ولف ى علق وأ رسكب هعطق هل زوجي الو ( هلوخد
 هتركذ امو ى لحلا بلطيو هذخأي لبقو “ زوجت ال ةيفيكب هذخأ هنأل « هذخأي

 هعطق ام نأ ديرب نأ وهو رخآ اهجو فنصملا مالك لمتحيو « تباث حيحص

 ةمالع هيف سيل احرطم دجو امو ديرب نمل هذخأ زوجي هحرطو ديدح هبحاص
 وأ اعولقم ناك ءاوسكلذ ريغ وأ رئاط وأ حيرب عقو هلعل هذخأي الف ديدحلا عطق

 ديدح عطق اك هذخأ زاج هاقلأ و هرسك وأ هعطق هبحاص نأ ملع امو ى ًاروسكم

 بلقلا نئمطي مل وأ هبحاص عنم وأ نوجرع وأ ديرج نم عنمب ةداملا ترج اذإو

 وأ اسباي ( امقلطم) لخن وأ رجشنم ( ريسي ) ذخأ ( يف صخرو ) هذخأ زجي م
 ال : ليقو ( ةلخن نم نإو ةباد عزفل ) ةبطر وأ ( ةسباي ةكوش عزنك) ابطر

-٢٢٩_ 



 اهبر اهلغتسي ال ةيرب نم عزنيو ‘ هفالغ وأ ًاسباي ًاقذع ولو : ليق

 . . .4 حلبك ذخؤي الو . اهل حلص نإ هفالغو قذعو سب اب ديرج

 وهو ( هفالغ وأ اسباي اقنع ) ريسيلا ناك ( ولو : ليق ) “ ةسبايلا الإ ذخؤي
 ص ةكوشلا وحن ىلإ ةبسنلاب ريثك ءيش اهنأل فالغلاو قذملاب ايغو علطلا ءاعو

 دعيال يأ ( اهبر اهلغتسي ال ) ةيوارحص يأ ( ةيرب ) ةلخن ( نم عزنيو )
 هفالغو قذعو سباي ديرج ) ذخألل اهبقارب الو ‘ اهبطح وأ اهبطحو اهرت اهتلغب

 رضلا مدع حالصلاب دارملاف ‘ رسك نإو حلص نأل يأ ى ةزمهلا حتفب ( حلص نإ
 يف ولو اهبر اهك رت ام لك اذك و ى تكرت اذإ اهتلغ ذخأ زوحيو « كلذ عزن ( ام )

 ام ءاقب امهرضي ال ذإ ءيش اهنم عزني الف نوتيزلاو نيتلا رجش امأو “ تارمملا

 نانلا فلخ عضو ام الإ اهبحاص اهب ينتعي اهنادبعو اهبشخ نالو ى ايهنم تام
 لام نم بطحلا ذخأ زوجي الو « ال : لبقو “ هذخأ هلف اهوحنو اهقاروأ نم

 نم ةمزحلا ذخأت اهيف ةصخرلاب : ليقو ى اهقرو نم كرت ام ذخأ زوجيو ى سانلا

 ص ةلغ وهو هذخأي الف فللا امأو ى نانجلا نم هذخأي نأ اهريغو ديرجلا

 وهوماللاو ءابلا حتفب ( حلبك ذخؤي الو ) “ عنملا ىلع وهف ديرجلا عنم ديتعا نإو

 الإ اسباي وأ لخنلا تحت اعقاو اريغص ولو ذخؤي ال « هرارضخا لاح لخنلا رمت

 . رمتلاو بطرلا نع الضف كلذ ذخؤي الف ى رسلا فاكلاب لخدو كرت نإ

 ضعب يف فيصلا يف يقب ولو نوتيزلا ذخؤي ال : « رثألا » يفف نوتيزلا امأو
 ءافلح وأ شيشح وأ بطح عنمي الو « نيتلا اذك و ى دحأ هطقتلي ال نيتايزلا

 اذإ نيتلا قروب سأب الو ‘ لبجلا اذك و ‘ دحأل تسيل سان دلب ءادح ضرأ نم

 . ةرحشلا تحت نكي ملو نادفلا يف ناك

 "دحي راص اذإ رحبلا يف نيروسكملا ماعط لكأ زوجي : « فنصملا باتك » ىفو
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 نيت ك نم عزني الو ، نانج يف نإو عمجي مل نإ ىونلا زاج

 نانج يف نكت ل نإ اهنم طقاس زوج وأ » ًاقرو ولو ءيش ةيرب

 ص هلل برشل قيرط وأ قوس يف هب ىداني ام برش نم ينغ عنمو

 ناك اذإ حير ريغب رمتلا نم طقس امو ى راقلا نم رهنلا يف دج ام اذك و ى عابضلا
 يتلا يمهو ابراح نكت مل نإ حيرب ولو : ليقو ‘ نوصحم يف سيلو عيضي
 ريتخاو ى سفنلا هب حمست ال ام : ليقو ى اثالث : ليقو “ تارمت عبس تطقسأ

 . ريطلا طقسأ امف اوفلتخاو براح الب طقس ام زاوج

 ناكو اطاحم لخنلا نكي مل نإ بركلاو ديرجلاو فيللاو بطحلا زاجو

 هسناكل نوتيز قرويفو :هصن ام ةمتاخلا لبق فنصملا ركذ و.كلذزيجي دلبلا لهأ

 ٠ نوتيز ىرو ق صخرو يأ > هريغ ةرحش نم

 هجراخ ابس الو ( نانج يف نإو عمجي مل نإ ) هذخأ يأ ( ىونلا زاجو )
 ادعاصف تاعومجب تايون ثالث تناك نإو « ضرألا نم اهريغ وأ قيرط يف وأ

 نيتك نم عزفي الو ) ى اهب هسفن حمست وأ ةكورتم اهنأ بلقلا نكس نإ الإ ى الف
 اهنم طقاس ) رمت قرو ( زوج وأ اقرو ) هعزن ديرأ ام ناك ( ولو ءيش ةيرب
 نكت مل نإ : هلوقو “ نوصح ريغ يف وأ ةيرب يف تناك نإ ( نانج يف نكت مل نإ
 ةيربلاو ص ةيرب نيتكل وأ ةيربلل اهنم يف ريمضلا نآل ى هلبق ام هنع ينغي نانج يف

 نوكيفآسيدب امادختسا ةيرب ديق الب نتكل ريمضلا در هلعل و « نانج يف تسيل

 . ةدئاف معأ

 نأل ى ( هلل بوشل قيرط وأ قوس يف هب ىداىي ام برش نم ينغ عنمو )
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 وأ شارف ىلع نإو هلإ عولطلا نذإب ضيرم ىلع لخادل زاجو

 وأ ًاقرق سبلي مل نإ فيضلا اذكو . عدنمو « نذإ الب ريرس

 ص افخ

 ينفلا طتحيلف ى ةقدصلاب ىلوآلا مهو نوجاتحملا مهنأل « ءارقفلل كلذب ءادنلا داتعملا

 ىتح ريقفلاو ينغلل زوحي : ليقو ى دحأ لكل وأ ينغلاو ريقفلل : لاقي ىتح هنع

 رفس يف كلذب يدون نإو ع ريقفلاو ينغلا ىلع زوجت ةقدصلا نآل ءارقفلل : لاقي

 ولو ءاملا ريغ اذك و ع ءاملا ىلإ هيف نوجاتحم اعيمج ريقفلاو ينفلا نأل ع لكل زاج

 . لكل زوجي قيرط وأ قوس يف

 هيلإ عولطلا ) هنذإ زوجي نمم وأ ى هنم ( نذإب ضيرم ىلع لخادل زاج و )
 س هيلإ هب نذأ دق لوخدلا نأل “ ( نذإ الي ريرس وأ شارف ىلع ) ناك ( نإو
 ى هيتأمل تيبلا يف نمم وأ ضيرملا نم ءاعدب ناك نإ اهس الو“ناك ثيح هيلإ زوجيف

 ( عنمو) ىلا ءاش نإ روهط سأب ال : سملا دعب هل لوقيف ‘ هسم ةدايملامامت نالو

 ولو ةجاحلا ءاضق ناكمإل عولطلا يف نذأي ىتح ريرس وأ شارف يف هيلإ عولطلا
 ضيرملا ريغ اذك و ى هنذإب الإ هشارف أطوي الف ع ولطلا نودب هتدايع وأ ملكتب

 . نيلوقلا ىف

 نأ هل رهظو هريغ وأ ودع هرطضا اذإ اك نذإ الب ضيرم ىلع لخد نإو

 ىلع عولطلا زوجي الف نذأي نم دجي مل اذإ ضيرملا ةجاحل زوجي اكو “ هدوعي
 ال ( فيضلا اذكو ) “ عولطلاب متت تناك نإ ضيرملا ةجاحل الإ كلذ

 عتمتلا نم كلذ نأل زيجأو هنذإب الإ هفيضم تيب يف ريرس وأ شارف ىلع علطي
 لخاد( سبلي من نإ ) “ عتمتلاو ةحارتسالل لخدأ دق فيضلاو “ تيبلا يف داتعملا

 المن وأ ( افخ وأ ) لعنلا ىلع اطيخ ( اقرق ) فيضلا وأ هريغ وأ ضيرم ىلع
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 يثملا زاجو « اضيأ تزوجو س ةعقرم ريغ ةرهاط يف صخرو

 قاقز وأ قوسب وأ ناكد وأ توناح شرفم ىلع دوعقلاو

 . . ... ...... ...... .... هيلع يئمل

 بارتوهريغ وأقرق يف ناك نإ نهدو ساجنآلاو خسولا نع ريرسلاو شارفلا هزنتل
 زاج امنإ و“ ةناهإ هدعيو كلذب ايهيلع ءطولا هركي اهكلامو ناكولمم امهو كلذ ىف
 كلم دجسملا و٤طقف هيف اسجن رثؤي ال نأ هل طرتشيف ى سابل هنآل « دجملا يف هب

 دجسملا لوخدب رثألا ءاج لب ى كلذب لوخدلا نع انهني مل ىلاعت هللاو « ىلاعت هلل
 ةرهاط )!لمن وأ فخ وأ قرقب ريرسلاو شارفلا عولط ( يف صخرو ) « كلذب
 تعنمو ى اهب ةالصلا تزاج دقو ى ناسنإلا سابل ةلمج نم اهنأل ، ( ةعقرم ربغ

 رهطتلا نع دعبأو سجنلا وأ خسولا لمل برقأو نشخأو لقثأ اهنأل س ةعقرملا

 وأ اسجن رثؤت ال نأ طرشب كلذ نم ةعقرملا يأ ( اضيأ تزوجو ) ى يشلا
 شرفم ىلع )فوقولاو (دوعقلاو يشملا زاجو)“ائيش رضت وأ قرخت الو اخسو
 وهف ةماعلا فرع وه اك رجتلا عاتم تيب ىلع هقلطأ و ع رخلا تيب هلصأ ( توناح

 هلصأ ( ناكد وأ ) ى امهتقالع وأ دسقتلاو قالطإلا ةقالعل زاج وأ ةيفرع ةقبقح
 ىنبي ام ىلع انه هقلطأ و « بك رب يأ « عاتملا هيف نك رب هنأل ى رجتلا عاتم تيب
 ةيفرع ةقيقح وأ راوجلا ةقالمل ازاجم الثم روكذملا تيبلا مامأ دومقلل ضرألا ىف

 رجتلا عاتم تيب ىلع هلمحأ مل امنإو ى ءانبلا كلذل مسإ ةماعلا ضعب فرع يف هنإف

 ص تيبلا قلطم امهدحأب ديرب نأ نم عنام الو « توناحلا ركذ هنع ينغي اذه نأل

 ص تيبلا مادق ىنبي ام ناكدلابو تيبلا قلطم توناحلاب وأ رجتلا تيب رخآلابو

 (قاقز وأ قوسب ) شرفلا نم اعون سيل امم ولو عضو ينمي “ شرف ام ىلع ( وأ )
 وأ ( هيلع يثمل ) قرطلا يف ةشرفملا دولجلاك كلذ ريغ يف وأ ذفان ريغ وأ ذفان



 نمف { باود وأ لجرأب سردتل قيرط يف وأ 3 هيف لبنس ىلعو

 ام اوعلطي نأ هيف تيب بر مهلخدأ فايضأل زاجو 4 مرغ دسفأ

 اقلطم صخرو « هنذإ الب نإو همع نإ هيف شرف

 فوقولا هلثمو ناكدلاو توناحلا يف شرف ام ىلع دوعقلاف “ فوقو وأ هيف دومق

 نمام هجول وأ ءيش اهنم لوزيل وأ غابدلا اهيف رثؤيل دولج وحن ىلع يشملاو

 . هوحولا

 وهو ىاقزلل ريمضلا ( هيف ) عضوب هوحنو ( لبنس ىلع ) يشلا زاج ( و )

 ء اقلطم تارامعلا نيب وأ ةنجألاو رودلا نيب وأ ةنجألا نيب وأ رودلا نيب قيرطلا

 سرستل)قاقزلا نم معأ قيرطلا ظفلو تا رامملانيب قيرط ريغ ( قيرط يف وأ )
 يف وأ شرفملا يف ( دسفأ نمف ‘ باود ) لجرأ ( وأ ) مدآ ينب لجرأ ( لجرلاب
 ( مرغ ) هتمأ وأ هدبع وأ هتباد وأ وه ميبضتب وأ ادمع روكذملا لبنسلا وحن

 ؛ اهيلع ,شام وهو هتباد هيلع تلاب ام ال ةباد لك أك يشملا ريغب هبف دسفأ ام
 هنأل « عييضت وأ داسفإ دمعت ن ود يشملاب دسف اهف هيلع نامض الو ى 7

 هبف كلذ لعج ال يشملا قيرطلا قحو ى قيرطلا يف لومج هنألو ى يشملل لعج

 الثم بوبحلا نم هلجرب عاض ام نمضيو هعفر همزلل قيرطلا لهأ هعنم ولف
 . بارت الب هعمجي وأ بارتلا يف رشتناو

 تيبلا يف يأ ( هيف تيب بر مهلخدأ ) مهريغو ( فايضأل زاجو )
 همع نإ هيف شرف ام اوعلطي نأ ) رادلا نم ناك وأ ادرفنم ناك ءاوس هصوصخب

 مومعم وهو هيف مهايإ هلاخدإ نأل هَبط مدعو هيلع عولطلا يف ( هنذإ الب نإو

 وأ مع ( اقلطم ) نذإ الب هعولط يف ( صخرو )0 هعولط يف نذإلاك شارفلاب
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 ليق رادلاو ، نالوق صحفب مهل شرف نإ هنودب هيلع عولط يفو

 . صحفلاك ليقو ، تيبلاك

 ال هنإف ع ررضلا الإ هلك هيف سولجلاب عتمتلل ةحابإ تيبلا مهايإ هلاخدإ نأل « معي م
 نأ مهلف ث ماركإ شيرفتلاو ‘ ثيدحلا يف همارك إب رومأم فيضلا نألو ، لحي

 عم هب رومأم ناسحإلا نإف « هتجاحل ولو رئازلا فيضلا لثمو ع مهل هونظي

 دحاو ناسنإ شارف رادقم شارفلا ناك نإ الإ هقالطإ ىلع تيبلا لوخد ةحابإ

 نإ اهس الو هتحارتسا وأ هشارف هلعل هنوبنتجي مهنإف ادعاصف نانثا لخادلاو

 نذإلا نودب يأ ( هنودب هيلع عولط يفو ) مونلل اولخدي مل مهو ةداسو تناك
 هوحنو تيب ريغ يف يأ ( صحفب ) مهملع وأ مهنظ يف ( مهل شرف نا )
 مهسفنأ تنأمطاوممل شرف هنأ مهنظ نآل “نذإ الب هنوعلطي : ليق “ ( نالوق )

 مهنأل اوملع ولو نذإب الإ ال : ليقو ى نذإلا نورظتني الف اوملع مهنأل وأ ى هيلإ
 مهنم ملع ىلع مهل هعنص اماعط نولك أي ال اك هوملطي نأ ديرب تقو يأ نوملعي ال

 ىلع نوعلطي ال ( تيبلاك : ليق ) اهايإ مهلخدأ اذإ ( رادلاو ) ، مهل نذأي قح
 صوصخ مهلخدي مل هنآل ، هلك اش ورفم اتيب ضعبلا ناك ولو هضعب يف شرف ام
 شرف وأ اهلك تشرف نإو ى نذإ الب صخرو ى نذإب الإ رادلا قلطم لب تيبلا
 هنوملطي ال ( صحفلاك : ليقو ) “ نذإ الب هوعلط هبلع يشملا نم مهف دب ال ام
 ركذو امزج هعولط زاجل اهلك تشرف ولو “ نذإ الب هنوعلطي : ليقو ى نذإب الإ

 نأ ىنممب نيلوق صحفلا يفو ‘ نيلوق تيبلا يف نأل ى لاوقأ ةعبرأ نمضت نالوق

 قرفلاو ع صحفلا يلوقك نيلوق اضعبو تيبلا يلوقك نيلوق رادلا يف ىكح اضعب
 لمتحيو “ صيخرت هيف ةزاجإلا نإف ‘ ضعب نم حجرأ اهدحأ تيبلا يلوق نل
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 لئاق يأ « ھ ا هرك ذي ملو تيبلاك رادلا : لاق اضعب نأ هلصأك فنصملا ديرب ن ]

 نم لئاق يأ نيبي ملو ع صعحفلاك اهنإ : لاق اضعبو « تيبلا يلوق يحاص نم
 لئاسملا كلت نم ةلأسم يف عولطلا زاوج مدعب انلق اذإو “ صحفلا يلوق يحاص

 . ملعأ هللاو يطلاب هدسفي نكمي مل نإ دعقي ثيح نم هيوطي نأ لوخدلا ديرملف
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 باب

 { هسكعك شارفل هفيضم هاطعأ امب فض يطخي ال

 . . [( لكلا يف صخرو ، هسكعك هريغل هطعأ ام دسوي الو

 ( باب )

 عافتنالا يف حابي ال امو حابي ايف

 ولو كلملا بحاص هاوآ نم لك فبضلاب.دارأ و < هسفن ( فيض يطغي ال )
 قحليف ڵ“ صاخلا فيضلا.دارأ وأ بابلا لئاسم عيمج يف اذك و < هدلب لهأ ننم

 ام شرفي ال اك يأ ى ( هممكعك شارفل هفيضم ءاطعأ امب ) ةاواسم قانخلا هربغ هب
 اك يأ ( هسكمك ) ديسوت ربمل يأ ( هريغل هيطعأ احدسوي الو ) ةيطغتل هاطعأ
 هيطعأ ام ريغ هب لمفي ال هنأ لصاحلاو « ديسوتلل هيطعأ امب ديسوتلا ربغ لعفي ال

 مهيلع مزعي ىتح ( لكلا يف ضخرو ) ءاوس مأ رقحأ مأ هنم مظعأ ناك ءاوس هل
 وحن وأ ص اذك الإ هب اولعفت ال وأ ى هريغ ال اذك هب اولعفا : لوقي.نأب امزج

 قيرطب ناكامو « ةحلصملل داشرإلا همالك لمتحي كلذك لقي م ام هنآل كلذ
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 هنم لعف لك هل زاج ران هل دقوأف بطحب هاتأف صحفب هدعقأ نإو

 ام دريو { هلكأت مل ام اهيلإ دريو هتيب يف هل اهدقوأ نإ ال ى ايف

 هل هدعأ ولو ءاعو نم هل لعجي الو ى هتليتفل تيز نم حابصم ف

 ءيشب لإ يبنلا رمأي اك مارح ىلإ هفالخ دؤي مل امبجي ال ةيويندلا ةحلصملل داشرإلا

 كايحو هب رمأ امنكي مل اذإ اذك يأرلا :هل نولوقيف “ اهريغ وأ برحلا ةسايسيق

 يطغتلاهفضب قئاللا نأ هنظل كلذ لاق هنأ نظف اذهب طغت : فيخملا هل لاق اذإف
 فالخ هركي هنأ نظ اذإو “ ىطفتلا ريغ لعف هل زاج هريغ هب قئاللا ناكو ى هب
 ايف فيضلاك فيضلا ريغو 64 مظعأ وه ام لعفي ال نأ ىلوألاو « فلخم الف كلذ

 . اهنم يتأي امو بابلا لئاسم نم رم

 ءاحف ىضف دقوأ وأ ( أران هل دقوأف بطح ءهاتاف صحفب هدعقأ نإو )

 داقيإ نم رانلا يف ( اهيف ) بطحلا نم ( هنم لعف لك هل زاج ) رخآ بطح
 وحنو "يشو خبطو هقيقر وأ بطحلا نم ظيلغ داقيإو فارسإ الب ريثك وأ ليلق
 بطحلا مهل الع سيل هوحنو تيبلا فالخ وهو صحفلا نأل ى ءالطصاو كلذ

 ء رانلا يف هنم ديزب نأ هلف دقوأو لا بطحلا نم هب ىتأ ام لكف ك هىف هزرح و

 تيبلا نأل هوحن وأ هريغ تسب وأ“ امهوحن وأ هراد وأ (هتيب يف هل اهدقوأ نإ ال)
 ديزب يذلا هنأ ديرب نأ ناكمإل نذإ الب ديزب الف هيف هزرحو بطحلاعمل لحم هوحنو

 مام ) رانلا ىلإ ( اهيلإ دريو ) هسفن تنأمطا نإ ديزي نأ زاجوفيضلا ال٬اهيف
 حابصم يف ام دريو ) “لمتشي مل وأ هفرط لعتشا هبحاص اهيلإ همدقأ دق و(هلكات

 نا( هل هدعأ ولو ءاعو نم هل لمجي الو ) اضيأ ةليتفلا دبجيو ( هتليتفل تيز نم
 ولف؛ بطحلا ةلأسم هيلع لدت اك اهبحاص هيف اهلعجي م ةليتف هيف لعجي الو حابصملل

 لعجو ءاعولا نم تيزلا لعج هل زاج « دقوأ و لئاتفو صحفل تيز ءاعو هاتأ
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 . . هبارش ةلضف نم وأ هدي نم طقاس هلكأ يف هرضي الو

 تيزلا رضحأ هنأو « ةدايزلاب ىضرب هنأ هبلق نكس نإ هنأ يدنعو ى هيف ةلبتفلا

 كلذب ةداعلا ترج نإ اذك و ى هريغو تيبلاف هل زاج لعجيل بطحلا ولبتفلاو

 نمب لالدإلا صتمي الو“ناتدعاق ةيراجلا ةداملاو لالدإلانإف ى هملع "لدأ نإ اذكو

 وهوكنع باغو هيلع تللدأ اذإ نكل ى هب صتخم : ليقو “ حيحصلا ىلع هالوتت

 ازبخ ناسنإكيطميو ةيالولا بجوم ىلع هنأ لصألاف ع تام ىتح باغ ولو ىلوتم
 هنأكبلقنئمطيف تكاس وهو رثك وأ "لقكلذ ريغ وأ امهرد وأ ارانيد وأ ارمت وأ

 لحيف طويخو قرو يف هكيطعيف « ائيش راطملا نم يرتشتو « كل لحيف كل
 سيل : ليقو ى اهدر بجي هنأ برت مل نإ اهذخاأتف ةلبحب طبر ام يرتشتو ى كل

 . رجاتلا نذإب الإ اذه كل سيل

 باوبأ و “ قيرطلا يف ىلا ةرسألاو رودلا نيكاكد ىلع سلجي رذنملا وبأ ناكو
 باوبأ و ىيرطلا يف هامملا اذك و « كلذ زاوجب لوقيو “ سفنلا نوكسل رودلا

 ريقفلاو ينغلل زوجي ى هللا ىلإ هب برقتي امم هب لسفت وأ ديلا هب حسمي امو رودلا
 طقل زجي ملو ايهمعف قلطأ لب ريقفلاو ينفلا ركذي ملو ‘ فنصملا باتك يف ركذ
 ترجو ضعبلا ذخاأبىضرلاب ةداملا رجت مل هنأل ع سانلا لام نم هسفنل ةضف طاريق

 طقاس ) ليلق ( هلكأ يف هرضي الو ) ؛ ةضفلاو بهذلا ريغ رثكأ وه ايف ةحماسملاب

 ( هبارمش ةلضف نم وأ ) هيف نم وأ هدعب وأ هيف ىلإ ماعطلا عفرب نيح ( هدي نم
 يف هقيرع قح هب نواهتيف “ ليلق ىقبيف برشي نأ لثم ءام ريغ وأ ناك ءام
 اذك و ى دمع الب انواهت ضرألا يف اليلق هنم قيرهيف ريثك ىقبي وأ دمع الب ضرألا

 سنرأ لمتحيو ى رذقتسم هنأل ماعطلا نم هيف امل ادمع ضرألا يف يقابلا طقسأ ول

 هنآل ةلضف هامسو 9 برشلا نيح همش بناوج نم طقسي ام هبارش ةلضفب ديرب

 نإ امأو : اولاق ذإ رهظأ « ناويدلا » ةرابعو ى همف لخدي ام ىلإ ةبسنلاب ةلضف
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 زاجو س هيلع اهلسغ دعب هيف هدي رطاق نم شارفب ًادساف نمضيو

 برشل هبلط ءام ةلضف نم يطعي نأ لكألا يف عورشلا دعب هل

 هب تيبلا بر فقي مل نإ هبحاصل هنع

 تيزلا وأ ماعطلا كلذ نم ءيش مهنم لجرل عقوف ، لكآلا يف فايضألا ذخأ

 امأو . ها برشي ناك اذإ ءاملا نم رطقي ام كلذك و « هيف.هيلع سأب الف ريسي

 تإ هيف هعضي الو ءانإلا يف هعضي وأ هلك أيو هعفرب مل نإ همرغ همزليف ريثكلا

 نألو ص هب حمست سفنلا نأل ى ليلقلا نمضي ملاغمنإو “ هرذقي وأ هدسفي ناك

 نأل ى اليلق ولو مرغ دتعت ولف ى هنع ليلق طوقس نم ولخي ال براشلاو لكآلا
 . ام رمأل الإ عييضتلاب حمست ال سفنلا

 ماعطلل ريمضلا نوكينأ زوجيو ى شارفلا ىلع يأ ( شارفب ادساف نمضيو )
 : هلوقل قايسلا نم شارفلا ىلع اعقاو لسفلا نوك مهفيو “ ليلعتلل ىلمف هيلعو
 لسغ ءاوس ى مومعلا ىلع نابضلا نوكيف كلذ نع رظنلا عطقي لب هبف هدي رطاق

 (اهلسغ دعب هيف هدي رطاقنم) هبلع رطقو ضرألاو ةعصقلاك هريغىلعوأ شارفلا ىلع

 ال ةعصق وحن يف وأ شارفلا جراخ لسفلا هل حابيو ( هيلع ) لسغ يف هعورش دمب
 وه ءاملا بص وأ مهعضوم يف لسفلاب هرمأ هبحاص نوكي نأ الإ شارف يف
 قوف رخآ اشارف ماعطلل لعج اذإ هيلع بارش وأ ماعط عوقوب دسف ام اذك و
 عورشلا دعب هل زاجو )‘ نامض الف كلذ ىلإ سفنلا تنكس اذإو “ شارفلا كلذ

 ام ىلع رصتقاو ص عورشلا لبق اذك و ى غارفلا دعب وأ غارفلا لبقو ( لكألا يف
 وأ ( ءام ةلضف نم يطعي نأ ) عورشلا دعب برشلا داتعملا نآل ‘ عورشلا دعب

 ( هبحاصل ) ةلضفب قلعتم ( هنع ) ءال تمن ةلمجلا هذه ( بوشل هبلط ) نبل
 همحاصم هبحاصب دارأو ةلواملا ىنعم نمضتل ماللاب هادعو “ يطعسب قلعتم

 اذك وس ءاملاب يأ ( هب ) هل زوجي نمم هربغ وأ ( تيبلا بر فقي مل نإ ) لك آلا يف
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 . . . هريغل ال مهعم دعاقل محل نم يطعي نأ زاجو « عنموءمهيلع

 يففالخلا نكمي مل هب مهيلع فقو ول هنأل ديقلا اذهب هدّبق امنإو ( مهيلع ) نبللا
 ربعملا رخآلا لوقلا ليلدب ضعب دع زاجو : لاق هنأك ضعبل ضعب ةلوانم زاوج

 ى صيخرت كلذ و « مهيلع هب فقي مل نإ وه امنإ ضعبلاب ديقتلا : لاق هنأكف عنم

 ص هوحنو فيضلل ءاملا لثم داتعم نبللاو «هوحنو فيضلاومامطلاعباوت نم ءاملا نأل

 دق نوكي وأ نذإب الإ يطعي الهليقو“هسفنل مهنمهبلطننم هبلط ولو لكلل زاجف
 بلطلا نوكي وأ ى نذإب الإ ( عنمو ) : لاق اك هسفن صوصخ ال مومعلل بلط
 :بلطلا زوجي ذئنيح هنإف « بلطيلف بارشلا دارأ نم : لئاق لوقي وأ ث مومملل

 نإ : هلوقىلع عنمو :هلوق مدقي نا ىلوآلاو “ اضيأ هسفنل بلاطلا نمو ى لئاقلا نم
 ى هريغ يطعي ال برشلا بلاط نإ : « ناويدلا » ةرابع لصاح و « خلا فقي م

 هنم لوانت نم ىطعأ بارشلا وأ ءاملاب فقاو فقو نإ هنأ و هيطعي نأ صخرو

 ءالا اكسمم كانه هثيل فوقولاب دارملاو ‘ ضعبل ضعب ىطعي اذك و « هريفل

 ال ةفنأتسم ةلأسم فوقولا ةلأسم اولعج مهارتف لاح يأ ىلع وأ ادعاق وأ افقاو هديب

 لوانت مهلف بلط الب هبحاص هرضحأ ام امأو « رهاظ وهو ءاملا بلط ةلأسملا ديق

 . ضعبل ضعب

 ( مهعم ) مهنم ( دعاقل محل نم ) ائيش ( يطعي نأ ) مهضعبل ( زاجو )
 ءاطعإلا ىنممو هل ىطعي يذلا دعب هباحصأ رئاس و ىطعملا ضعبلا كلذ عم يأ

 مهسب هل برضي نأب اهدنع وأ اهلبق باهذلا دارأ اذإ ةمسقلا لبق هل يطعي نأ هل
 نذإ ىلع فقوتيال هنأ زئاج كلذ نوك ىنعمو ى همهس نم كلذ دعب وأ مهعم
 مهنم سيلو مهمم دعق نم مهعم دعاقلاب دارملا نوكي نأ زوجيو ، محللا بحاص
 ىلع مهيلإ مهنم : هلوق يف ريمضلا دوميف “مهدمب وأ مهلبق مامطلا بحاص هاعد لب
 دعقي مل هنكل مهنم ناك ولو هنأل « مهنم دعاقلا ريغل ال يأ ( هربفل ال ) هرهاظ
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 نإو س تيبلا بر لايعل هنم يطعي الو دحاول ناك نإ صخرو

 وأ ماعطلا بر محللا محل مسق نإو ‘ صخرو > طق وأ بلكل

 نإ هنذإب الإ هلمحيالو ى ءاش ام همهس يف ؟زك لعف مهل ًامساق رمأ

 > مهسفنأب هومسق

 ضعب يطعي نأ ( صخرو ) « هل زرحي مهس هل نكي ملو ماحز هعنم نإ الإ مهعم

 وأ هلك أيل ( دحاول ) اعوضوم ماعطلا ( ناك نإ ) مهعم دمقي مل يذلا ضعبلل
 يطعي الف « ادعاصف نينثال اعوضوم ناك نإو « ءاصقتسال هلك أ ول هنم لكأي

 وأ يطعي امب سوفنلا حمست ناك وأ مهيلع يطعملا "لدأ نإ الإ مهعم دعقي مل نم

 . ماعطلا هروضحل ىطعي : ليقو “ يطمي نأ هل اونذأ

 مهضعب الو مهلك ( يطعي الو ) ضيبلاك مسقي امم محللا ريغ يف فالخلا اذك و
 نإو “ تيبلا بر لايمل ) مسقي ام اذك و “ محللا نم يأ ( هنم ) اوقفتا ولو
 لهسي يذلا هنأل ص كلذب هايغ امنإو دبع وأ ةباد وأ ريعب وأ ( طق وأ بلكل
 . كلذك يبصلاك هريغو ليلقلا هلوبقل هل ءاطعإلا

 غلابلا هدلوك نيروكذملا ريغو نيروكذملا هلابعل يطمي نأ ( صخرو )

 مهل عضو ام امأو « الئاس يطعي الو هقفي يلوو هرجح يف ناك متيو هتجوزو

 امأو ةمسقلا لبق كلذو ى امزج لامعلل ولو هنم نوطعي الف ةمسقلل ال لكألل

 مسق وأ ( ماعطلا بر محللا مهف ممق نإو ) : هلوقب هرك ذ ليصفت هيفف اهدعب
 هعفرو هلك أ نم ( ءاش ام همهس يف "لك لعف مهن امساق رمأ وأ ) محللا ريغ مهل

 اولاق اوؤاش ولف “ ضعب ءاقبإو ضعب لك أو مهريغو لايعلا نم ءاش نم هئاطعإو

 ( هلمحي الو ) ص مهماهس يف اوؤاش ام اولعفيل انم ولو امساق رم وأ انل مسقا : هل

 لخاد وهو مهضعب وأ ( مهسفناب هومسق نإ هنذاب الإ ) همهس دحاو لمحم ال يأ
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 ال ، هلكأيل هبانم“لمحي : ليقو ، اقلطم هلكأي ام ردق يف صخرو

 { اوؤاش ام هيف اولعف صحفب ماعط مهاتأ نإو زوجو ، هنم يطعيل

 ، نولكأي ام الإ مهل سيلف الإو 9 هب تآ كانه مهعم دعقي مل نإو
 هب ر هعفري مل ام لكلا عفر ولو هنم اهعفر دعب هيف هدي در لكل زاجو

 ص ىقبي ام نوك رقيو نولك أي لب ةيلك ال لك هومسق :هلوق نأل « هومسق : هلوق يف
 .لمحلامهلف نومسقي نمفرع يف امأ و“نوقبيو محللانم نولك أي نمفرع يف كلذو

 هريغل هيطعي وأ هسفنل هعفري ( اقلطم هلكأي ام ردق ) عفر ( يف صخرو )
 هبانم لمحي : ليقو ) ص كلذ ىلع داز ام كرتيو هرومأم وأ هبحاص وأ مه هومسق

 ( زوجو ) “ هريغ (هنم يطعيل ال) لك اي امم رثكأ ناك ولو رثك وأ "لق ( هلكايل

 نإو ) ص مهسفناب هومسق ولو هريغ هيطعي ولو لك اي امم رثكأ ناك ولو هبانم عفر
 عفرو ءاطعإو لكأو هلك همسق نم ( اوؤاش ام هيف اولعف صحفب ماعط مهاتأ

 هيلإ اودرو زرح لحم سيل لحلا نآل ص ( هب تآ كانه مهعم دعقي مل نإو )

 دعق :لب “ كانه دعقي مل نكي ( الإو ) “ هوحنو ليدنملاو اهوحن وأ ةعصقلا

 نأ ديرب هنأ ةرامأ هدومق نآل ى ائيش نومفرب الو ( نولكاي ام الإ مهف سيلف )

 يف افنآ ىتباسلا فالخلا ىلعف هومسقف محل هيف ناك نإو « يقابلاب عجريو اولك أب
 يف وأ هوحنو تيبلا يف هريغ وأ فيضلل بارشلا وأ ماعطلا رضحأ اذإو ى محللا
 اليلق اوك رتيلف ليلق كرتب ةداملا ترج نإ الإ “ هلك هبرش وأ هلك أ مهلف صحفلا
 . ادعاصف ةعرج وأ ةمقل

 اذك و“(هنص اهعفر دعب ) مامطلا يف ( هيف هدي در ) دحاو ( لكل زاج و )

 رمأي وأ هبئان وأ ( هبر هعفري مل ام ) ءاوس مهيديأ ( لكلا عفر ولو ) بارشلا
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 عفر دعب ةرجش وأ ةمرع يف اهدري الو ، مهنيب نم هوعفر ولو

 . اهنم لكألل مهادان نإ

 وحنو ةلخنك ( ةرجش وأ ةمرع يف اهدري الو ى مهنيب نم هوعفر ولو ) عفرلا

 هدي مهنم عفر نم ( اهنم لكالل مهادان نإ عفر دعب ) عفري ءاعو سيل امم كلذ
 . لكالا كرتل ديلا عفر هدح لب ى هعفر هيف دحلا نكي مل كلذ نأل ، اهدرب الف

 . صخ ري نم مهنمو : « ناويدلا » يق اولاق

 مهنيب محللا ةمسق لجر ىلوتف دحأ دنع سانلا لكأ اذإ : « رثآلا » يفو
 هرمأ ماعطلا بحاص ةنأ لاتحال « ذخألا هلضف نماف ضعب ىلع اضعب لتضفو

 سيلو « كلذ هقزر هللا«اهلك أ هلف محل ةعضب دجوف سانلا عم لك أي نمو “ كلذب
 لاقوسدملاو ضيبلاو محللا اهيلع ةعصق موق مادق تعضو نإو لحلا بلط هيلع

 ىلإ هقيربإ قلع نمو ى هلك اهيلع ام نولكأي مهنأ ى زبخلا اولك : اهبحاص مهل
 هنإفهدي وأ هقيربإ يف نوتيز ةبح تعقوف نوتيز هيلعو رهنلا ىلع أضوت وأ ةنوتيز
 لوقي امنإو “ لك آلا دز وأ لك :ضعبل ضعب لقي الو « ه ا نوتيزلا تحت اهمضي
 . ملعأ هللاو ماعطلا بر كلذ
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 لصف

 ليدنم ةعصق ىلع ناك نإف ى ليدنمب مفو دي حسم مهل زاج
 هب | روحسم دلج و

 ( لصف )

 هولكأ بارش وأ ماعط نم ( ليدنمب مفو ) قالعم وأ ( دي حسم مح زاج )
 وأ هليدنم رقفلا ثروي ليدنملاب مفلا حسم نإ : ليقو ليدنم هعمو هوبرش وأ

 همدق نطب ملسملا ليدنم نأ اوركذو ى ليدنمب ديلاو هديب همف حسميف هريغ ليدنم
 نراسنإلا تسبي نأ نع يهنلا حص دقف الإ و « دمب اهلسغي وأ يشع ناك نإ هلعل و

 يف اك اساحل اساسم ناطيشلا نوك ةلعلا نأل « ديلاك لجرلاو « رمغ حير هدي يفو

 لبق اهلسغ يف رثآلا ءاج دقو « قعللا دعب اهحسم وأ اهلسغ ىلوألاف ى ثيدحلا
 نإف ) < مامطلا بادآ هلح امنإو كلذ ىلع مالكلا لح اذه سيلو « هدعبو مامطلا

 ةاعارم دلجلاب يأ ( هب اوحسم ) اهتحت وأ ( دلج و ليدنم ةعصق ىلع ناك

 فالخب نيليو ‘ تيزلاو محشلاو محللاك مسدلاب ىوقي هنأل ع هبحاص ةحلصم
 خستي ال نأ هبحاص ىلإ بحألا نألو « لسفلابو كلذب فمضي هنإف « ليدنملا
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 ف مہيديأ اوعضي الو ى ماعطلا يلاوب ليقو ص ليدنمب : ليقو

 مل فل اهوقعلي ىتح ىلوألا نم عفر دعب مهل تعضو نإ ىرخأ
 اولكأ نإ الإ ىلوألا ليدنمب نوحسمي الو ، صخرو دحاول انوكت

 مل نإو س ارخآ اهحل

 خس ولا وهو لدنلا نم هقاقتشا نألو ‘ حسملل داتعملا هنأل 0 ( ليدنمب : ليقو )

 وأ رئازلا وأ فيضلا ماركإ يف لخدأ نوكيف ةلازإ دشأ هنأل حسمب قيلأ هنآلو
 ماعطلل برقأ هنآل ماعطلا يلاوي يذلاب يأ ( ماعطلا يلاومب : ليقو ) 4

 (مهديأ مشي الو ) قمللا دعب ماعطلا ةبقب حسم بسانيف “ ماعطلاب لصتم وهف

 ةعصقلا ( نم عفر دعب مف تعضو نإ “ ىرخا ) ةعصق ( يف ) مهقيلاعم وا

 الئل حا انوكت : نإ ) اهولسغي وأ [ اهوحسي و ( اهوقعلي ىتح ىلوألا )

 رنسيءيش وهف يقب وللب ىقبي « ةيناثلاب دملا نم طلخم امو ٣ ألل امم اهنأل

 ( ىلوألا ليدنمب ) ) مهها وف ] وأ مهيديأ ( نوحسمع الو ) سفنلا هب حمست ا دح

 ماعط نم اضيأ نوحسمي الو ى ( ارخآ اهمحل اولكأ نإ الإ ) اهدلج وأ ىطسولا وأ

 وأ ةدحاو لك ماعط نم نوحسعع لب > اهدلج وأ ىرخألا لددنعي اهل وأ ةدحاو

 حسملا حيبي امنإ اهبحاص نأل ك اهدلج وأ ىرخأ ليدنمب ال اهدلج وأ اهليدنمب اهم
 بوحس ] ال ىنممب الإ طاقسإ ةخسن يفو ؤ طقف اهنم لك أ ام اهليدنم وأ اهدلح

 يتلا نم مهديأ ق نأ اههجو وأ ارخآ هولكأ نإ اهل نم ىلوألا ليدنم

 ههجوو > 7 انثإ » ناويدلا »يف يذلا و“ الشم ىلوألا محل ربغ ًاضنأ ارخآ اولك أ ١

 هنإف ى الثم ىلوألا محل نومسقي م اهنوحسمي وأ ةرخآلا نم مهديأ نوقلي دق مهنأ

 م نإو ( ماعطلا كلذ بحاص ريغ نم محل نم هدي ف اماعط طلخم الئل بدالا وه
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 دلبلل ١ مم { دب نيكس حو > ةريخأل ١ لي دنمبف اهيلع نكي

 اه صخرو > ليدنمب ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

 ناك نإ اذك و « اهدلج وأ ( ةريخألا ليدنمب ) اوحسمسل ( ف ف ) محل ( ( اهيلع نكي

 كلذ زاج امنإو ى اهنانثأ يف وأ اهلبق هوسم وأ ةرخآلا لبق هولكأ دقو محل اهيلع

 كدي عضت ال كنأ بدألا كل نّيبدق هنأل٤هدييف اهلبق يتلا مسد نوكي دق هنأ عم
 ص ىرخآلا عم ىلوآلا ريغ مكح اذكهو اهلبق يتلا نم اهقعل دعب الإ ع ىرخآلا يف
 هريغ وأ محل نهيلع ناك اذإو “ ضعب عم طسولا ضعبو ‘ ىطسولا عم ىلوألاو

 الو نهدولج وأ نهليدانم يف اوحسم ارخآ هوسم وأ هومسق وأ ارخآ هولكأ و

 ىلع ناك نإو ع اهدلج الو هوحن وأ محل اهيلع نكي مل يتلا ليدنم ىلع اوحسمب
 وأ اهريغ دلج يف اهبوني ام اوحسمي مل دلج الو ليدنم ال هوحن وأ محل ةدحاو
 قيرطب هتلق اذه هردق ىلع لكب اوحسم ةلقو ةرثك نتوافت اذإو اهريغ ليدنم

 نهباحصأ نأ اونظ اذإ باسح الب اقلطم نهيف حسملا مهلف الإو ، عرولاو ةطوحلا

 ٠ ن وض 1 ,

 وآ ( ليدنمب ديلا ) حسمت ( مث ديب ) محللا وحن اهب عطق ( نيكس حسمتو )
 كلذ بحاص حيبي امنإو ص اهأدص هب حسمي الئلو كلذ نيكسلا عطقت الئل دلج

 هقاصتلا ديلاب أدصلا قصتلي سيل و “ هنم أدصلا سيلو هماعط نم ناك ام حسم
 ص لكألا اهب نأل قالمعلاو دبلا جسمو “ هب حماسي ريسي ءيش لب ، هوحنو ليدنمب

 اهنوحسمي ال نيكسب وأ نيكس الب اومسقبلف مهتفيظو نم يه امنإف ةمسقلا امأو

 . هلام ريغب اهنوحسمي و ]

 طحمو > دسلاو نيكسلاب يأ ) اج ( دلجلا وأ ليدنملا حسم ق ) صخرو (

 اذك و « نذإ الب زوجي دلجلا وأ ليدنملاب ديلا حسم عنم نأل ى نيكسلا صخ تلا
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 نإ نولك أي و ى هب احصأ نود اهلكأ محش وأ محل تاتف دجاولو

 أطبأ ولو ىضم نإو فقوو ءاطخلا هيلع عزن و ماعطلا مهل عضو

 : لاقف ان اولأ مه عضو نإو ‘ عزتي مل ولو ًاقلطم صخرو

 اوؤاش امم اولك أ { اولك

 رذقت دق سفنلا نأ عنملا هجو لعلو « انه هركذي مل نكل ص مهضعبل ابهذم مفلا
 ع بلق فنصملا مالك يفو “ مفلاو فنآلا حيرو فنآلا نم برقي امو ريغلا مف

 امل وأ ، ليدنملاب نيكسلاو ديلا حسم يأ ى هب اهحسم يف صخ رو : لصألاو
 ىنعمو “ كلذب ربع هب احوسمم و « احوسمس اهنب حسمل ١ عق اولا نيئدشلا نم لك ناك

 امم ديلاو عطقلا نم اهب قصتلا امم هب نيكسلا حسمي نأ ةحابإ اعهحسم يف صيخ تلا

 . ماعطلا ةلوانمو لك آلا نم اهب قصتلا

 نإو ، ( هباحصأ نود اهلكأ ) امهريغ وأ ( محش وأ محل تاتف دجاولو )
 نا نولكايو ) اهمسقي وأ اهلكأي : ليقو “ زاج اهمسق وأ مهنم هربغ اهاطعأ
 اولك مهل لقي مل ولو ( فقوو ءاطفلا هيلع عزن و ماعطلا مهن ) ناسنإلا ( عضو
 عجربو رمأ يف ىضم دق نوكي نأ نكمي هنأل ( ىضم نإو ) س بارشلا اذك و
 عزن ولو دئئنيح نوبرشي وأ نولك أي ال مهنإف ( اطبأ ولو ) لكألاب مهرمأيو مهل
 ولو فقي مل ( ولو اقلطم صخرو ) ى اوبرشا وأ اولك : لاق نإ الإ ءاطغلا
 نمكف ءاطغ يقبو ةيطغأ وأ ءاطغ عزن اذإو ، ءاطغ ( عزفي مل ) وأ أطبأ و ىضم

 نأل٬اناولأ اهامس و اهنول قفتا ولو افانصأ يأ ( اناولأ ممه عضو نإو ) ط عزني م
 اهنم وأ ( اوؤاش امم اولكأ ى اولك : لاقف ) “ ناولألا فالتخا فانصألا بلاغ

 عضو نإ اذك و؛ضعب ضعبو “ضعب "لك وأ اهلك اهولك أ وأ ددعتم نم وأ اعمج
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 مم ىمس نإو ء هريغ ال هولك أ . اذك فنص مل نيع نإو

 يفو 3 اقلطم صخرو 0 لقألا ىمس نإ ال ‘ لكلا ا ولك أ رثكألا

 ، هريغ ةرجش نم هسناكل نوتيز قرو

 وأ نيفنص وأ ( اذك فنص مهل نتيع نإو ) « اوبرشا : لاقف « بارش نم اناولأ

 نإف ( هريغ ال ) هضعب وأ هوبرش وأ « هضعب وأ ( هولكأ ) ىمس ام ُلكف رثكأ
 اوبرشا : لاقف امهعضو نإو « اوبرشي الف اولك : لاقف بارشو اماعط مهل عضو

 اوفكيلف « اولك : لاقف ابارش وأ اوبرشا : لاقف اماعط عضو نإو « اولكأي الف

 ص ( لكلا اولكأ رثكألا مهل ىمس نإو ) ‘ مسي مل ام ةلوانم يف هونذأتسي نأ مهلو

 ىمس نإ ال ) ةيعوأ وأ ءاعو يف كلذ ناك ءاوس مسي مل امو ىمس ام لكلا نم وأ

 ص حضاوف لقألا امأ “ هنم وأ ىمس ام الإ نولكأي ال مهنإف فصنلا وأ ( لقألا
 ربتعت هنأ ةرابعلا رهاظو ى انه نييواستملا دحأل حجرم ال هنالف يواسملا امأو

 كلذ رابتعا يدنع قنلألاو ى ةاواسملا اهلثمو ى ةيكلاب ال فصنلاب ةلقلاو ةرثكلا

 مهل ىمس ( اقلطم ) لكلا نم لك لاو لكلا لك أ يف ( صخرو ) ى ةيكلاإ
 رضحأ دق لكلا نأل ص يواسملا وأ لقألا وأ رثكألا ىمس « "مسي مل وأ ائيش

 ىلإ نكست سفنلاو“دحاو لك اوركذي ال نأب راصتخالاب ةداعلا ترجو مهدنع

 ىلع تلمح للحملا وأ موقلا ةداع فرعت مل اذإف ى ةلمجلا يف عقاو كلذو « كلذ

 ءاعو يف كلذ ناك ءاوسو “ صيخرتلا اذه يف اقلطم هنم وأ لكلا لك أ ةداع
 - ُ ء

 . ةيعوا وا

 سباي ريغ ولو كلذ ريغ وأ نيت وأ ( نوتيز قرو يف ) صخر ( و )
 ناك ولو ارشتنم نادفلا نم ايس الو ( هريغ ةرجش ) تحت ( نم هسناكل )
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 ضرأ لوح تسم نفد يفو 0 ربغلا ةرجش لصأ نم تبان عطق يفو

 . . . .. . . . تغرف نإ ةربقم

 ضرأ يف ( ريفلا ةرجش لصأ نم تبان عطق يفو ) زوجي اك هلخد اذإ انوصحم
 قورعنم ناك اذإ سفنلا هب حمست امم ريغص نصغك عطاقلا ضرأ يف وأ ربغلا كلذ

 هسرغيل كلذ عطقيو“الثم اهاون وأ اهرامث نم اتيان وأ ضرأ ضعب امهنيبو ةرجشلا

 نم كضرأ يف تبن ام ذخأت نأ مهضعب صخ ر كلذك و « كلذ ريغ وأ ةبادلل وأ

 دمب ىلع اذه لمتحي فنصملا مالكو 4 كضرأ يف رامثإلا لبق ولو ريغلا ضرأ

 ناك ولف “ عطقلا ركذ هنأو ى ذخأي يذلا اهيأ كضرأ ركذي مل هنأ دعبلا هجوو
 لمشيل تبان كلمت يفو : لاق وأ ، تبان ذخأ يفو : لاقل هل ادارم لاتحالا اذه

 . ةرجشلا بحاصل كلذ نأ روهشملاو ى ءاقبإلاو عطقلا

 قورملا نم ةرجش تماق نإ : هللا مهحر ركب نب دمح نب دمحأ خيشلا لاق
 اهلصأ ميرح ريغ ميرح اهل و قورملا هيلع تتبث ولو اهعزن ضرألا بحاص كردأ

 : ضرألا بحاص لاق نإو « كاردإلاب : ليقو ى ةلغلاب تبثت امنإو تتبث اذإ
 ذخأ نايبب ىتأ نإف « تبثت ام رادقم ثكمت ملو يلع تثدح ةرجشلا هذه

 اهنأ وأ اهتوبث يف هأربأ دق ضرألا بحاص نأ نسب نإ الإ اهعزنب قورعلا بحاص
 هل ناب الو تثدح اهنأ صرألا بحاص ىعدا نإو ى تلغتسا دق اهنأ وأ تتبث

 'تتبث اهنأ قورعلا بحاص فلح ص توبثلا ىلع ضرألا بحاصل الو ى كلذ ىلع

 بحاص فلح6هل نايب الو“ اهتوبث ةرجشلا بحاص ىعدا نإو ،اهعزن لكن نإو

 ىلع تناك لوأ نم ةرجشلا نأ “رقأ نإو تتبث لكن نإو ى تبثت مل اهنأ ضرألا
 . اهقورع نم تبن ام عزغي ال نأ

 اكلم ناك ولو كلذ نأل ص ( تغرف نإ ةربقم ضرأ لوح تيم نفد يفو )
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 ملو لف ىلع فلاح يفو > هل هربغ ءانثتسا فلاح ءازجإ يفو

 ءاش نإ : هنيح يف لوقي نأ هيلع فلح ام لعف دارأ اذإ نثتسي

 وأ راهظب بجت مل ةظلغم نع رهش موص ءازجإ يفو ى هعفنيو هلل

 . . . . ةقاطب يف امم د وهشل ةداهش يفو ‘ لتق

 يفو ) 0 اهوحنو ةالصلل الإ ربقلا اذمل ميرح الو ع ةربقملل مرح هنكل ى ناسنإل

 ءاش نإ : هربع لوقيو ناسنإ فلحم سرأب ( هل هريغ ءانشتسا فلاح ءازجا

 الإ وأ“اذك ناك نإ الإ وأ ءانثتسا دعي ام لك نمكلذ وحن وأ هللا دارأ نإ وأ هللا

 عمس ءاوس قفتي مل مأ هل ينثتسي نأ هعم قفتا ءاوس كلذ وحن وأ اذك نكي مل نإ
 ص لصتي مل مأ فلحلاب هؤانثتسا لصتا ى رضحي مل وأ رضح « عمسي مل مأ هءانثتسا

 هبلق يف يضرو هل ىنثتسا دق هنأب ملع ول رمألا لهسي امنإو « ادج ديعب كلذو

 . فالخ هيفو هبلق يف ىنثتسا نمك نوكيف
 نأ ( لعف ىلع ) فلاح نأش يف وأ فلاحل يأ ( فلاح يف ) صخر ( و )

 ءاش نإ : هنيح يف لوقي نأ هيلع فلح ام لعف دارأ اذإ نثتسي ملو ) هلعفي ال

 ( هعفنيو ) ءانثتسا دمي امم كلذ وحن وأ هللا ناحبس وأ هللا دارأ نإ وأ “ ( هللا

 . لعفلا دارأ اذإ هريغ هل ينثتسي وأ ءانثتسالا كلذ

 ( لتق وأ راهظب بجت مل ةظلغم ) لك ( نع رهش موص ءازجا يفو )
 ةظلفم تناك اذإ ثنحلا ةرافكك و ةظلغم اهنأبو اهتابثإبانلق اذإ ةريبكلاةرافكك

 اهيف يزجي ال اهنإف لتقلاو راهظلا ةرافك ىوس ةظلغم ةرافك لك نم كلذ ريغو

 هيزجي نمل وه امنإ هركذ امو ‘ لجو زع لا رك ذ اك نيرهش لب دحاو رهش موص
 ص موصلا ناسنإلل هب زوجي يذلا دحلا هلحم يف "رم دقو ةرافكلا يف موصلا

 دق ةقاطبلا هذه نأو ص نالف رارقإ نم هنأ ( ةقاطب يف ايب دوهشلا ةداهش يفو )

٢٥٦١ 



 ٠ نزو الب فرص يفو > نيما هثروو هدنع تناك نم تام نإ

 اهيف ام نيعب اولعي مل ولو هربغ رارقإ وأ هرارقإ اهيف بتك هنأ اهنيع ىلع اندهش
 هيف نظي ال هنآل “ هدي يف تدجوف ى ( نيمأ هثروو هدنع تناك نم تام نا )
 يفو ) نيما دنع تدجوو نيمألا ريغ هثرو نإ اذك و ى لدب وأ صقن وأ داز هنأ

 ناك نزو البناك اذإ هنأ كلذو ى نزولا نم دب ال هنأ مدقتو ( نزو الب فرص

 نأش نم فازجلا سيلو ‘ فازج عيب ناك لب « افازج الثم بهذلا عيبك

 . ملعأ هللاو ةضفلاو بهذلا
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 تدجو نإ فلت نم اهبرل اهظفحو منغ ةلاض ذخأ بجو

 اهبرل اهذخآ اهيدؤيو ى شطع وأ عبس لك أب هلبق اهيلإ عجري ال ثيحب

 ء ر اتخملا ىلع تومت وأ ءيج ىتح اهظفح ال إ و . هف رع نإ

 ( ةمتاخ )

 وهو “ حيحصلا لوقلا وهو روهمجلا دنع رح لقاع غلاب رداق ىلع ( بجو )

 نم اهبرل اهظفحو ) زعم وأ انأض ( منغ ةلاض ذخأ ) هللا مهمحر انباحصأ لوق

 تدج وناإ) نع ىنعمب نم نوك زوجيو ى عنملا ىنعم هنمضيل ظفحب قلعتم ( فلت

 عوج وأ ( شطع وأ عبس لكاب ) ص فلتلا لبق يأ ( هلبق اهيلإ عجري ال ثيحب
 هفرمي مل نإ ءارقفلل و “ هفرع نإ اهبرل اهنمضيو “ فلتب ةقلعتم ءابلاو ى ةقرس وأ

 الإو هفرع نا اهبرل اهذخآ ادؤيو ) ى هيلع بجاو اهظفح نال « اهذخاي مل اذإ
 ءيجي ىتح ) ةنامأ اهذخأ نيح يف يه اك ةنامأ هدنع تناكو اهفرعو ( اهظفح

 ص طوحألا وه اذه ى اهب ىصوأ تام نإف ‘ ضعب دنع ( راتخا ىلع تومت وأ

_ ٣ ٥ ٢ 



 هل زاج يعرب وأ فلعب اهيلع ىنعت نإف ى هسفنل اهذخأي : ليقو
 رهظألا يف اهفوصو اهرعش اذكو « هنم جراخ لك أو اهنبل برش

 حبصأ اذإ اهحرس اهبر اهيلإ عجري ثيح وأ دلبب ليل اهدجو نإف

 هيلإ عجرتل

 اهعيبو كلذ ىلعبحاولا باوث هلوعيبضن الو هنم دممت الب تتام نإ اهنمضي الو

 نيب هربخ اهبحاص ناب نإف « هيلع ليهستو صيخرت يم اهقافنإ وأ اهنم قافنإو
 هوحنو كيخأل وأكل يه : هلوقل ايفانم راتخملا لوقلا اذه سيلف “ مرغلاو باوثلا
 عامجإلاب ةحابإ لب“اباجيإ سمل فيرعتلا دعب اهدجاول اهتابثإ نأل ڵ ثيداحألا نم
 فاخ نإو ى اهدلحو اهم ظفحم و اهحمذيلف ضرم وحنب توق اهآر نإ هنإ ش

 . اهبرل انث ظفح و اهعاب اداسف

 بوجوب ثيدحلا دورول فيعض وهو “ فيرمت الب ( هسفنل اهنخاي : ليقو )
 :هلوق قالطإ يف هل ةجح الف رم اك دمب اهذخأ هلف اهبحاص دجي مل نإف ‘ فيرمتلا

 اهيلع طبخنف ةرجش ىلإ ىضع ذع نأ لثم ( فلمب اهيلع ىتعت نإف ) كل يه

 هدبع وأ هدالإ وأب كلذ لمفن وأ اهيلإ شيشحلاب وأ قاروألاب ءيجي وأ اهقاروأ

 وأ اهفلع يف الام اهيلع قفنأ وأ يقس وأ ( يعرب ) اهيلع ىتنعت ( وأ ) مهريغ وأ
 اج ) اهطبرم وأ اهظفح ىلع وأ اهزج ىلع وأ ى اهتاوادم وأ اهبعر وأ اهبرش

 اهرعش اذكو ) طقأو نبجو نمسو دبزك ( هنم جراخ لكآو اهنبل برش هل
 يف هربتعي هنإف ص هسفن يف اهدلو الإ اهدلو ةلغو اهدلو ال ( رهظألا يف اهفوصو

 امم وأ ىتنعت امم رثكأ اهتلغ تناك ولو « ىلاعلا رثألا يف دراو كلذو « اهلثم كلذ

 رقبلا ةتلاضو ؛ طقف قفنأ وأ ىتنعت ام لثم كلذ نم هل نأ يدنعو « قفنأ

 وأ دلبب ذهيل اهدجو ناف ) ص ةرم ام ىلع ماكحألا كلت يف كلذك هلك ناوسحلا و

 اذك و“ ( هيلإ عجرتل حبصأ اذإ اهح"رس ) نارمملا يف ( اهبر أهيلإ عجري ثيح
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 ران قرح يهو ء هيف اهبر اهيلع ردقي ثيح اهسبح هيلع مرحو
 . . ...... .... .... كلذ يف

 اهذخايل اراهن ( اهسبح هيلع مرحو ) ص تيبلا ىلإ عوجرلا داتعي ناوبح لك
 هيلع بجاولا نأل ص كلذ ريغ وأ اهبحاص نع النطمت وأ انواهت وأ اهبف نوخي وأ

 راهنلا يف يأ ( هيف اهبر اهيلع ردقي ثيح ) اليل اهذخأ اذإ احابص اهلسري نأ
 ىلإ ريمضلا ةداعإ نم ىلوأ اذهو “ حبصأ : هلوةب هيلع لولدملا حابصلا يف وأ
 : هلوقب زرتحاو ى اهيلإ يه ةفاضملا ةلمجلا نم اهيلإ ريمضلا دوع ذوذشل ثيح

 ءيجي نأ ىلإ اهمكسيي ذئنيح هنإف ى اراهن اهبر اهيلع ردقي ال اذإ امع ى خلا ثيح
 اهنأو تلض اهنأ ملعو هريغ وأ دلبلا يف اراهن اهدجو نإو ى هيلع ردقي وأ اهبحاص

 لام ظفح نأ ىلع لدي ةلاضلا ذخأ ثيدح نإ مث « اهظفح اضيأ همزل “ عجرت ال

 يف اهبر اهكرت اذإ اهريغ وأ ةاش ذخأ لحي الو « ىلوتم ريغ ولو بجاو دحوملا

 وأ ران قرح بجوم يأ ( ران قرح يهو ) كلذب ملعو اهيلإ عجريل اهمضوم
 مدقتو ص اراهن اهبر نع اهسبح نم روكذملا كلذل يأ ( كلذ يف ) اهقرح ببس
 سبحت يقلا اليل ةدوجوملا صوصخ يف ثيدحلا سيل نكل ران قرح اهنأ ثيدحلا يف
 ىلع ال اكلمت اهدجا و اهمفر ةلاض لك يف لب « اهقلطي مل اذإ قلطت مث ى راهنلا ىلإ

 لب ص ثيدحلا ظفل ةياكح درب مل هنأكو ةنايخ هجو ىلع اهعفر وأ فيرمتلا ةين
 لمتحيو ص هريغو كلذ ثيدحلا مومعل كلذ صوصخ يف هانعم نم امالك رصتخا

 اهسبحك احيرص مدقت ام عيمج ىلإ كلذ يف هلوقب ريشيف = ثيدحلا سفن ديري نأ
 ريغ اهتاطعإك و هسفنل آلوأ اهذخأك و ص اهظفح عيبضتك هيلإ احولم وأ اراهن

 ةرخآلا ةلأسملا ىلل راشأ وأ « عرشلا قيرطب ال اهتينو ةنايخلا قيرطب اهبر

 فوي مل نإ هدعب امو ظفحلا نم تابجاولا يف ران قرح يأ ى اهلبق تابجاولاو

 راش يف يأ ةيفرظ وأ « تع اك ليلعتلل : يفو “ هب ىتأ نإ مرحملا يفو نهب
 : هلوق ثيدحلا ظفل هدارم سيل هنأ يوقيو “ مالكلا ةبسنب ةقلعتم يهو ى كلذ ٠
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 اهنمضو ض ًاقلطم ران قرح يه ذإ رقب وأ لبإ ةلاضل ضرعتي الو

 يفو ع لاض الإ لبإلا ةلاض يوأي ال ه : ومع هلوقل ال ضرعت نإ
 كل يه » : منغل ا ةلاض

 ثيدحلا يف سيل هنآل ( اقلطم ران قرح يه ذإ رقب وأ لبإ ةلاضل ضرعتي الو )
 ةلاض نأ مومع هيف لب ى ران قرح لبإلا ةلاض نأ الو ى ران قرح رقبلا ةلاض نأ

 تناكنإ اقلطم رانلا قرح يأ تاياور تمدقتو ى امومع اذكه ران قرح نمؤملا

 نممالكلا اذهو ، هريغ تناك نإ فيرمت الب كلمتلا وأ ةنايخلا ةين ديقب وأ ريعب
 يف ران فرح منغلا ةلاض يأ هلك مدقت ام ىلإ ةراشإلاب دارملا نأ يوقي فنصملا
 نم اقلطم رانلا قرح رقبلاو لبإلا ةلاضو « اهدودح نم دح ىلع ةظفاحملا مدع

 يف كلذ ملسن ال نكل « اهبحاصل ظفحلا ةين ىلع ولو اهذخأ زوجي ال هنأ ثيح

 ةلاضل يأ ( امل ضرعت نإ اهنمضو ) “ ءالملا اهيف فلتخا دقو « رقبلا ةلاض
 ايلع سيقو ( ) « لاض الإ لبالا ةلاض يوأي ال » : تلع هلوقت ) “ لبإلا

 يهد : ةاشلا يف لاقف ةاشلل ضرمتت اك رافصلا عابسلا اهلك ات ال اهنأل ى رقبلا ةلاض

 يف ةلعلا نأل « لبإلا ةلاض ىلع ضعب اهسقي مل ولو ") « بئذلل وأ كيخأل وأ كل
 ناك ول ريصبلا نأ ىتح ى ةرقبلل ءاقس الو « اهئاقسو امناذحب اهنوك لبإلا ةلاض
 نكل ص هظفحأ مل ثيدحلا اذه يف لبإلا ركذو فيرمتلا ةينب هعفر زاجل افيعض

 ثيداحألا نم هلف ىنعملا ثيح نم امأو ى ةجح ظفح نمو ى ةلوبقم ةقثلا ةدايز

 لمحيف لبإلا ةلاض نع ىهنو منغلا ةلاض ذخأب رمأ هنأل س لبإلا ةدارإ يوقي ام

 . اهيلع ديعولا ثيدح

 اهب فيرعتلا دعب اهآر يذلا اهأ ( كل يه : منفلا ةلاض يف ) هلوق ( و )

 . امه رك د م دقت ) ٢و}١ (
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 . بئذلل وأ كيخأل وأ

 ال نم اهذخأ اهتكرت نإ كلعلف اهكرتت نأل ىنعم الو « اهبحاص دوجو مدعو

 مل نإ ( بئذلل وأ ) اهبحاص دجتف اهفرعت نأب اهبحاص ( كيخأل وأ ) « اهفرمي
 ديقملا قالطإ نم ازاجم عبسلا قلطم بئذلاب دارأو ى عييضت اذهو ى اهذخأت
 لكأ يف داتعملا روهشملا هنأ بئذلا ركذ ةمكحو ص ليشمتلا دارأ وأ قلطملا ىلع

 الو اهبحاصو اهاري نأ نكمي نمم ذخآلا اهيأ كريغ لمشي ام خألاب دارأو ى ةاشلا
 كريغ نأ عم اهظفح كب قلعتيف اهتيأر تنأو ى اهذخأي نمل اهكرتت نآل ىنعم
 كلو ص هل هظفحت كيخأ لام ىلإ عراسف ء نوخ وأ تومب هتوفت وأ اهدح ال هلعل

 . ملعأ هللاو عيبضت بئذلل اهكرتو لام كل يهف هدجت مل نإو “ باوثلا
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 ع صراسلا باتللا

 ( اياصولا يف )

 رشع سد اسل ١ ب اتكل ١

 ( اياصولا يف )

 وه يذلا ردصلل مما ءاصيإلا ىنعمب يهو ى ةيده مج ايادملاك ةىصو مج

 فيفختب < يمي ىعوك ؤ يصوي ىصو نم ردصم وأ يصوملا لعف وهو ءاصيإلا

 ام تيم لصو اهنأل ةيصو تيمسو ى هلصو يأ هيصي ائيش ىصو : لاقي “ داصلا
 نم هريغو لام نم هب ىصوي ام ىلع ةيصولا ظفل قلطيو ى هتوم دعب هتايح يف ناك
 اذخأ هيف اضيأ تيمسو ص لوعفملا مما ىنعمب قالطإلا اذه يف يهو ى هوحنو دهع

 وأدلج وأ ةقرو نم هيف تبتك ام ىلع اضيأ قلطيو “ هلصو ىنعمب هيصي هاصو نم

 : ىشعألا لاق « ةاصو : اضيأ لاقيو هريغ
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 ادهشأ و ىصوأ نيح هلإلا ءيبن دمحم ةاصو عمست مل كدجأ

 ء عربتلا هبحصي دقو “ توملا دعب ام ىلإ فاضم صاخ دهع: اعرش ةصولاو

 ء تارومأملا ىلع ثحلاو تايهنملا نع رجزلا هب عقي ام ىلع اضيأ اعرش قلطتو

 قيلعت الو ريبدتب سيمل توملا دعب امل فاضم قحم عربت ةيصولاف تش نإو

 ىمع ٠



 هب رقأل ءاصيإ الام كرت نإ آرح فلكم لك مزل

 ( باب )

 ءاصيالا بوجو يف

 الام كرت نإ ارح ) ىثنأ وأ ناك ارك ذ لقاملا غلابلا وهو ( فلكم لك مزل )
 وأ ينم وأ يلإ برقألل وأ يبراقآل وآ يبرقأل : لوقي نأب ال ( هبرقأل ءاصيإ

 : لاق نإو ى هيلإ ةبارقلا ةبسن يف صن وه امم كلذ وحن وأ يلإ وأ ينم براقأل

 لأ لعجي هتبارق هدارم نأب ململل يدنع زاج نيبرقألل وأ براقألل وأ برقأل

 وأ ينم ريدقت ىلع سنجلل اهلمجي وأ ملكتملا ءاي نع ةبئان اهلمجب وأ ينهذلا دهملل
 :لاقهنأ خمشلا ركذو « نايبلا ةدايزل يلإ وأ ينم كلذ عم ردقيف ى دهملل وأ يلإ

 . « ناوبدلا هيف هوفعضي ملو ةفيعض اهنأ ضعب دنعف « نيبرقألل

 : « رثألا ه يفو : لاق ذإ ى هلل دمحلاو هتلق ام قفاوي ام « رثألا » نع ركذو
 برقألا امذخأيو هبلع ةيصولا قلطيو ى اذكه نيبرقألل يصوملا يصوي امنإو
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 يصوي : انلق امنإو < كلذ دعب ثدح نمو « ةيصولا نيح يف ابيرق ناك يذلا
 يبرقأ هنأ نظي وهو ةيصولاب هدصقيو فورعم لجرل يصوي الئل اذكه برقأل
 هريغ هبرقأ ريصيف لجرلا كلذ تومي وأ برقألا وه هريغو هبرقأب سيل وه اذإف
 ةيصولاب هدصق يذلا لوآلا برقألا تام اذإ برقألل ةيصولا فنأتسي نأ هيلعف

 . هنود يبرقأ وه نم ثدح وأ دترا وأ

 يفنيبرقألل ةيصولا جارخإ ينعي“ مهل اهجارخإ مهضعب زاجأو : « جاتلا » ينو

 ليدبتل دمعتي مل وأ اذه نم ائيش ملعي ملو تام نإو ى هعنم راتخملاو هتايح
 )١' ي هعمس امدعب هلدب نم » : ىلامت هلوق يف روكذملا ليدبتلا ينمي “ ةيصولا

 اذإف “ مولعم ءيشب برقآلل ىصوأ نإو ، سأب هيلع نوكي ال نأ ىف . ةيآلا
 وأ تام ىتح هلك اذهب ملعي ملو فلتف مولعم ءيشب ىصوأ وأ « ءيش هيف هل سيل
 اطخلا تمأ نع مفر ه : يلب هلوقل ءيش هيلع سيل اذه هبشأ ام
 هبراقأ ضعبل ىصوأ نم : لاق '") « هبلع اوهركأ ام اوعيطتسي مل امو نايسنلاو

 ال هناب : هيف ليقو ، « نيبرقألاو ف : "لجو زع هلوقل هيزجي الف ضعب نود
 "حصف برقأب سيل هنأ ىلع ةيصولاب هدصق نإ اذك و « هب صوي مل نم لثم نوكي
 يذلاو ى ىنعملا اذه ىلع برقأ ريغ وأ برقأ هنأ ملعي ملو هدصق وأ ى برقألا هنأ

 الإ حصي ال ضرفلاو ع ضرف هنأل ى اذكه هتبارق هتيصوب دصقي نأ هيلع بج
 ' برقألا ةبصؤ همزلت كرشملا نإف ى كرشم وه ن فلكملا لخدو دصقلاب

 نإو صا بهلصأك ةعيرسثلا عورفب فلكم حيحصلا ىلع هنأل « همزاولب ةيصولا و

 كرادت ال رفاكلاو ى اك رادت وأ « حلاصلا لمملا يف ةدايز تعرش ةيصولا : تلق

 . ١٨١ : ةرقملا ) | ( ١

 . رخآ ظفلب هيلع قفتم )٢(

_٢٦٢- 



 بوج ومومع و برقألا ةيصو بوجو مومع يف لخدي فيكف ى حلاص لمع الو هل
 قحي ال ه : ثيدحل اقلطم اضيأ ءاصيإلا بوجو تدثأ نم دنع اقلطم ءاصيإلا

 دنع ةبوتكم هتيصوو الإ نيتليل وأ ةليل تيبي نأ هلوسرو هللاب نمؤي ءىرمال
 قاتعإلاك ةيصولا : تلق ؟ بلاغلا ىلع يرج ناميإلاب دييقتلا :اولاق ذإ « هسأر

 نكل «:مزال قحي ءاصيإ وهام ةيصولا نم اضيأو “ كرسلا نم حيحص وهو
 الإ ةيصولا بجت ال هنأ ةيفنحلاو ةلبانحلاو ةصفاشلاو ةيكلاملا بهذمو بهذلا

 امأو ‘ برقألا ةيصو يف مهل فالخ ىلع برقألا ةيصوب وأ قولخمل وأ هلل مزال قحب
 ةسياور يف ابس الو ى قلع هلوق يف ليلد الو “ بودنفف مزال قح ريغب ءاصيإلا

 يف اهس الو « بوجولا ىلع لدي هنأ قيقحتلاو ةدارإلاب قلعف “ هيف يصوي نأ ديرب
 رباج لدملا قيرط نم تحص دق نكل ةذاش تنذاك ولو يهو ص لحي ال : ةياور

 لاملا يف بجاو ال ذإ بوجولا دارملا سيل نأ ىلع ليلد "لد نكلو « ديز نا

 دمب نم » : ىلامت هلوق "لدو ‘ بجاولاب ةيصولاو برقألا ةيصوو ةاكزلا ربغ

 ةيصولا بجت ال نأب ضعب رصخ ر لب « نبلا ركن امك ةيصولا ريكنتب "") « ةيصو
 دعب نم ف ةيآلا يف دارملا : لاقي دقو “ برقلا عم هدرب ةداعلا ترج ريسي قحي

 ىحي ال وأ “لحي ال: ثيدحو « ةبجاولا ةيصولا اهب يدؤي اياصولا نم ام « ةيصو

 دنع ىمسملا ناميإلا ديقو “ هريغو برقألا ةيصو لمشي ى خلا هللاب نمؤي دحأل

 راشإ هيفو « ملسملا وه هيهاون بنتجيو هللا رمأ لثتمي يذلا يأ « جييهتلاب نينايبلا
 . كلذ كرات نع مالسإلا يفنب

 نوكت نأ الإ ملل طايتحالاو مزحلا ام : ثيدح ىنعم : يمقاشلا لاقو

 . دواد وبأو ملم هاور ) ( ١

 )٢( ءانلا : ١١ .
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 تام نم ةسصعمع متخو ص ثرول هلبت ثراو نكي مل ول نم وهو

 . . ولو هل ءاصي] الب

 نأ دارملا سيلو ع اذه الإ قالخألا يف فورعملا امو هدنع ةبوتكم هتيصو
 دوادو قاحسإ لوق وهو « ةيصولا بوجوب ممدقلا يف يمفاشلا لاقو “ ضرف اذه

 وه : ربلا دبع نبا لاق « ريرج نباو ةناوع وبأو يرهزلاو فرصم نباو ءاطعو

 مهيلع بجي ملو هلام ةثرولا مسقل صوي مل ول هنأ لديو : لاق ى ذاش ال هيلع عم
 ابہجارخإ بجي ال كلذك قوقحلا نأب باجيو ى ةيصولا بوني ام جارخإ

 نع ريرج نبا جرخأو ى ةلمجلا يف اوبجوأ نيبجوملا رثكأو ى اهب صوي مل نإ مهيلع
 ملو “ نوثروي ال نيذلا ةبارقلل بحت اهنأ ديز نب رباجو نسحلاو ةداتقو سوواط

 وهو هدنع كلمي ال دبعلا نآل لاملا كرت ديقب دبعلا جورخل ةيرحلا ديق خيشلا ركذي
 نبا نعو “ الام كلم نإ برقألل ءاصيإلا همزلأ « كلمي : لاق نمف ى روهشملا

 ء ليضفت مسا برقألاو ‘ هديس يأ « لمهأ نذإب الإ دبعلا يصوي ال : سابع
 ص هل ةيصو الو برقأ ثراولاف الإو « ثراولا دمب هريغ نم برقأ وه نم دارملاو
 : لاق ولو ع ثراولا دعب مهبرقأ دارملا ناكو زاجل "يلإ سانلا برقأل : لاق ولف

 وأ لام هل نكم مل نإف ى ثراولا دعب نم ىلع لمحو ى زاجل يتبارقل وأ يبرقل
 وأ لمي ال ثيح نم برقأ وأ آلام هل لعل طاتحي نأ الإ ءاصيإلا همزلي مل بيرق

 . ( ثرول هلبق ثراو نكي مل ول نم وهو ) دعب برقأ وأ لام هل ثدحي

 تيملا ثري يذلا وهو ةبصعلا نم الإ نوكي ال برقألا : « ناويدلا ه يقو
 الإ ءاسنلا نم بآلا ثري الو ‘ هضعب وأ هلك لاملا ثرو ثراولا اذه نكي مل اذإ

 . نبالا ةنباو تخألا

 برقألا ناك ( ولو ) برقألل يأ ( هل ءاصيا الب تام نم ةيصعمب متخو )
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 هىلإ عجري امم هذخأي ام الو ينجأ نع هدر ام هنع هن زح الو ‘ اينغ

 هبر نيبو هنيب همزلت هوجوب هدصق نإو ، فرصم هل فرعي مل نإ

 . . َ . . . . . ‘ حصأل ١ ىلع

 دقفبرقآلا ةيصو صوي ملو تام نم » : افوقوم سابع نبا نع يور . ( اينغ )
 تام نميف الإ ةيصعمب هلمع متخ : لاقي ال : « رثألا » يفو . ")« ةيصعمب هلمع متخ
 ىلع ولو ةريبك رارصإلاو ى اهنم بئات ريغ ةىصممب ةرخآلا لخد هنآل « ةريبك ىلع

 هنإ : ليق دقف توملا هأجافو تاعابتلاو برقألا ةيصوب ناد نإو ى ةريغص
 . يسمي ال

 نع ) برقألا كلذ ( هدري ام ) برقألل ءاصيإلا نع يأ ( هنع هيزجي الو )
 هب ىصوأ ام يثلث دري هنأب لوقلا ىلع برقألل صوي ملو « هل يصوأ ( يبنجا
 نإ يتأي ام ىلع ثلثلا نم جرحم ام لك يثلثو ى بنجألل اقح سيل امم بنجألل
 لحم يأ ( فرصم هل فرعي ل نا هيلإ عجري اع هذخاي ام الو ) ىلامت هللا ءاش

 نوكت اهليبس نيبتي مل ةيصو لك ناب لوقلا ىلع هريغ وأ مدآ نبا نم هيف فرصت
 هنيب همزلت ) هوجو نم هجو ىلع ىأ ( هوجوب ) هب ( هدصق نإو ) “ برقأل
 هيف هل مصخ ال امم كلذ ريغو سانلا لام نم لاصتناو ةرافك و ةاكزك ( هبر نيبو

 ةيصو نم هذخأي امو يبنجألا نع هدر ام هيزجي : رخآ لوقو ى ( حصألا ىلع )
 الو لاصتنا وأ ةرافك وأ ةاكز وحن نم هب ىصوأ امم هذخأ امو ى اهفرصم نيبتي م

 هيزجت هنإف اهب هدصق نإ ابس الو ى ةبجاو ربغ ةقدص هب ىصوأ امم هذخأي ام ابس
 هيزجت ال اهنأ حيحصلاو ى « ناويدلا » يف اك ةصخر وهو ضرفلا ءادأ اهب وني مل ولو

 )١( يقهيبلاو نابح نبا هاور .
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 «توملامكدحأ رضح اذإ مكيلع بتكإل: ىلاعت هلوقل س هل اهبوجول

 ءادأ وني ملو هاون وأ هوني مل هنأ كلذو ؛ برقألا ةيصو ضوف ءادأ اهب ىون نإ الإ

 تابنلاب لامعألا امنإ » : لع لاق دقو “ برقأ هنآل هاطعأ هنأ الو ع ضرفلا

 ي ةينلاب ىدؤي امنإ ضرفلا نأ ههجو حيحصلا لوقلا اذه وهو عنملاو ى ... ١

 س ةلع ال عبات ءيش هبرقل بيرقلا عافتناو ىنعملا ةلوقعم ريغ برقألا ةبصو نأو

 لصح دقو « بيرقلا عفن وهو ىنعملاب ةلوقعم اهنإ : لوقي كلذ هيزجي : لاق نمو
 يف وه امنإ«تاينلاب لامعألا امنإ»: ثيدح نأو ، هل باوث ال نكل « ةينل جتحي ملف

 حيحصلاو ى كالملا لازو تلصح دقف ةحصلا امأ و « ةحصلا يف ال باوثلا توبث

 الف رخآ ضرف ةاكزلا لثمو ی ضرف برقألا ةيصو نأل ى ةحصلا مدعو عنملا

 برقألل ىصوأ نإ هنأ « عماجلا » يف دمحأ خيشلا ركذو “ نيضرف نع لمع يزجي
 نكي مل نإ برقألا ةيصول هازجأ طايتحا الب وأ سانلا لام لاصتناب وأ ةرافكب

 وأ برقألا كلذ لاصتناب برقألل ىصوأ نإ اذك و « هللا نيبو هنيب ايف هيلع كلذ
 نم ةموهفملا ةيصولا يأ ( اهبوجول ) هللا نيبو هنيب اهف كلذ همزلي ملو طايتحالا

 ( ةيآلا ى « مكيلع بتك » : ىلاعت هلوقل ) ‘ برقألل يأ ( هل ) ءاصيإلا ظفل
 يح وهو نوبرقألا هأربأ ول هنأ ىتح ى ةايحلا يف امئاطعإ ال اهب ءاصيإلا يزجماف

 روهمج لاقو ى هتوم دعب نوبرقألا مهنأ قفاو ولو « « ناويدلا » يف امك هيزجي الف
 ثراولا برقألا ةيصو خسنك نوثري ال نيذلا برقألا ةيصو بوجو خسن : انموق

 ال : هلوقل ليلعت اهبوجول : هلوق يف ماللاو ى ريثك الام كرت نم ىلع اهبدن يقبو
 ىتح ءاصيإلا وهو هيلع بجو ام لعفي مل وهو هبلع اهبوجول هيزجي ال يأ « هيزجي
 وهو ى ثراولا ىلع ءادألا امنإو ى ءادألا ال ءاصيإلا وه هملع بجاولا و ى تام

 )١( هيلع قفتم .
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 ١ ةي ال ‘ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

 مل ءاصيإلا بجاولا نوكلو ط هتيصو نم هءاطعإ هنع فكي ملف صوي ملو تام
 مل هنألو « برقألا هنأ توملا دعب قفاو ولو هتايح يف برقألا ةيصو ذافنإ هزجي

 ءاشنإل ديق راضتحالا سيل هنأ ملعاو ‘ توملا دعب برقألا وه نوكي نأ ردب
 صوم وهو رضتحا اذإ هنأل « راضتحالا ىلع ءاصيإلا مدقت زوجي لب ى هل ةيصولا

 اللئل ىلوأ هميدقت لب راضتحالا لاح ةيصو وذ هنا : لاقي نأ قدص كلذ لبق

 يصوملاتوم دعب ةثرولا برقألا أربأ نإو ى ىسني وأ ءاصيإلا لبق توملا هئجافي
 ريغ هل اوعفد نإو ى عفدلا لبق اوءربي نأ صخرو ى هيلإ اوعفدي ىتح اوءربي م

 . يضر نإ زاج هب ىصوأ ام

 تضويزاجحلا : اضيأ نوثري ال نيذلا برقألا ةيصو بوجو خسنب لاق نممو

 سابع نبا نعو ى ةمألاو ةباحصلا روهمج بهذم وهو “ نويفوكلاو نويرصبلاو

 كاحضلاو راسي نباو ملسم وةداتقو سوواطو قورسمو نسحلا و ى اهنع هللا يضر

 مهنم ثرب نمةيصوو “ بوجولا ةيقاب نييرقآلاو نيدلاولا نم ثرب ال نم ةيصو نأ

 كرت نمف “ هل تبجو ثري ال نمف « ثرإلا ةيآب خسنلا نأل ع بوجولا ةخوسنم
 كرشملا نأل ی برقألا ةيصو ذخأ اك رشم برقأ وأ ةكرشم امأ وأ اك رشم ادلاو
 لتقلا يف فلتخا دقو كرسشثمل ةيصولا تبثت ال : ليقو 6 ملسملا ثرب ال

 ؟ هب آرضتحم نراك نم ىلع اهبوجو لطبيو تناك نإ ةيصولا لطبي له
 ةمألا مألاو دبملا دلاولا اذكو « ال : ليقو “ ثرإلاك ممن : ليقف
 نم عنم ولو “ برقألا ذخأي ال ثراولا نأ يدنع حيحصلاو “ قرلا برقألاو

 دمي هريغ ال ثرإلا هقح نأل ص كرشنمك لاملا غارف وأ بجح ريغ عنامب ثرإلا
 ضوصوي ةيلهاجلا تناكو .ءيش هل قبي مل هلطبأ ىمف ثراولا برقألا ةيصو خسن

 هللا بجواف ص ءارقف نيبرقألا نوكرتيو ءايرلاو فرشلاو رخفلل ابلط نيدمبألل

 ةجراخ نب ورمع نع يور امبو « ثيراوملا ةيآب تخسن مث نيبرقألل ةيصولا ىلاعت



 نإ : لوقي هتعمسف بطخ وهو ال لوسر ةقان مامزب ذخآ تنك » : لاق هنأ

 نع هدنسب عيبرلا هاور [ » ثفراول ةيصو الف ك هقح ىح يذ لك ىطعأ هللا

 . ] فثراول ةمصو ال : ظفلب هللا مهمحر سابع نبا

 كرتاوتي مل نإو هب خسني هنأ ضعب جحص « ثيدحلاب نآرقلا خسن يف اوفلتخا و

 يرشخزلا نأ الإ«رتاوت نإ الإ ثيدحلاب خسني ال هنأ يضاقلاو يرشخزلا راتخاو
 داحآلل ناك ولو هنأل «روكذملا ثيدحلابو ثيراوملاب برقألا ةيصو تخسن : لاق

 تبثلا الإ لوبقلاب نوقلتي ال مهنأل ى رتاوتملاب هقحلي لوبقلاب هل ةمألا يتقلت نكل
 الو ى رتاوتملب هقحلي ال لوبقلاب هيقلت : يضاقلا لاقو « هتياور تحص يذلا

 لب ى برقألا ةيصو ةيآ ضرامت ال ثيراوملا ةيآ نإ : لاقو ى هب ةيآلا خسنت
 لاقو ص « ةيصو دعب نمل : لاق ذإ ى اقلطم ةيصولا ممدقت ىلع اهتلالدل اهدك ؤت

 نم مهنع انظفح نمو ايتفلا لهأ اندجو : لاق ى رتاوتم ثيدحلا اذه : يمفاثشلا

 : حتفلا ماع لاق لي يبلا نع نوفلتخي ال مهريغو شيرق نم يزاغملا ملعلا له
 لقن ناكو « ملعلا لهأ نم هوقل نمم هنع هوظفح نمع هنورتايو « ثراول ةيصو ال»

 رتاوتم ريغ ثيدحلا اذه نأ روهشملاو « دحاو لقن نم ىوقأ وه ةفاك نع ةفاك

 : رجح نبا لاقو ى ةنسلاب خسني ال نآرقلا نأ يعفاشلا روهشمو ى رخفلا هيلعو
 هريغو يمفاشلا هب حرص اك ثيدحلا اذه ىضتقم ىلع عامجإلا يه كلذ يف ةجحلا

 ثيدحلا عم اهبو “ ضعب دنع ثرإلا ةيآب ةخوسنم ةيآلا هذه نأ ررقت دقف

 تخسن : هيف اولاق ذإ ‘ « ناويدلا ه بهذم اذه : تلق ع ضعب دنع روك ذملا
 «ثراول ةىصوال»:لاق هنأل للع هللا لوسر ةنس عم ءاسنلا ةيآب ثراولل ةيصولا

 هل نمتي م نإو “ ضعب دنع عامجإلا هملع لد امبو ضعب دنع روكذملا ثىدحلابو

 ةيصو تسيل بسحأ ايف لقألا وهو : لاق ضعب دنع خيشلا ركذو « هليلد
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 فلأ هدح لهو . ضعب دنع آريثك الام يأ > آريخ كرت نإ

 . . . ‘ ةئامسمخ وأ ‘ ةئاعبس وأ ‘ رثكأف مهرد

 تإ : ليقو ى ريقف يف وأ برقألا يف اهلعج تيملا ءاش اثيحف “ ضرفب برقالا

 نمل ةيآلا هذه يف ةيصولاب نيفلكم اوناك مهنأو « ةخوسنم ريغ برقألا ةيصو ةيآ
 ص ثيراوملا ةيآ لزني نأ لبق للا ملع يتلا ةضيرفلا رادقم ثيراوملا ةيآ يف ركذ

 ًاراكنإ نيمرحلا مامإ هيلع ركنأ و ى بيرغ لوق وهو “ حيرش نبا لاق اذهبو
 ىنعملا يف اهسفن اهنأو ثيراوملا ةيآ نع ةرخأتم ةيآلا هذه : ليقو « هلل اديدش

 نيبرقألا و نيدلاولا ثيروت نم هللا هب ىصوأ ام مكيلع بتك :ىنعملاو « اهيف خسن ال

 نيدلاولل يصوي نأ رضتحملا ىلع بتك وأ ١ » كدالوأ يف هللا كيصوب « : هلوق نم

 معزو ث مجنابصنأ نم صقني ال نأو ‘ مهل هب للا ىصوأ ام ريفوتب نيبرقألا و

 نيتيآلا كحي ثرإلاو ةيصولا نيب هل عمجي ثراولا نأو ى خسنت مل اهنأ اضيأ مهضعب

 ثراول ةيصو ال ىنعملا : لاقي نأ الإ مهللا ڵ ثراول ةيصو ال : ثيدح هدربو

 (اريخ كرت نإ ) ص هب هل ىصوي عم ثاريملا لب ‘ ثاريملا نع اهب عنميو ى هل عطقت
 ةباحصلاو انموق روهمج وهو( ضعب دنع اريثك الام يا ( اريخ كرت نإ "رفأ يأ

 لقأ وأ هثلثي يصوي هنإف ؛ اليلق ولو لاملا ريخلا نأب لوقلا ةلباقمو « نيعباتلاو
 وهو : ةتس وبأ لاق ‘ بهذملا وهو برقألل ءىزجي ام رادقم ناك اذإ برقأل
 . طوحأ

 ( ةئايسمخ وأ ) ص رثكأف ( ةناعبس وأ ص رثكاف مهرد فلأ هدح لهو )
 مهرد اتئام وأ مهرد ةئايعبرأ وأ رثكأف رانيد نوتس وأ ى مهارد كلذ لك؟ رثكاف

 )١( ءاسنلا : ١١ .
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 اهلوق يف ةشئاع نع يكح امل ؟ لايعلا نع لضافلا ريثكلا وأ

 77 مهرد فلأ نوثالث : لاقف ؟ كلام مك: كلذ نع ابلئاسل

 ء كلايعل هكرتأ { ريسي اذه : تلاقف ، ةعبرأ : لاقف ؟ كلابع

 ؛ فالخ . ريثكلا لاملا وهو آريخ كرت نإ : لاق امنإو

 لضافلا ريثكلا وأ) رانيد ةئامسمخ وأمهارد ةعبرأ وأةمينغلاىلع اسايق قناود سم وأ

 دودحلا نم ةنسلاف اهدمب يبجيأ « يردي ال هنأل ةنس مهتنؤم نع ( لايعلا نع

 نع اهلئاسل اهلوق يف ) اهنع هللا يضر ( ةشئاع نع يكح امل ) ةريثك رومأ ي

 تلاق ( ؟ كلام مك ) هيف عرشت وأ ، برقألل ةيصولا هيف بجت امع يأ ( كلذ
 يلايع ( ؟ كلايع مكو ) : تلاقف ( مهرد فلا نوثالث ) يلام ( : لاقف ) كلذ
 مهرد فلأ نوثالث وه يذلا لاملا اذه يأ ( اذه : تلاقف “ ةعبرأ : لاقف ) ص رفن

 ين ( لاق امنإو ى كلايعل هكرتأ ) ةيآلا يف روكذملا ريخلاب سيل ليلق ( ريسي ) لام

 يفو ( ريثكلا لاملا وهو أريخ كرت نإ ) : برقألل ةيصولا ةيعورشم وأ باجيإ
 فالآ ةثالث : لاقف ؟ كلام م : ةشئاع هتلأسف ، يصوي نأ لجر دارأ : ةياور
 مها رد ةرشع باسح ىلع فنصملا ةياور قفاوف > ارانيد لمتحمو امهرد ينمي

 ى كلايع مك : اهنع هللا يضر تلاقف “ اهددمتو ةصقلا داحتا نكميف ى رانيدلل

 ه اريخ كرت نإ » : ىلامت للا لاق امنإ : اهنع للا يضر تلاقف “ ةعبرأ : لاقف

 ةئايعبرأ و لايع هلو ةيصولا رخآ دارأو « كلايمل هكرتاف ريسي ءيشلا اذه نإ و

 َ . الضف هبف ىرأ ام : تلاقف س رانيد

 همنف ك مهرد ةئايعمس هلو يصوي نأ دارأو هقتعأ دمحع هل ناك املع نأ يورو

 ؛ ( فالخ ) ريثكلا لاملا وه ريخلاو ي اريخ كرت نإ » : ىلاعت هللا لاق : لاقو

 ف دودحلا كلت ةمىقو مهرد فلأ نم رثكأب الو قنا ود ةسجخ نم لقأب لئاق الو
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 اقلطم الام اندنعو . ٠ . ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

 ص لزنمو مداخ هل نوكي نأ دعب كلذ نإ : ليق مث « يفكت اهلك لاوقألا كلت

 ص ةرم اك اليلق ولو ( اقلطم الام ) كرت نإ ( اندنع ) اريخ كرت نإ ىنعم ( و )
 يبأ نع « رثآلا ه نع خشلا هركذ ام هل لدي اك انلك ال انضعبدنع دارملا لعلو

 مث ةبجاو هيف ةيصولا نأ نوملسملا لوقي ام رثكأ ، الام تيملا كرت اذإ : رثؤملا

 ام رثكأ : لاق هارتف « هالوتأ ال نأ هعم لعفأ ام نومهأف ادمع هتبارقل صوي م

 ريثكلا هبحاص طرتشا يذلا لوقلا ردقم ناكو ى الام كرت يأ « نوملسملا لوقي

 هيف بجت ال نيملسملا نم دحأ لوقي ال رادقم يأ ةرثكلا يف لوق هقوف نكي ملو
 يف رذمي ال ىتح هرذع مطقي ال افالتخا هيف نيملسملل نأ لدف ى برقألا ةيصو

 ص هالوتأ ال نأ : هلوق ىنعمو ى امومع نيدحوملا نيملسملاب دارأ نإ الإ < ام لوق

 نأو ى ىلوتم ناك نإ كلذو « ةريبك لعف هنأل « هنم أربتأو هتيالو كرتأ نأ
 الو ، هتوم دعب هنع ءافولا رابخأ ترثك ولو هالاوتأ الو « هيف فوقولا ىلع مودأ

 وأ ص لعفأ ام نوهأ : لوقت دق برملا نأل ى نوهأ : هلوق لوألا لاتحالا يفاني

 ريشي هنأك ص لوقلا وأ لعفلا ةياغ وه اذك و اذك نأ عم ى اذك و اذك لوقأ ام

 . هدجت ال تناك ولو كلذ نم رثكأ هيف ديرت هسفن نأ ىلإ

 ريغ ىلع تامو فوخم يف هتمزل نأ دعب اهل اركاذ اهمَّبض نم : « رثألا » يفو

 افوخ ارفس وأ اداهج وأ اجح دارأ نإ اذك و ى نايصمب متخ هنم بئات ريغ كلذ
 ةاكزك مزال ذافنإو هنيد دعب باصنلا كرت اذإ اهب يصوي نأ ملسم لكل بحنو
 لاملا نم فلخ هنأ ملمن ىتح هتوم دنع اهك رت تمم ةيالو كرتت الو ى نيميو جحو

 لمن ال ىتح اهعدن الف رذع بجوم هل اندجو نإو « ةرثكلا نم هب ليق ام ىصقأ
 اهعدن الف تامو رمآلا هبلغو اهب ناد نإو “ فوقولا هبف نوهالاف « اجرخ هل
 بئاغ الو هوحنو مهيف ميتي الو هتثرو هنع قرف نإو « رذع هل لمتحا ام اضيأ

 . اونسحا دقف
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 ةمسق يف نإو ةفيلخ وأ يلول كلاه هب ىصوأ امع ليدبت لحي الو

 3 اهمتك وأ ةداهش يف دهاش وأ ةباتك رييغتب بتاك وأ س قوقح

 تارافكبو ،همزل نإ قتع وأ موص وأ جح وأ ة زب ءاصيإلا هعزلو

 لاصتناو

 ( يلول ) تيم يأ ى ( كلاه هب ىصوأ امع )رييغت يأ ( ليدبت لحي الو )
 نأ لثم ( قوقح ةمسق يف نإو ) هريغ وأ ثراو وأ ( ةفيلخ وأ ) لحيب قلعتم
 مل ىصوملا قوقحلا لثمو تارافكلا نم وأ ةاكزلا نم اذك و اذكب نالفل يصوي

 لبق هدمب وأ هيلع ءالمإلا لاح ( ةباتك رييغتب ) هريغ وأ ( بتاك ) ا ( وأ )
 اهل ليدبتلا وأ صقنلا وأ اهيف ةدايزلاب ( ةداهش يف دهاش وأ ) هدعب وأ توملا

 هلآدب نمف » : ىلاعت هللا لاق ه اهضعب متك وأ ( اهمتك ) ب ( وأ ) اهضعبل وأ اهلك
 نع وأ هللا نع هماعو هققحت امدعب يأ ه هنولدبي نيذلا ىلع همإ امنإف هعمس امدعب

 ليدبت ليدبتلا لمشيف ى ليدبتلا مثإ يأ ةباتكلا نع وأ دوهشلا نع وأ يصوملا
 كجب نا مكحل ليدبت كرتلا نإف ع برقألل ءاصيإلا وهو كلا مكح كرتي يصوملا
 ىلع رامئتةاكز الإ( ةاكزب ءاصيالا همزلو ) “ يزجي ال امب ءاصيإلا اذك و ى ناطيشلا
 اهسفن يف اهنإف ةروصحم ريغ ضرألا ىلع ةمئاق ثرحلا رامث وأ لخنلا وأ رجشلا
 اوملع ولو هل هتاكز مهيلع بجي الف امهريغ امأ و هل مهيلع اهتاكز بوجو ىلع ةمالع

 هنإف "كزيب مل هنأ مهل رقأ اذإ : ليقو ث اوبحأ نإ الإ كزي مل هنأ رقأ ولوكلزي م هنأ

 . ةيكزتلاب مهل رمأ

 ( تارافكب و همزل نإ قتع وأ ) همزل نإ ( موص وأ ) همزل نإ ( جح وأ )
 نمو “ كلذ ريغ وأ ةريبك لعفبو « فلحلاب ةففخم و ةظلغم اهعاونأ نم همزل امي يأ

 وأ هنم سيأ وأ هبر فرمي ال لام نم ( لاصتناو ) “ شارفلا رانيد اهعاونأ
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 نع ةفالخب وأ اهيلع دهشي مل ةلماعمب نإو ي ةعابت لكبو طايتحاو

 ‘ ضرفو ةب وت وه ذإ امدعم نإو ثروم ىلع بجاو وأ ةيصو

 قولحل وأ هلل (ةعابت لكب و ) اهريغ وأ ةاكزل ( طايتحاو ) ى هل هب يصويف هفرع
 الو اهيف قحلا وذ دوهش دهشي مل ( اهيلع دهشي مل ةلماعمب نإو ) « رجألل وأ نيعتم

 نإف « دهشي م الو اهيف ىحلا وذ دهشأ له « هيلع يه نم ملعي مل وأ ك هيلع يه نم
 همزلي مل قحلا وذ وأ وه دهشأ نإو “ دهشي مل نإ ءاصيإلا همزلي هيلع يه نم

 زوجي ال اك ذفنأ وأ ذفني ملو يصوملا ثرإب وأ ( ةيصو نع ةفالخب وأ ) ‘ ءاصبإلا
 ثروملا كلذ كرت دقوهذفني ملو هثرو ( ثروم ىلع بجاو ) ىلع ةفالخ ( وأ )

 تاعابتلاو قوقحلا كلتب ءاصيإلاب هانرمأ يذلا فلكملا ناك ( نإو ) ى هب ذفني ام

 ( وه ذإ ) هنع ذفني ادحأ لعل هل لام ال يأ لادلا رسك و مملا مضب ( امدعم )

 . ةيصمم ناك ايف ( ةبوت ) همزل امب ءاصيإلا يأ

 وأ ةاكزلب ةيصولا كرت نإ نكل ، ةيصمم هلصأ نكي م ايفو هيف ( ضرفو )
 مل نإ كلذ ةثرولا مزلي الو ، ايسان ولو كله برقألا ةيصو وأ ةيدمتلا وأ جحلا

 وأ هوفرعو هذخأف هيلع ىدعت يذلا ءيشلا يقب نإ الإ < هب اوملع ولو هب صوب

 ى يدمتلا نايب عم هتميق وأ ء ءيشلا نيع نايبب هبحاص ىتأ وأ ةنىعتم هتميق تيقب

 هل نإف &ع اهدمب نتسبو اهيف ايحأ وأ اهيف نبو هتايح يف ةوعدلا ايحأ نإف

 ىلعو ةيدعتلا ىلع ىحلا بحاص داهشإب ملع اذإو ‘ تيملا لام نم هتميق وأ ءيشلا

 هيلع يدعتملا ةنيب لملو ى ىدعت هنأل همزلي : ليقو « داهشإلا همزلي م اجنايحإ
 ال تالماعملا عاونأو ةيراملاو نهرلاو ةميدولاك اهلك ةنامألا عاونأ و « هجوب لطبت

 له ممي مل وآنكت مل نإو ى اهب ملعو اهيلع ةداهشلا تناك اذإ اهب صوي مل نإ يصعي
 تلع لاق دقو “ هيلع امل دوحجلا ةلزنمب آدمع ةيصولا كرت نأل كلهي : لبقف ى تناك

 كالاب هيلع كحي ال : ليقو « « نارفاك هملع امل ركنملاو هل سبل امل يعدملا »

 ٢٧٢٣ ) ج ١٢ - لينلا _١٨(
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 نأل دحجي مل ام كلهي الف هبحاص سفن بيطب كلذ ذخأ هنأل ى هللا ىلإ هرمأ و

 مل ولو ةنيبب ىتأ اذإ هب صوي مل ولو ث"روملا لام يف ثراولا ىلع هك ردي هبحاص
 لاومأو قتعلاو تارافكلا لثم يه يتلا للا قوقحب صوي مل نإو “ ةوعدلا ايحي
 ء هتمذ يف ىقح كلذ نآل 4 هبر ىصع دحأ ىلإ بسنت ال قلا ةنكمملا وأ رجألا

 ص هيلع ةضيرف كلذ ءادأ نأل ى كلاه هنأ لوصألا بساني ام ىلع اندنع يذلاو

 نيكاسملا لاومأ لكأب ثنحي نمو ى ثنحي فلحي نم : « ناويدلا ه لوق بسانيو
 اذه نم برقي ام وأ ى رانلا اهب كردي نيكاسملا لاومأ لكأي نمو
 هيلع كحي ال : ليقو "رم اكو ةمتاخلا يف هللا ءاش نإ يتأي اك ظفللا

 رذمي الف تالماعملاو ةيدعتلا نايسن امأو ڵ رذع يسن نإو نايصعلاب
 ةيدعتلا يف آروذنحم بكر هنأل برقألاو ى جحلاو ةاكزلا اذكو « هيف
 نج وأيسن ىتح جحلاو ةاكزلاو ةلماعملا يف ءادآلا رتخأ و يسن ىتح ةبوتلا فوسو
 وأ توم ىلإ هريخأت هدؤي مل ام هنكل « ةيدعتلا ريغ يف هل امسوم ناك ولو هنإف

 ص ١6پ بيرق نم نوبوتي مث » : العو لج هلا لاق ى نونج وأ نايسن نم هوحن
 . الامجإ هبونذ عيمج نم بات ولو رذعي الف

 قوقحلا عيمج يف يسانلا رنصي : ليقو ، تارافكلا وحن يف ليق اذكو
 ام للع اوةرصي ملو ظ : ىلاعت هلوقل اهريغو ةيدعتلا دابعلا قوقحو هللا قوقح

 يتمأ نع عفر » : للع لاقو 0 ‘ انأطخأ وأ انيسن نإ انذخاؤت ال ط : العو لج لاقو 2 نايسنلا ال علا م رارصإلا م ميتذف : ا نودم مو لاقو “ نامسنلا ال لمعلا ا ا مذف : ")ي ن اولعف

 )٤) ٠ » نايسنلاو اطخلا

 . ٧ ١ : ءابسنلا )١()

 . ١٣٥ : نارمع لآ(٢)

 . ٢٨٦ : ةرقبلا )٣()

 ٠ هركن مدقت ) ٤)
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 ء

 نأ بحأ : لوقي يوزنلا نسحلا ني دمحم تممس ينأ وجرأ : « ءايضلا » يفو
 هيلعو هبونذ عيمج نم بئاتلا : لوقي ناك و ادهاز اهيقف ناكو ؛ يبونذ ىسنأ

 ص هنم بوتي ال مث ابنذ هيلع نأ ملعي ىتح هيلع مثإ ال هبنذأ هنأ فزمي ال بنذ

 ح لي للا لوسر هرسفامك توملا ةرغرغلبق نوبوتي“هبيرق نم نوبوتيإل ىنعمو
 اذإ “ بونذلا عيمج نم بات اذإ هفرعي ال بنذ نم ولو ةبوتلا لوبقم بئات لكف
 ءيش ةمرح دقتعي نم نأ اروهشم ررقت دقو هنم لصنت ملع نإ هنأ هداقتعا ناك

 أطخلا ليوأتب امارح للح نمو « هازجأ امومع هبونذ عيمج نم رفغتسا مث هلعفو
 كهايإ هليلحت نم باتو مارحلا كلذ نيع اذإ لبقت لب “ امومع هتبوت لبقت مل بات م

 ءاش نم الإ دحأ جني مل بونذلا نم هتبوت مومع يف لخدي مل ابنذ يسن نم ناك ولو
 دقلو » : العو لج هلا لاق « نايسنلا ىلع عوبطم ناسنإلا نأل « لجو زع هلا

 نعفلكملا رجزي نكل ) امزع هل دجن ملو يسنف لبق نم مدآ ينب ىلإ اندهع
 ملف لام هل نكي مل نمو ى نويدلا ءاضق يف كلذ ضعب ىلع مالك مدقتو ى فيوسنلا

 كلذ هيلعو لام هل نم لثم نوكي الف بات دقو ةعابتو ةيدعت نم هيلع ابب صوب

 . صوب ملف

 ىصوأ نإو ى هيلع قيضي الو برقألل ءاصيإلا هيلع بجي الف هل لام ال نمو

 نم هلامب هتثرو ربخي نأ ناسنإلا ىلع بجيو ى هنع هتيصو ذفني نم دجي هلعل نسحف
 ص هل هكحف نكسي ثيحب ناك نإف ى انيفد هب ىصوأ اذإف « نيفدلاك يفخ لام

 نيدلا يفخلا نمو ى اهدجوو اذك هتمالع : هل لاق ولو “ هل ضرمتي الف الإ و

 هنعف ى مارح لاملا عييضت نأل دوجولاب تلق امنإو ‘ ثراولا هفرعي ال يذلا

 )١( هط : ه١١ .
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 . هل ىصوي نم فلختس وأ رمأي نأ هل حصي الو : ليق

 )١'. « لاجرلا ةحالم نعو لاملا ةعاضإو لاقلاو ليقلا ن- يبر يناهن » : تقل

 الو ( هل يصوي نم فلختسي وأ ) لكوي وأ ( رماي نأ هل حصي الو : ليق )
 الو هنم رمأ الب هنع ىصوأ اذإ الو ذفنت الو هب كحي الو كلذب دوهشلا دهشي

 مهدالوأ نم غولبلاب دهعلا يثيدح نع ةماعلا ضعب لعفت اك فالختسا الو ليكوت

 : هل لوقي نأ كلذ يف فالختسالا وأ ليكوتلا وأ رمآلا ىنعمو « تاردحخلا نمو

 يف سانلا بتكي ام لثم نم كل رهظ ام بتكت وأ سانلا دهشت نأ كتفلختسا
 وأ اذك عون يف كتلتك و وأ ع اذك رمأ يف كترمأ وأ « كل ادب ام وأ مهاياصو
 الو ص هدمعت نسحم الو كلذ نم ءيش تبثي الو بتاكلل زوحمالو ع كلذ وحن

 امنإو “ تبث هزاجأف هل يكح وأ هيلع ءىرق وأ هأرق مث عقو نإ نكلو « زوجي
 بنرالوقي ام المي نأ زوجيو ى الوقيف ةريغصلا وأ ريغصلا رضحي نأ قيرطلا

 اودهشإ : دوهشلل الوقي وأ ، اذك بتكأ : الوقيف « اذك لعف نم مزلي ام ايتلميو
 . ملعأ هللاو ةيصو اذك و اذك ىلع بتكي بتاكلل اولوق وأ ى اذك و اذكب

 ٠ يذمرتلاو دواد وبأ هاور ) ( ١
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 لصف

 : لاقو مالسلاو ةالصلاو ةلمسبلاب ةباتكلا أدتبا يصوي نأ لجرلا دارأ اذإ
 ىصوأ هرمأ نم زاوجو هلقع نم ةحص ق ينالفلا نالف ب نالف هب ىصوأ ام اذه ْ

 > هلوسرو هدمع ادمحم نأو هل كيرش ال هدحو هلل ا الإ هلإ ال نأ دهشي نمم وهو

 نع يهنلاو فورعملاب رمألاب ىصوأو هللا دنع نم قحلا وه للع دمحم هب ءاج امو

 تكلم امو راجلا قحومحرلا ةلصو ت ًاراتجف وأ اوناك راربأ نيدلاولا ربو ركنملا

 . ىسني الو ركذي نأو “ ىسني الو هللا عاطي نأ و ى ىحلاب مايقلاو نيميلا

 : مهضعب لاقو ى اناصقن هلقع يف ملعن الو ضيرم وهو بتك اضيرم ناك نإو

 بئاتو ص هدابملو هلل هندبو هلام يف همزلي ام عيمجب نئادو ةلمجلاب رقم وهو لوقي

 هل ثدح نإو ص تومي نأ ىلإ هتبوت ضقني ال هنأ دقتعمو “ ريغصو ريبك لك نم
 هودعو مهيلو هيلوو مهلوق هلوقو ةماقتسالا لهأ نيد هنيد وهنمبنئات وهف اهدمب بنذ
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 هلوسرو هللا أربت نمم أربتأو « نونمؤملاو هلوسرو هللا هالوت نم ىلوتأ « مهودع
 يدالوأو يلهأ يصوأ اذهبو ى اهئاضقنا ىلإ ايندلا ءادتبا نم ى هنم نونمؤملاو

 نيدلا هل نيصلخ هلا الإ اودبعي ال نأو نينمؤملا نم يباتك هغلب نم لكو يناوخإ و
 نمب يصوي نأ هلو ى ةيقابلل اداز ةينافلا نم اوذخأي نأو ى ائيش هب اوك رشي الو

 ركب وبأ ىصوأ اك نيملسملا رومأ نم رمأ ةيالو وأ ةرامإلل وأ ةمامإلل حلصي

 ةفيلخلاو دوهشلا ءامسأ و همسا بتكيو « ةتس نيب ىروش اهلعجو رمع ىلإ ةفالخلاب

 خيشلا هركذ ى اهفلت فاخي ال ثيح وأ نيمأ دي يف اهلمحيو اهذافنإ ىلع ثحيو
 هنأ ةفملخلاو دوهشلا ءايسأ و همسا بتكي : مهلوق ىنعمو ؛ « ناويدلا ه باحصأ و

 تإ الإ دوهش فلأ بتك ولو ائيش ديفت ال وه هتباتكف الإو كلذ ةباتكب رمأي
 معن ڵ اهيف بوتكملا ةدلجلا وأ ةقرولا نمع ىلع دوهشلا دهش وأ هدنع اهودجو

 معيف زاجملا مومع ىلع مهمالك لمحيف اوركتفيف اوبتك دق مهنأ مهوركفي نأ عفني
 نأ بدنو ص هريغب وأ طرشلا كلذ ىلع هسفنب ةباتكلا كلت لصحي يأ هلك كلذ

 . اودهشيو ءانمألا رضحمب اهبتكي

 دجي مل نإو « دجو نم ريخف دجي مل نإو هريغ وأ انيمأ نيمألا فلختسيو

 ص اهبتكي مل وأ اهبتك دجو نم ريخ اهيلع دهشأ مهدجي مل نإو ط اهب هتترو ملعأ
 هيف بتكي ام دجي مل نإو « هسأر دنع اهعضوو اهبتك دحأ هرضحي مل نإو
 يفف دجي مل نإو ى رادج يفف دجي مل نإو ى هريغ وأ دوع وأ رجح يف اهشقنيلف
 . ھ ا ضرالا

 : ليقو “ ناكلملا هممسي امب ماكتيلف هيلإ يصوي نم دجي مل اذإ : ليقو
 ديبعلاو ءاسنلا ىحم رضتحا نيح نيدلا رمأب نلع هللا لوسر ىنتعا دقو« اهدقتعي

 ريغبو هب اهزيجي ناك امب دوفولا زاجت نأو برملا ةريزج يف نانيد ىقبي ال نأ و
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 ةلع ينلا ناك له ى ىفوأ يبأ نب للا دبع تلأس : فرصم نب ةحلط لاق ى كلذ

 بتك فيك : تلقف : لاق ى كلا نيدب لب لاملاب صوب مل يأ “ ال : لاقف ؟ ىصوأ

 ؛ ةيصولاب اورمأ وأ « مكيلع بتك » : ىلامت هلوق يف ينعي ؟ ةيصولا سانلا ىلع

 امإ « ءيش لك هيف ذإ هب لمملاو هظفحو هتوالتب يأ هللا باتكب ىصوأ : لاق
 . طابنتسالاب وأ صنلاب

 مل نإ ضرمل ولو ملكتي ال نمم ءاميإب زوجتو ڵ ةباتكلاب وأ ناسللاب ةيصولاو
 نم ةيراج سأر “ضر ايدوهي نأ ه : سنأ نع ى اهيلع ردقي مل وأ ةباتكلا.نسحي
 يمس قح ؟ نالفأ نالفأ كب لمف نم : امل ليقف ‘ نيرجَحَ نيب راصنألا
 هللا لوسر رمأف ص فرتعا ىتح لزي ملف « هب ءيجف اهسأرب تأموأف ؛ يدوهيلا

 اهنم ءاميإلا اذهب اوفتكي ملو «نيرجح نيب يورو ى « ةراجحلاب هسأر ضرف لل
 .ثاريملا مث ةيصولا مث نويدلا مث نفكلاب هلام نم نوأدبيو « ريفلا ىلع ءاعدا هنأل
 نع ةمسقلا ماكحأ يف خيشلل مدقتو ى « ناويدلا » باحصأو خبشلا ه هركذ

 مہلف ص ثروملا لام نم الإ نويدلا يضقن ال : اولاق نإ ةثرولا نأ « رثألا »
 تام نإو ى اذه راتخأو 2 مسق اذإ الإ مهيلع نويدلا باحصأ كردي الف كلذ

 ينمي ث سانلا تاعابت نم هب اوملع ام الإ ةثرولا ىلع ءيش الف « ءيش صوب ملو
 هف طلغ وأ هقرس ام وأ هىصغ امو تانامألا عاونأ و نويدلا عاونأ تاعابتلاب

 الو ةنيب هل تناك نإ نيبتي مل ولو ةوعدلا هبحاص هيلع ايحأ وأ هلام يف نيبت دقو

 . اثيرم ائينه هلام نولك أيو « اوعربت نإ الإ مهيلع ءيش

 نأ يفبني هنإف < حالصلا لهأ نمو ةيصولاب نيدي نمم وهو توملا هأجاف نإو

 )١( اهركذ مدقت .
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 ةيصولاب نيدتتناكوصوت ملوتتام ةأرما انئاملع ضمبنعو“هلامنم ائيش اوقفني

 هللا يضر ةشئاع نع هنع هلا يضر ديز نب رباج نعو “ ةيصو اهف عطتقا هنأ

 تتلفأ يمأ نإ هللا لوسر اي : لاقف نلع هللا لوسر ىلإ لجر ءاج » : اهنع

 ىدصت : رق لاقف ؟اهنع قدصتأفأ تقدصت تملكت ول اهارأو اهسَمَن

 ؤو “ كلذ هعفنيو بئات ةبوتلاب نيدي يذلا نأ مهلوق نم اذه لدف )١' « اهنع

 :" يمأ نإ هللا لوسر اي : لاقف لع يبنلا ىتأ لجر نأ » : اهنع ةياور
 : لاق ؟ اهنع تقدصت نإ رحأ اهلفأ تفدصت تملكت ول اهنظأو صوق ملو اهسفن

 نأ الإ هب ىصوأ ام ذافنإ مهمزلي الف الام كرتي ملو ىصوأ ول كلذك و "") « معن
 ال لب مارحلاب ةيصولا ذافنإ مهيلع سيلف امارح كرت نإو « اوؤاش نإ اوعربتي

 لمح مهمزلي الو هوآدرب نأ مهيلعف هلهأل مارحلا اودري نأ ىصوأ نإو « زوجي

 هلاصيإ مهمزل هنوثرب ال الالح كارت : لسقو ى هىلإ هباحصأ نوعدي نكلو هنؤمو

 . ملعأ هللاو اهب اوذقنأ ةبيرلا كرت نإو

 . دواد وبأو يقهيبلا هاور ) ( ١

 )٢( دواد وبآ هاور .
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 لصف

 تيبي نأ رخآلا مويلاو هللاب نمؤي نأ ءىرمال قحي ام » : قلي لوسر لاق

 ةل هللا لوسر نع رمع نبا نعو ى « هسأر دنع ةبوتكم هتيصوو الإ نيتليل
 هتيصوو الإ نيتليل تيبي هيف يصوي نأ ديري ءيشهللسم ءىرما قح ام» : لاق هنأ

 اهبتك وأ هديب اهبتك ولو تتبث هسأر دنع تدحو اذإف ى '؟« هدنع ةبوتكم

 ص هسأر دنع : هلوق ليلدب زوجت ال دوهشب وأ دحاو دهاشب وأ دوهش الب هربغ

 الإ ناسللاب ةيصولا يزجتو “ ءاوس هيف وه يذلا تببلا عضاومو ليثم سأرلاو

 يف اهب حرص ام ةليللا امهلثمف ليثمت نيتليل : هلوق نأ رهاظلاو < قثوأ باتكلا نأ

 اولاق ذإ ى هلل دملاو هقفاوي ام « ناويدلا » يف تيأر مش « ةليللا نود امو : ةياور

 هيلع بي ام ةيصو يف رصقي نأ رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ملسمل زوجي الو : هبف

 )١( هركذ مدقت .
 . يذملا هاور ) ( ٦٢
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 برقألا ةيصو الإ هتايح يف اهيصوب نأ يغبنيو « ةدحاو ةعاس ولو هب يصوي نأ

 ع نيمبرأ : ليقو « هتوم دعب ةرشع نم ربخ هتايح يف امهرد نإف ح اهوحنو

 وأ ةليل : ةياورف ص هتوم دعب نم ريخ هتايح يف مهرد : ليقو ى نيمبس : ليقو
 مالك ةاراجم يف هتلق ام اذه ص ديدحت ال بيرقت لايل ثالث : ةياورو ى نيتليل

 . خيشلا

 نأب اهب ًادتعم ةباتك ةبوتكم هتيصوو الإ ثيدحلا ىنعمف يدنع يذلا امأو

 هطخب اہبتكي وأ هتداهش زوجت نمم هريغو اهبتاك اهيلع دهشيف هريغ ىلع اهيلمي
 ايرب وأ هب تيصوأ يذلا انأ اهيف ام وأ يتيصو هذه : لوقيو هتثرول اريو
 يف فلكت الو هب تصوأ ام اذه : لوقيو اهيف ام ىلعو اهيلع اودهشيو دوهشلا

 ةداهشل : ىلاعت هللا لاق ى لودعلا دهشيو لودملا بتكي امنإ بلاغلا نإف « كلذ

 ةباتكلا نسحي ال سانلا رثكأ نالو ؛ ةيآلا "!ي توملا كدحأ رضح اذإ مكنيب

 هنأ ةيكلاملا نم يجابلا ديلولا وبأ ركذو « طخلا داتعا ىلع ثيدحلا يف ةلالد الف
 اذه نإ : نالدع لاقو اهيف ةداهش الو هطخب تيلا ةكرت يف ةيصو تدجو اذإ

 . ملعأ هللاو مزعي الو بتكي دق هنآل تبثت ال هنأ هطخ

 ( ٦( ةدئاملا : ١٠٦ .
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 باب

 كرشم وأ { هبر نذإب دبع نإو غلابك قهارم ءاصيإ حص

 . .. . قافتا ضرم يفو ي لقع اذإ اناركس وأ

 ( باب )

 زوجت ال نمو هتيصو زوجت نم

 يصوملا ناك ( نإو غلابك ) غولبلل براقم يأ ( قهارم ءاصيإ حص )
 اناركس وأ اكرشم . وأ هبر نذاب ) هؤاصيإ ناك نإ ( أدبع ) غلابلا وأ قهارملا
 زييمتلا هم هل يقب ( ضرم يفو ) هب لقعي ام هلقع نم يقب اذإ يأ ( لقع اذإ

 : ليقف ؟ تبثت له :قهارملا لاعفأ ىف اوفلتخا مهنأ هتظفح يذلا ى ( اقافتا )

 "حص هضقني و غلب نإو ع هءاصيإ زاجأ هلاعفأ 7" نمف “ ال : لىقو ؤ تبثت
 خيشلا مالك يف تيأر مث « اهضقني ملو غلب نإ الإ هءاصيإ لطبأ هعنم نمو « امزج

 ةىصو يف ليقو 0 مهلاعفأ زوجت ال اك زوجت ال نونجملاو لفطلا ةيصوو : هصن ام

 لطبىف همالك يف لفطلا يف قهارملا لوخد ردابتملاف « ةزئاج اهنأ : قهارملا
 هلاعفأ ق مهفالتخالهتبسانمو هردابتل اذهو هزاوحم الوق ىكح هنإ م + ك هؤاصبإ
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 اورك ذ مهأ خلا : ليقو « هلوق ىنعم : لاقي نأ نم ىلوأ مهفالتخا يف هلوخد لب

 هجوو ص ضرم يف وأ : هلوق ىلإ قافتالا در فنصملا لعلو ى راوجلا قهارملا يق

 هزاجأ نإ الإ دقع ةيصولا و دبعلا دقع حصي ال هنأ نذإ الب :دبعلا ةيصو نالطب

 لئاسولاو “ هنع ضرفلا لاوزل هريغ وأ نونجل زيمي ال نمو يصلا اذك و ى هديس
 ائيش كلمي ال هنأ ههجو : خيشلا لاقو ى ثراولا اهمتأ نإ الإ همزلت ال نأ ىلوأ
 حصت نم لكف ى ةبهلا ةيصولا لصأ وعهديس نذإب الإ حصت الف هديسل كولمم وهو

 تيصو زاجأ ريسيلا ءيشلا يف يبصلا ةبه زاجأ نمف ؛ ه ا هتيصو حصت هتبه
 دقو ى خيشلا هيجوت ىلع نذإ الب هتيصو زاجأ كلمي دبعلا : لاق نمو “ ريسيلاب
 ريغص ةيصو مهضعب زاجأو ى هتيطع ال نقلي مل نإ لقاع ميتي ةيصو مهضعب زاجأ

 :ليقو ى هعبر ىلإ : ليقو ى نقلي مل نإ دحأل وأ رب هجول هلام سمخ ىلإ فورعمب
 نباو عبس تنب ةيصو زيزعلا دبع نب رمعو باطخلا نب رمع زاجأو ى هثلث ىلإ

 ثلثلا ىلإ تزاج هتيصو يف لدعو يبصلا لقع اذإ : هللا دبع وبأ لاقو ى رشع
 ال : هريغ لاقو “ نيبرقألاو ليبسلا نباو ءارقفلا جحلا يف اندنع لدملاو : لاق

 وهو هتوم دنع غولبلاب يبصلا رقأ نإو ى اهيف لدع ولو سخلا نم رثكأ ىلإ زوجت
 ناك نإف ى اذكب نالفل يصوأ : يصل لاق نمو “ هؤاصيإو هرارقإ زاج هدح
 صوأ : هل لاقي نأ نيقلتلا امنإو ى هتيصو تزاجو نيقلتب سيلف « مهفي نم دح
 فيك متلعيو ث اذك و اذك لق : هل لاقيف ؟ لوقأ فيك : لوقيف اذك وأ اذك
 لاقىف ؟ دوهشلل لوقأ فيكف اذك و اذكب يصوأ نأ ديرأ : لاق نإو ى ظفلي

 دارأو اهقلع هنأل ةيصولا زئاج اذهو ى نيقلتب سيلف ى اذك و اذك : لق : هل

 هب تبثت ام نسحي "لك سيلو « نيغلابلا نم ريثك هلعف ابرو ى هب تبثت ام ةفرعم
 زوجت الف « هب همايقب دحألو قوقحب مالغلا ىصوأ نإو ى قهارملا نيقلتب سأب الو
 امنإو ث هب مايقب الو هيلع قحي هتيصو زوجت ال : ليقو ى ةحصلاب الإ قوقحلا هيلع
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 ؛ ىتعي مل يلصيو لقعي وهو هراضتحا دنع همالغ قتعأ نإ : ليقو ؛ رب يف زوجت

 يف اهثراول رايخلا نأ اهلام ثلثب اهتوم دنع تصوأ ةيبص يف هريغو رباج نعو
 ام زاج لقعي ال انيحولقمعي انيح ناك اذإ نونجملاك هوتعملاو درلا وأ ءاضمإلا

 مزاوللا نم امهوحن وأ ةاكز وأ جحب ىصوأ نإف ى ثلثلا ىلإ قافأ نيح هب ىصوأ

 ثلثب نونجم ىصوأ نإ : هللا دبع وبأ لاقو « قوقحلا يف ربلا باوبأ عيمج يف زاج
 زوحت ال : ليقو “ سخلا ىلإ : لسىقو ى حيحصلاك تبثي : لىقف 0 نيبرقألل هلام

 . ايلاومأل فالتإ اهنأل ع يصلاك هتيصو

 اذك نيآدلا نم ؟يلع : بتكف ساطرقب اعدف ضيرملا ناسل مجتعا نإو

 ىلع كسمأ دقف « اذهب ؟يلع نالف ايو نالف اي دهشاف ينم ةيصو اذك نيبرقأللو
 اذه يف امب آىلع اودهشا : لاق نإو ؛ زاج بتكأ ام فرعأو لقعأ انأو يناسل

 الإ الف الإو ، بتكي ناك نإ هؤرقي مل ولو زاج يتيصو هنإف يديب تبتك يذلا
 ام نوفرعيو مهيديأ يف نوكيو « كلذب مهدهشيو ى همهفب "رقأو هيلع هأرق نإ

 ولو زجي مل هب يصوي نأ هتيصو يف هديرب امل هديب راشأ وأ هسأرب أموأ نإو ى هبف

 هداش رإب هدارمملمي الإو لقملا ةحص ىلع الإ عقي ال كحلا نأل ه هدارم ىلع لدتسا

 . هناسلب الإ هلقع توبث ملعن ال اتنأل ، ينفي ال وهو نطلاب الإ

 الإ هديس لام يف الو كلذ يف هل رمأ الو هلام الو هدلو يف كولممل ةيصو الو

 ةراجتلا نم هديب امم هنيد ءاضقب ىصوأ نإو ى هبف فرصتلا نم هيف هل نذأ ايف

 هتيصو زجت مل ةراجتلا ىنعم نم هجرخأ نإو ى هيف هيلع هلمف زاوجل كلذ زاج
 ناك نإ ال ى هيلع زاج قحلا هجو ىلع هالوم لام نم هذفنأ امو“هرارقإ الو اهيف

 ام يرتشملل يصولا نمضو هديس ىلإ عجر هنيعب لاملا كردأ نإف ، هريغ ىلع
 اوتام وأ اوباغ وأ الإو ى مهيلع ردق نإ ءامرفلا ىلع عجريو « مكحلا يف هنم ضبق
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 ىصوي ةيصو دعب نم » : هثنا لاق ام ريغ نم ضيرملا عنم لهو

 دريو ضقني وأ متي نأ هثراولف بهو وأ عاب نإف س « نيد وأ اهب

 مزال قح ه اضق ام ةمق وأ هضبق نإ نملثل ١

 نإو “هب يل ملع الو لاملا اذه عيبأ : يصولا لاق نإ الإ يرتشملل نمض و هلءيش الف

 نامض هىلع ناك هفلتأ نم ىلع حصو هنىعب لاملا كردي ل نإو > "يلع عجرت ل ىحتسا

 ٠ مدع نإ لودعلاب هتمىق وأ هاورش

 ةيصو دعب نمإل ) ىلامتو كرابت ( هلدا لاق ام ريغ نم ضيرملا عنم لهو )
 نم هيلع ام يضقي وأ يصوي نأ الإ هل زوجي ال يأ 0( ي نيد وأ اهب ىصوي

 ص ناسنإلل ناسنإلا ةمذ يف ام وأ « ناسنإل هدنع امم ( بهو وأ عاب ناف ) نيدلا

 لبقتسا وأ « ىضم قح نم لح يف ادحأ لمج وأ « هل رخآ ناسنإ ةمذ يف ام وأ
 دقع وأ ىرتشا وأ نهترا وأ هذخأ وأ آضارق ىطعأ وأ رجأتسا وأ قدصأ وأ

 وأ ) هلعف ( متي نأ هثراولف ) ، ةحصلا يف عقو دقع مامتإ الو دوقملا نم ام ادقع

 نإ ( مزال قحب ءاضق ام ةميق وأ ) عيب نم ( هضبق نإ نمثلا دريو ) ه ( ضقني
 هتميق يطعيو ءيشلا درب ثراولا نإف ى ائيش هبحاصل هيف ىضقف قح هيلع ناك

 دريو ىرثشا ام ن هيلإ دريو « هيف يضق امم رثكأ تناك ولو ى هل تيملا هاضق نمل
 ضيرملا نأ : لوقلا اذه هجوو ى اهلصو نإ داز ام درتف لثملا قادص ىلإ ةأرملا

 امل ةشئاعل هنع هللا يضر ركب يبأ لوقل ى نيدلاو ةيصولا ريغ يف هيلع روجحلاك

 باجيو ؛ "رم دقو “ ثراولا لام مويلا وهو هيضبقت نل كنإ : ةافولا هترضح

 ال ة هصو وأ انيد د كرتو تام نمف ةيآلاو ى ثراو وه نميف ركب يبأ مالك نأب

 ٠ اه رك ذ ؟ دقت ) ( ١
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 هل ةعابت نم ءاربإ وأ ةبهك ضوعب ال هلام نم هجرخأ ام لك وأ

 نإ ثلثلا نمف ، هيف ىصوأ ضرم يف تام نإ ةقدصو دحأ ىلع
 { هنم ھ ىر نإ ًاقلطم هف هلعف زاجو ‘ ثراول ال ناك

 ىلام قدصتافأ دمس لوق دمب ال للع هلوق لوقلا اذه يوقي نكل ع ضرم نميف

 هضرم يف قدصتي هنأ ىنعم ىلع اضيرم ناك نإ هرطشب : هلوقو 0 هيثلثب : هلوقو

 : ةياور هل لديو “ توملا دعب قدصتلا ديرب نأ زاوجل نّيمتي ال نكل ى ايح
 ص نيتياورلا نيب اممج قدصتلاب ءاصيإلا ىلع قدصتلا ةياور لمحتف ؟ يصوافأ

 هريغو فثراول تبثيف ضوعب امأو ( ضوعب ال هلام نم هجرخأ ام لك وأ )

 ءاصيإو ( ةقدصو دحأ ىلع هل ةعابت نم ءاربإ وأ ةبهك ) ءالغإ وأ صاخرإب

 ةناك ةيصولا ةلزنمب وه ام همف لعف وأ ًاقىقحت ( هيف ىصوأ ضرم ز تام نا )

 هنإف ( ثراول ال ) ثراو ريغل ( ناك نإ ثلثلا نم ) جرخي هنإ ( ف ) ءاربإلاو

 ى هلام عبر : تيملل لاق نمو « اوزاجأ نإ الإ ليلق ولو .راول زوجي ال

 سحلا هل : لاق نمو “ ثلثلا ىلإ عوجرلا لئاسم يف عبرلل هدنع عوجرلاف

 لئاسم يفكلذو ى فصنلا ىلإف “فصنلا : لاق نمو “ سخلا ىلإ هدنع عوجرلاف

 . اهلك اياصولا

 سبل امم لقأ وأ رثكأ وأ ناك اثلث لعفلا ناك ام انئاك (اقلطم هيفهلعف زاج و)
 ضرملاب فعض ام نأل 0 ( هنم عىرب نإ ) ثراول وأ ثراو ريغل انئاكو ةيصو

 : للع هلوق لوقلا اذه هجوو 2 تككحأ مث كرحتت بابلا ريماسمك ةحصلاب حص

 ء [ « حاضيإلا ه ين هاور ] « مكلامعأ يف ةدايز مكلاومأ ثلث يف مكل هللا لمج »

 كيلع قدصت هللا نإ » : نل هنع ةريره يبأو ءادردلا يبأو لبج نب داعم نعو

 ناك ام تبث ضوعب هجرخأ امو « كتانسح يف ةدايز مكتافو دنع مكلاومأ ثلثب
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 لعب برقألاو ثراولا هدرب ام در هلف { هف ينجأل هلام ىطعأ نإو

 ثراول ناك نإ لكلا دريو ، برقألل هاطعأ نإ نيثلثلاو هئرب

 وأ ثراو ريغ ىلإ هجرخأ ءاوس اهدحو رعسلا ىلع ةدايزلا هملإ تدرو رمسلا ىلع

 . ثفراول

 برقألا ةيصول اذخآ الو اثراو سيل نم وه ( يبنجأل هلام ىطعأ نإو )
 يأ ( برقألاو ثراولا هدري ام در هلف ) ضرملا يف يأ ( هيف ) ابيرق ناك ولو
 ام امهو نيثلث يطعملا لام نم هسفنل كسمي وأ ذخأي يأ هسفنل دري نأ يبنجاللف

 دريو هل صوب مل اذإ اياصولا نم برقألا هدرب امو لاملاب هل ىصوأ نمم ثراولا هدرب

 قلعتم ( هئرب دعب ) ثروملا ةلزن ضيرملاو ثراولا ةلزنم لزني اثلث يطعملا ىلإ
 كاسمإلا وأ ذخآلا ىنممب درلاقالطإ و “ در هلف: هلوق نم درب وأ : هلوق رارقتساب

 كاسمإ درلا نإف ص ةسبسلا وأ امهدحأ وأ ديقتلاو قالطإلا ةقالعل لسرم زاج
 . كاسمإلاو ذخألل ببسو فارصنإلا دعي عبرلا ديقب ذخأو

 ( هاطعأ نإو ) اثلث هسفنل كسميو ( نيثلثلا ) يطعملا برقألا درب ( و )
 ةيصو نآرقلا يف ررقت دق برقألا نآل ى ( برقألل ) ءىربو هضرم يف لاملا
 نم دعمي ثرإلا نم هبرقي هنألو ى ثلثلا زواجي الف ثلثلا نم ةيصولا نأ مولعمو
 ( ناك نا لكلا) يطعملا ىلإ ثراولا(دريو) “بنجألا ذخأ ام ذخأي ملف « ةيصولا

 بنجألل هلام ضعي ىطعأ نإو ء ائيش هسفنل كسي الو ( ثراول ) ءاطعإلا
 كسمأ برقألل هاطعأ نإو ع ثلثلا قوف ناك نإ ضعبلا ينلث كسمأ ءىربف
 "زق هاطعأ ام ثرإلل ثراولا در هضرم يف تام نإو ى هلك هدر ثراولل وأ هيثلث

 . ثلثلا قوف ام ثرإلل بنجألاو برقألا درو “ رثك وأ

 وأ اهلطبأ نإ الإ هاياصو تتبث ءىربف ضرم يف ىصوأ نم : « رثألا ه يفو
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 ؟ ثلثلا نم وأ لكلا نم لبف ‘ هضرم يف هب لمحت امو . فالخ

 ٠ ٠ ` . ٠ و هملع وأ ثراول لمحت نإو > نالوق

 : ليقو ى اقلطم اهلهأل قوقحلا تبثتو « رفسلا اذك و يضرم يف تم نإ : لاق
 هبئان هب ىصوأ امو “ ءىرب نإ ءرب دعب اهددحي ىتج ربلا غاونأب هاياصو لطبت

 ءرب دمب اهددج نإ الإ رب هجوب هضرم يف حصت ال اهنأب لوقلا ىلعو ى هلثم هنذإب
 ام هلىصوملا فلح أربي مل :هل ىصوملا لاقو « تام مث ءىرب دق يصوملا : لاق نإ

 ضرم ق هنأ ملعي ىح ةحص ق هنأ كا يفف هدع قتعأ نمو « كلذ ملع

 . هثودحل

 ريمضلا نأ رهظ مث ( فالخ ) زوجت لاح يف اهنأ لصألا ںاياصولا رئاس اذك و

 نأ ضيرمللف يأ “ضيرملا ىلإ دئاع برقألاو ثراولا ههرب ام "در هلف : هلوق يف
 وهو برقألا هدرب امو “ ثلثلا ىلع داز ام وهو ثراولا ه"درب ام بنجألا نم درب

 لالا ثلث بنجألل ىصو ام ناكو برقألل صوي ملو بنجألل هب ىصوأ امم ناثلث
 ىطعأ دق ضيرملا ناك نإو “ رثكألا ثراولا زاجأو ‘ رثكأ ناك وأ لقأف

 در ثراولل ىطعأ ناك نإو ى برقألل هاطعأ ام يثلث ضيرملا هنم در برقأل

 ىنج نمك هنآل ( لكلا نم لهف هضرم يف هب لمحت امو ) هاطعأ ام عيمج هنم
 ى فورعم لمحتلا نأل ص ( ؟ ثلثلا نم وأ ) ندب وأ لام يف هضرم يف ةيانج

 ىحي امزال هتمذ يف ابترم ائيش سمل لمحتلا نأل ص ةقدصلاك ثلثلا نم فورعملاو

 يف ( لمحت نإو “ نالوق ) ةيطمب لفنت نمك اعربت هسفن همزلأ و هثدحأ ءيش لب
 هيلعام هنع لمحت يأ ( هيلع وأ ) هريغ ىلع ثراولل ام ( ثراول ) هضرم
 نأب ثراولا ىلع هلمحتو ثراولل هلمحت زاوج : الوأ : لاوقأ ةثالث هيف( ف ) هريغل

 . هنع لمحت نم ىلع كردي هنآل ءاصيإ سمل كلذ
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 نم ذفنأ وأ ضرم يف عفتنمل نذأ نإو ،هيلع نإ ال هل نإ زاج اهثلاث
 هترخآ يف هنم بهذأ ام لكو . ءارقفلل هسفن ىلع ىطعأ وأ هاياصو

 هل ءاطعإلاب ثراولل مفن كلذ نأل ى ثراوللو ثراولا ىلع اهنالطب : اهيناثو

 كهنع لمحت نم ىلع كردي لمحتملا نأب هيف ثحبو“ثراولل ةيصولاك وهف ، هنع وأ
 ص كاردإلا طرش نإ الإ هنع لمحت نم ىلع كردي ال : لاق نم لوق ىلع اذه لصلو

 ام هيلع كردي له هنم نذإ الب ناسنإ نع لمحت اذإ ةلاملا باب يف نالوق مدقتو

 يف هيلع رصتقاو ، ضرملا يف هنعو ثراولل اهزاوج خيشلا راتخاو ى هنع ىطعأ

 . ةلاملا باب

 ( نإ ال ) ثراولل يأ ( هل ) ناك ( نإ ) لمحتلا ( زاج ) هنأ ( : اهثلاث) و
 ةيصولا و ى هل ءاطعإ هل لمحتلا نآل ع فيعض وهو ثراولا ىلع يأ ( هيلع ) ناك
 وهف هنع ةمارغلل عفد لمحتلا نأل « هنع وأ هل لمحتلا نيب قرف ال مث ى هل حصت ال
 وأ امم اهعنم رهاظلاو ؟ هل لمحتلا زوجيو هنع لمحتلا عنمي فيكف ى ءاطعإلاك

 هللمحتلا عنمو هنع لمحتلا ةزاجإف ى ليضفتلا نم دب ال ناك نإو ى امم اهتزاجإ
 لمحتلا نأ لوقلا اذه بحاص دارأ هنأك و هل ءاطعإ هل لمحتلا يف نأل ى رهظأ

 ءاطعإ هل لمحتلاو قحلا بحاص وه ىطعأ و هاطعأ هنأكف ث هل ءاطعإ هنع
 ىحلا هيلع نم ىطعأ مث قحلا هيلع نم هاطعأ هنأك قحلا بحاصل

 :. ثراولا

 وأ ائيش ( هاياصو نم ذفنأ وأ ) هيف تام ( ضرم يف عفتنمل نذأ نإو )
 وأ اهعاونأب تارافكلا ( ءارقفلل هسفن ىلع ىطعأ وأ ) 0 اهلك هاناصو ذفنأ

 فوذحم نإ باوجو ةبجاو ريغ وأ ةبجاو ةقدص وأ لاصتنالا وأ طايتحالا

 اريقف هاطعأ لفن وأ بجاو نم ( هقرخآ يف هنم بهذأ ام لكو ) « زاج هريدقت
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 ءاضقو ةعيابم هلو » مهتي الو 4 كلكلا ىلإ رظنب الو > لوق ىلع زاج

 امهدحأ كلذ ناك نإو > صخرتس وأ لغتسي مل نإ هملع وأ هل ند

 ٠ . . . . . . ناك ن عنم نامو

 “هذخآ نم هضعب الو هلك دري ال يأ ( لوق ىلع زاج ) هزجي مل وأ هأزجأ اينغ وأ
 زوجيو “ لك وه يذلا أدتبملا ربخ ةلمجلا هذهو “ يعرشلا رمآلا قفاو نإ هازجأو

 هنأمهوت هنأك مهوتلا قيرط ىلع فوطعم لكو“ « نإ » باوج « زاج » نوكي نأ
 كءارقفلل هسفن ىلعهاطعأ ام وأهاياصونم ذفنأ اموضرم يفقعفتنمل هيفنذأ امو :لاق

 لوقت اك هنم بهذأ ام بهذأو : يأ فوذحمب بصنلاب لك نوكي نأ زوجيو
 ءاذه ىلع « نإ ه باوج « زاج هو “ تلعف ام تاعفو تمركأ نم تمركأ

 روهظل ثراولا رارضإب ( مهتي الو ) هلك يض لب ( ثلثلا ىلإ رظني الو )
 يف ىطعأ ولف ى اضوع ذخأي ملو ؤ امييضت الو ةيصعم ال ايورخأ اهجو هفرصم
 ثراول ناك نإف“ عافتنالاب نذإلا يف ثلثلا ىلإ درب : ليقو “ هدر اوك ردأ ةيصعم

 . هلك عفنلا در

 ام قدصأ نأل 6 هتيضق يف ىضاقلاك هتيصو يف يصوملا : ةديبع يبأ نعو

 . ةيآلا ) ي تانامألا اوُدؤت نأ كرمأي هللا نإ » : هتوم دنع ءرملا نوكي

 وأ هلامب ( هيلع وأ هل نيد ءاضقو ةعيابم هلو ) ى ةنامأ سيل كلذ نأب ثحبيو

 ( لغتسي مل نإ ) يعرش دقع لك دقمي نأو لصأ وأ ضرمب وأ ةمسقلاب وأ هلع

 ص رعسلاب لعف لب هكلم نم جرخأ ابف ( صخ رتسي وأ ) دقملاب هسفنل رج ايف
 ( امهدحأب ) اههشأ ام اذك و ى ءاضقلاو ةميايملا نم روكذملا ( كلذ ناك نإو )
 لعف دق ( ناك نإ ) هلك ( عنم ) هضرم يف ( تامو ) صاخرتسالا وأ ءالفتسالاب

 ( ١ ) ءاسنلا : ٨
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 ليكم ريغو « دريو ، هريغل ناك نإ نود اف ثلث زاجو ، ثراول

 عئاب وأ رتشم دي نم بهذ نإو س :ةيمستب لصأو ةميقب نوزومو
 ميوقتب هيلع داز ام ثراولا ىلع دري : ليقو « ثلثلا قوف ام نمض

 بهذي مل نإو

 هلام نم ءيشب هتثرو دحأ صتخي ال تيملاو « تيملاك ذئنبح هنآل ( ثراول )

 . ةثرولا يضر نإ الإ ك ضوع نودب الو ضوعب

 ليملا ثراولل ( دربو ى هريغل ناك نإ ) هنود يأ ( نود ايف ثلث زاجو )

 ء لثملا نكمأ نإ لثملاب ( نرزومو ليكم ريغو ) نزولاو ليكلاب نوزوملاو
 بتنوزوملاو ليكملا ريغ نأ دافأ ص نكمأ ولو اهب : لبقو ؛ ( ةميقب ) ف الإو

 نأ كلذو ى ثلثلا ىلع هنم داز ام يهو ( ةيمستب لصأو ) لثملا هيف بعصي
 الو ث ثلثلا نود ولو « ثراول ةيصو الو « ةيصو هنم ءالغتسالاو صاخرتسالا
 . ثلثلا ىلع داز اهف هريغل

 لخد ام ءارشو عيب ريغ ةدقع دقاع وأ ( عئاب وأ رتشم دي نم بهذ ناو )

 نم ءيش عزني الو ( ثلثلا قوف ام نمض ) هضرم يف تام يذلا ضيرملا نم هدي

 هنأ نيبت نإ الإ ى امحي نأ ناكمإل تومي ىقح ئش هنم ذخأ وأ ضيرملا لماعم دي

 : ليقو ) “ صقن وأ ةمسقلا ىلع داز ام لك نمض اثراو ناك نإ و ع ذئنيح لقعي ال

 ص ( هيلع داز ام) تيملا ثراول ةدقع تيملا دقع نم دري يأ ( ثراولا ىلع دري

 ( بهذي مل نإو ميوقتب ) هل ىلغتسا وأ ضيرملا هل صخدرتسا نم دري يأ

 داز ام ثراولل دريف م"وقي نكل حخوسنم ريغ دقعلل ءاقبإ كلذو

 دقملا ىلع ءاقبإلاف ى نكمأ نإ لثملا وأ ةميقلا هل درب ءالغتسالا وأ صاخرتسالاب

 در ميوقتلاو هكلم يف هعوقوو ى هيلع روجحم ريغ فلكم لقع حبحص نم هعوقول
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 ثلثلا نم هلعف زئاجلاو هريغ وأ ثراول ًاقلطم هتعيابم تزّوجو

 . . . . . . . داعيو شارفلا مزل نم

 لعف نإو ص ءيسلا سفن نم ةيقبلا در ثراولل كلذ لعف نإ : ليقو “ لدعلا ىلإ

 ( هتعيابم تزوج و ) هلك ءيشلا كسمأو ةميقلاب ثلثلا قوف ام در ثراو ريغل

 ءالغتسالاب وأ رعسلاب( هريغ وأ ثراول اقلطم ) لودع موقت الو « ثلثلا در الب

 الضف ةيصو ىمسي سسل كلذ نأل « هقوف امو هنود امو ثلثلاب صاخرتسالاب وأ

 ص ثلثلا ىلإ ثراولا ربغ اهيف درب نأ نع الضفو « ثراول زوجت ال : لاقي نأ نع

 لوقلا اذه باحصأ لعل و ى هبلع روجح ريغ لقملا حيحص كلذ يف ضيرملا نألو

 . نهرلا عيب ن وخسفن ال

 وأ هلل اقح يضقيل عاب اذإ الصأ عاب ولو ضام ضيرملا عيب :« رثألا » يفو

 نإ : ليقو “ كرت ءاش نإو هنمثب هدر هثراو ءاش نإ : ليقو ى ةقفنلل وأ دبعلل

 ربيغفي ل ولو اقلطم دودرم هعمب : ليقو “ ثراولل رايخ الو ىضم لدعلاب عاب

 ص نمثلا نم رثكأب ولو دودرم ثراول هصسي : ليقو “ هث"روم تام ىقح ثراولا

 الف هلامل فالتإ : ليقو “ ةيصولا كح هكحف هل ةىصو لبق ى هميرغل هلحو

 هللاو ع ةيصو الو نبد ءاضق سبل هنأل « لق ولو لطاب هلح : ليقو ڵ ثلثلل عجرب

 . ةيآلا « ةيصو دعب نم » : لوقي

 وه يتللا رادلا نم جرخي الو ( شارفلا مزل نم ثلثلا نم هلعف زئاجلاو )
 نم هدحو جرخي ناك ولو « رادلا يف نكي مل نإ هيف وه يذلا تيبلا نم وأ اهيف
 امه وحن وأسمشلا وألظلاىلإ وأ تسلا وأ رادلا يف ناسنإلا ةجاح ءاضق ىلإ هشارف

 ازارقحاو بلاغلا رمألا اهنأل <ةداسصلا رك ذداعب ال وأ ) داعيو ( تسبلا وأ رادلا ف

 شارفلا مزل نم > سرضلاو نيصلا عجوك ةداسلا هف عرشت ل ام ةروص نع
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 توم اهنم فيخ لاح لك اذكو 0 هريغ ىلإ هجئاوح تعجرو
 ناريط دنع زاغو برضلا لأ هلان دودحمو قلط اهبرض لماحك

 ص بطع اهلخد ةنيفس بك ارو ، شويجلا

 فاخي ام امهوحنب ولو همسج يف ثدحي ىتح ثلثلا ىلإ هلامفأ عجرت ال امهوحنل

 تعجرو ) ‘ عرفلاو لصألا لماش يف هثحب ثحب اهوحن يفو اهيفو « هب هيلع
 . اهيلإ جرخم ال ناكو ( هريغ ىلإ هجناوح

 ولو شارفلا نع لزني نم وه هلعف زئاجلا نإو : رماع نب ىسوم انمع لاقو

 اهنم فيخ لاح لك ) شارفلا موزلك يأ ( اذكو ) “ دامي ناك ام جرخي ناك
 برض وه املاحو “قلطلا اهبرض لماح لاحك يأ ( قلط اهبرض لماحك توم
 ؛ اهدعب اهعجو توملا ىلع فوخلا يف هلثمو ى اهلبق ةدالولا عجو وهو اهايإ قلطلا

 جارخإ يف ءىدتبا نأب ( برضلا ملأ هلان دودحمو ) « هدعب وأ هلبق طقسلا عجوو
 دحلا يف ءاوسو “ قراسلا دي عطقك عطقلا يف ءىدتبا ناب عطقلا ملأ وأ دحلا

 رئاس و اصاصق حرجلا وأ عطقلا دحلا لثمو « مجرلاو اهقوف امو لاكنلاو ريزعتلا

 . هيف عرشو هنم توملا فيخ اذإ صاصقلا عاونا

 هلاحو شويجلا ناريط دنع زاغ لاحو يأ ( شويجلا ناريط دنع زاغو )

 ولو هريغو وزفلا ءاوس ادحاو ولو هلتاقي نم هيلإ ءاج نم لكو هيلع اهناريط وه
 يفسيلولتقلا ىلإ يدؤي لاتقلل نأل ع رخآلا امهدحأ برضي وأ ابراضتي نأ لبق

 ى اهضوهن و اهفحز شويجلا ناريط ىنعمو “برضلاب كالملا جيردت لثمجيردتلتقلا
 . لاقتنالا عماجي رئاطلا ناريطب اهيبشت ناريط هامس و

 لوخد وههلاحو ى راسكنابكاله ( بطع اهلخد ةنيفس بكار ) لاح ( و )
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 اهلح نيبت اذإ ىلبحلاو : .ليق ع لتقلا رمأ روضح دنع دوقب موزلمو

 كتوم هنم مهوتيحرج يذو 4 ًاقلطم ةنمفسلا بحاصو ‘ اهرهش لهتساو

 مث بطغلاب ملع مث دمب اهبك رو بطع اهلخد ول اذك و < اهيف وهو اهايإ بطعلا

 بطملاكو ث ثلثلا ىلإ هلف ‘ عجرب الف هملع لبق هلعف ول امأ المف هلام يف لعف

 . ضرألا يف اهزرغو رحبلا مايق هلك كلذ يف

 ىفتكاو لتقلا ةلآو لتاقلا وهو ( لتقلا رمأ روضح دنع دوقب موزلمو )
 دادترالل وأ اطلغ وأ املظ لتقلا هلثمو “ جيردتلا هيف داتعي ال لتقلا نأل روضحلا

 نالوق ناذه “ ( اه ) ةدالو ( رهش لهتسا وأ اهلمح نيبت اذإ ىلبحلاو : ليق )

 هب تملعو اهلمح نيبت اذإ ثلثلا ىلإ عجرت اهلاعفأ نأ امهدحأ ليقب امم امهاكح
 نإ قلطلا اهبرضي مل ولو اهتدالو رهش لهتسا اذإ ثلثلا ىلإ عجرت اهنأ : رخآلاو

 وأ ى يه دتعت مل نإ اهمأ هتداتعا وأ هتداتعا ام اهتدالو رهش و هلوخدب تملع

 لاحف عباسلا يف ولو اهتداتعا ولف“هلبق اهمأ الو يه دتعت ملو هتلخد نإ عساتلا

 لوخدب وأ لمحلاب ملعت مل ولف ى ملعت نأ كلذ طرشو ثلثلا ىلإ اهلاعفأ عجرت فوخ

 اهيف عجري لاح يف ناك نم لك اذك و « ثلثلا ىلإ عجرت مل تلعفف ةدالولا رهش

 ( اقلطم ) اهلخاد يأ ( ةنيفسلا بحاصو ) “ اهب ملعي ملو ثلثلا ىلإ لامفأآلا.

 لبقب هاكح رخآ لوق اذهو ؛ رحبلا مقي ملو زرغت مل ولو اذك و « بطعت مل ولو
 .امهريغو رانلا ةنيفس وحيرلا ةنيفس ءاو او “ قروزلا كح ةنمفسلا كحو ى مدقتملا

 نم سيل هنأل دوقب موزلم ىلع وأ لماح ىلع فطع ( حرج يذو )
 مسا مضلابو حراجلا لعف وهو ردصم حتفلاب حرجلاو “ يناثلا لوقلا تايصوصخ
 نآل لوألا زاج امنإو “ىلوأ يناثلاو « انه زئاج امهالكو حراجلا هيفهرثأ يذلا رثأل

 ( توم هنم مهوتي ) هنإ : لاقي نأ حصي امهالكو ةسبالم ىندأب غوست ةفاضإلا
 . ثلثلا ىلإ هب عجرت الف هنم مهوتي ال يذلا امأو
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 قيرح هب طاحأ وأ ليس وأ عبس هلمح وأ هلتق ديرم هدرط نمو

 فيخ دوربمو عئاجو ناشطعو لاع نم وأ ةوه يف ىدرت وأ ءام وأ

 دعقم و جولفلمك نمز ضب رع ال > هغلت

 برض ديرم وأ هلتق مهوي ابرض هبرض ديرم وأ ( هلتق ديرم هدرط نمو )

 فاخ( ءام وأ قيرح هب طاحأ وأ ) همبت وأ ( ليس وأ عبس هلمح وا ) هلتق مهوي

 لاح آلوق هلاح يف لاقو رئبك ( ةوه يف ) طقس ( ىدرت وأ ) مده وأ قرغ هنم
 جيردتب نكل دب الو ىوهي ناك وأ - كلذ روصت نإ _ اهرعق لوصو لبق هيوه

 ءاملا لوصو دعب وأ جرخيال وأ ابح اهنم جرحال نأ افئاخ هلوصو دعب لاق وأ

 هلوصو دعب وأ هيوه لاح لاق ةلخن و لبجو رادحك ( لاع نم وأ ) قرفلا افئاخ

 ندمم نم ذخأل هلخد راغ هيلع قبطنا نم كلذ ىنعم يفو « توملا فاخ اذإ

 دربلاب باصم ( دوربمو عناجو ناشطعو ) كلذ ريغ وحن وأ ىحر وأ نيط
 ملو ةرارحلاب هفلت فيحخ اذإ رورحلا اذك و ى دربلاب ( هفلت فيخ ) ةرارحلا دض

 قرخ وأ ذش ام الإ اهنم مزاللا شطعلل لب ةرارحلاب توملا دهعي م هنآل هركذي

 فطع ( نمز ضيرم ال ) 0 ثلثلا نم ءالؤه لامفأف “ ةرارحلا ةرثك يف ةداع

 نم هلمشي ال نمزلا ضيرملا نأل ى ةرياغملا نم اهنيب امل داعيو شارفلا مزل نم ىلع الب
 هجئاوحل جرخي وهو داعي الو شارفلا مزلي ال هنأل داميو “ شارفلا مزل

 باصم يأ ( جولفمت ) اهب يشي وهو هتفعضأ ةلع هتمزل يذلا هنال
 دسنت يمغلب طلخ بابصنال ندبلا يتقث دحأ ءاخرتسا وهو جلافلاب

 اهظفل يتلا ظافلألا نم جولفم نوكي نأ زوجيو “ حورلا كلاسم هنم
 (دعقمو ) “ خلا هندب يقش دحأ ىخرتسا يذلا يأ لعاف اهانعمو لوعفم
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 تحص ام لكلا نم ءالؤه لعفف ،لولسمو موذجمو نوطبمو مرهو

 . مهلوقع

 ص ( نوطبمو مرهو ) ى ةقلحل وأ اهيف ةلعل وأ هيلجر عطقل مابقلا نع عونمم يأ
 ثلثلا نم هلاعفأف نوعاطلاب باصملا امأو “ هيف ةداع نطبلا عجوب باصملا

 الب تابوطر هنطب نم جرخي نم ( لولسمو ) “ حاكنلا يف مدقت ( موذجو )
 وأ ماكز وأ ص ةئرلا تاذ وأ « بنجلا تاذ هبقعت ةحرق هتئر يف وأ ى هنم ةدارإ

 ثراولا ريغل ( لكلا نم ءالؤه لعفف ) ةئداه ىمح همزلتو ليوط لاعس وأ لزاون
 محلوقع تلاز ىتمو ى مهلوقع ةحص ةدم يأ ( مهلوقع تحص ام ) ص ثراوللو
 ى لكلل زاج لوقي ام زيمو اهضمب حص ىتمو “ هربغو ثراولل مهلاعفأ تلطب

 هجئاوح تمج رو داعيو شارفلا مزل نم دحي هب نوريصي ضرم مهل ثدح ىمو

 دريو اضيأ هل ةحيحص وأ ثراولل ةلطاب ثراولا ريغل ثلثلا نم مهلامفأف ى هربغل

 . رم ام "دح ىلع ةميقلا وأ رعسلا ىلع ةدايزلا

 عاب نإ الإ ءارش الو عيب الو ةيطع الو توملا دنع كرت ال : « رثآلا » يفو

 رحبلا وأ برحلا يف نم اذكو ؛ هلايع ةنوؤمل نإو « هيلإ جاتحي امل هضرم يف

 نمم مهوحنو لولسملاو جولفملاو موذحملا لعف زاجو ى اقرغ هب فاخي ام هل ضرعيو

 ةيصولاب رمؤي نه دح : ليقو ى ثراولاب آرارضإ اودصقي مل اذإ بهذيو ءيجي
 هالولو هتوم هضرم نم فاخي نم وه ضيرملا مكحي هاياطعو هاياصو يف هبلع مكحيو

 زييجتلاو رفسل جورخ دنعو ضرم يف ةيصولا تبدنو ى ىصوأ الو قدصت ام

 يهو:ضعب لاقو ص ةعمج لك اهب رمأي ناكو لضفأ و مزحأ ةحصلا يف يهو برحل

 لاط يذلا ميقسلا : ليقو ڵ رحبلا بوك ر دنعو فوخم ضرم لك يف ةبجاو
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 هتحص ىجرت نمم مهوحن و مومحملا و لولسملا و بوبحلاو موذجملا و جولفملاك همققس

 الإ مهتعبابم الو مهتيطع رم اك زوجت ال امهوحنو نوطميملاو ممربملاو حيحصلاكف

 . هنم دب ال ايف

 : ليقو “ عبرلاب : ليقو “ لقأو ثلثلاب ىصو امنإ : « ناويدلا » يفو
 ىلإ هلاعفأ عجرت يذلا ضيرملاو ى كلذ ريغ : ليقو “ فصنلاب : ليقو « سلاب
 توملا هيلع فاخي نم : ليقو ى هسفنب جرخي ال يذلا شارفلا بحاص وه ثلثلا

 نمف ماق اذإو رحبلا مقي مل ام لكلا نم هلاعفأ ةنيفسلا بحاصو هسفنب جرخي ملو
 نم ركسملا يف ناك نم لاعفأو رحبلا لخد نيح نم ثلثلا نم : ليقو “ ثلثلا
 شويجلا تءارت اذإ : ليقو « ثلثلا نمف اوقتلا نإو “ شويجلا قتلت مل ام لكلا

 ضرألا هتعلب نمو ماوهلا نم هريغ وأ عبسلا وأ لسلا هلمح نمو “ ثلثلا نمف

 وأ لتقلل أيهت نم وأ بولصملا وأ هلتق دارأ نم هدرط نمو « ثلثلا نم هلامفأف

 فلتلا هيف فاخي يذلا دحلا غلب اذإ دربلا هيلع بلغ يذلا وأ عئاجلا وأ طاسلل

 ءاصيإلا لضفأو ص لكلا نم : مهضعب لاقو ى ثلثلا نم هلامفأف هسفن ىلع
 . ةامحلا يف صلختلا

 ؟ لضفأ ةقدصلا يأ :هللا لوسر اي : لع يبنلل لجر لاق » : ةريره وبأ لاق
 ىتح له الو رقفلا ىشخت و ىنفلا لمأت صيرح حيحص تنأو قدصتت نأ : لاق
 يفو ص )١' « نالفل ناك دقو اذك نالفلو اذك نالفل : تلق ى موقلحلا تفلب اذإ
 راص دق هب ىصوأ ام نأ نالفل ناك دق ىنعمو “ حيحش حيحص تنأو : ةياور

 ( ١ ) يذمرتلا هاور ٠
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 ى ثلثلا ىلع داز ام لطبأ ءاش نإو ى هتميق وأ هلثم ىطعأ ءاش نإ هدي يف ثراولل

 اثلث هل ىصوم ديرب نأ 17 > فثراولل ةمصرلا تناك نإ هلك هلطبأ ءاش نإو

 ةحصلا يف قدصتلانأ ةلالد ثيدحلا يفو ى هل ردقلا ريدقت ىلإ ةراشإ ناك لخدأو

 . توملا دعب وأ ضرملا ف هنم لضفأ

 لثم هتوم دنع قدصتيو ىقتعب يذلا لثم » : فلل هنع ءاد ردلا يبأ نعو

 سروصعي : هفرتلا لهأ ضعب يف فلسلا ضمب لاق « ء عبش اذإ يده يذلا

 اهيف نوفوسيو ةايحلا يف ينعي مهيديأ يف يهو اهب نولخبي ى نيترم مهلاومأ يف هللا
 . توملا دمب ينمي مهديأ نم تحرخ ادإ

 )١( هجام نبا ءاور .
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 باب

 وأ ةمولعم امإ يهو لاومألا باقرب ةيصولا زاوج ىلع اوقفتا

 نيعم نادف ءاصيإك نيعتملاف : ال وأ نبعتم امإ ةعولعملاف > ةل وهحم

 . > اذك هنم جرخي نأ

 ( باب )

 ةيصولا هب زومت ايف

 يأ ( يهو ) اهسفنأب يأ ( لاومألا باقرب ةيصولا زاوج ىلع اوقفتا )
 ةمولعم امإ ) ناةدف ءاصيإك : هلوق لىلدب لاومألا باقر دارملا سيلو ةيصولا

 (نيعم نادقب ءاصياك نيعتملاف ى ال وأ نيعتم ) ءاصيإ ( امإ ةمولعملاف « ةلوهجت وأ
 ةيمستب وأ ًادعاصفنانبعم نائيش اذك و « هلام نم هنيعي ءايشألا نم ام ءيشب وأ
 ةاكزلاو تارافكلاك ( اذك )ابنم وأ اهنم وأ ( هنم جرخي نأ ) كلذ نم

 مماردلا وأ ريناندلاب هفصن عابيف ‘ تارافكلل ينادف فصن : لوقي نأ لثم جحلاو
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 بون وأ رادب وأ نوزوم وأ ليكمب وأ هنمثب وأ هب قدصتي وأ

 انيع اذكب ءاصبإلاك نيعملا ريغو ةفص وأ ةدهاشم ملع نإ ةباد وأ

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ان وزوم وأ الىكم وأ

 وأ تارافك هلك دقني نأ وأ تارافكلا ددع نم ىمس ام هب دفني ام يرقشيف

 : لوقي وأ ى ةوسكلاو ديبعلاو ريمشلاو ربلاك تارافكلا يف ىطعي امب عابي

 نم اذكو اذك هب دفني امهريغ وأ ارانيد وأ امهرد اذك و اذك هنم جرخي

 وأ ى نادفلاب يأ (هب قدصتي وأ ) “ يفكيو زوجي ام لعفيف اهريغ وأ تارافك

 ريفب زيجأو « اهب قدصتيف مهاردلا وأ ريناندلاب عابيف ه ( هنمثب وأ ) ةيمستب
 نأ ىصوأ نإ انوزوم وأ اليكم سيل امم نادفلا ريغ اذكهو مهاردلاو ريناندلا

 اذإ الصأ ولو هسفن هب قدصتي نأ زيجأو ى هنمثب وأ ، هب قدصتي وأ هنم جرخي

 قدصتي نأ ةيمستب وأ ( نوزوم وأ ليكمي) ءاصيإك ( وأ)<هب قدصتي نأ ىصوأ
 يتفرغ يف يذلا يريمشك كلذ وحن وأ اذك هب دفنيف اذك هنم جرخي وأ ى هب

 تاراتفكلا يفىطعي هوحن وأ اقسو اذك و اذك هنم جرخم وأ تاراتفك ىطعي نأ

 ءاصيإك ( وأ)«اذك يف ةميقلا دفنتو اذكب عابي وأ ريعشنم هتمزل ةاكز يف ىطمي وأ

 ةنيدمب وأ ماشلاب يل رادك ( ةفص وأةدهاشمب ملع نإةباد وأ بوث وأ راد)وحن( ب )
 ةمباتمب قلعتي ام اذه « دوجوم بئاغ ةيصولا تقو يف وه امم للع هللا لوسر

 خيشلا مالكل فلاخ وهو هسفن يف حيحص مالك وهو « للا همحر فنصملا مالك
 نتمملاف اذكمه خيشلا مالك راصتخاو ء قدصاملاب هعم دحتم رهاظلاب هللا همحر

 لاكي ال امم هنمثب قدصتي اذكب وأ اذك هنم جرخي نأ فورعم نادفب ءاصيإك

 انوزوم وأ يكم نإ هب قدصتي اذكي وأ ى بوثو ةبادو رادك نزوي وأ
 وأ هذهل ةيواسم ةرابعب ىنعملا اذه يدؤي ام وأ ةفصلاب وأ ةدهاشملاب نييعتلاو

 ( نوزوم وأ ذايكم وأ انيع اذكب ءاصيالاك نيعملا ريغو ) “ راصتخإلا ةديدش

 لك نم ةعبرأو ةثالثك رثكأ وأ نيمهرد وأ نيرانيد وأ مهرد وأ رانيدك كلذو

 نأ ادعاصف ةيقوأك و رثكأو نيلطرو لطرك و رثكأ و نيدم وأ َدمكو هنبي ددع
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 وهو ةفصب ملحي الو دهاشي ال ام لوهجملاو دحأ ىلع هل نيدب وأ

 لمج وأ همنغ نم ةاشب هئاصبإك لصفنملاف \ لصتم وأ لصفنم امإ

 ص كلذ وحنو هليخ نم ةلخنب وأ هلبإ نم

 ىلع هل) ةعابت وأ ( نيدب وأ ) « اذكل هلام نم اذك نم وأ هلام نم كلذ جرخي

 ريغ يهو ةمولعم نيملا نوكت فيك : تلق نإو ‘ كلذ نم ةيمستب وأ ( دحأ

 ناك ولو رادقملا ةمولعم يه : ُتلق ؟ نيدلا اذك و نوزوملاو ليكملا اذك و ةنم

 تنزوي وأ لايكم يأب ليكي وأ دارأ رانيد يأ وأ مهرد يأ يطعي نأ يزجي

 ( لوهجملا ) ءاصيإلا ( و ) دارأ هلام يأ نم ميرفلا يطعي وأ دارأ نازيم ياب

 الام ) هل مدقت ام ةبسانمل ةلوهجملا ةيصولاو يأ : ةلوهحملاو : لاقي نأ ىلوآلاو

 نم دبعب(هناصيإك لصفنملاف “ لصتم وأ لصفنمامإ وهو ةفصب ملعي الو دماشي

 نم لغب وأ هرقب نم ةرقب وأ ى ( هلبإ نم لمج وأ همنغ نم ةاشب ) وأ “ هديبع
 هنطب يف همأ نع لصفنم لوهجم نينجلا نإف ى ةنم ةمأ وأ ةباد نينجي وأ هلاغب

 حمرو فيسك ( كلذ وحنو ) هتانوتيز نم ةنوتيزب وأ ( هليخن نم ةلخنب وأ )
 وأ عون ددمت كلذ نم ددعتمو رححو بابو ةلسلسو ةيشخو ةلفو ةمصقك و

 . ةيمستو درف ددعت

 امب لقي ملو اهبهو وأ اهعاب وأ ليبسلل ةلخنب ىصوأ نم : « جاتلا » يفو
 . ھ اال عبت وهف ضرألا نم حالصو قيرط و ىقسم اهل و قحتست

 نيب قرفلا ام :تلق نإو ث ةبه اهنإ :خيشلا لاق اك ةبه اهنأل كلذك ةيصولاو

 :ه تاق ؟ هلام نم رانيدب هئاصيإ وحنو همنغ نم ةاشب هئاصيإ وحن
 ع رادقملا طوبضم ريغ همنغ نم ةاشك الوهجم ىمسملا مسقلا اذه نإ

 نم كلذ ريغوةنيمسلاو ةليزملاو ىرغصلاو ىربكلا ىلع قدصت ةاشلا نأ ىرت الأ
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 . ..... .... ...طسوألا هل ىصوملل لهف

 ى رادقملا طوبضم نيعم ريغ امولمم هامس يذلا مسقلا نم هوحنو رانيدلاو تافصلا

 لاعتسالا يف اذاش اهدحأ نك ملو نازيملاو لايكملا وأ رانيدلا عون فلتخا ولف

 لوهجملا نم ناكلمورلا لطرو رئازجلا لطرو سنوت لطرب ةلماعملا رثكت نأ لثم
 خيشلاك اضيأ خيشلا لثمو ص لوهجملاب ةيصولا لطبت : لبقو ، همنغ نم ةاشلاك

 نمو : الاق ذإ ريعشلاو حمقلاب لصفنملا لوهجملل هللا مهمحر ركب نب دمح نب دمحأ

 فلتخي ال امولمم نازيم وأ الايكم رك ذءاوس “نانّعي ريعشلاو حمقلا لثم بحلا

 ركذ وأهدنع انوكم مل وأ رثكأ وأ ناعون هدنعو ريعشلاوحمقلا عون نيعي مل نكل

 ص كلذ وحن وأ رب ةعصق وأ ريمش ةفقك افلتخم ءانإ وأ المتحم انازيم وأ الايكم

 هلوق : ةتس وبأ لاقو “ ةطسوتملاو ةريبكلاو ةريغصلا ايهنم ةفقلاو ةعصقلا نإف

 هحمقو نيعتملا ريغ يف خبشلا مالك نأل ص رظن هيفو هنم ليك وأ هلك يأ حمقلا لثم
 ءيشلا ( هل ىصومال لهف) كلذ دعب هلوق هبساني ال ادودحم ناك هب ىصوأ اذإ هلك

 دجيال ايهنيب حلصلاك نوكيف « هل ىصوملاو ثراولا نيب الدع ( طسوألا )

 ولو ث طسوألا يف اهنم لكل ةمكحلاو ىندألا ثراولا ىلع الو ىلعألا هل ىصوملا

 رومألا ريخ »ه :قلع هلوقل ىلعألل هل ىصوملاو ىندألل ليمت ثراولا سفن تناك
 كلذنيب ناكو : لاقو" 'چ ركب الو “ض راف الف : ىلاعت لاق دقو'١)ءاهطس وأ
 ذخأيف ىلعألا ىلع هل ىصوملا الو ىندألا ىلع ثراولل ةنيب ال هنألو ، '"ه اماوق

 طسوأآلابحلاو طسوألا نازيملاو طسوألا لايكملا وطس وألا بوثلا وىطس ولا ةبادلا

 ةعصقلا أل امو كلذ وحنو طسوألا ريعشلا نمىطس ولا ةعصقلا ألمي امو كلذ وحنو
 نإو٤الصأ نكيل وأكلذنمناعون وأعاونأهدنعناكاذإطس وألا ريعشلازمىطس ولا

 ٠ دواد وبأو ملسم هاور ) \ (

 . ٦٨ : ةرقبلا ( ٢(

 )٣( ناقرفلا : ٦٧ .
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 لصتملاو ، فالخ ؟مسالا هيلع عقي ام وأ هيف بيع ال ام وأ

 اهلجر وأ ةنيعم ةاشك نم سأرب هئاصيإك

 يف درب بصعلا نأل “ ىندأ ناك ولو ( هيف بيعال ام وأ ) ؛ هنمف دحاو ناك
 تناك اذإ ةيصولا وهو هبف ةضواعم ال ام سقف ةضواعملا اهب دوصقملا دوقملا

 نيب بيعب درب ال هيف ةضواعم ال ام ناك ولو هل ىصوملاو ثراولا نيب ةرجاشملا

 هرك ولو اذكهو ظيلغ ربغ ريمش و نسلا ةريغص ةاش هنوطميف هذخآو همطعم
 ' طقف بيعملا هدنع ناك نإ الإ ءام هدسفأ ًاريمش وأ نانسألا ةعولقم ةاش ال
 يف وأ هلك دلبلا يف ابيعم ءيشلا كلذ ناك نإ اذك و ى هنم ذخأي هل ىصوملا نإف
 نكي مل وأ الصأ هدنع نكي مل نإ هنم يطعي هنإف توملا تقو نامزلا كلذ
 قالطإل ىندأو بيعم ناك ولو ( مسالا هيلع عقي ام وأ ) “ بعملا الإ هدنع

 نأ ىلع ءانب لضفإلا هل : ليقو ؛ لوآلا حيحصلاو ( فالخ ) مسالا يصوملا
 . لمك الل فرصنا قلطأ اذإ درفلا

 نهطسوأ : ليقو “ نهلضفأ هلف هيراوج نم ةيراجي ىصوأ نإ : « رثألا » يفو
 باب يف لاق ذإ اذه دعب لوآلا لوقلا ىلع خيشلا رصتقا دقو 4 نهاندأ : ليقو

 انركذ دقو ةنيعم ريغ ةلوهجم ةيصو هذه نأل : هصن ام مالك دعب برقألا ةيصو
 لوق رايتخا ىلع لدي اذهف « خلا اهيف طسوألا ةثرولا ىلعو ى مدقت ابف اهزابوج
 ددعب ىصوأ نإو ؛ طسوألا ةميق هلف لوهجمب ىصوأ اذإ : ليقو ى طسوألا ذخأ

 ىطعأ اهضعب جتن نإو ى اهجاتنب اهطس وأ نم ىطعأ هدعب نجتتو ههايش نم
 : لبقف ع ريمب وأ لمجي ىصوأ:نإو ، تجتن نإ اهجاتنب اهطسوأ نم ارشع
 نأ يدنع يذلاو ى ركذلا : ليقو “ ىثنألاو ركذلا نالمشي نامسالا ناذه

 لصتملاو {» زاجم قالطإلا اذه ريغو ركذلا ىلع لمجلاو اهيلع قلطي ريعبلا
 وأ اهيلجر وأ (اهلجر وأ ةنيعم ةاشكنم سأرب ) وأ ةرجش نم نصغب ( هناصياك
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 . . . . .. . هلاصفنا لبق زجي ل اهدلج وأ

 اهبنذنم وأ اهطسو ىلإ اهسأر نم وأ ( اهدلج وأ ) اهلك اهلجرأ وأ اهلجرأ ةثالث
 هلاصفنا مدمل الهج كلذ يف نأل ( هلاصفنا لبق زجي مل ) كلذ وحن وأ اهطسو زإ

 امو ىكذت لهو ىكذت ىتم نافلتخيو ى عطقلا نوكي نبأ نم ققحتيال ذإ
 وحن وأ اهنبل وأ اهفوص وأ اهدلو نمكلذ ريغ وأ لج رلا وأ دلجلا وأ سأرلابوني

 .؟ كلذ

 ك فاضمو 0 عدومو ى مولعمو ى مهبم : ةسمخ اياصولا لوصأ :« رثألا » يفو

 فرمي امم كلذ وحن وأ دبع وأ بوثب وأ مهرد فلأب ءاصيإلاك مهبملاف ى لوصفمو
 الف فلت نإف كلذك ص هوحن وأ دبع وأ ةنيعم ةلخنب ءاصيإلاك مولعملاو ى ةفصلإ
 نع جرخ نإو .“ ضقن وأ داز هثلث هلف هاوس لاملا فلت نإو “ هل ىصومل ءيش

 نم ةلخنب وأ هديبع نم دبعب ءاصيإلاك فاضملاو ؛ هيلعف صقن امو هلك هلف ثلثلا
 هل ناكو ةميقلاب ذخأ هسانجأ تفلتخا نإو ‘ طسوألا هلف هبايث نم بوث وأ هليخت

 وأ هذه هتلخن وأ هراد يف مهرد فلأب ءاصيإلاك عدوملاو؛هل عقي ام ردقب اهنم ءزج

 الف هذه هضرأ يف ةلخنب وأ اذه هدبع يف مهارد ةرشعب وأ اهيف دبع وأ بوث

 هل ءاصيإلاك لوصفلاو ؟ تلطب تفلت ناو ص نيعملا يف الإ اذهب ةيصولا تبثت
 حرص ام امهدحأ نامسق هب ىصوملاو ؛هنم ىمسمب وأ هلام رشع وأ عبر وأ ثلثب

 اذك و ى اهمبتي اهبرش نإف “ةرجشلا وأ ةلخنلاب ءاصيإك امبت لخدي ام رخآلاو هب
 . يقسو ممرحل ضرأ نم هقحتست ام

 ننرأ هلف تمقو مث اهغلتسامف هضرأ نم ةلخنب هل ىصوأ نإ : « جاتلا ه يفو
 حلاص ةدحب ناك نإف ى لسفلاو ناصغألا نم عبتي ام كلذ نمو ى اهناكم سرفي

 دعب ثدح :هلىصوملا لاق نإو ى عبت الإو عبتي مل توملا لاح سرفلا وأ لسفلل
 ثراولا فلح رهظي مل نإو ‘ نكمأ نإ هلوق لوقلاف دعب كلذل حلص وأ توملا

 "رقملا ركنأ نإو “ عيبلا يف كلذ لثمو « كلذل حلاص ريغ توملا لاح هنأ
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 وأ ديبع ةمدخو رود ىنكسو رحش ةّلغك عفانملا يف اوفلتخا و

 رشع هنانج راثب دحأل ىصوأ نمف ، ضرأب ءانبو سرغو باود

 ناتس ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

 مساقتف لخنلا محم تناك نإ الإ عرذأ ةثالث اهلف يصؤملا ثراو هلثمو ضرألا

 اذإو ى ةثالثل عجرتف رشع ةتس نم رثكأ امهل حلصي ناك نإ الإ اهيلي ام عم ضرألا

 وأ ةلخنب ىصوأ نإو 2 ةيصولاك كلذ يف ةبحلاو اضيأ هبرش هعبت نانج ىصوأ

 ةبحلا يف اذك و ةثرولل ةكردملاو هل ىصوفللف كردت مل ةلغ اهيفو ضرأ وأ ةرجشب

 . تكردأ ولو هل ىصوملل اهنأ ديعس وبأ راتخاو ى توملا موي كاردإلا ىلإ رظنلاو

 ثرحو ( رود ىنكسو رجش ةلغك عفانملا ) ب ءاصيإلا ( يف اوفلتخاو )
 ذخأيف هريغ نامدخي وأ هدنع اهمدختسي ( باود وأ ديبع ةمدخو ) ضارأ

 لام كلمي دبعلا نإ لوق ىلع هل بهو وأ هل هب ىصوأ ام يهو دبملا ةمذو ةرجألا

 ةطايخو موداقب ةراجن و ضرأ ف يأ ) ضرأب ءانبو ) ضرأ ف ( سرغو (

 يه لب لاملا سفنك ةمفنملا نأل ى اقلطم زوجي : ليق “ كلذ وحنو ةربإب

 اهدوجول ةيصولا تقلعت نكل دحوت ل ولو يهو لاملا سفن نم تاذلاب ةدوصقملا

 لح اذإ زاوجلا طرشلاو عيبلا يف حيحصلا نأ عم طرشو عيب نم ىلوأ يهو

 ىرمملا ثيداحأ و يدنع حيحصلا وه ةعفنملاب ةيصولا زاوجو ملعو طرشلا كلمت

 ريغ مودعملاو « ةمودعم ةعفنملا نأل اقلطم زوجي ال : ليقو ث هيف صن ىبقرلا و

 هدربو « ريغلا لامب ىصوأ هنأك و ، كلمي مل اب ىصوأ دقف اهب ىصوأ اذإف « كولم

 بحاصل ةعفنملاو ى الف الإو زاج لجأ نإ : ليقو ى ىقرلاو ىرمعلا ثيداحأ
 نإ نكل كاهبر اهملقي نأ اهبحاص دجي الو ى اهبحاصل ءانبلاو رجشلاو ضرألا

 رجشلا علقي ال : ليقو “ لجألا دنع اهملق هل لجأ نإو امهددجي نأ دجي ملالاز

 لقأ وأ ( نينس رشع هنانج راثب دحأل ىصوأ نمف ) ‘ ضرألا ةميق هل نكلو
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 كنع ثرا ول مزلو > كلذب هل كحي الف > تاف هر اد ىنكس وأ

 ص هتومل ةيلاتلا نينسلا يف هذخأيو ى ثلثلا هعسو نإ زوجو ى هللا

 ٠ ٠ ةمدخلا كرت وأ اهضعب ف وأ اهيف هرامث تمدع نإو

 ليجأتب كلذ ريغب وأ رثكأ وأ لقأ وأ ارشع ( هراد ىنكس وأ ) رثكأ وأ

 وأ لجأ ( كلذب ) هل ىصوملا وهو دحأل يأ ( هل كحي الف ) يصوملا ( تامف )

 مكحلا مهضعب زاجأو يأ ( زوجو ى هللا دنع ) هلك ( ثراولا مزلو ) لجؤي م
 ؛ماقملا اذه يف خيشلاهركذي مل لوقلا اذهو“هللا دنعل زاج اك « اضيأ هلك كلذي هل

 خيشلا هركذو ى اهيف اوفلتخا دقف عفانملاب ةيصولا امأو : هلوق هيلع "لد نكلو

 وأ تيبلا وأ رادلا هذه ىنكسب لجر ىصوأ نإو : « رثألا » يفو : هلوقب دعب
 (ثلثلا هعسو نإ ) زوجي ال كلذف ه مسي مل وأ لجألا ىمس هيف نكسي ام عيمج
 هلك ثراولا مزلي مل ثلثلا هعسي مل نإ هنآل ثراولامزل:هلوقلو زوج : هلوقل لديف
 كلذ زيجيو ىهلا نيبو هنيب اهف هضعب همزلي لب “هلك ضعبلا كلذ هزجي ملو“هللا دنع

 تفاإو : « رثألا » يفو : خيشلا لوق يف دارم ثلثلا ديقو ى طقف هضعب ضعبلا
 راثلا نم ركذ ام ذخأي يأ ( هذخأيو ) رادلا هذه ىنكسب لجر ىصوأ

 دمب اهنأ يصوملا نيع نإ ( هتومل ةيلاتلا نينسلا يف ) امهريغ اذك و ى ىنكسلاو
 ؛ءاشي اك هدعب اهنأ نيبي ملو لاصفنا وأ لاصتاب هدمب اهنأ نيعي مل وأ لاصتاب هتوم

 . ةنسلا نم لقأ ةدم لك اذك و “ نيع ام ىلعف نّسع نإو

 يصوأ ةعفنم لك نم راملا ريغ ا ذك و « نادفلا راث يأ ( هرامث تمدع نإو )

 يأ ( اهضعب يف وأ ) لاجآلا نم اهريغ اذك و “ نينسلا رشع يف يأ ( اهيف ) اهب

 يذلا دبعلاب ةمدخلا ى ( ةمدخلا كرت وأ ) ددملا رئاس ضعب اذك و « رشعلا ضعب

 دنع اهتمدمجب وأ اهب ةمدخلاب هل ىصوأ يتلا ةبادلاب ةمدخلا وأ هتمدخب هل ىصوأ
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 يف وأ اهيف ثراولاب ال اعنم وأ امهلحم هنم ذخأ وأ اهيف ىنكسلاو امهلحم

 ةيلاتلا نيعي مل نإ : ليقو ث ءيش ةرشعلا دعب هل نكي مل اهضعب
 ال انركذ امب ىصوأ نإو ،نيع نز فالخ الو ى اهدعب ايف هلف هتومل
 نإ اياصولا عم هيف لوزنلاو ثلثلا ىلإ رظنلاب زوجو ، عنم ؛ ليجأتب
 ام طاحأو لجأ نإ اذكو 2 تناك

 امم كلذ ريغ وأ سرفلا وأ ءانبلا وأ ( ىنكسلا و ) أ ةرجألا ذخأنف « هريغ
 ىصوملا نم يأ ( هنم ذخأ وأ ) ى اهضعب يف وأ ( اهيف ) عفانملا نم هل هب يصوأ

 ءانبلاو سرفلاك عفانملا رئاس اهلثمو ى ىنكسلاو ةمدخلا لحم يأ ( ايهلحم ) هل
 ذخأ يذلا ناك ءاوم ى تالآلاك كلذ وحنو ةنيفسلاو ةبادلاو دبعلا ةمدخلا لحمو

 وأ ) : هلوق يف اذكو ص كلذ ريغ وأ هل هنأ ايعدم وأ اطلاغ وأ رئاج كلذ
 ذخأ هعزانت ( اهيف ثراولاب ال ) ثراولا ريغب عنملا وأ ذخألا ناك نإ ( اعنم

 نينسلا دعب دارأ وأ ( ةرشعلا ) ماوعألا ( دعب هل نكي مل اهضعب يف وأ ) اعنمو
 اقلطم ثنؤملا ددع ثينأت ةغل ىلع وأ ماوعألا ىنعم نمضتل ءاتلاب هنرقو رشعلا
 ام هل ددجي نأ همزل هذخأ وأ ثراولا هعنم ولو ( عيش ) دودمملا فذح اذإ

 ( اهدعب ايف ) هددع ( هلف ) قلطأ لب ( هتومل ةيلاتلا نيعي مل نإ : ليقو ) تاف
 نإ فالخ الو ) ريخأتلا ىلع هل ىصوأ وأ ث ريخأتلاو بيقعتلا نيب هرسخ اذإ اك

 نم هوحنو ( انركذ امب ىصوأ نإو ) ‘ اهدعب هل ءيش ال هنأ يف ةيلاتلا ( نتيع
 الي ضمب هزاجأ يأ ( زوجو ) ضمب هعنم يأ ( عنم ليجأتب ال ) ى عفانملا

 ( هيف .لوزنلاو ) هرابتعاب يأ ( ثلثلا ىلإ رظنلاب ) لجأ اذإ هذيجي اك ليجأت
 لزن نكت مل نإو ث ( تناك نإ اياصولا عم ) ثلثلاب لاملا يف لزنيو ةصاحلاب
 ام طاحأو لتجأ نإ اذكو ) ، ثلثلا غرف ةدملا تلاط نإ هنأل ص ثلثلا يف ثلثلاب
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 . .. . اهعم هيف لزنيو ثلثلا زواجي ال هلامب هب ىصوأ

 لزنيو ثلثلا زواجي ال ) هنإف ( هلامب ) لاومألا باقر وأ عفانملا نم ( هب ىصوأ
 يفلزن اياصولا نكت مل نإو ؛ اياصولا عم يأ ( اهعم ) ثلثلاب ثلثلا يف يأ ( هيف
 كلت رمثت مك يردي ال هنإف “ةدمةتلغب هل ىصوأ اذإ لزني مل رظنا 2 ثلثلاب ثلثلا
 ىندألا وأ طسوأآلاهل ربتعي هلعلف“ ثلثلا يف هب هل لزنبف ةدملا يف ةرجشلا وأ ةلخنلا

 اهنأ كلذ :دمب لاحلا فشكني دق هنأ الإ ص ةرورضلل فالخلا ىلع لضفألا وأ
 ابهتداعو اهلاح بسحب اهرامث نوردقي مهلعلو ى ردق امم رثكأ وأ آلقأ ترمثأ

 نأ ثلثلا يف لوزنلا ىنعم نإف “ هفالخ فشكني دق ناك ولو اهب لزنيف ةرورضلل

 ةميقلاضتو“ضورملاولوصألا نم يصوملل ام عيمجو هنم عافتنالاب ىصوملا موقي
 هل ىصوملا صصاحيف “ هلك كلذ ثلث مك رظنيف مهاردلاو ريناندلا نم هلام ىلإ

 يصوأام عفتنا هبان امف س اثلث ناك يذلا رادقملا كلذ يف ثلثلا باحصأ عمعافتنالاب

 رادلايف نكسيف ريناند ةرشع ثلثلا نم هبوني نألثم هرادقم ىلع هب عافتنالاب هل

 هترجأ نم ذخأي ىتح سانلا دنع مدختسي وأ ريناند ةرشع اهءارك نوكي ةدم
 وأ ةلخنلا نم لفتسي وأ ةرشع هرجأ نم نوكي ام هدنع همدختسي وأ ةرشع

 اهب هل ىصوأ يتلا ةدملا تناك نإو ى اذكهو ةرشع هتميق ام ضرألا وأ ةرجشلا

 لجؤي مل نإ اذك و ع صصاحو ثلثلاب ثلثلا يف لزن ديزت وأ هلك ثلثلا ىلع يتأت
 ءاصيإلا زيجم دنع هبان ام رادقم عفتنيو صصاحيو ثلثلاب ثلثلا يف لزني هنإف هل

 . ثلثلا ردقبعفتنا همصاحت ةيصو الو ثلثلاب لزني ناك اذإو « لجؤي ولو ةعفنملا

 كلذ نم ناك ام : كلذ وحنو ةلغلاو ةمدخلاب ةيصولا يف دمحأ خيشلا لاق

 هريغ اياصولا نكت مل اذإ هل ىصوملا هوطعيلف ثلثلا رادقم هنم اوعمجيلف امولعم

 ةميق يف هل ىصوملا لزن هريغ اياصولا تناك نإو ى اعيبضت مهنم كلذ نوكي الو

 يصوملا هب ىصوأ امهل ىصوملا صصاحيو“اياصولا ردق ىلع ةصاحملاب ثلثلا يف كلذ
 يقب ايف نكت م وأ نويدلاتناك“رثكأ وأ هنم لقأ وأ ثلثلا رادقم كلذ ىف ءاوس
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 ىلع داز ام اوزاجأ نإو ، لكلا نم جرخي ام عيمجو نويدلا دمب ثلثلا نم

 . ثاريملا نم هبان ام الإ مهنم دحاو لك ىلع كردي ال ثلثلا

 فرصتلاو هعببهلو ًادبأهلفةنس همدخن نالفل همالغب ىصوأ نإ : « رثآلا » يفو

 ث طقف هل تناك ةنس هتمدخب ىصوأ نإو “ وشح ةنس همدخي : هلوقو ى همف

 هل ينم ةيصو نالفل اضيأ وهو هل ينم ةيصو نالفل اذه يدبع ةمدخ : لاق نمو

 الإ كرتي مل نمو “ ريخألل كلم وه مث ى هبلع هتنؤمو تومي قح لوآلا مدخ

 اهناهدخي ةأرما ىلع افقو ننرخآلاب ىصوأو مهدحأ هضرم يف قتعاف دبعأ ةثالث

 فقولاو قتملاف الإ و«زاج مهيف بئاغ وأ متي وحن الو ةثرولا زاجأ نإف ى اهتايح
 ثلث نم مهسب قتعمللو مهسب ةمدخلا تاذل برض مهاوس كرت نإف « مهثلث نم

 تاذ ةصحنوكتو“اهتمدخ يف اوتصاحت ثراولا نيبو امهنيب باصأ امف 4 هك ورتم

 ىتعملا ىلإ دريف اهبانميفوتست نأ ىلإ اهردق ىلع رهش وأ موي لك يف ءاركب ةمدخلا

 امو ى مهيلإ در هتبحاص باصأ امم مهيلإ در امم لضف اف ءيشبةثرولاهقحلينأ ىلإ

 !وزاجأ اذإ ال هتميق نمقابلاب ةثرولا هيعستسيفلخ امثلثنم قتعملا بانمباصأ

 :لىقف ى ةثرولا ىلإ دودرم ةمدخلانم اهبانم لكتستنأيقابلا ناكو ةمدخلا ال قتعلا
 يقرظني :لبقو “ناثلثلا مهلو اهثلث اهلف ةمدخلا نم هباهف ىصوأ ايفنوبرقآلا لخدي

 لخدن الو نيثلثلاب ةثرولل ىمسيو هتميق ثلث قتعملل ناك تفوتسا نإف ى مهتميق
 رثكأ قتعملا ناك نإف ى مهيلإ نادبملا عجر تتام اذإف « ةمدخلاب امل ىصوملا ىلع

 هل برضيف فلأ اهتميقو افلأ تناك نإف ى اهتميق نم هتميق مك رظن مهنم ةميق
 افلأ ىوسي مالغو نيفلأ كرت نمو“مهيلإ در تتام اذإف ى امهس ةأرمللو نيمهس
 ىنكسب رخآلو هتقفنب رخآلو هتايح هتمدخب رخآلو هلام ثلثب لجرل ىصوأ و
 نكسلا يذلو هلام ثلث ثلثلا يذل مفد ةثرولا كلذ زاجأ نإف « هتايح هراد
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 مهيلإ عجراضيأتام اذإف .هتيدخ ةمدخلا يذلو مهيلإ عجر تام اذإف « اهانكس

 ثلث نم مهسب هيف ثلثلا يذل برض كلذ اوزيجي مل نإو < مهل لاملا نم يقابلاو

 هل ىصوملاك مهنم الك نآل ص نكسلا يذلو ةمدخلا يذل اذك و « فلخ ام
 دقو ى اياصولا باحصأ عم تيملا لام يف لماك ثلثب هل برضي امنإو ثلثلاب

 وهو يصوملا ثلث يف لكل انبرضف ص ةصاحلاو ةيصولا يف مهل ىصوملا ىوتسا
 يذل عفديو نوسمخو ناتئام وهو مهماهس نم الك باصأ ام انرظن مث فلأ

 هغرفتسي نأ لبق تام نإف ى هيلع يرجيو ةقفنلا يذ بانم فقويو هبانم ثلثلا
 رادلا تناك ىبرإف نكسلا وذ امأو “ ةصحلاب اياصولا باحصأ ىلع يقابلا در

 رهش لك فورمم رجأب اهنكسي هيلإ تملس نوسمخو ناتئام وهو هبانم ىوست
 ىلع لضفلا در هغرفتسي نأ لبق تام نإو « ةثرولا ىلإ درت م هبانم متي نأ ىلإ

 ه. ةثرولا ىلإ ملس كلذ دعب ءيش لضف نإف « اوفوتسي نأ ىلإ اياصولا باحصأ
 هصصاحي ةصحلاب هنكس ناك © هبانم باصأ امم رثكأ رادلا ةميق تناك نإ اذهف

 يفوتسينأىلإ فورعمب ارهش اهنكس ناك ةئامسمخ اهتميق تناك نإف“ةثرولا كلذ يف
 برضي ليقو رادلا ىرج مالغلا ةمدخ يرجت اذك و « ثلثلا نم هبانم باصأام

 مث ثلثلا.نم ايهنم الك باصأ ام ةميقب ةمدخلا يذلو ةقفنلا يذلو :ثلثلا يذل
 لاملا نم هبانم ردقب ةقفنلا يذل فقويو “ هنبح يف هقحتسا ام ثلثلا يذل عفدي
 . ةمدخلا يذل اذك و « هل برض امم ثلثلا نم قحتسا ام ردق نكسلا يذلو

 ثراولاو اموي همدخن هنإف هاوس هل لام الو ةنس هدبع ةمدخب ىصوأ نمو

 وأ ةرهاشمب اهثلث نكس ةنس يراد نكسي : لاق نإ اذك و ى متت ىتح نيموي
 . ةنس اهثلث نكسي : ليقو ى ةموايم

 ةلغب لاق نإو ؤ هتنس كلذ ةلغ ثلث هلف ةنس هراد وأ هدبع ةلغب ىصأ نإو
 قح اهيف دجويال ةرجألا نآل ى امهرجاؤي نأ هل سيلف هراد نكسو هدب
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 يف هل ىصوملا لهأ ناك نإ الإ هرصم نم دبملا جارخإ هل سيلو « هب هل ىصولل
 هرجاؤي نأ يففالخلا ىنعم رادلا نكسو هتمدخ نم جرخي نأ ريتخاو ى هريغ

 وأ همدختسي نأ ىصوأ نإف « هريغ اهنكسيو اهانكس رجاؤي وأ هريغ همدخيو
 :ليقو “ قرف اهنكسي نأو اهانكس : هلوق نيبو ى كلذ الإ هل نكمي مل اهنكسي
 هل ىصوأ نإو ى هل ةرحألاو هتمدخو اهانكسب هل ىصوأ اذإ اهرجاؤي نأ هل

 هل ىصوأ ام اهنم لكل زاج ثلثلا نم جرخي وهو هتبقرب رخآلو همالغ ةمدخب
 اهرمتب رخآللو ةرارغب لجرل وأ ى اهنينج رخآللو ةمأب لجرل ىصوأ ول اك هب
 . لاق اك ناك

 هيلع هماعط و ارهش اديز مدخ هتلغب ورمملو هدبع ةمدخ ديزل ىصوأ نإو

 هايدفي نأ ايبأ نإو ى هتيانج اذك و « ايهىلع هتنؤمو ارهش ورمع نم لفغيو ى هيف

 ريخألا وهلاح ناك ءايدف نإف ى اهيلإ رايخلا :لبقو ى اهتيصو تلطب ةثرولا هادفف
 تمدقت نإف“ هيلإ عجر هادف نإو ى هيلع الف «هك رت نإفهك رتو هئادف يف ثراولا

 هتمدخ لجرل هيلع نأ "رقأ نمو ى اهلاح يهف الإو هيلإ ةلغلا يقاب عجر ةيانجلا
 نمي ىتح فصضف ارهش هتمدخ وأ هتقفن هملع نأ وأ ءيشب سيلف تومي قح

 . نينسلا وأ رهشلا

 ناصصاحتي مث ثلثلايف اتمّوق" هتبقرب رخآلو هدبع ةمدخب لجرل ىصوأ نإو
 الإ هل نكي مل نإ اذك و ى اياصولا رئاسك هنم هلام ةميق دحاو لك ذخأيف ى هف
 هلف برقألل صوي مل نإف ى اضيأ هنم تناك و تموق ةنس هتمدخب ىصوأق دحاو
 . اهاثلث



 < هنحاصل عجر دبعلا لبق تام نإف ى اهبحاصل ةمدخلاو لوألل ديصلاو ثلثلا

 ديزل نأ ىصوأ اذإو ى اه ةياغ ال ناك نإ هتنؤم همف اهبحاص لبق تام نإو
 الف همدخي نأ ىصوأ نإو ى اقافتا تام نإ ديز ثراو مدخ يدبع ةمدخ

 . اقافتا هثراو مدخي

 ىلع هتنؤفف ؛ البقو ى ورممل هتمدخبو دبعلاب ديزل ىصوأ نإ : « رثألا » ينو
 ء دحاو فلخلاف ةمدخلا ثدح نإو ! هترطف اذك و « ورمع ىلع : ليقو ى ديز

 تماد ام اهترمت هلف الإو ى ةرمتلا هلف ةرمت اهبف تناك نإف هتلخ ةلغب ىصوأ نمو

 ةلغب هل "رقأ نإو “ بطحك ةرمتلا ريغ نم لبق ى هل ءيش الو ضرألا يف اذكو

 . تقولا يف هبف ةعارز الو هلام ثلث

 ةرضاحلا الإ هل سيلف اهيف تناك نإ : اولاق دقف ةلخنلا ةرمتب ءاصيإلا امأف

 يناكو : سيمخ خيشلا لاق ى تناك ام اهترمث هلف الإ و ى امل ةرمث لك : لوقي ىتح

 رضاحلا ثلث عم اضيأ لبقتسملا يف هلام ةلغ ثلث هل نأو « كاذ فالخ اذه ىرأ
 اهب هل ىصوأ نإو ى هثراول يهف اهكاردإ لبق تامو هتلخ ةرمتب هل ىصوأ نإو

 ى هتلخ لصألا يذلو ادبأ اهترمث ةرمتلا يذلف ذئنيح اهيف ةرمث الو اهلضأب رخآلو

 نإو ى لصألا يذل عجرت : ليقو ى هثراول يهف طقف ةرمثلا وذ وأ امم اتام نإو

 هلو هبر هب ماق الإو كل يهو هرمعاف تئش نإ ةرمتلا يذل ليق هترامع يف افلتخا

 نإو ى ةمهبم ةرمثلاب ةيصولا تناك نإ اذهو “ لودعلاب هرمع ام ردقب اهيف كيلع
 بحاص ىلعال هبلع كلذ نإ : ليقو 0 هبر ىلع هترامع نإ : ليقف ةدودحم تناك

 وأ اهقساف تئش نإ : ةلخنلا بحاصل لاقي نأ سيمخ خيشلا راتخاو ى لصألا
 كردأنإف عرز اهبضرأب ىصوأنإو“اهعد وأرمثتل اهقسا :ةرمثلا بخاصلوءاهعد
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 عبات وه:ديعس وبأ لاقو ى امل عبات هنإ :يصوملا لاق نإ الإ هثراول وهف هتوم موي
 ص عبات وهف كردي مل نإو ى هانثتسا نإ الإ عبات هنإ لقي مل ولو كردأ ولو اه

 تاسم مث تمطق ىتح اضيرم لزي ملو لخن ةرمثب ضيرم ىصوأ نرإو
 يصوملل يقابلاف اهرثكأ لك أ دقوتام نإو ى عجر نإ الإءاصيإلا موي اهيف ام هلف

 تام مث اهضعب وأ اهلك أو ترمثأ دقو الإ تمي ملو ذئموي ةرمت اهيف نكت مل نإو

 ايف اهريغو يه هل تناك ةكردم اهيف تناك نإو « لبقتسم يف رمثت ابف ةيصولاف

 نكسب هل ىصوأ نإو ، هعيمج نم تومنأ ام هلف هلام ةلك أمب هل ىصوأ نإو “ ليق

 ادبأ لخت ةلغب هل ىصوأ نإو “ زاج توع نأ ىلإ وأ يبح ام هلام ةلغو هتيب

 ى هملع اهحالصل ةقفنلاف اماع لمحت ال تناك نإف ى هل اهمفن نأل هيلع اهحالصف

 برليقابلاو اهلمحنم هتقفن ىفوتسا تلمح ىتح ةلخنلا بحاص قفنأو لمفي مل نإف
 ىلع ةقفنلاف ةنيعم نينس ةلغلاب ىصوأ نإو : ليق مك اح هلمف اذإ اذك و « ةلفلا
 ىلإ رظنلاب يه : ليقو ى ةلغلا يذ ىلعف ةياغ الب .تناك نإو ى ةلخنلا بحاص
 عقو اذإو ى اهب ةلخنلا بر ذخؤي كلذ مايأ يفف ةرمث الب ةلغلا حالص بجوم

 دحأل ىصوأ نمو “ اهدحو اهف ناك نإ ةرمثلا بر ىلعو اهيلعف امم اهتعفنم

 هيلإ عفدتف مهضعب زاجأو ضعب دنع زجي مل اهيف ةرمث الو نينس رشع هضرأ ةرمثب
 يذل ةلخنلاف اهترمثب رخآلو ةنيعب لجرل ىصوأ نإ : ليق « نينس رشع اهلغتسي
 ءاصيإلا موب ةرمت اهيفنكت مل ولو هدمب هثراولو اهبحاصل تناك تام اذإف ى اهترمت
 ةرمثلا تكله نإف ى اهبحاصل ايهنم لك نوكتف اهترمثب هل تيصوأ : لاق نإ الإ
 تجرخ اذإ كلذو 0 اهبحاصل ةلخنلاو اهبحاصل ءيش الف يصوملا توم لبق

 هلف الإو اهيف تناك نإ كلت الإ ةرمثلا يذل سيل : ليقو “ ثلثلا نم ةيصولا

 تكردأ مث ةيصولا موي اهيف تناكو ةلخنلا هذه ةرمثب لاق نإو ى تماد ام اهترمٹ

 صوخلاو ييحام لبقتسم يف اهلغتسي نأ اهب هل ىصوفللف تام مث يصوملا اهمرصو
 . ةرمثلل عبات كلذ وحنو بركلاو فارفشلاو سباللا
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 ثدح هب ثدح نإ ةكردم اهيلعو تالخن ثالثب لجرل ىصوم يف مشاه نعو
 الإو هثراول يهف ءاصيإلا موي تك ردأ نإ : هريغ لاقو « هل اهنأ هضرم نم تاف

 نإ : لبقو ى عيبلاك ةيصولا تسيل : لاقو امشاه ضعب قفاوو تالخنلا تعبت

 تناك نإ : ليقو “ ضبقلا مويف الإو يصوملا توم موي ةرمثلا مكحف ةلخنلا نّبع

 ناتسب ةرمثبهل ىضوأ نإو « توملا مويف ةملعم تناك نإو “ ضبقلا مويف ةمهبم
 وأ يصوملا ىلإ عجرت : ليقف « تامف ةنس فصن اهاك أف نينس رشع اهلك أي هل
 تإو “ ةدملا متي ىقح اهب هل ىصوملا ثراول يه : لوقي اضعب لملو « هثراو

 ردملا : ليقو ى هل اهريغو ةكردملا : لبقف ى ةكردم اهيلعو ةنيعب هل ىصوأ
 وأ هلام ةرمثب هل ىصوأ نإو ى اقافتا عئابلاو بهاولل عيبلاو ةبهلا يفوءيصولل

 أب لاق نإ و « طقف هل : ليقو ص هثراولو هل يه : لبقف ةدملا مسي ملو ةنيعملا هتلخن

 كلذكف اذه هلام ةرمث لك أي نأ ىصوأ نإ و « اقافتا هتايح يف هلف اذه هلام ةلك

 .هثراولو هلف همالغ وأ هراد ةتلغب : لاق نإو

 لجرل ىصوأ نمو ى ةدحت مل ام فالخلا هيف يرجي هلعلو : سيمخ خيشلا لاق

 اهنأل ةيصولا كلت تبثت الف ددجي ملو عجري ملو هوبأ تام م هيبأ نم هثري امب
 اهاٹروفتتاممحش هيبأ نم الام همأو هوخأو وه ثرو نمو “ كلمي ال ام ىلع تسسأ
 مث هنم هثرو لاملا عيمج نأ نظيو هيبأ نم ثرو امب لجرل رقأ مث هاخأ ثرو مث

 ىلعو هيبأ نم هلثرإ ملسيو همخأ و همأ نم ثرو. ام كسمي نأ دارأ

 همأو همأ نم ثرو ام هل ملسي نأ همزلي الف لكلا ىلع هتين ظفل هبو رقأ كلذ

 اذل هللا دنعو « هي هل زقي مل ولو هيلإ هملس ملع نإو ى اقح هيف هل نأ ملمي مل اذإ

 هثرإب "رقأ نإ مكحلا يف هرارقإ هيلع زاجو “هكاسمإ هلف هل سيل امم رقأ هنأ ملع
 هل “رقأ نماف ڵ زاج هنم همهس مك يردي الو موق نيب لام يف ةكرش هيفو هيبأ نم
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 امعامجإ هزجي مل نإ هنم رثكأب ءاصيإ ثراو كراتل حصي الو

 . ه يش لك ق ب ل ١ نم ف رو ام

 نإ الإ ثلثلا نم ةيصو كلذف ت هبلاطي ناك امم هتوم دنع الجر أربأ نمو

 يلام : لاقو « هلامب طيحم هيلعو رضتحا نإو « ىفوتسا دق هنأ دارملا نأ رهظأ

 نم هدالوال هلام نم ءيشب أربأ نإو بذك مهتا نإف ى هيف يل قح الو نالفل

 كيلامم اوبهذ نإو “ مهنم يف عفد هب نورتشي ام لثم ناك نإف ى اهجوزت ةمأ

 . زارحإلاب الإ تبثي ال ءاربإلا نإ : ليقو هثراول اثرإ عجر

 مكحلا يف هلف هةدري نأ هبلطي هيلإ عجرف هب قدصتي الام لجر ىطعأ نمو
 تأربأ : لاق نمو « هلوق لوقلاف هقرف هنأ ىعدا نإو هنمث هملإ در هعاب نإو
 نإو ى ءاربإ ناك هلبقو هنم كتأربأ : لاق نإو “ ءاربإب سيلف يل كيلع امم كبلإ

 ص هيطعي نأ نع الضف هل حصي مل هنأل تبثي مل هنم كتأربأ : لاقف ةعزانم تناك

 . ملعأ ىلامتةشلاو ءاربإلا تبث كيلإ تأربأ : لاق نإو

 ثلثلا نم يأ ( هنم رثكاب ءاصيإ ) ادعاصف ( ثراو كراتل حصي الو )
 لوق امأو ى ( اعامجإ ) رثكألا دعاصف ثراولا زجي مل نإ يأ ( هزجي مل نا )

 رثك أب ءاصيإلا حصي هنإ : مهضعب لوقو “ فصنلاب ءاصيإلا هل حصي هنإ : مهضعب
 الإو “ عامجإلا تبثأو اهب دتمي ملو اهطقسأ اهتبارغو اهفعض ةدشلف فصنلا نم

 ليقو : اولاق ذإ ةراشإب يناثلاو ى حيرصتب لوآلا ‘ « ناويدلا ه يف امهورك ذ دقف
 . نيك رملا ىلع مكحي مالسإلا مكحبو ى كلذ ريغ

 : ىلامت للا لاق ى ثلثلا الإ ةيصو يمذلل زوجي ال : يرصبلا نسحلا لاق

 ۔٣١٦-



 ذوخأملاو ‘ ىسخلاب : ليقو .4 عب رلاب : ليقف ص هنود ايف فلخلاو

 ٠ . . . . . . . ى ثلثلا هب

 هيلع الف امحر ولو ثراو هل نكي مل نمو ١" هلا لزنأ ام مهنيب مكحا نأ و <

 هلف هلام ثلثب لجرل ىصوأ نمو ى هللا هجو هب دارأ اذإ هلام عيمجي يصوي نأ
 ءاطخ وأ ادمع ةيدلا نم ذخأي ال : لبقو ى أطخ وأ ادمع لتق نإ هتيد ثلث اضيأ

 ةيدلاو لتقلا اوك رت وأ هولتق لب لتاقلا اوحلاصي ملو دمعلا ةيد ةثرولا ذخأي مل نإو
 تام موي ثلثلا ثلثلاب هل ىصومللو “أطخلا اذك و ى ةيدلا يف هل ىصوملل ءيش الف
 فلخلاو) ءاصيإلا موي هلام ثلث هل امنإ : ةقراشملا نم حيسم خيشلا لاقو ى يصولا

 : ليقو ) ص ةثرولا زاجأ نإ الإ ثلثلاب حصي الو ( عبرلاب : ليقف هنود ايف

 : ثيدحل ( ثلثلا هب ذوخاملاو ) ةثرولا زاجأ نإ الإ عبر لاب حصب د الو ( سلاب

 قيرط نمو » كلامعأ يف ةدايز كتوم دنع كلاومأ ثلث 7 هللا لصح »

 كلاومأ ثلثب كيلع قدصت كلا نإ » : يللع هنع ى هنع هللا يضر لبج نب ذاعم
 نع اغالب ديز ب رباج ثيدحلو ؛ ةرم اك « كتانسح ىف ةدايز كتافو دنع

 عادولا ةجح ماع يندومي فلع هللا لوسر ينءاج دق » : لاق صاقو يبأ نب دمس

 لام وذ اتأو ىرت ام عجولا نم يب غلب دق هللا لوسراي : تمقف يب دتشا عجو نم

 ؟ رطشلابف : تلقف“ ال : لاقف ؟ يلام يتلثب قدصتافأ « يل ةنبا الإ ينثرت الو

 ءاينغأ كتثرو رذت نإ كنإ ى ريثك ثلثلاو ى ثلثلا : يل لاق مث س ال : لاق
 .« سانلا نوففكتي ةلاع مهرذت نأ نم ريخ

 ( ١ ) ١ ة دئ آ : ٩ ٤ .

-٣١٧_ 



 ينثري الو لام وذ انأ هللا لوسر اي تلق» : صاقو يبأ نب دعس نع ةياور يفو

 ؟ هرطشب قدصتأفأ : تلق « ال : لاق ؟ ىلام ىئلثب قدصتأفأ ةدحاو ىل ةنبا الإ
 رذت نإ كنإ ريثك ثلثلاو “ ثلثلا : لاق ؟ هثلثب قدصتأفأ : تلق ء ال : لاق

 ؛ثلثلاف : يورو “! سانلا نوففكتي ةلاع مهرذت نأ نم ريخ ءاينغأ كتثرو

 ؟رطشلابف : تلق “ال: لاق ؟ هلك ىلام يصوأ هللا لوسر اي : تلق » : ةياور يفو

 ةياور يفو «ثلثلاف : لاق ع ثلثلاف : ةباور يفو ؟ ثلثلا : تلق ال : لاق
 : ةياور يفو « رم ام رخآ ىلإ ريثك ثلثلاو : لاق ى ءافلا طاقسإب ثلثلا . لاق

 ةدحوملاب ريبك ثلثلا :ةياور يفو « لكلا ركذ دمب كلذو ى ال : لاق ؟ نيثلثلابف

 يتمسأ وأ رطشلا نيعأ يأ فصنلاب وأ رطشلا زوجيفأ : يأ « عفرلاب رطشلاو
 يصواف يأ رطشلابف يأ افطع رجلاب وأ : ليق ؛ يرشخزلا هيلعو ، فصنلا
 بصنلابف “ ثلثلاف : للع هلوق امأ و ؟ ثلثلا : تلق : هلوق يف اذك و ى رطشلا

 وأ ث ثلثلا يفاكلا وأ ثلثلا كيفكيف عفرلاب وأ ، ثلثلا مزلاف يأ ءارغإلا ىلع
 يلجلا ليلعتلا ىلع رسكلاب كنإو ص ثلثلاب صوأف يأ رجلاو : ليق ى فاك ثلثلا
 ف كلذو نيملاو ةزمهلا حتفب عدت نإو كنأل يأ ماللا ريدقت ىلع حتفلاب وأ

 دقو ى ريخ ءاينغأ كتثرو ككرت يأ ريخ : هلوق وه ربخلاو أدتبم ردصم ليوأت

 مزجو طرشلا ىلع ةزمهلا رسكب وأ « عدولا وهو عديو عد ظفل نم ردصملا درو
 ص باوجلا نم ءافلا فذحو أدتبملل اعبت ءافلا تفذح ى ريخ وهف باوجلاو ى عدت

 : هلوقك اسيقم ناكف ى اليلق رثنلا يفو اريثك رمشلا يف درو

 . « اهركشي هللا تانسحلا لعفي نم »
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 ةنيبلا : ناعللا ثددح ق هلوقو 2 رمألا ةفصب اهب عمتسا الإو ثيدحو

 نع هاح ةرورضلاب اهفذح صخ نم : : كلام نبا : لاق 04 كرهظ ف دح الإ و

 ى مهفكأب مهنولأسي سانلا نوففكتي ىنعمو ص قيضت ال ثيح قيضو قيقحتلا
 . ماعطلا نم فافك لأس وأ « عوجلا مهنع فكي ام مهنولأسي وأ

 مأ اهنإ : لاقف ضعب همهوو « ةشئاع اهمسا : ليق ةروكذملا دعس تنبو
 كلام اهكردأ نأ ىلإ تشاعف هدالوأ رغصأف ةشئاع امأو ى ىربكلا كحلا

 قاحسإو ىيحيو ميهاربإو رمع : دالوأ ةدع صاقو يبأل ناك دقو « اهنع ىورو

 :ليقو رشع اتنثا تانبلا نمو “ ناثعو خلاصو نارمعو نمحرلا دبعو هللا دبعو

 ناك دقف الإو يل ةنبا الإ ءاسنلا نم وأ ةثرولا صاوخ نم وأ دلولا نم ينثرب ال

 نم نث ال هانعم : لىقو 0 اريثك اوناكو ةرهز ينب نم هنأل تابصع دمسل

 عايضلا هيلع فاخأ نمم يثري ال ريدقت ىلع ركذلاب اهتصخ وأ ى ضورفلا باحصأ
 ؛ كرتلا فصن امل رثكتسا وأ ى لاملا عيمج ثرت اهنأ نظ وأ ص يه الإ زجملاو

 هللادبع نب باهش تنب يمه اهمأ كحلا مأ نهربكأ و تانب هل نأ مدقت ام ققحتلاو
 دمب مالسإلاو جوزقلا تارخأتم نهتاهمأ هتانب رئاسو “ ةرهز نب ثراحلا نا

 . تللك هللا لوسر توم

 كتنب : لقي ملو كتثرو عدت نأ : لاق امنإ : ينيمامدلا دج رينملا نبا لاق

 ادعس نأل ققحتي مل ذئموي ثراولا نكل « ةدحاو تنب الإ ذئموي نكي مل هنأ عم

 تايصع هثرتف هلبق توق نأ زئاجلا نمو “ ضرملا كلذ يف هتوم ىلع ءانب كلذ ق

 لاقو “آاتنب صخي ملو قباطم يلك باوج باجاف هدالوأ رثكت وأ ةريثك

 ةيصولا رمأ ىلع هرقأف دالوأ هل _دروكتو شيعيس هنأ ىلع قلع علتطا : هريغ

 نيسمخو نامث ةنس وأ « نيسمخو سمخ ةنس الإ تام امو ى ميلعتو اهيلع اصرح

٣١٩ 



 نأ ىلوآلا نأو زئاج ثلثلا نأ نايب ريثك ثلثلا : هلوق ىنعمو “ روهشملا وهو
 يف لمكالا وه ثلثلا نأ وأ ى سابع نيا لاق هبو ى ردابتملا وهو هنع صقني
 ىلوأ اذهو : يعفاشلا لاق “ ليلق ريغ ريثك هانعم وأ هرجأ ريثك .يأ قدصتلا
 . ملعأ هللاو يبسن رمأ ةرثكلا نأ ينمي هيناعم

 ولو ءاش امب ةيصولاهل زوجت اثراو كرتي مل نم نأ « ثراو كاراتل : هلوق دافأو

 انبهذم وه اذهو “ كتثرو رذت نإ كنإ : ك هلوق هىلإ ريشي اك هلك هلامب

 نباو يلع لوق وهو “ هنع ةياور يق دمحأ و كيرشو قاحسإ و ةيفنحلا بهذمو
 هل ناك اذإ امب ةنسلا اهتدّبقف ةيآلا يف ةقلطم ةيصولا نأب اوجتحاو « دوعسم
 مدعو ؤ ثراو نكي مل ولو انموق روهمج ثلثلا ىلع ةدايزلا عنمو < ثراو

 ريغبو مهلك مهتومبو نيك رشم مهلك ناسنإلا ةثرو نوكي نأب روصتي ثراولا

 : تلق ى ىلوم ثروملا نوكيو : ليق ى هلتق ىلع نيممتج وأ دبع مهنوكك كلذ

 الثم هتثرو نميف لخد نوملسملا هسنج وأ هتبصع وأ هقتعم هثرب هنأ لقن ملانإ

 ؛ نالوق ؟توملا لاح وأ ةيصولا لاح لاملا ثلث ربتعي له اوفلتخاو .< نوك رنشم

 نييفوكلا رثكأو كلام لوألاب لاقو « يناثلا ايهحصأ ةيمفاشلل ناهجو امهو

 دمحأو ةفينح وبأ يناثلاب لاقو « زيزعلا دبع نب رمعو يمخنلا لوق وهو نييرصبلاو
 ترآأب نولوآلا كسمتو ؛ نيعباتلا نم ةعامجو ىلع لوق وهو ى نوقابلاو
 ربتعا هلام ثلثب قدصتي نأ رذن ول هنألو س اهلوأب ربتعت دوقعلاو دقع ةصولا
 ال كلذلو ص ةهج لك نم ادقع تسيل ةيصولا نأب بيجأو ى اقافتا رذنلا ةلاخ

 اهنم عوجرلا حصي اهنأب ةيصولاو رذنلا نيي قرفلابو لوبقلا الو روفلا اهيف ربتعي
 كش الو ص ةيصولا دعب ثدح ول ابف رهظت فالخلا اذه ةرمثو « هنم حصي الو

 لم :اضيأ اوفلتخاو « ىوتفلا ترج هبو يناثلا وه انباحصأ بهذم نأ ىدنع
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 ددجت وأ هنع يفخ ام نود يصوملا هملع امب ديقتي وأ لاملا عيمج نم ثلثلا بسحي

 ةجحو ى « كلام » لاق يناثلابو ى انباحصأ و روهلا لاق لوأآلابو ؟ هب ملعي ملو هل
 املاع ناك ولو اقافتا ةيصولا ةلاح لاملا رادقم رضحتسي نأ طرتشي ال هنأ روهجلا

 . كلذ زاج امل اطرش هب ململا ناك ولو

 لبق نم هب ملعي مل لام هل ثدح مث هلام ثلثب ىصوأ نم : « جاهنملا » يفو
 ثلثلاب هل يصوملل امنإ : ليقو ص لاملا عيمج يف ثلثلا : ليقف ى هريغ وأ ثرإ

 فنصملا مالك رهاظ نإ مث ، ىلع نا يأر هلعلو “ ىصوأ نيح هب ملع ام ثلث

 الإ هنود امو عبرلاب الإ ءاصيإلا حصي ال هنأب لوق توبث « ناويدلا ه و خيشلاو

 ميلع يضمي لوقو كلذك سلاب الإ حصي ال هنأب : هلوقو ى ةثرولا زاجأ نإ

 ثلث مكل لمج للا نإ : ثيدحو « دعس ثيدحل لكشم وهو هنود امو فصنلاب
 قيرط ىلع يصوملل ىلوآلا يف لاوقألا كلت اوكحي نأ ىلوألاو ى خلا مكلاومأ

 ص سلاب وأ ثلثلا ىلإ زاج ولو ؟ طقف عبرلاب ءاصيإلا هل حلصألا له ى داشرإلا
 ىلإ ريشيو « اوعنمي مل نإ فصنلاب وأ كلذ ةثرولا هعنم ولو ثلثلا ىلإ زاج ولو
 نإو ث ثلثلا نع صقنلا بحتسي الف ءاينغأ ةثرولا ناك نإ : يوونلا لوق كلذ

 . ةسصفاشلا لوق وهو صقنلا بحتسا ءارقف اوناك

 بيطلا وبأ لاقو ص هنود امن عبرلاب يصوي ةلاحلا هذه يف : غابصلا نبا لاق

 قلطأو “ يصوي ال نأ لضفألاف مانغ نع هلام لضفي ال هتثرو ناك نإ : يضاقلا
 يصوأ نأل : ىلع نعو ص ريثك ثلثلا نأ دعس ربخل ثلثلا نع صقنلا يمفا رلا

 نعو ص ثلثلا نم "يلإ بحأ عبرلابو ى عبرلاب يصوأ نأ نم يلإ بحأ سهخاب
 نأل ى ىلوأ ناك ةيصولا يف عبرلا ىلإ سانلا ضغ ول : اهنع للا يضر سابع نا
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 دحب در الو هنم رثكأب اضيأ هثرومل ثراولا ةزاجإ حصت لهو

 . نالوق ؟ ال وأ هت وم

 : نامفس نع ةياور يفو ى ريبك وأ ريثك ثلثلاو ثلثلا : لاق للع هللا لوسر

 ةدايز اهعيمج يفو ؛ نل هللا لوسر ىلإ بحأ ناك : ةياور يفو ى ىلإ بحأ ناك

 بحتسا ثيدحلا اذهل و “ ريبك وأ ريثك ثلثلاو ثلثلا : لاق نلع هللا لوسر ن نآل

 هل نكي مل اذإ : انباحصأ لاقو ‘ سخلا وأ عبرلا ىلإ ثلثلا نع صقنلا مهضعب

 مهنم ثراو هل ناك نإو « ثلثلاب ىصوأ ةوخإ الو دلاو الو هدلاو لل دلو

 دلو هل ناك نإ : ليقو “ لاملا رثك نإو ريثك سلاف « سدسلا وأ سلاب
 الإ و نييرقأآلا يف يقابلاو ءارقفلا يف سفلا سمخ ى هلام سمخب ءاصيإلا هل بحتسا

 . ادعاصف ةئاتس يف ةيصولا : ليقو برقأل يقابلاو ءارقفلل عبرلابف

 ثلثلا ىلإ ( در الو هنم رثكاب اضيأ هثرومل ثراولا ةزاجإ حصت لهو )
 دقو « هل هانمزلأ ائيش مزلأ نمو ى دوقعلاو دوهملاب ءافولا بوجول ( هتوم دعب )
 مل سيلف ، مهتحابإ ىلع يصوملا ىرجف رثكألاب ةيصولا ةحابإ مهسفنأ اومزلأ
 اقح سل هنأ همفو “ هل ىقح كلذ نألو : ليق ؟ هل هوتيثأ و مهعم هدقع ام ضقن

 دعب ثلثلا ىلإ درلا مهل ناكل اولعف ولف “ هل مهتزاجإ حصت ( ال وأ ) توملا لبقل
 (؛نالوق) ثرإلابن وكلع امنإمهنأل هولع ملامهتايح يف اوزوح مهنأل يصوملا توم

 لوألا ىلعف “هل هوزاجأ دقو يصوملا لعف نم ءاصيإلا نآل؛لوألا يدنع حيحصلا
 ىلعو“ اودر وأ اوركنأ وأ اوتكس وأ توملا دعب اوضر اهزاوج ىلع رمآلا يضمي

 اوتكس نإ : ليقو “ توملا دعب اهتزاجإب اوحرص نإ الإ زوجت ال : لبقف يناثلا
 نعو ص اهداقعنا يف اوعرش ىتح : لبقو « عوجرلا اودجي مل تذفنأ ىتح هدعي

 زاجأف هيلع ةدايزلا نيبو هنم رثكأب يصوي نأ هثراو لأس اذإ : هللا همحر عيبرلا

 نأ هل : ليقو “ فرسأ نإ هل زاج اهنيبي مل نإو “ توملا دعب هل عوجر الف هل
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 > عوجر الف هتوم دعب "متأ نإو > خيشلاك فنصملا قالطإ وه ك نسب ولو عجرب

 ةثرولا ضعب زاجأ نإو ى هل متأ ام فرمي مل اذإ عجري نأ هل : ديعس وبأ لاقو

 يف نيلوقلا فنصملا رك ذيسو “ كلذك زاجأ نم عوجر يف فالخلاف ضعب نود

 ةضقتنم ةمصو ممتأ نمو ى اياصولا باتك نم ى لجرلا ةداهش درت « لصف » : هلوق

 ىلع ءيش مامتإ يفو « كلذ هلف تبثي مل طرش وأ لهج ىلع متأ نإ الإ ضقن الف
 ملعأ هللاو ؟ هضقن زوجي له « فالخ هب لهجلا
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 لصف

 هدبع وأ لتاق الو هدبع وأ ثراو ال دحومل ءاصيإلا زاج

 يصؤملا دبعل الو

 لصف

 هل زوجت ال نمو ةيصولا هل زوجت نم يف

 الو هدبع وأ ثراو ال ) ثراو ربغ فلاخ ولو ( دتحومل ءاصيالا زاج )

 ةيصو ال ه : للع .هلوقلف ثراولا امأ ( يصوملا دبعل الو هدبع وأ لتاق

 ةصو ال الأ ه : . جاهنملا » يقو “ بيبح نب عيبرلا ةياور نم ) « ثفراول

 تممس » : ىلهابلا ةمامأ يبأ نعو « ديكأتلل الأ ةدايزب اثيدح هاور « ثرا ول
 « ثراول ةيصو الف هقح ىقح يذ لك ىطعأ دق هللا نإ : لوقي ع هللا لوسر
 اذإف ع ةثزولا ءاشي نأ الإ هرخآ يف دازو ى [ اهنع للا يضر سابع نبا هاور ]
 الإ : لاق اك ص ةثرولا زاجأ نإ الإ هل تبثت مل ثلثلا نودب ولو ثراول ىصوأ

 )١( هيلع قفتم .

٣٢٤ 

  



 اذإف ،ةثرولل قح كلذ نأ هجوو « حيحصلا وهو انبهذم اذه ؟ ةثرولا ءاشت نأ

 ةثرولا زاجأ ولو ى دوادوينزملا اهعنمو ى ةمألا روهمج بهذم وهو « زاج هوزاجأ
 رخفلا هعزان ولو “يعفاشلا لاق اك رتاوتم بابلا ثيدح : اولاقو < ىكبسلا هاوقو

 ص ةثرولا ءاشي نأ الإ هيف سبلو رتاوتم هنإ : انباحصأ لاق اذك و ى هرتاوت يف
 لوقلا ىلعف فيعض ءاطعو “ سابع نبا نع ءاطع قيرط نم الإ « زيجت نأ الإ وأ
 نأ دوهشلل زوجيو « ثراولل يصوي نأ هل زوجي هتوم دمب اهوزاجأ اذإ اهزاوجي

 ةداهشلاو ءاصيإلا دعب مهمنمو مهتزاجإ ىلع اهفقوتل بتكي نأ بتاكللو اودهشي
 ولو اهزاوج مدعب لوقلا ىلعو ص ةثرولا ءاشي نأ الإ :هلوق هل لديو ى ةباتكلاو
 الو اودهشي نأ :دوهشلل زوجي الو ءاصيإلا هل زوجي ال هنإف توملا دعب اوزاجأ

 . بتكي نأ بتاكلل

 ةايحلا يف هنم صلختلا ىلوألاو « "درت ال ةبجاوف هقحب ثراولل ةيصولا امأو

 هدلول ةلادملاب ىصوأ ولف ث نيبت ام الإ هيلإ ليملا يف مهنم اكش هوعزاني الئل
 : لىقو“ ءامرفلا صصاحت و لكلا .نه ةلادملا جرخت و > ةثرولا نذإل جاتحي الو هلف

 بآلا صوي مل نإو ؛سكملاب :ليقو“نبالا اهطحيوبألا اهيك زيو ىلوأ سانلا نويد

 اهذخأ :ليقو“ ةيفخهتابح يف وأ هتوم دعب هيبألامنم دلولااهذخأي الو مثأ اهب
 مهيلعفقولاةثرولل ةيصولانمو “لوآلا ىلعلمملاو٤مكحلا يف اهك ردي:ليقو “ةيفخ
 باتك ماهس هملع عقو ام سيل : ثىدحلو > ثفراول ةىصو ال : ثيدحل تبثي الف

 دمب ءارقفلا ىلع هارجأ اذإ مهضعب هزاجأ و انباحصأ بهذم اذه ى سبح هلا

 ىبقرلاو “ عيبلا ىوس هيف فرصتلا ةثروللو ى ةيصولاب هيف مهقح قلعتل ةثرولا

 لصف نمف هثراو ثراوو هثراو ىلع افقو هلام لعج نمو ى اضيأ تبثت ال مهيلع
 نإو دجسملا و ءارقفلاك هئاصيإ يف ربلا هوجو نمهجو ىلإ عجر نإ زاجو كانموق
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 ىموم لاقو ص لدعلا ىلإ درو زاج هيلع همايقل ناسنإل هلام ضعبب ىصوأ

 ى رثك ولو هل زاج هيلع همايقب هلام ضعبب هتثرو ضعبل ىصوأ نم : يلع نا
 نمو ؛ تبث ةيلع همايقب : لاق نإو ى ثلثلا نمف نالفل صوأ : لاق نإ : لق
 هنآل ص ةيصولا هل : لبقف « ثراو ريغ راص ىتح تي ملو عجري ملو ثراول ىصوأ

 هسكع يف ثرب الو ص اهلصأ نم اهنالطبل “ ال : ليقو ى توملا لاح هل عنام ال
 ريغ وهوتامو ثراو راص مث ثراو ريغ راص مث اثراو هل ىصوأ نإ الو ى اقافتا

 هل تزاج تامو هريغ ناك مث ثراو راص مث ثراو ريغل ىصوأ نإف « ثراو

 .ثراو ريغ يصوملا توم لاح ناك نإ ثراولا ثراول ةيصولا تزاجو « اقافتا

 تزاج دقو الإ تمي ملو ةيصولا هل زوجت ال نمل ىصوأ نإو : « ناويدلا ه يفو
 نمم وهو الإ تمي ملو ةيصولا هل زوجت نل ىصوأ نإو ، ةزئاج هل يهف ةيسولا هل
 نمو “ يصوملا تام موي ةيصولا ىلإ رظني امنإو ى هل ةيصو الف ةيصولا هل زوجت ال
 ىتح نوركنم الو نوزيجم ال توكس مهو هتوخإ ىلع اهلك أف ةلخنب هدلول ىصوأ

 ى هلعف يف بآلا مثأو لوألا نالطبل نوك ردي مهنإف مهتثرو بلطف اوتام وأ تام
 تبثو مكحلا يف ائيش نوك ردي ال : تلق " صصحلاب هتوخإل ةلغلا در لك آلا ىلعو

 تثدحأ نرإ الإ ينبو يتجوزل يلزنم : لاق نم : ليق ى هقحب ثراول ءاصيإلا
 ىلع ال سوؤرلا ىلع هنايسقتو : لاق اكف ثدحت م امف هامس نإ الإ تبثي الف اثدح

 نم : لق “ ثرإلا ىلع هنامسقتف اثرإ لب ةيصو ايل تبثي ال : تلق ى ثرإلا

 هب اهئفاكي نأ دارأو هتايح ىف ائيش اهيطمي نأ ىبأو هتجوز ىلإ نسحي نأ دارأ

 وأ هب ثدح نإ وأ هب ثدح ىتم وأ توم هب ثدح اذإ هنأ دهشأ هىلإ اهناسحإب

 الف ةيصولاك جرخي هنأ اهل هلام نم اذك عضوف تام قم وأ تام نإ وأ تام اذإ
 امأو 0 اهل تبثيو رارقإلا ماقم موقي : ليقو “ يدنع حيحصلا وهو امل تشب
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 هديسل عجرب هلام نآل س ةثرولا اهزاجأ نإ الإ ةيصولا هل زوجت الف ثراولا دبع

 : لاق نم لوق ىلع الإ ثراول ةيصو ال هنأ حص دقو “ هديسل ةيصو هل ةيصولاف

 ةيصولا تبثتف هديس هنع هذخأي الو هل بهو امو هب هل يصوأ ام كلمي دبعلا نإ

 ادمع يصوملل هلتق نأل ةيصولا هل حصت ملف لتاقلا امأو « ثراولل ادبع ناك ولو هل

 كجبو « هنامرحب بقامي هناوأ لبق ءيشب لجمتسملاو « ةيصولل آلاجمتسا دمي
 ال ه : قلع لاق دقو ةعيرذلل ةدس وأ لاجمتسالل افوخ أطخلا لتق يف كلذب
 لتاقلل ةيصولا ءاملعلا تساقو “ أطخ وأ لتقلا ناك ادمع ١" هليتق لتاقلا ثرب

 كلذ دعب تامو هدعب تناك وأ حرجلا لبق ةيصولا تناك ءاوسو « ثاريملا ىلع

 :كلذ ىلع سيقملا يف كحلا معيف ثرإلا نم لتاقلا نامرح يف ربخلا مومعل حرجلاب

 مل هنأل لطبت ال ةيصولا لبق هحرج نإ هنأ يدنعو ى لتاقلل ةيصولا وهو

 حصت ملن لتاقلا دبع امأو « هل حورجم وهو هل ىصوملا اهدّسمت دقو اهب لجمتسي

 ال لتاقلاو “ لتاقلل ةيصو لتاقلا دبعل ةيصولاف « هديسل دبعلا لام نآل هل
 دبعل اهتبثأ هب هل يصوأ وأ هل بهو ام كلمي دبعلا : لاق نمو “ ةيصولا هل تبثت -

 ىلإ عجرت اهنأل هل حصت ملف يصوملا دبع امأو “ لتاقلا هنم اهذخأي الو لتاقلا

 وأ هب هل يصوأ ام دبعلا كلمي : لوقي نم لوق ىلع الإ ثراول ةيصو الو ةثرولا
 ةمسقلا دمب هكلم يف ريصي نم الو ةثرولا هنم اهعزني الو دبعلل تبثت اهنإف “ بهو

 : ليقو “ هدبمل ةيصولا حصت ال : ليق هنأ ىتعلا رخاوأ يف يتأيو ى اهريغ وأ

 امأو ى هل ىصوملل ةىذلا يف تباثلا قحلا ريغ يف هلك كلذو « اهب ررحتيو حصت

 . التاق وأ اثراو ولو هل حصي هنإف هل ىصوملل ةمذلا يف تباثلل قحلا

 . دواد وبأو يذمرتلاو ملم هاور ) ( ١
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 هل امهزاجأ نإ هتثرو ضعبل وأ هاثري مل نإ هيدلاول اهزاوج يفو

 ؟ نالوق كرشم وأ هت وم دعب اهدرو هتامح يف مهيقاب

 يصوملا توم لبق امهدحأ تافف نالفو نالفل ىصوأ نإو : « ناودلا » يقو

 اهلك اهذخأي : ليق يأ « كلذ ريغ ليقو ، ةيصولا فصن ذخأي ىقابلا نإف

 ىصوأ نإو “ ثراولاو بنجألا نالفل وأ تلل و نالفل ىصوأ نإ كلذكو

 اذإ اهلك ىلإ ذخأو . ه ا لتقي مل نل فصنلاو لتاقلل ءيش الف امهدحأ هلتق نيلجرل

 ى خلا دَّحومل ءاصيإلا زاج : هلوق ىنعمو « فيعض ءاصيإلا نيح ايح رخآلا ناك
 هل زوجي هنأ دارملا سيلو ى فالخبف كرش امأو ى عامجإ دحومل ءاصبإلا ىضم

 مل اا هيدلاول اهزاوج يفو ) ص درب الو ءءاصيإ يضم هنأ دارملا لب يصوي نأ

 اذإ ةيدوصلا وأ كرشلاب كلذو ثرإلا نم عنم ادإ هتثرو نم ثراو وأ ى ( هاثرب

 هتايح يف مهيقاب هل اهزاجأ نإ هتثرو ضعبل وأ ) ‘ ثراو ربغل ادبع ناك

 درت لصف :هلوق يف امرك ذيس( نالوقكرشثمل وأهتوم دعب ) يقابلا كلذ ( اهدرو
 ' ضعب نود ةثرولا ضعب زاجأ نإ اذك و « اياصولا باتك نم “ لج ر لا ةداهش

 دقو ث ثرإلا ةيصولا نم هل عناملا نآل ى هثراو وأ همأ وأ همبأل تبثت : لقف

 ىصوأ نإو :اولاق ذإ « ناويدلا » يف هيلع اورصتقاو ؟ تبثتف عناملا ثرإلا لاز

 < تدئتال : لبقو . ھ ا زئاجف كرشملا وأ ديعلا هنبا لثم نوثرب ال نيذلا هدالوأل

 خسنلل ةيصولا تلطبف ثراولل ةيصولا تخسن ذإ ةيصولا الثرإلاثراولاركح نأل

 توم دعب اوعجرب مثمهضعبل يصوي نأ يصوملل ةثرولا ةزاجإ امأ و“عنالليشاربملا و

 نمو“ دقملاو دهعلاب ءافولا بوجول مهعوجر حصي ال تبثت:ليقف هلبق وأ يصوملا
 ىرجف فثراولل ةيصولا ةحابإ مهسفنأ اومزلأ دقو ى هل هانمزلأ هسفنل ائيش مزلأ
 نم رثكأ ناك ولو هعم هودقعو هوتبثأ ام ضقن مهل سيلف مهتحابإ ىلع يصوملا

 ى هل هوزاجأ دقو يصوملا لعف نم ءاصبإلا نآل © يدنع حيحصلا وهو « ثلثلا
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 نأ الإ وأءاشينأ الإ ثراول ةيصو ال :يقلم هلوق يف كلذ لخدي نأ نم عنام الو

 عوجرلا حصي ملوىضم هتوم دمب وأ هتابح يف اوزاجأ وأ اوؤاش نإف“ ةثرولا زيجي
 هتوم دعب عوجرلا مهل : ليقو “ هوزاجأ مهل ىقح كلذ نألو : ليق هتركذ ام

 هوزاجأ نيحف ع ثرإلاب توملا دعب نوكلمي مهنأل هوكلمي مل ام اوزاجأمهنأل٬هلبقو
 اذه ىلع اوعجرب ملو توملا دعب اوتكس ولف « روهلا بهذم اذهو مه اقح سيل

 ىتح زوجت ال : ليقو “ عوجرلا اودجي مل هضعب وأ اوزاجأ اهذفنأ ىتح لوقلا

 . هلبق مهتزاجإ عم هدمب مهتوكس يفكي الو توملا دعب اهوزيحي

 الإ زوحت الف هتامح ق ةثرولا اهزَوحف ثراول ىصوأ نإ : » ناويدلا , يفف

 نإ : لوقي نم مهنمو : اولاق « « ناويدلا » راتخم اذهف “ هتوم دعب اهزوج نإ

 . ھ ا زاج هتايح ق ةثرولا هل زوح

 امب توملا ضرم اوقحلاف هريغو توملا ضرم نيب ةايحلا يف ةيكلاملا لصفو

 عاطقنا هعانتما نم يشخو ةلئاع يف زيجملا ناك اذإ ام مهضعب ىنثتساو ى هدمب

 سيل : ةعيبرو يرهزلا لاقو “ عوجرلا اذه لثمل نإف “ شاع ولو هنع هفورعم

 . عوجرلا مهل

 يف اوضرو هب اوّرقأف هتثرو ضعبل هضرم يف ىصوأ نم : « رثألا » يفو
 زرحأ اذإ : ناورم وبأ لاقو « هتوم دعب مهيلع تزاج : عيبرلا لاق ؛ هتايح
 كلذ مهلف هعم هيف لوخدلا يف هدعب هوبلاط مث هتوخإ هل هاضمأ و هتايح يف كلذ

 يف ميلع زرحأ نإ الإ مهثرومل مهؤاضمإ الو مهيلع هزارحإ مهرضي ال و هبلع

 هل تبث هب هل ىصوأف هايإ مهفرعو ءيشب هل يصوي ن ا ىون اذإ : لسىقو 0 هتحص

 كلذ ىلع تدهشأو ىلام ثلث يم ىمأ نم يخأالف تومأ موي : : اهتحص ق تلاق نمو
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 : وه لاقو “ ثراو تنأو كل تدهشأ : اهتثرو هل لاقف تدلو دقو تتام موي

 ىصوأ نمو ت ةيصو هاري نم ال : لاقو ى هثلث _ ليق _ هلف « اهدمب هتققحتسا

 عوجر ال :حيسمو مشاه لاقف هب هل يصوأ ام اوفرمي ملو هريغ هل ىضمأف ثراول
 هل زاج هل همزل نامض وأ قحي هل ىصوأ نإو ى نايلسو رهزأ مل هزاجأو « مل

 ىحي هيف لاق نإ ال ضرم يف ىصوأ نإ ةميقلا هئاطعإ يفو همامتإ يف هريغ ربخو
 عضوم نأ تيصوأ : لاق نإو ‘ تبث هيلع همابقب هل ىصوأ نإو ع هل ءافوب سيل

 . ه ا هل زوجي ال : ليقو ى ًارارقإ ناك نالفل هلام نم اذك

 : قلع هلوقب يفنملا ثاريملا ىلع اسايق هل تبثن ال : ليقف كر ةيصولا امأو

 زئاج كلذو « ةيطعو لضفت اهنأل تبثت : ليقو «١' نيتّلم لهأ ثراوتي ال »

 ابيرق ناك نإو « توملا دمب زجتلف اديعب وأ ابيرق كرشملاو دحوملل ةايحلا يف

 هنم كرشملا عنم نأل 2 ثاربملاك تسيلو ى اك رشم ولو ةعورشم محرلا هلصف

 ةدودعم ةعامج نيك رشم وأ نك رشم وأ كرسشمل ةمصولا ىف فالخلا كلذو ى دصت

 مهيلع اوقفنأ وأ اذكب نيك رشلل تيصوأ : لاق نإ امأو “ مهنايعأب نيدوصقم
 ةىصو تسشثتو كلذ تبثي نأ ردان لوق هيفو “ تبثي الف كلذ وحن وأ اذك

 . ملسم ىلع هل قحب ملسم نم كرشمل تبثتو ملسمل كرشمو كرسشل كرشم

 :ليقو‘هسكمك ءارقفلامهف ءافعضلاىلع لام قيرفتب ىصوأ نم :« جاتلا ه يفو
 : ليقف © نيكاسملا ىلع : لاق نمو ى نادبألا فامض نونوكي دق مهنأل فقولاب
 ص ةنكسملا ىلع نوثشانلا نيكاسملاو ءانغلا دعب نورقتفملا ءارقفلا نأل مهنيب قرفي

 ٠ دمحأو دواد وبأ هاور ) ١;ل (

  



 > تارافكو ةاكزو طابتحاو لاصتناك قوقحب هثراول يصوي الو

 . . . . . . . . . . زوجو

 ص ال : ليقو « اريقف ناك نإ ثراولل ريقفلل ام عفدي نأ زاجو « ءاوس : ليقو
 هذه : لاق نإو ى ال : ليقو ى اريقف ناك نإ ذخأي نأ هل قيرفتلاب رومأملا اذك و
 يصوملا زاجأ نإو ى مهايإ اهطعأ : لقي مل نإ اهنم ذخألا هلف ءارقفلل مهاردلا
 اذك و هسفنب كلذ ذخأ هلف هتجوز وأ هدلو وأ هيوبأل وأ هسفنل ذخأي نأ ةفيلخلل

 . عوطت وأ ىقح هل ىصوأ نإ

 نإو ى تيللا هل زوج ولو ءارقفلل امم ثراولا ذخأي الو : دمحأ خيشلا لاق

 وأ جحلا لبق ذخأي : ليقو ى هذخأي الف ثراولا جحو جحي نل اذكب ىصوأ

 لاصتناك ) هل ىصوملا ثراولل تسيل ( قوقحب هثراول يصوب الو ) ؛ هدمب
 " ةظقلو اهعاونأب ( تارافكو ةاكزو ) اهربغ وأ ةاكز طاستحا ( طايتحاو

 يف ةركن ةيصوو « ثراول ةيصو ال » : نل هلوقل “ بر هل فرمي ال لامو

 وأ ى ليلدب الإ مومملا ريغ ىلع لمحت ال ثيح ردابت ةيصو لك معت يفنلا قايس
 ص عامجإ اصن تناك يفنلا دمب ةدئازلا نمي ةرورجم ناك ولو ؛ نالوق اصن

 ص « ثراول ةءصو ال » : قلع هلوق يف ةيصولاب دارملا نأ ىلع ءانب ( زوجو )

 ص توملا دمب امل اهبوجو نإف « برقألا ةيصوك هتايح يف هيلع بجت مل يتلا ةيصولا

 ةصوو ث لصأ بحت مل اهنإف عوطتلا ةمصوك و ى ةامحلا يف اهدافنإ يزجي الو

 ةايحلا يف هريغو ثراولا ين اهدافنإ هل حصيو “ هيلع بجت لاصتنالا لثم قوقحلا

 دعبو اهيف تزاجف هتامح يف . هل ثراولا ةعابتب ةىصولاك توملا دمب اذكف

 هيلعو < "رم اك ثراول ةيصو ال : موممل عنملا وهو لوألا لوقلا حيحصلاو هتوم
 ةمصو ال : تلل هلوقل زوحت : تلق ؟ ال م أ زوجتأ ةثرولا اهزاجأ نإ رظناف

 اولطبأ اوؤاش نإف ى مهل ىقح ةيصولا دافنإ 6 ص ةثرولا ءاشي نأ الإ ثراول



 تمدقت ثرإك انونجم وأ الفط وأ ! اطخ ولو لتاقل حصت الو
 هبلع ناعأ وأ هدحو هلتق هب تام نإ ترخأت وأ لبتقلا حرج

 هلفط وأ هدبع هب رمأ وأ لتق هنم ىتأتي ام وأ اعبس نإو هريغ

 اوؤاش نإو “ لهأتي نمم هريغ يف قوقحلا اوذفنأ و ثراولا هل ىصوملل هنيصت

 نإ مهل ىتح ثراول هب عوطتي ام نأ اك ي هبف اهودفنأ و ثراولا نيبمت اوزاجأ

 هنم ذخاي نأ وأ ثراولا هذخأي نأ عوطتب ىصوأ نإو ى هوثروو اولطبأ اوؤاش

 نإ هل حصي : ليقو « اوعنم ولو هل حصي : ليقو ى اوزاجأ ول و هل حصي الف

 ثراولل زاج رجألا ليبس يف افقو هتايح يف هكلم نم ائيش جرخأ نإو اوزاجأ
 هنأ سبحلا باب يف يتأيو « صوي م وأ هل هب ىصوأ هدعبو هتوم لبق هب عافتنالا

 ثراولا دبعل يصوي الو هل زاج سبحلاب عفتني نأ ثراولل يصوملا نذأ نإ

 : لاق نمو ى هديسل دبعلا ةيصو عوجرب لوقلا ىلع عوطتلاب الو هوحنو لاصتنالاب

 . اقلطم زوجي : ليقو ث زاجأ عجرت ال

 ناك ( وأ ( ى أطخ لتق لتقلا ناك ولو يأ ( اطخ ولو لتاقل حصت الو )

 الفط لتاقلا ناك ولو أطخلاو دمملا لتق هعنمي ( ثرإك انونجم وأ افط ) لتاقلا
 تومل ببستي ام وأ (ليتقلا حرج ) لتاقلل ةيصولا كلت ( تمدقت ) انونج وأ

 هلتق هب تام نإ ) « "اس هتيصو لطبأ هل ايصوم لتق نم ه : ثيدحو ى ةميرذلا

 عبس ىلع فوطمم ( لتق هنم ىتأتي ام وأ اعبس نإو هريغ هيلع ناعأ وأ هدح و
 وأ اهملع هعقوي نأ امل ةناعإلاو اهنم ىتأتي لتقلا نإف « ةيحلاو برقملاك اذك و

 هريغ دع لفط يفو ك هنونجع وأ ) هلفط وأ هدبع هب رمأ وأ ( هملع ايهمق وب

 ( ١ ) ور ١ ٥ يئانلا ٠



 : ليقو . هصالخ ىلع ردقي وهو هكرتف كاله ىلع افرشم هآر وأ

 دترملاو نعاطلاو يغابلاو هيلو لتاقك . لتاقلل هلتق حابملاو اطخلا
 ص هل ءاصيإ لطبي ال مهوحنو

 .آدحأ رمأف اناطلس ناك وأ « نالوق هريغ ةبادو هتبادو هريغ نونجمو هريغ لفطو

 هب لتقي امم دهش وأ هلتقب كح وأ هرمأ نع جرخي ال نم رمأف ايلوتسم وأ هتيعر نم
 نكرلا لاتقك قحم هلتق ولو ام هجوب هلتق يف لخد هل ناك وأ ادهاش ىكز وأ

 ؛ لوق اذه ى اهب تام نإ دلجلاو عطقلاو مجرلاو هيلو لتاق لتقو دترملا لتقو

 ةيصولا لطبت ال : ليقو « هللا ءاش نإ يتأي اك لتقلاب ثرإلا عنم يف لوق وه اك
 نم وأ رئب وأ ةوه يف عوقوب ( كدله ىلع افرشم ءآر وأ ) ؛ يتأي اك قحلا لتقلاب
 ريغ وأ ودع وأ مده وأ قرح وأ ءام وأ رح وأ درب وأ شطع وأ عوجي وأ لاع
 ولو هصلخي مل اذإ اهلطبي ال : ليقو “ ( هصالخ ىلع ردقي وهو هكرتف ) كلذ

 ربجي نأ لثم « اهلطبأ لعفف لتقلاب ولو ةيصولا لطبي ام ىلع ربجأ اذإو ى ارداق
 اطخلا لتق يأ ( هلتق حابملاو اطخلا : ليقو ) ، لطبتنف هلتقيف هل صوم لتق ىلع
 دترملا ) نيدلا يف ( نعاطلاو يغابلاو هيلو لتاقك لتاقنل ) هلتق حابملا لتقو
 لتق نمو « ( هل ءاصيإ لطبي ال ) لالحلا لتقلا لصاحلاو ى موجرملاك ( مهوحنو
 . أطخ امهدمع نأل « آدممت ولو نونجملاو لفطلا لتق أطخلا

: 

 ؛ خلا لتقلاو ةيدلا هيف هبلع بجو هل لحي ال لتق لك ةلمجلابو : خيشلا لاق
 ةيصو هل هب هل حصت ال ةلمجو ى لتقل تعن لتقلاو ةيدلا هيف هيلع بجو ةلمجو

 سيل هنأل ص عيزوتلا ليبس ىلع وه امنإ لتقلاو ةيدلا : هلوقو ‘ لك ربخ لوتقملا
 أطخلا لتق نإف ص لتقلاو ةيدلا نيب هيف رتم يذلاب اصوصخ ةيدلل لطيملا لتقلا

 هيف سيلو هيف مثإ ال ناك ولو أطخلا ىلإ هتبسن هل لدي اك لحي ال هنأب هفصو زوجي
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 : هلوقف “ ةيصولا لطبي كلذ ممو ى ةيدلا بجاولا لب لتقلاو ةيدلا نيب رييختلا
 دمملا لتقو “ لتقلا نع هيف يفع يذلا دمملا لتقو أطخلا لتق ىلإ دوعي ةيدلا

 لتق ىلإ دوعي لتقلا : هلوقو ى يمذلا ملسملا لتق اذإ اك لتقلا هيف لحي ال يذلا
 ةيدلا رك ذب: ريشي نأ لمتحيو « لتقلا ىلولا راتخاو اهنيب ريبختلا هيف يذلا دمعلا

 لحي يذلا لتقلا ىلإ لتقلا ركذبو ى وفعلا وأ ةيدلا الإ هيف لحي ال يذلا لتقلا ىلإ
 دوقلا : « ناويدلا» لوق هل لديو وفعلا عقو وأ ةيدلا تذخأ و كرتف « لتقلا هيف

 وأ انيسن نإ انذخاؤت ال انبر ) : ىلامت هلوق يناثلا لوقلا هجوو « وأب ةيدلا وأ

 اوهركأ امو نايسنلاو اطخلا ىتمأ : نع عفر « : نلع هلوقو 2 انأطخأ

 دقف أطخلاب ةيصولا تلطبأ اذإف ى خلا ثالث نع ملقلا عفر : هلوقو ع « هيلع

 لتق لك كلذك و : هلوقو ى نيثيدحلاو ةيآلا يفانيف دسفأ ام نامض ريغب بقوع

 مالكلا ةلمج نم وه لب ص خلا لوقي نم ءاملعلا نمو : هلوق ةلمج نم سيل خلا لح

 لتق لك : لوألا لوقلا يف هلوق هل لدي اك يناثلاو لوآلا لوقلا ىلع تبثي يذلا

 يف مركذ كلذ ىلع لديو ى ةيصولا لطبي ال لالحلا لتقلا نأ ملمف ؛ هل لحي ال
 نم مهنم نأ بابلا رخآ اوركذ مث « اهلطبي ال لحي يذلا لتقلا نأ : « ناويدلا »
 ركذو ى نيلوقلا دحأ ركذ هللا همحر فنصملاو « اهلطسي ال أطخلا لتق : لوقي

 ص لوق يف ةيصولا اهب لطبت ال أطخلاو حابملا لتقلا لمجف امهريغ رخآ آلوق
 . مهفاف امهل الطبم لتقلا نأ قالطإ ىلع الوق هب لباقو

 مهق دصو يصوملا لتق هل ىصوملا ىلع ةثرولا ىعدا نإ : « ناوبدلا » يقو

 ( ٦ ) ةرقبلا :: ٢٨٦ .

- ٣٣٤ _ 

  

 



 ولو رخآلا مهس ال . همهس لطب امهدحأ هلتقف نينثال ىصوأ نمو

 . ... ...... ..... . هلفط

 مل تإ الإ « لطبت اهنإف اونيب نإ الإ لطبت مل مهقدصي مل نإو ى ةيصولا تلطب
 مهبذك و يصوملا لتق هل ىصوملا نأ نانيمأ دهش نإو ى هللا دنع لطبت الف لتقي

 نم مهس لطب ةثرولا ضعب مهقدص نإو ى لتقي ملو مهقدصي مل نإ تتبث ةثرولا

 نيلجرلو دبعب نيلجرل ىصوأ نإو ى هل ىصوملا قدصي مل نم مهس ىضمو قدص
 التق ثلثلاب ايف يصوأ نيذلا نأ دبعب ايل ىصوملا دهشف يصوملا تامف هلام ثلثب
 تلطب هالتق دبعلا ايف ىصوأ نيذللا نأ ثلثلاب ايف ىصوأ ناذللا دهش و « يصوملا

 لطبت له: ريبدتلا باب يف يتأيسو ، طقف نيرخآلا ةيصو : ليقو مهلك مهتيصو
 . ؟ ال مأ لتقلاب ةيصولا

 ( اهدحأ هلتقف ) توافتب وأ ءاوس ءيشب ادعاصف ( نينثال ىصوأ نمو )
 ( رخآلا مهس ال همهس لطب ) افنآ قباسلا فالخلا ىلع هجوب لتقلا يف ببست وأ

 الف '١١ي اهيلع الإ سفن لك بسكت الو » : ىلاعت هلوقل ببستي ملو هلتقي مل يذلا

 هنونجم وأ ( هلفط ) هلتقي مل يذلا رخآلا ناك ( ولو ) هريغ لمفب هتيصو لطبت
 . هتباد وا هدمع وا

 ثراولا لثم زوجت ال نملو ةصولا هل زوجت نل ىصوأ نإ : « ناويدلا » يفو

 ى هل زوجت ال نم بيصن لطبيو ةيصولا هل زوجت نم بيصن حصي هنإف ، هريغو

 وبأ هلتقف لفطلل ىصوأ نإو « هريغو لتاقلاو تيملاو يسحلل ىصوأ نإ كلذك و
 ص تلطب دبملا ديس هلتقف دبعلل ىصوأ نإو ‘ لفطلل ةيصولا لطبت الف لفطلا

 )١( ماعنألا : ١٦٤ .

٣٣ 



 دنع هبر ريغ نم دبعل تزاجو ء ًايح دلو نإ لحل تزاجو

 ىلع مرحو ء اهب عفتني دبعلل وأ هتبقرك ؟ هل يه لهو س رثكألا

 توم لبق هكلم نم دبعلا لقتنا نإف { نالوق ؟هنم اهذخأ هبر
 لوألا ىلع ريخألا هكلاملو يناثلا ىلع لقتنا ثيح هتعبت هل ىصوملا

 مهس لطب دقف اهدحأ هلتقف نيلجر نيب كرتشم دبعل ىصوأ نإو ى ال : ليقو
 . ةيصولا نم لتاقلا

 دلو نإ ثاريملا حصي اك ( ايح دلو نإ لمحل ) يصوملا ةيصو ( تزاجو )
 دنع هبر ريغ نم دبعل ) ةيصولا ( تزاجو ) ةيصولا تلطب اتيم دلو نإو“ايح
 ص لوقلا اذه بحاص دنع هديس الو وه اهكلمي ال هنأل لقألا اهلطبأ و ( رثكألا
 راصف ث هيلإ ةيصولا هجوت مل هنألف هديس امأو « كولمم لب كلام ريغ هنألف وه امأ
 رثكألا لوق هجوو « رئاطلاو لمجلاك اكلام نوكي ال امل ءاصيإلا لثم هل ءاصيإلا
 ( هل يه لهو ) : هلوقب هيلإ راشأ اك هكلامل وهف كلملا "ةرج امو هكلامل كلام هنأ

 كحلا يفو هللا نيبو هنيب اهف ءاش امب اهيف فرصتلا هلف ( هتبقرك ) دبعلا برل يأ
 هيلإ راشأ اك هفالخ هركيو هقفاوي ام لبقيو جاتحي لقاع ناسنإ هنأل هل تبثت هنأ

 مرح و)“اهزرحي وأ ءاشي امباهيف فرصتيو (اهب عفتني دبعلل ) يه ( وأ ) : هلوقب
 ء ( نالوق ) هلا نيبو هنيب ايفو مكحلا يف لوقلا اذه ىلع ( هنم اهذخأ هبر ىلع

 ىصوملا توم لبق هكلم نم دبعلا لقتنا نإف ) { لوألا انباحصأ ضعب راتخا

 ريخألا هكلاملو يناثلا ) لوقلا ( ىلع ) هديسل ال هل اهنأل ( لقتنا ثيح هتعبت هل
 نسب نإ الإ “ نالوقلا كلذ يف كالم هلوادت نإ اذك و “ ( لوألا ) لوقلا ( ىلع
 اهنإف هتهب وأ همدختسا وأ هندب يف ه"رض هنأ لجأ نم دبعلل ةيصولا نأ ىصوملا
 مالك فلاخم « ناويدلاك » خيشلا مالكو ص كلاذ هب لعف نيح هكلم ىف وه نل
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 ص اهعفد نإ هل ىصوملا اهموزل يفو ، لوبق الب نإو لفط كل حصتو

 . . . . . . . . . ، نالوق

 يصوملا تام مث هديس كلم نم دبعلا لقتناف دبعلل ىصوأ نإو : اولاق ذإ فنصملا
 قتع نإف ى ناك ايأ دبعلا عسبتت : لوقي نم مهنمو “ لوألا دبعلا ديسل ةبصولاف
 . هل ىهف

 ولو ناإهفي ال ناذللا سرخألا و مكبألاو نونجملا وه ( لفط كل حصتو )

 نإو) لوبقلا هنم روصت ال ام كلذ ريغو ةربقملاو دحسملاو « ةراشإ وأ ةباتكلاب

 .نم امأو ى اهمئاق ايمل لبقي نأ طرتشا ةيصولل لوبقلا طرش نمو ى ( لوبق الب
 هكلم لخدت : ليقو “ لبق نإ الإ هكلم لخدت ال : ليقف لوبقلا هنم ررضتي

 هل ىصوملا اهموزل :يفو ) : هلوقب هيلإ راشأ اك تكس وأ ركنأ وأ لبق
 هب هل ىصوأ امب قدصت ءاش نإف « هعفد ولو هكلم ثاريملا لخدي اك ( اهعفد نإ

 . ) نالوق (

 اهنأل لوبق ىلإ جاتحت الو : لاق ذإ لوبق ىلإ جاتحت ال اهنأ ىلع خيشلا رصتقاو
 ولو “ امهريغو نونجملاو لفطلل ةيصولا يف ميمعت هنم اذهو « ىلاعت هللا ىلإ ةبرق

 ىلإ ةبرق اهنوك يهو هتلع مومع ليلدب ايل ةيصولا ىلع مالكلاب اذه همالك لصتا
 يصوملا ناك اذإ امكلذ لمشيف ع ةبرقلا ةيصولا لصأ نأ كلذ هجوو ى ىلاعت هللا

 . برقتم ريغ وأ ىلامت هلل ابرقتم

 مث نمو « زارحإو لوبقب الإ حصت الو ةيطع ةيصولا : ليق : « رثألا » ينو
 زارحإ الو لوق الب حصت : ليقو > همدمل تلطب يصؤملا لبق تام اذإ : اولاق

 ص هل ىصوملا اهدري م ام ةزئاج : ليقو « بئاغلاو لمحلل ةيصولا مهتزاجإل
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 يصؤملا توم دنع هل ىصوملا لاح ربتعي و ‘ تسمل حصت الو

 ىصوأ دقو هيف تام ضرمب اثالث هتجوز قلط ول ىتح هلبق ال
 > تزاج اه

 وهو ميب وأ لاملا مسق ولو دحو ثح هنيد مي رفلاو هتصو هل ىصوملا كرديو

 يصولملا اہبلطف تام ىح د رلاب يصؤلملا ملعب ملو هل ىصوملا اهدر نإو > ملاع

 . تالطب يصوملا ملع نإو ى اهدجو

 ريغ اهيف ليقو ‘ لوبق ريغب ةزئاج ةيصولاو : « ناويدلا » يفو
 . كلذ

 لام ك و هتوم لبق نفكك هل امفن نوكي ام نع نإ الإ ( تيمل حصت الو )

 فقو وأ “ اهيف نفدي ضرأ هب هل ىرتشي وأ ‘ هربق نع هريغ وآ ءاملا هب لازي

 توم دنع هل ىصوملا لاح ربتعيو ) ى هيلع هب قدصتي لام وأ ‘ هيلع فقوي
 لاح ناكو ثراو هنوكل ةيصولا هل زوجت ال نل يصوأ ول ( ىتح هلبق ال يصولملا

 ىلع كرشلاو ةيدوبملاك هعنام وأ هيبجاح لاوزك ى هل تحصل ثراو ريغ توملا

 لاح ناكو « هل زوحت ال نل ىصوأ ولو اهلصأ نالطبل تلطب : ليقو « رم ام
 ول ) ىتحو « كرشلاك هعنام وأ هيبجاح ثودحك ى تلطبل هل ةزئاج ريغ توملا

 هتومل ةيصولا اهل ( تزاج امف ىصوأ دقو هيف تام ضرمب اثالث هتجوز قلط
 ناتقىلطت تمدقت ول اذك و « ةثراوءاصيإلا لاح تناك ولو « ةثراو ريغ اهنوك لاح
 كلذامنإو“نيتقيلطت دازوىص وأفةدحا وتمدقت وأةقيلطت دازوىصوأف٤ ضرملا لبق

 مدعروصتيو ةيصولا ذخأت الوثرث يهف الإ وثاربملانم عنملاباهرارضإبمهتيملنيح

 نأ وأ “نيتيقابلانيتقيلطتلا وأ ةيقابلاةقيلطتلا وأ اثالثقالطلا يه بلطت نأب ةمهتلا
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 هلم نم هل ىصوأ دبع فصن جرخأ نإو > هت ومل ريدملا اذكو

 وأ ى اهريغ وأ يه لعفت ال نأ هضرم لبق هنم يقب امب وأ اثالث اهقالطب امل فلحي

 نأ وأ هل زوجي ال ام ىلع فلح ولو ضرملا يف ثنحيو « اهريغ وأ يه لمفت نأ

 نأ لثم ڵ هضرم يف هيلع فلحلا هل زوجي امب فلحت نأ وأ « هل زوجي اب فلحي

 تفإو ؤ كلذ وحنو هثنحتف هيلع موقتل يقب ام وأ اثالث اهقالطب فلحف ضرمي

 ةيصولا اهلف ةثلاث يهو تقتلطف مولعل اہبلإ اهقالط هقبلعتل اهسفن تقلط

 . ثرإلا ال

 هنأل هل زوجت ال ةيصولا لاح هنإف ى هل ىصوأ نإ ( هتومل رتبدملا اذكو )
 هتيرح كردت م هنآل هل زوجت ال : لاقيو ‘ توملا ققحت دنع هل زوجتو « هدبع
 ام ةهجو : تاقو ى ةايحلا تلاز ىتح ةيدوبعلا هتمزل لب يصوملا ةايح نم اضعب
 الإ هتايح نم ذخأي ملو هتوم بقع ناك نأب هتايح نع هقتع لصفنا ول هنأ هركذ

 ص يصوملا ةايح نم رحلا ماكحأ ضعب هل ايراج يصوملا ةايح نم هدقعب ىوقت هنأ

 ء لدب ريغب الو لديب هلاطبإ زوجي الو كلملا نم جرخم الو عابي ال ربدملا نأ وهو

 يهف دبع ال توملا دمب رح هنأل ثراولا وأ دبعلل ةيصولا روذحم هبف سيل اضيأ و

 هل هللا امهمحر خيشلاو فنصملا هركذ امف « لاملاك ثروي ال رح هنأل هثراول ال هل

 .ًاعامجإ رخآب هليدبت ثراولل زوجن ال هنأ كلذ نمو “ يوقلا حيحصلا هجوتلا

 ام ىلإ ربدملا هدبعل ىصوأ ولو « ةثرولل فالخو ليصفت ربدملا ريغ يفو

 هتوم لبق ءيشلا عقوف ءيش ىلإ وأ رثك أ وأ لقأ وأ موي وأ ةعاسب هتوم لىق

 . ىلوأ باب نم هل تزاج

 ( هكلم نم ) دبع تمن ( هل ىصوأ ) : هلوقو ( دبع فصن جرخأ نإو )
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 . هترجش وأ نالف ةميهبل تلطب و اهفصن زاج

 فصنلا لباقي يذلا فصنلا وهو ( اهفصن ) دبملل ( زاج ) جارخإب قلعتم
 لطبو اهنم جرخأ ام لباقي ام تبثي تايمستلا رئاس اذك و « هحرخأ يذلا

 زوجت ال هدبعل ناسنإلا ءاصيإ نأل ى جرخي ملام لباقي يذلا ةيمستلا وأ فصنلا

 : لاق نم دنعالإ لطبف هسفنل ءاصيإ هك ولممل ءءاصيإ نأل هكلم يف هنم هل يقب امل
 هلاهلك ةيصولا زوجت هنإف “ هل بهو وأ هب هل يصوأ امل اكلام نوكي دبملا

 لوق ىلع وه فصنلا تابثإ نم فنصملا هركذ امو ى هجري مل وأ هضعب جرخأ
 ص هيلإ تلقتنا نم هكلمي وأ دبعلا هكلميف هربغ دبعل ةيصولا زاوج نم نيرثكألا
 دبعل ةيصولا تناك ذإ هربغ الو فصنلا دبعلل تبثي الف نيلقألا لوق ىلع امأ و.

 . اضيأ هسفن ديعل زوحت ال نيلقآلا دنع زوجت ال هريغ

 ريغ وأ هضرأ وأ ( هترجش وأ نالف ةميهبل ) ناسنإلا ةيصو ( تلطبو )
 ال كلذ نأل ى هيلع مالكلا "رم دق هنإف ى دبعلا ريغ هضورع وأ هلوصأ نم كلذ
 : ليقو “ لوبقلا اهيف طرشي : لاق نم لوق اذه ص درلا الو لوبقلا هنم روصتي
 ؛ طرتشي ال : لاق نم لوق وهو ءيشلا كلذل كلاملا فرصتيف كلذ تبثي
 لك يف ةقدصلاو ص امل لبقي اهبحاص نأو ى لوبقلا طرتشي هنأ يدنع حيحصلاو
 ريغ ليقو ؛ مهلوقب « ناويدلا » باحصأ و ى هكرتب خيشلا هفعض ولو دبك يذ
 . كلذ

 اهيف هنع معطي نأ ىصوأ نمف © اهيلايلب ةثالث يهو ى متآملل ةيصولا تزاجو

 ص ضعب دنع هلام نم لوقي ىتح همتي الو « هثراول تعجر تضقنا ىتح لعفي ملف

 ى رضح نم ريغل هنم يدهي الف همتأمو هءازع رضحي نم هنع معطي نأ ىصوأ نمو

 ىصوأ نإو ص رضح نمالإ معطي الف نيفورعم نم : لاق نإو ى زاج ممع نإو
 ص فقولاب : ليقو “ رضح نم معطأ باغ نمو رضح نم : لقي ملو هنع معطي نأ
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 لمهأ ماعطإو ص ةعدب : ليقو ‘ هوركم همتأم يف تيم نع ماعطإلا : ليقو
 لآل اماعط اومنصي نأ هلهأ قلع هرمال » « اهينع باثي ةتنس توملا موي تيللا

 دحي ملو مامطإلاب ىصوأ نإو ى مهلغشي ام مهب نأل ا'« هلتق ربخ ءاج امل رفعج
 الو هلسغ يف اومعطأ نإف ص ىيلسغ يف اومعطأ : لاق نإو « مايأ ةثالث اومَعطأ

 ىلع قرف اذك ةحئانلا يطعيو اذك هنع قرفي نأ ىصوأ نمو “ ثراولل عجر

 .. ملعأ ىلاعت هللاو هلك اهريغ

 . دواد وبأ ر يراخبلاو ملسم هاور ) ( ١
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 باب

 ءاش امب هبرقأل هئاصيإ ءادتبا صومل بدن

 ( باب )

 برقألا ةيصو يف

 يتوم دمب وأ يتوم لبق هل هتيطعأ وأ برقألل ءيشلا اذهب تيصوأ : لاق نإ

 دنع وأ يتوم دعب برقألل وه : لاق وأ يتوم دمب وأ يتوم لبق هب هل تيصوأ وأ
 بنحألا اذك و٤ تقوي مل وأ تقو .7 ُتحنم « زاج كلذ وحن وأ يتوم

 ص ءادتباب قاعتم ( هب رقأل هناصيإ ءادتبا ) ءاصيإلا ديرمل يأ ( صومل بدن ) و
 عبمج ممصي ءءاصيإ : هلوق نأل س ءاصيإب ناقلعتم ال ( ءاش امم ) : هلوق اذك و
 ةأدب ءاش امب هبرقأل لمجي نأ : لاق هنأكف ى هريغلو برقألل ءاصيإلا هئاصيإ
 ٠ ءاصبإلا ديرمل بدن : كلوق يهو ةدارملا ةحضاولا ةرابعلا ىنعم ق وهو هئاصيإ

 ريدقتب اهيلع فنصملا ةرابع جيرخت زوجيو ‘ برقألل ءاصيإلاب هءاصيإ أدتبي نأ
 امب هبرقأل ءاصيإلاب هئاصيإ ءادتبا ءاصبإلا ديرل بدن يأ ى هب ناقلعتي فوذحم
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 ٠ . > لصأب نسحتساو 1 رانيد عبر هاندأ و هلام ثلث نم

 قوقحب مث “ تاعابتلا نم هيلع ةبجاولا قلخلا قوقح مث ( هلام ثلث نم ) ى ءاش

 قلخلا قوقح مدق ولو « ابجاو سيل امي مث « تارافكلاو جحلاو ةاكزلاك كلا

 ام رتخأو عوطت ولو مدق ام مدق نإو ‘ نسحأ لب اضيأ انسح ناكل ةبجاولا

 وهو ( رانيد عبر هاندأو ) ص هب ءاصيإلا بجي امب ىصوأ اذإ هافك و « زاجل رخأ

 سأ ىلع > رانيد ثلث هاندأ وأ > امه رد رشع ةتس رانيدلا نأ ىلع مها رد ةعبرأ

 ضعب فرع يف وأ نامزألا ضعب فرع يف رانيدلا نإف ى امهرد رشع ينثا رانيدلا

 همارتحال اهمتاخ كف نأل “: ءاسنلا تاقدص ىندأ وه رانيد عبرو « دالبلا لهأ
 ص مهارد ةعبرأ يف عطقت ذإ قراسلا دي وه يذلا وضعلا فالتإك اهعامج ينعأ

 يف ذخوؤيلف مهارد ةعبرأ اهيف ذخؤي ةيانجلا وحنو وضعلا يف ةيانجلا تناك اذإف

 كلذ ىلع مالكلا “رم دقو ىمهارد ةعبرأب هبيرق نم وضعك وه يذلا بيرقلا لصو
 ٠ فىادصلا باب ف

 ىقبأ لوصألا نم ناك ام لكو ( لصأب ) برقألل ءاصيإلا ( نسحتساو )
 نأ ملعا وع لخنلاو رجشلا مث « اهوحن و رادلا ث : ىلوأ ضرألاف ى ىلوأ يدنع ناك

 نوتيز وأ لخن هضمب نانج وأ نوتيزلا وأ لخنلا نانج وأ ةنوتيزلاو ةلخنلا
 الئل ىلوأ وهف ىقبأ ناك امو « شطملل آلاتحا دشأ ةنوتيزلاو ةلخنلا نأل ى ىلوأ
 رذملا عوطقم ن نوكي ال ناك ولو برقألل هب ىصوأ ام لاز دقو توملا ثدح
 » لصألإ بحتسي هنأ يلبق نمل يذلاو ى ماقملا ريرحت اذه ى لاوزلاب ملعي مل اذإ

 . شطعلل آلاتحا دشأ امهنال نوتيزلاو لخنلا لصألا نم بحتس و
. 1 

 ضراألابف دحم ل نإو ةرحشب برقأل يصوي نأ يغبني امإ : _ ناويدلا « يفو

 ام كلذ ريغو نزوي وأ لاكي امم كلذ ريغب ىصوأ نإو “ تيبلاك اهب لصتاامو

٣٨٣ 



ُ . 

 ابتخاو اهتدج نمو اهنبا نباو اهيخأو اهدج نم ةأرما هثرتو

 تنب و همع تنب و هتمع نمو مهريغو ءالؤه نم لجرلاو اهتنبا تنبو

 ثراو نكي مل اذإ ندعب ولو ًابصاع نهل راص نإ نهريغو هيخأ

 . ٠ ٠. . . . ء هن ود

 . زاج ةصولا هب زوجت :

 يف ءاوسو ص نكمت ال وأ ةمسقلا نكمت ى ةسمستلاب وأ ءيشلاب ةيصولا زوجتو
 « ( هثرتو ) هنم ىنثتساف ءىشب ىصوأ نإ اذك و “ اهريغو برقألا ةصو كلذ

 هب ىصوأ ام يأ 4 برقألا ءاصيإ وأ برقألا ةيصو يأ برقألا ثرت يأ

 هيلإ در وأ ردصم آلوأ ءاصيإلا ركذ ذإ مادختسا هجولا اذه يفو « برقأل

 نم ةارما ) هب ىصوأف يصوملا هءاش يذلا كلذ ثرت وأ لوعفم ئنعمي ريمضلا

 لفس نإو ( اهنبا نباو ) ) اهمأ نم ( اهيخأو ) اهيبأ ةهج نم الع نإو ( اهدج

 : هلوق اذك و 0 ايح اهنبا ناك ول و اهنبا نبا ثرت ةدجلاف الإ و ةبح همأ تناك نإ

 اهمأو اهيبأ نم ( اهتخأو ) تلع نإو اهيبأ نم ( اهتدج نمو ) ى اهنبا تنبو
 ( ءالؤه نم لجرلا ) هثري ( و ) “ لفس نإو ( اهنبا تنبو ) ى اهيبأ نم وأ
 هتخأو « تلع نإو هبأ نباو يوبآلاو ققشلا همخأ و ء الع نإو هيبأ نم هدج

 هتمع تنبو همع نباو همعك ( مهريغو ) لفس نإو هنبا تنبو ةيوبألا و ةقشلا

 ص يوبألاو يقيقشلا ( همع تنبو ) ةيوبآلاو ةقيقشلا ( هتمع نمو ) هيخأ نباو
 (ابصاع نهف راص نإ ) ءاسنلا نم (نهريغو ) يوبآلاو يقيقشلا ( هيخأ تنب و )
 يأ ( هنود ) برقألل ( ثراو نكي مل اذإ ندعب ولو ) هلبق ابصاع نأ الول
 . هنم برقأ

 تيملا ثرب يذلا وهو ةبصعلا نم الإ نوكي ال برقألا : « ناويدلا ه ىفو
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 ءاسنلا نم برقألا ثري الو ى هضعب وأ هلك لاملا ثرو ثراولا اذه نكي مل اذإ
 نبالا تنب ةبصع نانوكت امهنأل ثرإلا نع اتبجح اذإ يأ نبالا ةنباو تخألا الإ
 ايمل حص ةبصعلا نم اتناك املو “ثرإلا يف اذهو « تنبلا عم تخألاو « تنبلا عم
 امهريغ وأ قيقش وأ نياب ثرإلا نع نيتبوجحس اتناك اذإ ةروصلا هذه يف برقألا

 ص نبا ةنباتنبو نبا تنبو نباك برقألا يف امههبصعي نم ناكو هنع اتبجح اذإ ايفو
 :لوقي هنأهنع اورك ذ نكل ث اصاعالإ برقألا نوكي ال : كلام لاق كلذك و
 ريقفلا اندنع برقألا ذخأيو « ثراو ريغ ثراو بصاملا برقألا ةيصو ثرب

 ذخأي الو « ءاينغألا ىطعي مث اونغي ىتح منارقفب أدتبي : كلام لاقو « ينفلاو

 : ةفىنح وبأ و دمحمو فسوي وبأ و دمحأ معزو ى دمحأ دنعو اندنع كرشم برقألا

 نم ةبارقلا ذخأيو ى كلذ يف ىصوأ نإ الإ ءاينغألل برقألا ةيصو ف رصت ال

 نم نروطعي : ليقو “ بآلا ةبارقب أدبي نكل « مآلا ةهجو بآلا ةهج نيتهجلا

 نكلو « مآلا وأ بآلا نم مرحم محز يذ لك ةبارقلا : ةفينح يبأ نعو « نيتهجلا
 نم ةرحلا ذنم بأ مهعمج نم : فسوي وبأ و درح وبأ لاقو &0{ بألا ةبارقب أدبي

 أ نع ةياور وهو برق نم مدقي هنأ «رفز» داز ليصفت ريغ نم مأ أ وأ بأ لبق
 نأل٬عرمشلا ةنيرقب هتثرو لخدت ل هبراقأل ىصوأ اذإ : ةصفاشلا تلاق ى ةفينح

 مسالا عوقول نولخدي : ليقو ى اندنع بهذملا وه اذهو “ هل ىصوي ال ثراولا

 , امأو « مهريغل يقابلا حصيو مهسفنأل مهتزاجإ مدعل مهبيصن لطبي مث ى مهيلع
 لخدت الو ص ىنآلاو ملسملاو وه يوتسيو كرشملا لخديف هريغ براقأل ىصوأ
 اهدعت ال برملا نأل ًاييرغ يصوملا ناك نإ هبراقأل ىصوأ نمىفو انه مألا ةبارق

 دنع برقألا ةيصو ثربو ى مسالا لومشل لخدت : ليقو ى اهب رختفت الو ةبارق

 ناوجآلا براقآلل ةصولا يف لخدي ال: ةفينح وبأ و وهلاقو“ كرشم وهنم يمفاشلا
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 لب فرملا يف برقلاب نافرعي ال دلاولاو دلولا نأل ي دادجألا لخديو ى دالوألاو

 دحأ لخدي ال : ليقو ص دادجألاو دافحألا لخدتف ى ةطساوب يمتني نم بيرقلا

 . عيمجلا لخدي : ليقو « عورفلاو لوصألا نم

 يف لمملا هب ىرج يذلا وه نوذخأي نيذلا مه ةبصعلا نأ نم هانركذ امو

 مسقت اهنأ انم روهملاف نيبرقألل ىصوأ نم هنأ : راثآلا ضعب يف ءاجو « برغملا

 اوفلتخا ث ك هب لصتت تاحرد عبرأ لإ مألاو بألاب هبساني نمم هنولي نيذلا نيب

 ق: ليقو تس ىلإ : ليقو ةسماخلا يف وهو ال : ليقو “ تيملاب : ليقف ى اهيف

 با ءالؤه لمجي ملو“ثرب الزمعبصاع وأ محر نم مسالا هلتبث نملك نيب

 لصتا نإ كرشلابمهيف عطقت : مهضعب لاقف مسالاب اوقلعتو ع بسنلا هدنع عطقني

 اهنأل ثرإلاك تسبل : ليقو“هب عطقنت نأىلؤأ ةيصولاو ثرإلاك مهيلإ بسنلا مهب

 ىلإ مهرذنأف'١)« نيبرقألا كتريشع رذنأو » : ىلاعتهلوق روهمجلا ةجحو ى ةبرق
 ةملك وأ - شيرق رشعم اي : لاق ع تلزن امل هنأ » : ةريره وبأ ىور دقو برا

 ال فانم دبع ينب اي , & ائيش هللا نم كنع ينغأ ال للا .. نم كسفنأ اورتشا _

 ايو “ائيش هللا نم كنع ينغأ ال بلطملا دبع نب سابع اي « ائيش هللا نم .7 ٣

 نم ينيلس دمحم تنب ةمطاف اي ى ثيش هللا نم كنع ينغأ ال هلا لوسر ةمع ةيفص

 . اي ائيش هللا نم كنع ينغأ ال تئش مش ام يلام

 ىلإ مسقت : ليق مث « بصعت الو ثرت ال اهنأ عم براقألا يف ةمعلا لخدأف
 مهبرقأ نأ اوممجأو « برقألاف برقألا ىلع : ليقو ى ةأرماو ديعبل ولو ةعبرأ

 )١) :ت ءارعشلا ٢١٤ .

 )٢) دواد وبأ هاور ٠
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 نم برقأ اولسانت امو ةوخإلا نأ و“ مهل وُسن' مث تانبلاو نينبلا دالوأ ثرب ال نمم

 ص مهلوسنو ةوخإلا نم ىلوأ ةعبرألا دادجألاو ى اولسانت امو لاوخألاو مامعألا

 ةيناثلا دادجألا نم ىلوأ مهونبو ةوخإلاو ى اهمأو مآلا وبأو « همأو بآلا بأ مهو
 ص مهونبو مامعألاو لاوخألا مث مهتاهمأ و مهانرك ذ نيذلا تادجلا و دادجألا ءابآ مهو

 لكل اقناد ةوخإلل لصي ال ام ىقبي نأ ىلإ اهلبق قلل ام فصن ةجرد لك ذخأتو

 نم دلو رخآل ام فصنك ةعبرألا دادجألا ذخأيف ىلوألا ىلإ عجريف اهلهأ نم
 رخآل ام فصنك ةيناثلاو ةعبرألل ام فصنك ةوخإلا ذخأيو « دالوألا دالوأ

 ام فصنك لاوخألا مث ى ةيناثلل ام فصنك مامعألا مث ةوخإلا لوسن نم لسن
 ذخأي مث ص اولفس نإو ى امهونب اذك و « مامعألا طقس اوطقس نإ و « مامعألل

 ةدج لك وبأكلذك م مامعألاو لاوخألا لسن رخآل ام فصنك دادجألا دادجأ

 مامعألاو لاوخألاوةوخإلاو مهدالوأ و دالوألل افالخ هنبال ام فصنك ذخأي همأو

 دادجألا ىلع اذخأيو هيبآل ام فصنك ءالؤه نم دلو لك ذخأي هنأل ى مهدالوأ و
 ام فصنك اهلاوخأو مألا مامعأ و هلاوخأ و بألا مامعأ مث « هدلول ام فصنك

 ركذلا نمب ةيوستلا ىلع اوعمجأو ى بسنلا عفتراو مهاردلا تيقب ام ايلعلا دادجألل

 نيبثنآلا ظح لثم ركذلل هنأ ديعس وبأ هاور آلوق الإ اهتجرد تدحتا نإ ىثنألاو
 لاقو ث روكذملا بيترتلا نم تاجرد مهليزنت ىلع رثكألاو « دحأ هب لمعي ملو

 لوآلاىلع لمملا رثك أو ى بسنلا حص ام تاجردلا تفلتخا ولو ةيوستلاب يلصوملا
 مث اوضرقني نأ ىلإ مهلوسن مث دالوألا دالوأ ذخأي نأ ديعس وبأ نسحتساو
 نأيفبني ال ذإ رم اميلع مههوسنو لاوخألاومامعألا مث ةيناثلامث مهل وسنو ةوخإلا
 مع لفسأك اوذخأ مامعألا نم لفسأ لاوخألا ناك نإ و « هدلاو لبق دلولا ذخأي

 هلاخ نباو بآلا لاخك بآلا مع نباو بآلا مع فصنك بآلا لاخ ذخأيو

 ص اهمعل ام فصنك اهلاخلو ى بآلا لاخل ام مألا معل و ى همع نباو هلاخ فصنك
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 مهدالوأ و مامعألا اذكو ممدالوأ اذك و « ءاوس نوقرقفملا ةوخإلاو ممدالوأ اذك و

 نم ٤ مهس مآلا ةبارقلو نايهس بآلا ةبارقلو « دادجألاو مهدالوأ و لاوخآلا و

 رثكالا هجو نم:ليقو ى نيبصنلا نم ىطعي : ليقف « اهلبق نم تيملا بساني ناك
 : ليقو ص طيرارمق ةثالث ةجنرد رخآ يف دحاولا غلبي نأ ىلإ مهنيب مسقتو ى اظح

 : ليقو “ هفصن ىلإ : ليقو ى مهرد عبر ىلإ : ليقو « ةضف ىتناود ىلع مصت

 لقأ دجاولا ىطعي ال هنأو مهرد ىلإ : ليقو « ةعبرأ ىلإ : لسقو « نيقناد ىلإ

 مهدشالف هتمسق يوتست ال ام وأ دحاولا ضخي ام ردق غلبي ال ام لضف انف هنم

 مسقي : ليقو “ لك ىلإ يضفبل نازيملا هب حجري : ليقو ى هيلإ مهجوحأو ةبارق

 ام هب ىرتشا هوحن وأ بئاغ مهيف ناك نإف اوضارت نإ الإ هيافم ردقب رلك ىلع
 الإ لصحي ال : ليقو “ ةيصولا هلنت مل نم ىلإ عفدي : ليقو « زبخك مهيلع مقني
 . هلنت مل نمم مهفعضال : لسقو ى هلانت نمض

 يزجي لب ى براقألا ىلع برقألا ةيصو قيرفت بجي آل : ةيعفاشلا تلاقو
 :فسوي وبألاقو“آدعاصف نانثإ : ةفينح يبأ بحاص دمحم لاقو ى ادعاصف ةثالث
 ملو ةدع ةجرد ق عمتجا نإ و ى اهماقم اهىلات تماق ةجرد تمدع اذإو « دحاو

 طقس نإو « ةجرد ةلوؤخلاو ةلومملاو اهلهأ طقس هب لوقلا ىلع ىناد لكل حصي

 لاوخألاو مامألا عمتجا اذإ : ليق مث مهونب اذك و امم اوطقس مهنم دحاو

 ى كلذ ناكل هسكمك لاخ ةئامو مع ناك ولو ى ثلث لاوخألل و ناثلث مايعأللف

 نإ نافصن ايلو ةجرد مه : ليقو ى ةمعلاو معلل ام فصن ةلاخلا و لاخلل : لىقو

 هتصح دوجوفللف نيقيرفلا دحأ مدع اذإو ع ثاريملاك تسيلو ى مهددع ىوتسا

 مهكارتشال اضيأ دوجوملا ةصح طقست : ليقو ف ةلملا يف مودعملا ةصح تمجرو ا
 نبا ذخأي : ليقو ى مهتجرد ىلإ مهونب حفر مامعألا مدع اذإ : ليقو ى ةجرد ىف
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 . ةيآلا « ماحرألا اولوأو » : ىلاعت هلوقل ثرإك ضرف وهو

 همدعو هبأ دوجو يف ةصحلا يف لاخلا يواسيهنالو > هيبأ ةحرد هنآل لاخلاك معلا

 نمل ام فمض بألا لبق نم ناك نملو اهماميعأك الاوخأ : ليقو ى لمملا هملعو

 لاخلا نبا عم معلل اذك و ى هلام فعض لاخلا عم مملا نبال : ليقو ى مألا نم ناك

 ام فصنك بالا لاخو « تيملا مع ينب لوسن نم دحاول ام فصنك بالا مملو

 :. الاخو مألا مع اذك و ى هينب نم دحاو رخآل

 لاخلا مه- غلب نإو ى نايسف مع نباو لاخ صومل ناك نإ :رثؤملا وبأ لاق

 نانسف مع نبا نباو لاخ نبا اذك و « لاخلا ال وه طقس مملا نبا بانم ال اقناد

 مهس لاةللف ى هنبا نباو هنباو لاخ ناك نإ و « مملا نبا نبا طوقسب طقسي الو

 لاخ نيباو مع اذك و ى مهونبو مامعألا اذك و ى هعبر هنبا نبالو « هفصن هنبالو

 ساقي اذه ىلعو معلا ذخأو طقس اقناد غلب نإف “ هفصن لاخلا نبالو مهس مملل

 حصالا ىلع ( ثرإك ضرف ) برقألا ةيصو يأ برقألا يأ ( وهو ) ؛ لونلا
 ( ةيآلا « ماحرألا اولوأو » : ىلاعت هلوقل ) ‘ روهمجلا هيلعو بهذملا وهو

 لصاوتلاو بحلاوبرقألا ةيصوو ثراو ةقفنك ءيش لك يف ضعبب ىلوأ ضعب يأ

 ةوقلا بسح ىلع برقألا ةيصوو “ثرإو ةقفن نم انركذ ام نكلو ى نوامتلاو
 ع طقف ءاسنلا يف ثرإلا ةبآب ةيآلا مهضعب رسفو ى دعبلاو برقلاو فعضلاو

 . ماحرألا يوذ ثاربمب ضعبو

 يف اهلعج تيملا ءاش ثيحف ع ضرفب تسيل _ لقألا وهو - ضعب لاقو
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 ىصوأو اهتنبو هتلاخ وأ اهتنبو هتمع ىوس هل ثراو الو تام نمف

 اذكو . اضيأ اهمأل : ليقو 0 اهتنبل برقألاو ةمعلل لاملاف برقألل
 ماحرألا نم اهريغو ةلاخلا

 اهنإ انريغل لوق مدقتو « لوقلا اذه بحاص نع خيشلا لاق اك ريقف يف وأ برقألا
 هتمع ىوس هل ثراو الو تام نمف ) ص رس اك تبجو نأ دمب اهملإ بودنم

 ثراو نكي مل اذإ ماحرألا يوذ ثيروتب لوقلا ىلع ( اهتنب و هتلاخ وأ اهتنب و
 (برقألاو) ى اثرإ ( ةمعلل لاملاف برقأل ىصوأ و ) ‘ بهذملا وهو بصاعاالو
 ( : ليقو ) ث ةمعلا تنب نم ىوقأ ةمعلا نآل ( اهتنبل ) برقألا ةيصو يأ
 اذه بحاص نأل ى ةيصولا ثمح نم ال لاملا رئاسك اثرإ ( اضيأ اهمأل ) برقألا

 . ةلأسملا يف برقألا ةيصو لطبي لوقلا

 ثريو لاملا ىوقألا ثري ( ماحرألا نه اهريغو ) اهتنب عم ( ةلاخلا اذكو )
 ‘ برقألا ةسصو تلطبو هلك لاملا ىوقألا ذخاي : لبقو برقألا هنود نم
 نم نكي مل ذإ لاملا ثرب نمل هباحصأ دنع برقألا ةيصو نأ لوآلا لوقلا هجوو

 ةمعلاف هثري نم نكي مل اذإ لاملا ثرت عضوم لك يف برقألا ثرت ةأرملاف ى هثرب

 ثرب نم ناك اذإ برقألا ةمملاتنب ثرتلف اهتنب تثرول اهالولف “ لاملا تثرو

 هثرت الف ةبصعلل هباحصأ دنع برقألا ةيصو نأ يناثلا لوقلا هجوو “اهمأ وهولاملا

 ال معلا تنبو ‘ بجاح اهبجحي مل ول ةبصعلا عم لاملا هيف ثرت عضوم يف وأ ةأرملا

 ثرب نم دجوب ملو ثراو وأ لاملا ثرب بصاع دجو ولو ةثراو الو ةبصع نوكت

 اثرإ هذخأيو لوآلا “لوقلا ىلع محرلا وذ برقألا ثرول محر وذ الإ برقألا
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 ةدجو ًامأو نبا فلخ نمف هيلعو 0 لاملاك برقألا ةيصو ثروتو
 "ه" ۔- ٦

 هتدجل هسدسف برقألل ىصوأو امعو نبا تنبو بال وأ ةقيقشو

 2 هتخأل يقابلاو هنبا تنبل هفصنو

 . يناثلا ىلع ثراولا وأ بصاملا لاملا رئاسك

 ةرهش وأ نيدهاشب الإ هنع لبقي الف ةبارقلا وأ نيبرقألا نم هنأ ىعدا نمو
 ارضح مهلك اوناك اذإ قيدصتلا يزجيو ةقث هللا دنع يزجيو « كحلا يف عفدت ال

 ركذلا ظح نوك يف ( لاملا ) ثرإ ( ك برقألا ةيصو ثروتو ) ءافلب ءالقع
 اذهو « بححلا ىفو “نيشنآلا ظحك ركذلا ثرإ ةروص تناك اذإ نيشنألا ظحك

 برقألا ةصونأب لوقلا اورهشوذاش لوق هنإ : ةقراشملا تلاقو ى اندنع روهشم
 وذو بصاملا مهدنع اهثريو « ايوتسا اذإ ىثنألاو ركذلا ءاوس سوؤرلا ىلع مسقت

 . بصاملا نكي مل نإ الإ محرلا وذ اهثري ال اندنعو ى محرلا

 ظح لشم ركذلل ثاريملا لثم برقألا نومستقي امنإو : « ناويدلا » يفو
 مهدصق :هلوقىنعمو « ه ا مهسوؤر ىلع اهنومسقيف ةيصولاب مهدصق نإ الإ نيبثنآلا

 ينفلا ذخايو 4 مهفصي مل وأ برقلاب مهفصوو نالفو نالفل : لاق هنأ ةيصولاب

 ى مهل ةبارقلا مسا لومشل لمملا هيلعو “ روهمجلا لوق وهو “ حيحصلا ىلع ريقفلاو
 ءارقفلل : لبقو “ توملا دعب اذك و ى ةايحلا ف اينغ ولو محرلا ةلص بوجولو

 لضفأ هلءاطعإلاف اجايتحا دشأ مهنم ناك نمو ‘ رجألا بلط دصقلا نأل ى مهنم

 انبا فلخ نمف ) لاملاك ثروت اهنأ ىلع يأ ( هيلعو ) اهنع ينغ ينفلا نألو

 اتخأ ( وأ ةقيقش ) اتخأ ( و ) مألا ةهج نم وأ بآلا ةهج نم ( ةدجو امأو
 ف برقألا امأو “ نبإلل ثرإلا ( ف برقأل ىصوأو امعو نبا تنبو بأل )

 نممسقي ( هتخأل يقابلاو هنبا تنبل هفصن و هتدجل ) برقألا سدسف ( هسدسم )
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 . . اذهب مكح دقو همعل ءيش الو

 سدسلا ةدجلل نإف ث نبالا نكي مل ول لاملا نثرب اك ( همعل عيش الو ) ةتسلا

 ص نبالا ةنباب ةبصع انه تراص لصألا ىف ةيضرف تخألاو فصنلا نبالا تنبلو

 . تخألل ةبسنلاب هدعبل مملل ءيش الو

 ةيصو نأ ىلع ءانب معلل برقألا ةنصو : ليقو ى هللا ءاش ام الإ هنع لقتن ريغ ارمتسم اكح ةبرج يفو ى بعصم دالب هذه اندالب يف ( اذهب كح دقو )

 . تاجردلا بيترت مدقتو ‘ هسفنب ةبصع نوكي نمل برقالا

 ينيا كرتو امهرد نبرسشعو مهرد ثلثب برقألل ىصوأ نم : « رثألا » يو

 هنبا نباو مأل اتخأو اقيقش و تخأ تنبو خأ نباو ةلاخو ةنباو امعو لاخ

 وهو ىقناد ىلع ةمسقلاب انلق نإ ةتس يف اثلثو نيرشع برضت كنإف ى هتنب تنبو
 ص نانثا مهردلا ثلث نأل ى امهس نورشعو نانثاو ةئام جرخيف ى مهردلا سدس

 برقألا هيطعتو افعض الك تلمجف ةجرد مك ترظن تيملا ىلإ برقألاب تأدب نإف
 معلاو ةجرد لاخلاو مملا ونبو ةجرد مهو مهس مهنم لكلو ى لاخلا ونب اهدعبأف

 فعض ىوصقلل تس يهف ةجرد نينبلا ونبو ةجرد مهونبو ةجرد ةوخإلاو ةجرد
 ةسماخللو ةيناث ةمبارللو فاعضأ ةعبرأ ةثلاثللو نافعض اهتيلاتلو
 نرانثا تنبلا تنبو نبالا نبا نم لكلف « نوثالثو نانثا ةسداسللو رشع ةتس

 لكل نوثالثو نانثا وهو ؤ هفصن تخألاو خأللو ى اهفعض اهلف امهس نوثالثو

 لاخلاو ‘ هنبا نم نكلو « اهفصن ممللو ةينامث اهينبا نم لكلو ى رشع ةتس
 لاخلا نبا نم لكل طعاف دعبألاب تأدب نإو 0 مهس هينب نم نكلو نايهس

 لكل ةينامثةوخإلا ينب نم لكل مث ةعبرأ هل مش نيمهس معلا نبالو هل مث ى امهس
 نم صقن نإف ى نيثالثو نينثا نينبلا ينب نم لكل مث ‘ رشع ةتس تخأو حخأ نم
 ىلعأ مه نمم نيقابلا ىلإ تعجرو معلا نباو لاخلا انبا طقس مهردلا ثلث ةيصولا
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 نكي ملو برقألل ىصوأ نمو ى لتاق وأ كرشم وأ دبعل حصت الو

 ‘ مهثرل ىلع هب هل ىصوأ ايف ةتنرو عجر هل

 تصقن نإو 0 مهردلا سدس لكل لصب ال قح دعب الإ تاخدأ تداز نإو 0 مهنم

 هل حصي ملو نوبرقألا "لقو ترثع نإ و « تيملا ىلإ برقأ يه يتلا ىلإ تعجر

 هل حصي ملو فلأب هبرقأل ىصوأ نإو « مهيلع تفعوض رضح نم ريغ مهنم دحأ
 ناك نإو ى هلاني ام ردق يصوملا ةثرو نم الك لاني ال ناك ولو هل يهف دحاو الإ

 .ملعأ ىلاعت هللا وءاوس مهنيب ناك لقأ وأ مهردب مهل ىصوأو ةجرد ىف ةئام هوبرقأ

 امهل حصت ال هنأ رم ك ) كرشم وأ دبعل ( برقألا ةلصو ) حصت الو (

 دبعلا نإ :لاق نم لوق وهو“ةيطع اهنأل اقلطم ايل حصت : لبقو ى ًاقلطم ةيصولا
 . اثاريم تسمل برقألا ةيصو نإ و ى كلمي

 . لمهأ ثراوتي ال ذإ مهنم نيماسمال يهف نيبرقألا ىصوأ نم : ةكرب نبا لاق
 نيك رشملل ثلثو نيماسملل ناثلث : ليقو “ نيك رشمللو مهل يمه : ليقو ى نيتّلم

 هيبرقال يمذ ىصوأ نإو 2 مهب رقأ ناك ولو دعبأ ملسم فصن كرشملل : ليقو

 ثري ملسملا نأ ىلع وأ اثاريم تسيل اهنأ ىلع ءانب يأ مهبانم مهلف نوماسم مهيفو
 ص أطخ ولو ليجعت هلتق نأل تبثت ملف اهلجعي ام لعف هنأل ( لتاق وأ ) “ رفاكلا

 يعدي نم ءاجو تامو برقألل ىصوأ نإ ( و ) ى أطخلا لتقب لطبت ال : ليقو

 هنأ نادهشي نيلدعب يتأي ىتح ائيش هل اوعفدي الف هوملعي ملو « برقألا هنأ
 وأ هلبق هبراقأ تام نأب برقأ (هل نكي لو برقذلل ىصوأ نم ) و 0 برقألا

 كرسثلاك برقألا ةمصو نم عنام مهعنمو نيدوجوم اوناك وأ هدوجو لبق

 اهل نيمستقم ( هب ) برقألل يأ ( هل ىصوأ ايف هتثرو عجر ) لتقلاو ةيدوبعلاو
 ذخأي نم مدمل اثاريم راصف لطاب هب ءاصيإلا نأ ىلع ( مهثرإ ) ردق ( ىلع )
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 3 امهوحنو يلالكو جوز ال مهنم بص اعلا هثري : ليقو

 . حيحصلا وه اذه “ برقألا ةيصو

 الإ برقألا ثرب ال : لوقي نم وه لوقلا اذه بحاص لعل ( : ليقو )
 نوكي نم هثرب امنإو امهريغ الو ةدجلا الو مألل تخألا هثرت الف بصاملا

 هب برقألل ىصوأ ام ثرب يأ ( هثري ) هريغ عم وأ هريغ وأ هسفنب ابصاع
 ددعت ولو ىفوتملا لام نم هثرب ام هذخأي ةثرولا نم يأ ( مهنم بصاعلا )

 . مهتبصع ردق ىلع اهنومسقي مهنإف ك توافنو بصاملا

 لك ال ةبصعلا نم يأ هيلا مهبرقأ اهلك أي : لوقي نم مهنمو : « ناويدلا » يفو

 نإ هملع مالكلا يتايو 2 مألل تخألا و خألا هب دارأ ( يلالكو جوز ال ) بصاع

 تخأو تنبوةدجو ماك [اصاع نوكي ال نم لك نم ( اهوحنو ) هلحم ىف هللا ءاش

 نم ناك نم الإ برقألا ثرب يذلا برقألا هل دح وب ملف برقألل ىصوأ هنأل ةقىقش

 لوقلا اذه دريو « ةلجلا ق ابصاع نوكي نأ مهنم حلصي نم يطعأف هلام ةثرو

 صوب مل ءاوس ءيش ةيصولا نم ثراولل سيلف : « ثراول ةيصو ال » : ت هلوق

 : تلقنإو ةخوسنم ثراولا برقأل ةصرولا نأ رهتشا دقو هبهل يصوأ وأ هب هل

 تىثأف برقألا ثرب نم انه دجوي ملف اهثري نم ناك اذإ ثراول ةيصو ال هنأ دارملا

 . اذه ىلع ليلد ال : تلق « لامال ثراولا بصاملل

 نمف ابدن يأ برقألل ىصوأ براقأ هسفنل فرمي مل نم : « ناويدلا » يفو

 ء هب ىصوأ ام ذخأيلف دعب هل فرع نإو ‘ برقألل هب ىصوأ ام لك أ هلام لك أ

 . ةنس مهنع ثح اودج و دقو اوملعي ل وأ اوك ردي ملو اوباغو هبراقأ فرع نمو

 هب قدصتي : ليقو « ءارقفلا ىلع هب قدصتي امنإو « مهنم سيأ نإ كلذب قدصت ٠
 . يصو دعب يصو هب يصوي : ليقو ك مهنم سيأ اذإ ةنسلا لبق
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 هيلإ قباس ًاعم هلامو هذخأ برقألل ىصوأو الام كرت نإ ىلوملاو

 . هل بصاع ال ثمح هعزاي الو هسنج نم

 (برقاألل ىصوأو ألام كرت نإ ) قتعاف ادبع ناك يذلا وهو ( ىلوملاو )
 برقألا ةيصو يأ ى برقألا يأ ( هذخأ ) هربغ وأ بداع نم هل ثراو الو

 ىلوملا يأ ( همزلي الو ) ارح ناكو ملسأ نمم ( هسنج نم هيلإ قباس اعم هلامو )
 هنا اذه رهاظو < ثراو دعب ( هل بصاع ال ثيح ) هل برقأ ال نم مزلي ال اك

 ناك وأ دجوي هلعل يصوبف طاتحي نأ الإ اهوحن وأ مألل ةوخإلا برقألا ثرت ال

 تالو “ خيشلل اعبت هصوصخب هررك نكلو ع رم اهف لخاد اذهو « هب ملعي ملو
 كراشيو كرثلا راد يف مهفلخ الثم هنأل برقألا دوجو مدع هنم ردابتي ىلوملا

 ص التاق وأ ادبع هنوكب وأ صاخ وهو هك رشب وأ هبرقأ تومب هايإ هدقف يف هريغ

 كهمزلي الو برقألاب ىصوأ نإ لاملاو برقألا ذخأ بصاع ريغ بيرق هل ناك نإف
 محرلا ذخأي : لاق نم دنع الإ همزلت مل محرو هلام ثري بصاع هل ناك نإ و
 همزل ثراو ريغ بد صاعو ثراو بصاع هل ناك نإف “ برقألا ةيصو اضيأ

 ةيصو همزلت : ليقف « محرو بصاع ريغ ثرا و هل ناك نإ و « برقألل ءاصيإلا

 ص طقف بدهامال برقألا ةيصو نأ ىلع ءانب ال : ليقو ‘ محرلا اهذخأيف برقألا

 برقألا نإف ى ال مأ [اثراو فاخ ءاوس برقألا ثري نم فلخي مل اذإ : ليقو
 هل ملعي مل ولو برقألل صوبلف ج بسنلا ةمحلك ةمح ءالولا » : للع هلوقل هقتعمل

 ىلوملا ثاريم نإ : لبقو ى هقتعم بصاع وأ هتقتعم وأ هقتعم هذخأيل برقأ

 اذك و ى همزلي الو هب ىصوأ نإ هبرقأ و هلام ذخأي يذلا وهف هسنجل ال هقتعم

 يقابلاو اضرف نمثلا ذخأت ةجوزك هريغ هلام ثرو اذإ ضعب دنع هبرقأ ذخأي

 )١( هركذ مدقت .
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 ىتح همسقب رظتني لهف لماح مهدحأ ةأرماو دالوأ ملو هينب كرت نمو

 . برقألا هقتعم وأ هيصاع وأ هقتعم ذخأيو ى اهاوس نكم ملو مهس تاذ اهنأل

 ينب وأ هتوخإ يب وأ هينب ينب وأ همامعأ وأ هتوخإ وأ ( هينب كرت نمو )

 وأ ( دالوأ محلو ) برقألا ثرب نمم هدلوو ثراو وه نمم كلذ وحن وأ همامعأ

 ادعاصف ناتأرما وأ ادعاصف نينثا اتأرما وأ ( مهدحأ ةأرتاو ) دلو وأ نادلو

 هنوثرب ةوخإ كرت وأ ص نطبلا ق مهدحأ ةوخإو نينب كرت وأ ( لماح ) دحاول

 يف برقألا ثرب نم ضعب نأ لصاحلاو « كلذ وحنو نطبلا يف مهدحأ امامعأ و

 يأ برقآلا يأ ( همسقب رظتني لهف ) نطبلا يف اضعبو ادحاو ناك ولو جراخلا

 دمحم يبأ خيشلا لوق وهو ( مهعم هثريف ) لمحلا ( دلوي ىتح ) برقألا ةيصو
 لجلا رظتني امكف ث ثاريملا كح برقألا ةيصو مكح نأ ىلع ءانب رامع نب يفاو

 :لوقي نم ضعب دنع ولوثا ريملا مسقك مسقت اكو ى برقألا ةيصول رظتني ثاربملل

 ةقفنلا يف ربتعي اكو ص لمحلل برقألا ريغ ةيصو ةيصولا زوجت اكو “ رظتني ال
 لك أ ةقفنلاف لمحلل الإ كلذ امو ى نئاب وأ اثالث .ةقلطملا لماحلا ةقفن اوبجوأف ٠

 يف فتخم محر وهو 4 بألا ىلع ةبجاو نطبلا يف وهو هل ةلص كلذف لبحلل و اهل

 هتلص هماحرأ رئاس ىلع بحت ملف جاتحم ريغ جراخلا يف رهاظ محرك وهو نطبلا

 يفكي لب لامب جراخلا محرلا لصي نأ نيعتي ال هنأ اك ى محرلا ةلصل ةدح ال ذإ

 برقألا ةيصو هللا بجوأ دقو « جاتحي ىتح عطقلا مدعو لاصتالا هل دقعن نأ :

 هلمشتل براقألا نم هريغ عم هيلإ فرصت نأ بجو نطبلا يف وهو هتفاو املو .

 هبلع نيعتي ال هنإف هتابح يف هجرخأو هبراقأل افورعم نّبع نمك ريصيف هتلص
 برقألا ةيصو نوكت نأ نيعتي الو هبراقأ هيف تكرقشا هلعف ال نكلو « اذه

 اولوأ ةمسقلا رضح اذإو » : ىلاعت هلوقب ةبارقلا قح يف روكذملا قزرلا نم الدج
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 . . ...... ..ت نالوق ؟ال وأ

 مهقزري رمألا نوكي نأ زاوجل 6 هنم مهوقزراف نيكاسملاو ىماتيلاو ىبرقلا
 كش الف ابودنم ناك اذإو“برقألا ةيصوب خسني نأ الضف ابجاو ال هيلإ بودنم

 مهقزر بوجو ىلعو “ برقألا ةيصو تعرش نأ دمب ولو اباوث ءاطعإ يف نأ
 لاملا ثرب ال يذلا برقألا وه قزري نأ بجي يذلا برقألا : لوقن هخسن مدعو
 بيرقل بج ال هنأ نوملسملا قفتا : لاقي نأ هملع "درم الف برفآلا ةيصو الو

 هيجوت يف يل رهظ ام اذه « ىزرلا قيرط نم ةمسقلا نيح هئاطعإو ةيصو دحاو
 اهرك ذ يتلا ةجحلا نع باوجلا كل رهظ هتمهف اذإف « رايع نب يناو دمحم يبأ مالك

 (ال وأ ) ص فنصملا لوقب روكذملا ثرب الو هعضو رظتني ال : لاق نم لوقل خيشلا

 نوكتنأننع ةديمبب تسيلف اثاريم تناك نإو ‘ برقالل ةيصولا نأ يهو رظتني

 ةمسقلا روضح دنع هب هللا رمأ يذلا قزرلا نع لدب اهنأ ليلدب محر ةلصو ةيده

 عمجأ هنأو س ةيآلا ةمسقلا رضح اذإو » : ىلامت هلوقل ىبرقلا يلوأل

 قزرلا قيرط نم ةمسقلا تقو ءاطعإو ةيصو دحاو بيرقل بجي ال نأ نوماملا

 ى (نالوق)محرلاةلص لهلا نيبو اننيي تسيلف محرلا ةلص ىنعم اهيف نأ تبث اذإف
 نم ريناند ةرشعك نتيمي مل وأ رادلا هذهك برقألل هب ىصوأ ام نع امهيف ءاوس

 اومسق نإو < ةمسقلا تلطب اومسقو لوالا لوقلا ىلع اورظتني مل نإف ى يلام
 ناك نإو ص هفصن هلف الإو اركذ دلو نإف ، زاج ركذلا مهسك امهس هل اوكرتو

 : لاق نم لوق ىلع الإ آضيأ يقابلا مسقيو “ ىثنخلا ثاريم ىلعف ىثنخ
 ولو همهس هل اوك رت ولو ةمسقلا حخسفي نأ لمحلا مئاقل و ك سوؤرلا ىلع برقألا

 نيقي ىلع مقت ال ذإ ةمسقلا نم مهعنمي ن أ هلو « هل اوك رت اك قفاو

 )١( ءاسنلا : ٨
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 كرات اذكو ؟ ال مأ هىف ثري له مسقي نأ لبق دلو نإ اذكو

 بجت الو ‘ ناثلث بلأللو ثلث اهل : لقف ‘ لماح همأ و هاخأو هابأ

 لوقلا ىلع توملا لاح نطبلا يف ناك دقو ( مسقي نأ لبق دلو نا اذكو )

 لاإ ارابتعا ( هيف ث له ) توملا دعب نطبلا ف ثدح وأ رظتني ال هنأب

 وأ كرشم هتثرو ضعبو ملسم تام ول اك انيعم ائيش هب ىصوملا ناك ولو ع ةمسقلا
 هلحم يف يتأي ام ىلع مهضعب دنع ثرب هنإف قتعأ وأ ملسأ دقو الإ اومسقي ملو دبع

 ىلع يهف مالسإلا اهك ردأ ضرأ وأ راد اميأ » : تلل لاق اكو ى ىلاعت هللا ءاش نإ

 لاحل رابتعا ثرب ( ال مأ ) توملا نود ةمسقلا تقو ربتعاف « مالسإلا مسق

 . نطبلا يف نكي املو تام وأ 2 جراخلا يف لمحلا سيلو ثروملا تام ذإ توملا

 نمف كلذب قحتستو توملا لاح اجراخ دوجولاب ثروت امنإ برقألا ةيصوو
 ةمسقلا تقول نآل دعب نمع اهعطق و اهقحتسا توملا لاح اجراخ دوجولاب فصتا

 مسق ىلع يهف مسقت ملو مالسإلا اهك ردأ ضرأ وأ راد اميأ » : نل هلوقل اريثأت
 برقألا ةمسق ينعأ ةمسقلا تقو يف موسقملل مكح ةمسقلاتقو ربتعانمف'١)« مالسإلا

 هريغ عم وأ هدحو ذخأ ةمسقلا لبق براقألا نم ثدح نم لكف ى مالسإلا مكحب
 ءمالسإلا مسقك مسق تاكرشلا وأ ثاريملا نم ملسي نأ لبق هيلع ملسأ ام لك هنأ اك

 مكحب موسقملل توملا تقو يف مكح يصوملا توم وهو ةمسقلا بجوم ربتعا نمو
 نب يناو دمح يبأ لوق ىلع امأ و « ثدح نم برقألا ةيصو يف ذخأي الف ى مالسإلا

 ذخأي الف ثدح نمو ى ذخأي توملا لاح نطبلا يف ناك نم نإف رايع

 . مسقلا لبق دلو ولو

 :ليقف ) ىنزبولوهريغ نم وأ هيبأ نم ( لماح همأو هاخأو هابأ كرات اذكو )

 ثلثلانع ( بجحت ال ) اهنأ ىلع اذه ( و ) ‘ ثاريملا نم ( ناثلث بذللو ثلث اهف

 ( ١ ) روا٠ دواد وأ ٠

٣٥٨ 



 الو ، ايح دلو نإ بجحت : ليقو . ةمسقلا لبق دلوو لمحب سدسل

 ثريو بجحيو ثري نمي ناك نإ لمحلا ةدالو لبق ةمسق زوجت

 ٠ . . . . . اعامجإ ًًئح دلو نإ

 لبق دلو ) و توملا لاح نطبلا يف ناك ول ( و لمحب ) سدس ىلإ يأ ( سدسل )
 > سدسلل اهبجحي ال جراخلا يف يذلا دحاولا خالاو لمحلاب دادتعالا مدعل ( ةمسقلا

 ىثنأ وأ اركذ ( ايح دلو نإ ) سدسلا ىلإ ثلثلا نع ( بجحت : ليقو )
 > اتم تدلو وأ سدس ال ديز دعب دلت ل نإف > اسدس ىطمت وأ هتدالو رظتنتف

 : ليقو “ سدسلا ىلإ اهبجح : ليقف “ ثروملا توم دمب اهنطب يف ثدح نإو
 ص ادعاصف ةثالث لب ناوخأ سدسلا ىلإ بجحي ال : ليقو “ حيحصلا وهو « ال

 اهتدالو رظتنت هنإف احراخ هل خأ الو الماح اهنع تامو لمح بححت : لاق نمو

 تدلو نإف ث امدس ىطعت وأ سدسلا ىلإ بجحتف ادعاصف نيوخأ دلت اهلعلف

 الو ( > رخآ سدس ال ديز دحاو تدلو وأ دلت ل نإف > دازت الف رثكأ وأ نينثا

 لاملا يف ( فر نمم ناك نإ لمحلا ةدالو لبق ) ثاريملا ةمق ( ةمسق زوجت

 لب ثًامهس هلنولعجي الو لاملا نومسقبف ثاريم الب لمحلا كرتي ال ينمي “ ثؤرولملا

 اومسق هل اوكرت ايع صقن نإف ى هل نوكم ام رفوأ هل اوكرتو اومسق اوؤاش نإ

 نيقي ال هنأل هل نوكرتي ولو ةمسقلا نم مهعنم همئاق ءاش نإو ى هعم يقب ام

 . كلذ ىف

 بجح ( بجحي ) لمحلا نإف « برقالا ةيصوك كلذ يف ثاريملا سيل ( و )
 تيم وهو دلو نإو ع ( اعامجإ ثريو ) كراشي وأ ناصقن بجح وأ نامرح
 ؟ ال مأ بجحي له ثرب ال يذلا لمحلا يف فالتخالا لهس انإو بجحي ملو ثري م

 لوصألا نمو “ بآلا عم ثرت ال ةوخإلا نإف « هاخأ و الماح همأ و هابأ كرانك
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 ملو تايف ةدوصقم الو ةنيعم ال رانيد نيرشعب هبرقآل ىصوأ نمو

 قتع وأ ملسأ وأ هكراشم وأ هنم برقأ دلو ىتح برقألا اهذخأي
 نيب ناك نإو ، نالوق ؟ ةمسقلاك ذخألا وأ توملا موي ربتعا لبف

 ء بئاغ وأ نونجم وأ لفط نيب رقألا

 ى ةلأسملا يف حيشلا لاق اك هقالطإ ىلع كلذ : ليقف ى بجحي ال ثري ال نم نأ

 ثرب ال نم امأو > بححح ال لتقو ةيدوبعو كرسشك هف عنام ثري ال نم : ليقو

 نوبجحي ةوخإلاو « ثرب الو بجحي هنإف بآلا عم ةوخإلاك ابوجح هنوكل
 . للا ءاش نإ هلحم يف كلذ ىتأيو « نوثرب الو سدسلا ىلإ

 الو ةنيعم ال ) ةنيعم ريغ الثم ( ارانيد نيرشعب هبرقأل ىصوأ نمو )
 طسوأ وأ ةلخنب وأ نييعت الب هليخت نم ةلخنب يصوي نأ كلذ نمو ( ةدوصقم
 دعب نطبلا يف ثداح وهو ( هنم برقأ دلو ىتح برقألا اهنخاي ملو تامف )
 براقأك ( هكراشم وأ ) نبا نبا دلو ىتح هوذخأي مل ةوخإ مه برقأك توملا

 ربتعا لهف قتع وأ ماسأ وأ ) تخأ وأ مهلثم خأ دلو ىتح هوذخأي مل ةوخإ مه
 كراشي الو هدحو توملا دعب قتع وأ ملسأ وأ دلو نم ذخأي الف ( توملا موب

 ص آرح الو املسم الو جراخلا يق الو نطبلا يف سيل ذإ توملا لاحل ارابتعا هريغ

 نيح يف نطبلا يف نيذلا عم وأ جراخلا يف نيذلا براقألا قحتسا تيملا تومبو
 برقألا ذخأ ذخآلاموي ربتعاو يأ ( ذخألا وأ ) ى دعب نمع هوعطقو هلام توملا

 هدحو قتعأ وأ ملسأ يذلا وأ دولوملا اذه اهذخأيف ةمسقلاب برقألا ةيصو

 هريغ عم وأ هدحو ثاريملا ذخأي اك يأ ثاريملا ةمسق ( ةمسقلاك ) هربغ عم وأ
 نيب ناك ناو ؛ نالوق ) ؟ ةمسقلا لبق ملسأ وأ قتعأ اذإ وأ امزج دلو اذإ

 اورجاشت وأ امئاق وأ ةفيلخ هل اودجي ملو ( بئاغ وأ نونج وأ لفط نيبرقألا
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 نإ اذكو { مهعم ثري ل لخاد ثدح ىتح ثراولا مهنم اهعنم وأ

 لخدي الف ريناندلا وأ ةمألا وأ رادلا وأ ةلخنلاك نيعم برقألل ىصوأ

 . .. . . . ء كراش وأ درفنا كلذ يف ثداحلا

 ق ( ثدح ىتح ثراولا مهنم ) برقألا ةىصو عنم يأ ( اهعنم وأ ) كلذ ف

 يف ناك نم دلو ىتح وأ ايح دلو مهعم ( لخاد ) قتعلاب وأ مالسإلاب وأ نطبلا
 ةمسقلا لبق دلو نإ الإ برقالا لمحلا ثرب ال : لاق نم دنع توملا لاح نطبلا

 اعامجإ لبق كلذ مهرضي الف مهقح نم اوعنم مهنأل هدحو الو ( مهعم ثري م (

 . مهلبق نم كلذ نكي مل هنال

 ( ريناندلا وأ ةمألا وأ رادلا وأ ةلخنلاك نيعب برقذلل ىصوأ نإ اذكو )

 يف ( ثداحلا لخدي الف ) نييعتلا نم كلذ وحن وأ اذك سيك يف قلا وأ هذه

 عقو اذإ نيعملا هل ىصوملا ( كلذ يف ) قتملاب وأ مالسإلاب وأ توملا دعب نطبلا
 نّسعتل ةثرولا عم الو “ هدارفنال ةمسقلل جاتحي ال هنأل دحاو هل ىصوملاو توملا

 ال : لاق نم دنع الإ دعب ءاج نم ربتمي الف هكلم لخد توملابف “ هب ىصوملا
 عيمج يف لوبقلا لبق ءاج نم لكف « لوبقلاب الإ دحأ كلم ةيصولا لخدت
 هب ىصوملا نست اذإ : ليقو ى هعم وأ هدحو ذخأي لوقلا اذه ىلع اياصولا روص

 هنأل ةثرولا عم ةمسقلل اوجاتحي ملو هل ىصوملا ددعت ولو ثدح نم هيف لخدي م

 وه امك مهريغ لخدي ملف « موسقم هنأكف « تايمسنلا ىلع هبف ةكرشلاب مه نّيمت
 ناك ول برقالا ةيصوب ثداحلا ( درفنا ) ؛ فنصملل لمتحمو خيشلا مالك حيرص

 ول هلبق نم اهيف ( كراش وأ) ثراولل ريمضلا دوع زوجيو“ةلأسملا يف برقالا ثرب

 مل ول هدحو برقالا ذخأي نمم ثداحلا اذه ناك ءاوس ينعي « اهيف ثري ناك

 7 .هريغ كراشي نمم وأ اثداح نكي
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 مهكراشي لهف ةنامب مهتلمج مش ريناند ةرشعب هب راقأ نم دحأل ىصوأ نإو

 . راتخلا وهو اضيأ ةرشعلاب صتخيو اهيف

 ام برقالا ذخأي مل نإو “ برقالا ةيصوب لمحلا رظتني ال : « ناويدلا » يفو

 برقالا ناك نإ الإ دولوملا كلذ اهذخأي هنإف ‘ هنم برقأ دلو ىتح هب هل ىصوأ

 هبلط وأ ثاربملا هيف عقو وأ انيعم هب ىصوملا ءيشلا ناك وأ ادحاو الجر
 نإ كرسملا اذك و ،ائيش دولوملا كلذ هيف كردي الف ةفيلخلا وأ ةثرولا ىلإ برقالا

 بئاغلا يف ليقو لاحلا اذه ىلع لوالا نم برقأ امهو قتع نإ دبملا وأ ملسأ
 نم هيلإ ثدح نإ كلذك و ى كلذ لثم برقالا يف ناك اذإ لفطلا وأ نونجملا وأ

 . لاحلا اذه ىلع هعم كرتشي

 هل صوب مل نم يقبو ادعاصف نينثال وأ ( هبراقأ نم دحأل ىصوأ ناو )
 كلذ عم ءاصيإلا للع وأ برقألابكلذ عم هفصو وأطقف هتاذب وأ همساب هنّبع ءاوس

 مهناركذ وأ يبراقأ رقفأ : لوقي نأ لثم طقف ةفصو برقاألاب هركذ وأ ةبارقلاب

 نيعب كلذ ريغب وأ رثكأ وأ لقأ وأ ( ريناند ةرشعب ) كلذ وحن وأ مهثانإ وأ

 وأ نيعمب كلذ ريغب وأ رثكأ وأ "لقأ وأ (" ةئامي مهتلمج مث ) نيعم ريغب وا
 ( اهيف مهكراشي لهف ) “ هقفاو وأ هصخ نمل هب يصوأ ام سنج فلاخ هريغ

 صتخيو) برقالا مساب مهتلمج يف هلوخدل مهتلمج الثم اهب ىصوأ يتلا ةئاملا يف يأ
 ءاصيإ نأ ردابتل ( راتخملا وهو ) اهايإ هصيصختل ( اضيأ ) الثم ( ةرشعلاب
 هبان اضيأ مهمم هلوخد عم مهتلمج نع اهب هل ليضفت الثم ةرشعلاب هل تمملا
 ى ماعلا كح يف لوخدلا نع هجرخي ام هلبق وأ ماعلا دعب صاخلا رك ذ يف سيلو

 لزنت ظ : ىلاعت هلوقك هقح ق دكأت هصوصخم هركذ يفف كحلا دحتا نإف

 ٦) 4 هتكئالمو هلل اودع ناك نم لق ظ : ىلاعت هلوقو ١) 4 حورلاو ةكنالملا

 )١( ردقلا : ٤ . . )٢ ( ةرقبلا : ٩٧ .
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 ةرشع هلثم لك ذخأ وأ > ةرشعلا و ةئاملا هل وأ ‘ مهكراشي ال وأ

 . . . . . . . . .. .. نبإ

 فرإو « 6١ 4 ىطسولا ةالصلاو تاولصلا ىلع اوظفاح ظ : ىلاعت هلوقو ى ةيآلا

 اديز مركأ وحن ، مهكح ملعلا عم هلو ‘ هدحو هكح صاخللف مكحلا ددمت

 ثلث .نم يصوب نأ تفل نأ عيجلا عامجإ اضيأ كلذل لديو « كءاج نم مركأو

 ىصوأ نم هل ىصوملا برقألا ضرامي ملف ‘ برقألا ةيصو دعب ءاش نمل ءاش امب هلام
 برقألا ضرامتي ال كلذكف ع ثلثلا يف مهلك اولخد لب ى براقألا ريغ نم هل

 هامسأ اذإ ابس الو ص اضيأ مهمهاسيو هب صخ ام ذخأي لب ى ماعلاو صوصخلا

 ىرت الأ ص ةبارقلا نم هنأ توملا لاح قفاو ولو ةبارقلا يف فعض هنإف « همساب

 لب ى (( مهكراشي ٭ل وأ ) برقالا نع هزجح ل هتامح يف هاطعأ ول هتصخ ذإ هنأ

 مهلوا هل ةيصولا نأل ع الثم ةئاملا مهدحو نوذخأيو ‘ طقف الثم هترسشع ذخأي

 ةرشعلاب هل هؤاصيإف ثلثلا نم اهنأو “ برقأ مهلك مهنأ ثيح نم دحاو سنج

 ةيصو يف لخدي الف “ نيبرقألا مومع مومعلا يف لخدي نأ نع هل جارخإ الثم
 ردابتل ةئام نيئاجلا طعأو ةرشع يئاجلا اديز طعأ : لبق ول هنأ اك ى مومعلا

 هل وأ ) ص هنوكراشي الو نيئاجلا كراشي ال اهب اصوصخ ةرشع ديزل نأ اضيأ

 هصيصخت نم مهوتي هنأل ، ءيش براقألا نم هريغل سيلو الثم ( ةرشعلاو ةئاملا
 امنإ ص ىرت اك هفعض عم اذهو ‘ مع ثيح دارملا هنأ براقألا رئاس نم همسإ

 لثم « اممجو ةينثثو ًآادارفإ صوصخلا بساني امب برقألا ركذ اذإ يدنع روصتي

 نأ لثمألاو ث ةئامب يبرقألو ةرشعب ديزل تيصوأ : لوقيف هبرقأ ديز نوكي نأ
 ء ديدش فلكتب الإ لوقلا اذه هيف روصتي الف مملا ظفلب ةئامب يبراقألو : لوقي

 نإ ) هلثم نم ةيلدبلا ىلع بصنلاب الثم ( ةرشع هلثم ) مهنم ( لك ذخاي وأ )

 )١( ةرقبلا : ٢٣٨ .
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 ادحاو صخ مث مهتلمج ىصوأ نإ اذكو ؟يقابلا نومسقي م اوواست
 : فالخ ءيشب

 ايف هنوبساحيف اوفلاخت نإ هبوني ام دحاو لك ذخأ الإو برقلا يف ( اوواصمت
 تإ توافتلا ىلعو اوواست نإ سوؤرلا ىلع اضيأ ( ىقابلا نومسقي مث ) هلصو

 ادج نيبرقألا كرت ولف ع سوؤرلا ىلع ادبأ برقألا ةيصو : ليقو « اوتوافت
 لك ذخأي ةئاملاب معو ةرشعب مهنم ادحاو صخ دقو نالا ةنباو نا نباو ةدجو

 ةعبرأ مهو « ءاوس مهلك اهنومسقي نوعبس ىقبيف ةرشع ةئاملا نم هصخي نمم دحاو

 مهمهسأ توافتت ثاريملا ردق ىلعو “ فصنو ةرشع ةعبس دحاو لكل نوكيف
 باسحلا :يف انعمجل مهنم هريغ وأ نبالا نبا ةرشلاب صوصخلا نأ انضرف ولف

 ص ثلثو ةرشع كلذ سدس دحالف “ ةرثعو ةئام كلذ نوكيف ةئاملا عم ةرشعلا

 ةعبرأ نبالا تنبلو ص عاستأ ةينامثو نوعبرأو ةينامث نبالا نبالو ةدجلل اذك و

 تبسح باسحلا اذه لبق ةرشعلا صوصخلا ذخأ نإف « عاستأ ةعبرأو نورشعو

 . اهذخأ الإ و همهس نم

 ص ( فالخ ءيشب ) مهنم ( ادحاو صخ مم مهتلمج ىصوأ نإ اذكو )

 برقلاب هفصي ملو هريغب وأ همساب ءيشلاب هصخ نم ركذ نإ هنأ هيلإ بهذأ يذلاو

 ريغب وأ همساب هركذو برقلاب هفصو نإو ى مع ايف مهك راش وهب هصخ امب صتخا
 هناحبس هللاو « مهك راش الصفنم وأ مهك راشي مل ةماعلا برقألا ةيصوب الثم همسا

 . ملعأ كرابتو لجو زعو ىلامتو

 نإف ص ىنجأ وه اذإف « يبرقأ وهو نالفل اذك و اذكب تيصوأ : لاق نإو
 يبرقأ وهو : هلوق و > برقألا هنع هدرب ام الإ هب هل ىصوأ ام ذخأي هل ىصوملا

 لجرلا اذه هلك اي امنإف ع يبراقأل اذك و اذكب تيصوأ : لاق نإو ى أطخ
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 هيزجت الو ،هل ىصوأ نمم همرح نم دري مل طقف مهضعبل ىصوأ نإو

 . . . .. « اهكراتك نايصعلا يف غلبي الو برفألل

 « برقالا ةيصول هنع يزجتو « برقألل ةيصولاف « برقأب لجرلا سيل هنأ نيبتف
 ء هدحو ىفليف أطخ لجرلا اذه هلكأي : هلوق نأ ههجوو « ناويدلا » ىف اذك

 الهج برقألل ام لكأي برقأ ريغ هنأ دارأ وأ برقالا وه هنأ ىلإ هب راشأ ءاوس

 وه اذإف تام مث ءيشلا اذهب لجرلا اذهل تيصوأ : لاق نإو ‘ ضرفل وأ هنم

 ص برقالا ةيصو دصقي مل ذإ هتينب ءاسأ دقو “ برقالا ةيصول هازجأ دقف هبرقأ

 مهفعض ردق ىلع ضعبىلع براقالا ضعب لضفي نأ هل زوجيو اقافتاكلذ ناك امنإو

 اثاريم برقالا ةيصو ري مل نم بهذم اذه نأ يدنع يذلاو ى نوقلطي كلذك
 هك راشي الوهبصخءيشب دحا ولك دصق نإ و ى اثاريم اهارب نم نود نيبرقالا نيب

 : ليقو “ هيزجي الو ضعب نود ضعبل ىصوأ نإ اذك و “ هريغ كراشي الوهريغ

 "يلع اولعجت نأ مكترمأ : ةفيلخلا وأ ةثرولل لاق نإو ‘ برقألل صويرل نمك سيل

 . لاحلا اذه ىلع اياصولا عيمج اذك و « زاج برقألل اذك و اذك ىلام نم

 وأ نالف لثم هتاذ نيبمتب براقالا ضعبل يأ ( مهضعبل ىصوأ ناو )
 (همرح نم دري مل طقف ) كلذ وحن وأ نونجملا يبرقأ وأ لافطالا يبراقأك ةفصلاب

 يأ هل ىصوأ يذلا برقالا نم يأ ( هل ىصوأ نمم ) مهمرح نيذلا براقالا يأ

 نم اودري نأ مهل صوي مل نيذلا براقالا دجي ال اذك و « مهبوني ام هنم نودري ال

 ني ( برقألا )ةبصو() هيزجت الو ) مهضعبل ىصوأ دق هنأل ، اهشلث اياصولا رئاس

 نكل ( و ) “ اضعب كرتي الو ممي نأ عورشملاو “ مهضعب صخ هنأل اهب رومأملا
 وه كلذو هنم أربي الو هقحلي مثإلاو هنود لب ( اهكراتك نايصعلا يف غلبي ال )

 تيو هب ىصوأ ابف هبانم صوي مل : لاق نم لوق هلباقمو لمملا هبو حيحصلا
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 يهو هيزجت : ليقو ، حصي مل اذكه هبراقأ نم دحاول ىصوأ نإو

 . ى مهنيب

 : ليقو ك يطمب ال نأ راتخاف مهنم وه و انالف اوطمت ال : لاقو نيبرقألل ىصوأ

 . يطمي

 نم دحاول تصوأ : لوقي نأ لثم ( اذكه هبراقأ نم دحاول ىصوأ نإو )
 وأ ةلخنلا هذه : لوقد وأ « كلذ وحن وأ يبراقأ ضمبل وأ براقأ دحأل وأ براقأ

 ةفصلاب ولو تاذلاب نيعي هنأ اذكمه: هلوق ىنعموكلذ وحن وأيبراقأنم دحاول اذك

 منم لثمنوكيالو مهثاريم ردقىلع ةثر رلا هثري هبىصوملاف“ءاصيإلا اذه(حصي مل )

 ( مهنيب يه ) ذ اذه ىلع ( و هيزجت ) و حصت ( : ليقو ) ص هيزجت الو صو

 اهب مهمعي مل ولو ضعبل اهنيعي ملو نيبرقالا يف اهليبس نيبت امل هنأل نيبرقالا نيب يأ
 مهنيب تمسقف مهل ءاصيإلاب نورومأم مأل مهريغ نم اهب ىلوأ اوناك ايلومش امومع
 لطبت يهف نتعي ملو كلذ وحن وأ ةعامج وأ موق ضعبل تلعج ام لك اذكهو

 ةيصو وه : لوقي نأ لثم عونلا كلذ ءارقف يف قرفت : ليقو ى اثاريم عجرتو

 مل امو © ءاينغأ مهو مهيف تقرف مهيف ءارقفلا نكي نإو « نالف ينب ضعبل ينم

 ءةثرولل : ليقو ى مهريغ وأ براقالا سانلا نم نيكاسملل يهف الصأ اهليبس نيبتي

 :ىلاعت هلوقل برقألل ةيصولا لصأ نأل برقألل تعجر نيبتت مل ةيصو لك : ليقو
 اذه ىلع عجرت ملو . ةيآلا 0١ ... توملا كدحأ رضح اذإ مكيلع بتك

 اعرش هل نكمت نمل تبثأف ى ثراولل ةيصو الو ةيصولا مساب تيمس اهنأل ةثرولل
 . اثاريم عجرت نأ نع الضف لطبي ملف

 ( ١ ) :ة رةنبلا ١٨٠.
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 نيبتت مل ةيصو لكو ، كلذكف هبراقأ نم اذهل وأ اذهل : لاق نإو

 نالفل وأ نالفل ءيشلا اذهب تيصوأ : لاق نإو ، برقألل تلعج

 . . اهنم ءاش نمل هيطعي نأ هثراول زاج ايبنجأ ولو

 يه : ليقو ى اهلك أب برقالا نإف اهنسبي مل ةيصو لك : « ناوبدلا » يفو

 يبراقأ نم متئشنم اوطعأ : لاق نإو ، ةثرولل يهف زوجت ال ةيصو لكو « ةثرول

 صخ هنال مهلك موطعأ ول اذك و “صوي مل نمك نكي ملو هزجي ملو اولعف اذك و اذك

 ؛هب ضرفلا ىذأتيو براقالا ضعبل ءاصيإلا يزجي : انموق ضعب لاقو ى ممي ملو
 ىثنألل وأ ركذلل : لاق وأ نالفل وأ نالفل : لاق وأ ( اذهف وأ اذهف : لاق نإو )

 لطبت ( كلذكف ) ص وأ : ظفل يصوملا هيف ركذي امم كلذ وحن وأ ( هبراقأ نم )
 انہمم ناك نإو ى ءاوس امهرك ذ نيذلل نوكتف حصت وأ ةثرولل اثاريم نوكتو
 . رثكأ وأ ةثالث ركذ ول اذك و « نالوق اضوأ هلف رخآ

 وه نم الو برقأ اهيف ركذي مل ولو ( برقألل تلعج نيبتت مل ةيصو لكو )

 سانلا نم نيكاسملل يهف ةبارقلا اهيف ركذي مل نإ : ليقو “ برقأ سفن يف

 7.7 ر ١ ولل : لىق و ك ه ريغ و ] ب رق ل ١ اقلطم

 هب ىصوأ ام ىلع ذفنتف:زوجت ةيصو : ةثالث ةيصولا : دمحأ خيشلا لاق

 زواجت مل ام برقأل يهف اهليبس نيبتي مل ةيصوو ى ةثرولل يهف زوجت ال ةيصوو

 . ثلثلا

 امهدحأ ناك ( ولو نالفل وأ نالفل ءيشلا اذهب تيصوأ : لاق نإو )

 نأ هثراول زاج ) ادعاصف ةثالث ركذ ول اذك و « نيدبنجأ اناك وأ ( ايبنجأ )

 يطعي نأ زوجي الوءايبنجأ يطعي نأ ءاش ولو « مهنم وأ ( ايهنم ءاش نمل هيطعي
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 ؛ ثلثلا هبقعلو ناثلثلا هلف هبقعل ونالفل : لاق نإو { اهل لاق نإ انيب وهو

 رثكأ وأ نيرخآلا نينثالا نيبو ث رثكأ وأ نينثا نيب هريخ نإ الإ رثك أ وأ نينثا
 م ُ

 . ادحاو وأ

 وأ ث كاذ وأ اذهل : لاق وأ ، نالفل وأ نالفل : لاق اذإ : « رثالا » يفو

 يسنو مهدحأ نيع مث هيخأ ينبل : لاق وأ دوهشلا هبسنو هنبع وأ نيذه دحال
 هتمعو نالفل : لاق نإو “ كلذ يف هريغو برقالا ءاوسو ى كحلا ف مهنيبف

 ص ثالثأف نيكاسمللو نالفل : لاق نإو ى ثلث اهل و ناثلث هل : ليقو “ نافصنف

 ص هيبأ بانم دلوللف هل دلوو مهدحأ تامو ةعبرأ مهو نالف ينبل : لاق نإو

 عبرلا عجري : ليقو ث يصوملا دعب بالا تام نإ هيبأ بانم هل امنإ : ليقو

 اضعب ءاصبإلا دعب قتعأ و ضعب تام ش مهقتعأ نمل : لاق نإو “ يصوملا ثراول

 مهقتعأ لاومو هوقتعأ لاوم هلو هيلاول ىصوأ نإو ى نيلوألا عم ريخالا لخد

 اذك و « ةيوسلا ىلع مهنيب وأ ( ايهنيب وهو ) اهنومسقي : ليقو ‘ لهجلل تلطب
 وأ ( ايمل ) هب تيصوأ ( : لاق نإ ) ىثنأ مهدحأ وأ امهدحأ ناك ول ةيوسلا ىلع
 . واولاب كلذ يف فطملاو “ًادعاصف ةثالث ركذ نأي مهل لاق

 هبقعل و ناثلثلا) بوبحم نبا دنع نالفل يأ ( هلف هبقعلو نالفل : لاق نإو )
 دجو نمل هثلث ىطعي لب نالف توم رظني ال هنأ ينعأ“هتومنبحنم ( ثلثلا
 ام كلذ .دعب يذلاو دوجوملا لمحلا يفو “ يصوملا توم لاح نالفل دالوالا نم

 هل فعوضف ىوقأ دجوف ةوبألا بناج ىلإ رظن هنأ كلذ هجوو فالخلا نم رم
 نإو © هبقمعل هلكف تام اذإو ص نالفل هلك ءيشلا نأ يدنعو ى ناثلثلا هل ناكف

 نالف نب نالف دلبلا يف ناملمي ال اهنأ نالدع دهش و هلكو وأ اذكب نالفل ىصوأ
 يف ال هيبأ مساو همسا يف ةئطوم هيفو ثلاث ىلإ هبسن نإو ى هل تزاج اذه الإ
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 نإو ث دحاو يف لعج طايتحا وأ تارافك وأ جح يف : لاق نإو

 . . . ... .. . ًاالثأف اذكو اذكو اذكل : لاق

 اهب فرعي ةفص ىلإ هبسن نإو ى اضيأ هل تزاج وه الإ هبف سيل هنأ حصف هدج
 ينبل ىصوأ نإو ص كلذكف ى اذه الإ اهيل نالف نب نالف دلبلا يف ناملعي الو

 نايب الو تخأ ونبو خأ ونب هلو تحتو قوف نم طقن وأ طقن وأ طقن الب هبتخأ

 وأ جح ) رمأ ( يف ) اذهب تيصوأ ( : لاق نإو ) ، لهجلل ثراول تدر كلذل
 ةبجاولا رجألا هوجو عمج وأ كلذ ريغ ركذ وأ ةاكز وأ ( طايتحا وأ تارافك

 وأب هركذ امم ( دحاو يف لعج ) وأب هلك كلذ يف اقطان كلذ ضعب وأ اهريغو

 هب لمكي ال ناك ولو ص وأب ملكت ذإ نوريخ مهنأل مه لهسألا وه ناك ولو
 نم يفكي جحلا ناك نإو ى اولعف ام هب اورآرك يقب نإو “ لمكت ال ةرافكك
 اودجي مل نإو ى هل متي مل نم عم اوممج اودجي مل نإو ى بيرق نم اوجحأ « بيرق
 . هريغل ةطوح وأ هسفنل اجاح اوناعأ

 ( ف ) واولاب كلذ لك لقأ وأ رثكأ ركذ وأ ( اذكو اذكو اذكل : لاق نإو )
 وأ ع اذكهو ةعبرأ ركذ نإ اعابرأ وأ“ةثالث ركذنإ ةثالثلا نيب ( اثالثأ ) مسقم
 هوطعأ و هبانم هيفكي ال امهدحأ ناك ولو « ءاوس كلذ لك “نينثا رك ذ نإ نيفصن

 ررك ارارم وأ ةرم هب داعي ام ىقبيز هبانم هيفكي امهدحأ ناك ولو زاج هبف

 زاج اذكهو يناثلا دعب وأ ىلوألا ةرملا دعب هبف متي ال ام ىقبي ناك نإو ط ءيشلا

 وأ بيرق عضوم يف هوذفنأ هب هنودجي ال ناكو جحلا بانم يف هوطعأ ولف ى اضيأ
 وأ هسفنل اجاح هب اوناعأ وأ بيرق عضوم نم هودجي مل نإ متت مل ةجح هب اومتأ

 . اذكهو تركذ ام يقابلا يف اولعف ىقبيو هب متي ناك نإو ى هريغل ةطوح

 وأ جحلل وأ نىكاسمللو اذك و اذكب نالفل ىصوأ نإو : [ ناويدلا « يفو
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 محل : ليقو ، ثراولا ريخ اذهب وأ اذهب هبراقأل ىصوأ نإو

 ‘ رهظأ لوألاو ‘ لك فصن

 كلذ نم ىمس املو فصنلا نالفلف كلذ وحن وأ ةيمكلل وأ دجسملل وأ قتملل

 وحنو ةبعكلل و دحسملل و ىقتعلل و جحلل و نك اسملل و نالفل لاق نإو < فصنلا

 ٠ اذكهو ىتعلل مهس و جحلل مهسو نكاسملل دحاو مهس و هل مهس هبانم هلف كلذ

 واب كلذ لك ع رثكأ وأ ةثالث ركذ وأ ( اذهب وأ اذهب هبراقأل ىصوأ نإو )
 ولو ءايشألا وأنيئيشلا يأ برقألا هئاطعإ يف ( ثراولا رتيخ ) يصوملا مالك يف
 دارأ نإ و « قافتالاو ءاطعإلا درجم ىلع اوربجأ ةثرولا فلتخا نإ و « ىندأ ناك

 صقانلا ءاطعإ ديرم لوق لوقلاف « هريغ ءاطعإ نوقابلاو صقانلا ءاطعإ مهدحأ

 رم امم ثراولل رايخلا اهيف يتلا لئاسملا يف ةيصولا ةفيلخل رايخ الو هيلع اوربجيلف

 دحاو لك نم فصنلا يأ ( لك فصن ) براقألل يأ ( مهل : ليقو ) ى يتأي وأ
 ص ادحاو مهاطعأف براقألاو ثراولا قفتا نإ الإ ةثرولل ىرخآلا فاصنألاو

 ول اوناك ذإ برقألا الو مهسفنأ اونبغي ملف اولدع يصوملا مهريخ امل هنأ ههجوو

 ريبختلاو هجو نم رخآلا نم صقنأ وأ لضفأ نوكي نأ نكمأ ادحاو هوطعأ

 ال نكل صقانلا ءاطعإ لصألا يف مهل زاج ولو لدملا هوطعي نأ مهل زاجف ى مهل
 فيصنتلاب لدملا حجرت رييختلاب اهنيب رمآلا راد ذإ اعم اهب براقألا ىقح قلعت

 يلاطبإلا ال يلاقتنالا بارضالل نوكت رأ يصوملا مالك يف وأ لمتحت اضيأ و

 اهب ةيصولا تقلعتف يناثلاب قطن نيح لوآلا نع ةيلكلاب لقتني مل يصوملا نوكيف
 نأل ( رهظأ لوألاو ) 0 هفعضل لوقلا اذه هب هتجويل فلكت هلك اذهو ى اعم
 ةغيصب وأ رمألاب اهلبق ربع ءاوس « رييختلا يصوملا مالك يف وأ نم ردابتملا
 دحأ لعف الإ مهل سيلف نيرت اوناك اذإو ى رمآلا ىنعم اهنمضتل رابخإلا
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 مكحف امهدحأ وأ السانت نإو ث يقابلا مهل ناك امهدحأ فلت نإو

 وأ اريغت وأ انيع اصقن نإ اذكو ، ثراولل رايخلاو همكح لكلسن

 تأ مهل سيلو ص اذه اوطعي وأ اذه اوطعي نأ امهو اهنيب مه نيرلا نيهجولا

 . اذه فصنو اذه فصن اوطعي نأ وهو اثلاث اهجو اولعفي

 فلت امو ( يقابلا مهل ناك ) ةثرولا نم عيبضتب ولو ( اهدحأ فلت نإو )
 فصن نيبرقأللف يناثلا ىلع امأو ‘ لوآلا لوقلا ىلع اذهو “ ثراولا ىلع فلت دقف

 فلت امم مه ءيش الف اوعضي مل نإو “ اوعض نإ فلت يذلا فصن ةميقو يقابلا

 ىلع يقبأ ام دحأ اوطعأ ددعتم يقبو كلذ قوف ام وأ نانثا وأ دحاو فلت نإو
 (الساتت نإو) يقب امم بوني امو فلت ةميق نم بوني امف يناثلا ىلع امأو ى لوألا
 يصوملا توم دعب هقوف ام وأ امهدحأ وأ ءايشألا لسانت وأ ( ايهدحأ وأ ) امه

 لسفلل حلصي ال نصفلا وأ ةيدولا تناك وأ توملا لاح نطبلا يف دلولا ناك وأ

 ىضعأ ءاش نإ ( ثراولل رايخلاو ‘ هكح ) وه ( لك لسن مكحف )
 اذهو « هل لسن ال ام ىطعأ ءاش نإو هلسن عم لسن هل امم ادحاو

 نمو دسحاو لك نم مهس ةبارقللف يناثلا ىلع امأو « لوألا لوقلا ىلع
 هن ناك نإ لسن نم هلام عم يقب ام هلف اهضعب فلت نإو < لسن هل ناك نإ هلسن

 نإو ص لسن هل ناك نإ لسن نم هلام عم يقب ام مهلف اهضعب فلت نإو “ لسن

 لوقلا ىلع اذهو ص هل لسن ال ادحاو وأ هلسن عم ادحاو مهوطعأ ددعتم يقب

 ةميقلاب هنم بوني ام لسن هل ناك نإ هلسنو فلت ام مهلف يناثلا ىلع امأو لوألا
 نم فلت امم برقألل ءيش الف اومضي مل اذإو ؟ هلسنو يقب امم مهبوني ام مهلو

 لك نم فصنلا : ليقو “ ثراولل رايخلا : ليق ( اذكو ) ى هريغ وأ لسن

 عطقب ( انيع اصقن نإ ) هل رابخلاو هلوق عم رركت الإو هبشلا هجو اذه برقألل
 كلذ وحن وأ هؤزج قرضني امم ناك نإ هئزج ةقرس وأ روع وأ هرسك وأ ضعب

 ( وأ ) توملا دمب كلذ ريغ وأ جسن وأ نحطب وأ نمس وأ ةدايزب ( اريغت وأ )
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 ! ءاوس اذه يف برقألاو بنجألاو ء اضيأ هل رايخلاو امهدحأ

 ٠ ٠ ٠ . ٠ ٠ ٠ ٠ ةيصو لك اذكهو

 . ( ايهدحأ ) رتفت وأ صقن

 رايخلاو) اوؤاش ام براقألا نوطعي ةثرولا نإف ى ادعاصف ةثالثلاكح اذك و

 الإ اصقان ابيعم ناك ام براقألا اوطعأ اوؤاش نإف ى ( اضيأ ) ثراولل يأ ( هل
 اوعض وأ هصقن وأ هبيع اودمعت نإ هايإ مهنوطمي الف هوباع وأ هوصقن ام
 يف يأ ( اذه يف برقألاو بنجألاو ) ‘ صقن وأ بيع هيف ناك ىتح ءاطعإلا
 عضوملا اذه لىإ اذهب وأ اذهب هبراقآل ىصوأ نإو : هلوق نم روكذملا كحلا

 برقألل ىصوأ نإو « جحلاو ةاكزلاو تارافكلاك ( ةيصو لك اذكهو ت ءاوس )

 ىلع سيلو هسفنب هذخأي هنإف ى هب هل ىصوأ هنأ ملع دقو مولعم ءيشب هريغ وأ
 "نإف برقألا هملعي ملو ءيشب هل ىصوأ نإو ى ةفيلخلا ىلع الو « ءيش هنم ةثرولا
 ةفيلخلا اذك و « نونماض مهف فلت ىتح هل هوملمي مل ولو هل هوملمي نأ ةثرولا ىلع
 فلت هلسنو ءيشلا كلذ تالغ ةثرولا نمضيو هديب ءيشلا ناك نإ لاحلا اذه ىلع

 لبق نم ءاج ابب ناملا لاوزب : ليقو ى سانلا لبق نم وأ للا لبق نم ءيشب
 مل نم بوني ام اونممض ضعب نود برقألا ضعبل برقألا ةثرولا عفد نإو ى لا
 ء برقألا ريغ اذك و « دمع الب ولو برقألا ريفل اوعفد نإ اذك و « هل اوعفدي
 ةفيلخ هل اولعجي نأ ةريشملا ىلعف ابئاغ وأ انونجم وأ الفط هل ىصوملا ناك نإ و

 اثراو هوبأ ناك نإ و « هل اوعفد بأ نونجملا وأ لفطلل ناك نإو “ ةيصولا ضبقي

 هل درب مث هل ضبقي ةفيلخ هنبال لمجي هنإف هدجو ناك نإو “ ةثرولا يقاب هل عفد
 ى فالختسالا هبلط نم هبلع ءيش الو ثراولا ءىرب انيعم هب ىصوملا ناك اذإ و

 ثراولا قفتا طلتخاف نتعمب هريغ وأ برقألل ىصوأ نإو « برقألا ريغ اذك و

 ةريشملا لمجي مل نإو ليكلاب وأ نزولاب هعفد نوزوم وأ يكم ناك نإ و هعم
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 ؛ثرا ولا عم قفتاو زاج اينم دحاوب بنجألل وأ هل ىصوأ نإو

 0 طسوأ الو لهجلل اهيف اكراشت الإو

 نم مهب كسمتسيو ىال : لسقو “ هونمض هب هل ىصوأ ام بئاغ وحنل ضبقي نم

 . مهريغ وأ ةثرولا نم ةفيلخلا نولعجيو ءيشلا كلذ هديب ناك

 نم ال فنصملا مالك نم وأ ( بنجألل وأ ) برقألل يأ ( هل ىصوأ ناو )
 وأ ( ايهنم دحاوب ) بنجألل ىصوأ وأ برقألل ىصوأ نإ يأ ، يصولملا مالك
 ( قفتاو زاج ) ةثالث نم نينثاك ددعتم نم ددعتمبو ادعاصف ةثالثلا نم دحاوب

 ( ثراولا عم ) بنجأ ناك نإ بنجألا وأ برقأ ناك نإ برقألا هل يصولا

 اقفتي ( الإو ) هل ىصوملا هذخأ هل ىصوملاو ثراولا قفتا اهبأ وأ اهيأ ىلعف
 نم رخآلا فصنلاو هل ىصوملل دحاو لك فصن ناكف اهيف وأ ( امهيف اكراشت )

 هيف ذخأي لوهجملاو نييمتلا ىلع يصوملا هدارأ امب ( لهجلل ) ثراولل دحاو لك

 طقف نيئيش دحأ هب ىصوملا نآل س انه ( طسوأ الو ) طسوأ وه ام هل ىصوملا

 ص هيف بيع ال ام ذخأي هنإ : لوقو ى ىندألا هل ىصوملا ذخأي هنإ لوق كانهف
 لاوقألا تناك ادعاصف ةثالثلا دحأ هب ىصوملا ناك اذإو « لضفألا ذخأي : لوقو

 ام قرفلاو “ طسوالا اهيف ناك نإ طسوألا هل نأ وهو : عبارو < ةروكذملا

 دحأ لاق اذإ هنأ نيذه دحأ لاق اذإ امو “ اذه وأ اذه : يصوملا لاق اذإ

 ىلإ رمآلا عجرف همهبأ نكلو هسفن يف انيعم ادحاو دارأ هنأ مهفي هنإف نيذه

 ثراولا ريخ هنأ هنم مهفي هنإف ى اذه وأ ذه : لاق اذإو ى ةكراشملا وأ قافتالا

 هل نأب لوقلا فعضو “ ثراولا راتخم ام ىلإ رمألا عجرف اهنم ءاش ام يطمي نأ

 ص ءاوس اذه وأ اذه : هلوقو « نيذه دحأ : هلوق نأ يدنع يذلاو ى لك فصن

 اديز طعأ : الثم كدلول كلوق نم ردابتملا نأل « نيتلأسملا يف رت ثراولا نأو
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 وأ قبآب حصت الو هازجأ هب هل ىصوأ ام برقألا ديب ناك نإو
 . آموي برقألا دي لخد نإ هتزجأو بوصخغم

 . ايهنم ءاش ام يطعي نأ كدلو تربخ كنأ نيئيشلا نيذه دحأ

 لك ىلعو ى هنيعي مل مأ برقألا نيع ى هتمذ يف وأ ( برقألا ديب ناك نإو )
 هريغ عم امأو ‘ هدحو برقألا هنأ قفتاو هتمد ق وأ كلذ هدي ق دحو لاح

 نإ اذك و ‘ ) هازجأ هب هل ىصوأ ام ( محل هد ريف ثراولل ذئنيح هدربو مهنيبف

 . هل حص هدي يف امب برقألا ريغل ىصوأ

 هعفدو زاج هيلع هل ناك نيدب برقألل ىصوأ نإو : « ناويدلا ه ينو
 ىصوأ نإو “ هصفد هبلع سيلو هكسمي : ليقو ى هنو"دريو ةثرولل برقألا

 ع برقألا ةيصول هيزجتو « زاج يدعت هدي يف امم وأ هدنع ةنامأب وأ هدنع ةعيدوب
 ناك نإ يدعتلا نم بوتي : ليقو « ثراولا هل هعفدي مث ثراولل هعفديو يأ

 عاونأ رئاس اذك و “ لوقلا اذه يف ةميدولاو ةنامآلا كسمي اك هكسميو يدعتلاب

 : ليقو “ برقألل لجرلا هعفد لجر ىلع نيدب هل ىصوأ نإ و « نهرلاك تانامألا
 ةنامألا عونب هريغ ىلع يصوملل ناك ام لك اذك و « برقألل ةثرولا هعفدو ةثرول

 . يدعتلا وا

 ( بوصفم وأ ) دراش وأ ( قبآب ) هريغ وأ برقألل ةيصولا ( حصت الو )
 ىصوأ نإ نكل ( و) هدر ىلع ردقو هعضوم فرع ولو هيفطولغم وأ قورسم وأ
 وأ برقأل ا هل ىصومفلل حصو برق ألل ةمصرولا ( هتزجأ ) هدرب ن ] لبق كلذك هب

 هكلم نم جرخيال هنآل « ( اموي ) هل ىصوملا وأ ( برقألا دي لخد نإ ) هربغ
 هيلع ردقي ال هلعل يردي ال ذإ كلذ ىلإ هسفن لكي ال نكلو ى هوحن وأ بصقفلاب

 هل ىصوملا وأ برقألا هكلمي ال : ليقو “ ةيصو الب ىقبيف هل ىصوملا وأ ب رقألا
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 3 راد ىنكسو ى دجوت ل ةّلغك كيلمتب ال ةعفنم لكب تزاجو

 ةعفش و دبعك ةمدخو ةيقاس زاوجو

 هئاقبل برقألل صوي مل نمك نوكي ال نكلو ، زوجي ال نيح عقو هب ءاصيإلا نأل

 نإو ص ءاصيإلا ريغي ملو هتوم لبق هيلإ عجر نإ الإ ءاصيإلا نيح هكلم يف
 هل ىصوملا وأ برقألا دي لخدو هانركذ ام عقو وأ قرس وأ بصقفف هب ىصوأ

 ددجي نأ الإ يفبني ال نكل « هدي. لخدي مل نإ ال « هل ىصوأ يذلل "حصو هازجأ

 مل هريغ وأ بصغ نم لاحلا كلت يف وهو هب ىصؤأ نإ : ليقو ى ءيشب ءاصبإلا
 . زوجي ال نيح هب ىصوأ هنآل هتوم لبق هيلإ عجر ولو هزجي

 ص اهلصأ كيلمت مدع عم ( ةعفنم لكب ) هريغك برقألا ةيصو ( تزاجو )
 ةعفنملاب ةيصولا يف فالخلا نم رم ام دح ىلع رانيد عبر ردق تناك اذإ كلذو

 ردق ام ةياغ كلذف لاملا ةبقرب امأو دجوت ال اهلعل ذإ فيعض ةعفنملاب ةيصولا نإ مش

 نإو ص ( كيلمتي ال ) هريغب صويلف بهذ دق هنأ ملع نإ الإ دعب هبلع الف هبلع

 وأ رجش ةلغ ( دجوت مل ةلغك ) ىلوأ باب نم زوجي كلذ نإف اهلصأ كيلمتب تعقو
 اارك و اهوحن وأ ( راد ىنكسو ) ةمأ وأ دبع وأ ضرأ وأ ةباد وأ لخت

 مهمدختسي نأب ةبادو ةمأو ( دبعك ةمدخو ) قيرط وأ ( ةيقاس زاوجو )
 نم اذكب ةعفشلا ذخأي نأ نالفل تيصوأ : لوقي نأب ( ةعفشو ) كلذ ءارك و
 امم هارتشا ام وأ ، ةمفشلاب هذخأ لصألا اذه هعفشي امم الثم عيب امن يلصأ
 ةعفشلاب ةيصولا زوجت ال : ليقو ى ةعفشلاب هنع ذخؤي الف ى لصألا اذه هعفشي

 سفنك ةكولمم اهنأل زاوجلا حيحصلاو “ اقلطم عفانملاب ءاصيإلا حصي ال : لبقو
 . ىقرلاو ىرمعلا ثيداحأ رم اك هل لديو لاملا نم ةدوصقملا يهو لاملا
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 سمل ام وأ ‘ خسفنمب وأ ربغل ا ل ام 7 اصيإل ا هل حصي ال و

 نم : لاق نإ الإ ، كلذ وحنو يمنغ نم ةاش : لاق نأك هدنع

 هنم جرخت و أ > يل ام

 يف ةلخن اذك و اذك سرغي نأ بنجألل وأ برقألل ىصوأ نإ :«ناويدلا» يفو

 يف ءاملا وأ قيرطلا زاجمب ىصوأ وأ اراد وأ اتيب اذك و اذك اهيف ينبي وأ هضرأ

 ‘كلذ ريغ هيف ليقو “ كلذ زوج الف مولعم ناكم ىلإ ةيصولاب دصقي ملو هضرأ
 تارضملا نم كلذ ريغ وأ ةيقاسلا وأ قيرطلا زاجم نم ةرضملاب برقألل ىصوأ نإ و

 . برقألا ةيصو نم هيربي الو ى زاج

 هبخسفنا اذإ ريغلا لام نم هنأل (خسفنمب وأ ريفلا لامي ءاصيالاهل حصي الو )

 ام ناكو كلذب يردي الو خسفنمب وأ هل اكلم سيل امي ىصوأ نإف هوحن وأ عيبلا

 نإو ى هل ىصوملا وأ برقألل تشد ملو 4 هازجأ تام ىتح ملعي ملو ملعلاب كردي ال

 (هدنع سيل امب وأ ) اقلطم رذمي مل ملعلاب كردي اناك نإ و رذعي مل توملا لبق ملع
 ( يمنغ نم ةاش : لاق نأك ) توملا لبق لازو ناك وأ تام ىتح هدنع نكي ملو

 هل سيلو يرقب نم ةرقبب وأ « لبإ هل تسيلو يلبإ نم ريعبب وأ © منغ هل سيلو
 ريناند هل تسيلو يريناند نم رانيدب وأ ، لخن هل سيلو ىليخن نم ةلخنب وأ ى رقب

 كلمي ال اب ءاصيإ هب هؤاصيإ ناكف ط هل سيل سنجلا كلذ نأل ، ( كلذ وحنو )
 ؤأ يمنغ نم : هلوق لدب ( يلام نم : لاق نإ الإ ) هريغ لابب ىصوأ نمك وهف
 :هلوق لدب يلامنم يأ( هنمجرخت ) : لاق ( وأ ) ‘ كلذ وحن وأ يلبإ نم : هلوق
 ىف كلذ نكي مل ولو ذئنيح تبثت ةيصولا نإف ص هوحن وأ يمنغ نم

 وحن وأ هنم ريعب وأ هلام نم ةاش ىرقشتف هلام نم ىرتشي هنأل ص هلام

 هسنج نم اوطعي نأ مهلف هيف وهو يلام نم اذكب : لاق نإو « كلذ
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 . . . . . . . فقو فوقومب نإو

 وأ همنغ نم : لاق نإو 0 هلام نم اورتشي نأ مهلو هلام يف يذلا

 اورتشي رأ مهل : ليقو “ هنم اوطعيلف عونلا كلذ هدنعو كلذ وحن

 منغ هل ناك مث هل منغ الو يمنغ نم ةاشب : لاق نإو < هجو يأ نم هوطعي وأ هل
 ريغ اذك و « زوجت ال نيح اهعوقول ال : ليقو “ ةيصولا تحص تام ىتح هل مادو .

 ةاشب : كلوق لثم هنميق نم جرخأ هسنج ريغ ىلإ هب ىصوملا فاضأ ولو ى ةاشلا
 . كلذ يف يفب ربع وأ يراد نم ةلخنب وأ يمنغ نم بوثب وأ يلبإ نم

 ص لطاب يراد يف بوثب نالفل تيصوأ : هلوق نأ نظي الو : « رثألا » يفو
 دجوت وأ هنيعي حص نإ الإ تبثي ال : ليقو ى اهنم يرتشي وأ اهنم هتميق هل لب

 ؛اهطسوأ : ليقو ىن اهلقأ هل : ليقو ، اهنم بوثلا "حصي : ليقو “ بايث اهيف

 يبايث نم وأ 2 يبايث نم نطق بوثب لوقي نأ كلذ نمو ى ةثرولا اهادف نإو

 نم لاقثمب وأ ريناند يف مهاردب وأ « مهارد يف رانيدب اذك و ى اهتميق نمف ةيناتكلا

 . يسامخ هل دجوي ملف يبايث نم يسامخ بوثب وأ يفب ربع وأ ريناند نم وأ يمارد

 وأ ءيش ىلإ قلمم امهريغ وأ ةبه وأ عيب نم ( فوقومب ) ىصوأ ( نإو )
 وأ ى نالف ىضر ىلإ قيلعتب هل هبه وأ ائيش هل عيبي نأ لثم ( فقو ) رايخل
 راتخي وأ نالف ىضرب مث توميو هريغ وأ برقألل هب يصويف اذك تقو ىلإ ربيختب

 كلذب مزجلا يصوملا ثراو راتخي وأ ةبهلا وأ عيبلا مزج الثم باولا وأ عئابلا

 برقأ هب هل ىصوأ نمل حصي هنإف ى ثروي رايخلا نأب لوقلا ىلع يصوملا ىلإ قلعملا
 ىصومفل ءيش الف رايخلا هل نم رتخي م وأ نالف ضري مل نإف ى هازجأ و “ هريغ وأ

 مل نم نيبو هنيبو كلذ ىلإ هسفن لكي نأ يفبني الو برقألا ةيصول زجي ملو هل
 . لىلق صوب
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 وم دنع هل ىصوملا راص نإ تلطبو , 

 . نالوق

 ةراجإ وأ ةفوقوم ةبه وأ فوقوم عيبب هل ىصوأ نإ : « ناودلا » يقو

 نإو “زاجهتوملبق هيلإ عطقناف تيملا ىلا هلك كلذ فقو امنإ ناك نإف « ةفوقوم

 عطقني مل نإ الإ هيزجي الف هريغ ىلإ كلذ فقوأ نإو ى هيزجي الف هيلإ عطقني م

 عجر نإو “ زوجي الف ضوملاب وأ نهرلاب ىصوأ نإو ى هيلإ هفقوأ يذلا ىلإ

 نومد ايف اهلك تاحارجلاب هل ىصوأ نإو ى ةزئاج ةيصولاف ضوعلا وأ نهرلا
 : تلق ى ةيدلا تضرف نإ الإ زجي مل يناجلا ىلع هل بجو امم سفنلا وأ سفنلا

 أطخلا شرأو تاقدصلاو لاومألا داسفو هحورجو أطخلا امأو ى زوجي : ليقو

 لجر اهبرض نإو ى ايح دلو نإ هازجأ لمحي ىصوأ نإو ى ةزئاج نهب ةيصولاف
 مرغ ايح تطقسأ نإو ى اهبحاصل ةبادلا وأ ةمألا صقن مرغ اتيم تطقسف

 ربدملب ىصوأ نإو ى هل ىصوال هتميق مرغ ةايحلا دعب تام نإو “ صقنلا ةميق

 . صوي مل نمك نوكي الف يمالملاب وأ تاهوركملاب ىصوأ نإو “ هيزجي الف

 برقأ ( اثراو هتوم دنع هل ىصوملا راص نإ ) يصوملا ةيصو ( تلطبو )
 ريغ مث املاح يف اثراو ناك وأ ثراو ريغ ةيصولا لاح يف وهو ى بنجأ وأ
 راول ةيصو الو“توملا لاحم ةربعلاو “لدبتلا ددمت ام اذكهو اثراو مث ثراو

 هث رت ال ةأرمال وأ ى اثراو معلا نبا راصف هلبق همع تامو همع نيال يصوي نأ لثم

 ثراو وهو هل يصوب نأ وهو ( نالوق سكملا يفو) هجوز يهو تامو جوزت -
 لاح هنكل لدبتلا رثك ولو توملا لاح ثراو ريغ راص مث بنجأ وأ ابيرق
 ص يزجت الف ص زوجت ال نيح تهقوأ اهنأل هل حصت ال : ليقف “ ثراو ريغ توملا
 نإف ، حيحصلا وهو ثراو ريغ هنأل يزجتو « توملا لاحي ادادتعا حصت : لبقو
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 هجوزل يصوي نأ لثم اهل ديدجت هنأك هل زوجت لاح يف كلذ دعب هل اهايإ هءاقبإ

 وهو همعل يصوي وأ اهنيب ثرإلا عطقنا نيح توميو هوحنو قالطب اهقرافيو

 نإو ى ثراو ريغ مملاو اثراو نبالا ريصيف “ توميف انبا يصوملا دلو مث هثراو

 وهو هل ىصوأ وأ ثراو ريغ برقأ وهو هنع تامو برقأ وهو هل ىصوأ
 . ملعأ هللاو ةيصولا تحص ثراو ريغ بنجأ
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 لصف

 . . . هنم اهىثلث در برقأللف ًابنجأ اهب صخ نإ

 لصف

 ةيصو ثرب ال نم وه ( ايبنجأ ) ةيصولاب يأ ( اب ) يصوملا ( صخ نا )
 نأل بنجألا نم يأ ( هنم اهيثلث در برقأللف ) محر ريغ وأ امحر برقألا
 ينلث ثرإ ةثرولل نأ اك ى ثلثلا يف لصآلا يهو ثلثلا نم ثرإ ؛برقألا ةيصو
 دعب هلام نم هل صوي مل اذإ بنجألا ةيصو ينلث در هل ناكف « نيدلا دعب ةكرتلا

 ناكف ى برقألا هبلع سيقف لاملاب ةثرولا ىقح قلعتل هنودامو ثلثلا الإ هتوم

 ء لاملاب ثراولا ىقح قلمتك ثلثلاب هقح قلعتل بنجألل هب ىصوأ ام اثلث هل

 ص يرصبلا نسحلا لوق وهو ، هريغو ديز نب رباج انباحصأ بهذم كلذو

 اذإ يأ ى ثلثلا ىئلث درب هنأ ديز نب رباجو يرصبلا نسحلا ىلإ انموق بسنو

 ةهرب : سوواط لاقو “© انباحصأ بهذم نم هتركذ ام وهو ثلثلاب ىصوأ
 ى ثلثلاب ىصوأ اذإ كلذو < ثلثلا ثلث : ةداتق لاقو ى هلك ثلثلا برقألا
 ينلثف ثلثلا نود امب ىصوأ نإو ى ثلثلاب ىصوأ اذإ ثلثلا فصن درب : لبقو
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 . .. . . . ء ط ايتحاك قوقح ىلع نكت ل نإ

 نود ام عمج وأ ك ثلثلا ن ود ام فصن وأ > هنود ام ثلث وأ ك ثلثلا نود ام

 . ثلثلا

 < ثراولل هتصحف هتوم دمب امهدحأ اهدرف هلام ىئلثب نيلجرل ىصوأ نمو
 ةيصو لاوقألا هذه ىلع درب امنإو اهلبق نإ هل رخآلا ةصحو برقألل : ليقو

 جح وأ ةاكزك دابعلل وأ هلل ( قوقح ىلع نكت مل نإ ) اهنم "دري وأ ' بنجلا
 ملو اهريغ وأ ةرافك نم وأ ةاكز نم ( طايتحاك ) لاصتناو ةعابتو نيد و ةرافك و

 اقح ناك اموأ رئب وحن ىلع افقو وأ ليبس حالصإ وأ ةربقم وأ دجسمل ةيصو نكت
 هتايح يف هيدؤي نأ امإف ى تيملا ىلع بجاو هنآل هنم ةدرب الف قولحلا وأ قلاخلل

 نع عدر هنم ضقنلا نأل هيلع ابجاو اقح هب ىدأ ام ضقنل هجو الف « اهدعب وأ
 ص كلاذف هل ىصوأ نإف ى هثلث وأ رانيد عبر برقألا يفكي دقو ى بجاولا ءادأ

 امنإو ص ىتح كرتب ىقح يدؤي ال ذإ بجاو ىقح نم دري الف الإو
 ريغ هثرب نأ هلامب ىصوأ نمك يصوملا ريصيف هريغل يصوملا هفرصو هل ناك امم ةدرب
 ام امأو ث هل اقح سيلف بجاولل ءادأ ناك ام امأ و ، لطاب همالك "نإف ك هتثرو
 ةفورصم تسبل ةعاط هنكل بجاو ريغ ناك ولو هنإف هوحنو دجسملل ةبصو ناك
 ىصوأ ول اك هنم ةربو « هب داجي نأ نع الضف برقألل لداعم نيعم ينجال
 برقألل الدامم سيل ثراولا نأل ى ائيش اهنم دري الو ةيصولا تلطبل ثراول
 بجاولل ءاضق اهنآل اهقلطأ وأ نتما اهب ىصوأ ءاوس“ائيش قوقحلاكلت نم دري الف
 ريغ وأ بنجأ هنإ : لاقيف « هل الباقم سيل هنأل ع هوحن وأ دجسملا نم الو
 لوبق ىلإ جاتحي ال دجسملا وحن نألو ى ءيشلل فالتإ ءيشب هل ءاصيإلاف ‘ بنجأ
 دنع حيحصلا وه اذه ‘ كلذل ىصوأ ام دري نأ زوجي ال ذإ مئاق هل ناك ولو

 رمغ ةقدصب مل ىصوأف نيكاسم ريغ وأ نيص وصحم نيكاسم نيع ولف 4 خبشلا
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 ثلثلل اهدري ةيصو يأ يف فلخلاو ، اقلطم دري ال : ليقو

 انيكسمو ادجسمو ةرافكو ًالصنتو اجح ضراعي ال هنأ حصالاف

 ثلثلا نم جراخ لك ضراعي : ليقو ث ليبس حالصإو

 ( اقلطم دري ال : ليقو ) “ كلذ ينلث برقألا درل ائيش مهيلع فقو وأ ةبجاو
 "نال > يدنع حيحصلا وه و كلذ ريغ لصف وأ هانركذ ام وأ هلترك ذ نمل ىصوأ

 اك ڵ تبثت مل اهب ءاصيإلا نكي مل اذإف ى ءاصيإلاب تبثت نأ اهلصأ برقألا ةيصو
 ثاريملا نإف ڵ“ فثاريملاك تسيلف هثلث وأ رانيدلا عبر دمب اهل ةدح ال هنأ هسانب

 . ءاصيإ ىلإ جاتحي الو ءاصيإ الب هلهأل حصي هنأ عامجإلا دقعنا

 ص ثلثلل ) هل صوي مل يذلا برقآلا كلذ ( اهدري ةيصو يأ يف فلخلاو )

 ادجسمو ) اطايتحاو(ةرافكو ذاصنتو ) ةاكزو ( اجح ضراعي ال هنأ حصألاف
 اغمنإو “ بجاوب سيل وأ بجاو وه امم كلذ وحنو ( ليبس حالصإو انيكسمو

 نم جراخ لك ضراعي : ليقو ) “ نتيمم ينجال ناكو بجي مل ام ضرامي
 لوقلا ىلع اجح وأ ةاكز ولو لكلا نم ال ی ثلثلا نم جرحم ام لك يأ ( ثلثلا
 وأ ةرافكلل وأ جحلل وأ ةاكزلل اهب ىصوأ يتلا ةيصولا ينلث دريف ثلثلا نم اهناب

 . هللا قوقح نم كلذ وحن

 : لبقف قتعب ىصوأ نإو ى رك ذ امو دجسملل ةيصولاك بجت مل يتلا ةيصولاو

 لكلا نمف همزل نإ : ليقو لكلا نم : ليقو ى نوبرقألا هلخدي الو ثلثلا نم
 هبراقأل صوي ملو هتوم دعب همالغ قتعأ نميف ليقو “ برقألا هلخدي : ليقو
 . هتميق يثلثب هوعستسي نأ مهلف

 جحلاو ةاكزلا و ناميإلا الإ اهلك ةربلا باوبأ برقألا لخدي : نسحلا وبأ لاقو
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 زوجو « نيثلثلا دري الف هتيصو نم ءيشب هلغش اذإ هنأ راتخملاو

 . . ... .. ... ءمتي ىتح هدي يف امب دتعيو

 لاومأ نم لاصتنالا يفلث دري الو ءارقفللو بنجألل ايف هلوخد مهضعب راتخاو
 هسايإ وأ اهلهأ دوجو مدمل اهلهأ ريغل اهب ىصوأ ول و ى اهنم طايتحالاو سانلا
 جحو ليبسلاو دحسللل عربتلاك هل امزال سبل ام لك نم درب : لسىقو > مهنم

 . لفنلا

 برقألا يصوملا لفش يأ ( هلغش افإ ) يصوملا وأ نأشلا يأ ( هنأ راتخاو )

 رثكأ وأ "لقأ وأ قنادو ةمحلك ( هتيصو نم ءيشب ) هربغ ديب ام ىلإ رظنلا نع

 دمح يبأ دنع هب ىصوأ ام يئلث ( نيثلثلا دري الف ) رثكأ وأ لقأ وأ رانيد عبر

 الب ةيصولا وأ ةك رقلا نم اثش ةفيلخلا وأ ةثرولا هاطعأ نإ امأو ‘ هريغو بيصخ

 ةاكز وأ ةرافكك هلل قح وأ ةنامأ وأ ند وأ ةعابتك هقحب هلىصوأ وأ هل ءاصيإ

 در نع كلذ نم همنمي الف اهنم طابتحالاو سانلا لاومأ نم لاصتنالاك دابسملل وأ

 ثلث نود وه امم هتيصو نم ءيشب هلفش ولو نيثلثلا ةدرب نأ ( زوج و ) « نيثلثلا
 مساب هركذي ملو هعبر وأ هثلثب هل ىصوأ اذإ هعبر وأهثلثب وأ هعبر وأ رانيدلا

 برقالل ىصوأ ولو نيثلثلا برقألا هنع در بنجألل ىصوأ اذإ : ليقو ى ةبارقلا

 نيرانيدو رانيدك رانيد ثلث نم رثكأب

 : ليقو 0 مهردب ولو مهدحال وأ مل ىصوأ نإ نودرب ال : » جاتلا , يفو

 دتعي ) نكل ( و ) “ناثلثلا متي ىتح نودريف ثلثلا ينلثب مهل صوي مل ام درلا مهل

 هقح نوكي ىتح يأ ءايلا حتفب ( متي ىتح ) هبسحيو هب هلغش امم ( هدي يف ام
 تأ دق برقألا نوكي ىتح يأ اهمضب وأ ، ةيصولا اثلث وهو امات هدرب يذلا
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 يبرقأل ىصوأ نإو س ًاقلطم دري ال : ليقو س هب دتعي ال : ليقو

 اذيجي مل نإ ابيثلث هنم ادر ةرشعب ينجألو هفعضب رخآلو رانيدب

 . ..... ...... ...... . . فالخلا ىلع

 هلغش ( اقلطم ) ةيصولا ينلث ( دري ال : ليقو ى هب دتمي ال : ليقو ) ى اهيئلث
 هركذ هلعلو ى هطاقسإ ىلوألاف ى ايرق مدقت دق لوقلا اذهو ع هلغشي مل وأ ءيشب

 هلغشي مل وأ هلغش اقلطم انه هلوق ىنعمف ى هدافأ اذلف ى ءيشب هلفش ةلأسم هركذل

 ىصوأ نإف « ددمتي مل مأ هل ىصوملا وأ برقألا ددمت درلا لئاسم يف ءاوسو

 ريناند ةتس ةرشعلا يئلث برقألا ةدر « ةرشعب برقالل ىصوأو رانيدب هبرقل

 :لاق نم لوق ىلع اذهو « رانيد ثلثو ريناند ةثالث بنجالل ىقبيف “ رانيد يثلثو

 يثلثو ريناند ةسمخ ةرشعلا نم دري هنإف ى دتعي : لاق نم لوق ىلع امأ و ى دتعي ال

 نم برقألا "درب ال هنأ روهشملاو ‘ ثلثو ريناند ةعبرأ هل ىصومل ىقبيو رانيد
 ىصوأ نإو ث ذاش وهو نورخآلا هك راش بيرقل ىصوأ اذإ : ليقو ى برقألا

 هلانت بيرقلا ناك نإ هل ءيش ال : لبقو “ هاثلث برقأللف ى برقأ كرتو بيرقل

 ءاي ( يبرقأل ىصوأ نإو ) ‘ يصوملا ىصعو ةبارقلل اهب ىصوي يتلا ةيصولا
 ( هفعضب رخآ ) يبرقأ ( )و رانيدب ) يبنجألا يف اذك و « ديكأتلل هيف بسنلا
 هل ىصوملا نم ( هنم ) نايبرقألا يأ ( ادر ةرشعب يبنجألو ز نيرانيد

 طقف اهثلث لب اهلك ةيصولا بنجالل ( ازيجي مل نإ ) ةرشعلا يثلث يأ ( اهيشلث )
 : لاق نمف ؟ دري ال وأ دري لهو ى هدي يف امب برقألا دتمي له ( فالخلا ىلع )

 ء اثلثو نيرانيد ةرشعلا نم ذخأي هدنع رانيدب هل ىصوملا برقألا نإف ع دتعي
 ريناند ةتس ىقبيف اثلث وأ ارانيد ةرشعلا نم ذخأي نيرانيدب هل ىصوملا برقألو

 بنجالل ىقبيو ًاثلثو ةثالث ايهنم لك ذخأي : لاق ى دتعي ال : لاق نمو “ ثلثو

 هنم ا"دريلف :خيشلا لاق ى هب ايل يصوأ ام ةكرتلا نم اضيأ ناذخأيو ثلثو ةثالث
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 . . . . هبانم رخآلا هل در امهدحأ هل زاجأ نإو

 ايف ىلوآلا ةلأسملا يف فالتخالا نم هانركذ ام ىلع نيفصن امهنيب امهامسقف نيثلثلا

 هللقحب سيل ام مأ ثلثلا نم ةيصو "لك أ ؟ "درب ةيصو "يأ يأ ى بنجألا نع درب

 ةمسق يفو “ ةيصولا نم درب يأ دجسملا وحنل ةيصو سيل امو هريغل اقح سيل اك

 ةلمج نم هلبق امو اذه لعلو < فالخ هيف هل مدقتي مل اذهو ؟ مهنيب هودر ام

 . « رث ألا » م الك

 ام ىلإ ريشي نأ لمتحيو “ هكح ملو « رثألا » مالك ةلمج يف فالخ مدقتو
 ريناند ةرسثعب هبراقأ نم دحاول لجرلا ىصوأ اذإو« رثآلا ه يفو :هلوق نم هل مدقت

 «رثآلا» اذه يف روكذملا فالخلا ضرفي نأب ى خلا رانيد ةئامب هبراقأ ةلمجل ىصوأ مش

 ى نيرانيدب رخآللو رانيدب امهدحأل ىصوأ هنإف ى اهفلاختل انه نيبرقألا نيب ايف
 هب هل ىصوأ ا + .؟زك صتخم : ءاملعلا ضعب لوقىف بنجألا نم اضيأ نادرو

 : ضعب لوقيو “ برقألا يف اثاريم .ردق ىلع هنامسقيو نادرب ابف ناكرتشيو
 ام كلذك نامسقب مث ناَدارتيف ايهثرإ ردق ىلع هب ايل ىصوأ امم اهنيب اهف نالدعي

 . نالوقلا ناذه الإ انم فالخلا كلذ نم روصتي الو « بنجألا نم نادرب

 ى بنجألا نم يأ هنم يأ ( هل در امهدحأ ) بنجألل يأ ( هل زاجأ نإو )

 دتمد ال وأ هب هل ىصوأ امب هبانم ف دتعيو ( هبانم رخآلا ) هنم در : خسن يفو

 برقألا ذخأي رانيدب هل ىصوملا برقألا هل زاجأ نإ دادتعالا ىلعف “ فالخلا ىلع
 هل زاجأ نإو ى ناثلثو ةينامث بنجالل ىقبيف ث اثلثو ارانيد نرانيدب هل ىصوملا
 ء [ثلثو نيرانيد رانيدب هل ىصوملا برقألا ذخأي نيرانيدب هل ىصوملا برقألا
 ىصوملا برقألا هل زاجأ نإ دادتعالا مدع يفو ى ناثلثو ةعبس بنجالل ىقبيف
 ناثلثو ةتس بنجألل ىقبيف اثلثو ةثالث نيرانيدبهل ىصوملا برقألا ذخأيرانيدب هل

 _ ٣٨٥ - ) ج ١٢ _ لسنلا - ٢٥ (



 نإو ث هتايح يف بنجأل صومل هتزاجإ برقألا رضت الو

 ةثالث رانيدب هل ىصوملا برقألا ذخأي نرانيدب هل ىصوملا برقألا هل زاجأ نإ و

 . ناثلثو ةتس بنجالل ىقبيف “ كلذك اثلثو

 ىصواف يصوي نأ ( هتايح يف بنجأل صومل هتزاجإ برقألا رضت الو )
 لك ؤ [مم امهديري نأ و اذه ديرب نأ لمتحيو ى اهاصوأ يتلا ةيصولل هتزاجإ وأ

 نأ هل صوي ملو يصوملا تام اذإ هل لب ى درلا نم توملا دغب عنملاب هرضي ال كلذ

 ال هتزاجإو ، العو لج هللا نم ةضيرف برقالا ةيصو نأل ى بنجالا نم دري
 نوكيال دقو ص ةايحلا يف يطعي نأ ال يصوي نأ بجاولا نآل « ضرفلا حيزت

 الو انسعتم هل اقح كلذ سيلف “ هريغو وه وأ هريغ لب ى هايإ توملا دنع برقالا
 يفاني ال ثلثلا نم بنجالل ءاصيإلا نأب هىف ثحبي دقو ى هنبح يف هل اقح

 يصوي نأ دعبف ص ثلثلا نم اهنم لكل يصوي نأ نكمي ذإ برقالل ءاصيإلا
 نأ زاجأ هنأ رهظ كلذ نكمي نأ حص اذإف : برقالل يصوي نأ هنكمي بنجالل

 : لوقي نم دنع يصوملا توم دعب درلا دمجي مل هنم دري ال هنأ "رقأ و ى هل يصوي

 سيل هنآل ةلأسملا يف اهس الو « هيلإ عوجرلا دجي م هلاقح نوكي نأ لبق هقح كرت

 ول معن “ هريغ نوكي دقو كراشي دق ذإ ى توملا دنع برقالا وه هنأ نيقي ىلع
 ال : لاق وأ ، كلذ مهفي ملو هنم دري ال هنأ "رقي ملو بنجأل يصوي نأ زاجأ
 براقالل وأ هل يصوملا يصوي نأ كلذل طرشو دري ال هنأ مهمهفأ وأ هنم درأ

 زاجأ ول اضيأو ص بنجالا نم درلا هلف امومع براقألل الو هل صوب ملف « امومع

 هل ءاصيإلا ناكمإ مدعل درلا هلف هنم درأ ال ينإ : لاقو ثلثلاب بنجآلل يصوي نأ
 نإو ) “ هيف ناصصاحيف هضعبب وأ اضيأ ثلثلاب هل يصوي نأب الإ ثلثلا غارفل
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 برقألا روضح الب نإو ثراولا ىلع اهب هل دهشي" برقألا كرتو هصخ
 اعد نإ برقأل دهشي الو ء هنودب هل تعفدو ًاضيأ اهب هل كحيو

 نيبو هنيب ةموصخ بصنت الو ، بنجألا نذإ الب اهيلإ دوهشلا

 ء ال بنجألا ذخأ دعب ثراولا

 ( هل ) لوعفللل ءانبلاب ( دهشي" ) ةيصو الب ( برقألا كرتو ) ةيصولاب ( هصخ
 الب نإو ثراولا ىلع ) هل اهب اودهشي نأ دوهشلل زاجأ يأ ( اب ) بنجألل يأ
 دعب نكل ى اهيثلث در برقألا ناك ولو هنأل ى هنم ةزاجإ الو ( برقألا روضح
 درلا ىلإ لصوتي لب ث لخد اهيف مويلا هل سيلف ى اهضبقيو بنجالا اهلبقي نأ

 ريغ بنجألل ءاصيإلا نألو ‘ برقالا هنوكل انتيعتم سيلو الثم ةداهشلاب اهتوبثب
 اهبتكي ( و ) ص بنجألل ءاصيإلا دعب هل يصوي دقف برقألل ءاصيإلا نم عنام
 يأ ( هنودب ) نإو ( هل تعفدو اضيأ اهب ) بنجألل يأ ( هل كحي ) بتاكلا
 هك ردي ال هنآل درلا كردي ناك ولو هنم ةزاجإ الب اذك و « برقالا روضح نودب

 ةزاجإلا يف الو روضحلا يف هل لخد الف هل در ال اهلبقف ع ضبقلاو لوبقلا دمب الإ

 تعقو اهنأ اهب اودهشي نأ ( اهيلإ دوهشلا اعد نإ برقأل دهشي الو )
 لبق مكاحلا دنع اهودؤي وأ عيضت الئل اهب اولمحتي ال اهنم دريف تبثتف بنجألل
 نأ دوهشلل زوجيف هنذإب امأو ى ( بنجألا نذإ الب ) هدعب الو “ يصوملا توم

 . ك احلا دنع اهودؤي وأ برقالا مهاعد اك اهولمحتي

 ةفيلخلا وأ (ثراولا نيبو ) برقالا نيب يأ ( هنيب ةموصخ بصنت الو )
 وأ هترضح الإ بنجالا ثراولا اهيطعي ال نأ دارأ نإ اهل بنجالا ذخأ لبق

 “يترضح الب اهايإ هتيطعأ مل : هضراع نأب ( امل بنجألا ذخأ دعب ) وأ هنذإ
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 ًاداهشإو ًاماصخ امهدحأ دارأف اهيف اضروعف نبتثا اهب تسم عمج نزو

 نمض تفلتو لطع نإف ث مكحلا يف ربجي مل رخآلا ىبأو اهيلع
 ء هللا دنع هبح اص ب انم

 كلذو ص اهنم يفخي وأ اهنم بنجالا هيطعي ال نأ فاخي نأ لثم « ينذإ الب وأ
 برقالا نآل ص اهنم برقالا ةهري مل ام اهب هل ىصوملا بنجألل كلم ةيصولا نأ

 اهلبق ولو بنجالا اهضبقي نأ لبق ةثرولا ىلع اهك ردي الو كرتلاو درلا نيب ري
 يف ال اهضبق هللا نيبو هنيب ايف هيلع بجو اهلبق اذإ نكلو ى اهلوبق بجي الو
 وأ اهضبقي نأ مكحلا يف بجوأ لوبقلا ىلإ جاتحت ال ةيطعلا : لاق نمو ى مكحلا

 ةيصولا :لاق نمو « اهيطعي نأ بنجألا ىبأ نإ اهنم ءاطعإلاب ثراولا هل فصني
 . برقألا اهنم يطعي نأ بنجالا مزلأ لوبق ىلإ جاتحت ال

 فرصي نأ هل زجحم برقالا نود بنحألل ىصوأ نإو : « ناويدلا » فو

 بنجأآلل فلت نإو ص نيثلثلا ذخأيو هعم مسقيف برقالا مدقي ىتح ءيشلا كلذ

 برقالا رضحمب الإ بنجألل ءيشلا كلذ نوعفدي ال ةثرولا اذك و ؟ نماض هل وهف

 . هبانم برقألل بنجالا لصويو بنجألل هنوعفدي : ليقو

 نينثا ) بنجأ وأ برقأ وأ نيبرقأ وأ نيبنجأ ( اهب تيم عمج نإو )
 امهدحأ ناك وأ برقالا ريغ وأ نيبنجأ اناك اذإ برقالا اهضراع يأ ( اضروعف

 وأ هب ىصوملا يف ىوعدب ناسنإ اهضراع دارأ وأ « برقالا هضراعو بنجأ

 اهيلع مصاخي نأ يأ ( اهيلع اداهشإ وأ اماصخ ايهدحأ داراف اهيف ) قاقحتسإب

 ( رخآلا ىبأو) ةداهشلا اهيلع مقيو قحتسملا وأ هب ىصوملا يف يعدملا وأ ثراولا

 لطع نإف ) “ داهشإلاو ماصخلا ىلع ( كحلا يف ربجي مل ) داهشإلاو ماصخلا نم

 ( هللا دنع هبحاص بانم نمض ) داهشإلاو ماصخلا نم ءابإلاب هلبطعتب ( تفلتو
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 تعاضف ثراو نم بنجأ اهذخأ نإو ء طقف اهدحأل اهب دهشي" الو

 رثك أب هل ىصوأ نإو ى بلاغ الب عيض نإ برقأل ام نمض هديب

 > طقف فلخلا يئلن هنم برقألا در ثراو نذاب ثلث نم

 نأ لجأ نم ىبأ نإ الإ ، ةيصولا لوبق همزلي ال هنأل برقألل ءيش يبآلا مزلي الو

 ايمدحأل اهب) لومفملل ءانبلاب ( دهشي" الو ) ى هلا دنع مثأيف اهيثلث برقالا ذخاب
 هذه يف نينثالا لثمو اهيلع دهشيو مصاخي نأ الثم رخآلا ىبأ نإ ( طقف
 امهدحأل ال اعم ايل دوهشلا دنع تعدو ةداهشلا نآل كلذو ى امهقوف ام لئاسملا

 . امهدحأل اهودؤي الف ةدح ىلع دحأ لكل الو

 هدي يف ( هديب تعاضف ) ةفيلخ وأ ( ثراو نم بنجأ اهذخأ نإو )
 (بلاغ الب ) : هلوقو “ ( عيض نإ ) ةرم ام ىلع اهاثلث وهو ( برقأل ام نمض )
 ع بلاغب فلتلا ناك اذإ روصتي ال عيبضتلا نأل « دكؤم تعن وأ ةدكؤم لاح

 فلتلانم فلتلا دنع بلاغلا رمألل ابيس ةمييضت ناكو بلاغلا ءاج ىتح عض نإو

 رمأب تكله اذإو ص ليسلا اهب بهذيو يداولا يف اهكرتي نأ لثم عييضتلاب
 ىصوملا ةبادلا طبري نأك ةدمعتم ريغ اهيف نيمأ هنأل نمضي مل عييضت الب بلاغ

 بصقغيف ءاملا زرحي ثيح هب ىصوملا ءيشلا زرحي وأ « تفلتف اهلثم طبري امب اهب
 الب دصلا تومي وأ تومت وأ هنم عييضت الب دحأ ةبادلا لتقب وأ ى قرسي وأ

 . قبأي وأ لتق

 اودجي ملف ( ثراو نذإب ثلث نم رثكاب ) بنجألل يأ ( هل ىصوأ نإو )
 هل ىصوملل اوزاجأ مث هنم نذإ الب وأ توملا دعب اضيأ اوزاجأ وأ لوق ىلع كرتلا

 نم ةبه ثلثلا قوف ام نأل ( طقف ثلثلا يثلث هنم برقألا در ) توملا دعب
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 ‘ كلملل هثراو هدرب الف هلام لكب هئاصياب هب طاح ءامرغ نذأ نإو

 ذخأ هفالخ جرخف برقأ نيع نإو ، بنجأ نم برقأ الو

 هن ود 1 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

 امنإو “ برقألل هيف قح الو يصوملا ءاصيإ درجمب هل تبثي مل هل ىصوملل ثراولا
 . هقوف امم درلا هل نكي ملف طقف ثلثلا يف هقح

 (هناصيإب ) هلامب نويدلا تطاحأ يأ (هب طاحم ) ناسنإ ( ءامرغ نذأ نإو )

 ٍصوأ : هل اولاق مهنأ ىنعمب هضعب وأ ( هلام لكب ) نذإب قلعتم هئاصيإ يف يأ
 تم اذإ انل كلام نإ : اولاق وأ ى انئش ول همستقن انل لاحلا يف وه يذلا لاملاب
 ءامرفلا نأ ديفت ىلا تارابملا نم كلذ وحن وأ هب يصوت نأ كل انزجأ دقو

 ضعبلاو هلام وهوتوملا دعب وأ نيحلا يف مهل وه يذلا لاملاب يصوي نأ هل اوزاجأ

 يصوأ اميئلث ( بنجأ نم برقأ ) دري ( الو ثلشلل هثراو هدري دلف ) لكلاك
 صوأ : لجرل لاق نمك ع توملا دعب ةهلا لثم ءامرغلا نم كلذ نآل « هب هل
 ولف < نيثلث در الو ص ثلثلل در الب هنم ذفنت اهنإف « هنم ذفنت ىلام يف كاياصوب
 انطعأ وأ « كلذ وحن وأ اننويد كل انك رت وأ كلام كل انيطعأ دق : هل اولاق
 ص ثلثلا ىلإ درلا ثراولل ناكل كلذ وحن وأ كل هانيطعأ وأ كاياصو رادقم كل

 . بنجألل ةيصولا ينلث در برقأآللو

 جرخ ربخ هنأ ىلع بصنلاب ( هفالخ ) برقالا ( جرخف برقأ نيع نإو )
 ولو هنأل « فالخ بصن زوجيو « فالخ عفرب برقأ هفالخ جرخ وأ راص ىنعمب

 جراخلا فالخلا كلذ برقالا ةيصو ( ذخأ ) فلاخم ىنعمب هنكل ةفرمل فيضأ

 اذه وهو ريناند ةرشعب يبرقال تصوأ : لوقي نأ لثم نيعملا ن ود يأ ( هن ود )
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 سوؤرلا ىلعو 4 برقألل ةدارم ثرإك ثانإ و روكذ نيب مسقت و

 . آنويد وأ اقوقح اهب ديرم ًالضافت نيبي مل نإ

 سيلو برقالا ةيصولا ذخأيلف برقالا وه هريغو هبرقأب سيل وه اذإف ‘ لجرلا
 ء [آقيقحت برقألل ةيصولا فرصتلف برقألل ىصوأ هنآل ءيش هل ىصوملا اذهل

 يبرقأل تيصوأ : لوقي نأ كلذ لثمو “ ىفلم أطخ لجرلا اذه وهو : هلوقو
 دارم كلذو ص كلذ وحن وأ نايبب فطع هفطعب وأ ىبرقأ نم ديز لادبإب ديز

 هلامجإ دعب برقالا نمع نإو ىنعملاو “ خلا برقأ نَّسع نإ و : هلوقب فنصملا
 هل ىصوملا ذخأ هبرقأب سيلو يبرقأ هنإ : لاقف ناسنإل ىصوأ نإو ى همالك يف

 يبرقأ هنإ : هلوقو “ هل ىصوا اهثلث يقبو اهيثلث برقالا اهنم درو ةيصولا

 ىلإ هتبارقل ديزل وأ ىلإبرقالا ديزل تيصوأ :لوقي نأ كلذ لثمو ث ىفلم أطخ

 مهو يبراقال تيصوأ : لوقي نأ لثم كلذك عونلا نببمتو ‘ كلذ وحن وأ

 . امىمج اوناك وأ ثانإ وأ اروكذ نوبرقالا ذخأي هنإف « ثانإ

 ةدارم ) اهنوك لاح ( ثرإك ثانإو روكذ نيب ) برقالا ةيصو ( ممقتو )
 ةنالفوةنالفو ةنالفل وأ برقألل وأ براقألل تمصوأ : لوقي نأ لثم ( برقأل
 وأ نيبرقالا نالف دالوأل وأ براقأ مهنأ ثيح نم وأ مهتبارقل وأ "يلإ نيبرقالا

 نيبي نإ سوؤرلا ىلع) مسقت ( و ) ‘ برقلا ركذي نأ : هطباضو ى مهتبارقل
 ديرم لوعفم ( اقوقح ) ةيصولا قلطبب يأ ( اهب ) نيبي لعاف ( ديرم لضافت

 وأ نويدلا وأ قوقحلا ركذ ءاوس ةلفانلا ةقدصلا قلطمك كلذ وحن وأ ( انويد وأ )

 ص نالفو نالف دالوأل : ' لاق امنإو ى برقلا ركذي ل نكل اهركذي . وأ اهوحن

 يف صنلاك اذه نإف « الثم مهيبأ ةهج نم اذك مهل نإ : لوقي نأ نايبلا نمو

 . ثاريم اهنأ
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 ىثنأو ركذل ىصوأ نإو ، برقأ يف ةيوست ىلع ةرصن نإ اذكو

 { ءاوس زاج برقألا ركذي ملو نيعمب هل نيب رقأ

 عم مهاوسو برقلاب مهركذ نأب ( برقأ يف ةيوست ىلع صن نإ اذكو )
 ىوقألا لضف وأ مظعأ هتجرد نم ىلع ةجردلا اذ لضف وأ مهتاجرد توافت

 عم كلذب مكحي امنإو « ىثنالا لتضف وأ ىثنالاو ركذلا ىوس وأ هقح نم رثكأب
 نم ةلص همهس ىلع مهسلا يذل ديزب ام نآل “ ثاريم برقالا ةيصو نأب لوقلا

 . ةلفان تمملا

 ردق ىلع ضمب ىلع براقالا ضعب لضفي نأ هل زوجيو : « ناويدلا » يفو

 دحاو لك كردي الف مولعم ريغ وأ يأ مولعم ءيشب دحاو لك دصق نإو ط مهفعض
 ىصوأ نإ اذك و ڵ رخآلا نم ائيش مهنم دحاو دري الو ى هب هل ىصوأ ام الإ

 ال : ليقو . ھا صوب مل نمك سيل : ليقو ى اذه هيزجي الو ‘ ضعب نود ضعبل

 عباتي ملو ثرإلا ردق ىلع تمسق لمعف نإو “ ثرإلا مكح ةفلاخم الو هليضفت زوجي

 ىحلا عاونأ ممي فورعملاو « فورعملاب ه : ىلل مت هلوقل لمف ام ىلع
 ريغ برقالا ةيصو : لاق نم امأو “ مهثاريمو مهتجرد ردق ىلع لدعلا اهنمو

 ىدأ دقف ىصوأ اذإف ى براقألل قلطملا ءاصيإلا بجاولا : لوقي هنإف ؟ ثاريم

 . ثرإلا ردق ىلع لمفي مل ولو بجاولا

 نتوافتم هل نيبرقأ نيركذل وأ ( هل نيبرقأ ىثنأو ركذل ىصوأ نإو )

 برقألا ظفل يأ ( برقألا ركذي ملو ) نيعم ريغ وأ ( نيعم ) ءيش ( ب ) اظح
 ركذلا نيب ( ءاوس ) هنوك لاح هؤاصيإ ( زاج ) كلذ وحتو ةبارقلا ظفل الو
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 كرشمو دبع اهيف لخدو هعأو هيبأ نم صوم نم ءابآ ةعبرأل ةبارقلاو

 ء آدحاو نإو بألا ةبارقل ناثلث ؛ حصألا ىلع بئاغو رضاحو

 : لىقو ثراك : لقف

 مدمل ءاوس ناك امنإو برقألا ةيصول هأزجأ و نيتوافتملا نيركذلا نيب وأ ىشنألاو
 نيذلا ماحرألا يوذو برقألا ةيصول ةثراولا ةماملا ( ةبارقلاو ) برقألا هركذ

 ( ءابآ ةعبرأل ) موق دنع اهنوثرب وأ مهاوس نكي مل نإ الإ موق دنع اهنوثري ال

 امو ةثالث هقوف بسحيف محرلا ةلص ديرم وأ ( صوم نم ) باسحلا ءادتباو

 ( نم ) يصوملا قوف نم باسحلا ءىدتبي : ليقو ى مهعورف تعرفت امو اوعرفت
 نم ىلع ال تلمح ةبارقلا قلطأ اذإف « طقف بآلا ةهج نم ال ( همأو هيبأ ) ةهج

 الإ بصاع هبجح نأب ابصاع ناك ولو اهثرب ال نم لخدي الف ى برقألا ةيصو هل
 ؛محرلا يذو بصاملا اقلطم ةبارقلا نيب برقألا ةيصو ثروت : لاق نم لوق ىلع
 ولو ذخأيف « اهمومع ىلع يهف ماحرألا يوذ ىتح ةبارقلا مومع ىلإ راشأ نإو

 (حصألاىلعبناغو رضاح و كرشمو دبع اهيف لخدو ) لاق اك كرشملاو دبملا
 ةيصو يف حصألا ىلع نالخدي ال اك كرشملاو دبعلا لخدي ال هنأب لوقلا هلباقم
 ذإ رضاحلاك بئاغلا ىلإ ال كرشملاو دبعلا ىلإ ةدئاع ةيحصألاف ةصوصخلا برقألا

 اهيف لخدو : لوقي نأ ىلوألاو ى ةيصولا هلانت ال وأ بئاغلا ثرب ال هنأب لئاق ال
 عومجملا دارأ هلملو رتخأ هنكلو بئاغو رضاحو “ حصالا ىلع كرشمو دبع

 . حصألا يف كرشملاو دبملا اهيف لخد برقألل ةيصولا ةوقلو

 بالا ةبارق ) عون () ناثلث ) برقألا ةيصو ريغ يف اضيأ فالخلا مدقتو

 ى بألا ةبارق تددمتو كلذك رمألا ناك اذإو ( ادحاو ) ادرف ناك ( نإو

 : ليقو ) نييثنآألا ظح لثم ركذلل ( ثرإك ) مهنيب اهنومسقي ( : ليقف )
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 اعماج اهب ذخأو ادحاو ولو ًاضيأ اهب مألا ةبارقل ثلثو ةيوستب

 : ليقو ، آدحاو نإو لكلا ذخأ طقف اهدحأ ةبارق تدجو نإو

 سكعلا يفو ‘ هيلإ برقأ اوناك نإ بالا ةبارق اهب صتخي
 . ء نافصن

 ( مالا ةبارق ) عون ( ] ثلثو ) ركذلا ذخأي ام رادقم ىثنألا ذخأت ( ةيوستب

 ( يهب ذخاو ادحاو ) ادرف ناك ( ولو اضيا ) ةيوستلاب يأ ( اهب ) هنومسقي
 مأل اخأ مع نبا كرت نمف ى ( ايهعماج ) مآلا ةبارقو بآلا ةبارق ‘ نيتبارقلاب يأ

 ص ةمومعلا ةهج نم ةبصعلاب هذخأ ةثرولا ماهس دعب ءيش يقب نإو “ ثرإلا ذخأ

 هلف “ هل بجاح ثراو ناك نإو ع ثراول ةيصو ال هنآل برقألا ثري الو

 نم ناثلث مألل خألا مملا نالف مع نبا سيل مألل خأ هعم ناك نإ و « هلك برقألا

 ةيصو مملا نبا ذخأ مال اخأ مع نباو انبا تك رت نإو « ثلث مألل خاللو برقألا

 ( ايهدحأ ةبارق تدجو نإو ) 0 ةيومألا ةهج نمو ةمومعلا ةهج نم برقألا
 : ليقو 0 ادحاو ) ادرف ناك ( نإو “ لكلا ذخأ طقف ) اهدحأل ةبارق وذ يأ

 ينعأ مآلا ةبارق عم اوعمتجا دقو ( هيلإ برقأ اوناك نإ بالا ةبارق اهب صتخي

 نم هيلإ برقأ مآلا ةبارق نوكي نأ وهو ( سكملا يفو ) ناتبارقلا تدجو
 تإ : ليقو ى مآلا ةبارقل فصنو بآلا ةبارقل فصن ( نافصت ) بألا ةبارق
 ح مهنم رثكأ مآلا ةبارق ناك ولو ، مهل ةيصولاف ادعاصف نينثا بآلا ةبارق ناك

 ةبارق ناك نإو بآلا ةبارقلف ادحاو مآلا ةبارق وأ ادحاو بألاةبارق ناك نإو

 مألا ةبارقلو فصنلا بآلا ةبارقلف « ادعاصف نينثا مآلا ةيارقو ادحاو بألا
 وأ ادعاصف :نينثا مألا ةبارقو ادحاو بآلا ةبارق نإ : ليقو “ فصنلا

 . ءاوس مهلك اوذخأ سكملاب
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 . .. .. .... ... .اهتدح يف فلخلا رم دقو

 ددملا يف اوواست ثاربملا يف ءاوس مألا ةبارقو بألا ةبارق : جروملا وبأ لاقو

 . ثاريم برقألا ةيصو نأ انباحصأ دنع لمعلاو ى اوتوافت وأ

 ىلع برقألا لضفو ةيصولاك مسق هماحرأ ءارقفلا ىصوأ اذإ : « رثألا » يفو

 تبسح مهل صوي ملو ءارقفلا نم برقأ ءاينغأ هماحرأ يف ناك نإو « دعبألا

 ىلع امهاثلث مسق هماحرأ برقأ ءارقف ىلإ غلبت مل نإف ى نيبرقألا ىلع ةيصولا
 ىرخأب مهنارقفل و ةئامبهماحرأل ىصوأ نإو « ءاوس مهنارقف ىلع اهاثلثو مهنابنغأ
 اريقف تفلب نإف « نيبرقألا ةمسق ماحرالا ةئامو ءاوس مهيلع مهتئم تمسق

 لخديف ماحرألا ةئامنم هبانم ىلإ ءارقفلا ةئام عم هتصح مض ءاش نإف ريخ مهنم
 ص هبانم ذخأيف نيبرقألا رئاس ىلعو هيلع مسقت مث ةئاملا ىلع هتصح دادزتف مهعم
 ءارقفلل ىصوأ نمو ى ةاكزلا باتك يف مهانرك ذ نم ءارقفلاو هتصح كسمت ءاش نإ و

 ةرثع ناميإلل : ليقو ى اثلث عون لكل نأ يدنعف نيثالثب ناميإلاو نيبرقآلاو
 ناك نإ ءارقفلل ام برقألا يطعي نأ رفعج نبا زاجأو « نيرشعلا اثلث برقألل و

 ذخأي ال : ليقو ى اهنم اضيأ ىطعي نأ رهزألا هنبا زاجأو < ناميإلا الإ اريقف
 اضيأ اوذخأ تنرق نإ : ليقو ى لاثملاك ةنورقم ةيصو هل تناك نإ برقألا
 يف فلخلا رم دقو ) ‘ هفصن : لبقو ى هاثلث : ليقو ع ءارقفلل ام سامخأ ةعبرأ

 نمب : ليقو ص يصوملاب تاجرد عبرأ ىلإ : ليق ى قوقحلا باتك يف ( اهدح
 امدعب يتلل هللا لوسر اعد نيبرقألا كتريشع رذنأ و ف : لزن امل هنأل هقوف

 ةريشملا نم نيبرقألا هللا صخ ذإ شيرق نوطب نم تاجرد عبرأ ىلإ اماعط ذختا
 ص ةصمبس ىلإ : ليقو ى يصوملا ربغ ءابآ ةتس ىلإ : ليقو ةريشملا قلطي مو
 :ليقو “هجوزت هيلع مرحي نم : ليقو “ كرشلا ىلإ : ليقو ى ةرشع ىلإ : ليقو
 . ءابآ ةعبرأل راتخلا نأ قوقحلا باتك يف مدقتو « كثريو هثرت نم
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 : لحو زع هللا لزن ] نمح لاق رتل هللا لوسر نأ » : ةريره وبآ ىور

 - اهوحن ةملك وأ _ شيرق رشعم اي : لاقف « 0١ نيبرقألا كتريشع رذنأو »
 كنع ينغأ ال فانم دبع ينب اي ى ائيش هللا نم مكنع ينغأ ال هللا نم مكسفنأ اورتشا

 ةمع ةيفص اي ي ائيش هللا نم كنع ينغأ ال بلطملا دبع نب سابع اي ى ائيش هللا نم
 تئش ام ينيلس يلي دمحم تنب ةمطاف ايو ى ائيش هللا نم كنع ينغأ ال هللا لوسر
 . . آ( ائيش للا نم كنع ينغأ ال يلام نم.

 ىع ليلد هيفو « مهنوطب دعابت عم هتبارق اشيرق نأ ةراشإ ثيدحلا يفف
 وهو كالم ناك نمم الو ثرب نمم صصختلا مدع ىلعو براقالا ق ءاسنلا لوخد

 . ةنيدملاب ناك همالسإ نأل « ةريره يبأ لسرم نم

 يبنلا لمج « نيبرقألا كتريشع رذنأو » : لزن ال سابع نبا ىور اذك و
 نيح سابع نبا نأل ث شيرق نوطبل يدع ينب اي رهف ينب اي : يداني

 ةياور يف اك ةصقلا تددعت نإ الإ ص لفط امإو دلوي مل امإ ةكحم يف ةيآلا تلزن

 ركب يبأ تنب ةشئاع اي : لاقف ى اهيفو هءاسنو مشاه ينب عمج تيع هنأ ةمامأ يبأ
 هجاوزأ نم ةملس مأو ةصفحو ةشئاع سيل هنإف « ةملس مأ اي رمع تني ةصفح اي

 نم الو سابع نبا ل .رم نم كلذ نوكي ال دقف اذه ىلعو « ةنيدملاب الإ هقلع
 . ةريره يبأ لسرم

 . (٣) 4 ن وحت ام ا وققنت قح رعلا ١ ول انت نل < : تل زن 1 سن أ نعو

 . ٤ ٠١ : ءارعشلا )١(

 . هيلع قفتم )٢(
 . :٩٢ نارمع ل آ ) ( ٣
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 هللا لوسر اب كدهشأف “ انلاومأ نع انلأسي انبر ىرأ : ةحلط وبأ لاق

 ناسحل اهلمحف ى كبراقأ ءارقفقل اهلعجإ : نل لاقف > ءاحريب يضرأ تلمح ينأ

 ي ىق نراممتحم ناسحو ةحلط وبأ ناكو 0 يم هبل {! ب برف هأ اناكو > بمك ن ن يأو

 تباث : ناسحو > مارح نب دوسألا نب لهس ن ديز وه ةحلط وبأ > ثلاثلا بألا

 ني بعك ن يبأ : ءابآ ةتس ىلإ ةحلط يبأ عم عمتجي يبأو ى مارح نب رذنملا نبا
 امأو 0 يبال سداس دح رمعف > كلام نب رمحع نب ةيواعم نب دير ن دبع نب سق

 . مازح نب ديز نب مضمض نب رضنلا نب كلام نبا وهف سنأ

 سنأ نعو « مالسإلا يف هئابآ ىلإ يهف هتبارقل ىصوأ اذإ : ةفينح يبأ نعو
 هبلإ هلاومأ بحأ ناكو « لخن نم آلام ةنيدملاب راصنألا رثكأ ةحلط وبأ ناك

 اهيف لظتسيو اهلخدي يلل هللا لوسر ناكو “ دجملا ةلبقتسم تناكو « ءاحريب

 ماق ث ةيآلا ىتح ربلا اولانت نل » : تلزن الو “ بيطأ اهيف ءام نم برشيو

 :لوقي : ىلامتو كرابت هللا نإ هللا لوسر اي : لاقف ه ث هللا لوسر ىلإ ةحلط وبأ

 ةقدص اهنإوءاح ربيب آىلإيلاومأ بحأ انأ و٤ هگنوبحت انم اوقفنت ىتح ربلا اولانت نلف

 لوسر لاقف ى هللا كارأ ثيح لوسر اي اهعضف ى للا دنع اهرخذو اهرب وجرأ هلل

 ينإو تلق ام تممس دقو “ حبار لام كلذ “ حبار لام كلذ خب : للع هلا

 ةانثملا ناكسإو اهرسك و ةدحوملا جتفب ءاحريبو . نيبرقألا يف اهلعجت نأ ىرأ

 لاق ؤ رصقلاب : ليقو “ فورصم وهو ةزمه هرخآ اهحتفو ءارلا مضو ةيتحتلا
 ةفاضإلاو ءارلا ىلع بارعإلا ءارجإب ةبراغملاو نمسسلدنأآلا ةياور « قراشملا ه يف
 . مجعملا فورح نم ءاحلا ظفل ىلع ءاحو ى ءاح ىلإ

 ركنأ _ سلدنألا ةحاب ىلإ بوسنم سلدنألا ءاملع نم وهو - : يجابلا لاق
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 لعب دلوأ نم ال يصوملا توم دعب تام نم ثراو ممعم لخدو

 . . . . . نإ هتوم

 ، لاح لك ىلعءارلا حتمب لب ءارلا يف بارعإلا ومضلا قرملا ءاملع نم وهو رد وبأ

 ءاملعلا تك ردأ : يجابلا لاق ث ءابلا حتف دازو يروصلا هللا دبع وبأ لاق اذك و

 ‘لجر مسا ءاح :لاق ى ءاحلل فاضم ريب كلذ لاق نمو ى ءارلا حتف ىلع قرشملاب

 ص رجزتف كلانه ىعرت تناك اهنأك و لبإلل رجز : ليقو ى ةأرما مسا : ليقو

 يجابلا راتخا اك ءارلاو ءابلا حتف طبضلا نم راتحلاو ى ظفللا ىلإ ريبلا تفيضأو

 رسك نم : يناغاصلا لاق « حاربلا نم ءالميف دحاو مسا هلك كلذ نأ ىنعملا نمو

 حتف رئب ريغ هنأ ىلع لديو « تحص دقف ةنيدملا رابآ نم ريب هنأ نظو ءابلا
 لصت تناك نإ : ليقو “ ماحرألا ةيصو يف ينغلا لخدو ى ةياور يف ءابلا
 ثلث مارقفل و اهاثلث مهلف الإ و اهلك ءارقفلا اهذخأ ءارقفلا ىلإ ةمسقلا يف ةيصولا

 هلف ءارقفلا نم ادحاو تلان نإ : ليقو ى اهلك هل يهف ربقف ءاينغألا عم ناك نإو
 . ءاينغألل ءيش الو اهثلث مهل و اهاثلث

 اوزاتما اذإ دودح ركذ الب فقولا توبث ىلع ليلد ءاحرئب : ثيدح يفو

 وهو ىبرقلا وذ اهيف هنأل ينفلا ىلع سبحلا نم رمع فقو : ثيدح يفو « هيف

 وأ ةماملا ةبارقلا ءاوس ةبارقلا ةيصو يف ( مهعم لخدو ) ى ربقفلاو ينفلا لمشي
 ( يصوملا توم دعب ) ةبارقلا نم ( تام نم ثراو ) اهل ءاصيإلا بجاولا
 ء هماقمب هثراوف يصوملا دعب تام اذإ تناك ةيصو "يأ هيلإ ىصوم لك اذك و

 : لىقو ع مهثرإ اوذخأي الف مهربغ وأ نسبرقألا نم يصوملا لبق تام نم امأو

 الإ برقألا ةيصو ةيصولا نكت مل نإ يصوملا لبق ىفوتملا هل ىصوملا ثراو ذخأي

 م نإ هتوم دعب دلو نم ال ) اعامجإ ثراولا اهذخايف هتعابت وأ هنيدب ةصولا
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 يطعأ هتلقل مسقي ال ام اهنم يقب نإو { رم ام ىلع اهتمسق رضحب

 اضيأ زاجو ، ءارقفلل : ليقو 0 اريقف ناك نإ يصوملا ىلإ مهبرقأل
 ةبارقلاو اه : ليقو 4 هحاكن هيلع مرح نم اهو مدو محرل

 & . ا وس

 ةيصو نم ذخأي ال لهلا : ليق هنأ نم بابلا يف ( رم ام ىلع اهتمسق رضحي

 ولو رظتنيو ذخأي : ليقو “ توملا لاح نطبلا يف ناك ولو رظتني الو « ةبارقلا
 توملا لبق نطبلا يف ناك نإ : ليقو “ ةمسقلا لبق دلو نإ توملا دعب هيف ثدح

 ةيصولا نم يأ ( اهنم يقب نإو ) رظتني ملو ذخأي مل ثدح نإو « رظتناو ذخأ
 هبلاتلف الإو ( اريقف ناك نإ يصوملا ىلإ مهب رقال يطعأ هتلقل مسقي ال ام )

 يف ءارقف ددعت نإو ى مهريغ نم اريقف ىطعأ ًاربقف مهيف نكي مل نإو “ اذكهو
 يف دحاول غلبي نأ ىلإ مهنيب مسقت هنأ نم رم ام ةلقلا دحو ى مهنيب مسق ةجرد

 عبر ىلإ : ليقو “ ةضف قناد ىلع مسقت : ليقو “ طيرارق ةثالث ةجرد رخآ
 : لبقو > ةعبرأ ىلإ : لسىقو > نمقناد ىلإ : لسىقو ء هفصن ىلإ : لىقو > مهرد

 ىطعأ ولو“مهريغ ءارقفو ةبارقلا ءارقف ع اقلطم ( ءارقفلل : ليقو ) ى مهرد ىلإ
 مسقني ىقح نازيملا حجري : ليقو ى زاجل مهدح و مهءارقف وأ مهدح و مهريغ ءارقف
 . كلذ يف مالك مدقتو ى مهنيب مسقيف مسقني ام هب ىرتشي : ليقو ى ةبارقلا نيب

 يأ ( هحاكن هيلع مرح نم ايهو مدو محرل اضيأ ) ءاصيإلا ( زاجو )
 هييلع مرح نم ىلإ فرصي محرلا وأ مدلا نإف « همحرل ىصوأ وأ همدل ىصوأ

 :ليقو) ى كلذ ريغ وأ ربدلا يف حاكنلاب وأ ىنزلاب الو عاضرلاب ال بسنلاب هحاكن
 يف ( ءاوس ) ةبارقلا ظفلو يأ ( ةبارقلاو ) محرلا ظفلو مدلا ظفل يأ ( ايه .
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 ادبع وأ اينغ نإو راج لك اهذخأيو ى ناريجلا ام برقألا دري الو

 دعيو { رودلا ال سوؤرلا ىلعو ، قيفر نم يب اتك ال ايب اتك وأ

 رم ام طرشب يصوملا دبع هيف

 مدلا نم ةطقنلا نأ امد بيرقلا ةيمست هجوو ى بسنلاب بيرق لك وهو ىنعملا
 ام برقألا دري الو ) “ ةطساولاب دجلا مد نم دلولا دلوو هدلاو مد نم دلولاو

 لك ) ناريجلل ةيصولا يأ ( اهذخاأيو ) نيمملل قح هنآل ةيصولا نم ( ناربجل

 وأ اينغ نإو ) راوجلا هيلإ بسن نم ناريج نم وأ يصوملا ناريج نم ( راج
 راجلا ذخأي ( ال ) و « ام اك رشم وأ 7 وأ ًايسوجم وأ ( ايباتك وأ ادبع

 نم الو “ ناريجلل هب يصوأ ( قيفر نم ) ام كرشم وأ ( يباتك ) وه يذلا

 ال ىلوآلابو ص نوك رمثملا هنم نكمي ال ام لكالو « ناريجلل هب ىصوأ فحصم
 ال هنأ لصاحلاو ی ضمبلا ذخأي ال هنأب هيلع هتن اك هدحو ناك نإ هلك كلذ ذخأي

 اذكهو ص كلذ نم اءزج الو افحصم وأ ةمأ وأ ادبع اهريغب الو ةيصولاب كلمي

 كلذ هبوني ام ةميق : لىقو ، نيدحوملا نم هريغ كلذ ذخأيو ى كلذ هبشأ ام

 ؛ لكلا نم ناريجلا ةيصوو 4 اهلك كلذ ةمسق ذخأ هدحو ناك نإ و ى ةثرولا نع

 قول ىح ناريجلا ىقح نأ لوآلا هجوو « ناويدلا » يف اك ثلثلا نم : ليقو

 مهأ ةنيب مهل تناك ول و هوك ردي مل هب صوي م ول هنأ يناثلا هجوو “ بجاو

 ` (روسلا ال سوؤرلا ىلع ) ناريجلا ةيصو ( و ) ، راجلا قوقح نم قحي هنوعبتي
 راسيلا لهأل ناكل ةدحاو سفن اهيف ةدحاو راد يف راسيلا ةهج يف ناك ولف
 نم ةدحاو لك دميو امهس رثع دحأ كلذف “ نايهس نميلا لهألو مهسأ ةحست

 يف وأ راجلا ةقيقح يف يأ راجلا يف يأ ( هيف دعيو ) ادبع وأ ايبص ولو لايملا
 الإو ص ركذ ام ليوأت ىلع ناريجلا يف وأ ناريجلاو راجلا ظفل نم موهفملا راوجلا

 ةمأ هدبع ةجوز نوكت نأ وهو (. رم ام طوشب يصوملا دبع ) راج عمج وهف
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 ناقيقشو مأل اذكو بأل نانثا هلو هتوخإل هلام ثلثب ىصوأ نإو

 هاوخأ صختسا الإو ‘ ءا وس مهنيبف . هثاريم زرح دلو هل ناك نانف

 يف هعوجرل نيثراولا مہس لطبو ثلثلا ثلثب هيبأل

 . مهنرا

 اهجوز ناك نإ هتمأ هيف دعتو ى اضيأ هل ةمأ ال تباغ ولو ةرح وأ هربغل

 هدبع جوز ىطعت اهنأ دارملاو ؤ اهجوز باغ ولو هريغل ادبع وأ ارح

 راجلا تدثيل هركذ .امنإو ث دبعلا ال ةرح وأ هريغل ةمأ ناك نإ هل راجلا

 . ذخأف هربد ناك نإ الإ

 ناوخآ يآ ( نانثا هلو هتوخال ) "لقأ وأ ( هلام ثلثب ىصوأ نإو )
 ناك نإف ى ناقيقش ) ناوخأ ( و مأل ) ناوخأ هل ( اذكو بأل ) نانثا

 ( ءاوس مهنيب ) ةيصولا ( ف هثاريم زرحي ) آدج وأ دلاو وأ ( دلو هل

 هيبأل ءاوخا صختسا الإو ) ‘ مهسأ ةتس كلذف مهس دحاو لكل

 ثلثلا نم لقأب ىصوأ نإو ى هب ىصوأ يذلا ثلثلا ( ثلثلا ثلثب

 ثلثلا نم رثكأب ىصوأ ولو “.هب ىصوأ يذلا لقآلا ثلث اضيأ اهلف
 ةوخإلا ( مهس لطبو ) هب ىصوأ يذلا ثلث اهلف ةثرولا زاجأو
 ةيصولا نم ( نيثراولا ) نييمألا نيوخألاو نيقيقشلا نيوخألا ى ةعبرألا
 مهمهس لطب يأ ث مهثرإ يف مهسلا عوجرل يأ ( مهثرإ يف هعوجرل )
 هنآل ثراولا ريغل نكي ملو مهل اثاريم عجرف ةثرو مهنأل ‘ ةيصولا نم
 ةيصو ال هنأ كلذو ص انه اك هبوني ام وأ هب هل يصوأ ام الإ هلام

 ٠١ ٤-۔ ) ج ١٢ -لينلا۔ ٢٦(



 . هيقيقشل هيثلثو نيلالكلل هلام كلث نأل

 ةتسلا ةوخإلل اهب يصوأ يتلا ةيصولا نم ناثلث وه مهسلا كلذو ع ثراول

 هيوخأ ( نيلالكلل هلاه ثلث نأل ) ةعبرألا ةوخإلا لاملا ةلمج عم ايهثريف

 نم ةبضيرفلاو ( ةيصعلاب هيقيقش ) نيوخأل ( ) هيثلثو ) اثاريم همال
 . ملعأ ىلامت هللاو ةثالث
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 باب

 تيرتشا نإ ةعقبو "نفك لكلا نم جرخي

 ( باب )

 ثلثلا نم جرخي امو لكلا نم جرحي ايف

 هب يلصيو هتروع رتسي ام هل كرتي سلفملا نأ اك ( نفك لكلا نم جرخي )
 يف هونتفك » : هترضحب تام تيم يف قلع هلوقل « دربلاو رحلا نم هئنكي"و
 لأسي نأ نودب اهيف هنيفكتي رمأو هيلإ اهفاضأف « ايهيف مرحأ نيذللا هيبوث

 .هونفدي امضوم اودجي مل نإ اهيف نفديل ( تيرتشا نإ ةعقب و ) نبَد هيلع له
 . دربلاو رحلا نم هنكيو هيف يلصي تيب هل كرتي سلفملا نأ اك ك ءارشب الإ هيف

 ىمحلا يف ال اهئام يفو اهبرقو اهيحاسمو اهنبل يفف روبقلل ءيشب ىصوأ نمو
 نفكلاو طونحلاو لسفلاو روبقللف ىتوملل لمج امو “ شعن يف الو اهب لمعت

 هربقي نم دقف نإو > تمملا هىلإ جاتحي امم كلذ ريغو رفحلاو لمجلاو ريرسلاو

_ .1 ٠.٢٣ 



 . ‘ ثراق ةصو هدعبف > نيدلا لبق ايهو

 ىتوملل ايف لخدو ص ثلثلا نم : ليقو ط راتخملا ىلع لكلا نم هربقي نم ةرجأف
 يضقبل انايرع نفديف نيدلا دعب نفكلا نأ يدنعو « ديبعلاو ةمذلا لهأ و ءاينغألا

 الف نفكلاك هرتست ضرألاو ى ديدش قولخلا قح نأل « .هضعب وأ هتمذ يق ام

 هرتسي تيملاو ءارعلاب هتروع رهظت سلفملا نآل ى سلفملا ةايح لاح ىلع ساقي

 نوكي نأ زاوجلا اذه يفاني ام هيبوث يف هونتفك : ثيدح يف سيلو “ نفدلا
 ص امهريغ يف هونفكيو امهوعزني الو همارحإ يبوث يف هونتفكي نأ مهرمأي نأ دارأ

 مدع لصألا . نآل مهرمأ نوكي نأ لاتحالو ‘ نيد الب هفرع نوكي نأ لاتحالو
 . هب هوربخأآل ناك ول هنأ ىلع ادمتعم لصألا ىلع ىرجف ى نيدلا

 دمب يأ ( هدعبف ) نيدلا ايهىليو ( نيدلا لبق ايه ) نفكلاو.ةعقبلا ( و )

 ىصق هنا ةلع هللا لوسر نع يور دقو “ ثلثلا نم جرخت ( ةيصو ) نيدلا

 . ثرإ ةيصولا دعب ( ثرإف ) ، ةيصولا لبق نيدلاب

 ىصوأ ن_رإ هلملو ى اذه ىلع نويدلا باحصأ و اياصولا نع ربقلا ةميق صقنت الف ی تيملا لام نم ال مهلام نم ربقلا نورتشي مهنأ زئانجلا باتك يف مدقتو
 . مهلاومأ نمف الإ و ی لكلا نمف ةعقنبلاب

 ثلثلا نم : لبقو “ نيدلا لبق لكلا نم رثكألا دنع نفكلا : « جاتلا » يفو

 ك آنايرع نفديو هذخأ هؤامرغ بلطو هنيد طاحأو هنفك الإ نكي مل نإو هدعب
 كهلا ىلإ هرمأ و هب نفكي : هللا دبع وبأ لاق . رثكألا مهعنمو « كلذ مهل : لبقف
 هنفد نع ال هنع هلأسي هللا نأل هنيد يف هبوث عابيو انايرع نفدي : نازع لاقو

 : لاق ص هلام نم ةفورعم بايثب نفكي نأ صوم نع ديعس وبأ لئسو ى انايرع
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 له هدجو هيبأ ةيصو هيلع نمف ، نيدلا نم ةيصو نم مزالو
 . . . 7 . . ؟ دحلا ىق٬سي وأ صصاحتب

 بوث يف هونفكي نأ اوبحأ نإ الإ هرمأ ام نولعفي لب تلق ؛ هتثرو ىلإ ىأرلا

 هونفكيلف اهلك بايثلا كلت ثلثلا عسو نإ الإ اهنم دحاو يف هونفكيلف دحاو

 ء هنفدي وأ هنفكي وأ هلسغي وأ نالف هبلع ىلصي نأ ىصوأ نإو ى اهلك اهبف

 نم ثلثلا نم نفكلا نأ لئاقلا عنمو « ىلوأ يلولا : ليقو ىلوأ نالف : لبقف
 بوث هلقأ و هثراو يأرب الإ ثلثلا هعسي هنأ حصي ىتح كحلا يف هلام نمأ هنيفكت

 هسبلي امب : ليقو “ ةتس : ليقو ى ةعبرأ هرثكأ : ل۔قو ؛؟ ةثالث هرثكأو رتاس

 . ھ ا ةتس ةأرمللو ةسمخ هل : لبقو ى ةتس قوف ولو ى اح

 نم بجاولا عونلاو يأ ( نيدلا نم ) هربخأ أدتبم ( ةيصو نم مزالو )
 ثرب نرأ كلذو « ةيصولا لبقو ةمقبلاو نفكلا دعب نوكيف انيد دعي ةيصولا

 ىدعتي وأ اهلك أيوثلثلا نم وأ لكلا نم جرخت يتلا هتيصو ىلع فلختسي وأ اتيم

 لفكت وأ هتفيلخ نكي ملو اهبحاص ثري مل ةيصوب كلذ لعفي وأ اهعيضي وأ اهيف
 هيلع نمف ) ى هنامض يف نوكت اهنإف ةيصولا ذافنإب امهريغ وأ ثراو وأ صومل

 ( صصاحتي له ) 0 هيبأ لبق هدج تام دقو ( دج ) ةيصو ( و هيبأ ةيصو
 ةصصاحملا دنسأ ؟ ثلثلا يف ثراولا عم بآلا ةيصوو دجلا ةيصو هيلع يذلا اذه

 ص ذافنإلا يف ادج بغار هتوم دعب هنألو هتايح يف ببسلا هنأل هتوم دعب هيلإ

 بآلا صصاحتي وأ دجلا ةءاصبإ و بألا ةءاصيإ ءاصبإلا صصاحتي له دارأ وأ
 عفرو لعافلل ءانبلاب ( دجلا قبسي وأ ) ، دحاو هلك كلذ يف ىنعملاو ؟ دجلا عم

 ةيصو هب ذمذت يقب امو بألا ةيصو لبق دجلا ةيصو دفنت يأ لوعفمل وأ ، دجلا

 بآلا ةيصوو ةدجلا ةيصوك © اهبحاص تومب اتقباست نيتيصو لك اذكهو ى بألا

 رغصألا ةيصوو © رغصألا لبق ربكألا تام اذإ بآلا دج ةيصوو دجلا ةيصوو
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 ىلع طابتحاك ثلثلا نم : لىقو ‘ لصنتلا :هنمو { ددرت هف

 ك راتخملا

 تام نم ةيصو ذفنت وأ ناصصاحتي له « دجلاك ربكألا لبق تام اذإ بألاك
 ةرات : لاقو ‘ ناصصاحتت ةرات : لاق دحاو ملاع نم ( ددرت هيف ) ؟ رخآلا لبق
 ةلأسملا يفو “ ديدجو ممدق نالوق ةلأسملا يفف رخآلا لبق تام نم ةصو مدقت

 ةيصو مدقت : مهضعب لاقو « ناصصاحتت : مهضعب لاق ى ءاملعلا رئاسل فالخ
 تيملا ىلع نويدلا رئاس يف اوفلتخا اذك و ص ةصاحملا حيحصلاو “ لبق تام نم

 . "صاحتلا حيحصلاو ؟ قباسلاف قباسلا مدقي وأ صاحتت له ى سلفملا وأ

 ي فلخلا ىلع قباسوأ يقابلاب آصاح هل في مل نإف ‘ نهرلا عاب نهترا نمو
 وأ مدقت نم ةدحاو ةبترمب نويدلا نم وأ اياصولا نم ناك امو ةريثك اياصو اذك و

 . قبسلاب لوقلا ىلع اهتبترمب اهل لمع رخات

 لام وأ دحسم لام وأ دحأ لام نم ( لصنتلا ) لكلا نم يأ ( هنمو )

 ملعي مل وأ اهبحاص ملع اهرادقم ءاصيإلاب ةعابتلا نم جورخلا وهو كلذ وحن وأ رجأ

 قدصأو هنراق وأ هب لهجلا ضرع ولو نيمتم قولخل قح اهنأل حيحصلا وه اذهو
 هريسفل ىحب هنم رارقإ هنأل ( ثلثلا نم : ليقو ) “ هتوم دنع ءرملا نوكي ام

 يف هب كح رارقإك سيلو ةلمجلا يف هل اكيرش ثراولا نوك لاح هذافنإ بلط
 ولو ( طايتحاك ) هيلع ءامرغلا نم مايق الو سيلفت الب هذافنإب بلوطو هتابح
 بيرق وهف انقتم اقح سبل هنآل ثلثلا نم طايتحالا نوك يف سانلا قوقح نم

 لكلا نم لصنتلا .روك يف ( راتخا ىلع ) ةبجاولا ريغ ةقدصلاب ءاصيإلا نم

 جورخ انه هنأل لكلا نم طايتحالا نإ لوق هلباقمو ثلثلا نم طايتحالا وك و

 ولو طايتحالا يف فالخلا ىلع لديل راتخملا ىلع هلوق رتخأو بجاولا يف كشلا نم
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 . عييضت عم بجاو جحو ةاكزو

 جحو ةاكز ) ك ( و ) 0 هملع لدي مل “ ثلثلا نم : لسقو : هلوق ىلع همدق

 جرخي نأ ةاكزلا عييضت لاثم ‘ ثلثلا نم اهنإف اادأل ( عييضت عم بجاو

 دجي نأ جحلا عييضت لاثمو٠‘ اهايإ هيطعي نم دجو دقو اهطمي ملو ةاكزلا تقو

 دعتسي ملو نيحلا ىلإ يقبو نيحلا لبق وأ كردي نيح يف هيلع جحلا هعم بجي ام

 اقلطم ثلثلا نم : لبقو لكلا نم عييضتلا نكب ل نإو “ جرحم ملو جورخلل

 ديصلل هب يصوي امو اهعاونأب ةبجاواا ةرافكلا اهلثم و اقلطم لكلا نم : لبقو

 هلام نم جرخي امو ناضمر موصل هب يصوي امو مرحلا دمص نم وأ مارحإلا لاح

 ٠ ماعطإلا اودارأ نإ هموصب هئاصرإل

 هنم : ليق ى ةمزاللا هللا قوقحو “ لكلا نم دابعلا قوقح : « رثآلا » يفو
 دابعلل ام لبق يه : ضعب لاق “ لكلا نم اهنإ نولئاقلاو ‘ ثلثلا نم : ليقو

 مدقتي ال ةكرتلا ف صصاحتلاب .مهضعبو ى « ءافولاب قحأ هللا قوقح » : ثيدحل
 ريغو “ حيحصلا هب لومعملا روهشملا وهو ث دابعلل ام دعب : ليقو ى امهدحأ

 ةقث دجي ملو عيابت هيلعو سبح نمو ى اقافتا ثلثلا يف ربلا هوجو نم ةمزاللا

 هلام يف قحلا نوكيف توب وأ هدجي ىتح هبلط يف دهتجاو دهشأو ىصوأ هيصوي

 نويدلا نيبو هبرو دبعلا نيب ةبجاولا قوقحلا هذه نيب قرفلاو ى هب داهشإلا دمب
 نيمل هنأو هب صوي مل ولو ثروملا لام يف ثراولا ىلع كردي نيدلا نأ اهعاونأب

 ال نيمم ريفل يهو ى اهب صوب مل نإ كردت ال قوقحلاو اهب هبلاطي

 لكلا نمهيلع هتايح يف بجحت اهنأل ؟لكلا نم أ؛فالخلا اهيف غاسف دحأ اهب هبلاطب

 ثلثلا نم مأ ؟ ةمزال اقوقح اهنوك يف ءاوس اهنآأل٬نيدلا اهلصأ؛هتوم دمب اذكف

 . اهيلع ءامرغلا تمةدقل هتمذ يف قوقحلاو هتايح يف ءامرفلا هبلع تماق ول هنأل

 ثلثلا نمف ع تام اذإ ىلاعت للا ليبس يف نوكت ةينالفلا هتعطقب ىصوأ نمو
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 امف ء ةلماعم وأ ةيدعتب لام وأ سفن نم ةمزال ةعابت لك ؛ لصتنتلاف

 لاصتنالا ناونعبف لهج ام وأ ث اهب هل ءاصيإب دصق اهبر ملع

 وهو اهب ىلوأ : لبق مولعملا و ‘ لهج نمو لع نم صصاحتيو

 ر 2 راتخملا

 ب اهلك أو اهميب هل زجي مل جاتحا نإو ، لكلا نم اهنأ ضعب معزو ى حيحصلا ىلع
 طقف كحلا يف زوجي : تلق ى جتحي مل ولو اهعيبو اهلك أ هل : ليقو “ ليق اذك

 لك ءاضق يأ فاضم فذح ىلع ( ةعابت لك ؛ لصنتلاف ) دهملاب ءافولا بوجول

 ةمزال ) ةعابت لك هب لصنتملاف يأ ص لوعفم مسا ىنعمب ردصملا وأ ى خلا ةعابت

 وأ ( ةيدعتب لام ) نم ( وأ ) لامب هبحاص ءاضرإ دارأ اذإ ضرع وأ ( سفن نم
 ص ةممغلا وأ ءارجألا وأ دحسملا لامل ةعابت تذاك ولو ( ةلماعم وأ ) أطخ وأ طلغ

 ( اهب هل ءاصيإب دصق ) اهبر ملع ةعابتف يأ ( اهبر ملع ) يتلا ةعابتلاف يأ ( امف )
 لكلا نم جرخي امم اهريغ ناك نإو ، لكلا نم تجرخو تام نإ هثراول وأ
 (لاصتنالاناونعب ) اهب صويل ( ف ) اهبر ( لهج امو ) “ لكلا يف هعم صصاحت
 يف ءارقفلا ىطمتف لاصتنالا مساب اهرك ذي يأ هتمالع وأ لاصتنالا ةمجرت ىلع يأ

 ىجرب دلب يف اهؤاطعإ وأ اهقيرفت بحتسيو ادعاصف ربقفلا يزنجيو عضوم لك
 . اهبحاص ةقفاوم هيف

 هلهج تاعابتلاو نويدلا باحصأ .نم ( لهج نمو ماع نم ضصاحتيو )
 ىلإ صصاحتلا دنسأ امنإو هولهجو هنع ول ذإ اذكه لاصتنال ىصوأف يصوملا

 وأ هدجو ول هقح ذخأي نأ يف بغري هنألو ، ةصحاحملا ببس هنآل « لهج نم

 ص ةصاحملاب يأ ( اهب ىلوأ ليق مولعملاو ) « لوهجملا نم ىلوأ مولعملا سيلو هب ملع .
 هنكل ى رمآلا سفن يف انيعم ناك ولو لوهجملا نأل « خيشلا دنع ( راتخا وهو )
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 ٠ ٠ ٠ > فثنزاو وأ لتاق وأ كرشم وأ ديعل نإو زاجو

 وه سيلف هل صصوح اذإو ى هقحل ابلاطم الو “ رهاظلا جراخلا يف انيعم سيل

 ةصاحلا دعب هذخأي نم سيلف « هب لهجلل ءارقفلا ىطعي لب “ هقح ذخأي يذلا

 ل ول هنألو ص هبحاص نيعتي مل نيذلا قحلاك ناكف ث هيف ءارقفلا ءاوتسال انيعم
 . لوآلا لوقلا وه « ناويدلا ه زاتغو « ثراولا مزلي مل لوهجملا قحب صوب

 نرالف دبع نالفل اذك ؟يلع نأ "رقي يأ ( دبعل نإو ) لاصتنالا ( زاجو )

 وألتاق وأ كرشم وأ ) هدسل اكلم كلذ نوكي وأ هكلميف هايإ هوطعأف

 لام نم لاصتناب ىصوأ نإ امأو ى هل هيلع قحب مهدحأل "رقأ نأب يأ ( ثراو
 مزال قحب ثراولل ءاصيإلا يف فلخلا رم دقف ثراولل دجوي ال وأ فرمي ال نم

 ببس هيف لمع وأ هلتقف هل سيل كلذك ىحي دحأل ىصوأ نإ اذك و « هل سيل

 ةيصولا يف فلخلا مدقتو ى ةيصولا لطبي لتقلا نأ رم دقف ى رم ام ىلع توملا

 نأ الإ هب ىلوأ مهو نودحوملا هلهأ نإف لاصتنالا اهس الو « كرشملا اذك و دبملل

 عجرب امم دحأل ىصوأ اذإو“نيك رمملا ءاطعإ يف قحلا بحاصةقفاوم يجرت ىعارب

 : ليقو ص ثلثلا ىلع ديزي هنأ ملمي ىتح هب هل يصوملل زوجي : ليقف « ثلثلا ىلإ

 . ثلثلا زواجي هنأ ملمي ىتح هل زوجي

 ى هب هقحتسي امب ىتأ هنأ هل ملعي ملو هيلع همايقب هلزنمب رضتحم هل ىصؤأ نمو
 يف هيلع ماق ول : ليقو ى الطاب هب هل ىصوأ هنأ ملمي مل نإ هذخأي نأ هل : لبقف

 هل قحي هلام ضعبب ىصوأ نمو « اهيف امو ايندلا نم لضفأ ناكل ةدحاو ةالص

 ص لوألل وهف كلذب رخآل هضرم يف هب ىصوأ مث هيلع همايق وأ هيلع

 هل موقي نم دجي مل نمو ص هل ينم ةيصو ريخألل هنإ : لاق نإ اذكو
 دعب دريف كلذب هل ءاصيإلا هعسو اهذاقنإ دعب هلام لكب الإ . هنيد ءاضقب

 موقي نم يبصلا سيلو يلع همايقل اذكب يبصل ىصوأ نمو ى هلثم ةرجأ ىلإ هتوم
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 ص نالوق ؟ هبرل وأ هل لهف ، نالف دبع لامل : لاق نإو

 ع كلذ هلف جئاوحلا ضعبب موقي نمم ناك نإو ى ةثرولا نم ناك نإ لطب ى هيلع

 . ثلثلا نمف مهريغ نم ناك نإو

 وأ نالف همطعأ نالف لام نم لاصتنالل اذكب تمصوأ ( : لاق نإو )

 لامل ) اذكب تيصوأ : لاق نإو ، هنم سيأ وأ فرمي م نإ الإ ءارقفلا ال هثراو

 نأب لاملا دبعلا كلمي نأ روصتيو « نالف دبع لام نم لاصتنالل وأ ( نالف دبع

 ىنعمو « كرسثلا دالب نم هثاريمهيلإ لسري نأبو فالخ ىلع هل ىصوي وأ هل بهو
 ءاصبإلا نأ 7 ص نالف دبع لام لجأ نم تيصوأ : نالف دبع لال تصوأ

 دبعلل يأ ( هل ) ( لهف ) هلام لجأ نم دبعلل تيصوأ : لاق هنأك ى دبعلل
 ذفنيلف هلجأ نم هل ىصوأو الام يصوملا هل بسن دقو اكلام نوكي هنأ ىلع ءانب
 تقولا يف هكلال ذئنيح لاملا نآل « ءاصيإلا تقو يف يذلا ( هبرل وأ ) لاق اك

 ديسلا لام دبعلا لاب دارب نأ ردابتي هنآل اضيأو ى هديسل دبعلا لام نأ ىلع ءانب
 . يناثلا حصألا ؛ ( نالوق ) ؟ هدبع يدي نيب يذلا

 تامف ىصوملا كلم لخدف هلام لاصتنال اذك و اذكب نالف دبعل ىصوأ نإو

 هقتعأ ول اك هدمل ةمصولاف ى تامف جرخ مث هكلم لخد نإ و ةيصولا تلطب

 يف لوألا دبعلا ديسل :ةيصولا : ليقو “ يصوملا ريغ كلم ىلإ هجرخأ وأ هديس
 ةيوسلابف واولاب نالفو نالف لام لاصتنال اذكب ىصوأ نإو « اهلك هوجولا هذه

 تتبث : ليقو ؤ ةيصولا تلطب وأب لاق نإو ؛ اتوافت وأ ىثنأ امهدحأ ناك ولو

 : ليقو “تلطب : لبقف ى نالف ةباد وأ ةبادلا هذهل اذكب ىصوأ نإو ؟ ةيوسلاب
 دحأ ةباد تبلج ام نأل ى حيحصلا وه : تاق ى ةبادلا بحاصل تناكو تتبث

 . ةبطر دبك يذ لك ىلع ثيدحلا يف باوث اهل ةقدصلا نألو ى هل وهف
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 : نيعمل هعفدب رمأ نإو س ءارقفلف سانلا لاومأل اذكب ىصوأ نإو

 . . . . . ‘ دبعك نإو ؟ هل عفدي لهف

 : : لاق وأ سانلا لاومأ لجأل يأ ( سانلا لاومأل اذكب ىصوأ ناو )
 سنجلا دارأو نيربقف وأ ربقف وأ ( ءارقفل ) طعيم ( ف ) مهلاومأ نم لاصتنالل
 زوجي : ليقو “ ىنغ ذخاأيال اك دبع الو كرشم هيف ذخأي الو كاذ لمشيف
 هنأ خبشلا رصتقاو ، ةطقللا اذك و .هبحاص هنأ قفاوي نأ يجر اذإ كرشم ءاطعإ
 ةفيلخلا وأ ثراولا ذفنأ اذإو ى حيحصلا وهو ةطقل الو كلذ كرشم يطمي ال

 كلم وه يذلا ءيشلا نيبت نإ الإ مهيلع نامض الف قحلا بحاص رهظف لاصتنالا

 مهنإف هنمث اوطعأو هوعاب وأ هوطعأ يذلا هنأ وأ هنوطعي مهنإف ةكرتلا يف يقاب هل

 امأو « هعيب دعب هودر ءالغإ الب هدر اودجو نإو ى هلثم وأ هايإ هتميق نوطعي
 نبا نع يور اك نمضي هنإف ابح آلاصتنا وأ ةطقل هريغ لامب قدصتملا ناك نإ

 اهدشنف اهبحاص باغف مهرد ةئايعبسب ةيراج ىرتشا هنأ هنع هللا يضر دوعسم

 نيكاسملا يطعيو ضبقي لعجف هباب ةدس دنع نمثلاب جرخف اهبحاص دجي ملف الوح
 لمفي اذكه : لاقو < مرفلا ةلعو يتنعف ىبأ نإف اهبحاص نع مهللا : لوقيو
 . كر هللا لوسر رمأ هبو ى ةطقللاب

 ةاكزلا اذك و ع سانلا لاومأ نم لصنتلا عفدي يأ ( هعفدب رمأ نإو )

 زوجي ال نمم ناك ( نإو ى هل عفدي لهف نيعمل ) طرشب الإ ىطمي ال امم اهريغو
 هنأ ولو هرمأل لاثتما هيف لوق ىلع ثراوو ينغو كرشمو ( دبعك ) لاصتنالا هل
 ةلوغشم لزت امل يصوملا ةمذ نأل ى هلهأ نع امطق هيلإ هعفد سيل هنآل هيزجي ال
 دق سانلا لاومأ نم لاصتنا هنأب ميمعتلا دعب هيلإ عفدي نم يصوملا نييعت نألو

 بحاص هنأ هنظي هنوكل وأ ةعابتلا بحاص وه هدنع هنوكل هنيع هنأ هنم مهفي
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 تمي مل نإو 4 حآ ىبأ نإ محل اذكو « نالوق ؟ءارقفلل وأ

 هل زاح > قر وأ كرش وأ ىنغك عناملا فصولا لاز دقو الإ

 وأ دبعك هنأ لاحلاو عفدي له يأ لاحلل واولاو ى كلذ وجري وأ ةعابتلا

 ىبأ ولو ى ,دبعك ا ال ءارقفلل وأ : لاق اك ءارقفلل : ليقو ى معن : ليق ؟ كرشم
 هل ىصوملا ال ءارقفلا ىطعت اهنأ : وه الوق ةلأسملا يف نأ مهو ال فطملل اهانلعج

 الإ؛ وه اهاطعي لب هريغ ىطعت ال هل لهات نإ هنإف ‘ كلذك سيلو « لهأت ولو
 نيدحوملا رارحألا ( ءارقفال ) عفدي ( وأ ) « دمب هركذ اك اهلوبق نم ىبأ نإ
 نالفل : هلوقل ءاغلإو سانلا لاومأ نم الاصتنا : الوأ هلوقب ادادتعا نيثراولا ريغ

 نيدحوملا رارحألا ءارقفلل وه امنإ سانلا لاومأ نم لاصتنالا نأل ى لطاب هنآل ناث
 ةناعإو ةيصعم هلاثتما نأل ى عرشلا هتفلاخمل نالفل هلوق لثتمي الف نيثراولا ربغ

 هنإ : لاقي نأ نع الضف ةعابتلا بحاص وه هنأ همالك نم ردابتي الو ى ةيصعم ىلع
 ديبعلا وأ نوك رمملا وأ ءاينغألا ىطعت نأ ىصوأ ول هنأ اك هيلإ عفدي هقح

 انالف ىطعي نأ نالف قحي ىصوأ ول هنأ اكو ى اهنوطمعي ال ةرافكلا وأ ةاكزلا

 عفدي ( اذكو ) ى يناثلا إبحصأ ( نالوق ) لوآلا لب رخآلا ىطعي ال رخآلا
 نم ) لمأتملا ريغ وأ كلذل لهاتملا ( نيعملا ىبأ نا ) ءارقفلل يأ ( مهل )

 . هب هل ىصوأ دقو ( هلوبق

 ريغ وأ ةرافكلاب وأ ةاكزلاب وأ سانلا لام لاصتناب نالفل ىصوأ ( نإو )
 لاز دقو الإ ) يصوملا كلذ ( تهي مل ) و كلذ ذخأ نم عنام فصو هيفو كلذ

 لا حل ارابتعا ( هل زاج ) ثرإ وأ ( قر وأ كرش وأ ىنغك عناملا فصولا
 ص هاطمي : ليقف “دافنإلا لبقو ى هتوم دمب الإ عناملا فصولا لزب مل نإو “ توملا

 توملا لبق لاز ولو ى زجي مل ءاصيإلا لاح يف عناملا فصولا هيف ناك اذإ : ليقو
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 جحك ( اهلعجب رمأ نإو > راتخملا ىلع ءارقفلل هسكع ىف يف عفدتو

 تزوجو ك هب رمأ ام ىلعف اذك فنص وأ دلب وأ ةلسبق ف لدحسم وأ

 ريغ ف ٥ ك ٠ ٠ ٠ ٠. ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

 نأ وهو ( همكع يف ) ةيصولا ( ( عفدتو ) لطاب ىلع هئانتبال ذافنإلا لبق وأ
 ذخأي نم لاحي وهو كلذ وجن وأ ةاكزب وأ سانلا لاومأ نم لاصتناب هل يصوب

 ىلع ) كلذل نيلهأتملا ( ءارقفلل ) كلذ ذخأي ال نم لاحم وهو توميو كلذ

 نالطب امهدحأ ؛ نارخآ نالوق راتحا لباقم هلوقو ث اعرش هلهأ مهنآل ( راتخا
 ناك ولو هل ىصوأ نميف هذافنإ يناثلاو « اثرإ ةثرولا هذخأيف “ كلذ

 . هيزحي ال

 لاصتنا نم اهب ىصوأ يتلا ةيصولا لمجي يأ ( اهلعجي ) يصولا ( رمأ نإو )

 ةطقل وأ اهبر فرمي ال لاومأ وأ تارافك وأ سانلا لاومأ نم طابتحا وأ

 ,هرادج اهب حلصي ( دجسم وأ ) جاح اهب نامي وأ هقيرط اهب حلصي ( جحك ] )
 ( وأ ) ربلا هجول وأ هللا ليبسل وأ هترامع يف فرصت وأ هضرأ وأ هفقس وأ

 نم وأ دالبلا نم ( اذك فنص وأ ) يسم ( دلب وأ ) ةنيس ( ةليبق يف) ابلس

 ىصوأ ول هنأل زجي مل اوفلاخ نإو ى ( هب رمأ ام ىلع ) فرصيم ( ف ) سانلا
 مهنم ربقفل ةعابتلا نآل « ةليبقلل هدصق ناك اهبر هنآلو ى زجي مل ارمع ع ديزل
 كلذ نآل ى ( هريغ يف تزوجو ) هل يه نمل ةيصولا ءاقبإ لصألاو هقفاوي هلمل

 كلذ ىلإ اهفرص زاجل ةيصولا قلطأ ول هنأ ىرت الأ « ةيصولا كلتل ليبس هلك
 جح ولو هلك كلذ يف هل عسو عرشلا نآل ى هنيبقت كلذ يف اهرصحي ملف هريغو

 قيرط اهب حلصي وأ جحلا ديري افيعض اهب نيعي ناب هريغل اهب ىصوأ دقو
 وأ هرادج هب حلصي وأ هترامع حلاصم يف وأ دجسملا .رامع ىلع قفنت وأ جحلا
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 دحأل لصنت نإ هتفيلخ ىلعو س ىبأ نإ يبح ام مكحلا يف ربجي الو
 هصوب

 وأ مهحلاصم وأ مهبك ارم وأ مهحالس وأ ةازغلا داز ف فرصب وأ هفقس وأ هضرأ

 مامإلا ماقم مئاق اضيأ دجسملاو مالسإلل ةحلصم كلذ نأل « ءاينغأ ءالؤه ين ناك
 دارم اذه ى آريقف نكي مل ولو نيملسملا رمأب مئاقلل ةاكزلا نم يطعي مامإلاو

 ٠ ححص وهو ههمجوتو هللا ءاش نإ فنصملا

 امنإ هب يصوأ ام ريغ يف هلعجل زاوجلاب لوقلا نأ هرهاظف : خيشلا مالك امأو

 زوحت ال هنأ حيحصلاو < دجسم وأ جحك ) : هلوق يهو ىلوآلا ةلأسملا دعب ايف وه

 لهآلىصوأ اذإو “رخآ دلب لهأل هب يصوأ ام دلب لهأ ىطعي الف٤يصوملا ةفلاخ
 هنإ: لاق نم لوق لبقيو ى هيف ةالصلا متي نم الإ مهنم ىطعي الف مئارقف وأ دلب
 نكي م ولو هيف متي نم ىطعيو ى هتيقر ملعت ملو رح هنإ : لاق نإ دوسأ ولو متي
 ىطعأ هئارقفل : لاق نإ : لقو “ كلذكف اذك دلب ءارقفل : لاق نإو ى هيف

 نيفؤرمملل ةيصولاف ى اهلهأ نم ءارقفلل : لاق نإ : ليقو ى متي م ولو اهيف نم
 ىصوأ نإو “ اهلهأ ءارقف ريغ اهءارقف نأل ى اومتأ ولو اهيف ناكسلل ءيش الو اهب

 ةرق لهأل : لاق نإو ، نومتي ال اوناك ولو اهيف ءارقفللف اذك دلب يف ءارقفلل
 همزلي مل ةرصبلا لهأ ىلع ةقدص هلام : لاق نمو : ليق ى اناينغأ و اهنارقفلف اذك

 ريبكلاو ملعلاب لغتشملا و هنيد يف لضافلا لضفينأ اذك ءارقف ةيصو ذفني نملو ءيش .
 . ةاباحم ال هلل رظن نإ مهميمج لصت مل ولو ففعتملاو لمرألاو فيعضلاو

 كلذلام لاصتنا.نم نيعم لجرل ىصوأ ولو لاصتنالاب يصوملا ( ربجي الو )
 نم ىطعأ تام اذإو ى ( ىبأ نإ ييح ام ) ءاطعإلا ىلع ( كحلا يف ) نيعملا
 ةيصوب دحأل لصنت نإ ) يطمي نأ هثراو وأ ( هتفيلخ ىلعو ) لاق اك هتك رت
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 3 ذئنيح اهنع يكزيو يصوملا توم دعب هثراو وأ وه اهقحتسيو

 . . . . نإو ثراإك ف نالف ةثرول لصنت نإو

 لطبت الو ( يصوملا توم دعب هثراو وأ وه ) هل ىصوملا كلذ ( اهقحتسيو
 ك نيدلاك يهو ةعابت اهنأل ى هل ىصوملا ثراول يهف © يصوملا لبق هل ىصوملا توب
 تام نيح يأ ( ذننيح اهنع ) ثراوك هبئان وأ هل ىصوملا كلذ ( يكزيو )
 لبقو يصوملا توم نيح وهو هل ىصوملا ينعأ « وه اهقحتسا نيح وأ يصولا
 الو هيلع كردت الو ةقفنلا هريغ وأ لاصتناب هل ىصوملا كرديو يصوملا يكزب كلذ
 . لام هل نكي مل نم ةلزنمب هنأل ى ةيصولاب قح هيلع بجي

 ردق ىلع هتثرولف لاصتنالاب يأ هل ىصوملا تام نإ : « ناويدلا » ينو

 تلطب يصوملا لبق هل ىصوملا تام نإو ى هلبق يصوملا تام دقو يأ مهثرإ

 لطبت ال لاصتنالا ةيصو نأ نم خيشلاو فنصملا هركذ ام حيحصلاو ى ةيصولا

 . هلبق يصوملا تام ولو ينعأ اقلطم

 كرت نإ هل ىصوملا ىلع قوقحلا تبجو ىصوملا تام اذإ : « ناويدلا » يفو
 لمحلل ىصوأ نإ و ك هب هل يصوأ ام هل ىصوملا صضمقي ل ول و يأ الام يصواا

 . يصوملا ةثرولف الإو هلف ابح دلو نإف “ هلام لاصتنال

 ردق ىلع مسقي ( ثرا ) مكح ( ك ) هكح ( ف نالف ةثرول لصنت نإو )
 وأ هندب وأ نالف لام لجأ نم اذكب نالفو نالفل ىصوأ نإ اذك و « مهثاريم

 ضرملا وأ دسجلا وأ لاملا هيلإ بسن يذلا اذهو ى نالف لجأ نم وأ هضرع
 ثيح نم كلذ نأ ديفم ظفل لك اذكهو « ثاريملا ردق ىلع مسقي هوثرو تيم
 امأو “ « ناويدلا » يف ام ىلع ملمي مل وأ نالف تومب يصوملا ملع ءاوس ثرإلا ربتعي

 لصنت ( نإو ) “ ةيوسلابف نالف توم لبق تامو نالف ةثرو : لاق نإ
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 ثراوب سيل نبعملا و ‘ نالف لامب دحأل نإو . ا ووتسا مهلام

 ‘ حصألا ىلع هثراو وأ ِ نبعملل تزوحو «{ ةصولا تلطب هل ىصؤملا

 انالف اوطعأ : لاق وأ 2 مهضارعأ وأ مهنادبأ وأ ثرإلا مساب مهركذو ( مهامل)

 . ىثنآلاو ركذلاو < هنود نمو بيرقلا هبف ( اووتسا ) نالفو

 نرالف ( و ) هضرمل وأ هندبل لامب وأ ( نالف لامي دحأل ) ىصوأ ( نإو )
 داضتلا ةقالمل ًازوجت [اثراو ثروملا ىمسو ثرومب يأ ( ثراوب سيل نيعملا )

 لعفلاب آاثروم ناك ولو ناكمإلاب ثراو هنأ دارأ وأ قاقتشالا ةقالعل وأ

 نأ عم ورممل لام وهو اذكب ديزل تيصوأ : لوقي نأ لثم ( هل ىصوملا )
 سيل ورمع لام نأل ع عرشلا اهتفلاخل ( ةيصولا تلطب ) ديزل اروم سيل ارمع
 . هب يصوبف ورمع لامل اكلام يضوملا الو ديزل هب يصوي نأ نع الضف ديزل

 هبحاصل هب صوب ملو بهاولا سفن بيطب حصت امنإو ى ةبهلا ةيصولا لصأو
 الضف ى هبحاصل هب رارقإلا قيرط ىلع هركذي ملو هبحاصل هب كحي نأ نع الضف
 دحأ لامب ءاصيإلا نأ يف لهاجتي وأ لهجي نأ ناكمإ عم هبحاصل هب مكحي نأ نع
 . زئاج هريغل

 تام نإ ( هثراو وأ ) لاملا هيلإ بوسنملا ( نيعملا ) نالف ( ) تزوجو )
 ىصوأ ولو ى هب هل رارقإ هب يصوملا ءاصيإ و ى هل لاملا نآل ( حصألا ىلع ) وه
 وه ام ىفليو “ نالفل لاملا ةبسن وهو قحلا وه ام هئاصيإ نم ذخؤيف هربغل هب

 : لاق نمك اهعضوم ريغ يف ةبصولا عضو ذإ هكلام ريغل هب ءاصيإلا وهو لطاب
 ورمع ناك اذإ برقألا ذخأيو ورمع لطبسف « اذكب ورمع وهو يبرقأل تبصوأ
 هيلإ بوسنملا نالف ملع اذإ كلذو يصوملاو ةثرولل ةءارب كلذ يفو « برقأ سيل

 نإ امأو ص لاصتنالا لام ذخأي ال هبلع قفني نأ رمأ نم ناك وأ هثراو وأ لاملا
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 رظتنيو هيلع قفنأ هلام لصنت يف اذك هيلع قفني نأ ىصوأ نإو

 تام نإ هثراو ىلعو نج نإ هتفيلخ ىلعو ىبأ نإ ييح ام

 تناك نإ هتفيلخ ىلعف لفطكا نإو ثرإك

 نإ الإ ث هيلإ ىصوأ نم يطعي هنإف لاصتنالا ذخأ. نمم هيلإ يصوملا ناكو ملعي م
 ص ( هلام لصنت يف اذك هيلع قفني نأ ىصوأ نإو ) “ فرمي م وأ ءارقفلاف ىبأ

 ى دحأ ىلع ةدئاع هلامو : هلوقو ى هيلع : هلوق يف ءاملاو ى لوعفملل قفني ءانبب

 ييح ام رظتنيو )هلام هنأل هريغ ىلع قفني الو ( هيلع قفنأ ) : هلوق يف اذك و

 : ليقو ى هل ةعابت هنأل هريغ ىلع قفني الو هب هل ىصوأ ام ضقي نأ ( ىبأ نإ
 وأ رجح وأ هدي يف هنوعضي : ليقو ‘ طقف هملعي مل نإ هب هوماعي نأ مهيلع
 هك رت ثح هنوعضىف هل هب نوصوب وأ هل ىصوم كرتي : لبقو “هلصي ثيح همادق

 الو هولك أي نأ مهل "لح ىبأ نإ : ليقو “ عييضت الب نكمأ ثيح وأ تيلا
 نا ) هءاطعي يأ ( هتفيلخ ىلع ) قفني ( و ) انركذ اهف هنوعضي الو هب نوصوب
 ملو "هلبق وأ هلوبق نم ىبأف هيلع ضرع وأ نونجلا لبق هيلع ضرمي مل ءاوس (نج
 ةفيلخلا لشمو ى همئاق ديب هكلم ىلع قاب هلام نأ الإ هتومك هنونج نأل ى هضبقي

 نم عنام ثدح نونجلاكو هيلع فالختسالا ةريثملا ىلع كرديو “ نونجملا مئاق

 تام نإ هثراو ىلع ) قفني ( و ) مهفي ال وأ هنع مهفي ال ناك اذإ كبلاك ضبقلا
 تإو ط سنجلا ثراولاب دارأو « ثرإلا بسحب يأ ى ثرإلا ىلع يأ ( ثرإك

 دادترالا لبق هيلع ضرع ءاوس “ فالخ ىلع هلام مسقي نم وأ مامإلا يطعأ دترا

 . هيلع ضرمي مل وأ هضبقي مل وأ هضبقي ملو اهلبقف

 نإ هتفيلخ ىلع ) قفنيمل ( ف ) بئاغلا وه هلثم ( لفطك ) ) ىصوأ ( ناو )
 يق درو ولو ص درو ام سايقب نيبفوكلا لوق ىلع ءانب هفيلخلا ريمض ثنأ ( تناك
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 ىصوأ فإ اذكو « هل ضبقي نيمأ فالختسا هتريشع مزل الإو

 نكت مل نإ يتأي اك هيلع مايقلا يف هبلوك لفط مأو ء هيلع ةقفنلا
 ةفيلخ هل

 ظفل نم ةموهفملا ةفالخلا ىلإ ادئاع تذاك ريمض نوكي نأ لمتحيو « طقف رمشلا
 نيدلا يف ( نيمأ فدالختسا هتريشع مزل الإو ) « ةفالخلا تتبث نإ يأ ةفيلخ
 اذك و لاملاب مايقلا قيطي الو دجو وأ « نيدلا نيمأ دجوي مل نإ لاملا يف وأ لاملاو

 نونجملا اذك و “ همئاق متيلل ضبقي نأ زوجيو ى ( هل ضبقي ) تافالختسالا رئاس

 وأ كا حلا وأ يذاقلا وأ مامإلا فلختسا ةريشملا دحوت مل اذإو ٤ هوبأ نبالل و

 ةقفنلاب ىصوأ نإو ) “ لفطلا ةفيلخ ىلع قفني ( اذكو ) « هوحنو ميتي ىلع يلا ولا
 زيجأو ى نونجم وأ بئاغ ىلع ةقفنلاب ىصوأ نإ اذك و ‘ لفطلا ىلع يأ ( هيلع
 لصأو ى فالختسال جايتحا الب سابلإو ماعطإب نونجملاو لفطلا ىلع فرصي نأ

 ةيآلا '\ا) « ىماتيلا نع كنولأسي ل : العو لج هلا لاق اك متيلا حالص هلك كلذ

 يف رشع سداسلا باتكلا اذه يف ( يتاي اك هيلع مايقلا يف هتيلوك لفط مأو )

 ريمض ثتنأ ( ةفيلخ هل نكت مل نإ ) خلا بئاغ وأ كيرش تام نإ باب : هلوق
 دمب ثينأتلا ىقبأف ةفيلخ ةفالخ يأ فاضم ردقي وأ ى "رم ام ىلع ةفيلخلا

 يلو ىلع قفنأ ةفيلخ هل نكي مل اذإو ى روكذملا فوذحملا راضحتسال فذحلا

 ملو ةقث نكي مل وأ ةفيلخ هل نكي الإو ى هحلاصم يف هفرصي ةقث ناك نإ لفطلا
 . هتفيلخ وأ يصوملا ثراو لفطلا ىلع هقفنأ ةقث نكي مل وأ يلو هل نكي

 ( ١ ) ةرقنلا : ٢٢٠ .
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 هثراو مزلي مل ريرح يف نفكي وأ تام ثيح هنفدب رمأ نإو

 دلب ف هب ىصوأ نإ ًاقلطم ءارقفلا ىلع قافنإلا ف صخرو كلذ

 ١ هنيك اسم يف وأ نيعم

 يصوملا ثراو وه نونجملا وأ لفطلا ةفيلخ ناك نإ : « ناويدلا » يفو

 ةفيلخلا ىلإ هدري مث ءيشلا كلذ هبلإ عفدي ةفيلخ هل اوفلختسيف « ةريشعلا ذخايلف

 يف يلع كلذ قفني نأ ىصوأ نإو ى ةفيلخ هنآل ايل هسفنب هكسمي : ليقو
 نمم لفطلا ناك نإو « اهتفيلخ ىلعف نكي مل نإو ى اهيبأ ىلع قفنأ ايلام لاصتنا
 وأ هيلع تدعق دقو همأ ىلع هقفنأ نإو « هأزجأ هملع قفنأف قهارم وهو زوجي

 اهلاصم يف هلمج نإ اذك و « صخرو هزح مل هرمأب مئاقلا هتيلو لشم هريغ ىلع

 . هايليأ قح امهاسك وأ ايهمعطأ وأ

 قيرط وأ دج۔م وأ هدجسم وأ هتيب لثم ( تام ثيح هنفدب رمأ ناو )

 مزلي مل يرح يف ) هنفكب وأ يأ نفدلا ىلع هردصم افطع بصنلاب ( نفكي وأ )
 دجسملاو قيرطلا يف هنفدف“زاوجلاو عنملاب قداص موزللا مدعو ( كلذ هثراو

 وأ هل دجسملا ناك ولو دجسملا نم هعضوا لبطمتو هريغلو هل ةرضم هنآل عونم

 وه كلذكف هنم هنفد عضوم ىنثتسا وأ هتوم ىلإ ادجسم هانب نإو ى هيبال
 نآل زوجي ال ريرحلا يف نفكلاو ى هطرش هل:ليقو “ لطاب هؤوانثتساو ادبأ دجسم

 يف هنفدو فارسإ هيف نكلو هب يلصت ةأرملاو ‘ فارسإ هيفو هب يلصي ال لجرلا

 ء عفني هجو : نيهجو ىلع تيللا ةيصو نأ طباضلاو “ ثراولا ىلع ةرضم تيبلا

 . ثراولا هلعفي الف “ عفني الو رضي هجوو

 دلب يف ه ) ةافنإ ( : ىصوأ نإ اقلطم ءارقفلا ىلع قافنالا يف صخرو )

 س دلبلا نيكاسم يأ ( هنيكاسم يف وأ ) اهريغو ةيرقلا لمشي دلبلا ‘ ( نتيعم
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 حالصإ يف صخر ينالفلا دجسملا اذهب حلصي نأ ىصوأ وأ

 هب هريغ

 مهنم عون وأ مجعلا نيكاسىكو برملا نيكاسمك نيكاسملا نم اعون صخ نإ اذك و

 ءامهريغو ةاكزلا ولاصتنالاكلذ يف ءاوسو ى ةيبهولا ةضابإلا نيكاسمكو « ربربلاك

 ص ىلوأ ةيبهولا ةيضابإلا نيكاسم و“مهريغل زوجيو ىلوأ هدلب نيكاسمف قلطأ اذإو

 دجسملا اذهب حلصي نأ ىسوأ ) نإ ( وأ ) ةداعإلاب هرمأن مل مهريغ ىطعأ نإو
 دحسم : لوقي نأ كلذ لثمو ى نالف ينب دجسم وأ نالف دحسم يأ ) ينالفلا

 صخر ) واولا ىنعمب ىصوأ وأ : هلوق ف وأو ى اذك ةراح دجسم وأ اذك دلب

 ردصم مسا انه حالصلا نأ اهليوأتف “ حالص يف ةخسن يف دجو نإو ( حالصا يف

 (هب) دجاسملانم ( هريغ ) حالص ةلوانم يف يأ فاضم ردقي وأ ‘ حالصإلا ىنعمب
 ام ةمياتم هلك كلذ يف لصألاو ى هللا تبب يه دحاو دجسمك اهلك دجاملا نآل

 رأ زجي مل ءيشب ديزل ىصوأ ول هنأ اك « حيحصلا وهو هتفلاخم مدعو هب ىصوأ

 بجيف ى ةفيلخلا وأ ثراولا ىلإ يصوملا هَدهَع دهع ءاصيإلا نألو ى ورمع هاطعي

 ءاش ثبح هلعجي هلام ثلث يصوملل نألو ى ءاصيإلا لاح هملعي مل ولو هب يفوي نأ

 هثلثل كلام ريغ لعج هنأكف ص هب ىصوأ ام ريغ يف لعج اذإف « تامرحملا ريغ
 نإو ص مهل هيلع قح كلذ نأل نيكاسملا وأ عضوملا نيمي دق آضيأ و ، هضعب وأ

 يف هب ىصوأ ول معن “هيف فلتخملا نم ىلوأ هيلع قفنملاو ،اعامجإ ىفك رمأ اك ذفنأ
 ولف ع كلذ ىلع مالكلا ةرم دقف ك هليبس نيبتي ال ثيح وأ هذافنإ زجي مل مرحم
 نمم كلذ نأل س ةقفنلا هملع زوجت ال نم ىلع وأ دجسملا ىلع قفني نأ اذهب ىصوأ
 وهو قيرطلا اذك و « هترامع يف قفني وأ دجسملا هب حلصي : ليقو ى هيلع قفني
 ،آاريثك برمعلا ةغل يف حلاصملا يف فرصلا ىلع قلطي قافنإلا نأل يدنع حيحصلا

 ميطحلا رجحلا اوك رتف شيرق ىلع ةقفنلا تّزَع “ةبعكلا ءانب ةياور ثيدح هنمو

-٢(٤. 

 



 ،سكع وأ تارافك وأ ةاكز يف هنع قفني نأ لصنتلل اذكب نإو

 . . . نيضرف نع ضرف يزجي ال ذإ ، لوألا ربتعا

 . هنم وهو تيبلا ق هولخدي ملف

 عون ( تارافك وأ ةاكز يف هنع قفني نأ لصنتلل اذكب ) ىصوأ ( ناو )
 وأ ةاكزب ىصوأ وأ يأ يضاملا ةفيصب ( سكع وأ ) تارافكلا عاونأ نم

 يف ةاكزك هريغ يف ذفني نأ هب ىصوأ ام لك اذكهو لصنت ىف ذفنت نأ تا رافك

 رانيدك و ى سكملاو رطفلا ةاكز ىف لاملا ةاكزك و « ةاكز يف ةرافكك و « ةرافك

 ى كلذ هبشأ امو شارفلا رانيد يف كلذ نم ءيش وأ لصنت وأ ةاكز يف شارفلا

 وأ ىنعمو اظفل ال وأ ناك ءاوس ى مالكلا ىنبم وه يذلا ( لوألا ربتعا )
 تصوأ :لوةي نأ لثم ىنعم لوألاو انركذ اك ىنعمو اظفل لوألاف “ طقف اظفل

 ىصوأ اذإف ى آلوأ ركذ ام ةين ىلع قفنيف لاصتنالا نم ةاكزلا يف قفني نأ اذكب

 ىلإ ديزيو “ .طقف لصنتلا ةينب لصنت يف ىطمي هنإف ى ةاكز يف ىطعي نأ لصنتب
 نع اضرف .يوني نأ امإ ولخي ال ( ذإ ) ةاكزلا يف اك ةيالولا طرتشت ال نأ كلذ

 دعب روكذملا ضرفلاو لوآلا ضرفلا ( نيضرف نع ضرف يزجي ال ) ف نيضرف
 ص لفن نع ضرف وأ ضرف نع لفن يزجي ال وأ“ةاكز ىف هقفنأ :لاق اذإ لصنتك

 ال اذهو ضرف نع اضرف يوني يأ امإو :ضرف طاقسإ ىلإ يدؤي كلذ نأل
 يف مومعلا ىلع هنإف 'ا؛“ صلاخلا نيدلا لل الأ » : ىلامت هلوقل اضيأ ىزج ال.

 يف الو لوآلا ضرفلا يف اققحم سيلف ضرف نع ضرف دافنإب رمأ نمو < صولخلا

 ( ١ ) رم زلا : ٣ .
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 هتفلاخمل قفتم زجي مل طايتحا يف قفنأف ةاكزل وأ لصنتل اذهب نإو

 ةاكر ىف هلع قفنأف طابتحال ىصوأ نإ ك زوح و ص هب رمأ ام

 ‘ ءاروشاع ةلسل ىون نمو 2 لصتت وأ

 يف قفناف ةاكزل وأ ) سانلا لام نم ( لصنتلا اذهب ) ىصوأ ( نإو ) يناثلا
 ةفيلخلا وأ ثراولا ( قفنملا زجي مل ) ةاكزلا طاتحا وأ سانلا لام نم ( طايتحا

 ضرف ةاكزلاو لاصتنالاو ضرف ال لفن ضرفلا ىلع طابتخالا نآل « امهريغ وأ

 ص ضرفلا هب يوق لفن يذلا طايتحالا يف كلذو “ ضرفلا نع يزجي ال لفنلاو
 ولو هنإف ، هداسفب مكحي ال ثيحب ضرفلا يف كشلل هب ىتأ يذلا طايتحالا امأو

 امزج اضرف سلف “ لفنلا نم فرط اضيأ هبف نكل “ ضرفلا نم فرط هيف ناك

 يأ ( هتفلاخف ) و “ انركذ امل هب موزجملا صلاخلا ضرفلا نع يزجي الف اصلاخ

 طايتحا يف ا ءيشل هب ىصوأ ام لك اذكهو « ( هب رمأ ام ) قفنملا ةفلاخم

 انأل فيعض وهو لاملا بحاصل تانسح هلك كلذ.نآل ( زوجو ) « ءيشلا كلذ
 هلل تبثي امنإو « هب رمأ امل فلاخم لعف هنآل قافنإلا كلذب تانسحلا توبث ملسن ال
 ؛هتبوتو ءاصدإلا يف هداهتجاو هتنب فلوخ يذلا يصومل تانسحلا محرلا نمح رلا

 هيلع قفناأف ) سانلا لام ىلع وأ ةاكزلا نع ( طايتحال ىصوأ نإ ) زاج ( اك )

 هأزجأف اهنم صلختلا هدارمو ةاكزلا طابتحال ىصوأ هنآل ‘ (لصنت وأ ةاكز يف

 ىصوأو امهل طاتحا ىتح هتمهأ يذلا رمألأ يه ةاكزلا نآل ى ةاكزلا يف قافنإلا
 ص لاصتنإلا ىف قافنإلا هأزجأف هنم صلختلا هدارمو ‘ سانلا لام نم طابتحال

 . هل طاتحا ىتح همهأ يذلا رمآلا هنأل

 رشاملا ةليل وأ عساتلا ةليل يهأ اهيف فالخلا ىلع ( ءاروشاع ةليل ىون نمو )
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 ةباد وأ رئاط هلكأ وأ هب قدصتي وأ هلصي وأ هموص ام لك نأ

 ال لام وأ موص وأ ةالص نم هيلع ام طايتحال وهف قراس وأ

 ملو اذكه طايتحا وأ لاصتنال ىصوأ نإو ، هأزجأ فرعي

 .ىصوأ اك قفني : لىقو ‘ برقألا هلك أر : لقف ‘ سانلا لاومأ ركذي

 وأ هب قدصتي وأ هيلصي وأ هموصي ام لك نأ ) اهقفاوبل اهيف يوني بغارلاو
 ال لام وأ موص وأ ةالص نم هيلع ام طايتحال وهف قراس وأ ةب اد وأ رن اط هلكأ

 ةالضلاف ص لمملا ةدارإ دنع ةروكذملا ةينلا ددجي مل ولو ى هماعل ( هأزجأ فرعي

 ةقدصلاك رخآ عونل عون يزجم : لسىقو > لاملل لاملا و موصلل موصلاو ةالصلل

 . ةالصلا طابتحال

 برقتلا وني مل ولو هأزجأ ىلاعت لل هلامعأب برقتلا ءاروشاع ةليل ىون ول اذك و
 باوثلا هلو نالساو دمحم وبأ هعنمو « لهس يبأ دنع هلك اذهو « لمملا ةدارإ دنع

 ص وني مل وأ ءاروشاع ةليل ىون هلام نم قراسلا وأ ةبادلا وأ رئاطلا لك أ ام ىلع
 كاهتلىل طايتحالا ىون ولو ‘ سالفسراو دنع سانلا لام طابتحال هيزجي ال نكل

 يزجم الو برقتلاب هنرق نإ هيلع باوثلا هلف هب ىدصت وأ ماص وأ ىلص ام اذك و

 ملو اذكه طايتحا وأ لاصتنالىصوأ نإو) ىاهتليل هاون ولو كلذ طايتحال هدنع

 مل ذإ نيبتت مل ةيصو كلذ نأل ص ( برقألا هلكاي : ليقف سانلا لاومأ ركذي
 وأ هلام نم الاصتنا نوكي نأ نكمب هنألو اذك نع وأ « اذك و اذك نم : لقي
 ءا ريقف برقألا ناك نإ ايس الو برقألل ةيصولا لصأ نأ ةرم دقو ى هنم اطابتحا

 هنإف ، ملعي ال نمم هريغ لام نم طايتحا وأ هريغ لام نم آلاصتنا ناك ولو هنإف

 اك ) اقلطم ءارقفلا يف۔( قفني : ليقو ) ‘ هرقفل برقألا هذخأي نأ هيزجي
 رأ فورعم طايتحالاو لاصتنالا نأل « طايتحا وأ لاصتنا هنأب ( ىصوأ
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 ثلث ربتعي نأ روهشملاو « ءارقفلا ىلإ تفرصل ةاكزب ىصوأ ول اك ءارقفلا اهباحصأ

 ريغ مك احلا و ايهنم لك دلبو ةيصوب لجرل ىصوأ نمف ى ذافنإلا موي ال تام موي لاملا
 دالبلا كلت يف لام هلو رخآ دلب يف ايهنم لك هنكسمو هتومو هتيصوو رخآلا دلب

 اهيف ةفلتخم اهتميقو اهضعب يف وأ اهيف ةيصولا دجوتو اهريغ يف وأ اهضعب يف وأ
 دنع دجوي ثبحف هلام ةميق ام امأف ؛ ضعب نود ميقلا ضعب يف ثلثلا نم جرختف
 يذلا يف تم"وق تددمت نإف ى هانكس ثبحف هتيصو ةميق ام امأو “ ءاضقلا
 تناك نإف « اهريغ يف تام نإو “ تام ثبحف اهيف هل ناك نإ و ى هلام هبف

 هنم جرخت مل نإو ‘ تدملا دلب نم ثراولا ىلع رفوأ ناك ثيحف “ ثلثلا نم جرخت

 نم جرخ نإ هل ىصوملا ىلع رفوآلا ىلع اهتميقبف هيف تجرخو نيدلبلا دحأ نم

 كلذ هيف دجوي عضوم برقأ يف هتميقف « تيملا دلب يف دجوي مل نإو ى ثلثلا
 . ملعأ هللاو هريغ يف رظني الو هدلب ىلإ ءيشلا

 -۔٢٤}؛-



 باب

 ( باب )

 طايتحالا يف

 امإو ص هيلع نوكي نأ فاخو هيلع هنأ فلكملا هنقيتي مل ام لمف امإ وه

 "وأ لمفي مل هنأ فوخ هدعب وأ تقولا يف هضعب لعف وأ هلعف هنأ حجرت ام لعف

 درجمل ءيش لعف امأو “ ضرفي مل وأ ضرف ى ءىزجيس ال هجو ىلع لمف هنأ فوخ
 ص بجاولا ىلع طايتحالا بابلا يف دارملاو ص هلعف دقو همزلي مل وأ همزل ام ةيوقت

 ناك نإ و « ةالصلاك فاكملا هلعفي امنإف « دحأ نع دحأ هلعفي ال ام كلذ ناك نإف
 . هب ىصوأ وأ هلعف دحأ نع دحأ هلعفي ام

 نعو قيدصلا ركب يبأ نع يور اك مهسفنأل اوطاتحي نأ نيماسملا نأش نمو

 لالحلا نم اباب نيعبس عدن انك وأ انإ : الاق اهنأ اهنع هللا يضر باطخلا نب رمع
 هنأ هللا همحر باهولا دبع مامإلا نع ركذي اكو « مارحلا باب يف عقن نأ ةفاخم
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 نم نإو ، ةعابت نم وجني نم لق ذإ طاتحي نأ ملسمل بدن

 لامل هنيع نإ لكلا نم جرخو ص قيقر وأ ةيشام وأ نيع وأ ناسل

 تلكشأو نيتسو ًامست دجوف ابرلا لئاسم نع هلأسف رجت يف هنبا ثمبي نأ دارأ

 نأ ملاسم ) لك ( ) بدن ) هزتهجَت نأ دعب هثعب كرتف 4 نوعبسلا اهب متي تلا

 باتغي نأ لثم ( ناسل نم نإو ةعابت نم وجني نم لق ذإ ) هسفنل ( طاتحي
 وأ هناسلب ادحأ نيعي نأ لثمو ت مد وأ كلذل لام عيضيف بذكي وأ : وأ

 مل وأ ءافولاب هفصو يف بذاك وهو هطلاخو : هلوقل هلمامف يفو نالف دحأل لوقي

 هيف تسيل اهناب ملاع وأ هب ملاع ريغ وهو « اذك ةفصب فصتم هنأ لوقي وأ هملعي

 قيرطلا نعلأسي نأ لثمو سفن وأ لامكلذ يفعيضيف“هلوقل طلاخي وأ لماميف
 ىلع لدي نأ لثمو “ سفن وأ لام كلذل عيضيف « هملع عم تكسيف بارشلا وأ

 نيمي نأ لثم ( نيع وأ ) “ للا ءاش نإ هتلح يف يتأي ام ىلع سفن وأ لام

 ىلإ رظنلا ميدي نأ لثمو ث هلا ركذي ملو هبجعي مل وأ هبجعيو هاري نأب ادحأ
 وأ ) دحأ ىإ ءوسب رظني وأ هدسفي وأ هذخأف هريغ هب نطفتي قح ءيش

 هجوب هكلم لخد وأ هل بهو وأ هارتشا وهو ةجاجدو سرفو رايحك ( ةيشام
 ' روهشملاو “ هب ملمي مل ولو همزل كلذ دسفأ ام لكف « هابرو اريغص هطقتلا وأ
 اذإ دسفأ امب ذخاؤي ال : ليقو ى هتمبق لثم هتيانج نم هتمزل هرمأي مل اذإ هنأ

 هفلأيو هيطميف هدحو ءيجي ريبك وأ ريغص ره امأو ى ملعي ملو هيلع ظفاحي ناك

 وأ ) رهلا ريغ اذك و . هكلمت ىونو بوبرم ريغ هنأ ملع نإ الإ لعف ام همزلي الف
 للا دنع الو كحلا يف ذخؤي الو ةيشاملا يف مالكلاك هيف مالكلا ( قيقر

 ايهببصغ لاح يف الو بورهلاو ةقابإلا يف هتيشام وأ هقيقر لعف اهب

 اقلطم ( لكلا نم ) طايتحالا ( جرخو ) هدي يف امه نم لب ى اهتقرس وأ
 لامل هنيع نإ ) لب اقلطم ال لكلا نم وأ آقلطم ثلثلا نم .وأ
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 لصأل ا يفو .4 ًانوزوم وأ الم ناك نإ هنعب هل عفديو نالف

 ‘ نالوق
 ٠ . ٠ ٠ ٠ . ٠ ٠ ٠

 ال مأ هاطمىف هنثنثراو وأ وه دحو ءاوس > هوحت وأ نعم دحسم لام وأ ) نالؤ

 . لاوقأ ؟ هنيعي مل نإ ثلثلا نمو ث ءارقفلا ىطعيف

 ام ( عفديو ) هتلزنمب ءيش لك طايتحاو ى ةاكزلا مكح ةاكزلا طايتحا مكحو

 هب يصوأ ام عفدي : لاق هنأكف ى اياصولا نم هريغو لاصتنالا هلثمو طابتحالل

 ناك اذإ ربقفللو “ هدوجول هذخأي يذلا وه اذإ هل قحتسملا هبحاصل يأ ( هل )

 وأ هل لاكي نأ هب ىصوأ ءاوس ( انوزوم وأ يكم ناك نإ هنيعب ) ربقفلا هذخاي
 ريمشلاك افازجنزولا وأ ليكلا عون نم ءيشب هل ىصوأ وأ مولعم رادقم هل نزوي

 يفو ) حوسمملاو دودعملا نوزوملاو ليكملا لثمو ةفرغلا يف وأ ةفقلا يف يذلا

 عفدت هنإ لوق ( :نالوق ) هريغو ناوبحلاك نزوي الو لاكي ال امو ( لصألا

 ويناتدلاب عابي وأ هتميق اوعفديو هوكسميو مهل موقي نأ زوجيو « هعيب دعب هتميق .
 ايف اهلصأ عفدلاو قافتالا نأ لوقلا اذه هجوو « ةكسلا نم اهوحنو مهاردلاو

 ةثالثل ةفيلخلا وأ ثراولا لوقيف هسفنب عفدي هنإ لوقو “ لوانتيو ديلاب كسمي

 نأ لوقلا اذه هجوو“مهنيب لضاف ءاش نإ وءاثالثأ مكنيب ءيشلا اذه : الثم ءارقف
 طايتحا يف وأ هلاومأ لاصتنا يف نالفل ءيشلا اذهب ىصوأ نإ و « هب عقو ءاصيإلا

 يف اك ةلادملا اذك و«هملع اذإ مهنذإ الوةثرولاعفد ىلإ جاتحي الو“هل ىصومللءيشلاف

 اهبف اهلحم لمجو ى فنصملا امهرك ذ نيذللا نيلوقلا هيف اورك ذو ى « ناويدلا »

 اذكب تصوأ : لاق اذإ امإو ى سانلا لام لاصتنال هب ىصوأ اب ىصوأ اذإ

 . اقلطم هنيعب ءيشلا هلف ى هلام لاصتنا يف نالفل

٤٢٧٢ 



 اذإ اهب ءاصيإ همزلي مل اهب يل يصوت ال : ةعابت بر هل لاق نإو
 ايف ءاسنلا لخدو هلبق تام نأ هثراول همزل و يح وهو رضتحا

 راتخملا ىلع > نبتناقلا وأ نينمؤملل

 رضتحا اذإ اهب ءاصيإ همزلي مل اهب يل صوت ال : ةعابت ثبر هل لاق نإو )

 (همزلو ) “.راضتحالا لبق همزلت مل اك ( يح وه ) ةعابتلا بحاص نأ لاحلا ( و
 ( هلبق ) اهبحاص ( تام نإ ) ةعابتلا بحاص ثراول يأ ( هثراول ) يصوي نأ
 هب صوي الف “ ظافلألا نم ىنعملا اذه يف امو يثراول الو يل صوت ال : لاق ولو

 ك هثراولف هب هل يصوأ ام ضبقي ملو يصوملا دعب هل ىصوملا تام نإو ى اقلطم

 مث ةنس هنع ثحبي : ليقو ى ءارقفللف دجوب مل نإف هنع ثحب هثراو دجوب مل نإو

 فرمي مل اذإ هلىصوملا اذك و « دجوب مل ام ادبأ سبحي : ليقو ى ءارقفلا ىلع قفني

 زاج امنإو “ يعمج سنج مسا لعافلا نأل ءاتلا طقسأ ( ءاسنلا ) ت ( اخدو )
 ثينأت ةمالع هظفل يف سيلو قيرفلاب ليوأتلل يملا سنجلا مما يف كلذ

 زاوج ىلع ءانب ثانإلا ءاسنلاب دارأو ڵ هيفاني هظفل نم درفم الو ريكذتلا يفانت

 ازاجم تافلابلاو كلذ دارأ وأ “تالفطلا ىلع ءاسنلاو ةلفطلا ىلع ةأرملا قالطإ

 هب يصوأ ( ايف )و هزاجو هتقيقح يف ظفللا قالطإ نم ال زاجملا مومع نم نوكيف
 هب يصوأ ابفو ى نيعادلا وأ نيلصملا وأ نيدباعلا يأ ( نيتناقلا وأ نينمؤملل )
 ملاسلا ركذملا عمج ةغيصب هنع رّبع امم كلذ وحنو عتك رلا وأ ماوصلل وأ نيملسمل

 قلطي يذلاو طقف روكذلا ىلع قلطي يذلا ريسكتلا عمج ءاوس « ريكذتلا عمجو أ
 نكل كلذك لعفلاو روكذلل ديدشتلاو مضلاب لاعفلا كلذ نمو « ثانإللو مهف

 ىلع بلغي روكذلا نأل ى كلذ هبشأ امو اعم ثانإلل لاقيو مهل لاقي فلأ نودب
 ( راتخفا ىلع ) 6١ ي نيتناقلا نم تناكو { : ىلامت هللا لاق « سكملا ال ثانإلا

 )١( ميرحتلا : ١٢.
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 . . . . . . . . 0 هسكع ال

 نم صتخي امو ثنوؤملاب صتخملا ملاسلا ثنؤملا عمج نأ ينعي ( هممكع ال ) كلذ حص

 هيف لخدل تاقثلل ىصوأ ولف « ركذملا اهيف لخدي ال ثنؤملاب ريسكتلا عومج

 بلغي ركذملا نأ كلذ هجوو « ىننألاو ركذلل ةقث درفملا نأل « ءاسنلاو لاجرلا
 دنهو ديز اي متنأ : وحن تالوصوملاك نههبشأ امو تافصلاو رئايضلا يف ثنؤملا ىلع

 عبت ءاسنلا كح نأو“ نوموقي مه دعد و دنهو ديزو ؤ نوموقت وأ نومئاق دعدو

 باطخلا دورو عم ةأرملا ىلع لسفلاو ءوضولا بوجو ىلع ةمألا تعمجأ اك لاجرلل

 كرشلا نع يهنلاو ى امهريغو ةالصلاو ناميإلاب رمآلا اذك و « ربك ذتلا ةغيصب امهيف

 لاقو ص 0١ ىرعت الو اهيف غوجت ال نأ كل نإ » : ىلامت هللا لاق اكو ى هريغو

 نآل ث ىلوألا ةيآلا يف اهركذ مل ١" تايلك هبر نم مدآ ىتقلتف »» : لاعت
 هل ةعبات اهنأ ىلإ ةراشإ ةيناثلا يف ءاوح ةبوت ركذي ملو ى اهجوز ىلع ةأرملا ةنؤم

 تآرقلا يف نهركذ يوط لاجرلل ةعبات ءاسنلا نوكلو « اهسفن يف ةدوصقم ال
 ذفني نأ ةفيلخللف «نيماسملا وحن يف ءاسنلا لوخد راتخلا ناكف “اردان الإ ثيدحلاو
 يف اهفصن نم رثكأ ذفني نأ هلو ى ثانإلا يف اهفصنو روكذلا يف اهفصن ةيصولا
 روكذلا يف اهذفني نأ هلو “ ثانإلا يف اهفصن نم رثكأ ذفني نأ هلو “ روكذلا

 ةغيص ثانإلل نأ ثانإلا لوخد مدعب لوقلا هجوو « ةصاخ ثانإلا يف وأ ى ةصاخ

 نيملسملا نإ » : ىلاعت هللا لاق « برملا مالكو ثيدحلاو نآرقلا اهب درو نهصخت

 فنصملا هراتخا امك لوخدلا حيحصلاو ‘ '"؛ه تانمؤملاو نينمؤملاو تاملسملاو

 : ليقو ص هرهاظب ال روكذلل بيلغت ةنيرقب نمف وخد حصألا نكل ى خيشلاك

 )١( هط : ١١٨ .

 )٢( ةرقبلا : ٣٧ .

 (٣) بازحألا : ٣٥ .
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 اقافتا ىماتيلل وأ ءارقفلل ايف نلخدو

 حصي مل ماكحألا يف روكذلل نهتك راش ٠ عرمثلا يف رثك امل هنأل ى هرهاظب نلخدي

 ؛ نهكل ضرعتلا كرت عم مهيلع ملكتلا روك ذلا باطخ عراشلا دصق : لاقي ن أ

 ريسكتلا عمج لب ى اعامجإ ءاسنلا هيف لخدت ال ريسكتلا عمج : لاق نم أطخأ و

 نود هلع لد يذلا يونعملا فصولاب نهف ومش ف فالخ هيف ‘ ةفص وه يذلا

 نيب اميف قرفي ال ىلا ظافلألا يف فلتخا اذك و « لاجرلاك ةداملاب لدي يذلا
 نيتمطرمثلاو نيتلوصوملا « نم » و « ام ه ك م ومع امل ناكو « ثنؤملاو ركذملا

 اركذم ريضلا داع اذإ نبتصقانلا نيتركنلاو نيتماتلا نيتركنلاو نيتماهفتسالاو

 حصألا ىلع اهيمر زاجل نذإ الب تيب يف ةأرما تملطت ولف ی لوخدلا حصألاو

 اوؤقفي نأ مهل "لح دقف مهنذإ ريغب موق تيب يف علطت نم » : للع : هلوقل

 . فصو وه يذلا عجلا مسا ريسكتلا عمج لثمو « ١' هنىع

 ىماتيلل وأ ) نيكاسملاو ءافعضلل وأ ( ءارقفلل ) هب يصوأ ( ايف نلخدو )

 ليضفتو ةيوستلا زوجت لب ص هيف ثانإلا ىلع روك ذلا ليضفت بجي الو « ( اقافتا

 نيملسملل اذهب تمصوأ : لاق نإو ى ثانإلا صصخت و روك ذلا صيصخت و ثانإلا

 وأ ص تامملاو نينمؤدل : لاق وأ ى تانمؤملاو نينمؤملل : لاق وأ ى تاملسملاو

 ىطعأ ص وأب : كلذ لاق نإو « ثانإلل فصنلاو روكذلل فصنلاف « كلذ وحن
 نيملسمل : لاق ولو “ مهدحو روكذلا وأ نهدحو ثانإلا ةفيلخلا وأ ثراولا

 مهعم ثانإلا لوخد يفو ى روكذلل فصنلا ناك واولاب كلذ وحن وأ تايتيلاو
 وأ تاماسملا وأ نيملسملل ىصوأ اذإو ى تافلابلا ريغ ثانإلل فصنلاو ؟ نالوقلا
 لفطو ث كلذ نم نيدحوملا يفف ىماتيلا وأ ءارقفلا وأ تانمؤملا وأ نينمؤملا

 )١( مم ءادر .



 ةثالثل عفديو > ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

 نينمؤملل :لاق وأ نيملسمل : لاق اذإ ىلوتملل الإ ىطعت ال : ليقو ع دحوم دحوللا

 . تانمؤملل : لاق وأ ى تاملسلل : لاق وأ

 نيملسملا ةيصو عفدتو ث ءارقفللف للع هللا لوسرل ىصوأ نم : « رثألا » يفو
 مهلف ادح ةدحي مل اذإ : ليقو ، نيملسملا ءارقفلف نكي مل نإو « لدملا مامإلا ىلإ

 ءةالصلالهألف ةيالولا لهأ ال نيملسملا ةيصولاب دارأ اذإو ، مهتلود مايأ ريغ يف ولو

 . انم ةيالولا لهأل : ليقو « "رقم" لكل : لبقو ى انئارقفل : ليقو

 ةمالس عمجي ربع اذإ ى رثكأف ( ةثالث ) صاخشأ ( ) ) هب ىصوملا ( عفديو )

 ص ةفاضإلاب وأ لاب فرع وأ علا ركن كلذك ريسكت عمج وأ ثنؤم وأ ركذل

 ام اذه ٠ هتافلب تالوصوملا نم كلذ وحنو ىلألاو يئاللاو يتاوللاو نيذلا : اذك و

 . « رثألا » نع لاب فرعملا عملا يف خيشلا لاق

 ص ادعاصف ةنالث ىلع لمحي نأ ىلوأ باب نم ركنملا عمجلا نأ هنم دافتسيف

 يف فيرعتلا نأ يدنع يذلاو ى ادعاصف نينثا ىلع لمحي هنأ هلك كلذ يف ليقو
 ال يذلا عججلا مساو ركنملا علاو ادعاصف دحاولا ىلع لمحيف « ةيهاملل كلذ

 عججلا مساو ركنملا ملاو ادعاصف ةثالث ىلع نولمحي موقك هظفل نم هل دحاو

 . ادعاصف اهىلع : ليقو

 نينثا وأ دحاول عفدت نأ زاج اذك ةيرق ءارقفل ىصوأ نإ : « رثآلا ه يفو
 : ليقو ى آدحاو ىطعي نأ زاج ءارقفلل اذكب ىصوأ نإ و « ةاباحم ال هلل رظنلاب

 يأ < ةثالث نم لقأ يزجي الف ءارقفل : لاق نإو ى رثكأف ةثالث : لسقو “ نينثا

- ٤٣٧١ 



 دقو ص .وحنلا يف هتررق امك دحاولا قدصي ثيحب عمجلا ريصت ةقيقحلل يتلا لأ نأل
 ملكي ال وأ ءاسن جوزتي ال فلاح رثكأف ةثالثبو : هصن ام ناميإلا باتك يف رم

 لجربو ةأرمإب تئنح لاب اهف"رع نإو ى هلثامم اذك و ابايث سبلي ال وأ الاجر
 ىلع لأب فرعملا عمجلا لمح نم « رثآلا ه نع هاكح ام خيشلا لتلعو « بوثيو
 ام لقأ اوطعي نأ مهمزلف سنجلا عبمج اوطعي نأ نوردقي ال هنأب ادعاصف ةثالث
 ادعاصف دحاولا ىلع اقداص عملا لعجي ةقيقحلا فيرعت نأ ثحبيو عمجلا هيلع مقي
 نودب « رثألا » مالكل ليلعث هنم كلذ لمل و ى ةعامجلا ىلع اقداص درفملا ريصي امك

 هترهظتسا ام تدأ ر مش 2 ناميإلا باتك نع هتركذ امك وه هبهذمو “ همضترب نأ

 ضعي هراجأ هنأ : هلصاح ام لاق ذإ « جاهنملا ه يف سيمخ خيشلل هيلع [اموصنم
 دحاولا ىلل صاخ مسالا اذه نأل ى حصألا وهو ىنغلا دح لصي مل ام دحاول
 لاق نإو “ ثنح ادحاو ملكف ءارقفلا ملكي ال دحأ فلح ول امك س ءارقفلل ماعو

 وأ نامتي وأ ناماسم : لاق نإو ى ةثالثلا نم صقني الو ةرشعلا زواجي الف ءاربقفل

 بصن الإ نيماسم ىلع ةماسمو ملسم ىنثي ال نأ ىلع ءانب ىثنألا لخدت مل كلذ وحن
 ىنثي هنأ ىلع ءانب ةنيرق الب لخدت : ليقو ى هريبعت يف فنمي هنأ عم ةنيرق
 . نيماسم ىلع ةملسمو ملسم

 فلتخا نإو 2 اهيلع لمح امهتفل وأ بتاكلاو يصوملا بهذم فرع نإو
 ء ةيصولا بحاص هنأل هتفلو ىصوملا بهذم ىلع لمحب : ليقف « اهبهذم وأ

 هل ةباتكلا نأل هتفلو بتاكلا بهذم ىلع : ليقو ‘ بتكي ام يلم هنأ ردابتيو
 ةينثتلا يف ءاوسو بتاكلل ريبعتلاف ايمجع يصوملا نوكي دقو رّسعملا هلعلف

 ةفص ريغ ثنؤملاو ركذملل اعوضوم ظفللا ناك نإو ى ريكنتلاو فيرعتلا

 نيوبألاك نيركذملو ىثنأو ركذم دهع نإو « ينت وأ درفأ ىثنألا لمش ناسنإلاك

٤٣٢ 



 ىمايألاو لمارألا يف لاجرلا لاخدإ يفو ميتي وأ ملسمل ام ركذلو
 ‘ فرعلاب لوخدلا راتخملاو ؛ نالوق

 ص ىثنأو ركذ ىلع هلمح زوجي : ليقو “ لصألا رك ذلا نأل نيركذملا ىلع لمح

 ضعب وأ ادعاصف ةوسن ثالث وأ لاجر ةثالت يطعأ مدآ ينبل ىصوأ نإو

 ءاسنلا لخدت ال : ليقو ى ناسنإل زيجأو نيناسنإل زيجأو ءاسنلا ضعبو لاجنرلا
 . ةليبق ربغ وأ ةليبق يبأ ىلإ آريشم نالف ينبل : هلوقك ال « هيف نهل وخد ردابتملاو

 تافصلا نم امهوحنو ( ميتي وأ ملسمل ) هب يصوأ ( ام ركذل ) عفدي ( و )
 وأ تفرع ثينأتلا فلأب وأ ءاتلابا_مثنؤمو اهرك ذم نيب قرفي ىتلا ةدرفملا

 ليلد نكي مل ولو ثنؤملا يف ثينأتلا فلأب وأ ءاتلاب نرقي ال ام امأو ، ترتكن
 مساو ؤ لوبقم ريغ ةلدعو لدعي لدع ردصم هلصأ و “ لدعو بنحك ثينأتلا

 مدع دنع ءاتلاب قرفي ام امو ى ىثنأ وأ رك ذ ىلع هلمح زوجيف « ركنملا ليضفتلا

 تيصوأ : لثم ءات هظفل يف سيلو ىشثنألاف هلمىلد ناك نإف ى ثينأتلا ىلع ليلدلا

 . روبصل تيصوأ : وحن ركذلاف ليلد نكي مل نإو ى ةملسملا روبصلل

 (نالوق ىمايألاولمارألا يف ) ‘ مهل جاوز ال نيذلا ( لاجرلا لاخدإ يفو )
 وأ لجر هل جوز ال نم ةغللا يف دنس نزوب مّيآلاو لمرألا نآل نولخدي : لسق

 يف امه ذإ فرملل ارظن نولخدي ال « لبقو « دبع وأ رح ببث وأ ركب ةأرما
 نأ لوألا هجوو « بيث وأ ركب ةمأ وأ ةرح ءاسنلا نم امل جوز ال نم فرملا

 فرملا يف هل نأ : يناثلا هجوو “ ةيبرعلا يف همومع ىلع لمحيلف يبرع ظفللا
 : لاق اك خيشلا راتخن وهو فرملا كلذ لهأ نم يصوملاو ىثنالاب اصاصتخا

 ههجوو ث فرملا ىرجم يرجت هدنع ةيصولاف « ( فرعلاب لوخدلا راتخاو )
 ظفللا لمحيلف « ةنيرق الب اهيلع لمحي الف ‘ ىثنألا يف ةيفرع ةقيقح نوكي هنأ

 ٤٣٣ ) ج ١٢ - لينلا _٢٨(



 ناذهف ص تاينلاب لامعألاو هيلع نوكت هتين نأل هداتعاو يصوملا هفزامت ام ىلع
 ص امهزيغو ناميألاو اياصولا يف نادرطم ةفلاا ىلع لمحلاو فرعلا ىلع لمحلا نالوقلا
 ص نيفكلا وأ فكلا ألمي ام برملا ةغل يف ةينثحلاف « فرعلا ىلع لمحلا حيحصلاو

 هتيصو يفةيثحلا انلمح انفرع لهأ نم يصوملا ناك اذإف ى ادم رشع انثا انفرع يفو

 ةغللا رابتعابف ، اذكب ربقلا ءاشعل ضغب ءاصيإ كلذ نمو ى ادم رشع ينا ىلع
 ةدارإ رابتعابو ى « ناويدلا » يف رصتقا هيلعو ى لك أي ال ربقلا نأل ى لطبي
 . ربقلا بحاص ىلع ةقدصلا : دارملاو ‘ زوجي دالبلا هذه يق هفرعو يصوملا

 تعضو ام ريغ ىلع هريغو يعرشلا فرملا يف ةلمعتسملا ظافلألا ترثك دقو

 يوغللا اهانعمب فرملا كلذ يف تلمعتسا ولو “ ةيفرع قئاقح تراصف ةغللا يف هل
 ناكملا امهو ى ةوجلاو اجنلا : نم هلصأ ناسنإلا ثدحل وجنلاك ازاجم تناكل
 ضفخنملا وأ نئمطملا ناكملا : هلصأ و “ ناسنإلا ثورل طئافلاو 6 عفترملا

 جرفلا يف ركذلا لوخدب صخو ى اقلطم لخادتلا حيحصلا ىلع هلصأ حاكنلاو
 . افرع ةقىقح عضولا ق مع نأ دمب اصاخ هلعح ثح نم وهف

 نآرقلاو لوسرلاو هلاب قيدصتلا ىنعمب ناميإلاو حاكنلا يف مالك مدقتو

 نأ لثم هنراقي مل وأ رارقإ هنراق قيدصت لك هلصأ و « روهشملا ىلع رارقإلاو
 ص هل جوز ال يذلا لجرلا ىلع ممألا قالطإ نمو ى مئاق اديز نأب هبلق يف قدصي
 نم نيحلاصلاو مكنم ىسايألا اوحكنأ و ل : ىلاعت هلوق ى امهل جوز ال يتلا ةأرملاو

 ى [هيمج نيحلاصلاو ىسايألل نأب كئامإو كدابع نم نأ ىلع 0١ كئامإو كدابع

 ( ١ ) ر ونلا : ٣٢ .
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 : هلوق ركذلل لمرأآلا لايعتسا نمو

 المرأ . عيبرلاو ءاتشلا ىعر البحس اض داطصأ نأ بحأ

 : لز عالا نأ لديو ى مظملا ليحسلاو ى اهعايجم لزهي هعم ىثنأ ال يأ

 . ةدهاشملا

 : لاقف تكسلل ةنكاس ءاهب هنمت يبارعأل ليق هنأ يشاقرلا ديزي نع يور

 يهتشي ال دايطصإلل لهسيل روعأ بض يانم يأ ةدنك ضرأب نينع روعأ بض

 ءام نم برقت مل ةظيلغ ضرأ يف هرهظ يف هؤام ىقبيل ركذلا ريغص وأ ى ىثنألا
 ينن لما رأل ىصوأ لجر يف يبعشلا فرعلاب مكح دقو ى لزهي ءاملا نأل ى نيلتف

 : رعاشلا لاق « ةفينح ينب ركذ نم جرخ نم ىطعي نأ ةفينح

 رك ذلا لمرألا اذه ةجاحلا نهف اهتجاح نيتضق دق لمارألا يذه

 هتقبطو يصوملا ملع ردق ىلعو فرامتملا روهشملا ىلع ايتفلا مقت نأ يفبني انإو

 تام لجر نع امهنع هللا يضر سابع نبا لئس هنأ يور اك ى هتينو سانلا يف

 : ليق ؟ كبحاص نمم و : لاق مث معن : لاقف ؟ ةرقب هنع يزجأ ةندبب ىصوأو

 بهذ يأ مكبحاص مهو لبإلا الإ رقبلا حابر ونب .تتفأ امو : لاق “ حابر ينب نم

 نأل ةينلا ىلإ اهب دصق لب ظفللا هلمتحي ام ىلع ىوتفلا سابع نبا لعجي ملف ، همهو

 ال هسفن “ كبحاصب : سابع نبا دارمو « ةرقب ةندبلاب يوني ال لبإ هكلم يذلا

 يف الو ديبملا يف ال قتعلاب هيلاوم يف ةيصولا تفرصل هيلاومل ىصوأ ولو ى تيملا
 ص ظفللا هيلع قلطي نمم مهريغو ديبملا ةداس يف الو همع ينب يف الو هل نيرصانلا

 - ٣٥؛-



 نلخدو ص فرعلاب ةبارقلاو معلا ونب ال قتع نم يلاوملل امب صخو

 ليبسلا نبا يف

 : لاق امك ةبصعلا يل ١١ ه يئارو نم يلاوملا تفخ ينإو » : العو لج لا لاق

 نإو ى قتعلا دمب هدالوأ و ( قتع نم يلاومال ) هب يصوأ ( امب صخو )
 : ليقو “ لهجلل تلطب مهقتعأ لاومو هوقتعأ لاوم هل ناك نإ نكل « اولفس

 مهلف مهقتعأ لاوم هل ناك نإو ى مهلف هوقتعأ لاوم هل ناك نإو ى رم اك مسقت

 ( فرعلاب ) ةفللا يف ىلوملا ظفل هبلع قلطي نمو ى ( ةبارقلاو معلا وني ال )
 فرملا ببسب يأ ع هب ةقلعتملا ىلوآلا ءابلا ىنعم ريغ هءاب ىنعمو “ صخب قلعتم

 : سرف فصو يف هلوقك ةمالغلا رك ذ ص ةغل ثانإلل فرصي مل ناملفلل لاق ولو

 مالغلاو ةمالغلا اهل ناهي

 : رعاشلا ىلاق ، يأرلا ةلجر اهنأ ةشئاع يف درو اك ةلجرلا ةلعل لاجرلا اذك و

 هلبج ينب ناريج ريغ اطبتغم لظ راج لك
 هلجرلا ةمرح اولابي م مهتاتف بيج اوكته

 زغلاك ناكل ى داتعملا فلاخي امم ليلقلا وأ ذاشلا نم وه ام يصوملا دارأ ولف

 > داتعملا هتفلاخ عم هذوذش وأ هتلقل هب كملا نم هدعل ءاململا هب كح ال

 . ملعأ هللا و

 هاقلأ نم يأ ص ليبسلا دلو هب دارملا نأل ع ( ليبسلا نبا يف نلخد و )

 )١( مرح : ٥ .
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 . . . هلضفأل وأ ربلل امو جاجحلاو نيلصملاو نيدهاجملاو

 تال ( نيدهاجملاو ) ص ةاكزلا باتك يف هنايب مدقتو ى ىثنأ وأ اركذ 1
 بارش وأ ماعط يف مهعفنت نيدهاجملا عبتت دق اهنكل ى دهاجت ال تناك ولو ةأرملا
 ى داهج كلذو ى كلذ وحنو عاتملا ظفحو ءيش ةلوانم وأ ةطايخ وأ لسغ وأ

 ص ليبسلا نبا يف نلخد : لوقيو “ طقسي لب كلذ فنصملا ركذي ال نأ ىلوآلاو
 نيلصملا يف نملوخد مهفي هنأ عم نيمئاصلاو نيفكتمملاو ( جاجحلا و نيلصملاو )
 يف ءاسنلا لخدو : لاق ولو ى خلا نينمؤملل اهف ءاسنلا لخدو : هلوق نم هدعب امو
 ةلأسملا هذه خيشلا ركذي ملو : هريغو كلذل الماش ناكل « خلا نينمؤملل ام وحن
 وأ جاجحلل وأ نيدهاجملل وأ لبسلا نال ىصوأ نإ : لاق لب ى ءاسنلا لوخدل

 يف كلذ ركذ هللا همحر فنصملا نكلو ى زئاج كلذف نيمئاصلل وأ نيفكتعملل وأ

 نأل ص ةدئاف مظعأ هنأل نيدهاجملاو ليبسلا نبا يف نهفوخد ديفنل ءاسنلا لوخد

 عمج نأو “نينمؤملاك اهنأ ديفيل جاجحلاو نيلصملا ركذو كلذ نع بهذي دق مهولا
 نبا ىلع رصتقا ولو “ ريسكت عمج جاجحلا نأل « ملاسلا ركذملا عمجك ريسكتلا
 . اهف ءاسنلا لوخد ركذ عم اهجو ناكل نيدهاجملاو ليبسلا

 اقلطم تادابعلا هوجو وهف ربلا امأ « (هلضفأل وأ ربلل ) هب ىصوأ ( امو )
 اوركذ دقو ى ركذلا سلاجمو « هؤارقإو ى مملا بلط : ليقف ربلا لضفأ امأو

 ليقو ى ايبن نيمبس ماعطإك ملعم ماعطإو « ين مامطإك ملع بلاط ماعطإ نأ
 ترب برقتلا لضفأ نأو ى هتبارق يف هتيصو قفنت هنأ : ربلا يف ىصوأ نميف

 : لبقو “ وه هارب ام ىلع برقتلا هوجو يقب : ليقو ى محرلا ةلصو نيدلا ولا

 ى نيبرقألل ناك ربلا ىلوأ يف لاق نإف ى ربلا نم اهجو نيبي مل اذإ هثرولا ىلإ عجري
 هسمخ نروك ريتخاو ى هب قحأ مهف هوجولا لضفأ يف ذفني اذكب ىصوأ نإو
 . ءارقفلل



 ص نوملسملا هآر ثيح لعجي نأ هلام نم ءيشب ىصوأ نإو : « رثألا » يفو

 : ثيدح هل لدي اك : تاقو « اوؤاش ثيحف الإو مهيف لمج براقأ هل ناك نإف

 ءارقفلل هسمخ اولمج نيماسملا ىلإ ةيصولا مسق در نإو ى نيبرقآلا يف ءاحريب لمج

 ىنعمب يذ عمج ةفاضإ هيفو هباحصأ يأ ( هيونل وأ ) ةبارقلل سامخأ ةعبرأو
 لضفلا لهأ فرعي امنإ : يلع لوقك درو ذإ هسايق ىلع ءانب ريمضلا ىلإ بحاص
 دجسملاو ىصقألا دجسملاو مارحلا دجسملاك هيلع قفتملا ( دجسملل وأ ) هووذ
 يصوأ ام فرصي ناك اذإ نيفلاخلا دجسمو يمهولا يضابإلا دجسملل وأ يوبنلا

 لهأ ةسىنكل وأ يدنع ام اذه ناذألاو نآرقلا ةءارقك باوص وه ايف هب هل

 ىحلا ىلع ناك نم اهدمب اهانب وأ ةثعبلا لبق قحلا ىلع تينب اذإ مهتميبو باتكلا

 ( ةبعكلا وأ ) يبنلاب رفك و ةوعدلا هتغلب نم يديإب نكت ملو ةثعبلا هغلبت ملو
 ءابلاوهدمب ام وأ ربلانم ( هي يصوأ ايلف ) رجآلا هوجو نم كلذ ريغو ةربقملاو
 انلعج ولو « ماللاب ةررحملا ام إ ة ةدئاع ءاملاو هل يصوأ امل وهف يأ 4 ماللا ىنمب

 افوذحم ردقيف طبار ةيناثلا ىقبتف “ ىلوألا ام ىلإ ءاملا تدامل اهلصأ ىلع ءابلا

 قلعتي م هنأل‘ًآرورجم هفذح طرش لمكي ملو هب هل يصوأ امل يأ ًارورجس

 هل هب ىصوأ ال ىصوأ دقف ردتقي نأ الإ رارقتساب لب هب قلعت ام لثمب لوصوملا

 . . ررق امك رمآلا نأ ىنمب

 اذك و « ( ىصحت ال ةليبق تناك نإ نالف ينبل ) يصوملا ةيصو ( تلطب و )
 لكل ام ملمي ال هنآل كلذو ى ةرصبلا لهأل ىصوأ نإ هنأ "رم اك ىصح ال ام لك
 اقناد مهلك اوطعأف اوبسح مهباسح رسعتي ال ناك نإ هنأ يدنع يذلاو « ناسنإ
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 و ركذلاف { ىصحو فرعي نطب وأ ذخفل هلام كلثب ىصوأ نإو

 ه ركذ مهيف نكي مل نإ ءاسنلل هب صختساو ، ءاوس هيف ىثنألا

 اقافتا ءاوس ىندألا بألا وهو نالف دالوأ يف نلخدو

 رصتي مل نإو ى مهميمعت بجي الو مجارقف يف يطعأ رست نإ و ى ادعاصف اقناد
 ٠ ءاوس هلك كلذ ق ىثنألاو ركذلاو > تفلب ثح ًاقناد ًاقناد اوطعأ

 ص تلطب : لبقف “ ىصحت ال ةليبق مهو نالف يبل يصوأ نإو : _ رثألا » يفو
 لخدتو ى هيلع ردق نمم مهنم برقألا ىطعي : ليقو “ لك بيصن ملمي ال هنأل
 ىلع ىندألا بآلاب سيلو ث ىصحت وأ ىصحت ال ةليبق اوناك اذإ نالف ينب يف ءاسنلا
 . ىندأ ريغ ناك ولو نالف ينبل ةيصولا توبثب لوقلا

 ذخفل ) رثكألا اوزاجأ نإ رثكأ وأ لقأ وأ ( هلام ثلثب ىصوأ ناو )
 ( ف ىصحي و فرعي ) ام كلذ وحن وأ ةريشع وأ ةلضف وأ ةلق وأ ( نطب وأ

 وأ ث اذك ذخفل : لاق ( ءاوس هيف ىثنألاو ركذلا ) و « مهل ةيصولا تبثت هنإ
 هنأل نالف ينب يف ءاسنلا تلخد امنإو “ نالف ينبل : لاق وأ « اذك نطبل : لاق
 ذخفلا 2 ىنب ةيرذ نم اهنأ ىنعمب هنأل نالف ينب نم ةأرملا هذه :: لاقب نأ نسح

 :ليقو“ةليبقلا نود نطبلاو « نطبلا يحلاو ى هيلإ برقأ وه يذلا ناسنإلا يح

 نم رفصأ : ليقو ص ليق ايف مظملا يحلا ةرامملاو ى ةرايعلا قوفو ذخفلا نود
 . دحاو بأ ونب ةلبقلاو « ةليسقلا

 نم ناك نم ذئنيح ىنعملا نأل ( ركذ مهيف نكي مل نإ ءاسنلا هب صختسا و )
 لاح ةدالولل رشابملا ( ىندألا بألا وهو نالف دالوأ يف نلخدو ) نالف ةيرذ

 يف هللا كيصوب ف : ىلاعت للا لاق “ ( اقافتا ) تايواسم يأ ( ءاوس ) هنوك
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 { فلخ .ىلع هينب يفو

 دحاولا لخد « نالف دلول : لاق نإو )١' ي نييثنألا ظح لثم ركذلل مكدالوأ
 دلو ال “ لفس نإو هنباو هنبا تنبو هتنب دلولا يف لخد و « ادعاصف ةدحاولا و

 ص ( فلخ ىلع هينب يف ) نلخد ( و ) « تلع وأ تقبس ىثنأ وأ ارك ذ تنبلا

 :رعاشلا لاق « طقف روكذلا مه نونبلاف نبا ال تنب ىثنألا نأل نلخدي ال : لق

 دعإابألا لاجرلا ءانبأ نهونب انتانبو انئانبأ ونب انونب

 اذهو ت ءاوس ىثنالاو ركذلاو ‘ لاجرلا باطخل عبتلاب نلخدي : ليقو
 حبحصلا ىلعءاسنلا تلخد مدآ ينبل ى لاق نإو « مشاهو ليحرلا نب بوبحم يأر
 نذخأ تانبلا الإ هل سيلو ىندألا بآلا وهو نالف ينبل ىصوأ نإو « فرملإب

 . نالف هدلو نم دارأ هنأل ى هلك كلذ

 ءيش ال ناك اذإو ى هدلول لاق نإ الإ نهف ءيش ال : لبقو : « رثألا ه يفو

 نإو “ اوذخأ هينب ونب الإ نكي ملو نالف ينبل : لاق نإو ى ثراولل عجر نمف
 تانبلا ذخأ يفف هينب ونبو هينب تانب تناك نإو ى نذخأ هينب تانب الإ نكي م
 . نينبلا ين نامدقتملا نالوقلا مهعم

 مهنود نهلف نبا ونبو تانب هل ناكو نالف دلول : لاق نإو : « رثألا ه يفو

 نإالإ دلولا دلو لخدي الف نالف ىنيل ىصوأ نإو « ادحاو ولو بلصلا دلول هنأل
 ةل سسقلاو ذخفلا ةئىهك راص نإو تام دقو.ًادح نالف وهو هملإ نوبسني اوناك

 مهددع ىلعف نالف لآلو نالف ينب لآل : لاق نإو ى اعم لفسألاو ىلعألا نطبللف

 ( ١) :ءالا ١١ .



 . نأ ىش ١ نإو دحاو اهذخأي و > مهيف طلتخحو كرشمو دبع لخدو

 نكي مل نإو ص هلبق نالف ونب تام نإ تلطب و { هريغ دجوي مل

 { مهل ءيش الف اوثدح مش ىصوأ موي نونب هل

 هملع ردق نم ىطعي : ليقو ى ةيصولا تلطب نوصي ال اوناك نإ و ى اوصحأ نإ

 ال مل وسنو مهينب ونب دجوو مهؤاسنو مهريغصو مهريبك نالف ىنبل : لاق نإو

 هل نكي مل ذإ هينب ينبل هنأ حيحصلا : تاق « هينب ينبل ءيش الف مهنم دحأ

 تدعأ نإو بأل فصنلا : لسىقو > ءاوس مهف هنبو ديزل : لاق ناو « نونب

 ال فصنلاف دنهو دلاخو ركبو ورمعو ديزل : ليق ولف امطق هل فصنلاف مألا

 هتوقل ناغثلث هل : لسقف همنبو نالفل ىصوأ نإو > دنهو دلاخ و ركلل فصنلاو

 ٠ مهسوؤرو هسأر ىلع : ليقو ك فصن محل و فصن هل : لسىقو ك ثلث هنبل و

 نراجوز اهيلع لخد نم هتدلو نم وهو ( كرتشمو كرشم دبع لخدو )
 وه ( طلتخمو ) “ حاكنلا يف هيلع مالكلا مدقت ام ىلع دحاو رهط يف ادعاصف

 عوقول ( مهيف ) طلتخ مهنم لكف زب يالو ىرخأ دلو عم طلتخاو دلو نم

 ( هريغ دجوي مل نإ ىثنأ نإو دحاو ) ةيصولا يأ ( اهايو ) مهيلع مسالا
 : لاق وأ ص ذخفلا وحنل وأ ىندألا بألل اريشم نالف ينبل تيصوأ : لاق نإ

 ى صوصخلا ىلع جرخي ام اريثك مومعلا نآل « نالف دلول : لاق وأ ى نالف دالوأل

 : ليقو اقلطم هل ىصوملا وأ نالف دالوأ وأ ( هلبق نالف ونب تام نإ تلطب و )

 ( مف ءيش الف اثدح مث ىصوأ موي نونب هل نكي مل نإو ) تام نم ةثرول عجرت
 ثدح نمو وه ذخأ ءاصيإلا لاح يف ضعب دجو نإ : ليقو ى مدملل ىصوأ هنأل

 ذخأيف توملا موب ربتعي : ليقو “ ثدحي نمل دهم دجو نم نأ ههجوو كلذ دمب

 مل هنأ ههجوو ث هريغ الو وه ءاصيإلا لاح يف نكي مل ولو توملا لاح دجو نم

٤٤١ 



 نالف ينب نم تام نمو 4 مدعلل نالف هدلي امل كل ا يف حصت الو

 ، يصوملا توم دعب نم دلو نم ال هثراو هذخأ هبانم هذخأ لبق

 ء ةمسقلا رضح نإ هل تزوجو

 يصوي اك اهدوجو ديقب ةقيقحل ءاصيإلا ىلع لب مدملل ءاصيإلا ىلع همالك لمحي

 . دجوت مل ةلغب

 هل دجوف ةثالث مهو نالف يخأ ينبل ىلام ثلث : لاق نم : « رثألا ه يفو
 ةثالث مهلف ةثالث دجوف ةسمخ مهو : لاق نإو « هدالوأل اهتوبثل ةسمخللف ةسمخ
 ةمودعم ةرخآلا يفو ةدوجوم ىلوآلا يف ةنخلا نأل ى ثراولل ناسخلاو اهسامخأ

 مل ةكمب اودجوف ةرصبلاب مهو : لاق ولف ى رابخإ درجم كلذ يف ددملا رك نأل
 دمحم هثالث مسا ةسمخ هل دجوف هللا دبعو دمحمو دمحأل : لاق نإو ى مهرضي

 نإو ى هللا دبعل ثلثو دمحأل ثلثو ةثالثل ثلثف ى هللا دبع رخآلاو دمحأ دحاوو

 . ءا وس مهنيبف درح مس ا ص ةثالث هل دحوف دمحم وه و ك نالف نبال : لاق

 ص ءاصيإلا لاح ( مدعلل نالف هدلي امل ) يصوملا ةيصو ( مكحلا يف حصت الو ) .
 . كحلا يف اضيأ تحص : ليقو « ىلاعت هلا نيبو مهنيب ابف تحصو

 ( هبانم هذخأ لبق ) ةلببق ابأ وأ ىندأ ابأ ناك ( نالف ينب نم تام نمو )

 هشثراو ثراو هذخأ هثراو تام نإو “ ( هثراو ةذخأ ) يصولا توم دعبو

 توملا لاح نطبلا يف ناك ولو ( ىصوملا توم دعب دلو نم ال ) « اذكهو
 لاح نطبلا يف نكي مل ولو هتوم دعب دلو نمل يأ ( هل تزوج و ) ءاصيإلا لاحو

 ص ذخأل رضحو توملا لبقو ءاصيإلا دعب دلو ولف ( ةمسقلا رضح نإ ) توملا

 ًادوجوم نالف ينب نم ضعب ءاصيإلا لاح نوكي نأ طرشيو ى همالك رهاظ اذه
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 وأ هتوخإ وأ نالف يوبأل نإو ، صاخ يف ال ماع يف اذهو

 . . . . . . . . . هجا وزأ

 سل نكلو ى هللا ءاش نإ حبحص هسفن يف اذهو “ فنصملا ةرابع رهاظ اذه

 دمب تام نم ذخأي هنأ « رثألا ه نع خيشلا مالك لصاح امنإو ‘ خيشلل ًادارم
 فنصملا مالكو “ ةمسقلا رضح نم الإ ذخأي ال : ليقو “ ةمسقلا لبقو يصولملا

 ص نالف ينب نم وه نم ىلإ هل يف ريمضلا عجري نأب اذه ىلع ليوأتب جيرختلا لبقي
 طارتشايفكي الف ةمسقلا رضحينأ طرشب نالف ينب نم ناك نلضمب اهزاجأ يأ

 ى لوقلا اذه ىلع ذخأي مل ةمسقلا نود توملا رضح ولف ‘ هدحو توملا روضح

 ص ليهست زيوجت ال قييضت وهف هبف اطورشم ازيوجت اذه ىلع زيوجتلا نوكيف
 بأ نأش ( يف ) وه امنإ ةمسقلا روضح طرشب ذخألا زيوت يأ ( اذهو )
 لكف هنبل ىصوأ اذإف صاخلا بآلا امأ و « ( صاخ ) بأ نأش ( يف ال ماع )

 ص ادوجوم ءاصيإلا لاح يف ناك اذإ ةمسقلا رضحي مل ولو ذخأي توملا رضح نم

 مومملاو مومملا ىلع ةليبقلا ةيصو نآل ى ةمسقلا لبق توملا دعب ثدح ولو : ليقو

 ىلع طبضيل ةمسقلا رضح نمب مومملا يف صخيف ص مومملاو ضوصخلل حلصي
 . مومعلا

 نكت ملاذإ ث نيكرشم ولو همأو هيبأ ( نالف يوبأل ) ىصوأ ( نإو )
 بآلا ةدارإ ىلع لدت ةنيرق تذاك نإ الإ ناآدج وأ دجو بأ هل دجو ول ةنيرق
 لمح بأو ةلاخ هل تناكو ناةدج وأ دجو بأ هل ناك نإو « نيةدجلا وأ دجلاو

 ى اهيلع لمح ةلاخو بأ الإ كلذ نم هل نكي مل نإو « نيدجلا وأ دجلاو بألا ىلع

 امهادحإ هتقتعأ ناتأرمإ لجرل نوكي نأ لثم ( هجاوزأ وأ هتوخإ وأ )

 جاوزال صوم ىصوأف امم هاتجوزت وأ ترخأت وأ تمدقت قتعلا دعب هتجوزتو
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 > هريغ ف وأ هف مهيلع ١ ذك لزتم لهأ : ١ رقفل ام قفنيو < 2 وسف

 ايصاع الو امهاوس ثراو فلخم مل ولو ءيشب هتقتعم ذيزت ال ءاوس اتنخأ لجرلا

 بأ نم وأ مأ وأ بأ نم ناك نمو ى ىثنألاو ركذلا ( ءاوس ) كلذ يف مج ( ف )
 ءاقشألا ةوخإلل : ليقو « همأ نم هبأ يخأو همأ نم هدجك مأ مأ نم وأ مأ نم وأ

 لك فلحو مهنيبف ىل يه همخأ ينب دحأل : لاق نإ و “ ثلثلا نعقيرفلل و ناثلثلا

 ص كلذك اوفلحو مهدالوألف ةوخإ ةثالث هل ناك نإو اوبلط نإ هريغل اهنأ ملعي ام

 ينبل : لاق نإو ى ددملا ىلع : ليقو “ نافصتنف نالفل و نالف ينبل ىصوأ نإو

 نرإو “ فصن موق لكل : ليقو ى مهددع ىلعف رثكأ مهضعبو نالف ينبو نالف

 ؛ نيرخآلا نيب فصنلاو نيلوألا نيب فصنلاف نالف ينبو نالف ينبل و نالف ينبل

 هراتخاو ص مهددع ىلع : لبقف ى نالف ينبلو نالفل : لاق نإو ى ماللا داعأ هنأل

 وبأ لاقف « ءارقفلل و نالفو نالفل : لاق نإو ى نالفل فصنلا : ليقو “ ضمب
 : ليقو ى حيحصلا وه : تلق ى ءارقفلل فصنلاو اهنيب فصنلا : هللا همحر ديعس

 موي ال توملا موي مهددعل رظنلاف هيخأ ينبلو نالف ينبل ىصوأ نإو ى فاصنأ
 اوتامو نالف ينبل ىصوأ نإو “ يصوملا ثراول هبانمف هلبق تام نمو ى ءاصيإلا

 نمو ى يصوملا ثراول راشعأ ةعست تعجرو رئثلعلا هلف دحاو يقبو ةرشع مهو
 . « جاهنملا ه يف اك هسأر ىلعال ةدح ىلع مسق وهف ماللا هعم تدبعأ

 ءارقف ىلع يأ ( مهيلع اذك لزنم لهأ ءارقفل ) هب يصوأ ( ام قفنيو )
 هوبأ هل هعنتطو نم ىلع الإ قفني ال نكل ( هريغ يف وأ هيف ) لزنملا كلذ لهأ
 هنباو هنيطوتب لزنملا لهأ نوكي هابأ نأل « هلبق الثم هقوف نم وأ “ ىندألا
 مهابأل نوبوسنم اذكمه ةعامج ناك اذإو ى لزنملل لهأ وه نمل ابوسنم اريقف نوكي

 زاج امنإو © هلهأ نم وه نم ةجوز ىلع قفني اذكهو « لزنملا لهأ مه نيذلا
 حلزنملا نود لزنملا لهأ ءارقفب قافنإلا قلع يصوملا نأل « لزنملا ريغ يف قافنإلا
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 هريغ يف وأ هيف هلهأ ريغ نم نإو هنطوم ىلع هئارقف ىلع امو

 رفاسم نإو هيف دجو نم ىلع ءارقفلا ىلع اذك لزنم يف امو ء اضيأ
 . . . ...... .... .... لئاس وأ

 هب رومأملا هيجوتلاو لمأتلا نم ىل رهظ ام اذه ع اوناك ثيح مهيلع قافنإلا زاجف

 . قرفلا لمأت : كلذ دمب هلوق ق

 اذك لزنم ءارقف يأ ( هنارقف ىلع ) قفني نا نأ هب ىصوأ ( ام ) قفني ( و )
 عبتلاب وأ تاذلابماتلا هيف يلصي ءارقفلا نم انطو هذختم ىلع يأ ( هنطوم ىلع )
 اثداح ناك ( نإو ) ناك وأ رخآ نطو هل نكي مل ءاوسو اهجوزل وأ الثم هيبال

 يف وأ هيف ) : هلوقو ى ( هلهأ ريغ نم ) نيطوتلا رشاب يذلا وه نوكي ناب هبف
 مل امنإو هريغ وأ لزنملا يف قفني يأ ام ىلع طلسملا قفنيب قلعتم ( اضيا هريغ

 اجو ى لزنملا ءارقف ىلع : لاق يصوملا نأل ى لزنملا ءارقف ىلع الإ قفني نأ زجي

 زاجو « لزنملا لهأ ءارقف ىلع : لقي مل هنال هنطو نم لك ىلع قفني نأ
 قافنإلا قلعيصوملا نأل ى اوناك ثمح وأ لزنملا ىف هل نينطوملا ءارقفلا ىلع هقافنإ
 : هلوق يف هب رومأملا لمأتلاو همجوتلا نم ىل رهظ ام اذه ص لزنملا نود مهب

 . قرفلا لمات

 نم ىلع ) قفني ( ءارقفلا ىلع اذك لزنم يف ) قفني نأ هب يصوأ ( امو )
 ىلإ وأ ةيويند وأ ةينيد ةجاحل هيلإ ( ارفاسم نإو ) لزنملا يف يأ ( هيف دجو
 فورعملا هيف لأسي ( اناس ) ارفاسم ( وأ ) لئاس ريغ هقيرط يف هلخدف هريغ
 هيف ثبلو هنطو نم هعزن نأب الئاس الو ارفاسم ال هيف ناك وأ هربغ وأ اماعط

 هونطوي مل ولو هلهأ ربغ نم اوناك ولو ءارقفلا ىلع قفني نأ زاج امنإو ى عزنلا دعب

_ ٥ ٤ ٤ 



 لمأت 2 هف مهيلع هنع قفنأو لزانم نم ءارقف هيلإ عمج الخ نإو

 هدجسمل وأ اذك لزنم يف امو س قورفلا

 هيلإ قافنإلا قلع هنآل همف الإ قافنإلا زحي ملو لزنملا ىلإ ءارقفلا بسني مل هنآل

 : هلوق يف هب رومأملا لمأتلاو هيجوتلا نم ةلأسملا هذه يف قلمتي ام اذه

 . قرفلا لمأت

 لوعفملل ءانبلاب ( عمج ) ءارقفلا نم وأ الصأ سانلا نم لزنملا كلذ ( الخ نإو )

 ةثالث يزجيو لزنم وأ نيلزنم وأ ( لزانم نم ءارقف ) لزنملا ىلإ يأ ( هيلا )
 نع يأ ( هنع ) لوعفملل ءانسلاب ( قفنأو ) رم ام ىلع رقف وأ ناربقف وأ ءارقف

 ناف « لزنملا يف يأ ( هيف ) هيلإ نيعومجملا ءارقفلا ىلع يأ ( مهيلع ) يضرملا
 وأ ءارقف ةثالث هيف ناك نإو ، اوجرخأ وأ مهيلع قافنإلا دعب اوثبل اوؤاش
 لئاملا نيب ( قرفلا لمات ) ءارقفلا هيلإ عمجي نأ ىلإ جتحي مل دحاو وأ ناربقف

 امو : هلوقو “ خلا هئارقف ىلع ام : هلوقو ى خلا ءارقفل ام قفنيو : هلوق ثالثلا

 ديفتو ث همجوتلاو لمأتلا نم اهب قلعتي امب ةدحاو لك تنرق دقو ى خلا لزنم يف
 اذك ةربقم يف ةمجلا مويل فوقوملا فقولا نم صلختي مل نم نأ ةثلاثلا ةلأسملا هذه

 كلت ىلإ ةعمجلا موي يف ادعاصف ةثالث موقب يتأي نأ هئزج دالبلا هذه ةداع ىلع

 رضح نم هلك أي نأ ةداملاو فرملا نأل ى ءاينغأ اوناك ولو هيف مهمعطيو ةربقملا
 نأ نسحيو ث فاقوآلا كلت ءادأل دالبلا هذه لهأ ماق اذإ ةعمجلا موي يف ةدبقملا
 لشم ىلإ كلذ رخؤي نأ يدنع كلذ نم نسحأو ى ءارقف مهعمجي نيذلا نوكي
 زوجي فاقوألا رئاس اذك و ى فاقوألا ءادأل اوماق اذإ لبقملا ماعلا نم مويلا كلذ

 . كلذ اهيف

 اذك دجسم يأ ( هدجسمل وأ اذك لزغم يف ) قفني نأ هب يصوأ ( امو )

٤٤٦ 



 مسق الإو س فرع نإ لوألا يفف ، نادجسم وأ نالزنم هيفو

 صصح رس ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

 ( لوألا يف ) فرصيل ( ف ) امهربغ وأ رثكأ وأ ( نادجسم وأ نالزنم هيفو )
 نامزب مدقتلا ةيلوألاب دارملاو ى لزانملا وأ دجاسملا وأ نيدجسملا وأ نيلزنملا نم

 الإو : دعب لاق دقو فرعي نأ روصتي ال اذه نال هيلإ يجاملا لوصوب ال دوجولا

 لوآلا ( فرع نإ ) نامزلاب مدقتملا فرمي الإو دارملاف فرمي الإو يأ مس

 وأ نيلزنملا نيب وأ دجاسملا وأ نيدجسملا نيب ( مسق ) ثحب دعب فرمي ( الإو )
 ىصوملا نيبتي مل الو تمقو دق ةيصولا نأ ههجوو ( صيخرتب ) ءاوس لزانلا
 الب حيجرت كلذ نأل « رخآلا كرتيو دحاول فرصي نأ زجي مل لكشأ لب هنيعب
 تضرامعتف هسفنل اهنم لك نيبو نانثا ءاعدا يذلا ءيشلاك اهنيب مسقف حجرم
 كح للع هللا لوسر نأ » : يور اكو « اذه الو اذه نيبي مل وأ اتطقسف ناتنيبلا

 نيب همسق ناكف “ نيبي ملو '١ا« ايهنم لك اهاعدا نأ دعب نيفصن نينثا نيب ةبادب

 : ضعب لوق وه صيخرتلا فالخو « امهنع هفرص نم ىلوأ نيدجملا وأ نيلزنملا
 وأ نيلزنملا يآل نيبتي مل هنأل ءارقفلل هنإ : ضعي لوقو ى اثاريم ءيشلا عجري نأ

 نيدجسملا يأل نيبتي مل اذإ :ليقو ى ءارقفلل وهف هبحاص نيبتي مل هنأكف نيدجملا
 ولو رخآ دجسمل دجسم يف مزل ام فرصي : مهضعب لاق اك امهدحأ يف فرص
 وأ طقف نيدلبلا دحأ يف يصوملا ناك ولو“هيلإ لصوو هل وه يذلا دجسملا فرع
 دارأ ام نيبتي ملو ص فرعو طقف نيدجسملا دحأ هبف يلصي يذلا دجملا ناك
 ناك وأ كلذ نكي مل نإو « هبف ىلصي وأ هل ناك يذلا يف فرصي هنإف “اهنع
 يذلل رظن اهيف يلصي ناك نإو ى برقألا يفف دارأ ام فرمي مو اهيف يلصي

 )١( هجام نبا هاور .

- ٤٤٧ 



 هيف لعج ام دتعيو هيف داعي : ليقو { دعب ملع نإ أزجأو

 . ٠ . . ٠ ٠ ٠ > الو أ

 مل نإ هيقف اعماج امهدحأ ناك نإ : لبقو “ ىلكلا ةالص يهو رثكأ همف هتالص

 رخآ يف قفني نأ هب ىصوأ ام عضوم يف قفني نأ زوجي : ضعب لاق دقو ى نيمي

 دحأ يف قفني نأ زوجي اذه ىلعف ى هب قافنإلاب ىصوأ نيذلا عضوملا فرع ولو

 دجسم يف وه امنإ فنصملا هرك ذ امو ى اهيف نحن قلا فنصملا ةلأسم يف نيلزنملا

 رخاوأ يف تركذ ام ضعب فنصملا هيف رك ذسف هلزنم دجسم امأو ى هلزنم ريغ
 .اذه دعب يذلا بابلا

 ( ازجأ ) دارملا نيمت مدمل اهدحأ يف وأ امهدحأ قفنأ مسق اذإ ( و )

 ( هيف داعي : ليقو ) الهج وأ ًادانع ال عرشلا رمأب قفنأ هنأل ( دعب ملع نإ ) و
 وهو ( ألوأ هيف لعج امي ) ةداعإلا لوق ىلع ( دتْعَيو ) ى دمب نيعنملا يف يأ
 طقف يقب ام ىلإ دازيف اذكهو ى ةثالث ناك نإ ثلثلاو ى نانثا ناك نإ فصنلا

 افصن هيف لهج دقو ى قباسلا فرع مث اهنيب مسقف قباسلا فرمي مل هنأ كلذو

 . هف قفنأ ام رخآلا نم دري الو رخآلا فصنلا هيلإ ديزف « لبق

 ةيرق ءارقف ىلع ىرف مهنيعي ملو ءيشب ءارقفلل ىصوأ نم : « رثألا » يقو

 اهيف متي ةيرق يف ىصوأ نإ الإ اهربغ يف تام وأ اهريغ يف ىصوأ ولو اهيف متب
 اهيف متي وهو ىرخأ يف تامو ةيرق يف ىصوأ نإو « اهيف قرفي هنإف اهيف تامو

 بقتعيو ىرخأيف جوزتو ةيرق يف : لبق دلو نمو ايهادحإ يف قرفن نأ هأزجأ
 نضرإ نامض الو ى هأزجأ اهيف تقرف امأف ءارقفلل مردب ىصوأ و اهبف نكلا

 . هنطوو هنكسم يه يتلا يف نسحألاو اهادحإ ىف تقرف

- ٤٤٨ - 



 وأ نيطايش وأ نيصاع وأ نيكرشك هل زوجت ال نمل ىصوأ نإو

 . . . .. ... ... ... ءارقفلا ىلعف ، ةكئالم

 ءارقفلل ىصوأو امهدحأ ق تامو اهف مي نيدلب لزني نم : ;_ رثألا (, يفو

 : ليقو ص امهريغ يف وأ هيف تام ىتلا يف هقيرفتؤو اهنيب همسق زاج هناميألو

 هنع قرف ولو هناربجي أدبي نأ بحنو ى اهريغب تام ولو اهب هماقم ىتلا يف قرفيو

 هدلب ريغ يف هنع قرفي نأ هيصولف تارافكب ىصوأ نمو “ ءازجأ هتيرق ريغ يف

 ال : لوقي نم ءاملعلا نمف ناب مث بر هل فرعي مل ام قرف اذإو « هيف نسحألاو

 يف قرفي : ليقف “ هل فرعي مل ام قيرفت يف اوفلتخاو لوقب لعف هنأل هيلع نامض
 : ليقو ث قرفملا ءاش ثيح : ليقو « هيف همزل دلب يف : ليقو ، همزل يذلا دلب
 نراإف هنم جرخ نإف ى هيف همزل يذلا يف قرف هنم [احراخ رصملا كلذ ناك نإ

 ص رصملا نم هبحاص لحم ىف هقرف ءاش نإ و « هيف ءاش ثمح رصملا يف هقرف ءاش

 اهيف هدجي ملف ةرصبلا ىلإ جرخف يرصبل نيد يف دمحم هنبا ىلإ رفعج وبأ ىصوأو
 لأسيف اهيلإ جرحم نأ هيلع راشأف هيف هرواشف ةرفص ابأ يقلف طساوب هنإ : ليقف

 ةحص هل دجي مل نإف ‘ لجرلا مساب هتوص ىلعأب ىدان الإو هدجو نإف « اهيف هنع
 . هىف بتك و هملع دهشأ و ةقث هعدو وأ هقرف

 نيقفانملا وأ ( نيصاع )اا ( وأ نيكرمشم ) ) ( ك هل زوجت ال نل ىصوأ ناو )

 ( نيطايش ) ااك ( وأ ) نيباعللا وأ اذك ةريبك باحصأ وأ رئابكلا باحضأ وأ
 وأ دسعلا وأ كلذ وحن وأ ( ةكنالم ) )اك ( وأ ) تدرافعلا وأ ةدرملا وأ نجلا وأ
 يصوملا اهتبثأ دق ةيصولا نأل ص نيدحوملا ( ءارقفلا ىلع ) قفنيم ( ف ) ءاينغألا

 سانجالا كلت اهطميهل ذإ احلص اهلهأ يف تفرصف اهلهأ ريغ يف اهفرص يف أطخأو
 طسقلاب امايق « خلا '١ي صوم نم فاخ نمف » : العو لج لاق « ةثرولا الو

 )١( ةرقبلا : ١٨٢ .

 ٤٤٩ ج ) -۔ ١٢ - لينلا - ٢٩ (



 . تلطب : ليقو ، قوقحو ةلصب ينغو كرشمو دبعل تزاج ولو

 قفنيف ىرتشي مرحمل وأ مهدايعأل وأ نييمذلا سئانكل ام اذكو

 ى هلع

 نأ عم اهمومع يف عاونألا كلت ىلع ةقدصلا عرشت مل ذإ نودح وملا ءارقفلا مهو

 وه هانعم لصأ نوكي نذؤي ينفلاو كرشملاك قتشم اهنم وه امب قافنإلا قيلعت
 دصقلاب صاع ىلع وأ هكرشل دصقلاب كرشم ىلع قافنإلاو « كرشلا وهو ةلملا

 تارافكلاو ةقدصلاو ةاكزلا تايآ ىف اك ءارقفلا مومع يف تعرشو ع رفك هنايصمل

 اذك و ص رثكأ وأ ةثالثو نيك رشمو كرشمك نينىمم دارفأ فالخي كلذ ثيداحأو

 مهل تعرش اهنإف كلذ هبشأ امو ى كلذك دبعلاو ‘ آدعاصف ناينغلاو ينفلا
 اك هل ةعابت ءادأ و كرشملل محرلا ةلصو يمذلا عوجك ضراعمل مهددعتو مهصوصخل

 ةيدمتب مهل (قوقح و) محرلل ( ةلصب ينغو كرشمو دبعل تزاج ولو ) : لاق
 ةثرول اثاريم نوكتف (تلطب : ليقو) 0 اهوحن وأ ةنامأ وأ أطخ وأ ةلماعم وأ

 فرصت اهنإف مهل اهنأ نيب مث اهتبثأ ول ام فالخب هل زوجت ال نمل ةقلعم اهقاس هنأل
 . نيبعالل هوطعأ : لوقي مش اذكب تصوأ : لوقن نأ لثم ءارقفلل

 مهدايعأل وأ ) "مهعَبو نيك رشثملا نم مهريغو ( نييمذلا سنانكل ام اذكو )
 فانصأ نم فنصل وأ رمخك يصوملا ىلع يأ ( هيلع قفنيف يرتشي مرحم وأ

 يرتشي نأ وأ كلذ يف قفني نأ ىصوأ يذلا لالحلا كلذ قفني : ليق “ يهالملا
 اهلهأ ريغ يف اهفرص يف أطخأو ىصوأ هنال ث نيدحوملا ءارقفلا يف مارحلا هب
 لعجت ملو ةثرولا يف لعجت مل ذإ حلص كلذ نالو ی طسقلاب امايق اهلهأ يف تفرصف

 نم فاخ نمف » : العو لج لاق ى نيدحوملا ءارقفلا يف لب هب ىصوأ امف

_ ٥٠ ٤ 



 اذكو > هدلب ءارقف ىلع : لبقو ك مهلف ءاملا فلخ ءارقفل نإو

 صخرو هف قعني داعبلا دالبلا نم هوحنو دادغبب مهيلع قفنب ام

 عنام دجو نإ هدلب يف

 . لطابب اهنأل ةيصولا تلطب : ليقو « خلا "ا" صوم
 نوكيل لاب هنرقي نأ ىلوألاف ڵ مومملا ىلع ( ءارقفل ) ىصوأ ( نإو )

 رحبلا ءام ( ءاملا فلخ ) : هلوق ىلإ ءارقف ةفاضإب "رقي هنأ رهظ مث « ةيهامل

 ديفيف هبصنب ال فلخ رجيو اهحتفب ال ةزمهلا رسكب أرقيف بذملا وأ حلاملا

 نيذلا ءارقفلاب « رثألا ه ريبيعتل افدارم نوكف لأب اهديفي اك ةفاضإلاب ةيهاملا

 لهأ وأ ةيقيرفإ لهأ ىلع نوقدصتي ةسوتفن لهأك مهريغل ال ( مهلف ) ءاملا فلخ
 . ةجنط وأ ةنايلب وأ رئازجلا لهأو صقافص وأ ةيقيرفأ وأ ةسوفن لهأ ىلع ةبرج
 ةريزج لك لهأف “ كلذ وحنو ءالؤه ىلع سلدنألا لهأو “ سلدنألا لهأ ىلع

 ( : ليقو ) ؛ نكمي قح ظفحت رذمت نإو ، رحبلا نع ةجراخ ةهج لك مهيزجي
 لامهإب(دادغبب مهيلع قفني ام اذكو ) نكمأ ولو ( هدلب ءارقف ىلع ) صيخرت
 نع ةديعب صوم هدلب ىلإ ةبسنلاب ةيناثلا وأ ىلوآلا ماجعإ و اهماجعإ و نيلادلا

 ةسوفن ىلإ ةبسنلاب سلدنألاك يصوملا دلب نع ( داعبلا دالبلا نم هوحنو ) دادغب
 رثكأو لقأو مايأ ةرشع سلدنألا نيبو اهنيبف هذه اندالب امأو « زاجحلا وأ

 الثم دادغب يف يأ ( هيف قفني ) ديعب عمج دامبلاو امهوحنو رئازجلا رحب ضرعو
 لاضخدإدارملا نأل ى دجوي مل وأ ( عنام دجو نإ هدلب يف صخرو ) هوحن وأ

 فلخ ةيافك مهيفف اودجو انيأف ع ءارقفلا مه ةقدصلا لهأ و ءارقفلا ىلع رورسلا

 .اه رك ذ م دقت ) ( ١
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 هنأب يصوملا ىلع مكحن الو « كلذ ريغ وأ يصوملا لاق اك ةديعب دلب يف وأ رحبلا

 قافنإلاو ةقدصلا ركذ هنآل ى ديعبلا دلبلا وأ رحبلا فلخ نم هركذ ام بجوأ

 امومع نيك رسثملا لثم ةيصولا هل زوجت ال نمل ىصوأ ول هنأ اك نوفورمم هلهأ و الثم

 يصوملا رمأ اك الإ هيزجت ال اهنأ حيحصلاو ى كلذك سيلو نيدحوملا ءارقفل عجرت

 نمو ى هليدبت زوجي الف هيأ ر هيف ىرب هلام ثلث نآل ى ديعبلا دلبلا وأ رحبلا فلخ
 ،هلامثلث يقهيأر نم هل تبث امع هل ةلازإ ليدبتو ى برقألا ةيصو يف اك مثأ هلدب
 اذإو ث مهرمأ ام وحن ىلع اولثتما نإ الإ اوذفنأ مهنأ حصي الو ذافنإلاب اورمأ دقو

 هوذفنأ ول هنإف “ هيف فلتخملا نم ىلوأ هبلع عمجملاو مهيلع قاب قحلاف هومباتي مل

 . ملعأ هللاو هب ةمذلا أربت امنإف يفكي ال هنأب لئاق الف لاق ثيح
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 . . . هثلا لبس ف هسح ام سبح زوح ال

 ( باب )

 هللا ليبس يفو رجألا يف ةيصولا يف

 هجرخأ نإ الإ اضرع وأ الصأ ( هلا ليبس يف هسبح ام سبح زوجي ال )
 فرصت عطقل هنبع ءاقب هب عافتنالا نكمي لام فقو سبحلا ةقيقحو « هتايح يف

 . ظافلأ و“ىلامت هللا ىلإ ابرقت ريخ ةهج يف هعفانم فرصل هتبقر يف هريغو فقاولا

 ةسبحم وأ ةفوقوم يضرأ وأ ‘ تبلسو “ تسبحو « تفقوك : ةحيرص سبحلا
 يراد وأ ، اهتدتبأو « نيكاسمل ةعقبلا هذه تمرحك : ةيانك و ص ةلبسم وآ

 اندنعف ‘ فقولا ىونو نيكاسملا ىلع هب تقدصت : تلاق ولو ى ةدبؤم وأ ةمرح

 نإو ص ةقدص اهنأ رخآلا هجولاو ى ةينلل ةيعفاشلا يهجو حصأ وهو فقو هنأ

 ىلع [فقو نكي مل ص مكيلع تقدصت : ةعامجل وأ « كيلع تقدصت : نيعم لاق

 تلمج : لاق ولو ع ضحملا كيلمتلا وهو هيف حيرص وه ايف ذفني لب حيحصلا
 . هبف هراهتشاو دوصقملاب ءرامشإل حصألا ىلع ادجسم راص ادجسم ناكملا اذه
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 الإ مزلي الو ص ةعفنملا قدصتلاو هيلإ فقوملا سبح فقولا : « جاتلا » يفو

 رارضإلل كرتشم يف زوجيالو « هتفقو دقف "تم اذإ : لاق وأ « لدع هب مكح نإ
 فقو زاجو « داهجلاك ربلا باوبأ نم عطقنم ريغل الإ نوكي الو ى كيرلاب
 ( اندنع ) هتايح يف هفقومل الإ فقولا مسق حصي الو ‘ فالخ هريغ يفو لصألا
 وأ هللا لببسل وأ هللا ليبس ىف اذهب تصوأ : لاق اذإف « ةيبهولا ةضابإلا رشعم

 ءاضق دعب يدارمف اثاريم ناك : تاق اذإو ى اثاريم ناك و « لطب هللا ليبس يف

 كزاج رجألا هوجو نم اهجو ركذ نإو ى هنود وأ ةيصولا يف لاملا ثلثو نويدلا
 وأ داهجلل ءيشلا اذهب تيصوأ : لوقي نأ لثم ى ركذي مل وأ هللا ليبس ركذ

 وبأ لئس : جروملا وبأ لاق : مناغ وبأ لاق ى هللا ليبسل ملعلا بلط ىلع ةقدص

 هلام نم ًاثيش وأ هراد وأ هضرأ لعج نمع هدنع سلاج انأ و هللا همحر ةديبع

 لزنت نأ لبق سبحلا ناك امنإ : لوةي سابع نبا ناك : لاق ؛ هللا ليبس يف اسبح
 رمع نا ركذو 0 سمحلا ضئارفلا تخسن ءاسنلا هروس تلزن اماف « ءاسنلا ةروس

 ينب دوه نم ربيخب اضرأ باصأ هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نأ » : هريغو

 سفنأ طق الام بصأ مل اضرأ تبصأ : لاقف للع يبنلا ىتاف غم اهل لاقي ةثراح
 قدصتف ى اهب تقةدصتو اهلصأ تسبح تثش نإ : لاق ؟ هب ينرمأت فيكف اهنم
 ضرألاو تاومسلا تماد ام ثروي الو بهوب الو اهلصأ عابي ال هنأ «)١' رمع

 نباو فيضلاو هللا ليبس يفو باقرلاو ىبرقلاو ءارقفلا يف هنمث قفني نكلو

 ريغ اقيدص معطي وأ « فورعملاب اهنم لكأي نأ اهيلو نم ىلع حانج ال ى ليبسلا
 . همف لومتم

 ٠ قاحسإ نباو يذمرتلا هاور ) \ (
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 ُآلام لتناتم ريغ رمحأ ميدأ ةعطق يف اهأرق هنأ لجر ينثدح : نوع نبا لاق
 ىنعمو « آلام لتثأتم ريغ رمع نب للا دبع دنع اهتأرق انأو : ةيلع نب ميهاربإ لاق

 كلمتب وأ اهرامث ذخأ يف فارسإلاو ةبغرلاب الام اهنم ذختم ريغ لومتم ريغ
 ص ربيخ ةمينغ نم همهسب اهارتشا هنأ آاضوأ باصأ هنوك ىنعمو ى اهباقر نم ءيش
 . سفنلاب ذخأي هنآل سيفن ديجلا ءيشلا ىمسيو

 ةنام اهب تيرقشاف سأر ةئام يل ناك : قلع يبنلل لاق هنأ » : ةياور يفو

 نأو ص ربيخ يضارأ ةلمج نم غث نوكت نأ لمتحسف ص « اهلهأ نم ربيخ نم مهس

 هذهو ى ربيخ دهش نم نيب قلع يبنلا اهمسق يتلا ماهساا نم مهس ةئام اهرادقم

 يبأ نيا ركذ اهف رمع ةصق تناكو ص اهريغو ةمينغلا نم رمعل تناك يتلا ةئامل

 :يدركلا لاق “ةرعبلا نم عبس ةنس بعك نب دمحم نع فعض هيف دانسإب ةبيش

 ةالص هتافف اموي هيلإ جرخ باطخلا نب رمعل لام هيف ناك ةنيدملا ءاقلت عضوم غم

 تقدصت :هلوق ىنعمو ى ةقدص اهنأ كدهشأ ةالصلا نع غم ينلغش : لاقف ى رصعلا

 بحاص ىبرقك رمع ىبرق ىبرقلاب دارملاو “ اهتتلغب تقدصت وأ اهتسبح اهب
 اهخسنو هيف تدتلك دلجلا ممدألاو « ةمينغلا يف اك قلع يبنلا ىبرق وأ ڵ ءاحربب

 رمع هللا دبع بتك ام اذه ميحرلا هللا مسب : رمع نب هللا دبع نب ديمحلا دبع

 نم هنع افع امف الام لتثاتم ريغ : لاقف ث مدقت ام وحن رك ذف “غمث يف باطخلا نبا

 ى هلمعل اقيقر هرمث نم ىرتشا غم يلو ءاش نإف : لاق ى مورحملاو لئاسلل وهف هر

 ىصوأ ام اذه محرلا نمحرلا هللا مسب : مقرألا نب للا دبع دهش و بقيعم بتك و

 نب ةمرصو اف نأ توملا ثدح يب ثدح نإ نينمؤملا ريمأ رمع للا دبع هب
 يتلا ةئاملاو هيف يذلا هقيفرو ربيخ يتلا ةئاملا ماهسألاو هيف يذلا دلبلاو عوكألا
 اهلهأ نم يأرلا وذ هيلي مث تشاع ام ةصفح كلذ يلت يداولاب قلع دمع هممطأ
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 ةاغبلاو مورلل نودهاجملا هب ىوقتي حالسك زيزعلا دبع نبا هزاجأو

 > امرح نيكتاحلاو دهع نبضقانلا و

 الو “ ىبرقلا يذو مورحملا و لئاسلا نم ىأر ثمح هقفني ىرتشي الو عابي ال نأ

 رّيص دملاب لك آ ىنعمو ى هنم اقيقر ىرتشا وأ لكآ وألك أ نإ هيلو نمىلع جرح

 ريمأ ظفل ليلدب رمع ةفالخ يف ةباتكلاو للم هنمز يف فقولاو « الك آ هريغ

 ص هقدص رمع سبح مالسإلا يف سبح لوأو « رربت ةيلهاجلا سبحي ملو ى نينمؤملا
 ثاريملاةيآب كلذ خسن :سابع نا لاق « هدي ىلع هءارجإ وأ ثراولاىلعرسبحلا هيفو
 نيثلث مهلاومأ نم نوسبحي ثاريملا ةيآ لوزن لبق اوناك سانلا نأ ينمي : تلق

 ء اقلطم ثراولا ىلع سبحلا لطب تازن املو “ هريغ وأ ثراولا ىلع لقأ و رثكأ و

 : رع ٹلا لوسر نع يور اك ثراولا ريغ ىلع ثلثلا قوف ام سبح لطبو

 ةثرولا ءابصنأ ماهسلإ ينمي )١' « ةيصو للا باتك ماهس هيلع عقو اهف سيل »
 ماهس وه ايف تعقو دقف ثلثلا ةيصولا تزواج اذإف ع نيثلثلا يف مهؤابصنأ و

 لوقلل سابع نبا مالك يف ليلد الف « ماقملا ريرحت يف يل رهظ ام اذه « ةثرولا
 لعلو © انباحصأ لوق ناك ولو ‘ توملا دعب وأ ضرملا يف اقلطم سبحلا لاطبإب
 عافتنالا لاط نإ ثلثلا هتعفنم تزواج ائيش سبح اذإ هنأ انباحصأ مالك هجو

 . رجألا هجو نيب ولو هومنمي نأ يضتقي اذه نكل « زجي ملف هب

 ل وأ رجألا هجو نسب لوصألاو ضورملا يف ( زيزعلا دبع نبا هزاجأو )

 نيكرشملا رئاسو ( مورلل نودهاجملا هب ىوقتي ) ليخ وأ ( حالسك ) هني
 لهأ نم وأ ةمذلا لهأ نم ( ادهع نيضقانلاو ) ديحوتلا لهأ نم ( ةاغبلا و )
 بنرأ لثم « نيفلاخم وأ نيقفاوم دبح وتلا لهأ عنمو ةيزجلا عنمكو برحلاك دهملا

 ةالصلا اوكرتي وأ مامإلا هب مهرمأ امم مهمزلي امم اهربغ وأ مامإلا نع ةاكزلا اوعنمي
 يف نسقفاوملا لوخدو ةدرلاو ىنزلاك ( امرح نيكتاهفاو ) “ نبدلا ىف اونعطد وأ
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 نم ةءاربلاو ى اهنع ىلاعت يرابلا ةيؤرك رذملا عطق نم هيف ام وهو نيفلاخملا نيد

 ى هب هيف لخد ام نمي مل نكلو ضقانلا يف لخاد كتاهلاو « مهتمئأ ةيالوو انتمأ

 اوفصتا نيذلاو :لاق هنأك “ ةفص فطع وأ ديك أتلل ريركت فطع ناك هانع نإو

 امهدحأ ىلع رصتقا ولف اكتهو اضقن دحاولا لعفلا نوكي دقو « كتهلاو ضقنلاب

 كصاخ ىلع ماعفطع ةاغبلا ىلع هفطع ناكو ص زاجل رخآلا ىنعم لمشي ام ىنعو

 ص مامإلا هب اودهع ام دهع ضقن نيضقانلاب دارأ هنأك و « زاجل ةاغبلا طقسأ ولف

 اذهو ةالصلا ضقنك اقلطم اه مدلا لحي يتلا يصاعملا ةمرح كته نيكتاهلابو

 لب ص اقلطم سبحلا زيجي زيزعلا دبع نيا سيل و “ اذه لبق هترك ذ ام رخآ هجو

 نم هيف هلاعفأ نوكت لاح يف ناك نإ اقلطم زاج هجرخأو هتايح يف ناك اذإ

 هب ىصوأ وأ رم ام ىلع ضرملاك ثلثلا نم هلاعفأ زوجت لاح ىف ناك نإ و « لكلا

 . ثلثلا نم اهيف لكلا نم هلامفأ لاح يف ولو هتوم دعب امل

 هنإ لقي ملو ءارقفلا ىلع هقيرفتب رمأ مث ليبسلل ىصوأ نم : « رثألا » يفو
 ةفانضلاك هنأ ةرمو “ ليبسلا ام فرمن ال : ةرم يراوحلا وبأ لاقف ةيصولا ضقن

 رب هجول هفرص وأ ءارقفلل هلمج زاجو ى هبف عوجرلا هلو اينغ ولو هيلإ جاتحم

 : ليقو ىرب هجو وأ ءارقفلل هلعج دعب هكلم ىلإ هةدر ال هب ىصوأ ام ىلع هكرتو
 الإ.هثراو هل ضرعتي نأ بحن م هلاحب هكرت نإو « ةيصو ناك اذإ هيف عوجرلا هل

 عنمي ال : يراوحلا وبأ لاقو “ هريغك ليبسلا هجو ىلع هنم لك أي نأ جاتحا نإ
 هتحص يف هب ىصوأ نإ هثروم ىصوأ انك هكرتي نأ راتخاو « دارأ نإ هعيب نم

 ءاج دقو ى هتوم ضرم ين كلذب ءاصيإلا ىلع يراوحلا يبأ مالك : ليق لمحيو

 وأ هتحص يف صقنيو اهيف ديزيو هتيصو نع عجري نأ يصوملل نأ « رثألا »
 . ريقف وأ ينفل وأ رب يف ضرم وأ
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 ناك نإف هثلا ليبس يف يلام نم اذك اولعجا : لاقو رضتحا نمو

 وأ ًامعن وأ انيع ناك نإو س هب نيطبارملا يوقت نسحتسا احالس
 ةقدص وأ ةرمع وأ جح يف وأ هللا ليبس يفف كلذ وح وأ الصأ

 ةلص وأ قتع وأ

 قيرط اهلو قحتست امب لقي ملو اهبهو وأ اهعاب وأ ليبسلل ةلخنب ىصوأ نمو .
 هنأل ءيشب سيل هل ءاصيإلا : ليقو “ كلذ اهعبت ضرألا نم حالص وأ ىسرم وأ

 نم نيرفاسملاو ءاينغألاو ءارقفلل : ليقو ى ةيفاملاك هنإ : ليقو “ قيرطلا
 ذختملا ال قدرطلا يف راملا رفاسملا وه ليبسلا نباو « داهجلا وه للا ليبسو نيملسملا

 نمف لهأ الو هيف لام الو ةجاحل دلب يف ثكم نمو « رصق ولو الهأو اتيب هيف
 . اينغ ولو ليبسلا نبا

 هلوقو ى زيزملا دبع نيا هزاجأ و : هلوق يف لامجإلا ليصفت ( وضتحا نمو )

 هجو نيبي ملو ( ها ليبس يف يلام نم اذك اولمجا . لاغو ) ديق ال لاثم حالسك

 ءانبلاب(نسحتسا) عردلاك داهجلا بساني امم اسرف وأ ( احالس ناك نإف ) لببسلا

 وأ نيدهاجملا ( يوقت ) زيزملا دبع نبا نسحتسا دقف يأ لعافلل وأ لوعفم

 لمجم نأ كلذ نودو ى ودعلل رغتثلا ةمزالم وهو مهطابر يف ( هب نيطبارملا )

 ص مهعفني امو طابرلا وأ دادعتسالا وأ جورخلا لاح يف مهل سابل وأ اماعط

 زئاج كلذ لك ملعلا ةبلط ىلع ةقفنلاك اقلطم رجألا هجو يف قفني نأ اذه نودو

 بساني سيل اع ضورملا نم ( كلذ وحن وأ ذاصأ وأ امعن وأ انيع ناك نإو )
 وأ ةرمع جح ق وأ ) طابرلاو داهجلا وهو ( هللا ليبس يفف ) هتاذب داهجلا

 ( قتع وأ ) ةرمع وأ جح ديرم هب نامي وأ هب رمتعي وأ دحأ هب جحي ( ةقدص
 وأ يصوملا محر محرلل ( ةلص وأ ) ى دبع هب بتاكب وأ قتعيف دبع هب ىرتشي
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 زاج ييح ام هسرفكب نإو ءازجأ لعج هجو يأ يفف اهوحن وأ

 ريغ يف لمعتسي الو كلثلا يفوتسي ىتحف الإو . هيلإف لجأ نإو
 باتكب نإو هل هب ىصوأ ام

 ةيراج ةقدص نوكي ام ىرتشي نأ لثم ( اهوحن وأ ) مملا ةبلط وأ نيكاسملل

 نم ( هجو يأ يفف ) ءام ال ثبح نينمؤملا قيرط يف رئب رفحك هيف هب نامي وأ
 ىنع نإف ث نيملسملا نفسل ىصوأ اذإو ى ( ءازجأ لمج ) ةدابعلا هوجو نم
 ءيشلا بساني اهف لهجي نأ كلذ طباضو « داهجال اوجرخ اذإ اهيف لهج داهجلا

 قرف الإو رجإلا هوجو وأ داهجلا يفف بساني مل نإو « داهجلل حالسلاو سرفلاك

 تزاجو ؛اهيف لعجو لدعلا نوكي ىتح فقو لدملا نكي مل نإو < مهنارقف ىلع
 ص مهل اهنأ هملميو مامإلل اهمفديو مهدوجو رظتنا اونوكي مل نإف ى ةارسشلل ةيصولا
 نم مهنأل نيملسملا ءارقف تيطعأ دحأ مهيف دجوي ملو ادح اهيف دحي مل نإ : ليقو
 . ةارشلا

 بوك رلا وأ لمحلل ةيادب وأ طابرلا وأ داهجلل ( هسرفكب ) ىصوأ ( نإو )

 يق هب ىصوأ ( زاج ) ناك نإ هل ىصوملا وأ سرفلا ( ييح ام ) الثم كلذ يف

 نييعت الب ىصوأ وأ داهجلا يف هبك رب نالفل هتسبح : لوقي نأ لثم نتممل كلذ

 اسبح يرجي وه ( ف ) ثلثلا ىلع ديزي ال ليجات اسبح هب ىصوأ امل ( لجأ نإو )
 نع ديزي لجأ لجأ وأ لجؤي ( الإو ) لجأ نم موهفلا لجألا ىلإ يأ ( هيلإ )
 نمو ؤ ( ثلثلا يفوتسي ىتح ) ربجي هنإ ( ف ) يبح ام : لقي ملو ثلثلا ىلع
 غرفتسا اذإف ث هل ىصوملا نالف يبح ام وأ سرفلا يبح ام : لوقي نأ كلذ

 الو ) ى ايح يصوملا يقب ولو يصوملا ةثرول سرفلا عجر هنم هبوني ام وأ ثلثلا
 نم ( باتكب ) ىصوأ ( نإو ى هل هب ىصوأ ام ريغ يف ) سبح ام ( لمعتسي
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 رهتب نإو هداسفإ هنم فخ نمع الإ عنمي م هف ءىراقل فحصم وأ

 هب عفتني الف عاتم وأ ن اويح وأ ةرحش وأ ىحر وأ بج وأ

 هل نذأي مل نإ هثراو

 ءىراقث ) هعابرأ ةثالث وأ هفصن وأ نآرقلا عبرب وأ ( فحصم وأ ) ململا بتك

 ل ) خسني وأ كلذل يرتشي نأ ىصوأ وأ هب ىصوأف هل كلذ ناك ءاوس ( هيف

 وأ هعيب وأ خسو وأ دادمب وأ ثيولت وأ قيزمتب ( هداسفإ هنم فيخ نمم الإ عنمي

 صربك يدعت ةلع نم فيخ وأ ى هجوب هعيبضت وأ هاطعي نأ دعب هبصغ وأ هنهر

 هنع رم دقو < هتابح يف اسبح هجرخأ نإ الإ ثراو هيف أرقي الو ى ماذج وأ

 ءاوس ثراول هيف ظح ال هب ىصوملا نأ ىنعمب “ ثراول ةيصوال : هنأ قلع

 ةرافكب هل ىصوأ اذإف “ مومعلا يف هلخدي ملو هركذي ملو مومملا ىلع هب هل ىصوأ
 يصوملا نذأ ىرإو ى اياصولا رئاس اذكهو ع ثراول اهيف ظح الف ةيصو يهف
 وأ ىرتشت وأ ةاروتلا هل خسنت نأ ىصوأ نإو « مهلف كلذ يف اوؤرقي نأ ةثرولل

 مهنأل ليجنإلاو ةاروتلا يف كلذ زوجي ال هنأ يدنعو . 3

 اهيف نكي ملو ايهفو ةيبرعلاب اناك نإو ى مهنع العو "لج كلا ركذ اك امهورّبغ

 . زاج لطاب

 لوصألا نم لصأ وأ ( ةرجش وأ ىحر وأ بج وأ رهنب ) ىصوأ ( ناو )

 ( الف ) كلذ وحن وأ نيكاسملل وأ هللا هجول هب عفتني نمل ( عاتم وأ ناويح وأ )
 هريغك عفتنا ىصوأ وأ هل نذأ نإو “ هل صوب ملو ( هل نذاي مل نإ هثراو هب عفتني

 زبوحت انه هل دىفي الو < ثراول ةيصو ال دإ هل نذأ ولو هب عفتني ال : لىقو

 امنإ ناسنإلا نأل « ءيشلا كلذ اوذخأ اوزيجي مل نإ ناك اذإ ديفي امنإ هنآل ةثرولا

 . ازوجي مل وأ اوزوج مهل سيل اذهو هل وه ايف هزيوجت ربتعي
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 نإف ، اهيف نفدي ضرأب نإ اذكو ايح هلعج نإ هريغك زاجو

 . .... « اوس هيف امهريغو هثراوو وهف ًايح اهاطعأ

 هنوك لاح هجرخأو اسبح ( هلعج نإ هريغك ) ثراولل عافتنإلا ( زاجو )

 سيل كلذ نآل ی صوي م وأ عافتنإلا كلذب هل ىصوأ نذأي مل وأ هل نذأ ( ايح )

 نإف ) اهيف سانلا نفدي يأ ( اهيف نفدي ضراب ) ىصوأ ( نإ اذكو ) ، ةيصو
 ثراولا امأ ى ( ءاوس هيف امهريغو هثراوو وهف ) هنوك لاح نفدلل ( اهاطعأ

 لب نيملسملا ةربقم نم هسفن جارخإ وني مل هنألف وه امأو ، ةصو سل كلذ نالف

 الو اهيف نفدي الف الإو هريغو وه اهف كرتشا يذلا سابحألا رئاسك قلطأ
 هتيصوو هتبه يف عجرب ال هنآلف وه امأو “ ةيصو اذه نآلف ثراولا امأ < هثراو

 نإو ص يربفك اهيف نفدأ ينإ : لاق نإ الإ « سانلا رئاسك هريغل يه امنإ هدمب
 . عنملا حيحصلاو “ نالوقلاف سانلا اهيف نفدي نأ هل نذأ وأ ثراولل ىصوأ

 لثم ى هتوم دعبو هتايح يف هسفنل عافتنالا طرتشي نأ افقو سبح نمل زوجيو

 اراد فقو سنأ نأ يور “ اهيف ينونفدأ : لوقيو نفدلل ضرأب يصوب نأ

 ماوملا نب ريبزلا نأ يورو « اهلزن جحلل اهب ارام ةنيدملا مدق اذإ ناكف ةنيدملاب
 الو ةرضم ريغ نكست نأ ةقلطملا يأ- هتانب نم ةدودرملل : لاقو هرودب ىدصت
 راد نم هبيصن رمع نب هللا دبع لمج وقح اهف سيلف جوزبتنغتسا اذإف ىاهب رضم

 ىلع كلذب يراخبلا لدتساو ى هللا دبع لآ نم ةجاحلا يوذل ىنكس رمع هيأ

 ةماع ةعفنملا تناك اذإ امب ديقم وهو ى هفقو نم ةعفنم هسفن فقولا طارتشا زاوج

 ىلع هفقو باتك و ى اهفقو رئب نم برشلاو « ادجسم اهلعج ةعقب يف ةالصلاك

 نيب قرفلاو “ برشلل نازيك و ى اهيف خبطلل ردقو ى امهوحنو هيف ةءارقلل نيملسملا
 . ةصاخلا فالخب ةحابإلا نم هملع تناك ام ىلإ تداع ةماعلا نأ ةصاخلاو ةماعلا
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 نإو ةربقم اهنمثب حلصيو عابت : ليقو اهلف ةربقمل اهب ىصوأ نإو
 اهتلغ لعجتو كسمت : ليقو ؛ هيف اهنمث ليق لعج دجسمل اهب

 ةربقم تسيل ضرألا كلتف اهريغ ( ةربقمل ) ضرألا يأ ( اب ىصوأ نإو )
 ص كلذ وحنو اهيف ءانبللو سرفلل وأ ثرحلل ىقبت ةربقملل يأ ( اهل ) يه ( ف )
 ةارادمو طئاح اهيلع ةطاحإلاك ةربقملا حلاصم ف هئارك و كلذ بالغ لمحتو

 ديرب وأ ص اقيرط اهلعج ديرب وأ « اهيف داسفإلا وأ ةربقملا ذخأ ديرب رابج

 ةربقملا كلت ررسو ى الثم اهيف ىعري نم ىلع امل بقارلا ةرجأو « اهيف يعرلا
 نفدي يتلاف ةربقملا نيبي مل نإو ع هجاتحت وأ ةربقملل لمج امم كلذ وحنو اهبرقو
 مهنم موقلا ىلومو ى اهيف هتريشع نفدت يتلاف نفدم مهف نكي مل نإو ى هؤابآ اهيف

 هتريشع وأ هنابآل ناك نإف ى اهلف هل تومي نم وأ ةدحاو يف هدلو نفد نإو
 يفف كلذ نم ءيش نكي مل نإو ى ةفيلخلا وأ ةثرولا ءاش اهيألف رباقم وأ ناتربقم

 هراد ىلإ برقأ يه ةربقم يف وأ اهيف نفدي نأ ىصوأ وأ اهيف هنفد قفتا ةربقم

 نم امنام اهيلإ هباستنا وأ ةربقم يف هنفد سيلو اودارأ ةربقم يأ يف زوجيو
 تاذلاب ادوصقم سيل و سانلا ةلمج يف ضراع كلذب هعافتنا نأل ى اهيف كلذ فرص

 نفدت نأ ىصوأ ضرأ يف نفدلا نم يصوملا عنم اك عنمي نأ نع الضف ةدح ىلع

 لعج ول معن “ .ةدح ىلع ادوصقم هنفد يف ناكل اهيف نفد ول هنإف « ىتوملا اهيف
 عابت : ليقو ) ص هنم لمجي الف كلذ وحن وأ ءام وأ ريرس يف هضعب وأ كلذ
 نأ لثم افنآ رم ام دح ىلع اهنيمي مل وأ مهل اهنيع دق ( ةربقم اهئمثب حلصيو

 اب ) ىصوأ ( نإو ) “ افنآ ةرم امم كلذ ريغ وأ اهل رجأتني وأ اهب ظفاحي
 هفقسو هيراوسو هردج حالصإ يف ( هيف ) اهعيب دمب ( اهنمث ليق لعج دجسمل
 وأ الكأ ولو هرامع عفانمو ءاملاو رصحلاو ليتفلاو تيزلاو هحيباصمو هضرأ و

 ءاركلا ةلغ ( اهتاغ لعجتو كسمت : ليقو ) ى اهب رممي هنأل هتعمودو ى ابرش
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 هلعج ف صخرو هب صخ هرصح وأ هحابصمل ١ ذكب نإو ‘ هف

 لوأل ١ يف صخرو 4 هسكعك دحسم يف ىلصمل ام لعج ال و دجسمل

 دجاسم هيف ناك نإو هلزنم دجسم يفف ث هنيعب ال دجسمل نإو

 هدحسم يفف

 هانركذ امو هردج حالصإك ( هيف ) اهيف ىنبي وأ سرغي وأ ثرح ام ةلغو

 . افنآ

 هتيز للق وأ هلتف وأ هحابصم تيز وأ ( هحابصمل اذكب ) يصوأ ( نإو )
 لتف وأ هقاقز وأ هللق وأ هباب وأ هتعموص وأ هنحص وأ ( هرصح وأ ) هئام وأ
 صخرو ) 0 هل لمج ام ريغ يف لمجي ال يأ ركذ اب يأ ( هب صخ ) هتيز وأ
 ىلصمل ام لمجي الو ) هضرأو هفوقسو هيراوسو هردج ق يأ ( دجسمل هلعج يف
 دجسملا كلذل ىلصم ناك ولو ىلصمل دجسمل ام لمجي ال اك يأ ( هسكعك دجسم يف

 كلذ دجسمل ىلصمل ام لمجي نأ وهو ( لوألا يف صخرو ) هنحصك هب الصتم
 ضرألا هذهبىصوأ نإو ى هل عبت ىلصمل لصأ هنألو مظعأ دجسملا نأل ' ىلصملا
 ىلصم لمجت وأ دجسم اهيف ىنبي : لاق نإ اذك و ى "رم اك زاج دجسم لمجت نأ
 يف دجسملا زيجأو « رخآلا امهدحأ ضرأ يف لمجي الو ىلصملا اهيف ىنبي وأ
 وأ ةكمل وأ اهتوسكل وأ ةيمكلل وأ ىتوملا نافكأل ءاصيإلا زاجو ، ىلصملا ضرأ
 . اهقيرط

 ( ف هنيعب ) دجسمل ( ال ) نيمم ريغ دجسمل وأ ( دجسمل ) ىصوأ ( نإو )
 :تال هجو الف هديرب نأ يف رهظأ وهف برقأ هنأل ( هلزنم دجسم يف ) فرصيل
 هايإ هئانبب ( هدجسم يفف دجاسم هيف ناك ناو ) “ هربغ يف اوفرصيو هوك رتي
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 نيع نإو ديرأ ثيح زوجو هيلإ برقألا يفف الإو 2 ناك نإ

 فلاخم ىصوأ نإو { هلوصو نم عنم وأ برخ نإ الإ هب دصق

 قفاوم يف هلعج قفاوم هثراوو نيعم ال دجسمل

 يذلا ىفف نادجسم وأ دجاسم هل ناك نإ و ( ناك نإ ) هايإ هترايعب وأ هئابآ وأ

 هلزنم ىلا برقألا يفف توافت نكي مل نإو ‘ ضرفلا ةالصل هيلإ اباهذ رثكأ وه

 دجسملا ( يفف ) دجسم هل نكي ( الإو ) ى هيفف عماج دجسم ناك نإو
 وأيململا دهملا ىلع لحلا هلك كلذ يف ربتعملاو “هنكسم ىلإ يأ ( هيلإ برقألا )

 مسي مل نإ هلزنم جراخ دجسم يق ولو ( ديرأ ثيح زوجو ) يروضملا

 تواست دحاسم وأنادحسم هل ناك وأ « نكم ل وأ دحسم هل ناك ءاوس ًادحسم

 مهف ام حيحصلاو ص الزنم ىمس ولو كلذ زوجي هنأ مهضعب معزو ڵ تتوافت وأ

 ام ( هب دصق ) ادجسم ( نتيع نإو ) : هلوق يف هب حرصو « روكذملا همالك نم
 نم عنم وأ ) هترايع كرت وأ ءانب هل ىجرب الو مده يأ ( برخ نا الإ ) نيع

 يف عضوملل ةمزال ىتمحك ةرضمل وأ قيرطلا عطقل وأ ودملل وأ دمبلل ( هلوصو

 . لل دجاسملا نآل كلذك ءاوه وأ هلهأ نم سمل نمل ةرضم وأ ةلتاق تقو لك يف

 هتفيلخ وأ ( هثراوو نيعم ال ) نتيمم ريغ ( دجسمل فلاخم ىصوأ نإو )
 ( قفاوم ) دجسم ( يف ) هب ىصوأ ام قفاوملا هثراو لمج يأ هلمج ( قفاوم )
 قافولا دجسم يفهفرصي افلاخم هثرومو افلاخم ناك نإ ةفيلخل وأ ثراولا كلذك و

 يف هفرص نإ نامضلاب هيلع مكحيال هنإ الإ هب فرتعي مل ولو « قحلا وه كلذ نال
 ص نوقفاوم هلهأ نأل دجسملل قافولا بسن امنإو ى قافولا دجسم يف ال مهدجسم

 قيرف دجسم يأ ةفاضإلا ريدقت زوجيو « تيأر اك فوذحم دجسم تعن قفاومو
 كلذ وحن وأ نآرقلاو ةضيرفلا ةالصلل تىنب ولو نيفلاخلا دجاسم نآل « قفاوم
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 وأ فلاخ ىصوأ نإو .0 اهتبارق دجسم يفف ةأرها نبعت ل نإو

 { قفاوم يفف ةسينك

 ى سيماودلاك اهنإ : ليق دقو ‘ مارح وه امم هب اوناد ام ةماقإ اهب نودقتعي نكل

 دجسم يف هلمج قفاوملا ردق نإف ى ًافلاخغ ضعبو اقفاوم ةثرولا ضعب ناك نإو

 ولف « رمعي نم ربتعي امنإو “ فالخ دحسم ىمس نإ و « فلالا ىبأ ولو نيقفاوملا

 قافولل ناك نإو “ هبف تفرص فالخلل هلصأ دجسملا و اقفاوم رمعي نم ناك

 نآرقلا ةءارقك هيف مارح ال ال ىصوأ نإ و « هيف فرصي مل فالخلا لهأ هرمميو

 كلذ يف فرص زوجيال ال ىصوأو ىمس نإو « همف فرص ناذألاو ةالصلاو
 . نيةفاوملا دحم ىف وأ زوجي امل دجسملا

 اهيبأ نم ( اهتبارق دجسم يفف ) هل تصوأ ًادج۔م ( ةأرما نيعت مل نإو )
 يدنعو ث دجسملا ةراهعل ةأرملا لهاتت مل ذإ اهتبارقب ربتعت اهمأ نمف نكت مل نإو
 ةالصب ال ه_تالصب يلصت اهنأ ىرت الأ 0 جوز اهل ناك نإ اهجوز دجسم ربتعي

 دحاسم تددعت نإ وأ 0 همفف هتنب وأ هىلإ بهذت دحسمب تفرع نإ و ى اهبأ

 لصاحلاو “برقألا يفف اهلزنم يف نكي مل نإو ى رم اكف ى اهدجاسم وأ اهتبارق
 . افالخو ازاوج لجرلا يف مالكلاك كلت يف مالكلا نأ

 ل ةمصيب وأ ( ةسينك وأ فلاخم ) دجسم () ) قفاوم ( ىصوأ نإو )
 ص ( قفاوم ) دجسم ( يفف) _اهورمهي مل وأ رافكلا اهرمع_ ىوقتلا ىلع سسؤت
 لاق دقو ى قفاوملا دجسم ىف اهفرصب باوصلا ىلإ تدرف أطخ كلذل ةيصولا نأل
 . )١' ةيآلا صوم نم فاخ نم ل : ىلامت

 ٠ اه ركح ذ رم ) ( ١
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 هب نماف هذيمالت وأ همئاق وأ هنذؤم وأ اذك دجسم مامإل نإو

 ربتعا اذك ةفص لهأل اذكو . نيعي مل نإ يصولا توم تقو

 ٠ ذافنإلا تقو ربتعا : لبقو > هت وم تقو

 دجاسمك ىوقتلا ىلع تسسأ دقو رافكلاب ةرومعم ريغ ةسينكل ىصوأ نإو

 ةعاط هجو يف فلاخم دجسمل ىصوأ نإ هنأ يدنعو ى اهيفف ةسوفن يف نيدراولا

 وأ ( همئاق وأ هن"ذؤم وأ ‘ اذك دجسم مامال نإو ) ، هبف فرص نآرقلا ةءارقك

 (هب نهف ) ءاصيإلا لاح دجوي مل ولو ددجتي امم كلذ وحنو ( هذيمالت وأ ) هملمم
 ل نإ يصوملا توم تقو ) امهريغ وأ نذؤم وأ مامإ نم دجملا كلذ يف يأ

 اذإ ( : ليقو ى هتوم تقو ربتعا اذك ةفص لهأل ) ىصوأ نإ ( اذكو ى نيعي
 تقو ربتعا ) اذك ةفص لهألو افنآ مدقت امم هوحنو اذك دجسم مامإل ىصوأ

 يف اوركذو ص روهلا هيلعو « لوألا حيحصلاو ى ريثأت اهل ةمسقلا نأل ( ذافنالا

 وأ اذك و اذك مامإل اذك و اذكب ىصوأ نإو هنأ همفو ى نيلوقلا « ناويدلا »

 مهل نتيبت نإف « زئاجف هيف اوناك نيذلا ذيمالتلل وأ مئاقلل وأ هينابل وأ هنذؤمل

 نم ىلإ نورظني مهنإف كلذ مهل نيبتي مل نإو « كلذ هل هوعفديلف كلذب هل ىصوملا

 ركنأو اذكب نالفل ىصوأ ثروملا نأب ثراو "رقأ نإو « يصوملا تقو يف

 نيبت نإ : مهلوق ىنعمو ى هب لغتشي مل دعب ركنأ نإو ى هبوني ام هاطعأ ةثرولا
 مهوطعأ نينيعم ذيمالت وأ انيعم دارأ هنأ كلذ هل اوعفديلف كلذب هل ىصوملا مهل

 دارأ لب انيعم وأ نينيعم نيبتي مل هنأ كلذ مهل نيبتي مل نإ : مهلوق ىنعمو
 . ةفصلا كلت لهأ ةقسقح

 ءانب دارأ القع هللا لوسر نأ» : سنأ هاور امل ددع الب ةعامج فقو زوجيو
 ء كطئاحب ينونماث راجنلا ينب اي : لاقف راجنلا ينب نم الم ىلإ لسرأ دجسملا
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 اوقدصت مهنأ هرهاظ : ليقف ١' هلا الإ هنمث بلطن ال كلاو ال كلاو ال : اولاق
 لبقي م هبنأ ظوفحملاو « ناتسبلا طئاحلاو ى ينومواس ينونماثو ى هلبقف هب هبلع
 قيدصلا ركب وبأ هنع اهعفد ريناند ةرشعب مهنع هارتشا هنأ دعس نبا ركذ ؟ مهنم

 هنأ لاح لك ىلع ةلالدلا هجوو ى مهنع هلبقي ملف راجنلا ينب نم نْيميتيل ناك هنأل

 . ملعأ هللاو “ مهيلع ركناأل زوجي ال ةعامجلا فقو ناك ولف مه وق ىلع مهرفأ

 )١( يقهيبلاو نابح نبا هاور .
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 باب

 ددشو ص ةلفانب يصويو ةطوحو ةضيرف جحب نأ ملسمل بدن

 كلاه مهكسانم جاجحلا ىضق ىتح هموزل دعب جح كرات لاق نم

 ( باب )

 جحلاب ةيصولا يف

 بطاخ رفاكلا نأ حصألاف الإو عفتنملا هنآل ركذلاب صخ ( ملسمل بدن )

 يأ فاضم فذح ىلع ( ةطوح و ةضيرف جحي نأ ) دحوملاك ةسمخلا ماكحألاب

 طحمو ( ةلفان ) ةجح ( هب يصويو ) ةغلابم وأ ةطئاح ىنممب وأ ةطوح ةجحو

 ح ةيلك ال لك ةثالثلا ىلع بدنلاب كلاف س ةلفان : هلوقو ‘ ةطوح : هلوق بدنلا

 يفو “ هنع جحلاب ايصوم الو جاح ريغ تومي ىتح جحلا هيلع بجو نم كلهي الو
 . رم دق فالخ ناسنلا

 مهكسانم جاجحلا ىضق ىتح هموزل دعب جح كرات : لاق نم ددشو )

 ةالصلا كرت نمك هعضوم نم جحلا هيف لصي ام هل قبي مل اذإ كلاه : لبقو ( كلاه
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 اذإ : ليقو ى هيف ادؤي ام. رادقم ىقبي م اذإ رفكلاب هيلع كحي ادمع
 دقو ى اهكرتب رفكي تامدقم اهنم ةالصلا نأل دشأ جحلا اذه لب “ تقولا جرخ
 ىلع هنأ حيحصلاو روفلا ىلع جحلا نأ ىلع ءانب هلك كلذو ى كلذك جحلا يف لاقي
 نأل٬روهمجلا هيلعو يعفاشلا بهذمو بهذملا وهو جحلا باتك يف رم اك يخارتلا
 « عنام ريغ نم ةرشع ةنس ىلإ للع هرتخأو تس ةنس وأ سمخ ةنس ضرف" جحلا

 ديقف 0ا؛« اينارصن وأ ايدوهي ءاش نإ تميلف جحي ملو تام نم » : لل هلوقلو
 هلوق لوزن تس ةنس ضرف هنذأ ةياورل لديو ى ءاصيإ الب يأ توملاب هكاله

 ةمقلع أرق اك « نيمات اهب اوتنإ يأ اهيف '"'ه هلل ةرمملاو جحلا اومتأو » : ىلاعت

 دعب اياك إ اهمامتإ ىنعم : ليقو “ جحلا اوميقأ و : يعخنلا ميهاربإو قورسمو
 نالاد ثيدحلاو اهليوأتب ةيآلاو ع لبق اضرف اهنأ يضتقي اذهو ى ايهيف عورشلا

 )٢' ي نيملاملا نع ينغ هللا نإف رفك نمو < :ىلاعت هلوق كلذك و ص جحلا ضرف ىلع

 دقو ص هبوجو راكنإب كرش رفك وأ جلا كرتب ةمعن رفك ى رفك نمو يأ

 ىتطي مل نمو ص ةمعنلا رفك ىلع رفكلا ظفل قالطإ نيمدقتملا نم وهو دربملا تبثأ
 كلذ لبق هلع بجو دقو ةلع وأ ضرم وأ ربكل ةلحارلا ىلع هسفن كاسمإ
 طورشلا رئاس هل نكي مل.نإو « ةجحب يصوي وأ اناسنإ آجحي' نأ امإ هيلع بجو

 . جاجحإلا الو ءاصيإلا همزلي مل ةلعلا هذه هيفو الإ

 عادولا ةجح ماع معثخ نم ةأرما تءاج » : اهنع هللا يضر سابع نبا نعو
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 اريبك اخش يبأ تكردأ جحلا يف هدابع ىلع هللا ةضيرف نإ هللا لوسر اي : تلاق

 : لاق ؟ هنع جحأ نأ هنع يضقي لهف ةلحارلا ىلع يوتسي نأ عيطتسي ال

 بوك رملا ىلع تبثي نأ طرتشيو ى انظ ولو قيرطلا نمأ طرتشيو ى ) « معن
 هيلع تبث وأ الصأ هيلع تبثي مل ولف ، ةديدش ةقشم الب ةنيفس يف وأ لمحم يف ولو
 ز جاهلا : ليقو ى هملع بحس م هريغ وأ ضرمل ةديدش ةقشمب ةنيفس وأ لمحم

 اك لاملاب نوكت ةعاطتسالا نأل هريغب عيطتسم هنأل هنع جحي ةنامز وأ ربكل

 يف حيحصلا وأ ضرفلا يف زجاملا بانتسا نإ : ةيكلاملا لاقو « سفنلاب نوكت
 ص لفنلا ف زجاعلا ةبانتسا زاوج كلام بهذمو “ كلذ هل هرك ى لقنلا

 هنبا هنع جحي نأ زوجي : ليقو “ هنع روهشملا وهو “ هوركم : ليقو

 وأ ربكل زجاع ىلع بجت ال هنأ بهذملاو « هريغ هنع جحي الو زجع اذإ لفنلا
 . اقلطم حيحص نع لفنلا جح هركي ال هنأو لبق بجت مل نإ ةنامز

 اذكب تيصوأ ) : جحلاب يأ ( هب ) ءاصيإ ديرم يأ ( ,صوم لوقي ) و
 هنع جحيف ( جحلاب وأ ) هب ىصوأ امب جحلا نم اوباصأ ام هنع جحيف ( جحلل
 هنع جحيف اذكب ينع جحي نأ وأ ، ةرم هنع جحبف ( ينع جحي نأ : وأ ) ةرم

 تصوأ وأ ص ةرمعلل اذكب تيصوأ : لوقي ( ةرمعلا اذكو ) ، اوباصأ ام

 فوطمم ( ايه وأ ) اذكب ينع رمتعي نأ وأ ينع رمتعي نأ تيصوأ وأ ةرمعلاب
 جحلاب وأ ةرمعلاو جحلل اذكب تيصوأ : لوقي ‘ ةرمعلاو جحلا ىلع يأ ةرمعلا ىلع
 : لاق اذإف ص رمتعيو ينع جحي نأ اذكب وأ ى ينع رمتعيو جحي نأ وأ ةرمعلاو

 . ةرمف اذكب لقي مل اذإو “ اوباصأ ام اولعف اذكب

 . يذمرتلاو دواد وبأ و نابح نباو ملسم هاور ) ( ١
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 جحي وأ اضيأ هل رمتعي لف س ةرمع ركذي ملو هب ىصوأ نإو
 ٠ ٠ . . ٠ . نالوق ؟ طقف

 هنإف اججح غلبي وهو هثلثب ةدحاو هنع جحي نأ ىصوأ نإ : « رثألا » يفو

 ةجحىصوأ نإ : رهزألا نعو ى ةدحاو ةحح : ليقو ى يأ ةجح ةنس لك جحي

 نأ اقفتا نإو ‘ ىصوأ اك الإ زجي مل لقأب هنع جحي نم دجوو اذك و اذك اهضرفو

 ملو هب ىصوأ نإو ) “ زاج ائيش هل جاحلا طحي نأو هب تيملا ىصوأ ابب جحي
 : تلع لاق دقو « جحلل ةعبات ةرمملا نآل ( اضيأ هل رمتعي لهف ةرمع ركذي

 ىلع هب ىصوأ يذلا جحلا لمحيف «١' ةمايقلا موي ىلإ جحلا يف ةلخاد ةرمعلا »
 ةرم ةبجاو ةرمعلاو ‘ هدعب وأ هلبق ةرمع نم هل "دب ال ةضيرفلا جحو “ ةضيرفلا

 ةعاطتساب جحلا هيلع بجو نمف ى انبهذم وهو 2 حيحصلا وه اهبوجو و ى جحلاك
 ملف هبوجو دعب زجع زجاع وأ تدم نم هملع بج و نمع نامضلاب وأ لبسلا

 هنأ وأ ضرفلا دؤي ل هنأ اوع دقو جحلاب ىصوأ نإو ص ةرمملابو هب صويلف جحي

 ءانب ( طقف ) هنع ( جحي وأ ) جحيو هل رمتعيلف ةرمعلا عم هيلع بجو نمع همزل
 مل نكل ةبجاوتذاك ولواهنآلو اهبوجو وه دقتعيناك ولو ةبجاو ريغةرمعلا نأ ىلع

 اهودؤي نأ مهيلع بجي مل اهب صوب مل اذإ هيلع ةبجاولا ضورفلاك يهف اهب صوب
 جحلاب ءاصيإلا نوكي نأ بجوم جحلل ةعبات اهنوك سيلو جحلاو ةاكزلاك مهنع

 لباق ىلإ رمتعي ملو جح ولف ى هنم اءزج تسيل و اهن ودب حص جحلا نأل اهب ءاصيإ

 يلوق عم يناثلا يدنع اهحصأ ( نالوق ) هأزجأل كلذك ةرمملا مدق وأ هدمب وأ

 . ةلملا يف ةرمعلا بوجوب

 الو ةيحضب ءاصيإ_ليق-هيلع سيلف هب ىصوأو جح همزل نم : « رثألا » يفو

 . دواد وبأو دمحأو ملسمو يراخبلا هارر ) ( ١
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 جحيلف جح ط اتحال هنيع امو هع ف هن ود تصخو

 . . . ءفاهنم رعولا هب حلصأ ةكم قيرطل نإو هب هنع

 هنوكل وأ ةرمع عم ال هدحو هب ثنح دقو ثنحل جحلا همزل اذإو « ةرمعب

< 
 ةرمعلا تصخ يأ ( هسكع يف هنود تصخ و ) « لكلاب ىصوأ آضيأ هسفن
 هنأل ةرمعلا هعبتتست ال جحلا نأل اتجح ركذي ملو ةرمعب ىصوأ نإ جحلا نود

 ام ( هب هنع جحيلف جح طايتحال هنيع امو ) « اهل اعبات نوكي الف اهنم ىوقأ
 تود نمف اودجي مل نإو ، )دعاصف ةثالث وأ نيتتجح وأ ةجح نم هب اوباصأ

 ليلق اجاح اونتيعي وأ ةجح عم هب ىصوأ ام اونرقيلف اودجي مل نإو “ تاقيملا
 . راتعالا وأ ةرمعلا طايتحال هنيع ام اذك و اذكب جحي لاملا

 قيرطلا نم وأ ( اهنم رعولا هب حلصأ ةكم قيرطل ) هب ىصوأ ( نإو )
 هحالصإنمو “هتهج لمهأ هنم جحي امم ةكم صخي يذلا قيرطلا ينعي ةكم قيرط
 اهقيرطف احلاص ناك وأ اودجي مل نإو ، مهدرط وأ هنع مهلتقو قرطلا عاتطق وزع

 اوحلص.لف آا_لاص اهيلي يذلا قيرطلا ناك اذإو ‘ ىرخأ ةهج نم اهب صاخلا

 مل تإ اهيلإ لصوي اك اهريغ ىلإ لصوي ناك ولو كلذ ليق اهيلإ لصوملا قيرطلا
 نإو ص اديعب ولو حلصأ هتهج نم اهيلإ بك رلا قيرط رّعوت نإو « كلذ اودج
 ءاملل هب اورفح ضرألا تحلص وأ كلذ اودجي مل نإو ‘ ىرخأ ةهج نمف اودج م

 نأ يدنع زوجيو ى قيرطلا حالصإ يف رم ام ةدح ىلع ةكم قيرط يف لقي ثيح

 ص قيرطلا رعو هب حلصي نأ نكمأ ولو ى اهقيرط يف لقي ثبح ءاملل هب رفحب
 [اجاجح وأ اذكب جحي اجاح هب اوناعأ كلذل حتحي مل وأ كلذ اودجي مل نإو

 هب جحي نمل رحبلا يف ابكرم هولعج وأ كلذ ريغ وأ ابكرم وأ آداز وأ اماعط
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 1 . . . . نإو 0 ةدحاوف ةدحاو دجو
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 نم هب رجأتسي يأ ( هب هنع جحي : ليقو ) “ هبيئرو همدخ ةرجأ هنم ىطعيو
 هب نيعأ الإو ةجح مم يقابلا نرقيو ادعاصف ةجح نم اوباصأ ام ردق هنع جحي
 يف فرص اذإف “ هيلإ جاتحي ام هوحنو دازلاب الإ كردي ال جحلا نأل كلذو ، جاح
 جحلل ةكم ىلإ قيرطلا ةفاسم هب عطقت ابف فرص ذإ قيرطلا يف فرص دقف كلذ

 جحلا ركذ هيفاء كلذ وحن وأ هنع جحي نأب وأ ( جحلاب ) ىصوأ ( نإو )
 الو ص ادعاصف نيتجح وأ ةتجح نييعت الو « هب جحي ام ركذ الب ( اذكه )
 وأ ريناند وأ مهارد ددع نم ( ءاش امب اجاح هنع رجؤتسا ) بجاولا جحلا نييمت

 لمج نإ ةفيلخلا وأ ةثرولا هءاش و رقبلاو لبإلاك لاملا عون نم ءاش امبو امهربغ

 ص ةفيلخلا وأ ثراولاو جاحلا قفتا امب لاق هنأك ةيصولا يف نهر وأ هديب لاملا

 نوبحي ال امب الإ جاحلا ةفيلخلاو ةثرولا دجي مل ول هنآل جاحلاب ةئيشملا ؟صخ امنإو

 وأ ةجح ركذ نإو ؛ نالوق لكلا وأ ثلثلا نم هميلست مهيلع بجو هب جحلا
 هعم اوةفتي وأ ءاش امي ددملا كلذ هل جحي نم رجأتسي كلذكف ادعاصف نيتجح

 نإ زع امب لضاف هل رجؤتسا ايلو يصواا ناك نإ : لبقو “ لكلا وأ ثلثلا نم

 يف نيلوقلا ركذ زاج ءيش ىلع ثراولاو ريجألا قفتا اذإ : ليقو ى ثلثلا عسو

 . رثؤملا يبال لوألا بسنو « جاتلا »

 جحي نأل وأ ( جحلل ) هلام ركذي مل وأ ( هلام نم اذكب ) ىصوأ ( نإو )
 يتلاتارابملا نم كلذ ريغب وأ هنع جحي نأ يف وأ جحلا يف وأ يأ ( هيف وأ ) هنع

 دجو نم ريخف دجي مل نإو ةقث انيمأ ( هتفيلخ وأ هثراو مواس ) ددع اهيف سيل

 دجو( نإو ى ةدحاو ) ةجح اناسنإ هب جحم ( ف ةدحاو ) ةجح ( دجو نإف )
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 . . .. ... ... ... ةجح ةنس لك يفف رثكأ

 (ةجح ةنس لك يف ) هنع جحيم ( ف ) ةدحاو نع داز ام يأ اريثك يأ ( رثكأ )

 ححي الو « الفن ادعاصف ةيناثلاو آضرف ىلوألا وُلتلو اودجو ام ددع متي ىتح

 ثالث وأ ناتتجح ةنس ىف عمجي نأب ادعاصف نيتنس وأ ةدحاو ةنس يف كلذ

 الو هسفنب دحاو ماع يف ادعاصف نيتجح هسفن نع ناسنإلا جحي ال اك ادعاصف

 تيملا نع اوموصي نأ مهريغ وأ ةثرولل زوجي ال اكو « هريغبو هسفنب الو هريغب

 كلذك مايأ يفناضمر روهش نم اروهش الو ةدحاو مايأ يف اهضعب وأ ناضمر مايأ

 هتاحح ددع هنع جحي نأ مهضعب زاجأ و . دحأ موص أدتبا دحأ موص مت اذإ لب

 جحي نأ دحاو ريغ زاجأ اك ةارما وا لجرب ةجح لك ادعاصف دحاو ماع يف
 . دحاو ماع يف ادعاصف اناسنإ هسفنل جحيو « الفذ وأ اضرف هسفنل ناسنإلا

 نإف ص ةدحاو ةنس يف نيتيصو ذخأي نأ يصولل زوجي ال : « ناويدلا » يفو

 هنماهوّدري الف مهريغ نم ذخأ دق هنأ ةثرولا ملعي مل نإو ى ةريخألا “در لعف

 وه هل ادب وأ اهوّدرب نأ مهل ادبف يصولل اهوعفد نإ كلذك و ى اهل نماض وهو

 ملو ةيصولا ريغتت مل نإ كلذ ريغ ليقو ى كلذ مهنم دحاو بيصي الف اهدرب نأ

 يف رظني امنإف اولعف نإف ى دحاو ماع يف نيتيصو نيلجرل عفدي الو ى تاقيملا غلبي

 مهيلع ناك نإو “ مهيزجي الف امم امرحأ نإو ى آلوأ مارحإلاب أدب نم الإ كلذ

 . دحاو ماع يف نيلجرل اهومفدي نأ مهل زئاجف نيلجرل ناتيصو

 تإ ةدحاو ةنس لك يف نوكت نأ بحأف جحي ىصوأ نمو : « رثألا ه ينو
 اهب هل جح ولو زوجو ث ةدحاو نم رثك أ ةنس يف زوجي نأ ىف توف فخي ل

 : لنق و 0 فلح ثح نم اهنم هبلع ام ىد ] ثنلحو اهب فلح ن ا و ؤ ةنس ق هلك

 نإو « ةدحا و ق تز وجو > ةحح ةنس لك ف يدؤي : لسقف ا ثنح ثح نم
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 ، ةرثكو ةلق افلتخا ولو ًاصقن هلثم عم كروش لمكت مل نإو

 . . .ةعبس يف ليقو ، قتع يف اذكو ى ةثالث يف صخرو

 هنع نوضقي نم رجأتسا نمو « ءاش ام يضقي نأ هلف اهيف ماقأو ةكمب راص
 ىصوأو نهب ثنح نمو “ ضعب دنع هل زاح ةدحاو وه يدؤيو ةنس ف نيرشع

 . زاج لعف نإو ةنس يف نهل اورجأتسي نأ مهل

 وأ ةجح نع دئازلا يف لكت مل وأ طقف ةدحاول يه ةجح ( لمكت مل نإو )

 ام اودجي مل نإ : ليقو « هنم وأ تاقيملا لبق دجو امم اهب جح ادعاصف نيتجح

 نأ ىلإ هعضوم نم هميقي ام ردقب قيرطلا ضعب نم جحي نم هب رجؤتسا هب لمكت
 نم كسانملا هب لكت ام اودجي مل نإ حبحصلاو « تغلب ثبح وأ كسانملا يضقي

 هلثام نم عم يأ ( اصقن هلثم ) طقف دحاو ( عم كروش ) هلبق وأ تاقيملا

 همف قدصت ام ىلع رصتقيف “ ةصخر هنأل كلذو « نيك رتشم نانثا نوكيف اصقن

 نع دئاز صقنو ى ةجحلا سفن نم اصقنو ( ةرثكو ةلق افلتخا ولو ) ةكرشلا
 نيعأ اودجي مل نإو ى هسفن نع دحاو وأ ى هريغ نع وأ هسفن نع“لك ك اهما
 . اذكب جحو لاملا ليلق جاح كلذب

 رصتقاف عمجلا لقأ ةثالثلا نأل ع ةجح يف ( ةثالث ) ةكرش ( يف صخرو )

 يف نانثا كرتشي هب ىصوأ نإ ( قتع يف اذكو ) “ صيخرت كلذ نال « هلقأ ىلع
 . ةثالث كرتشي نأ صخرو ى ةبقر

 ىلع اسايق ةبقر وأ ةجح يف ( ةعبس ) ةكرش ( يف ) صبخ تلاب ( ليقو )
 تلع هنأ جحلا باتك يف رم اك يدهلا يف ريعب وأ ةرقب يف ةعبس كارتشا زاوج

 ةجحلا متت مل نإف ، ةعبسلا مهددع زواجي الو ةندبلا يف ةعايجلا كرتشت نأ زاجأ
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 . . ةأ رها عم نإو لجر كرتشيو

 رظتناو ادعاصف مهنم دحاو عم ةححلا هب متت - هل نم اورظتنا ةعبس نيب

 اذك و ث لفن وأ ضرف جح 3رم امك اجاح اوناعأ اودجي مل نإو ع كلذك نوقابلا

 اهنود امو ةعبس عمجي نأ ءاينغأل وأ ةجح اوعمجيف اهنود امو ةعبس ءارقفل زوجي

 : لاق نإف ى ةثرولل دئازلاف هب جحي ام ددعو ججحلا ددع نّسع نإو “ لفن ةحح

 ةجحلاو ةرم بجو جحلا نأل ى ةدحاوف ةجحلا وأ ضورفملا جحلا وأ ضرفلا جح

 نيعلا ناكسإو ءافلا حتفب ةلَمف نأل ى ءاحلا ترسك ولو ءاتلاب ةدحولا ىلع لد

 هنأ ىلع ليلد "لد نإ الإ « .ةدحولا عم عونلل نعلا ناكسإ و اهرسكبو ى ةرمل

 . طقف عونلل

 الف هنطو نم هترجأ همسب هلام ثلثو جحلا همزل نم : «_ رثألا » يفو

 زجع نإو “ هنطو نم هيلع ردق نإ مرحلا نم هب ءاصيإلا هيزجي
 ص هلام نم لبق هيلع ردق ولو « هنم هازجأ هب ىصوأو مرحلا نم الإ هنع هثلث

 نإو ى هقيطي ام لعف قاطأو هل ردق نإف ث هب ءاصيإلا هيلعف رقتفا مث همزل نمو
 اهب ىصوأ نإف ى ريثك هل ردق مث هنم هب هل جح مرحلا نم هب جحي ام هل ردق

 تجرخأ ىتح اهنع هلام صقتنف ةماتب ىصوأ نإ و ى اهب ىصوأ امك تذفنأ كلذك

 ةمات هب جرحي يقابلا ناك نإف ى هتايح يف هل هنأ حصيف لام هلخد مث مرحلا نم

 نيلوألا نع رثكأ هلخد نإو ى تفلب ثيح نمف الإو تجرخأ هدلب نم ةيناث
 مهيلعف ةمات هنع ذفنت ملو لوألا نم رثكأ هلخد ام اذكهو ةثلاث ةمات هنع تجرخأ
 هلام همزل له فرمي مل نمو ى ةمات هنع جحي ىتح لام لخد ايلك هنع اوجرخي نأ

 هنم جرخت ام هثلث يف ناك نإف ى هدعب هيف رظني مث هب ءاصيإلا همزل ى ال مأ جح

 .لقألاك تناك هنمفلتخت تناك نإ و « هيلع الف الإو هنع تجرخأ هدلب نم ةحح

 ع لجر مم نإو ةأرما كرتشتو « ( ةأرما عم نإو لجر كرتشيو )
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 . .. . . . . . ىئنخو يبصو دبع ال

 وأ لجر عم وأ ىثنخ عم ىثنخ كرتشيو “ ىثنخ عم ةأرما وأ لجر كرتشيو

 هنآل ةأرملا ركذب ىثنخلا ىلإ راشأو ى ىئنخلاو ةأرملاو لجرلا كرتشيو ع ةأرما
 تزاج اذإو ص ىل'وآلاب ىشنخلا ةكراشم تزاج ةأرملاو لجرلا ةكراشم تزاج اذإ

 بلطي ءاج نمو “ ىلوألاب ىثنخلا اهتك راشم تزاج لجرلا ةأرملا ةكراشم

 لاقي وهف ككيرش ينلعجا وأ ككراشأ لاق وأ « ينك راش : لاق ءاوس 7

 ' كارتشا هنأ ينك راش : هل لمق نمل لاقي نأ اضيأ حصيو ى هريغ عم كارتشا :

 كراشيو ؛ خيشلا لوق هجو فرعتل هل هتركذ امنإ و « حضاو اذهو ى هريغ عم

 لكف نيددعتم نيب ةكرشلا تتبث اذإف الإو < لجرلا عم ةأرملاو ةأرملا عم لجرلا

 ىثنخلا وأ ةأرملا وأ لجرلا كرتشي ال : ليقو ى كرتشمو كراشمو كيرش دحاو

 ث غلاب عم ( يبصو ) “ رح عم ( دبع ) : لاق اك امم ةثالثلا الو رخآلا عم

 وأ لجرلا ةكراشم لوقلا اذه ىلع زجت مل اذإف « ةأرما وأ لجر عم ( ىشنخو )
 ىلع ةقفاوملا اوربتعاو ى ةأرملا عم لجرلا ةكراشم ىلوألاب زجت مل ىثنخلا عم ةأرملا
 امهدحأ عم لخدي نأ نم طوحأ كلذو ع بسنأ هنأل « ؤفاكتلل ادصق اودجو ام

 "روت نيلوق نم افلؤم امالك ركذ هللا همحر فنصملاو ى مامت وأ رخآلا نم صقن

 ةكراشم زاوج ركذ لب ى زاوجلا ثيح نم ىثنخلا ةكراشمب خبشلا حرصي مل ذإ

 مث ص ةأرملل لجرلا ةكراشم زاوج هركذ نم زاوجلا مهفي نكلو ى ةأرملا لجرلا
 عم نإو لجر كرتشيو : لاق هنأك وأ ىشثنخلاو ةأرملا عنم « رثألا » نع ركذ

 وه لوق ىلع ارخآ يلوق طحم و « لوق ىلع ىثنخو يبصو دبع ال لوق ىلع ةأرما
 .قو ى ىشنخلا وأ ةأرملا ةكراشم زوجت : ليق هنأ لصاحلاو ص ىثنخ ال : ىلوق

 يلوق ىلع ارخآ يلوق لمجت نأ زوجيو « كلذب فنصملا حصفي نأ ىلوألاو « ال

 هنأل دبعلا ةكراشم زيجي نم ءاملعلا نم نأل ىثنخلاو ىصلاو دبملا ىلإ ادئاع

 زيجي" نم مهنمو ى رحلا نع دبعلا جح مهضعب زاجأ ىتح بقامي وأ باثي" فلكم
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 كلذك رمتعم عم طقف جح وذ ال لفن يذ عم نإو ث ضرف وذو

 ‘ سنجلا داحتاب حصت و . هسكعك ةرمعو جح عم جح الو هكعك

 يح نع الو ةدحاو هريغو هسفن نع صخش ۔ليق۔ جحي الو

 ك تمو

 ةكراشم هجوو ى لعف ام ىلع بقامي الو هتانسح ىلع باثي" هنأل ىصلا ةكراشم

 نوكي وأ ى ةرم ام ىلع هتيصو اوزيجيف يصويف ازيمم نوكي نأ غلابلا عم يصلا
 هجوو ى ةيقب ىقبتو متي وأ متي الو « هنع هب جحل الام ىطعيف زيمم ريغ وأ ازيم

 . اكلام نوكي هنأب لوقلا ىلع كلمي نأ وأ هديس هل زيجي نأ دبملا ةكراشم

 يذ عم ايس الو ( لفن يذ عم نإو ضرف وذ ) كرتشي نأ زوجي ( و )
 رمتعم عم طقف جح وذ ال ) سكملا اذك و “ضرف نع طابتحا يذ وأ ضرف

 زوجي ال كلذ لك طقف جح يذ عم طقف رمتعم يأ ( هسكعك ) طقف يأ ( كلذك

 زوجي ال كلذ لك “ةرمعو جح عم ةرمع وهو (همسكعك ةرمعو جح عم جح الو )
 ( سنجلا داحتاب حصتو ) ، دحاو يف وأ ءاوس نيبناجلا يف سنجلا فالتخا دوجول

 كلذ لك ص ةرمعو جح عم ةرمعو جحو ى ةرمع عم ةرمعو جح عم جح كلذو

 . زوجي
 نأ امأو ى ( ةدحاو ) ةجح ( هريغو هسفن نع صخش ۔ ليق ۔ جحي الو )

 ليق : هلوق طحمو ى امطق زئاجف ىرخأ يف هريغ نعو ةنس يف هسفن نع جحي

 سال > ةدحاو هريغو هسفن نع صخشلا جح ة ةحص مدع نم هرك ذ ام وه سدل

 ةجح جحف ‘جح هيف متي مل ام ىطعاف هب جحي ام هل متي مل نإ الإ هيلع عمج اذه

 ىلع هلا همشىف هسفنل جحف ىطعي لب ى اضيأ زوجي ال اذه : لسقف « ةك رتشم

 : ليقو “ رثكأو هلضف نم هرادقمب لام هنع ىطعأ نم هللا بسشيو لماك جح

 يف اوفلتخا هنإف ( تيمو يح نع الو ) : هلوق وه : لبق هلوق ةطحم لب ، زوح
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 رثكأب ىصوأ ولو عفد ةدحاو ىمس ايف وأ ثلثلا ف دجو نإو

 . . . ...... ... ... س اهنم

 هسفن نع صخشلا جحي ديرب نأ لمتحيو . تيمو يح نع دحأ جحي نأ زاوج

 جحيف ص هسفن نع هب جحي ام عم هريغ نع هب جحي ام عمجي نأ ةدحاو هريغو

 جحي الو : هلوق وه لبق هلوق طحم نوكي اذه ىلعو « هريغ نعو هسفن نع

 لمح رهاظلاو “ تيمو يح نعالو : هلوقو « ةدحاو هريغو هسفن نع صخش
 لالقتسا مدعل ةجحلا يف ةكرشلا لحم لحملا نآل ى لاتحالا اذه ىلع فنصملا مالك
 ال ام دجوي يصوملا نأ هريسفت امالك انه خيشلا ركذو ‘ هدحو هب جحي امم دحاو

 . حصي مل ضرفو لفن جح هسفنل عمجي نأ يح مار ولف « ةلأسملا يف هريغل دجوي

 ائيش نيمي ملو هب جحي ام مسي مل اذإ هلام ثلث ( ثلثلا يف دجو ناو )
 وأ نفلا اذه لثم يأ نيمم يف دجو نإو : خسن يفو « ثلثلا ىمس وأ جحلل

 وأ لقأ وأ عبرلا وأ ثلثلا نم ( ىمس ايف وأ ) بوبحلا هذه وأ لخنلا ءالؤه

 ةجح لكلا نم جحلا جارخإب كحلا مقو وأ ثلثلا نم رثكأ اوزاجأ اذإ رثكأ
 ةدحاولا ةجحلا نم يأ ( اهنم رثكاب ىصوأ ولو ) اهبف كلذ ( عفد ةدحاو )
 اضرف اهفصن الو الفن الو اضرف اهنووني الو ةدحاو ةجح يف كلذ نوعفدي يأ

 ةين ىلإ كلذ نولكي لب « اذكهو لفنلا ةجحل اهيثلثو اضرف اهثلث وأ الفن اهفصنو
 اهريغبهؤاصيإو اهببقامي يتلا هنآل ةضيرفلا هل نووني مهنأ يدنع يذلاو“يصوللا

 اهنم رثكأ :هلوقب دارملاو “اهربغلو اهل هلام نم جحلل يفي ال ثيح هنم أطخ اهعم

 درج يف ةيرثكألاو ةرثكلا لصأ دوجول عوضوملا ظفللا لمعتساف اهيلع داز ام

 نأ لمتحيو ى اهنم رثكأ لاقي نأ نع الضف ثاهيف ةرثك ال ةدحاولاف الإ وءةدايزلا
 . اهنم رثكأ :لاقي نأ غاسف “لاملا نم هيلإ جاتحت ام ةرثكب ةدحاولا ةرثك ربتعي
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 لك عم نينثا عم ناتبقر وأ ناتجح هل كروش نإو قتعلا اذكو

 ‘ هريةلو هل حص ةدحاو

 دجو وأ ص لقأب باصنو افلأ ال لمجو ةجح ىصوأ نمو : « رثآلا » يفو

 ء هرمأ فلاخي الو اهيف ذفنأ ةدحاو يف هب ىصوأ نإ : لبقف ى هب نالجر امل

 نإو“ غلب ثبح نمف الإو ى اضيأ اهل غلب نإ لضفلاو ةدحاول هنم رجتؤي : ليقو
 لك غلب ام هب هنع جحي هنإف ةريثكب ءيفي وهو ةدحاو هثلثب هنع جحي نأ ىصوأ

 . ةرم ماع

 ىمس ام وأ ثلثلا يف اودجي ملو ادعاصف نبتبقرب ىصوأ اذإ ( قتعلا اذكو )
 ةبقر هل نوقتمي مهنإف ةدحاو الإ لكلا نم قتملا جرحم : ليق اذإ لكلا يف وأ

 يدنعو > جحلا ق ًافن آ رم ام ىلع ايهنىب الو لفن الو ضرفل اهنووني الو ةدحاو

 نيتحح اودجو نإ كلذك و « الفنو اضرف دارأ هنأ اوملع اذإ ضرفل اهنووني

 الفن ىون اذإو ى هنم ذفني ام دجوي ال ضعب يقبو ادعاصف نيتبقر وأ ادعاصف
 ةعاطتسالا ةجح هيلع نوكت نأك ددعت نإو ى هوون اضرف ىون اذإو ط هوون

 لك ] نأب امه ريغو هدحو هيبأ اياصو نم وأ ثنح نم هتمزل وأ نهنمض تاححو

 . اضرف الو الفن اووني مل ىون ام اوملعي مل اذإو “ عيض وأ نهلام

 لككت ام هل دجي نأب ( ناتبقر وأ ) ادعاصف ( ناتجح هل كروش نإو )
 هل كروش نأب ادعاصف ( نينثا عم ) لكي مل امب كروش و ضعب لمك وأ ةدحاو هب

 رخآلا اهيف جحي ال ةنس يف ( ةدحاو ) رثكأو ثالثلا وأ نينثالا نم ( لك عم )

 ضرف وه امك يصوملل يأ ( هل ) كرشلا تناك ءاوس كلذ ( حص ) ى "رم ام ىلع
 كروش اذإ يصوملا ريغل يأ ( هريغل ) حص ( و ) “ هريغ عم كروش اذإ ةلأملا

 هاياصو يف تناك ءاوس : هللا همحر هلوقب خيشلا دارم اذه “ اضيأ يصوملا ربغ عم
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 نكي مل فإ هتقفن تلق جاح هب نيعأ ةكراشم دجوت مل نإو

 ثراولل ذخأ ام در هيلع جحلا رسكنا نإف 2 هثراو وأ يصوملا ثراو

 يف ناك ذإ هلام نم اه ايف هاناصو كارتشا نأ 7 نأ لمتحيو ى هريغ عم وأ

 . ءاوس ةدحاوب في مل اذإ هريغ عم نهكارتشاو نهب

 وأ هلام مدمل ( هتففن تتلق جاح هب نيعأ ةكراشم دجوت مل نإو )

 ولو : لبقو > هيلإ اضرقأ ةنرادم دحم الو هلام نع هعاطقنال وأ هتلاق

 هتناعإ زوجيو « ادعاصف نينثا اونىعي نأ زوجيو ى ةنيادم وأ اضرق دجو

 ىلع عوجرلا دمب نيمي الو ى هلبق وأ زاجحلا يف قيرطلا يف وأ هلحم نم
 ابكرم ولو اهيلإ جاتحي يتلا ةنؤملا ةقفنلاب دارملاو ى كلذب عوجرلا ةنؤم

 جحلا يونيو اهتين ىلع ذخايو ةناعإلا ةين ىلع هنوطمي امنإو ى اسابل وأ
 جحلا باوث سنج نم ءاش امم مهباثأ و لماك جحم هباثأ هللا ءاش نإف هسفنب

 ثراو يآ ( هثراو وأ يصوملا ثراو ) ناملا كلذ ( نكي مل نإ )

 موص مهضعب ةزاجإ ليلدب هثراوك هثراو ثراو نأل يصوملا ثراو

 ثراو نامي" نأ زوح : لىقو > هريغ ن ود ثروملا نع ثراولا ثراو

 هثراول وأ ثراولل ىقبي امب وأ ثراولل كلذب ىصوأ نإو “ ثراولا

 ثراو ظفل ركذب ثراولا ثراو ثراو آامزج هب ناميو « فالخف

 ناعملا جاحلا ىلع يأ ( هيلع جحلا رسكنا نإف ) “ رثكأ اذك و اثالث
 ناك اذإ هلوت نمل وأ هل وه نمل وأ ةفيلخلل وأ ( ثراولل ذخأ ام در )
 ريغ ببسب وأ لهجي وأ دمعب كلذ رسكنا ءاوس “ ام دحأ نم ةناعإ كلذ

 ء هلا نم رمأب وأ رابجك عنام رماب وأ ةرورض ريغب وأ ةرورضب “ دمع
 هكرد.و جحلا فنأتسي نأ هنكمأ ولو درب هنأ مالكلا ىالطإ رهاظو
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 ‘ هبشألا وهو ثراولا لع الو هيلع ةعابت الو ‘ دريال : ليقو

 يذلا مارحإلا جحلاب مرحي نأ ىلع اهب نيعأ هنأل جحو هكردأف هماع نم
 رمأ نم نأ اك ى اهيلع هوطعي مل رخآلا مارحإلاف “ مرحأف هلجأل رفاس

 تإ : ليقو ث احيحص هفنأتسي نأ دجي ال اخسفنم عابف عيبب ادحأ

 نيح ءيش هب هوناعأ امم هل قبي مل ناك ولو هيلع اوك ردي مل جحو هكردأ

 ص هريغ عم هب وأ هب هيف وه يذلا لحلا لصو هنأل ڵ مارحإلا ددج
 : ليق ث اضيأ نالوقلاف ، جحف لباقلا ىلإ كلانه دمقف كردي مل نإو

 .. دري ال : ليقو « درب

 ذخأ نم نأ فنصملاو دعب ايف هنع هللا يضر خيشلا ركذ دقو
 ام ةنسلا كلت يف باصأ نإ هنإف ڵ هيلع ضقتناف مرحأف جحلا ةيصو

 الو لباق نم جحيلف دجي مل نإو “ لعفيلف هجح متيو مارحإلا هيف ديمي
 نامملاو . ها بجاو هملع اذه نأل ص ةثرولا نذإ ىلإ كلذ يف جاتحي

 ىلع الو هيلع ةعابت الو ، دري ال : ليقو ) ص زاوجلاب ىل'وأ ةجحلا ضعبب

 ( هبشألا وهو ) هريغ نع هل هاطعأ نم لك الو ةفيلخلا الو ( ثراولا
 رسكنا وأ ةرورض الب هرسك دمعت نإ الإ هنم بيرقلا يأ نقيتملا قحلا
 رسيلا كب هللا ديري لهف : ىلامت هلوقل دمعلا نم عون لهجلاو “ لهجي هل

 ذخأو يعرش هجو مىلع هوطعأ مهنألو ى )١©0 ي رسعلا مكب ديرب الو

 بهذف هفرصي ىتح ةنامألاك ناكف رصقي ملو دعتي مل هنألو كلذك

 لوآلا لوقلا هجوو ع نامض هيلع نكمي ملف عيضت الب هجح راسكناب

 ( ١ ) ةرقلا : ١٨٥ .

 -۔٤٨٢-



 ةجح عفاد اذكو 2 نمض جح هنم حصي ال ناعملا نأ هل نيبت نإو

 رح نع نذإب دبع جح زوجو 4 ل

 . ةراجإلاك يهف جحلا ممر ىلع لب ةنامأ نكت ملو ةدرجم ةبه اهذخأي م هنأ

 هريغ وأ ةفيلخ اقلطم نيملعملل اذكو ثراولل يأ ( هل نيبت نإو )

 لاح يف وأ ث فلقأ و كرشم اقلطم ( جح هنم حصي ال ناعملا نأ )
 هريغ نع يزجي ال و أ 6 نيعأو هدمس نذإ الب جح دبعك هجح زوجي ال

 نإ غولبلا دمب عاطتس ا نإ جح يبصل يزجي ال اذك و ڵ نبعأف آجح يص

 ينإ : لاق و أ ٤4 غولبلا مدعب مهربخ ملف كلذ هل اورهظ أو اغلاب هونظ

 هتفيلخ وأ همئاق يطعي لفطلاف ( نمض ) اغلاب سيلو ةناعإ هوطعاف غلإب
 ء وه ىطعأ غلب نإو ‘ لفطلا لام ينعأ هلام نم هتلو وأ هوبأ وأ

 : ليقو ص هدعب هلقع ولو غولبلا لبق لعف ام هللا دنع همزلي ال : ليقو
 وه لاق وأ ‘ ممن : لاقف ؟ غلاب تنأ : اولاق نإ الإ هيلع نامض ال
 نامض الو ى غلبي مل ام هوبأ نمض لام هل نكي مل نإو ع غلاب ينإ : لوأ نم
 ص هذخ : هل اولاق وأ هدي يف هل اولعج اذإ هريغ الو هيبأ ىلع الو نونجملا ىلع

 متك اذإ جاحلا هل نمضي هجح زوجي ال نمل يأ ( هل ةجح عفاد اذكو )

 يف هل نوذأملا دبعلا امأو “ هتناعإ يف هلك ةرم ام دح ىلع هةرغ وأ هلاح

 ولو ص جحلا هل حصي ال هنأ ىلع ءانب نامي الف هريغل وأ هسفلال جحي نأ

 اذكو ى هل نذأ نإ هزاوج ىلع ءانب تلق نإ نامي : ليقو ؤ هل نذأ

 ص هل نذأ ولو جح هل حصي ال هنأ ىلع ءانب هل نذأ ولو رح نع جحي ال

 نمم ( نذإب دبع جح زوجو ) : لاق اك رحلا نع هجح زوجي : ليقو
 دبع نع دبع جحي ال اذكو ث رحلاك فلكم هنأل ( رح نع ) هكلم
 جحلا ةروصو ى نذإلاب زوجي : ليقو ص جاحلا دبعلا كلام نم نذإب ولو

٤٨٣ 



 الإ اهنم قفني الو ، لوذع اهيلع دهشيو ، قيرطلا عطقنا نإ لزعتو

 . هرمأ لاثتما ىجتريو اهبر نذإ

 ةجحلا ( لزعتو ) هدبعل ةجحلا باوث هبحاص ديري نأ دبعلا نع
 قيرطلا عطقنا نإ ) هب متت ال امو اهنم يقب امو امهل ام يأ ادعاصف

 ص هريغ وأ قودنص يف نوملعي ثيح نفدتو “ ( لودع اهيلع دهشيو
 نإ هنألو ص اهل ظفحأ ناك ءاعو يف تنفد نإ اهنأل ءاعو الب نفدت الو

 مهيلع ى رأ الو ص ءاعولاب فرعت اهنإف فيرعت الب قفني ام تناكو تطقل

 ءارقفلا ىلع اهتلك الو ( اهنم قفني الو ) ص ءاعو الب اهونفد نإ نافلا
 صوصخ فرصم امهل سيلو “ بر هل فرعي ال يذلا لاملا نم سيل اهنأل

 نإ ( اهبر نذإب الإ ) رظتنيف هريغ نع هجح زوجي نم ىلع اهفرصم نأل
 . ءارقفلا ىلع اهوقفناف قيرطلا عطقنا نإ : هتايح يف لاق وأ ايح ناك

 : ليقو ، هنع جحيف قيرطلا حتفي ناب ( هرمأ لاثتما ىجتريو )
 ! ناويدلا » يف امك مهل نذأي مل ولو قيرطلا عطقنا نإ هنع نوقفني
 . ملعأ هللاو

-٤٨٤- 



 باب

 ةدح ١ و هنع جح هنع هنم جحل ١ ذكب ىصوأ نم

 ( باب )

 نملو 0 اذك نم وأ “ جحلل اذكب ةيصولاو ، هنع جحلاب ةيصولا يف

 هنم عفدت يذلا عضوملا نايبو ى جحلاب ةيصولاو .0 جحي

 ` نميفو جحلا ةيصو تخآ تومو جحلا ةيصو
 ى ريغلا نع جحلا ةيفيكو ى هاطعت

 .اهدقعو جحلاةيصو ذخأ يفو

 يذلاك كلذ وحن وأ جحي نالفل وأ جحي نمل وأ ( جحل اذكب ىصوأ نم )

 اذكب وأ ص هنم هنع جحل اذكب وأ ( هنع هنم ) جحي ريقف وأ جحي ملسملو جحي
 ىلع اذك و اذكب لب ى ةثرولل سل ى مهنم : خيشلا لوق يف ريمضلاو ى هنم جحل

 ص لقاعلا بسلغتل وأ ى ءالقعلا ريغ ةعامجل ءالقعلا روكذلا ةعامج ريمض در يف ةلقلا
 (ةدحاو) ةجح هنم ( هنع ) ت ( جح ) ديبملا ىلع ةقدص زوجي اذك و اذك نأل

_ ٨٥ ٤ 



 جاحل رانيد اذكب نإو ك برقألا : ليقو > يقابلا هثراو لكأو

 , لضف اهب ناك نإو دحاول تعفد هنع مهب وأ هب وأ اهب

 ى ةدحاو بصنو جاحلا وهو لعافلل ءانبلاب وأ ى ةدحاو عفرو “ لوعفملل ءانبلا
 هنم قبي ملو رك ذ ام تقرغتسا ولو ‘ ةدحاو هنع جحي يأ ثينأتلا ءات ردقت الف

 ص ضيمبتلا ىلع لدت « نم ه نأل ( يقابلا هثراو لكأ ) قاب يقب نإ ( و )
 ل يتلا ةيصولا نإ : لبق دقو هلصأ ىلع ثراولل يقابلا ضعبلاو جحلل ضعبلاف
 مل يلا ةيصولا نأ ىلع ءانب ( برقألا ) اهلك أي ( : ليقو ) “ ثراولل يه نيبت
 . ضعب لوق وهو برقألل يه نيبتت

 ع جحي نالفل وأ جحي نمل وأ ( جاجحل ) الثم ( رانيد اذكب ) ىصوأ ( نإو )
 يأ هنع ( هب وأ ) اذكب ابنع ىنكملا ريناندلاب يأ ( اهب ) هنع كلذ وحن وأ
 ىنعم ةاعارمل لب اركذم ادرفم ريمضلا عجر اذك ظفل ةاعارمل سيلو ى اذكب
 ةئام تمصوأ : لوقب نأ لثم ريمضلا ركذ دإ ددعلا ىنعم ربتعب يصوملاف ك ددملا

 دودعملا وهو هنومضم رابتعاب ةئام وه يذلا ددعلا اذهب يأ هب جحي نمل رانيد

 عوجر هيفو ، اذكب اهنع ىنكملا ريناندلاب يأ ( مهب وأ ) اذكب ىنكي دقو
 ليزنت كلذ لمعلو ى ءالقعلا ربغ روكذلا ةعامج ج ل ءالقعلا روك ذلا ةعامج ريمض

 لك يف اهرورجمو ءابلا نع هنع ظفل ريخأتب ( همع ) اهتزعل ءالقعلا ةلزنه ريناندلل

 وأ مهب ينع وأ اهب ينع جحي نمل رانيد ةئامب تمصوأ : الثم لوقب نأب هميدقتب وأ

 نأ لثم ى هل ىصوملا نعهبيصوملاممدقتب وأ اضيأ هبيصوملا ىلع هميدقتب وأ هبينع

 ةدحاوةجح جحو اهلك (دحاولتعفد]ينع اهب جحينمل رانيد ةئامب تيصوأ :لوقي
 جرخ ولف‘ ثلثلا نم هل ةيصووةبهلضفلاوةدحاولا ةححلانع(لضف ا ناك نإو)

 تيصوأ :لوقي نأ لثم ت رثكأ وأ نيتجح ركذ ول اذك و ى هل نكي مل ثلثلا نع

٤٨٦ 



 لطبو > ينع دنع همالك مال كلذك . مهنم يع : : لاق نإو

 هنع اجاح نيع نإو س مهب رخأو مدق نإ قاب لكويو 2 مهنم

 ص اهلك فلألا ذخأيو طقف اهجحي ف ( نيتجح ينع اهب جحي نل رانيد لفلا

 وأ اهنم وأ ( مهنم ينع ) ربيناندلاب يأ ( مهب ) جحي نل تيصوأ ( : لاق نإو )

 جا لو ى جحي يذلاو ع جاحلاك ظافلألا نم :., وحن وأ ريناندلا نم يأ نهنم
 ظفل نإ الإ رم ام ىلع ريخأتلاو مدقتلاب روكذملا وأ ددملا نم يأ هنمكو نالفلو

 كلذ عفدي هنإ ( ف ) اهرورجمو ءابلا نع رخأتم هنم وأ نهنم وأ اهنم وأ مهنم

 لضفلا عجري الو ةدحاو ةجح جحو ةبهو ةيصو لضفلاو ( كلذك ) هل هلك

 ( دنع همالك ماقتل ) ارخآ اهب ملكت يتلا ةيضيعبتلا « نمب ه برقألل وأ ثراولل

 هرتخأ وأ ينع : ركذي مل ول كلذك و ے ( مهنم ) : هلوق ( لطب و 4 ينع ) : هلوق

 نع هوحن وأ مهنم : هلوق رتخأ هنأ الإ اهنم وأ نهنم وآ اهنم وأ مهنم : هلوق نع

 اذكب تيصوأ : لاق هنأل ينع ظفل ركذي مل ولو زاج امنإو « مرورجسو ءابلا
 بصن نإ الإ هلامىلع لمحتو “هلام نم اهديري امنإ لاملاب ناسنإلا ةنصوو « ارانيد

 ال ريمضلا نأ ىفخم ال هنإ مث اوحح : : لاق اذإ هلام نع تلطب امك لطبت ملف الىلد

 ةئامب تيصوأ ةينثت نوكب دقو ليوأتلا بسحو هعجرم بسحي لب هظفل نيعتي
 نهنم وأ اہنم : لاق ولف ى ايهنم ينع ايهب جحي نمل وأ ينع اهب جحي نمل رانيد

 زاجل نانثا مملا لقأ نأ ليوأت وأ امهدارفأ ليوأت وأ امهدارفأ ةعامج ليوأتب

 نم نيع امع وأ ةدحاولا نيع وأ نيعي مل نإ ةدحاولا ةجحلا نع ( قاب لكوبو )
 مهنم هلوق ( مدق نإ ) نيلوقلا ىلع 2 وأ ثراولا هلك أب ادعاصف نيتحلا

 مالكلا مال كلذ وحن وأ اهب وأ ( : هلوق ( رتخأو ) كلذ وحن وأ اهنم وأ

 وحنب مالكلا متخ مل ول و اقلطم .زا : ام رتخأ و “اهنم وأ مهنم : هلوق دنع

 هنع اجاح نيع نإو)“مهنم : هلوق نع “مهب : هلوق وحن رتخأ هنأ الإ مهب : هلوق

٤٨٧ 

 



 ثراولل هعوجر رهظتساو { ىبأ ولو يبح ام هريغل عفدي مل اذكب

 ًرم ام ىلع برقألل وأ

 نأ نييعتلا نمو « يلام نم ينع نالف جحي : لاق نكل ى ةيمك ركذي مل وأ ( اذكب
 ( عقدي مل ) دحاو هل ناك اذإ هنبا وأ دحاو دلو هل ناك اذإ نالف دلو : لوقي

 ريغل يأ ( هريغل ) ةيكلا ركذي مل نإ جحلل يفكي ام وأ جحلل هب يصوملا كلذ
 ةفص هل ثدحت وأ تومي وأ بيجي ىقح هاضر ىجريو بلطيو ( ييح ام ) نبمملا
 جحلا لوبق نم ( ىيأ ولو ) عناملا لاوز جري مل نإ ةدرلاو مكبلاو زجملاك ةعنام

 اذإ يصوملا هركذي مل طرش مهمزلي ال هنإف اذك طرشب وأ ةدايزلاب الإ وأ اقلطم
 ص ثلثلا نع جرخي ملام كلذ مهمزل نيعي مل نإ معن « ةدايزلا الو ةيمكلا نّسع

 تام ىتح ىبأ اذإف « لكلا نع جرخي م ام : لاق ى لكلا نم جحلا : لاق نمو

 نم نيع هنأل مهيلع جح الو اهلك أو ةثرولا ىلإ ةيصولا تعجر عنام هل ثدح وأ

 ةروصلا هذه ىلع نكي مل ولف“ هب هل ىصوأ و هب هل جحي ام نيعو هنع جحي

 جحلل اذكب تيصوأ : لوقي نأ لثم هريغ نوتجحي لب هتوم رظتني مل ضري ملف
 فنصملا ركذ امك ةروصلا تناك اذإو ط نالف هب ينع جحي وأ نالف ينع جحي

 . هلاوز اوجر نإ يبح ام هل اورظتنا عنام ثدحو

 وأ ثراولل ) هسفن ينعي مهضعب رهظتسا يأ ( هعوجر رهظتساو )
 نيبتت مل يتلا ةيصولا يف ( "رم ام ىلع ) تومي ىقح رظتني الو ىبأ اذإ ( برقالل
 اهروص ةلأسم يف فالخلا اذه مدقت « ثراولل : ليقو ى برقألل اهنإ : لبق

 اذه ةتس يبأ نب ورمع نب هللا دمع وبأ تدثأ و < ةماع ةدعاق اهنأ همالك ىف مدقتي ملو

 هللا همحر فنصملا نأ لمتحيف ىبأ يذلا تام اذإ هب لاق هنكل « راهظتسالا

 ثراولل هعوجر ورمع نب دمحم للا دبع وبأ رهظتسا يأ “ توملا دعب هعوجر دارأ

- ٤٨٨ 



 نإ ثلثلا نم هنع جحيو ، عييضت الب ةدملا يف فلت نإ ريض الو

 . . . . ‘ اوجح نإ ال يلع وأ ينع اوحح : لاق

 هنأهلصاح نآل توملا دعب عجري هنأ خيشلا مالك نم رهظي يذلا نإف ى برقأل وأ

 جاجحإ ةثرولا مزلي ل لوبق الب تام اذإف “ تومي ىتح تميملا نع هلوبق رظتنب

 اذإ برقألل هيف "ظح ال اءزج ثراولل عجري هنأ يدنع يذلا نكل « هب هريغ

 ص كرتلا ةلمج نم هلصأ ىلع يقب هلبقي مل اذإف ى هل هب ىصوأ هنآل ى ىبأ يذلا تام
 هئابإ ةدم ( ةدملا يف فلت نإ ) ةثرولا ىلع نامض ال ( ريض الو ) ثراولل ناكف

 . مهنم ( عييضت الي ) هتوم ىإ

 ليقو « زوجي : ليقو « جاحلل ةرجالا عطق يف فلتخا : « رثألا » يف ( و )
 : لاق نإ ) قباسلا فالخلا ىلع لكلا نم وأ ( ثلثلا نم هنع جحي ) و “ ال

 ركذ امم كلذ وحن وأ جحلل اذكب تيصوأ وأ « ىل وأ ( يلع وا ينع اوتجح

 ىرأل « هسفنل هنأ ركذي مل ولو ى جحلل لاملاب ةيصولا ركذ وأ هسفنل جحلا هيف

 الو جحلا نم مهيلع بجو ام ءادأب سانلل ارمأ سيل جحلاب هلام نم ةيصولا

 جحلا نأ ركذي ملو ( اوجح ) : لاق ( نإ ال ) ى لفنلا جح يف سانلل بيغزتب
 نم مهل ام اودؤي نأ جحلاب هنم رمأ اذه نآل « ءيش مهمزلي الف ى هلام نم الو هل
 ى ركنملا نع اوهنيو فورعملاب اورمأي نأ سانلا يصوي امك لفنلا اوجحي وأ جح

 . هلام نم ادحأ نوجحي : ليقو “ راتخملا وه اذه .هللا اودبعيو قوقحلا اودؤيو

 اذك ءارقفلل نالف هب ىصوأ ام اذه : لاق نإ هنأ ريتخاو : « رثآلا » يفو

 تنإو « مهل ينم ةيصو وأ هيف وأ يلام نم : لوقي ىتح تبثي الف اذك نالفلو

 هل جحي نيرشعو مهرد ةئايعبرأ هلام يف اهضرفو ةضيرفلا ةجح هبلع نأ ىصوأ

 لب ى كلذ ينع اولعفإ : لقي مل هنآل ءاملعلا ضعب دنع تبثي مل ربقلا روزيو اهب هل

- ٤٨٩ - 



 نإو نذإب لدبلا زاجوء تعفد مهارد وأ ريناندب ىصوأ نإو

 هب ىصوملا عفد ريتخاو ايب عيب امهريغب

 لثم كلذب مزلتف سانلا قوقح امأو ى كلذ مهمزلي : هريغ لاقو « ينمزل : لاق

 نم : لقي ملو ى اذك نالفل : لاق اذإ : اضيأ ليقو ث اذك نالفل ىلع : لوقي نأ
 وأ ةرافك وأ ارذن وأ ةجح هملع نأ ىصوأ اذإف ع تبثي الف « يلع الو ىلام

 : لىقو ك كلذب يصوأ ينإ : لاق نإ الإ تثب . ينع هوّدأ : لقي ملو كلذ وحن

 هذافنإ بجوي ال “ هنم : لاق نمف ؟ ثلثلا نم جرخي له فالخ هيف امي ةرقأ اذإ

 مزليو هيلع هتبثي « لكلا نم : لاق نمو « هب ىصوأ وأ هذافنإب ىصوأ نإ الإ
 هكرت لمتحا نإف تام مث هلام "كزي مل هنأ هضرم يف "رقأ نمو ى هذافنإ ثراولا

 لكلا نم : لاق نم دنع هدافنإ مزل عببيضتلاب ترقأو الإ و هرارقإل ىنعم الف رذمل

 هلع نأ "رقأ اذإ : ةعامجو بوبحم نا لاق ى هب ىصوأ نإ الإ ى ال : ليقو

 .اهذافنإ مهمزل :ليقو ى اهب ىصوأ نإ الإ مهمزلي مل كلذ وحن وأ ةرافك وأ ةاكز

 6‘تتمي م وأ هنع جحي نم نيع جحلل ( مهارد وأ ريناندب ىصوأ ناو )
 ذقنأ هنأ ةفيلخلا وأ ثراولا ىلعو قدصب اهمفديو ىصوأ اك جحي نمل ( تعفد )

 (لدبلا) غفدي نأ ( زاجو ) ؛ ناكملا اذك و ص ةراجإلا يف لصألا اهنألو ةيصولا
 ذفني نأ ةفيلخلا وأ ثراولل جاحلا نم وأ يصوملا نم ( نذاب ) الصأ وأ اضورع
 تاَكسو نذإ البسكملاومها ردلا لديريناندلا عفد زاجو “مهاردلا و ريناندلا ريغ

 تناك اذإ ساحنلا ةكس اذك و“نذإ الب ضعب نعاهضعب بون اهلك ةضفلاو بهذلا

 نم مهاردلاو ريناندلا ريغب يأ ( ايهريغب ) جحلل ىصوأ ( نإو ) « اهباسحب يرجت
 نأل جاحلل نمنلا عفدو تاكسلا نم امهريغب وأ ( ايب عيب ) ضورملاو لوصألا
 خيشلا راتخا يأ ( هب ىصوملا عفد ريتخاو ) 4 ةرجألا يف لصألا يه ةكسلا
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 . تيملا حالص ىعاريو { لبق نإ امهاوس نإو

 نيملا ىوس يأ ( ايهاوس ) ناك ( نإو ) ص ناك ام انئاك جاحال هب ىصوملا عفد

 اموغخن وأ مهاردلاو ريناندلاب عيب لبقي مل نإو « جاحلا ( لبق نإ ) الوصأ ولو

 جحي نم اودجي ملو الثم مهاردلا وأ ربناندلاب ىس.وأ نإ اذك و « هيلإ نمثلا عفدو

 ةدحلاف الإو نيع نإ هب ىصوأ امم رثكأ مهمزلي الو اهنمث نم نكي امم امهربغب الإ
 جحلا سانلا لوبقل ىعدأ نوكي ابب ( تيملا حالص ىعاريو ) “ "لكلا وأ ثلثلا
 . ملعأ هللاو هطاشنو جاحلا حرفو هنع
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 لصف

 ؟ هالصم نم وأ هربق نم وأ هتيب نم عفدت له

 ( لصف)

 اك حيحصلا وهو ال مأ هل ناك ءاوس ( هتيب نم ) جحلا ةيصو ( عفدت له )

 :لبقو “ تام ثيح نمف الإو هيف تام نإ هنطو يف هتيب دارملاو ؟ ابيرق هركذي

 وأ هدج وأ هيبأ وأ يصوملا نم هل يه نم تيب نم يأ همف تمي مل نإ و هتيب نم

 ‘كلذ ريغ وأ ةلافك وأ رذنب تمزل وأ لفن وأ اضرف هنع جحلاب ىصوأ نمم امهريغ

 امو دازلا هنم نأل ص هنم رفسلا لح وه هراد وأ ناسنإلا تيب نآل كلذو
 نم تيطعأ جحلا ريغل ارفاسم ناوربقلا يف “ينجْسي تام ولف رفسلا يف جاتحي

 تاإو ںهيف هتيب نم : ليقو “ نجسي يف هالصم نم : ليقو “ اذه ىلع نا وربقلا
 نأل ( هربق نم وأ ) ع ةدلبلا هذه تربتعا .اهيف تامو ةدلب هرفس يف نطوتسا

 ى رشحلا موي ماشلا ىلإ رفاسي هنمو “ يحلل تيبلاك ذافنإلا لاح هيف وهو هل جحلا
 ص الثم هتيب يف اعضوم وأ ىلصم وأ ادجسم هتالص عضوم نم ( هالصم نم وأ )
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 اهعفد ححصو ص تاقيملا نود ايف كلذ ريغ نم يزجيو ؛ لاوقأ
 ٠ . . . .. . , هف تمي ل نإو س هتيب نم

 نإف “هنمف ىلصم كلذ لكف هتيب يف ةالص عضوم وأ ىلصم وأ دجسم هل ناك نإف

 نمف ىلصمو ةالصلل هتيب يف عضوم هل ناك نإو « دجسملا نمف هلك كلذ هل ناك

 ىلصملاكو اقلطم دجسملاك هنه جورخلا حجرتي يذلا هالصم ددمت نإو ى ىلصملا

 ىلصم نمف ىلصم هل نكي مل نإو ى هيلإ باهذلا رثكي اممف هتيب يف ام ىلإ ةبسنلاب
 تمدقتو كهنم ناك نإو « عماجلا نكي مل نإ هيلإ برقألا نمف الإو هدج وأ هيبأ

 ص لايمألا نم وأ ىلصملا لدب دجسملا مدقت هنأ الإ ‘ جحلا باتك يف لاوقألا هذه

 نإو « تاقيملا لبق ايف يأ ( تاقيملا نود ايف كلذ ريغ نم يزجي و ؛ لاوقا )
 هنأ حيحصلاو ى هربق وأ هالصم وأ هتيب نم وأ كلذ لبق امم اهومفدي نأ اودجو

 اذإ تيبلا نم ةأدبلاو هلبق عضوم نم اهمفد نودجي عضوم نم اهمفد زوجيال

 نإو“ هيف تام نإ هنطو تيب ( هتيب نم اهعفد ححصو ) : لاق اك هنم اودجو
 مهيلعف ةيصو كلذ نأل هنطو مل عضوم يف تام ولو “ تام ثيح نمف هيف تمي م

 عقو ثيح نم داري نأ رمألا لصأ نأل « هتومب الإ لاثتمالا كردي الو ى اهلاثتما

 نال ( هيف تمي ل نإو) هتيب نم : ليقو “هريغ ىلع ليلد لد نإ الإ ءيشلاب رمألا
 رئاس امأو ى هلآم هنال هتيب نم لقعي كلذو ى اهلاثتما مهيلعف ةيصو كلذ

 ةدامنلا يف ةروصحم الو ةداملا يق ةطبضنم الو هل ىوأم تسيل ةضراعف هعضاوم

 هتىب ريغ يف ىصوأ ولو 4 هتسصوو هلام لحم وه هتيب نآل هتيب ريغ يف تام ولو

 ىلع وه : ليقف «_ كلهأ ةريود نم مرحت نأ جحلا مامت » : افوقوم يورو

 ةينب اهنم جرخت نأ هانعم : ليقو « رادلا نم مارحإلا يف بيغرتلا نم هرهاظ
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 ىتح ةنيدملاب ميعي نأ هيصو وأ هثراول لهف تاجحجب ىصوأ نإو

 ٠ . . ٠ ٠ ء صخرو « ةدش هيف ، اهيضقي

 ق كلذكو > تححح ول : لوقتف ةكم براقت ىح ةحاح وأ رلحتل ال جحلا

 . هب ىلوأ تيملاف يحلا يف اذه ناك اذإف « ةرمعلا

 امهريغ وأ ( هيصو وأ هثراول لهف ‘ تاجحب ) وأ نيتجحب ( ىصوأ نإو )
 صخو ؟ تاقيملا جراخ وه امم اهريغ وأ ( ةنيدملاب ميقي نأ ) هنع جحي نمم

 طقف نيتجحلا يضقي وأ تاجحلا يأ ( اهيضقي ىتح ) اهلضفل ركذلاب ةنيدملا
 ءاتيإو ةالصلا ماقإو » : ىلاعت هلوقك هماقإ يف يأ ( هيف ) طقف اهب ىصوأ نإ
 اذك و “ ( صخرو ى ةدش ) هل ةماقإلا توبث يف وأ روكذملا يف وأ 'ا) ي ةاكزلا

 مقي نأ كلذ نم صخرأو تاقيملا ىلإ عجر مارحإلا دارأ اذإ ىتح ةكمب ماقأ ول

 ص مرحلا يف ءاش ثيح نم وأ نجلا دجسم وأ مارحلا دجسملا نم مرحيو ةكمب
 نيتجحلا وأ تاجحلا نأل كلذو « هيلإ عجرو ةجاحل ةكم نم جرخ ول اذك و

 ص ددمتمل ناك ول امأو ى هبئان هنآل هسفنب وه هنأكف هنع جح نم لكف « دحاول

 ةدحاو لكل مرحي نأ دجي الف هريغل نهضمبو هل نهضعب دحاو نهب ىصوأ ولو
 هبئانلف دحاول ناك امو هالصم وأ هربق وأ اهبحاص تيب نم وأ تاقنملا نم الإ
 هانركذ.ام ىلع اقلطم مرحلا نم وأ نجلا دجسم وأ مارحلا دجسملا نم مرحي نأ

 يصولا وأ ثراولا كح هريغ نع جاحلا مكح نأ ىلع لديو " صخرأ هنأ نم
 نكي مل ولو هريغ نع جاحلا يف تاقيملا نود اهف كلذ ريغ يزجيو : هلوقأ مومع
 . اثراو الو اصو

 ( ١( رونلا : ٣٧ .
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 مل انإو ، هتوم عضوم نم هنع ريس قيرط يف جاح تام نإو
 نم هنع آرئاس اورك أ رثكأ وأ لقأ وأ اموي اوراس ىتح هنع رسي

 عضوم نم اوراس اودجي ل نإو « هنع هنم اوراس يذلا ىلإ عضوملا

 ىلوألا قيرطلا نم نيعجار هيف تام يذلا ىلإ هنع جحلا هنم اوطعأ
 قرطلا تلداعت نإ اهريغ نم وأ

 قرط نم ( قيرط يف ) اقلطم هريغل جحلا ديرم يأ ( جاح تام نإو )
 تراس لب ( هنعرسي م نإو هتوم عضوم نم هنع ريس ) جحلا ىلإ باهذلا
 الوهتفيلخ الو ةيصولا بحاص ةثرو الو هتثروةرجألا دقعي ملو مهتاين ىلع ةقفرلا

 .ىتح)هنع متت ناب ىصوأو هنع هتباين تحص نم وأ ايح ناك نأبةيصولا بحاص
 ىرخأةهج ىلإتراس اهبهو ةقفرلا ريس اوربتعي مل وأ(رثكأ وألقأ وأ اموب اوراس
 عضوم نمةرجألا ةجحلا بحاص وأ بئانلا وأ يصولا وأ ثراولا دقعف تعجر وأ

 يذلا)عضوملا (ىلإ) هيفتام يذلا (عضوملانم هنع ارئاس اوركأ)هتومعضوم دمب
 ىلع اذك عضوم ىلإ ريسي هنأ يوني دحأ عم هل ريسلا اودقع يأ(هنع هنم اوراس

 { اودجي م نإو ) “ جحلا لجأ نم عضوملا كلذ ىلإ ريسلا ةين يهو“تيملا نالف ةين
 عضوملا(ىلإ هنعجحلا هنه اوطعأ عضوم نم) دحأ عم هنع ريسلا اودقع(اوراس

 ( قرطلا تلداعت نإ اهريغ نم وأ ىلوألا قيرطلا نم نيعجار هيف تام يذلا )
 اودجي مل نإ اعوجر وأ ةهجلا كلت ىلإ اباهذ ةفاسملا كلت هنع راست" هنأ هلصاح

 ريسي نأ نسحيو “ هريغ راس وأ هعوجر دعب بهاذلا هنع راس ءاوس “ باهذلا

 ريس ىلإ تقولا كلذ يف ةبعاد ةجاح هل تسيل نم عوجرلا وأ باهذلا يف هنع
 جحلل بهذ نم نأ اك ' زاج كلذك ةجاح هل نم هنع راس نإو ى ةفاسملا كلت
 دق هنأل هنع يزجي رجتلاو جحلا وأ محرلا ةرايزو جحلا. وأ ململا بلطو جحلا يوان
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 ذ ىلوتم لبق هسفن نع جاحلا اهعفد نسحتساو

 الإ هدجي مل عوجر وأ ىرخأ ةهج ىلإ باهذ هل ضرع ول هنألو جحلا ريس ىون
 يفو تم ينلا ةرايز قيرط يف توملاو تاراجإلا يف ةرم ام ىلع ةرجألا درب
 لخاد وأ راتعالا لخاد يفو ى عضوم يأ نم ةرمعلل رجؤتسا اذإ ةرمعلا قيرط

 ذوخأملا ىلع بجوي ملو ( نسحتساو ) « جحلا قيرط يف توملاك غراف ريغ جحلا

 هعمس نمل للع هلوقل ( ىلوتم لبق هسفن نع جاحلا اهعفد ) « ناويدلا » يف اك هب

 صنو « ةمربش نع جح مث كسفن نع جح » : هسفنل جحي نأ لبق ةمربش نع يبلي
 نم : لاق ى ةمربش نع كيبل : لوقي الجر عمس فلع هللا لوسر نا » : ثيدحلا
 : لاق « ال :لاق ؟ كسفن نع تججحأ : لاق ؛ يل بيرق وأ خأ : لاق ؟ ةمربش
 نعجحي نأ لبق هريغنع جحينم نآل يأ ى «0١ ةمربش نع جح مث كسفن نع جح

 ينعأ تسلو “ يهتني الو ركنملا نع ىهنيو هلعفي الو فورعملاب رمأي نمك هسفن
 لبق هريغ نع دحأ جحي نأ زوجيال : ليقو ى حيحصلا ىلع خارتم هنأل يصعي هنأ

 لبق هريغ نع جحلا كرت بوجو نم هرهاظ ىلع ثيدحلل المح هسفن نع جحي نأ
 بدنلا ىلع ثيدحلا لمح هسفن لبق هريغل جحي ال نأ بحتسا نمو ى هسفن

 لبق كريغ نع جحلا كل زوجي ال : لقي مل كلذلو ‘ حلصأ وه ام ىلإ داشرإلاو
 هيف افلتخم هلبقو هملع امم هسفن نع هجح دعب هريغ نع جحلا ناك املو « كسفن

 نمل ةجحلا عفدت نأ اوبحتسا طق جحي مل نمم جحلا رومأب فرعأ هسفن نع جاحلاو

 ةجح ذخأيف ةعاطتسالا مدعل ناسنإلا نع جحلا بجي ال دق هنأ ريغ ى جح دق

 هيبشتلا هيلع هجوتي الو “ جحلا رمأب فرعأ نوكي دق اذهف « ةرجألاب هريغ

 . يهتني ال هانو رمتأي ال رمآب

 . هركذ رم ) ( ١

- ٤٩٦ - 



 ‘ نالوق هسكع يفو ‘ ةأرما نع لجر جح حصو ‘ اهلكأ

 امأ « ( هنمأو هقدص ىجري قفاومل ) اهوعفديل ( ف ) ىلوتم اودجي ( الإو )
 ال جحلا رمأب افراع هنوك و لاملا لك أيو جحلا كرتي ال هسفن يف هنوكف هقدض

 لأسي نم دجيو لأس ءيش ثدح نإو « هروهشمب ناك نإ الإ هيف نوخم الو هلهجي

 . هريغ لعف نم الإو هلعف قدصلاو قدصلا هبف نظي هنوكف هنمأ امأو « زاج

 اودجيل لبقم ماعل اهكرت بجي الو ى ( اهلكأ هنم نمؤي فلاخماف مدع نإو )
 فلاخم مدقيو افلاخم دجوي مل نإو ى هتنامأ ىجرت اقفاوم اهنوطعي لب “ ىلوتم
 يعكرو فاوطلا تمك ر هنع عكري هنأل هدعب وأ مارحإلا عم هردب عفرب ال

 نإو ص مهوحنو ةلزتعملا وأ ةرعاشألا نم هلبق عفرب وأ الصأ عفرب ال لب “ مارحإلا

 ماعل اهوك رتف اقفاوم وأ ىلوتم اودجي مل نرإو “ اودجي ىتح اهوزرح دجوي م
 نإ:« رثألا ه يفو “نيميضم كلذب اونوكي مل ىلوتملا نيمألل ءاجر اهوظفح و لبقم
 '. هرمأ فلاخي الف هسفن نع اجاح ةقث الإ يطعت ال : لاق

 ةأرماو “ لجر نع لجرو ى ىوقأ هنأل ( ةأرما نع لجر جح حصو )
 لوق ؛ ( نالوق ) لجرلا نع ةارملا جح وهو ( هسكع يفو ) ةلثايملل ةارما نع :

 ىلع هللا ةضيرف نإ هللا لوسراي : تلاق معثخ نم ةأرما نأ » : يور امل زاوجلاب

 : لاق ؟ هنع جحأفأ ةلحارلا ىلع تبثي ال اريبك اخيش يبأ تك ردأ جحلا يف هدابع
 نم ةأرما نأ»: ةأرملا نع ةأرملا جح يف ءاجو ى عادولا ةجح يف كلذو 0١١ « معن

 تتام ىتح جحت ملف جحت نأ ترذن يمأ نإ : تلاقف للع ينلا ىلإ تءاج ةنيهج
 تنك نيد كمأ ىلع راك ول تيأرأ > .اهنع يجح معن : لاق ؟ اهنع جحأفأ

 )١( هيلع قفتم .
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 كلذب كلهي الو : ليق س هل رفغتسي الو ص ىلوتم ريغ نع يليو

 معي باطخ اوضقا : هلوق يفو «« ءافولاب قحأ كلاف هللا قح اوضقا ؟ هتيضاق

 ضعب يف لجرلا نع ةصقان ةأرملا نأل عنملاب لوقو ؟ لجرلا نع اهجح معيو ةأرملا
 مارحإو ص قلحت ال ةأرملاو ى ريصقتلا نم لضفأ ابدن قلحي لجرلا نأل كسانملا

 جح حصو ى امم سأرلاو هجولا نم لجرلا مارحإو ‘ طقف اههجو نع ةأرملا

 جح زاجأ لجرلا نع ةأرملا جح زاجأ نمو ى سكعالو ىثنخلا نع لجرلا
 جح زاجأ نمو « ةأرملا نعو ىثنخلا نع ىثنخلا جح زوجيو ى ىلوألاب هنع ىثنخلا

 . ىلوألاب ىثنخلا نع اهجح زاجأ لجرلا نع ةأرملا

 ، هل رفغتسي الو ) هيف فوقوم وأ هنم ربتم نم ( ىلوتم ريغ نع يبليو )
 وأ هنع جوجلا ناك ولو رافغتسالا كرت نم روكذملا ( كلذب كل الو : ليق

 نأ نع الضف اشغ كلذ نوكي ال هنأ ينعي هل رفغتسي هنأ نظي هنع ةجحلا ذفنم

 شغ كلذف ص رافغتسا الب هنع جح نإ : ليقو ى اهب كاهي ةريبك هنإ : لاقي

 ص رافغتسا الب متي جحلا نأ لوألا لوقلا هجوو ى كلاه هل رفغتسانإو ى ةعيدخو

 ى [احمحص هحح ناكل هسفنل رفغتسي ملو ىلاعت هللا رك ذو ىبلو هسفن نع جح ولف

 ملو هل رفغتسي نأ هنع جح نم ىلع بجوي رافغتسالا هنظ سيلو ى همناق اذكف

 يف سيلو “ تابنلاب لامعألا : لاقي نأ نع الضف ى امزج كلذ يف هتين ىلع علطي

 رافغتسالا طرش ىلع اهاطعأ ةجحلا بحاص دارم نأب هل عطقي ام هسفن ءاتفتسا

 ريغ نع ةسلتلاب كلهي الو ص كل اتفأ ولو كسفن تفتسا : لاقي نأ نع الضف

 ص ىلوتملا ريغ نع جحلا عنمي هلئاقو « فيعض لوق وهو ؛ كلهي : ليقو « ىلوتملا
 ىنعم نأل « هنع ةياكح اهنأل رافغتسالاك ةيالو تسيل هنع ةيبلتلا نأ هفعض هجوو

 سبلو “ يتطساوب كيبل كل لوقي هناو هلدب لوقأ ينإ نالف نع كيبل : هلوق
 نإ هنأل هنع جحي الف رافغتسالا طرش نإو ى كلذك هل رفغا مهللا : هلوق ىنعم
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 نع ىصوأ قيرط ف رضتحا نإو هسفن نع جاح هدح ام دحح الو

 . . .. .. ..... ... ... .. اهبحاص

 . اضيأ كلهبف ةعيدخو شغ ناك الإ و ‘ كله هل رفغتسا

 نع موصلا نم ( هسفن نع جاح هدجي ام ) هريغ نع جاح ( دجي الو )

 نع مزاللا موصلا نم وأ هل عتمتلا زيجم دنع عتمت نإ عتمتلل همزلت يتلا ةيحضلا
 رجش نم تابنلا عطق نع وأ مارحإلا يف لتقي ال ءيش لتق نع وأ ىذألا ةطامإ
 وأ رثكأ وأ لقأ وأ شبك نم لام هل نم مزلي امم دب ال لب مرحلا يف هريغ وأ
 ثيح موصلا دجي الو ى هتمذ يف كلذف هنع جوجلا لام نم ال هلام نم ماعطإ

 اعراش تام وأ جحلل ابهاذ ( قيرط يف ) هريغ ةجح ذخآ ( رضتحا نإو )

 يونيولصو ثيح نم هنع متي نأ هريغ وأ هثراو ( ىصوأ ) هل متم ريغ جحلا يف

 نم وأ هسفن ماملا يف كلذ متيو ى ( اهبحاص نع ) : لاق اك لوألا تيملا نع

 نإو ث لباق نم ال ص كلذ هحح يف هنع متي هنإف جحلا يف عرش نإ الإ « لباق

 نأ نم هتركذ امو ع تاقيملا نم اهلك هننس و جحلا ضئارف تدعأ لباق ىلإ كرت

 وهو رهشي مل ولو . وه : هماع يف هك ردي نأ باصأ و هجح دسف نم

 خياشم نع هلثمو “ هريغ نع وأ هسفن نع جح ءاوس “ خيشلل هركذ يذلا

 . « ناوبدلا »

 ىدهأو همتأ هجح دسف نم نأ ليعامسا خيشلا ركذو : « ناويدلا » يفو

 حجري فيك و كلذ ىلع عمجي فيك ذإ فمض هيفو عامجإب لباق نم هداعأو ةندب
 نكي مل كفن ناك ولو هيف هلوخدب همزل دارأ هنإ انلق ول لب ؟ هداسف عم همتي نأ

 ىصوأ اذإو “ هيف عورشلاب لفنلا جح مزلي ال : اضيأ ليق لب ى عامجإب كلذ
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 هع جاجحل هعفدي > لىقو : لوألا ثراول هثرا و لاملا در الإو

 ريفل ىصوأ نإو ع هل ضقني ال مهثروم رجأتسا امب لوآلا نع اوجح ةثرولا
 لوآلا ةرجأ نم يقب نإف « وه هعم دقع وأ ةرجألا ثراولا هعم دقعو ثراو

 ثراول الو ةجحلا بحاصل ال جحلا ىلع ةرجألا ذخأ يذلا ةثرول وهف ءيش

 يفف لوآلا ةرجأ ىلع داز نإ و « ناك نإ اهبحاص وأ هثراول : لبقو ى اهبحاص

 . هلك نم ىناثلا تمملا لام

 اهنيضف ث جحي نأ لبق جاحلا تامو ةجحلا يصولا ذفنأ نإ : « رثآلا » يفو

 ‘ ةثرولا يأر الب اهاطعأ نإ إ يصولا ىلع : ليقو ى هثراو اهمتي وأ ع هلام ىف

 هتفيلخ وأ ( لوألا ثراول ) هتفيلخ وأ ) هثراو لاملا در ) اهب يصوي ( الإو )
 لقأب هعم اودقع نإو ( هنع جاح ) هتفىلخ وأ هثراو هلك ( هعفدي : ليقو )

 . نالوقلا اتيم ناك نإ هثراوو ايح ناك نإ ةجحلا بحاصل وأ مهل يقابلاف

 ص هريغ رجأتسا اذإ ريجآلا كح يف ةراجإلا باتك يف فالخلا مدقت دقو
 همزليو دقعلاب اهكلمي نأ هبف ام عسوأ و ةرجألا ريجألا كلمي ىتم فالخلا مدقتو

 نع جحم نأ همزلىف هريغ هقفني الو هريغ قفنيو ةاكزلا همزلت هملعو ى ا

 نكل جحلا اهب عاطتساو جح ريغل تناك نإ هسفنلو جح ةرجأ تناك نإ اهبحاص

 نإو ى ةرحألا هنم ذخأ ام لمعل هنع دعق نإ ادحاو آلوق جحلا ريخأتب كله ال

 . لاملا درب الو اهب صويلف تام

 رادقم الإ ائيشلاملا يف عنصي ال : لاق نم مهنم نأ جحلا باتك يف اضيأ رمو
 ال جحلا نآل ص جحي ىتح ءيش ةيصولا يف هل سيل : لاق نم مهنم نأو « هئانع
 . هماتب الإ حصي

 مل نإو ى ةيصولا بحاص نع جحي نمل صويلف رضتحا نإ : « ناويدلا » يفو
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 ال اهدر هيلإ بلط مث ثراو نم جح ةيصو ذخأ نم : ليق

 ام هنيعب ماق نإ صخرو س لصت ىتح اهنمض الإو 2 هنم اهذخأي
 ةمزال وأ ةلفان عفد زاجو ص كله نإ هلدب وأ هتميق ال هاطعأ

 اهتيمست الب ةدحاو عفدو هسكعك ةضيرف لبق ثنجب

 لوآلا تيملا ةثرو ىلإ لاملا اودرب نأ هتثرو ىلعف ةيصولا لكأ دقو صوب
 مل نإو ؤ جحي نمل لاملا اوعفد وأ هنع اوجح هب ىصوأو هلكأي مل نإف

 ص هنع جحي نمل اهنوعفديو ةثرولل ةيصولا نودريو ‘ مهيلع ءيش الف صوب
 ذخا نم : ليق ) ؤ هنع جحم نمل اهنومفدي نكل و ؤ“ نودري ال : لىقو

 اهدر هيلإ ) اهذخآ ( بلط مث ) ةفيلخ وأ ( ثراو نم جح ةيصو
 وأ ثراولا كرتي ( الإو ) ص ةفيلخلا وأ ثراولا ( هنم اهنخاي ال

 ( لصت ىتح ) هنامض يف ناك ( اهنمض ) اهذخأ لب هنم اهذخأ ةفيلخلا

 جحي نم اهئاطعإ لبق عييضت الب تعاض ولف ڵ جحلا متيو اهب جحي نم
 هنيعب ماق نإ ) نامض هيلع نوكي ال نأ ( صخرو ) اهئاطعإ دعب وأ
 نإو ث اهدر دعب عض نإ الإ ( كله نإ هلدب وأ هتميق ال هاطعأ ام
 هل رهظ رمأل اهدر نإو “ نايضلا مدع يف صخرب مل ةميقلا وأ لدبلا در

 اهدرف هجح بارب وأ جحلا نم عنام هيف ثدح رمأل وأ اهذخأ نميف

 . نمضي مل هنم

 يح وهو اهبحاص قاطأ ام وأ اهب يصوأ ةجح ( عفد زاجو )
 ( هسكع ) زاوج ¡ ك ةضيرف لبق ) هريغب وأ ( ثنحم ةمزال وأ ةلفان )

 ( اهتيمست الب ةدحاو عفدو ) ‘ لصألا وهو ةلفان لبق ةضيرف جح اوهو
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 . ُ . ے .

 . لباق يف ىرخاو ماع يف اضيا

 ماع ( يف ىرخأ ) عفد ( و ص ماع يف اضيأ ) لفنلا وأ ضرفلا مساب

 ايح جحلا بحاص ةين يزجتو “ الفن وأ اضرف اهل ةيمست الب ( لباق )
 ىلاعت للاو ملمي مل اذإ لفن وأ ضرف ةين الب هنع جحي نم جحيو اتيم وأ
 . ملع ]
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 لصف

 . . . ض هريغ ةجح ذخأي ال نأ لقاعل يغبني

 ( لصف )

 ناك ةرجاب اهذخأ اذإو < ةرجأب ( هريغ ةجح ذخاي ال نأ لقاعل يفبني )

 يغبني الف ص جحلا رمأ مظعل كلذو ى مهقازرأ يف كرابي ال : مهيف ليق نيذلا نم

 نوكينأ امأو ى ايندلا عاتم نم ةرجأب فرصنيو هسفن كرتيو هريغ نع جحي نأ
 الب هللا هجول هتبارق نم دحأ وأ همأ وأ هيبأل وأ ىلوتمل جح مث هسفنل جح دق
 نأ ربخلا يف ال رظن كلذ يفو ى يورخأ باوثب فرصني ةلصو فورعمف ةرجأ

 ى اهبدؤمو اهذفنمو اهب يصوملا : ةثالث ةدحاولا ةجحلاب ةنجلا لخدي العو لج لا

 ىلوتم ريغ هنع جوجحملا ناك اذإ ههرك امنإ كلذ هرك نم دارم نأب باجي دقو

 اذإ اهب ةنجلا لخدي امنإ ايدؤم نأب وأ ى ثيدحلا يف ةنجلا يصوملا لاخدإ ليلدب
 يف هبوني امو ةلحارو اداز هوطعأ وأ الصأ ءيش ةحنم الو ةرجأ الب اهتجح

 . ةثرولل يقابلاو طقف قيرطلا
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 كل اهتعفد نالف ةيصو هذه : لاق هتفيلخ وأ هثراو هل اهعفد نإف

 فوطتو تافرعب فقتو تاقيملا نم مرحتو هنع جحت نأ ىلع

 همزل كلذ ىلع اهلبق نإف ، يهنملا بنتجتو رومأملا لعفتو بجاولا

 امهنرقي الو جحل ةرمعب عتمتي الو ى اهمتي نأ

 ةرجأ نم ىطعأ ام جاحالو هبحاصل جحلا رجأ له : جحلا باتك يف مدقتو

 وأ هثراو هل اهعفد نإف ) ؟ خلا ةناعإلا رجأ اهبحاصلو جحلا رجأ وأ اهيطعأ اذإ

 اهتعفد ) فرعي امب هفرعيو نالف نبا : لوقيو ( نالف ةيصو هذه : لاق هتفيلخ
 لكلدي هنع جحت : هلوق نم لدب ( تاقيملا نم مرحتو هنع جحت نأ ىلع كل

 لعفتو “بجاولا ) فاوطلا ( فوطتو تاف رعب فقتو ) دعب هفطع ام رابتعإب

 يهن وأ ميرحت يهن هنع ( يهنملا بنتجتو ) بدن رمأ وأ بوجو رمأ ( روماملا

 انع لأسي" هقنع يف ةنامأ اهنأل ( اهمتي نأ همزل كلذ ىلع اهلبق نإف ) ى هيزنت
 وأ ص نروملسملا جحي اكثهل جحت نأ ىلع كل اهانعفد ¡ لوقي نأ هلو ى ةمايقلا موب
 ص مالسإلا ةجح وأ ى نوهسملا لعفي ام لعفت وأ ص هب رومألا جحلا

 فالخلا لخدي الئل هرمأي نأ يفبنيو ى أزجأ هادأف جحلا الإ ركذي مل نإو
 مل نإو اهطرش ذإ امزج دقملا يف ةلخاد نوكتف جحلا بحاصل همزلت له

 ربق ةرايزب هرمأي نأ يفبنيو ى ال : ليقو ؟ رمتعي نأ همزل : ليقف « اهركذي
 اهطرتشي مل اذإ اهموزلب لئاق الو « همزلي مل دقعلا يف هرمأي مل نإ هنآل قلع يبلا
 نأ هريغ جحل وأ تيملل طوحألاف « ينرزي ملو جح نم ينافج : ربخلا ءاج دقو
 اهركذي نأ ذفنملل طوحاألاف ركذي مل نإو ى ادحاو الوق ىدؤتل ةرمعلا رك ذي

 . امزج ىدؤتل

 اهنرقي الو ) هلف اهريغ يف امأو ‘ جحلا رهشأ يف ( جحل ةرمعب عتمتي الو )
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 ص لباق نم هداعأو همتأ هيلع دسف نمو س كلذ ىلع .اهذخأ نإ الإ

 . .. . . ء نالوق اهئازجإ يفف نذإ الب عتمت نإو

 كلذو “ نرقلا وأ عتمتلا نم روكذملا ( كلذ ىلع ) ةجحلا يأ ( اهذخأ نإ الإ

 رسيتسا ام ةرافك هلعرف عتمتلاو “نرقي الف هدحو ضرف لك لمعي نأ لصألا نأل

 هل : ليقو ى ءيش لدك أ لمعي نأ هبلع امنإو ى ةرافك هيلع ام لعفي الف يدهلا نم

 ريمضلا دارفإ يفو “ عورشملا جحلا عاونأ نم هلك كلذ نال « نرقي وأ عتمتي نأ

 دتشت مل ولو ةرمملا موزلب لوقلا ىلإ حيولت ةجحلا ىلإ دئاعلا اهذخأ يف يصتلا
 . هيلع ةرمعلا طارتشا عم ةجحلا ذخأ ديرب نأ لمتحيو

 ىدهأ وهلامعأ نم يقب ام لممي نأب هماع ىف ( همأ ) جحلا ( ( هيلع دسف نمو )

 صخو هتمذ يف وهو هدعب وأ ( لباق نم ) جحلا يأ ( هداعأو ) ريعب وأ ةرقب

 دعي مل ولف الإ و هيلع اوعسوب مل نإ لباقب هيلع كحي هنألو ىلوأ هنآل ركذلاب الباق

 لعف ام ةداعإ كردي ال ناك نإ كلذ لملو كلذ هافكل اهب ىصوأ دقو تام قح

 كلذ كردي ناك نإو ى هداسف دعب لباق ىلإ كرتلا دمعت وأ فوقولاو هماع يف

 اضيأ يدنع يذلاو ى « ناويدلا » خياشمو خيشلا لاق اك ى هيلع ةداعإ الف هلمفف
 خياشملاو خيشلا توكسمهل لديو ى الهج وأ ادمع هدسفأ نإ الإ هبلع يده ال هنأ

 نم هديعيو هبلع يده الف بلاغ رمأ وأ ةرورضب هدسفأ اذإ امأ و ‘ يدهلا نع

 ةرمملا متأ نإو ص كانه هرحنيلف هدرب الف يده هعم ناك نإ الإ هدعب وأ لباق

 دسفأ نكف اهدحو وأ اضيأ اهدسفأ نإ و “ لباق نم جحو هتزجأ جحلا دسفأو

 هيزجت : ليق ؛ ( نالوق ) ةجحلا يأ ( اهنازجإ يفف نذإ الب عتمت نإو ) “ جلا
 ء لصألا فالخ هنآل هيزحم ال : ليقو ت هنودب نوكي اك عتمتي نوكي جحلا نأل

 سراذهو « هازجأو هل هرك نرق نإو ى غتمتم الو نراق ريغ جحلا ةداعإ هيلعف

 ص عتمتي : لاق نم امأو “ عشتتيال : لاق نم لوق يف نالوقلا
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 امهفرعب مل نإو : هوبأف الإو س اهفرع نإ ةنالف نبا نالف نع 7

 هاونو اهبحاصف هيسن نإو ةيصولا بحاص نالف ىلع ىبل

 ليقو “ ةقشم هيف نآل هرك ولو نرقلا هأزجأ امنإو « هدنع يزجم هنإف ءاش نإ

 نم هعنم نإو ث نيعوبسأ فوطيو نيعوبسأ ىمسي ناك نإ الإ هيزجي ال : اضيأ
 نإ يأ ( اهفرع نإ ةنالف نبا نالف ىلع يبليو ) ادحاو الوق عتمتي الف عتمتلا
 كحل شارفلاب هابأ نوكي دق هنإف ى بآلا فالخب امزج ةدلولا اهنأل اهمسا فرع

 ص اهمأ ىلإ اهنع جح نإ ةأرملا اذك و هتجوز تناخ هريغ ءام نم وه امنإو عرشلا

 مساب زيجأ و هيبأ مسا يأ ( هوبأ ) وه هركذي يذلا ( ف ) اهمسا فرمي ( الإو )
 همساب ( ةيصولا بحاص نالف ىلع ىبل اهفرعي مل نإو ) همأ مما فرع ولو هيبأ
 : لوقي هنأ درب ملوةيصولا بحاص ينعيهنأ ينمي ىلوأ مسالا و«حدملا بقل وأ هتينك وأ

 نإو ) “ ءاش نإ ةيصولا بحاص : كلوق نودب هركذي لب ةيصولا بحاص نالف

 : لوقي نأب ( اهبحاص ) ركذيم ( ف ) هبانم بوني امو همسا يسن يأ ( هيصن
 ص مسا ركذ الب هاون نإو ى ( هاونو ) اهب يصوملا ىلع وأ جحلا بحاص نع كيبل

 ةيبلتلا ةين الإ هنم نكي ملو هب يصوملا الو ةجحلا بحاص الو هنع بوني ام الو

 ىلع صنلا درب مل اف ى تاينلاب لامعألا امنإ : حص دق هنأل ى يدنع هازجأ هل
 اذإ اذكو « هلك كلذ يف لجرلاك اهنع جوجحملا ةأرملاو ى بجي مل ظفلتلا بوجو

 بسني نأ زوجي ال هنأ كلذ يف يدنع يذلاو ى ةيح ةأرما وأ يح لجرنع جح

 ص هريغ يف الو جحلا يف ال بأ ال تناك وأ ناك نإ الإ مألا ىلإ ةأرملا وأ لجرلا

 ص همأ ىلإ ناسنإلا ةبسن نع يهنلا درو دق هنآلو « هل بأ ال نم رامش كلذ نال
 :لوقن ال ى بيغلا فلكن الو هشارف نم هنأو ى نالفل نبا رهاظلا يف هنأ يفكيو
 ماكحالا نم هريغو ثاريملا نم مظعأب كلذ سيلو ى اهجوز تناخ همأ لمعل
 ءام نم ناك ولو ى ثيدحلا كحي شارفلل هنبا وه اضيأو ى رهاظلا ىلع ةيراجلا
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 هسفنل هأزجأ هرخآ ىلإ همارحإ ءدب يف هسفن ىلع ىبلو هكرت نإو
 ربتعا دمعت نإو هسفن ىلع ىبلش هيلع ادب نإو { لباق نم تيملل ديعيو

 أزجأ هلام نم هيلع عوطتم هاياصو ذفنأ نإو ، هنع أزجأو هؤدب

 و نعو هنع ١ هل ر . ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

 . ةكرحلاو رهشالاب نيبتي م هلبق جوزل وأ ىنزلا

 نع ىل وأ ( هرخآ ىلإ همارحإ هدب يف هسفن ىلع ىبلو هكرت ناو )
 هازجأ ) هرخآ وأ هطسو يف اتيم وأ ابح اهبحاص ىلع مث همارحإ ءدب يف هسفن

 يأ ( هيلع ) ةيبلتلا ( أدب نإو “ لباق نم ) اهبحاصل وأ ( تيملل ديعيو هسفنل

 ىلع ةيبلتلا ( دمعت نإو ى هسفن ىلعىبل مث ) يحلا ةجحلا بحاص هلثمو تدملا ىلع
 أدب هنال يحلا اهبحاص هلثمو « تيملا ىلع يأ ( هنع ازجاو ءؤدب ربتعا ) هسفن
 دمب ىَبلوهسفن ىلع ىسل نإ هنأ ىلع لدي امم اذهو « هسفن ىلع ال هيلع ةبلتلا
 ىبل نإو ى هسفنل رخآ ىلإ لوأ نم ىمل ول اك « هريغل ال هل هأزجأ هريغ ىلع كلذ

 سكملاب وأ هريغ ىلع تاقيملا يف ىبل مث تاقيملا لبق امرحم هسفن ىلع
 اذإ يدنع يذلاو ث تاقيملا دمب ال تاقيملا يف هنع ىبل نمع أزجأ

 هل ةيبلتلاب ايوات تاقيملا يف هل ىبل نم ريغ الثم تاقيملا دعب ةيبلتلاب دصق

 دقو يناثلل تاقيملا نم مارحإلا مدعل اهنم دحاو زجي ملو لطب هل مارحإلا در

 آلوأ هل ىبل نم ريغل مارحإلا عاجرإ ةيبلتلاب وني مل نإو « هنم هل مرحأ نع هلطبأ
 لشبيال : ليقو ى آلوأ هل مرحأ نع لطبي مل لمهأ وأ طقف رجآلا ىون لب
 هيلعو « مدلا مزلي نكلو ى هدعب مرحأ اذإ تاقيملا نم مارحإلا مدعب جحلا
 ةيصو ( هاياصو ذفنأ نإو ) “ هيلإ مارحإلا در ىون اذإ دعب هل ىبل نمل يزجيف

 هثراو نعو هنع ازجا هلام نم هيلع عوطتم ) اياصولا ضعب وأ اهريغو جحل
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 هاون نإ مكحلا يف هدجي الو مهنم اذخا وني دجي مل نإ هتفيلخو

 هل نذأ نإ لاملا كسميو هسفنب هنع جحي نأ تيم ةفيلخل زاجو

 تحص ناثراو هنع جح نإو ث ثراولاك ًاقلطم : ليقو ، تيملا

 الوأ .اهب مرحم

 امل ( مهنم اذخاوني مل نإ ) هلام نم فرص ام هوطعي نأ نودب ( هتفيلخو
 ولو ( هاون نإ مكحلا يف ) فرص ام ذخاي نأ دجي ال يأ ( هدجي الو ) فرص
 تمملا أزجأ و دهشي مل ولو هوقدصو ىون نإ هللا دنع هك ردأو ىونو اضيأ دهشأ

 . فرص ام هوطعي مل ولو

 يذلا ( لاملا ) هسفنل ( كسميو هسفنب هنع جحي نأ تيم ةفيلخل زاجو )
 يف ( تيملا هل نذآ نإ ) ءانعلا ىلإ امجار وأ اردقم وأ انيعم جحلل هب ىصوأ

 حيحصلا وه اذه “ لاملا درو تيملا نع أزجأ نذأي مل نإو ى ءاش نإ جحي نأ
 كلذ هل ( : ليقو ) “ دحاو ءيش يف هدحو رتشم عئابك ذئنيح هنأل « مهدنع.

 جحي ثراولا نإف « ( ثراولاك ) يصوملا هعنمي مل ام نذأي مل وأ هل نذأ ( اقلطم )
 ةفيلخلا يف ليق اذكف يصوملا ماقم يف هنأل يصوملا هعنمي مل ام نذأي مل ولو كسميو
 ءابآلا يف ربخلا ءاجو ى ةرجألا يفاني هماقم يف ايهنوك نكل هماقم يف هنا

 : لاق هنأ ؟ مهنع جحأ نا ةباحدلا هلأس امل قلع هنع نيماسملا تاهمألا و

 | . مهنع اوتجح معن
 ادعاصف ثراولا عم ةفيلخلا وأ ادعاصف ةثالث وأ ( ناثراو هنع جح ناو )

 ولو ( الوأ اب مرحف تحص ) ثراولاك هب ىصوأ ام ذخأيو جحي نأ زيجم دنع
 ل نإو ث جحلل هب ىصوأ ام هل ناكو جحلا رهشأ ق ناك نإ تاقىملا لبق مرحأ

 فقو لوآلا نيبتي مل نإ : ليقو “ هومسف مهتقو وأ اهتقو قفتا وأ لوألا نيبت
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 تبث هذخأ ينع مكنم جح نم : ةثرولل لاقف جحل ائيش نيع نإو

 هعسو نإ هذخأيو ء اوعراست نإ دحاو لع اوقفتيو مهنم هنع جاحل
 . . ٠؛. ..... ... .... هئانعل هف رظني الو ثلثلا

 دحاو ىلع اوقفتي مل نإو ث دعب هرك ذ اك اوقفتيلف اوعراست نإو “ نيبتي ىتح لاملا

 مهنع ابعزتي نأ ةفيلخللو آلوأ مرحم م نوعراستي : ليقو ى اوعرتقيلف
 ةفيلخلا نذإب الإ ءيش ذافنإ ثراولا دجي ال : ءاململا ضعب لاق ذإ مهريغ اهيطعيو

 . هل اقح سيل امم هسفنل هذافنإ اجس الو

 نذإ ريقب يصولل جحلا ةيصو ةثرولا نم دحاو عفد نإو : « ناويدلا » يفو

 الفهسفن نم ثراولا هل عفد نإو “ مهثراو ىلع يصولا جح نإ مهأزجأ دقف ةثرولا

 : لوقي نم مهنمو “ هكسانم مطقيو يصولا جحي ىتح كلذب ةثرولا ىلع عجرب

 نذإ ريغي يصولل ةيصولا مهدحأ عفد نإو “ يصولل عفد نيح مهيلع كردي

 نم ىلإ رظني امنإف رخآ يصول نورخآلا عفد مث مهنم ملع ريغ نع وأ نيرخآلا
 . آال“وأ هل اوعفد نم ىلإ ال الآوأ مهنم مرحأ

 جاجحل تبث هذخأ ينع كنم جح نم : ةثرولل لاقن جحل انيش نيع نإو (

 الو ثلثلا هعسو نا هذخأيو اوعراست نا دحاو ىلع اوقفتيو ‘ مهنم هنع

 عفد كل وهف ينع تجحح نإ : هل لاق نإ ةفيلخلا اذك و ) هنانعل هيف رظني

 نأل ص لودملا ميوقتب هءانع الإ ذخأي ال ثراولا نإ لاقي دق ام كلذب فنصملا

 حص ةرمما ضعبو جحل ضعب عراس نإو « ثراول ةيصو الو “ ةيصو دئازلا

 جحلا نارقلا بحاصلف نرق نم ةرمعلا بحاص قبس نإو ، لمف ام اهنم لكل
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 يفالإ عقي الو. تقو لك يف عقت اهنأ الإ 2 رم ايف جحلاك ةرمعلاو
 ٠ هدهاشم و همانأ

 . ةرمملا ى ةرمعلا بحاصل و < طقف

 ناكمو ى عفدت نم ىلإ اهعفدو اهيلإ قبسلا يف هلك ( "رم ايف جحلاك ةرمعلاو )
 هظفل بسح هلكأ مدعو اهنم ىقبي ام لك أو ةناعإلاو ةكراشملاو ةمواسملا و عفدلا

 جحلا مايأ يف ةنسلا نم ( تقو لك يف عقت اهنأ الإ ) “ كلذ ريغو جحلا يف ةرم اك

 ةرمع الإ ةرمع الف جحلا رهشأ تناك اذإ نكلو ى هعم وأ هدمب وأ هلبق اهريغو

 وه ( عقي ال ) ف جحلا امأ ( و ) . رباجل افالخ ةنسلا يف ةرمعملا رركتتو « جحلا
 ةنسلا مايأ اهمايأ نكل “ اهدهاشم يف الإ يه عقت ال اك ( هدهاشمو همايأ يف الإ )

 ةلزنم دهاشم اهنوكب اهفصو لزن اضيأ مايآلا دهاشملاب ديري نأ لمتحيو « اهلك
 . فطعلا غاسف تاوذلا راغت

 الجر هل يصولا ةجحاف هلام نم هنع جحي نأ ىصوأ نإو : « رثألا » يفو
 نإ اذك و ص يقب ام ثلث نم رخآ جحي نأ همزل عجرف قيرطلا يف هتقفن تقرسف
 نم اوقتعي نأ مهمزل قتعت نأ لبق تتامف هل تيرقشاف ةبقر هنع قتعي نأ ىصوأ

 ص اب جحي نأ امهدحأل زجي مل ةجح يف نييصو لمج نإو ى مهيديأب يقب ام ثلث
 :ليقو ث اهب جرخي وأ رخآلا اهىلع رجاؤي نأ امهدحألف ايل لعج ام هل لعج نإو

 الإو ث هيلع طرش نإ جحلا ىلع داهشإلا مزلو ى ةقث ريغ اهيلع رجتؤي نأ زوجي ال
 تاف هنع اهب جحيو عابت ن أ ضرأب ىصوأ نمو ى هنيمي عم جح هنأ هلوق لبق

 ثيح نم اهب جحيو اهعيبي ن أ هثراولف هدلب نم ةجح نع اهتميق تصقنو هتصو
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 ىلع هيلع انامض الجر يصولا اهاطعأف مهارد امل نيعو ةتجحب ىصوأ نمو « تغلب

 لضفلا نأ ىلع اددع هاطعأو اهل نمي مل نإو ص زاج هيلع صقنلاو هل لضفلا نأ

 جرخي نأ ثراولا ىلعف جحي نأ لبق فرع نإ “ اضيأ زاج هيلع صقنلاو جاحلل
 هدنعام بيصأ هنإ : لاقو ريجألا عجر نإو “ يصوملا ثلث نم آضيأ هتجح

 ةجح ثراولا مزلت مل هب جحي نأ لبق فلتف نيعم ءيشب ىصوأ اذإو ى فلح
 ثلثلا نم يه : لاق.نم دنع ثلثلا متي مل ام جارخإلا همزل نعي مل نإو ى ىرخأ

 اذإو ث هلام ضقني مل وأ ضقت مل ام جارخإلا همزليف لكلا نم : لاق نم امأو

 مهمزلأ نيدلاك لكلا نم يه : لاق نمف اهب صوي ملو ةجح مهثروم ىلع نأ اوملع

 نكلو ياهب صوي م هنآل اهجارخإ مهمزلي مل ثلثلا نم : لاق نمو ى اهجارخإ
 ملو ةجحب هيف ىصوأو هزيمو هلام نم ائيش نابأ اذإو « اهجرخأ دق هنأ نكمب
 وأ جحلا ىلع هذخأي نأ دارأ ولف « ثراولا نم ىلوأ رمآلا اولوأف ايصو كرتي

 جحلا ىلع الجر ةيصولا ريناند ةفيلخلا ىطعأ نإو ى زجي مل اجاح رجأتسيل هعيبي
 تيملا ةيصو يف الثم لخنلا ناك جحي مل نإ هنأ ىلع هريغ وأ الخن لجرلا نهرو
 ربناتدلا ذخأيو ةجحلل اهب ىصوملا لوصألا وأ ضورعملا يطعي نأ يصوللو “ زاج
 نأ هلو ى جحي نمل لصألاو ضرملا يطعي نأ هلو ى اهب رجأتسيو مهاردلا وأ

 . ثراولا ىلع جتخي نأ دعب كلذو لودعلا ةمواسمب : ليق هسفنل اهكسمي

 نإو ك امل ةثداحلاو ةدوجوملا 7 يهف ىقححل ةمطقلا هذه : لاق نمو

 اذك و « كردت مل وأ تك ردأ ةرمثلا ال ةعطقلا اهلف يتجح يف : لاق نإو
 . اهوحنو ةلخنلا

 دق : يصوملا لوق لبقيو « ثلثلا نم : ليقو ‘ لكلا نمف ةندبب ىصوأ نإو
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 دب الف اهب تججح دق : لاق نإو “ ثراولل نبي نأ دب ال : ليقو « تججحأ

 لبق تامف جحي جرخف جح همزل نمو “ كلذ يصوملا هل لعج نإ الإ نيبي نأ

 ص هيف هلوخدل اريقف ولو هب ءاصيإلا مزل مرحأ نإو ى ءاصيإلا همزلي مل مارحإلا
 جاحلا يتأي قح ةجحلا مهارد انمسق متئش نإف مكب قثأ ال : ةثرولا ضعب لاق نإو
 نإ زاج كلذ ىلع اهومسق نإو ى ,قثوأ و مزجأ اذهف ةقث ديب اهلعجن وأ هانيطعأ

 . ملعأ ىلاعت هللاو نودؤي اوناك
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 باب

 قتملاب ةيصولا يف

 ةفيعض ةغل ىلع يدعتملا قتع ردصم هنأ ىلع امإف اهحتف زوجيو نيعلا رسكب
 ى يمدآلا نع كلملا ةلازإ وه : هفيرعت يف لوقنف قتعأ ردصم مسا هنأ ىلع وأ

 مزاللا قتع ردصم هنأ ىلع امإو « يمدآلا نع قرلا ةلازإ : لقف تئش نإو
 ء يمدآلا نع قرلا لاوز وأ يمدآلا نع كلملا لاوز وه : هفيرعت يف لوقنف

 اذإ رئاطلا قتعو قبس اذإ سرفلا قتع : لاقي ‘ قرلا نم صولخلا كاذ ىنعمو

 دانسإ صخو ى ءاش ثيح بهذيو قتعلاب ةيدوبعلا نم صلختي قيقرلاو ى راط
 سبحت اك ةبقرلا يف ةلفغلاو لبحلاك كلملا نأل ءاضعألا رئاس نود ةيقرلل قتعلا

 ى ةيآلا '١)ةبقعلا محتقا الف % مظملا للا لاق مظع قتعلا لضفو “كلذي ةبادلا

 هللا ذقنتسا املم آءرما قتعأ لجر اميأ » : لاق هنأ للع هنع يراخبلا ثدحو

 )١( دلبلا ةروس : ١١ .
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 نب ديعس وهو ةناجرم نب ديعس لاق . « رانلا نم هنم اوضع هنم وضع لكب

 همسا هل دبع ىلإ دمعف نيسحلا نب يلع ىلإ تقلطناف : همأ ةناحرمو هلا دبع

 ة رشع يلع نب ني۔+ا مع بلاط يأ نب رفعج نب هللا دمع هب هاطعأ دق فرطم

 نكل ى رفاكلاو نمؤملاب لصحي قتعلا رجأو ى هقتعأف رانيد فلأ وأ مهرد فالآ
 ١ ىلع هلك بجاولا قتعلاو ةرافكلاو راهظلا يف الو عامجإلاب لتقلا يف يزجي ال

 الو ى هيف دييقتلا ىلع ىالطإلل الحو لتقلا ىلع [۔ايق نمؤملا قتع الإ حيحصلا

 لوسر اب : لاقف ةل ينلا ىتأ الجر نأ » : هنع هنا يضر ديز نب رباج هاور

 : تلاقف اهتلأف منغلا نم ةاش تدقف دقو اهتئجف امنغ ىعرت يل ةيراج نإ هلا

 : لاقف ؟ اهقتعافأ ةبقر ىلعو اههجو تمطل ىتح ترجضف تفساأف بئذلا اهلكأ

 ؟ كبر نم : : هع للا لوسر اهل لاقف لجرلا اهب ىتاف ى اهب تاف تءاج يم نإ
 ى تلع هللا لوسر دمحم تنأ : تلاق ؟ كيبن نمو : لاقف « يبر للا : تلاق

 ىلع ةلالد ثيدحلا ينو . « '١}ةنمؤم اهنإف اهقتعإ : لجرلل قلع كلا لوسر لاقف

 :لاق هنأو ؟ اهقتعافأ هلوق ىلع هرقأ هنأ ىرتالأ ارح ةمطللاب كولمملا ريصيال هنأ

 اهب رصبي ملو هنيع اقف وأ هب هوش وأ هدبع ىصخ نم نأ اورك ذ دقو ى اهقتعإ

 هنذأ مرخ وأ هعمصإ وأ هنذأ عطق وأ هَمَسَو وأ هنم يأر الب الب هاوك وأ ةنس ىلإ

 قلحو أ رتثؤت مل ولو : ليقو ى اليلق ولو هيف ترتثأف رانب هبرض وأ هفنأ رأ

 رافثشأ وأ بجاحلا قلح وأ هتيحل قلح وأ رعشلا تاوذ نم تناكو اهسأر

 عطقك رحلا يف ةيدلا هب مزلت ام لمف نإو دمعت نإ هرك وأ نسلا علق وأ نيملا

 وأ نيديلا:وأ اهلك نانبلا وأ اهلك عباصألا وأ نينذألا عطقو نينيعلا اقفو نيتيصخلا

 )١( هركذ مدقت .
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 تع هريغ وأ عامجلاب امهطلخو نيتبمتئلا مرخ وأ فنآلا وأ ركذلا وأ نيلجرلا

 ىتعي مل همالغ ءيطو نإو ‘ تتام نإ الإ :ظلخلاب قتعت ال : ليقو “دمع الب ولو
 ءاوك نإو ةلثم ال نييزت نذآلا بقثون “هرفع نإ قتعا : ليقو ءطولاب هرفع ولو
 اطخاف سرذل هدبع ىوك نإر ع كلذك غلابلا : ليقو “قتع لفط وهو هيأرب

 عضاوم يف أطخأ نإاالإ قتع ةيد رلا يف بج ام هلعف نم ناك اذإو ى قتعي م
 عطق نإو :ث ححصو دمعت نإ قتعي : ليقو ى قتعي الف ةيدلا تمزل تعمج اذإ

 .ءاأطخ:رخآ عضوميف هلجرو عضوم يف هدي عطقي نأ لثم عمجلاب ولو تمت اذإ ىتتع

 لعف اه ىضم هنفن قتعب هدبع ؤأ هتجوز قالط وأ هدبع قتعب لجر رمأ نإو

 :ليقو ىضم لعفو دبملا :وأ لجرلا ملعي ملو كلذ نع عجر نإو ‘ رهش دعب ولو
 ص ءاودلاب ولو آرح جرخ نمةلع تداز اذإؤ ث عوجرلا دمب لعفلا نأ حص نإ ال

 تام ولف ؛ رحلا كح ارح هجورخ دعب كلذ كحو كلذ لمف يذلا هديس ىلعف

 لمف هنآل مايأ ةثالث لبق ولو « دولا هيلع نكي مل تام نإو « رحلا ةيد هتمزل اهب
 لاق نإ و ى ةلقاعلا ىلعف الإو ى هلع ةيدلاف دمعت نإ نكل ى زح ريغ وهو كلذ هب

 هل : ليقو ث هكلم نم هجرحم الف رح تناف ءاتلا ختفب اذك تلعف نإ : هدنمل

 نم » : يورو ى لمفلابارح هنآل لعفلا دمب جارخإ الو ى ءاتلا مض ول اك هجارخإ

 امع تللم نا لوسر لئسو .« )وضعب وضع رانلا نم هؤادف يهف هلل ةبقر قتعأ

 :: هل لقا «_ '٢)ةقر كفو .ةمسن قتع » :: لاقف رانلا نف يجنيو ةنجلا لخدي

 مل نمف :ةل ليق ى اهيف ةناعإلا اهكفو اهب دارفنالا اهقتع :لاقف ؟ ةدحاو اتسيل وأ

 )١( يئاسنلاو ةجام نبا ءاور . .-

 ( ٢) يمرادلا هاور ٠.
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 ك « هاذأ فكيلف الإو ردق نرإ امئاص يقسي وأ امئاج معطي : لاق ؟ عطتسي

 اهقتعأ نإو ى هئاكرش نذإب وأ هدحو هل اكلم تناك نإ الإ قتعلا لضف لاني الو

 اهنأ انموق ضعب معزو ى هبيصن هل نمضو هكيرش رضو تقتع دقف نذإ الب

 هنع امنع للا يضر سابع نبا نعف ى اهقتع ىلع ءاكرشلا عمتجي ىتح ةرح جرخت ال
 عفد كيرش هل ناك نإف « 'اهميمجب رح وهف دبع يف اصخش قتعأ نم » : للع

 ،ىقتع اهيف طرش ةبقر يرتشي نأ هل بحن الف قتع همزل نمو ى هبيصن ةميق هيلإ
 نإ هقتعي نأ ىلع اك ولمم ىرتشا نم : ةداتق لاق “نمثلا ىفو نإ سأب ال : لبقو

 ناب هيف ثحبيو ى هنع ليق اذك طرشلاب حصي ال عيبلا نآل هدربلف الإو هقتعأ
 مل هنأل طرشلاب حصي ال عيبلا نأ هدارم لعلو « عيبلا حصي مل اذإ حصي ال قتعلا

 ىلع اهردقأو اهالغأ باقرلا لضفأو ى هسبح عيبرلا هركو ، طرشلاب في

 ىتعو ى ربكي ىتح هيلع قفنيو “ ريغصلا : ليقو 6 اهنيدل اهظفحأ و باستكالا

 يف لفون نب للا دبع ةأرما تتفتسا ێاهنم قافنإو اهعيب نم لضفأ ىنزب ةدولوم
 :لوقي رمع تعمس كيزجي هارأ ال :لاقف اهتمزل ةبقر يف هقتعت ةيناز نبا اه مالغ

 نع يورو ى ةيناز نبا ىتعأ نأ نم يلإ بحأ نيلعن ىلع لا ليبس يف لمحأ نال
 : روهمجلا لاقو ى ىنز نبا تتعأ هنأ رمع نبا نعو « هقتعب ىتفأ هنأ ةريره يبأ

 سنأ ىون نمو « صاملا نب ورمع نباو سابع نباو يلع ههرك و ى هقتع يزجم

 جوزت هب قتةعملل لحي ال يذلا قتعلاو هاون نع عجر اذإ هعيب هلف هدبع قتعي
 هب هل ةأفاكم هعم هتبحص لوطل ال هلل هب دصق يذلا وه هب عافتنالا الو هقتعم

 ايأ » : لم كلا لوسر نع ةريره يبأ نعو ى كلذ وحنو هدنع تناك ةلزنم الو

 )١( هركذ مدقت .
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 نم هنم اوضع هنم وضع لكب هللا ذقنتسا املم اهرما ىتعأ ملم ءىرما

 هكاكف اتناك نيتملسم نيتأرما قتعأ ملسم ءىرما اميأو ى هجرفب هجرف ىتح رانلا
 بحتسيو كرشلا دمب رئابكلا ربك أ لح هنأل رثك زذلاب جرغلاصخ و «'١!رانلانم

 ىلع كفلا يف اهلك ءاضعألا هل عمتجتل امهوحنو للشلا وأ روملاب اصقان نوكي ال نأ

 حلص اذإ يصخلاك نمثلا يف ةدايز ءاضعألا ناصقن ناك امبرو ى اهصاوخ لاكو اهلاك
 ص ةعفنملا روبجلا صقنلا رفتفيف هريغو ممرحلا ظفح نم هريغ هل حلصي ال امل

 نكل ىوقتلا ىلا برقأ هنألو هعم ءالغل ةليضف يصخلا قتع يف نأ كش الو

 هكاكف يهف ةبقر قتعأ نم ه : للع هنع « ناويدلا ه يفنو ى ىلوأ لماكلا
 هدنع امل ابلطو لل هلل اباستحا ةبقر ىتعأ نم» :ىرخأ ةياور يفو . «'آرانلا نم

 ىقتعب نأ دارأ نم لكل زوجيو ى « ؟؛رانلا نم كاكف وضعب وضع لك تناك

 وأ ةكرشم وأ ةدحوم وأ ةححص وأ ةنونجم وأ ةلفط وأ تناك ةفلاب ةمداخ

 ةالصلل يعد لصب ل نمو رح وهف نك رشلا دسع نم ىلص نم : لمق . ھا ةقساف

 ملسملا دبعلا جوزت نإو ى هلبق هالوم ىلص نإ ال رح وهف هالوم لبق ىلص نإف

 نم ديزي نميف مهعيب ىلع يمذلا ربجأ ًادالوأ تدلوف يدو ةمأ هدمس نم نذإ الب

 هيرتشم ملسأف اهيف همعابف برحلا راد يف كولمم هلو يبرح ملسأ نإو « نيملسملا

 ى مالسإلا راد ىلإ هجورخب رح وهف هالوم مالسإ لبق اهنم جرخو كرشم هعابو
 ه « هيلإ در مالسإلا راد ىلإ دبعلا جورخ لبق هدعب هالومو برحلا راد يف ملسأ نإو

 )١( هركذ مدقت .

 ( ٢ ) مدقت ٢ ه رك .

 . يقهيبلاو دراد وبأر نابح نباو ةجام نبا هارر ()
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 هديس هبلط نإو ى مالسإلا راد يف كرت ملسأ مث هالوم مالسإ لبق اهيلإ جرخ نإو
 ص اعم املسأ نإ اذكو هدبع وهف هلبق ملسأ نإف ث اكرشم ناك نإ هعيبب رمأ
 مالسإلا راد يبرح لخد نإو ث ارح جرخي الف ايباتك ململا قتعأ اذإ : ليقو

 هلتقي و هالوم كلامي نأ هلو هنم قتع برلا رادل هب جرخو املم ادبع ىرتشاف

 ‘مهيلاوم ملسي مل ام رارحأ مهف نيماسملاب اوقحلو نيبراحملا ديبع ملسأ اذإو “هيبسيو

 مهيلاوم لاومأ عم اوبسف برحلا راد نم اوجرمي مل نإو “مهيلإ اودر اوملسأ اذإف

 لمعلا يأ للع يبنلا تلأس ه : هنع هللا يضر رذ يبأ نعو ى ةمينغ مهف نيبراحملا

 : لاق ؟ لضفأ باقرلا يأف : تلق ى هليبس يف داهجو هلاب ناميإ : لاق ؟ لضفأ

 :لاق ى اعناص نيعت : لاف ؟ لمفأ مل نإف : تلق ى اهلهأ دنع اهسفنأ و انث اهالغأ

 2 '١كفن ىلع اهب قدصت ةقدص اهنإف رشلا نم سانلا عدت : لاق ؟ لعفأ مل نإف

 نيبت يهو « ان اهرثكأ : ةياور يفو ى ةل ههملا نيملاب ان اهالغأ : ةياور يفو

 عم ناك ول امأ ص ةدحاو ةبقر قتعي نأ دارأ نميف هلم : يوونلا لاق « دارملا

 ةسيفن ةبقر دجوف امقتعي ةبقر اهب يرتشي نأ داراف الثم مهرد فلأ صخش

 لضفأ ةنيمسلا ةدحاولاف ةيحضألا فالخب لضفأ ناتنثإلاف نيتلوضفم نيتبقرو
 يذلا : « يرابلا حتف » يفو « محللا بيط كانهو ةبقرلا كف انه بولطملا نأل

 عفتنا ىتع اذإ دحاو صخش برف صاخشألا فالتخاب فلتخي كلذ نأ رهظي

 ص هنم اددع رثكأ ىتتعب عفنلا نم لصحي ام فاعضأ هب عفتناو ىتعلاب
 رثكأ هب نومفتني نيذلا جيواحملا ىلع هقآرفيل محللا ةرثك ىلإ جاتحم برو

 "لق لضفأ ناك اعفن رثكآ ناك امهأ هنأ طباضلاو . محللا بيطب وه عفتني ام

 ..يذمرتلار دواد وبأو ملم هارر )١(

٥١٨ 



 :نرأل اهيف مهتبحمل اهلهأ دنع ةبغر اهرثكأ اهلهأ دنع اهسفنأ ىنعمو . رثك وأ
 اك ردقأ مل نإف لعفأ مل نإف : هلوق ىنعمو « اصلاخ الإ عقب ال كلذ لثم قتع

 ةياور يفو “ ةعنصلا نم نونااو ةلمهملا داصلاب عناصلاو ى عطتسأ مل نإف يور

 مايقلا نع رصق لاح وأ لايع وأ رمف نم عايض اذ يأ ةزمهلاو ةمجعملاب اعئاض

 عدن ىنعمو . حصأ نونلاو ةلمهملا نكل : ليق ى ةياورلا يف رثكأ وهو اهب ةقفنلاب
 نيءاتلا ىدح إ تفذح قدصتت قدصت لصأو « مهنع فكت رشلا نم سانلا

 نعو “ ددشتف داصلا يف تخغدأف داص ةيناثلا تلدبأ وأ ةددشم ربغ داصلاف
 2'١)سمشلا فوسك يف 'ةقاتعلاب للم يبنلا رَسأ»هنع هللا يضر ركبيبأ تنب ءامسأ

 الو ؛ ةقاتعلاب فوخلا دنع رمؤن انك : تلاقو باذملا عفدت تاربخلا نأل يأ
 ص ! ىون ام ءىرما لكلر ه ثيدحل نايسنلاو اطخلاب دقع الو قالط الو قتع

 يتمأ نع زواجت هللا نإ » : نلع هنع ةريره يبأ نعو 0 ءيطخخلاو يسانلل ةن الو

 قالط نأ ةيفنحلا تمعزو « '؟لكت وأ لمهت ملام اهرودص هب تسوسو ام

 لقاع نم رداص حيحص مالك كلذ نأل نامقاو مهقتعو طلاغلاو يسانلاو ءيطاخلا

 ام يتمأ نع زواجت لا نإ » : يور دقر& تثدح تسوسو ىنعمو ؤ غلاب

 مالكلا وهو ى ىونلاب قتعلاو قالطلا عقي : كلام لاق دقو ء اهسفنأ هب تثدح

 لاحلا يف دصقلا ةينلاو ى دحاو امل ولدم و هناسلب عقوب ام هبلق يف هب عقوب يفنلا

 رفكلاو ناميإلا داقتعا كلذ نمو“لاحلا يف ادصاق اذهو “ لابقتسالا ىف مزعلا وأ

 ال حاكنلا يوانو ى ايكزم نوكي ال ةاكزلا يوان نأ ةدرب الو بلقلا لامعأو

 )١( يذمرقلا هاور ‘``

 ٠. دواد وبأ هارر ( ( ٢
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 ه هنم لقأب تدجو نإو ء ةيواسم ةملاس تمزل قتعل ائيش نيع نإ

 قفنبو تهجو نإ لقأب ليق ث تزاج هنع هب قتعي لاق نإو

 ‘ . . . . . . . ء لضفلا

 ى هداقتعا يفكي نآ نع لضف ةاكزلا ظفل تسيل ةاكزلا نأل ء احكان نوكي
 . اهب قطنلاب دبعت هنأل رداقل ةالصلا فييكت زجي ملو هوحنو حاكنلا اذك و

 ةبقر ( تمزل قتمل ) نيعلا روأ لوصألا وأ ضورعلا نم ( ائيش نتيع نإ ) و

 يواست اهب يزجت ال يتلا بويعلا نم ةملاس ةبقر قتع مزل يأ ( ةيواسم ةملاس )
 ام يأ ( هنم لقاب ) ةملاس ىرخأ ةيقر ( تدجو نإو ) ى اهل هب يصوأ ام

 ام ىلخأ اوبتشا كلذ نود امب الإ ةبقر دجوت مل نإو ص هنيعو قتعلل هب ىصوأ
 ء برقألا هلكأي : ليقو “ حبحصلا ىلع ىقب ام اولك أو هنسحأو همظعأو نودجي

 ة_جحلل هلك هب ىصوأ ام مزلي مل إ و ى هنوقتعي امدعب قتعملا هنوطعي : ليقو
 اإل جحلا نأل جحي نمل وأ جاحل : لقي مل اذإ ىقتعلل هب ىصوأ ام مزل اك ةدحاولا
 ةصرصخ كسانم عطق هنال هعررو جحي نم ملع بسحب فلتخا ولو هسفنب فلتخم

 الو ى لاملا غلبي ام بسحب ادعاصف نيتجح وأ ةجح اهعطق هب لصحي ام ىفكف

 ء توافتت امنإف ةيقرلا فالخب اهتلقب لقت الو ى ةرجألا ةرثكب كسانملا رثكت

 . تاذلاب اهفالتخاو ‘ ىرخألا ىوست ال ام ىوسي باقرلا ضعبف

 وه اك ينع يأ ( هنع هب قتعي ) اذك و اذكب تصوأ : ( لاق نإو )
 اذكه مالكلا تردق ولو ى هنع ال ينع وه امنإ يصوملا لوقم نأل رهاظلا ىضتقم

 (تزاج) رهاظلا ىضتقم ىلع ناكل هنع هب قتعيل اذك و اذكب ىصوأ :لاق نإو
 ص تدجو نإ ) هب ىصوأ امب ( لقأي : ليق ) اهناتعإ يأ ةملاسلا ةبقرلا يأ
 3 ممأ ححصلاو ى هب ىلوأ وه ذإ هوقتعأ نم ىلع ( لضفلا قفنيو
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 ٤ تنمعت هنع هل ةمأ ةنالف قتعب رمأ نإ و 0 لضفلا لك ؤ٫؛و كلذك هنع هنمو

 . . . .. ءاهلثم همزل تتام ىتح هثراو عيض نإو

 نود ام الإ اودجي مل نإ الإ هب هنع اوقتعي نأ هب ىصوأ ام اهتميق ةبقر الإ اوقتعي

 لشفلا نولكأي وأ لضفلا هنوطعيو اودجو ام ىلعأ نوقتعي مهنإف هب ىصوأ ام
 ( كلذك هنع هنم ) قتعد نأ اذكب يصوملا ءاصبإ ( و ) “ برقألا هنوطمد وأ

 ( و ) « ةملاس هب اودجو نإ لقأب قتعلا زوجي هنأ يف هلبق لاثملا يف ءاصيإلاك يأ

 نم نأل ص قتعملا ىلع هقافنإ مزلي الو ةثرولا هلكأي يأ ( لضفلا لكؤي ) نكل

 . ضمرلاب هرمأ اولمتما دقو مهل ىقبي يقالا ضعبلاف « ضيبتلل

 ثنح وأ رذن وأ اهعاونأب ةرافكلل ( هنع هل ةمأ ةنالف قتعب رمأ نإو )
 اولمح مهلعلو “ كلذ يصوملا ركذي نأب عناملا نم ةمالسلا هطرش كلذ ىلع لدب

 لب ث ضرفلا دارأ لب لفنب صوب مل يصوملا لعل ةطوح ةرافكلا ىلع ةيصولا

 اذك و ةرافكلا دارأ هلمل همالسلا هل اوطرتشاو ىلطأ يصوملا نأ قالطالا رهاظ

 هل ادبع نيع ول اذك و « اهريغ مهيزجي الو ىتعلل ( تنتيعت ) لئاس!ا نم دعب ام

 . ادعاصف هل نيدبع وأ هل نيتمأ وأ

 عني ام اهب ثدح وأ ( تتام ىتح ) اهقنع هتفيلخ وأ ( هثراو عيض ناو )
 ؛عيبضتلا ةلعل اهلثم قتع يأ ( اهلثم همزل ) هلاوز جرب ملو قتعلا يف اهئازجإ نم

 نع اهقتعيف ةميقلا يف اهفصن كلمي ى مرغلا هب مزلف يدعتلا ىنعم نم عييضتلا نآل

 ص اهقتعيف هبلإ اهنودرب وأ اهنوةتعيف تيملا ىلع اهايإ مهيطعي : ليقو “ تيللا

 اهتميق مهيطعي وأ قتعي وأ نوقتعيف امب نورتشيف اهتميق مهيطعي : لبقو
 . قتعىف اهب يرتشيف هل اهن ود ريف
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 نم ناك نإ قتعتو هاجر نإ هلاز رظتنا اهقتع نم عنام اهب ثدح نإو

 هتامح

 وأ ثراولا ( رظتنا ) بصفلاو ةدرلاك ( اهقتع نم عنام اب ثدح نإو )
 عيض دق ناك نإف هجرب مل نإو لاوزلا اجر نإ يأ ( هاجر نا هلاوز ) ةفيلخلا

 قتع نم عنام ثدح وأ تتام ىتح عيضي مل نإو ى رم اك اهلثم همزل ثدح ىتح

 يسنف هديبع نم نالغب وأ ةنالفب يصوب نأ لثم كلذو ى هيلع نابض الف ىجرب ال

 وأ ةبقرلا تسدتلا وأ دحاو دهاش الإ نكي ل وأ دحاو دهاش ظفح وأ دوهشلا

 مث ريخأتلا ريذاعم نم كلذ وحن وأ اهودجي مل وأ اهنم نكمتلا لبق ةيصولا تعاض

 ذئنيح ىقتعالف عنام ثد>۔ وأ « تتام ام دعب نكل لكو دعب رمآلا حص

 .قتعلا هتاف عيبضت الب تعاض املف ةيقرلل ني۔هتلاب هسفن لطع هنأل« مهيلع تيفل

 بيعلا كلذ ( ناك نإ ) قتعلا هعم زوجي ال بيع نم اهيف ام عم ( قتعتو )

 كلذو هلاوز ىجرب اءث ناك ولو “ هلاوز رظتني الو ( هتايح ) نامز ( نم )

 ةيصعم نكي مل اذإف ع ةيصعم نكي مل ام ةيصولا يف ام لاثتماب نورومأم مهنال

 ى اهنود ناك ولو يزجي ام اهب ىرتشيو عابت ليقو ى هيزجي ال ناك ولو هولعف
 زوجي ال ىنمم هيف امب ‘ دمحأ خيشلا لاق ى هيزجي ال ايم هب ىصوأ ام لك اذكهو

 نورتشي : ليقو ى هزجي مل ولو ذفنأ ناميالا ةرافك و ةاكزلل ,سوسم ريمشك هب

 الاب ةاكزلل ىصوأ نإو ى هرادقمو هليك غلبي مل ولو يزجي ام هعيب دمب هنمثي

 ع هب ىصوأ ام ردق ىلع ةاكزلا يف هعيب دمب هنمثب اوذفنأ رجش و دبعك اهيف ىطعي
 نإو ث مهارد و ا ريناند هنث اوطعأ ةاكزلا نم هب ىصرأ ام سنج اوملعي مل نإو

 امب هتيصو برقألل تعجر ةرجشلاو لمحلاو دبعلاك هيف بجت ال ام ةاكزب ىصوأ

 ىضرأ : نإو ى لاق اك ةاكزلا يف ىطعي : ليقو تلطب : لقو “ كلذ يف ىطعي
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 ٢ هسفل نع اهةتعأ نإو ك هت وه لبق تةحتسا وأ تتام نإ أًرَسَت و
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 د ١ اهلثم هلعو > هتزجأ ن . ٠ ٠ . ٠ .. ٠

 الف هريغ ارطعأف ةمولعم ةيصو يف هنع ذفني نأ ريمثلا اذهب وأ ريناندلا هذهب

 هوعاب هتوم د_ هب ب۔ع هف ثدحف ءيشب ىصوأ نإ و > يزج : : ليقو » يزج وح

 .ها صقنلا اونعض عييضتب كلذ ناك نإ و“غلب ام [ذلاي سنجلا كلذ هنثنم اورتشاو

 يذلاف ؟ كلذ زيغ وأ راهظلا وأ لتفلا نعأ نوقتعي اذ اع مهل نيبي آ اذإو

 نم ةملاسلا ىط۔ذرلا ةنمؤاا ن وةتهد ا_ إ و ار ا ةمقرلا نوةتعي ال + ا يدنع

 ال قلا بو علا نم ةملا__اا ةنمؤا ( ن وقتعب : لقو 0 اهعم يزجت ال ىتلا بويعلا

 ارع قتعلا دار 7 دق نوكد نأ هل ةطوح كلذو 0 ىندأ تنزاك ولو اهعم زوحت

 ه۔اع اومتتعأ ند ل اذإ : ل۔ةو ى بوممعلا فإلت نم ةمالسلاو دمح وتلا هف طرتشد

 . هب زوجت ال ابيع ةبيعم وأ ةكرشم ولو مسإلا هيلع قلطي ام
 نم ةحوتغم ءارلا ديدشتو فورحلا حتفب ةفيلخلا وأ ثراولا ( اًرَبَتَو ) م س

 وآ ) اهنيع يتلا ةبقرلا كلت يصوملا توم لبق ( تتام نإ ) قتعلا ةدمع

 ىتلا مهمزلي ملف هتوم لبق تتام اذإ امأ هتوب تقنع وأ ( هتوم لبق تمتحتسا

 ةهہصولا نال هترم لق ة .قرلا توا قتعلاب صوب ل نم ةلزنم لب اوه۔ضر ل مال

 ىتع ال هنأل هئا_صيإ نالطبل قتعلا مهمزلي ملف تةحتسا اذإ امأو « اهتوم لطبت
 اوعض ذإ قتعلا مهمزلي هنإف هتوم دعب تقحتسا وأ تتام نإ امأو ى كلمي ال ايف

 وأ ةيصولا تيفخأ نأ لثم ث الف اوعيضي مل نإو ‘ تتام وأ تقحتسا ىح
 بتعلا همزلي مل حاحلا كحب رأ ءانمأب تقحتسا نإ : لىقو“اهب اوماعي لو ةداهشلا

 هثراو ( اهمتتعأ نإو ) ث قتعت مل كلاب وأ ءانمأب تقحتسا مث تقتعأ نإ اذكو

 ريغ يف وأ ة رافك رأ راهظ وا لتق مزال يف يأ ) ند ف هسفن نع (

 . يصول ا نع اهقتعي ( اهلثم هيلعو هتزجأ ) و ةرح تراص نيد
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 زاج اهبهو وأ اهعاب نإو « اوناك نإ هناكرشلو هل ةيناثلاو هل ىلوألا ءالوو

 تتام وأ هيلإ تراص نم اهقتعأ نإو س هتيم نع اهقتعو اهءارش ههزلو

 ٠ ٠ ف لح وأ

 ءالو ( و) اهمرغ دقو تيملا نع ال هسفن نع اهقتعأ هنال (هل ىلوألا ءالوو)
 ءالولا ناكف تيملا نع اهوقتعأ مهكلم اهنأل ( اوناك نإ هناك رشلو هل ةيناثلا )
 2ا١)قنعأ نمل ءالولاو ثيدحلا مومعل ةلالكو ةجوز ولو مهثاإو مهروكذ مهلك مهل

 وهو بهوي الو عابي ال ءالولا » : اهنع هللا يضر هشئاع نع ديز نب رباج ىور
 بسنلا ةمحلك ةمح ءالولا » انريغ دنع رمع نبا نع ثدحلا ظفلو « بنلاك

 ىثنألا زواجي الو « قتعأ نمل ءالولا اغإ : هشئاع نعو « بهوب الو عابي إ

 قتعت ال هنأل هسفنل تيملا هب ىصوأ هنأ عم هسفن نع هقاتعإ حم امنإو « اهدعب

 يضم اك هسفنل اهقاتعإ نم هلمف اهيف ىضم كلذك ناك اذإف ى هقاتعإب الإ

 . تلملا نع اهل هفاتعإ

 ريبدت وأ ةبتاكم ولو ام هجوب كلملا نم اهجرخأ وأ ( اهبهو وأ اهعاب نإو )
 ثراو هعم ناك نإو ؛ هاوس ثراو نكي مل نإ امزج هلعف ( زاج ) ةراجإ وأ

 ناسنإلا عيبيف قباسلا فالخلا اهيفف دقعب هكلم نم اهجرخأ وأ اهبهو وأ اهعابف

 نمم ( اهعارمث ) كاملا نم اهجرخأ يذلا يأ ( همزلو ) « هل سيل امو هل ام
 ةلاقإلاك درلا هوجو نم ام هجوب اهدر وأ هنم هيلإ تراص نمم وأ هيلإ اهجرخأ

 هجوب اه"در وأ اهارتشا ولف ( هتيم نع اهقتعو ) اهب اريجأ هتمدخو ةيلوتلاو
 همزل اهجرخأ مث اهدر نإو ى تيملل ىرخأ نمضو هأزجأ هسفن نع اهقتعأو
 فدح وأ تتام وأ هيلا تراص نم اهقتعا ناو ( 4 اذكهو كلذك اهقتع و اهدر

 )١( ملسم هاور .

 ( ٢ ) هرك ذ م دقت .
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 يزجيو تبصغ وأ تبره نإ رظتنتو بلطتو « اهلثمف عنام اهب
 عنام اهيف ثدح وأ هيف تتام نإو ء اموي هدي تلخد نإ كلانه هقتع

 . . . . . . . . { ىرخ ف

 اهلثم ةبقر يأ ( اهلثم ) هيلم ( ف ) هلاوز نم سيأو اهقتع ءازجإ نم ( عنام اهب
 ( رظتنتو بلطتو ) « ينأي وأ رم ايف اذكو ى اهنم لضفأ يزجي و اهةتعي
 ( تبصغ وأ ) ةفيلخلا وأ ثراولا اهقتعي نأ لبق ( تبره نإ ) 'تَح.جر' ام

 بورهلا رمأ يف (كلانه) اهنوك لاح ( اهقتع يزجيو ) اهيف طلغ وأ تقرس وأ
 هلإ تمجر نأب كلذ دمب ( اموي هدي تلخد نإ ) كلذ وحن وأ بصفلا وأ

 هتفيلخ وأ هرومأم وأ هليك و اهضبق وأ تناك ثح اهيلع قاطأ وأ تدر وأ

 لاحلا كلت يف اهقتعأ نإ امأو « كلذ معي ام ديلا لوخدب دارأ فنصملا لماو

 لبق تتامو هيلإ تدر ام دعب اهقتعأ نإو ى هيزجت الف دمب هدي لخدت ملو
 . تزحا الوصو

 اهيف ثدح وأ ) اهلثم اذك و بصغلا وأ بورلا يف يأ ( هيف تتام نإو )

 ةبقر ىتعيمل ( ف ) هوحنو بصغ نم لاحلا كلت يف يهو اهقتع ءازجإ نم ( عنام
 قتعلا دعب بيعلا ثودح ناكو لاحلا كلتب اهقتعأ نإ الإ ى اهلثم (ىرخأ)
 زوجي ال امهوحنو بوصغملاو قبآلا نأل كلذو ، يزعت اهنإف هدي تلخد مث هلبق ال

 نإ اذكو ى مهل كلام ريغ هنأكف مهيلع ردقي مل هنأل مهيف فرصتلا الو مهعيب

 مل ولو هريغ وأ هسفن ىلع هقتعأ ول اذكو « تلا ًأزجأ لاحلا كلت يف هقتعأ

 . بصغلا وحنب لزي مل اهيلع ,قاب هكلم نال دعب هدي لخدي

 بئاغ يف فلتخاو ى هضبقي ىتح هيزجي الف اقبآ قتعأ نمو : «رثألا» يفو

 باغ نإو ى هقتميف ءيجي قح اضيأ هيزجي الف ملمي ال ثيح وأ ابراه باغ نإف
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 يف هيف عنام ولو هنع هقتعأ نالف دبع هنع هب قتعيل ائيش نيع نإو

 رخاف الإو 7 أربي ام ن و هذعب هب ثدح نإ هرب" رظتذي و ) هتايح

 : ... . ء هثوروم ةايح ف ررح وأ نام ولو « قتع همزلو

 ص هلبق تام هنأ ملع نإ الإ ءازجأ عجريو هل زئاج يف وأ هتجاح يف وأ هرمأب

 دنع هنع قتعيلف الإو رحف هتايح تحص نإ صورلف توملا دنع هقتع ناك نإ و

 نكلو نيمي مل وأ هتمأ وأ ( نالف د.ع هنع هب قتةعيل اميش نيع نإو ) ى هتوم
 ( هنع هقتعأ ) ىلام نم رح نالف دبع وأ ىلام نم نالف دبع ىنع اوقتعا : لاق
 هب ىصوأ امب هحوب هكلمب وأ تلل ءارشب هكلمي نأ دعب ةفلخلا وأ ثراولا

 يف هيف عنامي ) انرتقم ةمألا وأ دبعلا ناك (ولو) ص يقابلا نولكأيف لقأب وأ
 ثدح نإ ) عناملا بيعلا ءرب" يأ ( هَءرب" رظتنيو ) يصوما ةايح يأ ( هتايح

 ( الإو هلثم اربي اي ناكو ) يصوملا توم دمب يأ ( هدعب ) نالف دبع دبعلاب ( هب
 ررح وأ تام ولو ) هلثمل ( قتع همزلو رخآ ) ىةعيل ( ف ) هلثم أربي ام نكي
 كلذ دعب ركدو ث قتعلاب وأ نيعملا لاملاب عقو ءاصرإلا نأل ( هثوروم ةايح يف
 الإ و كاذف نالف دبع لصح نإف ‘ تباث نيعملاب ءاصدإلاف نالف دبع قتعي هنأ

 ىبأو ناك وأ هدعب الو ءاصيإلا لاح دبع نالفل نكي مل ول هنأ ىتح رخآ قتعأ

 الإ هريغل قتعلا مزلي ال هنأ يدنع يذلاو ' رخآ قتع مزل هكلم نم هجرخي نأ
 نأ لثم نالف دبع يف ىرخأ ددج مث قتعلا يف ةلقتسم ةرابعب مالكلا يف ىتأ نإ

 نأ اذكب تدصوأ وأ نالف دبع ينع هب اوقتعأ ىقتعلل اذكب تبصروأ : لوقي

 ىلام نم رح وه : هريغ دبعل لاق نمو ى نالف دبع نكيلو دبع ينع هب قتعي
 : هقتعأ و هلثم ىرتشا تام نإف ى هب رظتنا الإو هالوم هعاب نإ هيرتشي نأ همزل

 يصوملا در دبعلا تام نأ ىلإ هعبي مل نإف ى هدعب هئارشب ىصوأ رضتحا نإف
 لام ةلمج نم نوكيو 0 هلدب هنع قتعي نأ ىصوأ نإ الإ هثراو ىلإ نمثلا
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 يزجي لبف ايح ءاج مث هريغ قتعاف مكحلا يف هتوم ححص مث باغ نإو
 . .. .. . ؟ هقتع نم دب ال وأ لوألا

 نم ةحصلا يفو ث ثاثلا نمف هضرم يف هب ىصوأ نإ ريبدتلاك : ليقو ؛ يصولملا

 ص ةقدص وه : لاملا نم اهريغ وأ هريغ ةلخن يف لاق نإ هيلع ءيش الو « لكلا

 : ليقو ى يلام نم رح وه : لاق نإو ع هريغ دبع يف اضيأ ءيش ال : ليقو
 ى ةبقر هتميقب ىرتشت . هتوم موب مو ةي : ليقو ى هقتعي مش هررتشي نأ رؤب

 قتعال » : ثيدحب ى هيلع ءيش ال : لاق نم جتحاو ؛ لاق موب هتميق : ليقو

 . «'١)كلع ال ايف

 ةدمب وأ ةلمجلا لهأب ولو ( مكحلا يف هتوم ححص مث ) دبعلا ( باغ ناو )
 نم اعنام هيف نأ ربخلا ءاج وأ دقف نإ دقعلا ةدم وأ توملاب بئاغلا ىلع كلا

 نم ملاس هنأ وأ ‘ يح هنأ رخا حم وأ ( ايح ءاج مث هريغ قتعاف ) قتعلا

 بيقلاو عرشلا مكح ىتعأ هنأل (لوألا) قتعلا ( يزجي لهف ) عناملا بيعلا

 دعب اموق لضيل هللا ناكامو ل 2 عرشلا رمأب عقو هنأل ىده هقاتعإو هفلكن ال

 مل اولثتما نإو ى اوصع اولثتمي مل نإ لصفب نورمؤي فيكف !٢' مهاده ذإ
 فاشكنال اضيأ (هقتع نم دب ال وأ ) اوعيضي ملو هب فيكتلا ةدهع نم اوجرخي
 ى رهاظلا يف اورمأ امنإو ى نامضلا ال نإلا ليزي امنإ اطخلاو ء اوأطخأ مهأ بمفلا

 اولثتع نإو “ مهلمع و مهتينب اوبيثأ و فيلكتلا كح رهاظلا ىف يف مهنع ترا دقف

 ناك مهأطخب بيغلا فشكناف رهاظلا يف اولثتما نإف ى مهطبرفتو مهتينب اوصع

 ٠. دراد وبأر دحأر ملم ءاور ) . ( ١

 ٠ )٢( ه :: ةبوتلا ةروس ١٩١. .::
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 دجو ممم عييضتب ال فلت نإ اهنم نيعمل نيعمب ةيصو لك اذكو . نالوق

 اهارتشاف ةنيعم ىصوأ نإو ؟ال وأ يزجي له ، هريغ نم ذافنإ دعب

 .هتوم دعب هنع ررحت مل تيملا ةمرحم يهو هثراو

 ةدهع نم اوجرخي ملو اولثتما مهنأ حصي ملف لوآلا يفاني ال اددجم رخآ ارمأ
 . (نالوق) ؟ بيغ وأ رهاظ ,زم دحاو رمأ ىلإ رظنلاب دحاو لاح ىف فياكتلا

 لوألاو ث ةثروال اعم نيدبعلا يف ءالولا زيخألا لوقلا ىلعو “ لوألا ربتخا

 . هريغ ةين ىلع قتعي مل هنآل هربغ الو هرمأ أطخأ هنأل اتيم يزجي ال

 ريغ وأ ( نيعم ) ءيش وأ ناسنإ ( ل نيعم ) ءيش ( ب ةيصو لك اذكو )
 هوجو نم هجو يف هولعجا وأ “ ةرافكلل وأ ، ديزل : لوقي نأ لثم نمم

 ىفكل هطقسأ ولو « هاياصو ةلمج نم يأ هتيصو نم يأ (اهنم) رجألا
 عييضت ريغب اذك يف ذفني نأ هب ىصوملا نيعملا (فلت نإ) نيممب ةيصو : هلوق هنع

 دعب دجو مث ) دجو اذإ اضيأ هقاتعا نم دب الف عيض نإ امأو ( عييضتب ال )

 ؟دجو يذلا نم داعيف يزجي ( ال وأ ) دامي الف (؟ يزجي له هريغ نم ذافنإ
 ريمشلا نم ًازيفق نيرشع اديز اوطعأ : لوةي نأ لثم . ناروكذملا نالوقلا

 حصت مث يزجت ال ةنأب تدجو وأ ث ةنيب الو ورمع ركذيف ‘ ورمع ىلع يل يذلا

 ىرسف ورمع نم هوضبق وأ رخآلا ريعشلا نم اديز اوطعأ امدعب رقي وأ ةنيبلا
 . مهيلإ عجرف هريغ نم هوطعاف طيرفت الو عيضت الب

 كلذك ادعاصف ناتمألاو نادبعلاو دبعلاو (ةنيعم) ةمأ ) ه ىصوا نإو (

 ثراو يأ ( هثراو اهارتشاف ) هريغ وأ ءارشب اهوكلمي نأ دعب هنع قتعت نأ
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 وذ اهكلمي ةبقرلا يف درو ثيدحلا نآل ى هنع قتعت نأ ةين ىلع تيملا لام نم

 هلام ثلث هل ناك ولو 0 ائيش كلمي ال تمملاو هكلمي قتعت اهنا بسنلاب اهنم مرحم

 هضوع هل ذقني وأ ىصوا ثح هل ذفني هنأ هانعم نأل > هب ىصوأ نإ هتوم دعب

 مهلام نم هتيصو اوذفني نأ مهل زجي مل اقيقحت هل اكلم ناك ولف ث ائيش نيمي م ام
 هلجأل اهنوكلمي لب ‘ هلجأل اهايإ مهكلمتب ةرح جرخت الف ءيدلا نوثريو
 أ ىبأف ,نالف ةمأ اوةتعي نأ ىصوأ نإو ‘ قتعلاب قطنلاب هيلع اهنو ررجيف

 اهرشد وأ اهدس اهقتعأ وأ قتعلا هب يزجي ال بيع ثدح ىقح مه اهعىبي

 وأ اهلقع لاز وأ تباغ وأ تدقف وأ تبصغ وأ تبره نإو ى اهريغ اورتشا

 اورتشا نإو ى اوةتعاو اهريغ اورتشا اهدقف ةده تمت اذإ و « اهورظتنا تدترا

 . كلذ ريغ : ليقو ى مهيزجي الف ةرضاح يهو اهريغ

 : ةثرولا هل لاقف هضرم يف امداخ قتعأ نإو : « ناويدلا ه يف كلذ اوركذ

 هرمأ يتلا ال قتعأ يتلا ىعستو ناترح اهف اهريغ قتعاف اهريغ قتعأو هذه كرتأ

 ارارحأ مهلك اوجرخ هديبع يف فلتف هضرم يف ادمع قتعأ نمو ى اهقتعب ةثرولا

 ى هديبع نم هنيعي ملو ادبع قتعأ نإ اذك و . دحاو ةميق الإ مهتميقب نوعسيو
 يف ىرتشا نإو ى رم ام ىلع "نبآدلا الإ اميف يعس ال هنأ الإ ' ضرملاك ةحصلاو

 توملا هرضحو امهدحأ ربد دقو نادبع هل نمو ى هيلع يعس الف ةمرحم هضرم
 اهتميقو ربدملا فرع نإف ى نايعسي نارح ايهف هّمسي ملو رح امهدحأ : لاقف

 مل نإو نيرشعو ةسمخب رخآلاو رشع ةسمخب ربدملا ىعس لكل نوثالث نوتس

 نمك ثلثلا قوف امب ىعس دبع نم ازج قتعأ نمو « نيرشعب "لك ىعس فرعي
 امهدحأ قتعي نأ ىصوأو ةمأو دبع هل ناك نإو “ بوبحم نبا لاق اك هلك هقتعا
 قتع قتعلاب ىصوأ اذإ : لاق نم لوق ىلعو « زاج كلذل ةمآلا اونيعف هقتعب وأ
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 ؛ ءارشلا عم هيلع تررح ةئرولا ضعبل ةمرحم تناك نإو ء هنع يزهجتو
 ةفيلخلا وأ مهنم هريغ اهارتشا ولو ، ضعبلا اهنمضو مهتيم نع يزجت الو

 اهقتع اودارأ اذإ نكلو ، ثراو ريغ ةفيلخب ررحتت الو

 نإ ضرملا يف هد_۔.همل لاق نإ و ى ايهتم.ة فصنب نايمسي نارح اهف مهقاتعا الب

 وهف هتوم دعب الإ هلعفي مل نإو “ ثلثلا نم جرخ لعفف رح تنأف اذك تلمعف

 ضعبل ةمرحم تناك نإو ) ص هب ىصوأ يذلا قتعلا يف ( هنع يزجتو ) دبع
 هريغ اهارتشا وأ مهضعب عم وأ مهعم وأ هدحو ضعبلا كلذ اهارتشاف ( ةثرولا

 نأل ررحتت ءارشلا ماتبف ءالولا هل ناكو ( ءاوشلا ) مامت ( عم هيلع تررح )
 عاضرلاب مرحم وذ امأو « ارح جرخ هضعب كلم وأ بسنلاب هنم مرح اذ كلم نم

 ،كلذب هنم مرحم وذ هكلم اذإ ارح جرخي الف ىنزلاب وأ ةجوزلا مأك رهصلاب وأ
 لب اهوكلم ام دعي هيلع اهوقتعي مث اهوكلميي مل مهنأل ( مهتنيم نع يزجت الو )
 ى اهقتع عاقيإ ىلإ دصق الب ةرورض مرحم يذ كلم درجم ةرح تجرخ

 يذلا(ةفيلخلا وأ مهنم هريغ اهارتشاولو)“اهنم مرحم وه يذلا(ضعبلا اهنمضو)
 ضعبلا كلذ نم ةمرحم هنأ اهب رتشم ملع ولف تيملا لامب ءارشلا نأل - ثراو وه
 مرحملا وذ اهنمضل مهريغ عموأ مرحملا وذو وه ملعولف“اهنمضل كلذ عم اهارتشاف

 اهارتشاف ال مأ اهمرح هنأ ملع ءاوس اهمرحم ىبأو اهءارش مهضعب "وأ اودارأ ولو
 يهف ىبأ يذلامهس لطبأ وأ هلطبأ نمو اهيرتشم اهناض مزلأ ءارثلا تبثأ نمق هريغ
 هسفنل اهمرح هيضر نإ الإ قتعت مل ةكرتلا لامب ال هلامب مهدحأ اهارتشا نإو ى ةمأ

 (ثراو ريغ ةفيلخب ررحتت الو)وه اهارتشا وأ تيملا لجأ نم هسفنل وأ تاذلاب

 لاملا نأل مهف كلم يهف هيف مدخ هنكل هل سيل لاملا نآل ةكرتلا لامي اهارتشا ولو

 نع (اهقتع اودارأ اذإ نكلو)“اهنم امرحم ناك اذإ هب ةرح جرخت الف ى هل ال مهل
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 هضع اهقتعاهثارشب اوون ىبأ نإف اهنم هوطعي مث { اهقتعي نأ اهبر اوبلط

 ملام هلام يهف هسفنل مهنم دحاو اهب ىصوملا ىرتشا نإو اوماسو هيزجتف

 . البقو ادع تدلو امو ك هنع اهقتعب

 ( اهنمت هوطعي مث ) تيلا نع ( اهقتمي نأ اهبر اوبلط ) مهل ةمرحم يهو تيلا
 نيح اهلاحب يدنع تموق اوفلتخا نإو ، هدعب وأ قتعلا لبق هيلع.اوقفتا ام ىلع
 اوقفتا ام هوطعي نأ اوبأ نإو ى مموقتلاب كحلا نيح : ليقو « قتعلا اهيلع عقوأ
 قتعلا كلذ نآل اوربجأ اوقفتي مل نإ هب موقت ام اوطعي نأ اوبأ وأ اوقفتا نإ هيلع

 هوطعيف مهتيم ىلع اهقتعي نأ ( ىبأ ناف ) ‘ حرصأو مظعأ لب باوثلا ةبهك هنم
 سفنب وأ تيملا لامب ضعب سفنب وأ تيملا لامب مهلك مهسفنأب اهءارش اودصق

 و مرحملا ىضرب تيملا ىلع ضرف هنأ ىلع هلام مه ضعب وأ هلام وأ تمملا لامب مرحملا

 مهنال ةيصولا ذافنإ مدع مثإ نم ( اوماسو هيزجتف هنع اهةتع اهنارشب اوون )
 فمضل ىلاعت هللا همحر هركذ اك ىبأ نإ الإ اذه نولعفي ال نكل و اولثتما دق

 ةينب ءارثلا مهدقع ذإ ةينلا عم نكل ص نيدقع نمضت دحاو ادقع هيف نأل كلذ

 هسفنل مهريغ اهيرتشي نأ زوجيو ؛ قاتعاو ءارش ءارشلاب يصوملا ىلع قتعت اهنأ
 دبعلاو ى م"وقتنلف الإو ث اوقفتا ام وأ هب اهارتشا ام هوطعيف مهتيم ىلع اهقتعيو

 . ءاوس ادعاصف ناتمألاو نادبملاو كلذ ىف

 نم ال هلام نم ( همفنل مهنم دحاو اهب ىصوملا ) ةمألا ( ىرتشا نإو )
 هل ىرتشت" نأ ىصوأ تيملا نأل زوجي ال هنأ متهوت عفدل ةلأسملا ركذ امنإو ةكرتلا

 اهجرخي وأ هريغ نع وأ هسفن نع وأ تيملا نع يأ ( هنع اهقتعي مل ام هلام يهف )
 ص ىرخأ اوقتعأ و اهيف هبوني ام نمض اهت"وفَ اذإو ى ةبتاكمب ولو هجوب هكلم نم
 رخآو آلوأ يأ (ذابقو ادعب تدلو امو)اهوقتعأو اهدر اهعوجر هنكمأ نإو
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 .مدخ نم هتفيلخ قتعأف قتعب ىصوأ ناو اهارست نإ هبسن تبثو هل ديبع

 هنمضيف ثلثلا زواجي ملام تلغ ولو هنع زاج ثرا ولا مدخ نم ال اهكرت

 ء رذع الب ثراولا رارضا دمعتي الو

 ام لصالاو « ايهنونو اهبصن كلذلو ى ىنعمو اظفل ةفاضإلا نع ناعوطقم ايهف

 نم تدلو ءاوس اهيلع هكلم ةحصل ( هل ديبع ) ى قتعلا لبقو ءارشلا دعب تدلو

 رح اهعم دلو ام نوكيف اهعم دلوو (اها رصت نإ هبسن تبثو ) جيوزت وأ ىنز

 ملو اهي"رست هل زجي مل تيملا لام نم اهارتشا نإورح هتيرس نم يرسنملا دلو نأل
 ملو ادعاصف ةبقرل ( قتعب ىصوأ نإو ) ى ةكرتشم اهنأل اهبسن بسنلا تبثي
 ( ثراولا مدخ نم ال ) يصوملا كلذ ( اهكرت مدخ نم هتفيلخ قتعاف ) اهنعي
 نراب هتصح يف هل تناك ىتلا وأ هلام نم وأ يصوملا لام ريغ نم اهكلم تلا

 اهب يض وق" وأ يصوملا رارقإب هل تناك يتلا وأ اضعب اوكرتو مدخلا ضعب اومسق

 م ام تلغ ) و « اثراو ةفيلخلا نكي مل ( ولو ) تيملا نع يأ ( هنع زاج )
 ةتصاحملل وأ تيملا لام ثلث ةلقل وأ اهنالغل هزواج اذإف اهقتعب ( ثلثلا زواجي

 ةصاحلا نم قتعلا بوني ام ىلع هب داز ام وأ ثلثلا زواج ام نإ ( ف ) ثلثلا يف

 ام ىلع هب داز ام نامض همزلي هنإف ى لكلا نم قتعلا : لاق نمو “ ( هنمضي )

 رارضإ ) هريغ وأ ناك ثراو ةفيلخلا ( دمعتي الو ) ةصاحملا نم قتعلل نوكي

 يف اهنم بيرق وأ ةياغ وه ام قاتعإب وأ كلذ ىلع هب ديزي ام قاتعإب ( ثراولا
 مدخلا اومسقي نأ لثم رذعلاو “ طسوألا ىلإ دصقي نكلو ( رذع الب ) ةدوجلا

 ولو اهقتعي هنإف اهوقتعي نأ اوبأيو هب يرتشي ام هوطعي نأ اوبأيف ةديجلا ىقبتف
 مهربجي نم ىلإ عفارتلا هل يقب هنآل هنمض دئازلا اهيف ناك نإ نكلو ى اوهرك

 حصي مل ةثرولل كلم "نه يتلا مدخلا نم قتعأ نإو ‘ لعفي ملو ضاقو ناطلسك
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 تيملا رمأب نكي مل نإ ثراولا ال هغولبل هتقفن هتمزل الفط قتعا نإو

 هل اكلم ذئنيح تسيلف نهوم-ق ذق نكل هتكرت وأ تيملا ةكرت ريغ نهنأل قتعلا
 . كلمي ال ايف قتع الو هتكرت مكح ىلع ةيقاب الو تيملل الو

 تيملا نع ( الفط ) - .ري_غ وأ ناك اثراو . ةفيلخلا ( قتعا ناو )

 م هنأل هغولب ىلإ ىأ ( هغولبل ) هيلإ جاتحي امو اهلك هتنؤمو ( هتقمنن هتمزل )
 لازي"و بسكلا ىلع ردقي ال نمو ام رهك وأ اضيرم قتعأ ول اذك و٬ كلذب رمؤي
 دعب هيلإ اوجاتحا امو ى هيف نوبساحيو مرهلاو ضيرملاو لفطلا بسك ام هنع
 . مهاطعأ كلذ

 زئاجف الفط ةثرولا ىتعأو ةبقر ىتعب يصوأ نإو : « ناويدلا » يفو

 هترافكل هتبحص وأ هضرم يف قتعأ نإ اذك و « غلبي ىتح هتقفن مهيلع نوكتو
 “تومي قح خيشلاو غلبي ىتح لفطلا ةقفن هيلعف تارافكلل ينافلا مرهلا خبشلا وأ

 غلبي ىقح اهتقفنب يصوي هنإف خيشلا تومي وأ لفطلا غلبي نأ لبق وه تام نإو

 رمأي مل يذلا ( ثراولا ال ) ءامرغلا عم ناصصاحتيو خيشلا توميو لفطلا

 هتقفنف هرمأب ناك نإو ( تيملا رمأب نكي مل نإ ) هقتعي ملو هضرب ملو كلذ قاتعإب

 ةمحلك ةمحلا ءالولا نألو ى تودل كرتي ال هنآل اثيش اوثرب مل ولو ةثرولا ىلع
 . بسنلا
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 لصف

 ىح كرتو هتحص ف هدبع هنع قتعم رمأ وأ هضرم ف قتعأ ام زاج

 نم لهو ضرملا يف همودق وأ نالف ةيشمل وأ تقول هقتع قلع وأ ضرم

 . لكلا

 لصف

 ( اقتعم رمأ وأ ) : هلوق ليلدب ةيردصم ام ( هضرم يف قتعأ ام زاج )
 ةلمجلا تلخ اهتفص وأ اهتلص ىلع قتعم رمأ : هلوق انفطعو امسإ اهانلمج ول انأل

 هنع ) ًاقتعم هرمأ وأ هضرم يف هقاتعإ زاج يأ هريغو ريمضب طبر نم ةفوطمملا

 رومأملا كلذ ( كرتو هتحص يف ) اقتعمو قتعأ ةيلوعفملا ىلع هعزانت ( هدبع

 ةئيشمل وأ تقول هقتع قلع وأ ) هنع هقتعاف ( ضرم ىتح ) ةيرومأملا قاتعإلا
 فوذحبب قلعتم ( ضرملا يف ) اذك عوقو وأ اذك لعفل وأ ( همودق وأ نالف
 وأ “ ضرملا يف اعقاو هيلإ قلمملا كلذ نوك لاح يأ ضرملا يف اعقاو يأ لاح

 نأل ( لكلا نم ) كلذ جرخي ( لهو ) ثلثلا نم هيف هلاعفأ نوكت لاح يف
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 نإو « يناثلا ىلع هزواج نإ هقوف امب دبعلا ىعستسيو . نالوق ثلثلا نم وأ

 : لبقو 0 ءامرغلل هتمق يثلثب ىعسو حص هلامب طمحأ دقو > هف هقتعأ

 . ..... .. . هنالطب ىلع رثكألاو راتخا وهو « اهلكب

 اك ؟ال مأ لاحلا كلت يف وأ هضرم يف توميأ يردي الو ةايحلا يف اعقاو قتعلا
 نم ان هلاعفأ نوكت ال يتلا هلاح يف وأ هضرم يف عقو ام لك يف مهضعب لاق

 لاحلا كلت ق وأ هضرم ف اقافتا كلذ نم عقو ام ايس الو 2 لكلا نم هنأ لكلا

 كلت وأ هضرم يف كلذ عوقول اليزنت ( ثلثلا نم “وأ ) « هيف هعاقيإل دصق الب
 هثلث ادع ام روجحملاك كلذ يف وهو « ثلثلا نم ةيصولاو ى ةيصولا ةلزنم لاحلا

 اك ى هتامم يف هنم ةجرد لزنأ هتايح يف نوكي ال هنإف هتوم دعب هقحتسي يذلا

 نكب ملو هتوم دنع هل نيك ولمم ةتس قتعأ لحر نأ » : نيصح نب نارمع ىور

 ىتعاف مهنيب عرقأ مث اثالث مهازجف للع هللا لوسر مهب اعدف ى مهريغ لام هل

 امب دبملا ىعستسيو ى نالوق ) ؟ ( ١ةديدش آلوق هل لاقو ةعبرأ "قرأو نينثا

 لوقلا ( ىلع ) ثلثلا زواج يأ ( هزواج نإ ) ثلثلا قوف يأ ( هقوف
 يف ةصاحلا يف هبوني ام ىلع ديزي ام هيلإ زواج نكلو هزواجي مل نإ و ى ( يناثلا )
 نإو ) « داز امب ىمستسا لوآلا ىلع لكلا يف ةصاحملا يف وأ لوقلا اذه ىلع ثلثلا
 نئدلا هب طاحأ يأ(هلامم طيحأ دقو)لاحلا كلت يف وأ هضرم يف يأ(هيف هقتعا

 لاح يف هنأل ( ءامرفلل هتميق يثلثب ) قتعملا كلذ ( ىعسو ) قتعلا ( حص )
 هلامب نيدلا ةطاحإو ى هتمذب قلعتم نيدلاو ى ثلثلا نم يتلا ةيصولاك هيف هلاعفأ

 هيف امل ( راتخا وهو اهلكب : ليقو ) “ يلع نب ىسوم لوق وهو « كلذ عنمت ال
 نالطب يأ ( هنالطب ىلع رثكألاو ) « ءامرغلا نيو قتعلا نيب ةطوحلا نم

 ٠ دراد وبأ هاور ) ل (
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 ناك اذإ فالخ الب لطبو ًاعامجإ هتميقب طيحأ نإو ، هتحص يف زاجو

 نيدلاب مكحلا دعب و رجحلا لبق هقتعأ نإو هلام ريجحت و مهل نيدلاب مكحلا دعب

 . نالوق ؟لطب وأ رهظألا وهو ىضم لهف « هلام يف هب ءافو الو

 دمحم لوق وهو نيدلاب قحتسم ديملاف ى جحلا ةلزنم نيدلا ةطاحإل اليزنت قتعلا

 ى ثلثلا ىلإ هلعف عجري ال لاح يف ( هتحص يف ) قتعلا (زاجو) “ بوبحم نا
 مهيلع يعس الو ( عامجإ ) هلام رئاسك دبعلا ةميقب يأ ( هتميقب طيحأ نإو )
 : تلق ، رجح الو نيدلاب هيلع مكاحلا نم مكح الو هيلع ءامرفلا نم مايق الب كلذو
 هلام يف مدعملا لاعفأ : لوقي نم مهنمو : « ناويدلا » يفف ى رخآ لوق هيف لب

 يف ماكحألا باتك يف فنصملل يتأيو ث هلامب نيدلا طاحأ نم مدعملاو ‘ سلفملاك
 م اجلا هيلع رجحي ملام هريغو هلام طاحم عيب زاجو : هصن ام رارقإلا باب

 . مالك كلانه يتأيو . ها هي ءامرفلا ليق مقت وأ

 ريجحتو ) ءامرغلل يأ ( مهن نيدلاب كحلا دعب ناك اذإ فالخ الب لطب و )
 هرجملا نع هيف ديزملاب ريبعتلا نم ريجحتلاب ربعو ع هلام رجحو يأ ( هلام
 رجح ربتعا : لاقي نأ الإ مهللا ع رجحلا يف ةغلابملا طرتشت ال ذإ ةغلابملل ال

 سيل ديكأ ديدش هسفن يف ناطلسلا وأ ةعامجلا وأ مامإلا وأ يضاقلا وأ ك احلا

 دعب وأ ( نيدلاب كحلا دعبو رجحلا لبق هقتعأ نإو ) ى ةغلابملل نوكيف هريغك
 ىضم لهف هلام يف ) نيدلاب ( هب ءافو الو ) ريجحتلاو مكحلا لبقو ءامرغلا مايق
 نم هعنمي مل هنأ عم هلام يف ال ايح ماد ام هتمذب قلعتم هنأل ( رهظألا وهو
 كاملا حل اليزنت ( لظب وأ ) « هيلع رجحي مل ذإ رجحلا هلام يف فرصتلا

 باب يف هللا ءاش نإ كلذ يتأيو . (نالوق) ؟ رجحلا ةلزنم هيلع ءامرفلا مايق وأ

 . ماكحألا باتك نم رارقإلا
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 يزجي ال سنج نيع نإ اذكو .4 هيف قتعب ىصوأ لزتمي قتعتو

 تام مث اهاطعأ ام دعب اهقتعأ مث هضرم يف لجرل همداخ ىطعأ نإو

 نم هبوني ام هل تيطعأ يذلل ىعستو ةثرولل اهتميق يثلثب ىعستست ةًرحف
 وأ “ اذك لعفت مل : لاق وأ ء اذك لمفأ مل نإ : لاق نإو ڵ ثلثلا يف اياصولا
 نإو ث لكلا نم ارح جرخ لعفي نأ لبق ديسلا تامف نالف لعفي مل نإ : لاق

 : لامف رح تنأف اذه يرفس يف : لاق وأ ، اذه يضرم يف تم نإ : لاق
 لوقلاف هرفس نم مدق امدعب وأ حارتسا امدعب تام : ثراولا لاقو ى هيف تام

 تنذأف يرفس يف : لاق وأ 4 يضرم يف تم نإ : هل دبعل لاق نإو ٤ ثراولل

 : لاقف “ رح تنأف تمدق نإ : لاق وأ ؟ تيفش نإ : رخآلل لاقو “ رح

 : بوبحم نب دمحم لاقف « ال : رخآلا لاقو ى هرفس وأ هضرم يف تام امهدحأ

 اهدحأ حم ةثرولا عمتجي مل نإو ى ةثرولا لوق عم هلوق عمتجا نم لوق لوقلا

 نإو نيناجم وأ الافطأ ةثرولا ناك ول اذك و ى ايمتميق فصنب نايعسي نا"رحف

 نم نوجرخيو مهلك ديبعلا ةميق نمض هضرم يف هقتعاف سانلا ديبع يف هدبع فلت
 الإو ى هتميق بات ايف مهيلع يعس الف ثلثلا هعسو نإو ى هدبع ةميق الإ لكلا ٠

 نامض الو اضيأ رارحأ مهف هقتع دعب مهيف فلت نإو ى ثلثلا قوف امب اوعس
 الإو “ مهيلع يعس الف ثلثلا هعسو نإو ى دحاو ةميق الإ مهتميقب اوعسو هيلع

 . ثلثلا بان ام الإ هتمق اوعس

 وأ اهبوره دعب تقتعأ اهنأ نيبت نإو برهت مل نإ تباغ ولو (قتعتو)
 قاتعإب يأ ( هيف قتعب ىصوأ لزنمب ) ىزجأ تعجر نإو ى زنت" مل اهبصغ

 مل هنأل مهزجي ملو قتعلا عقو هريغ يف اوقتعأ نإو ى هيف اوقتعي نأب يأ ى هيف

 «مهدنع حبحصلا وهو مزجي : ليقو ى نيلثتم اونوكي ملف هريغل لب كلذب صوب
 توافتت دقو هل هبف ضرفل امضوم نيمي دق هنأ هدربو ى “ءاوس اهلك نكامألا نأل

 يزجي ال ) يمورلاو يشبحلاك قتعلل ( اسنج نثيع نإ اذكو ) ى اهريغو ةئكمك

_ ٥٣٧ 



 هقتعي ىتح : ليقو « هتوم دمب هقتعب نيعم ررحو حصأل ا ىلع هريغ

 { لعفلاو ردصملا نبب امل هنع قتعي نأ ىصوأ نإ اك ثراولا

 . نيلثتمم ا ونوكد لف هب صوب ل هنآل ) حص لا ىلع هرمغ

 قتعلا ظفلب كلذ ركذ اذإ ( هتوم دعب هقتعب ) ىصوم ( نيعم ررحو )
 نأل ارح نوكي هتوم درجمبف هوقتعي مل ولو لعفلا ظفلب وأ « قاتعإلا ظفلب ال
 ؛ هتوم درجمب دجسملل هنإف « دجسملل يتوم دعب اذك و اذك : هلوق ةلزنمب كلذ

 يتوم دعب رح هنأب يأ هتيرحب تبصوأ : لاق هنأكو 0 ماطعإ ىلإ حاتحي الو

 ص يثالث وهو مزاللا قتع نم اذه قتعلا ظفلو ى هركذي مل وأ توملا ركذ “ءاوس

 . ينالثلا يف حصفأ هموزلو

 نم ديري نأ ناك۔إل ةفيلخلا وأ ( ثراول هقتعي ىتح ) قتعي ال : (ليقو)
 ررحتي الف يصوملا ربغل العف نوكيف ى ةفيعض ةغل ناك ولو «يدعنملا يثالثلا قتع

 هنأكو ى ةيعاقيإلا ةبسنلا نم نوكيف « قاتعالا وهو لعفلا كلذ عقوي ىتح
 مزاللا ينالثلا نم نوكي نأ زاوجلو ى هوقتعت نأب يأ هقاتعإب تيصوأ : لاق

 دجسمب تيصوأ : لاق نمك هتيرح اوعقوت نأب تيصوأ : كلوق ىنعم ىلع نكل

 نإ ) هوقتعأ نإ الإ قتمي ال هنأ ( اك ) « ادجسم هيف اونبت ناب يأ ضرأ يف
 يثالثلا قتع ةيدعتب هيلع يرجي ام وأ هتفل تفرع وأ ( هنع قتعي نأ ىصوأ
 نم وه يذلا ( ردصملا نيب امل ) ةيدصتلا زمهب قتعأ ردصم قاتعالاب رسع وأ

 يعابرلا يدمتملاو يثالثلا يدعتملا (لعفلاو) زمهلا قتعأ نم وأ يثالثلا يدعنملا

 ال هلوقف ى ةيعاقيإ ةبسن كلذ نم لك نوك يف ةقفاوملا نم لصولا ةزمه ةدايزب
 يثالثلا ردصملا نيب امل ىنملا ناك لوألل ةلع هانلمج نإ و ى يناثلا لوقلل ةلع ى خلا
 ى ةيعوقو لوآلا ةبسن نأل قرفلا نم نييدعتملا يعابرلا لعفلاو ردصملا و مزاللا

 هيف لعف الو هتيرحب ىنعملاف هقتعب تيصوأ : لاق اذإف ى ةيعاقيإ نيرخآلا ةبسنو

. ٥٣٨ 

 



 ةمأ نمع نإو 2 ثلاثلا هعسوو تام ىتح هقتع عيض نإ هتميق نمضو

 قتعت ملام ةمأ يهو ى ديبع ثراولا اهقتعي نأ لبق تدلو ايف

 نأ وأ هقاتعإب : هلوق ينو ى هيدعت ةغل يف هفالخب يصوملا تومب قتعيف ةثرولل

 . ثراولاب روصتف هوقتعي

 قاتعإلب ىصوأ دقو ( هقتع عيض نإ هتميق ) ةفيلخلا وأ ثراولا (نمضو)
 ( تام ىتح ) قانعإلا ىنعبب قتعلا نوكب مكحلا ناكو قتعلاب وأ قتعي نأب وأ
 ءازجألا نم ةعنام ةفص هيف تثدح وأ رم ام ىلع هنم اوسيأو قرس وأ بصغ وأ

 هعسو ) دق (و) ص طقف اذه ين ةفصلاب صقن ام نمضي نكل اهلاوز اوجري ملو
 > لكلا نم ىتعلا : لاق نم لوق ىلع الإ ثلثلا ىلع داز ام نونمضي الو ( ثلثلا

 ناك نإ ةفيلخلا نأ رهاظلاو ‘ ثلثلا ىلع داز ام وهو مهلام اوعيض نيذلا مه مهنأل

 دعب توميس ناك ولو نوعستسي نم مهل ناكل عيضي مل ول هنآل داز ام نمضي وهف
 يف صاحت وأ « هنم قتعلا نإ : انلق اذإ ثلثلا يف اياصولا تصاحت نإو « يعسلا
 عيضي مل نإو ، قتعلا بوني ام نمض هنم قتملا : انلق اذإ هيف صاحتي ام لكلا
 نأ رذملا لاثمو ى هعيب نم نوصصاحتملا عنتمي نأ عيبضتلا مدع نمو “ نمضي مل

 نورظني نوقبيف ثلثلا هب ءيف الو قلطم وأ صوصخم دبع قتعي ناب يصوي
 ؟ ثلثلا هعسي له

 ثراولل اهدلو راص اذإ هنإف اهنيعي مل نإ ايس الو قتعلل ( ةمأ نتيع نإو )

 لادبإ هل زوجي ةنيعم ريغ يهو كلذ نوكي نأ ىلوأف ةنيعم يهو اهماكحأو
 ثراولل ( ديبع ) ةفيلخلا وأ ( ثراولا اهقتمي نأ لبق تدلو امف ) ، ىرخأ
 هدمب تدلو امو هتوم لبة ثدح امو يصوملا توم دعب اهنطب ف ثدح ام

 ريغو شرألاو دحلا يف ةمألا ماكحأ اهماكحأو ( قتعت مل ام ةمأ يهو ) هلبق وأ

- ٥٣٤٨٩ 



 ريغ لعف ام اهيف زاجو « اهتبقر نودام اهتيانج هيلعو اهتلغ هلو

 ؟ال وأ هيلع تكسمتسا نإ اهقتع ىلع ربجي لهو ، هكلم نم جارخإ

 اهبسك و اهتمدخو اهشرأو اهقادصو اهرقع (اهتلغ) ثراولل يأ (هلو) كلذ

 ى ةيانج نم ضعب لدب ام ( اهتبقر نود ام اهتيانج هيلعو ) « اهترجأو
 اذه ى اهنود امو اهتبقر دارملاو “ اهنم اهتبقر نود ام يأ “ فوذحم طبارلاو

 ص امزج اهلك هتمزل اهب اهرمأ دق ناك نإو « اهلك اهتيانج .: ليقو ى حيحصلا وه
 نأل هعم ثراو نكي مل نإ يرستلاو جيوزتلا نم ثراولا (لعف ام اهيف زاجو)
 جوزي اذك و ى ةمدخلاو ةيراعلاو كيرشلا عم اهجوزي اذك و ع ىرست ال ةكرتشملا

 لعفي ام اهيف لعفيو يدافيو رهاظيو هيلع قلطيو همدختسيو هربعي و دبملا

 كلم جورخ ىلإ لصوي ام ريغو ( كلم نم جارخإ ريغ ) « هكلم اهنأل كلامل
 ص نمضيو هجارخإ حص كلذ ريغ وأ عيب وأ ةبهب اهجرخأ نإو ضوعو نهرك
 اهبتاك وأ اهربد وأ هسفنل اهقتعأ نإو ى اهدربلف اهدرب نأ هنكمأ نإ نكل
 اذهو اهربد نإ تيملل اهقتعي نأ هيزجي ; ليقو “ تيملل نمضو كلذ ىضم
 ىلع قتعلل ضحمتت ملف ريبدتلاب هسفنل قتعلا ةحئار اهيف نأل ى يدنع فيعض
 . ليق اهف هريغ وأ تمملل يزجت تناك ولو ى تلملا

 ةخسن يفو “ هب ( تكسمتسا نإ ) اهلثم دبعلاو ( اهقتع ىلع ربجي لهو )

 (هيلع) : هلوو وه بئانلا نوكيف ءاتلا طاقسإو لوعفملل ءانبلاب كسمتسا

 اهبلطي يتلا قوقحلا رئاسك وهف هبلطي نيعم يمدآل ىتح هنآل قتعلا ىلع يأ
 ناربج ) ال وأ ( ناك نإ ةفىلخلا راجح اذك و > حيحصلا وهو نونعملا اهباحصأ

 نارمؤي نكلو ى ابيرق هيلإ ريشي اك للا نيبو اهنيب ايف اهمزل ولو كحلا يف

 هل بلاط ال ابف نوكي امنإ اذه نأب ثحبيو هريخأتو هك رت نع نايهنيو كلذ

 س ٠ ٥٤



 حصي لهف لامب هدبعل ىصوأ نإو « يناثلا ىلع هللا دنع همزلو . نالوق

 ىعسو ررح لقأ وأ هتميق ردق هب هل ىصوملا ناك نإف . نالوق ؟ال مأ

 . . .. .. ... ... ... .... . اهنم يقبام

 هل وأ اهبحاص اهبلطي مل يتلا قوقحلاكو « قولخمب قلعتت ال يتلا هللا قوقحك
 (يناثلا) لوقلا ( ىلع هللا دنع همزلو . نالوق ) ؟ ةاكزلاك نونيعتي ال باحصأ
 . لوآلا ىلع كحلا يفو للا دنع همزل اك

 ىلع ءانب ؟ حصي ( ال مأ حصي لهف لامب ) ةمآلا هلثمو (هدبعل ىصوأ نإو)
 سيلو ى ثراولل ةرصو الو ثراولل ةيصو هل ةيصولاف اكلام نوكي ال دبعلا نأ
 تبثن هنإ : لاقي نأ نع لضف ةيانكلا يف ارهاظ الو قتعلاب احيرصت هل ءاصيإلا

 امل اكلام نوكيو ةيدوبعلا ىلع ىقبي لهف ةحصلا ىلعو (نالوق) ؟ نوكيو
 ءاصيإلا زوجي نم : باب يف رم اك اكلام نوكي دبعلا نأ ىلع ءانب هل هب يصوأ
 ةيصو الو “ كلمي نأ حصي مل امل هنأل ءاصيإلا كلذب ررحتي وأ « زوجي ال نمو هل
 ناك ذإ هقاتعإ نع ةيانك هل ءاصيإلا لعج ديعلا نم هل تبثت نأ نع الضف ثراول
 ةيانكلا يف مزلي الو هب هل يصوأ ام كلمي ناك اذإ هل تبثي امنإ ناسنالل ءاصيإلا
 حصي مل امل وأ هب ىصوملا هل تبثي ملف هنع ىتنكملا ىنهملا عم ظفللا رهاظ ةدارإ

 نأب هسفن يف هب هل يصوأ ام ضوع لعج ثراول ةيصولا لقنت نأ الو ى كلمي نأ

 هقتع ىلع انينب اذإف . نالوق ؟ هسفنب هل ,رصومك ناكف هلوقب هيلإ راشأ اك قتع
 هنأب مكح يأ (ررح) رثكأ وأ ( لقأ وأ هتميق ردق هب هل ىصوملا ناك ناف )
 يصوملا نوك ةروص يف ( اهنم يقب امب ىعسو ) ءاصرإلا كلذب رح هنآل ‘ رح

 هبوني ام ىلع داز نإ الإ رثكأ وأ اهردق ناك نإ ىعسي الو “ هتميق نم لقأ هب

 تناك اذإ لب ةصاحلا تناك نإ هنم هنأ ىلع لكلا يف وأ هنم هنأ ىلع ثلثلا يف

- ٥٤١ 

 



 ثراولا اهقتعأ اهيف كروش ةبقر قتعب نإو ء هسفنب هل صومك ناكف
 ام نمضو كرتشم قتع دمعتم ١ ىصعو اه ؤارش همزل دقو اهكلمي نأ لعب

 هكيرشل

 هنأل هل هب يصوأ ام ائش هنوطعي الو هب ونل ام ىلع داز ام اضنأ ىعص ةصاملا

 هل يصوأ اذإ دملاو ( هسفنب هل صومك ناكف ) « هتاذ قتع يف هب بسوح

 . يتوم دمب هسفن رمأ كلمي هنأ ىنعملا نآل ارح نوكي هسفنب

 ربع وأ يمصوملا ال فنصملا هب ربعف قاتعإب دارأ ( قتعب ) ىصوأ ( نإو )
 اهقتعأ اهيف كروش ةبقر ) قانعالا ىنمب هلمحي نم ةفل ىلع قتعي يصولملا
 ىنعم يف فنصملا ةرابع يف قتعلاب دارملا نأ ىلع اذه لدي ةفيلخلا وأ ( ثراولا
 كيرشلا بيصنب ىعسو يصوملا تومب ارح ناكل ةيرحلا ىنعمب ناك ول ذإ قاتعإلا

 وأ ثوروملل اهقتعيف هسفنل اهلك اهل اكلام نوكي نأ دعب يأ ( اهكلمي نأ دعب )

 روصتيو ثوروملل لب ةكرتلا نمهسفنل ةفىلخلا اهرتشيالو اهقتعيف ثوروملل اهيرتشي

 يأ اهؤارش همزل دقو) كلذ ريغ وأ هتبه وأ كيرشلا بيصن ءارشب اهلك اهكلم

 . لالح هجوب اهكلم يف يمسلا وأ كيرشلا بيصن ءارش

 ىف فرصتلا ه۔۔ف نأل هتباتك وأ هريبدت وأ ( كرتشم قتع دمعتم ىصعو )

 نكي مل نإ صاع وهو هيلع لدأ نإ الإ هنع هتيوفتو هنم نذإ الب يفلا لام

 سانلا لام كالهإ عم برقتلا حصي ال هنأل الهج وأ ادمع ابرقت هقتعأ ولو لالدإب

 ىصع كيرشلا رارضإ دصق نإ : ةقراشملا ضعب لاقو ى ململاب الإ للا دبعي الو

 اهيف دحال نأ ممي مل نم لثم دمعتي مل نإو < ملسو ةميقلا نمض برقتلا دصق نإو
 ناكو ( هكيرشل ام نمضو ) “ كيرشلا مهسل مرفلا هيلعو مثإ الف يسن وأ ثيش

 س ٤٢



 رمو «'١)هلع م" م وق دبع يف هل اصقش قتعأ نم» نلع لاق « هكيرشل ال هل ءالولا

 ص قال_طإلا ىلع رح وهو هيف ديز نب رباج ةياورو ؟ ثردحلا اذه ىلع مالكلا

 يف هل اك رش قتعأ نم » : للع هللا لوسر نع رمع نب هللا دبع نع انموق ىورو
 قلعو مهصصح ءءاكرش ىطعاف لدع ةميق موق دبعلا نث غلبي لام هل ناكف دبع
 يبأ نعو“قر ام هنم قرو ةياور يفو('")قتع ام هنم ىتتع دقف الإ و دبعلا هيلع
 ةجردم ةياعسلا : ليقو ى هملع قوفشم ريغ يمستساو هيلع م “وة الإ و : ةريره

 هجاردإب لاق نم لدتساو “ ثيدحلا نم اهنأ حيحصلاو ى ةداتق مالك نم ربخلا يف

 الو هتوم دنع مهكلام مهقتعأ كيلامم ةتسب اعد لع هنأ نم رم امب ةيعفاشلا مهو
 .و

 ءامعستسالا حص ولف“ نينثا قتعأو ةمدرأ ىراف مهنيب عرفأف انالثأ مهمقف هل لام

 : للع هنع رمع نبا نع ةياور يفو ٠ يقابلاب ىعسو هثلث قتع لك نم رجن ال
 مل نؤف ى هنمت غلبي لام هل ناك نإ هلك هقتع هيلعف كولمم يف اكرش قتعأ نم (

 لمت ( "قتعأ ام هنم قتعاف قتعملا ىلع لدع ةمسق هيلع موقي لام هل نكي

 موقيف ضعبلا لب كيرسثلا ةصح ةميق غلبي لام هل نكا مل نإف ىنعملا نوكي نأ

 وأ هب رسوي ام ردقب كيرشلا ةصح نم قتعي هنإ : يمفاشلا لاق اك ث كلذ لجأل

 اذه نم الإ فرعت ال اهنإف سانلا هاور امل ةفلاخخلاو ذوذشلاب ةظفللا هذه ىلع كحم

 هلك قتعي دبعلا نأ اندنع ةصيحصلا ةياورلاو ى يراخبلا هب اهدروأ ىذلا قيرطلا

 نولوقي انموق داكي الو ديز نب رباج ةياور ترم اك هجو ياب هضعب قتع اذإ
 يفو « مهدنع رح وهف ءافو هل ناك نإو “ هضعب قتع ةحص مهتياور لب كلذب

 )٠( هركذ مدقت .
 )٢ ( يقهيبلا هاور .

 )٣() هركذ مدقت .

 ۔ ٣ ٥٤

 



 نمضيو رح وهف ءافو هلو ءاكرش هيف هلو ادبع قتعأ نم » : رمع نبا نع ةياور
 لاق وأ كولم ف هل ابيصن قتعأ نم : هنع ةياور يفو «١' هتميقب هءاكرىش بصن
 هضعب يأ قيتع وهف لدعلا ةميقب هتميق غلإي ام لاملا نم هل ناكو ى دبع هل اكرش

 ردقلا لإ ى ىرس مهصصحب ءيفي ال لام هل ناك ولف ى ةيارسلاب هضعبو قاتعالاب

 :هلوقب جرخو : اولاق ‘ ناكمإلا بسحي قتعلل اذيفنت هب رسوم ثزو ناب يذلا
 كلذ ىتعي هنأ اومعز ةبارقلاب هيلع قتعي نم ضعب ارهق هيلع قتعأ اذإ ام قتعأ

 ص كلذ ريغ دمحأ نع ىورو ى مهريغو ةي ةمعفاشلا كلذب تحرص ى ةيارم الو

 الو رد_ةلا كلذ قتعي هنإف دبع نم هبيصن قاتعإب ىصوأ اذإ ام اضرأ جرخو

 لب : اولاق ، آرسعم تيملا ريصيو ثراولا ىلإ لقتني لاملا نآل اومعز ايف ةيارص
 روهجلا هلاق اك رسي ملو ضعبلا كلذ قتعأ هضعب قاتعإب ىصواأف هل دبلا ناك ول

 نكي مل ول هنأل ةميقلا ءادأ ىلع ضعبلا قتعأ اذإ اهف ةيارسلا فقوتت الو 4 ممم
 وأ ضرف وأ لاقتنا ريدقت ىلع بجت نإو 4 ةمقلا تيجو امل ءادألا لبة قتعب

 روهملا بهذم اذهو ى هيلإ لاقتنالا وهو لوألا نيعتف نارخآلا دجوي ملو فالتإ

 هنأ ةيكلاملا بهذم روهشمو ى ةيكلاملا ضعبو ) ةيعفاشلا دنع حصألاو « مهنم

 ةياورل هقتع ذفن ةميقلا ذخأ لبق كيرشلا قتعأ ولف ث ةميقلا عفدب الإ قتعي ال

 نإف نينثا نيب ادبع قتع . نم » : للع يبلا نع رمع نب هللا دبع هبأ نع ملاس

 ميوقتلا ىلع قتعلا بيترت نم مزلي ال هنأب بيجأ و « '"قتعي مث هيلع .موق آ رسوم

 دئاز رد_ةف عفدلا امأو ى ةميقلا ةفرعم ديفي مموقتلا نإف ةميقلا ءادأ ىلع هبيترت

 نيك رشم وأ نيملسم قتعملاو كيرشلاو دبعلا نوكي نأ نيب قرف الو كلذ ىلع

 )١( هركذ مدقت ٠
 )٢( دواد وبأو يقهيبلا هاور .
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 الو هببملل الو كلذ يف كيرشل رايخ ال وأ رافك مهضعبو نيملسم مهضعب وأ

 اذه ى ةيرجحلا يف ىلاعت هلا قحل ةاعارم مهلك اوهرك ولو مكحلا ذفني لب ىتعملل
 دبع نم هل اكرش كرسلا قتعأ ول ايف ناهجو ةلبانحلا دنعو ى ةيعفاشلا بهذم

 نإو ى ةيارس الف آرافك اوناك نإ : ةيكلاملا لاقو ؟ ال مأ هيلع يرسي له ملسم
 دبعلا ناك نإ يرسي مأ ال مأ هيلع يرسي لهف هكيرش نود رفاك قتعملا ناك

 الم دبعلاو نيرفاك اناك نإو ى لاوقأ ةثالث ؟ ارفاك ناك اذإ ام نود املسم

 . لاح لكب هيلع ىرس ادسم قتعملا ناك نإو « ناتياورف

 رمحي : لبقو ى اهب ديملا يعستسيو هكيرش ةصح نمضب : « جاتلا » يفو

 ىلع عجري مل هراتخم سلفأ نإو ى هل مرغي قتعملا ىلع وأ هيلع عوجرلا يف كيرشلا
 ث كيرشلا ةصح يف رسعأ نإ دبعلا يعستسيو رسيأ نإ مرغي : ليقو ى رخآلا
 : ثيدحلا يف رمو ى هكيرش لام فلنملا هنآل دبعلا يمستسي ال هنأ حيحصلاو
 نأ » : دوعسم نبا نعو ى لوألا حيحصلاو ى دبملل ءاهلا : ليقو « هيلع موق"

 هيف عابف هكيرش بيصن يقلي هنمضف امهدحأ هقتعأ ةنْيَهج نم نيلجر نيب ادبع
 لكلا نم هكيرش ةصح نمض و ثلثلا نمف هتوم دنع ةصقش قتعأ نمو « '١)همنغ

 هنمض ايم ثلثلا ىلع دازو يقب امب دبعلا هثراو عبتي ليق “ ثلثلا نم : ليقو

 هنمث غلبي لام+هل ناك نإ : عيبرلا لاقو ى ائيش نج م ذإ ال : ليقو ى هكيرشل

 رخآلا ىلع“لك دهشف نينتا نيب ةدبع ناك نإو ى دبعلا ىعستسا الإو هنم قتع
 قتع :ليقو ع فصنلاب ايل ىعسيو ى فصنلا لك ةصح نم قتع هبيصن قتعا هنأ
 تدر" هبيصن قتعأ ثلاثلا نأ نانثا دهشف ةثالث نيب ناك نإو“هيلع يعساالو هلك

 ةصحب ىمسي :ليقو“ايهفارتعال همادختسانم اعنمو هنمثضبق نالتجميايهنل اهتداهش

 )١( يئاسنلاو دواد وبأ هاور .

 ) ٥ م - لينلا س ١٢ ج ) - ٥؛ه



 لاق نإو ء اهدحأ زاج ةمأو دبع هلو هديبع نم دحاو قتةعب ىصوأ نإو

 . . اهدحأ ةسقبايعسو ًاعم اقتع يديبع نم ادحاو تقتعأ

 رةملل لك ىمس امهقتعأ هنأ امهدحأ رقأف نيثراوو نيدبع كرت نمو ى هيلع دوهشملا

 وه قحليو ءاش نإ هتصح هل نمضي : لبقو ى هتميق فصنب رخآلل هبيصن ثلثي

 ثراولل نمضيو اهتميق يثلث رقملل نايعسيف رخآلا اهيلع قحتسا امب نيدبملا
 قتعأ هنأ امهدحأ ترقأ نإو “ ضرملا ف كلذو “ اهتمق فصن هنأك هتصمح

 . فلحلا يف اذكف هيردي الو هيف امهدحأ

 وأ كلذ هتفل نأ فرع نأب زاج هلوقل قاتعإب يأ ( قتعب ىصوأ ناو )

 اوعسو ارارحأ اعيمج اوجرخل ةيرحلا ىننعمب ناك ولو قتعي نأب وأ قاتعالاب ربع

 نم وأ هيدبع ( نم دحاو ) لجو زع هلا ءاش نإ يتأي ام ىلع دحاولا ريغ ةميقب
 اوناك ول اك طقف ثانإ وأ اثانإ و ا اروكذ كلذ قوف اموأ (ةمأو دبع هلو هديبع)

 اهلوخدل مهقاتعإ ىفكل ةمأ اوقتعأ ولف مهدحأ وأ ( امهدحأ زاج ) طقف آروكذ

 لاق اك ىثنألا و ركذلل حلصي ردصم لصألا يف دبملا نآلو « بيلغت ديبعلا يف
 'اآدبع نمحرلا يتآالإ ضرألاو تاومسلا يف نم لك نإ ل العو لج للا
 ص نقتعي مل ثانإ الإ نكي مل نإو هديبع .نم ادعاصف نينثا قتعب ىصوأ ول اذك و
 ( نم ادحاو تقتعأ ) قيقرلا كلام ( لاق نإو ) ى ةيآلل ةدحاو قتعت : ليقو
 اقتع ديبع ( نم ادعاصف نينثا وأ ادحاو وأ ءابلا ديدشتو لادلا حتفب يدبع

 ىثنأ وأ ركذ وأ نايثنأ وأ ناركذ نانثإ ناك نإ ( امهدحأ ةميقب ايعسو اعم

 ادعاصف ةثالث ناك ذإ هركذ يذلا ددملا ادع ام ةميقب اوعسو اعم اوقتعاو

 . ٩٣ ع رم ةر وص ) ( ١
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 وأ الضافت نإو « لاكشإ الف اووتسا وأ ايوتسا اذإف نيطلتخ وآ اثاإ وأ ؟روكذ
 اهنم بوني امب اوعسو مهتميق تعمج وأ اهفصنب ايعسو اهتميق تعمج اولضافت
 مهلك اوقتع يديبع نم اضعب تقتعأ : لاق نإو ى هرك ذ يذلا ددملا ادع ام
 : ملعأ هللاو دحاو ةميق ادع امب اوعسو

 دحأ همححم 7 هثرب نمم بسنلاب اهنم مرحم وه نمو ةمأ كرتو تام نمو

 وأ مع وأ خأ وأ دلولا دلو وأ هدلو ءاوس قرفتسم نيد الو ثرإلا نع ةفص االو

 ى اندنع اقافتإ اهلك اهمرحبب ةرح تجرخ اهرستي مل مأ اهارست ءاوس كلذ ريغ

 هعيمج نم لاق نمق « ثلثلا نم : ليقو ى لاملا عيمج نم : ليقف ى اهلثم دبعلاو

 ناك ام ثلثلا نم جرحم امنإو ى نبمتم قولخم ىح وهو ءاصيإ الب قتع كلذ نالف

 ناكو ى دوهشم نيعتم قولخم قح هنأل ءاصبإلا مدع مدع عم قتعلا لطبي ملف ةيصو

 ةيصولا ةلزنب كلذ لمج ثلثلا نم لاق نمو “ ةيصو ريغ كلذ نآل لكلا نم

 ام نيلوقلا بسانيو “ تيملا ةمذ يف كلذ يف قحلا بترتي ملو توملا دمب هنأل

 اهنم عتمتسيف ثروت الو بهوت الو عابت ال دلولا مأ : هنع هللا يضر رمع نع يور

 لوسر : لاق ايهنع هللا يضر سابع نبا نعو ى ةرح يهف تام اذإف ى هلادب ام
 )١؛

 ةعامج حجرو(}7 هتوم دعب ةرح يهف اهديس نم تدلو ةمأ اميأ » : للع للا

 كلذك سدلو عابت ال اهنآل ةرح دلولا م أ نأ انموق كلذ نم ذخأف رمع ىلع هفقو

 هنأل الإ ةدنع كلذ امو ي هتوم دعب ةرح يهف تام اذإف : ثيدحلا يف لاق هنال

 نم » : نلع هللا لوسر نع هريغو ةرمس ىور ا ى اهمرح اهنم ثرو وأ اهثرو

 ٠ هجام نباو ينطقرادلا هاور ) ( ١
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 بجح وأ تام نأب اهمرح اهنم الو اهثري مل ولف « 'ارح وهف مرحم محر اذ كلم

 نم وهأ : آلوأ نيروكذملا نيلوقلا نم حيحصلاو « ةرح نكت مل ةفصب وأ هريغب
 جرخت : ليقو “ نيلوقلا ىلع ةثرولل اهالوو ثلثلا نم اهنأ ؟ لكلا نم وأ ثلثلا

 لمفالب ةرورض تجرخ ولو اهنأل هب تجرخ يذلا هيف اهمرح بيصن نم ةرح

 يهو عرشلا مكحي هب تجرخ وأ اهببس وه هيلع تلزن ةبيصم كلذ نكل هنم
 ليزي ال أطخلاو ، أطخأ يذلل العف أطخلا يف نآل لاومألا يف أطخلا نم مظعأ

 لام يف : ليقو ى اهيف ثاربملا نم هبيصن وه هدحو هنمضي يذلاو ى نامضلا

 اهمرحل اهءالوو ثرإلا ردق ىلع ةثرولا نيبو هنيبف هبصن ىلع داز امو هلك هيبأ

 ةثرولل همرغ داز امو هلك هبيصن نم جرخت : ليقو ى لوقلا اذه ىلع ةثرولاو

 لكلا نم جرخت ال :ليقو “ هدحو هل ءالولاف ايرورض اببس ناك ول و ببسلا هنأل

 ىمستستو ةرح جرخت نكلو هريغ الو اهمرحع بيصن نم الو ثلثلا نم الو

 ةثرولا يقابل : بوبحم نبا نعو ى اهمرح بوني ام الإ ةثرولل اهلك اهتميقب
 اهوعستسا الإو آلام هيبأ نم ثرو نإ هب تجرخ يذلا اهدلو ىلع مهصصح

 ءاوس ححلا : تلق ى هببسب قتعي نمم هريغو بآلا يف ال مآلا يف كلذو : ليق
 لعف نم كلذ امنإو ى نامضلا هب بجي لعف هنم نكي مل هنآل اهمرحم ىلع نامض الو
 اهمرح ريغ ذخأي : ليقو ، مهلو هل اذه ىلع ءالولا اهقتعأل ءاش ول ذإ اهديس .
 دقو ڵ مهلو هل آضيأ ءالولاو ةيقبلا نومسقيو اهتميق نم مهبوني ام لاملا نم

 الإ انبهذم وه اذهو اهضعب ثرب وأ اهدلو اهثري مل ام ةمأ دلولا مأ نأ تملع

 ركب وبأ اهعيب زاجأ دقو اهميب زوجيف « جاهنملا » يف اك انباحصأ نم اليلق

 )١( نابح نبا هاور .
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 يفو هللا دبع نب رباجو ريبزلا نباو سابع نباو يلعو هنع هللا يضر قيدصلا

 كلذب ىر يح ةل يبنلاو اندالوأ تاهمأ تايارم عيبن انك » : هشدح

 انعب : ظفل يفو ى ةيماشلا نم قازرلا دبع هجرخأ ثدحلا اذهو «_ أب

 يورو ى انيهتناف اناهن رمع ناك املو ركب يبأو يلم يبنلا دهع ىلع دالوألا تاهمأ
 باطخلا نب رمع نع يور اك اهميب زوجي ال هنأ : زيزعلا دبع نبا رمعو ناثع نع

 هباحصأ روهمج هيلعو هبتك رثكأ يف يمفاشلاو ةفينح يبأو نيعباتلا رثكأل بسنو

 لوقلا يمفاشلا دنسي ملو ‘ قاخساو دمحأو رَفزو دمعو فسوي يبأ لوق وه
 امل رمع نأ هباحصأ ضعب معزو « رمعل اديلقت هتلق : لاقف « رمع ىلإ الإ عنملا

 اذإ هنأل كلذك سيل : تلق « فلاخ نمب ةربع الف اعامجإ راص اوهتناف هنع ىهن

 حص ولف هيزنت يهن الإ رمع يهن ايف ركب يبأو تلل هللا لوسر دهع ىلع زاج
 وقتعأ » : لع للا لوسر : لاق ى هيزنتلا ىلع ناك رمع تقو نم عامجإلا

 يفو _ 3 )ةصو يف نلعجي الو ند يف نمعبي ال ) : لاقو _ دالوألا تاهمأ

 ام اهنم اهدلو ثرو وأ اهبر اهقتعأ نإ الإ عابتو ةمأ اهنأ حصألا : « جاهنملا »

 عيب زاوج ىلع انم رثكألا نأ“[‘"جاهنملا ىلإ دوعي ريمضلا ]هيفو“نيدلا نع يقب

 نورخآ ى ههرك و انموق نم ةعامج همرحو هيلع ررض هيف نكي مل نإ دلولا مأ
 انموق ضعب ىورو ى اهديس نم لمحت نأ لبق ةمألا عيب زاوج.ىلع اوعمجأو
 . ملعأ كلاو هنم اهلمح ينثتسأ اذإ لماحلا عيب زاجأ نيمباتلاو ةباحصلا ضعب نأ

 )١( يذمرتلا هاور .

 . هح>حصم ) ل (
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 باب

 ريبدتلا يف

 وأ ءيش عوقو يه ةفص لإ اّيَضم اقتع ينمي ةفصب قتع خيشلا لاق اك وه

 نم ذوخأم وهو « توم ريغ وأ هريغ توم وأ ديسلا توم ءاوس ى هعوقو مدع
 يأ ءيشلل ءيشلا ترتبدو ى يئارو هتلعج يأ ريبدت ءيشلا تربد : كلوق

 : خيشلا لاق ى يتايح ربد ارح هتلعج يدبع تربد ىنعمو « هءارو هتلعج
 :لاق نم لصألا اذه ىلع هفرعو ى ديسلا ةايح يأ ةايحلا ربد نوكي نأ هلصأ و
 ىلإ ريبدتلاب كحي كلذلو ى توملا ىلع هتمأ وأ هدبع قتع ديسلا قيلعت ريبدتلا
 :ليقو ى ةامحلا ربد توملا نأل كلذب يمس : ل۔قو ى ربدم هنأ قلطأ اذإ توملا

 ركفتلا وه يذلا ريبدتلا ىنعم نم لب ءارو ىنعمب ربدلا نم سيل ريبدتلا
 يف رظن ماكحإلاو ركفتلا نأل ءارو ىنعم نم ولخي ال نكلو ى رمألا ماكحإو
 تكحأ :ةفللا لصأ يف دبعلا تربد ىنعمف “ رضاحلا رمألا ءارو .يهو بقاوملا

 



 رثكالاو امهريغ وأ دبع وأ ديس تومل قلع ةفصب قتع وهو ريبدتلا زاج

 . .. . .. ... . لكلاننم ةحصلا ين هنأ لع

 هقتع تقلع فرملا يفو ى ةيورخألاو ةيويندلا ةبقاعلا حالصب هيف تركفتو هرمأ

 همادختساب ابند رمأ ربد ديسلا نأل كلذ لاقي : ليقف ى لبقتسم رمأ ىلإ
 . اهقاتعاب هترخآ رمأو هقاقرتساو

 ديس تومل قلع ةفصب قتع وهو ريبدتلا زاج) :هلوق يف فنصملا فرع دقو
 لقنتلاو عيبلا نع هليطعت باوث ىوس هتوم ىلإ هربدمل باوث رهظي الو (دبع وأ
 هنأل نقلا ديملا نيبو هنيب قرف لصحي هتوم دعب مث باوث اذهلف سانلا يديأ يف

 فرصي رح شرأ هتوم دمب لعاف هدسحي هلعف ام شرأ نوكيف رح هتوم دمي

 ءيش عوقول وأ ( امهريغ وأ ) ى هثري نمو هتيصو يفف نكتالإو ى هنويد يف

 ( هنأ ىلع رثكألاو ) ‘ بدجلا لاوز وأ رطملا عالقإ لثم هعوقو مدع وأ نعم

 لا هحر ةديبع يبأ لوق وهو ( لكلا نم ) توملل ( ةحصلا يف ) هقيلعت نأ يأ
 دمب قتعلا : لاق نم لوق ىلع امأ ث لكلا نم هيف هلاعفأ لاح يف هقيلعت عاقيإل

 كلذك ريبدتلا نكي مل امنإف ثلثلا نم هنأ ىلع امأو « رهاظف لكلا نم توملا

 يف ريرحتلا ضمب هيف ريبدتلاف ةيرح ةبئاش هيف ريدملا نأل اياصولا رئاس و قتعلاك

 ضعحمتت م هنأك افيعض نوكي مزال يف هقتع ليجعت نا هتحئار هيف ينعأ ةايحلا

 زوجي هنإف برقألا ةيصو ىتح اياصولا يف عجري اك هيف عجرب ال هنأو هتيدوبع

 الو روهشملا ىلع عابي ال هنأ هريغ هل لدبيو برقألل هب ىصوأ ايف عوجرلا
 هتحص يف قلع نإو ى مدختسي هنأ الإ دبملا يف هب فرصتي ام هيف فرصتي
 . نالوق ؟ ثلثلا نم لهف هتوم دعي الإ عقي ملف ءيش ىلإ دبعلا ريبدت
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 عنمو > رظنألا وهو ححصو ‘ ًاقلطم هنم : ليقو > كلثلا نم ضرملا يفو

 . . . .... .. ... يقتعل زوجو هتبهو هعبب

 عجرت تلا لاوحألا يف وأ ثلثلا ىلإ لامفآلا هيف عجرت يذلا ( ضرملا يفو )

 نيح ءاصيإ هتوم دعب ارح نوكي نأب يصوم هنأل ( ثلثلا نم ) ثلثلا ىلا اهيف
 ديز نب رباج لوق وهو ى اقلطم لكلا نم : ليقو “ ثلثلا نم لاعفألا نوكت
 ثلثلا نم يأ ( هنم : ليقو ) ى لكلا نم اقلطم قتعلا نايرب اناكو دوعسم نياو

 رئاسك ثلثلا نم لاصفأل نوك لاح يف وأ ةملاسلا ةحصلا يف قلع ( اقلطم )

 لاح يف وأ ةمالسلاو ةحصلا لاح يف اهب يصوأ ءاوس ثلثلا نم اهنإف اياصولا

 ققحتي امنإف توملا دعب ةيصولاو ريبدتلا ذوفن تقو نإف ‘ ثلثلا نم لاعفألا نوك

 ةمالسلاو ةحصلاب قلع ولو توملاب ققحتي هنأ انركذ امل (ححصو) ث توملاب كلذ
 ةيرحلا ةبئاش هيف نأب ضرامي الو هانركذ امل ( رظنألا وهو) اياصولا رئاسك هنأو

 وه هيف مظعألا ىنعملاو ةيدوبعلا ققحتم كلذ عم هنآل هريرقت رم اك توملا لبق

 هضرم يف ربد نإ ءامرفلل هتميقب ىعسيو ةحصلا يف ربدم ىلع يعس الو ةيدوبعلا

 . هضرم يف ربد نإ هيثلثب اضيأ ىعسي : ليقو هلامب نيدلا طاحأ دقو

 هنهرو شرأ يف هئاطعإو هقادصإو هب ةراجإلاو هليدبتو ( هعيب عنمو )

 سيلف ى كلذ ءاملعلا عنم يأ هريغ وأ باوث ةبه ( هتبهو ) كلم نم جارخإ لكو
 نوكي نأ نكميف زاوجلاب لوق مدقتي مل ذإ مدقتم لوق نع هب ربعم منم كلذ
 عابي ال : ليق : لاق هنأك رخأتملا لوقلل لباقم نكل عنملاب لوق نع ةرابع انه

 نم ام هجوب كلملا نم جرخيو بهويو عابي : ليقو يأ ( زوجو ) « بهوي الو
 هقتعيل يأ ( قتمل ) هكلم لخدي نم كملا ىلإ جرخي ناك اذإ هنم جارخإلا هوجو
 عيبلا ف فالخلا رم دقو هقتعي نأ طرش ىلع هريغ وأ عيبب هكلم لخدب يأ

 ۔_ ٥٥٢



 لجمت هكلم لخد اذإ لوقلا اذه ىلعو « عيبرلاو ةداتق مالك مدقتو طرشلاو

 هربد نإ لوألا تي مل ام هقتعب رخأتي نأ هلو ى دعولا فلخ هل زوجي الو هقتعب

 ث هبلع ربجأو هقتع هيلع بجؤ كلذ ناك اذإف « هيلإ هربد ام عقي وأ هتوم ىلإ

 نإو ى هربدم دلب يف نوكيو لوألل هدر الإو رخؤي الو كلذ لبق ربجي : لقو

 هكلم لخد نه رخؤي الثل هىلإ ريد ام عوقوب ًاعب رس ملعي ثح وأ هتومل هربد

 ياب كلملا نم هجارخإو ربدملا عيب زوجي : ليقو ى لوألا هيلإ هربد امع هقاتعإ

 تنأ ضعب زاجأ اك « نوكي ىتم عوقولا لوهجم ناك ولو ريبدتلا تقو ىلإ هجو
 كلذ نكل“ كلذ وحن وأ هيقسيو همعطي نأ ىلع ؟رخآ اناسنإ هلام ناسنإلا يطعي
 ربدملا عيب زوجي : ليقو ‘ ةبهلا قيرط هبشي قيرطب كلذ ىلع الخد اذإ
 هيلإ قتعلا قلع يتلا فصولا الو هقتع عقي مل هنأل ام هجوب كلملا نم هجارخإو
 ؛هكلم لخدنم هقتعي مل ام ارمتسم قرلا هيلع ىرج كلذ عوقو لبي جرخأ املف
 زوجي ال هنأ حبحصلاو ى اياصولا رئاسك ريبدتلا يف عوجرلا زاجأ نم لوق اذهو

 هيف نألف لوهجملا ريبدتلا تقو ىلإ امإ ى اقلطم هجوب هجارخإ الو ربدملا عيب

 امإو ى هلثم هي قحتلي ام ررغلا عيب نع يهن دقو نوكي ىم يردي ال ذإ ررغ
 . دبعلا قح يف دعولا فلخ هيفف رارمتسالا ىلع

 اقح ناك ام لك لب هللا قح يف دعولا فلخ اضيأ هيفف هللا هجو هب ىون نإ و
 : ىلامت هللا لاق ى هقلخ نع ىهن هنأ ثيح نم ىلاعت هللا ىقح اضيأ وهف قولخللل

 دهاع هنآل هعيب زوجي ال «ناويدلا» يفو ي '١)دوقملاب اوفوأ اونمآ نيذلا ابأ اي

 . ١ ة دئاملا ةروص ) ( ١

 م ٥٥٣ -



 تقو ىلإ امإو . « ' ا دنع اتقم ربك » : ىلامت هلوقل ءافولا هيلعف للا
 ديرأ نإف رارمتسالا ىلع وه امنإ عيبلا نآل اضيأ زوجي الف رادقملا مولعم صوصخ

 اذه ىلعو ى رادقملا ةمولعملا ةدملا كلت هتوق هل رجاؤي نأب هنع اوفتكلف كلذ

 لهج عم اهزيجي نأ حصي ال ذإ ربدملا ةمدخ عيب زاوجي جروملا يبأ لوق لمحي
 هتمدخ ربدملا نم عاب ءاش نإو ى ررفلا عيب نعو ررفلا نع يهنلاب هملع عم ةدملا

 هنإف ی كلذ وحن وأ تمدخ ام لك كلو اذك رهش لكل ينطعأ : لوقي نأ لثم

 لدتساو “ سنجلا يف هيطي امو ةمدخلا تقفتا ولو ى دبعلاو ديسلا نيب ابر ال

 انم الجر نأ » : هللا دبع نب رباج هاور اب هتيدوبع رارمتساو ربدملا عيب زيجم
 لاق ى هعابف هب ةلب يبلا اعدف ربد نع هل ادبع قتعأ 7 راصنألا نم ينعي

 . «'")لوأ ماع مالغلا تام : رباج لاق : رانيد نب ورمع وهو رباج نع يوا رلا

 مدع لصألاو « بوقعي ىمسي دبعلا و ى روكذم ابأ ىمسي لجرلا نأ اوركذو
 : هللا دبع نب رباج نع ةياور يفو “ كلذب دبعلا اذهو لجرلا اذه صاصتخا

 يبنلا كلذ غلبف هريغ لام هل نكي مل ربد نع هل امالغ قتعأ راصنألا نم لجر نأ

 . ٠ '") مهرد ةئام يناثب هللا دبع نب ميعن هارتشاف ؟ ينم هيرتشي نم : لاقف للع

 هاطعأف مهرد ةئام يناثب هعابف نيد هيملع ناكو : ةياور يفو “جاتحاف : ةياور يفو

 ء مرد ةئام عست وأ مهرد ةئام عبسب عيبف : ةياور يفو ى كنيد ضقإ : لاقو

 ء دمحأ بهذم روهشمو يعفاشلا بهذم وه آقلطم ربدلا عيب زاوجو

 . ء : فصلا ةر وس ) ` (

 .ينطقرادلا هاور ( ٢)

 ٠ يقهي.لار دراد وبا هاور )ْ (

 س ٥٥٤



 راثآلا ةفرعم يف يقهيبلا هنع هلقن اك ءاهقفلا رثكأو نيعباتلا نع يمفاشلا هاكحو

 يوونلا هاكح و ںانباحصأ رثك أ بهذم وهو اقلطم ةيفنحلا هتعنمو “ثيدحلا اذهف

 اولوأتو : لاق ى نيبفوكلاو نييماشلاو نييزاجحلا نم فلسلاو ءاملعلا روهمج نع

 اوكسمتو “ظفللا نم رهاظلا فالخ اذهو ىهتمدخلب هتبقر عبي م هنأب ثيدحلا

 ع هللا لوسر عاب امنإ : لا نيسحلا نب يلع نب دمح رفعج يبأ نع يور اب
 ص حصيالو الوصوم هنع يورو ىهيف ةجح ال : ليق “لسرم اذهو ربدملا ةمدخ

 عابي ال ربدملا : لاق قلع يبنلا نأ رمع نبا نع ينطقرادلا دنع ام امأو : لاق

 تلاقو ؤ هلشثشع جتحي ال ف۔هض ثدح وهف ثلثلا نم رح وهو بهوب الو

 هتايح يف عابيف قرفتسم نيد ديسلا ىلع نوكي نأ الإ هعيب زوجي ال : ةيكلاملا

 هاطعأف هيفو نيد هيلع ناكو : يهو يئاسنلا دنع ثيدحلا يف ةدايزل هتامم دعبو

 ذإ ع اهيلع قدصتف كفنب أدبإ : ملم دنع اب ضروعو ط كنيد ضقا : لاقو
 ربدملا عنيب زوجي : ليقو ى هب نيد ءافول ال هقافنإل نمثلا هاطعأ نأ هرهاظ

 قيرفت اذهو : لاق هنع مزح نبا هب مزجو دمحأ نع ةياور وهو ةربدملا ال

 اذإ ربدملا عيب زوجي : ليقو ث قرفلا مدع يلجلا سايقلاو هتحص ىلع ناهرب ال

 لام هل نكي ملو : اهيف لاق ذإ هنع ىرخألا ةياورلا وهو هيلإ هبحاص جاتحا
 ىأر اذهب لئاقلا ناكو ى هعاتبا يذلا هقتعأ اذإ الإ هعيب زوجي ال : ليقو ى هريغ

 حيحص عيبلا نأ نيت هقتعأ نإف ى هب لئاقلا دنع يلوضفلا عيبك اف رقوم هعيب

 هلع ةجح ثيدحلاف اقلطم هعيب عنم نم نأ ديملا قيقد نبا ركذو ى الف الإو

 :لوقي روصلا ضعب يف هعيب زاجأ نمو ى يئزجلا زاوجلا هضقاني قلطملا عنملا نأل
 ىلع موقت الف امل مومع ال لاح ةعقاو ةعقاولاف اذك ةروص يف ثيدحلاب لوقأ انأ

 ىلع ثيدحلا نأ حيحصلا : يوونلا لاقو ى اهريغ يف هعيب نم عنملا يف ةجحلا
 . ديسلا تي مل ام لاح لكب ربدملا عيب زوجي هنأو ى هرهاظ

 



 اهدعبو دبع ةدملا ليق وهف هتدالو موي ربتعاو اهمكح ةريدم لمح مكحو

 رح ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

 هدبع ربد نم نأ انعمس ام صخرأ و“عابي ال : للا دبع وبأ لاق « جاتلا » يفو

 هتمدخ يف عيبلا نوكيو هدلب يف هضرم يف هعيبي نأ هلف نيد هيلعو هلام فلت مث

 الو ى هب ىضرب وأ عيبلا ضقن هيرتشملو “ كلذ ىلع دهشيو ريبدتلا غلبي ىتح

 هيلإ هديس جاتحا نإ هعيب يمشلا زاجأو ى هنودب زوجو « نيد ريغ نم عابي
 ؛ هب هيلع مكحيو نيدلا يف ضعب هزاجأو ضعب ههرك و اقلطم ضمب هعنمو

 عيب زوجو « ريبدتلا ليق ناك نيد يف ضعب همنمو « ةجاحلا يفو هيف : ليق
 مايألا صقن ردق رجأتسملف اهلبق تام نإف ى اهلهج ةنيعم نينس رجؤيو هتمدخ
 ةمدخلا عيبو هسفنلو دقتعي نمل هعيب زوجي : ليقو ى اهضقني نأ ايهنم ءاش نملو

 يعفاشلا زاجأو « نيدلا يف عابيال ربدملا نأ يف ارباج ةفينح وبأ قفاوو ى لوهجم
 ' يأرلا باحصأو يمفاشلا اذكو ى هتمدخ كلامو ى اقلطم هعيب دوادو

 . ها ةبقرلا ال ةمدخلا هل امإ هنآل رباج هيلإ بهذ ام حصألاو

 ىلإ برقأ هوحنو هعيبف ى روكذملا دبعلا توم ينعأ هتوم ىلإ دبعلا ربد اذإو

 نيح اهيف يذلا لمحلا يأ ( ةربدم لمح كحو ) ى ايح ماد ام دبع هنأل زاوجلا

 دمبو اهنطب يف ربدم وهف ( اهمكح ) هريغ توم وأ هتومل اهربد ءاوس اهربد

 ربدم ( دبع ةدملا لبق ) دلو نإ ( وهف هتدالو موي ربتعاو )ابنم هجورخ
 عيبلا يف عبتي اك اهنم ءزجك هنال اهلثم ( رح اهدعب ) دلو نإ وه ( و ) ى اهلثم
 دلولا نكي ل هنيح يف اهنطب يف يذلا دلولا ىنئتساو اهربد ولف “ نثتسب نإ

 ريبدتلا دمي اهنطب يف ثدحي يذلا دلولاو ى اضيأ ضعب لوق وهو ى يدنع اربدم

 وهف هعوقو لاح اهنطب يف ناك نإو ى قتعلا عوقو لبق دلو نإ ربدم ريغ دبع

 س - ٥٥٦

 



 ةدم الب امهريغ وأ اهتوم وأ هتوم لبق اهربد نإ همالك مامت دنع تررحو

 ل رمه دقو ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

 ءانثتسا نإ الإ « اهل هعتبثأو ريبدتلا دقع نيح نطبلا يف نكي م ولو اهلثم رح

 نيسح اهنطب يف نوكي ام الإ يتوم ىلإ ةربدم يه : لوةي نأ لثم لقملا دنع
 ربدم وهف اذه دعب دلت ام لك : اضيأ لاق ولف هطرش هل نأ لصاحلاو « تومأ

 الإ نبربدم ريغ ديبع مهف اهدس ةايح ف تدلو ام لك : ة ديبع وبأ لاق & حصل

 هتوم دمب تدلو امو رحف هذوفن نيح وأ ربد ريبدتلا دقع نيح اهنطب ف ام

 يف اوثدح ولو ديبع توملا لبق اهدالوأ نأ نوفلاخلا معزو ةرح دلو هنآل رح
 دريو ى اوقتع تقتع اذإف قتعلاب هذوفن لبق اودلوو ريبدتلا دقع دعب نطبلا
 يف لحت سبح ول هنأ ىرت الأ ربدملا نطب يف مه الو مهربدي مل ديسلا نأ مهيلع
 ؛سبحلل اهنم رضح ام ىتح ءاش امم اهنم عفتنيو اهبطر نم لك أي نأ هلف للا ليبس
 يفو ة اهنم ءزج هنأل ربدم ريغ نطبلا يف ريبدتلا دقعل رضح ام نأب لقن م امنإو
 . ملعأ هللاو ةلخنلا فالخب اهيف عوجرلا زوجي ال ىتح قتع ةحئار ةربدملا

 امهريغ توم لبق وأ يه اهتوم لبق وأ ةمولعم ةدمب هتوم لبق اهربد نإو
 ىلإ وأ هتوم ىلإ وأ ةمولعم ةدمب امهريغ توم وأ اهتوم وأ هتوم دعب وأ نمانلا نم

 ريبدتلاب هملكت ( همالك مامت دنع تررح و ) زئاج وهف امهريغ توم وأ اهتوم
 قدصت ةيلبقلا نأل ( ةدم الب اهريغ ) توم ( وأ اهتوم وأ هتوم لبق اهربد نإ )
 اذه ( رم دقو ) ةظحل ولو مالكلا دعب ةمأ اجناقبل هجو الف هلك توملا لبق ام
 هنإف خلأ ديس تومل قلع ةفصب قتع وهو : هلوق نم موهفم هنآل احيرصت ال انمض
 مدصمل ريبدتالب اقتع ناك اذإف ، قتع وهو ريبدت نكي مل قلعي مل ول هنأ مهفي

 . عقوو نيحلا يف حص قيلعتل
 ٥٧و -



 . . . .. .عاج اهطو هلو كلذ دعب نإ اذكو

 نم روكذملا ( كلذ دعب ) امهرد ( نإ ) مالكلا مامت دنع ررحت ( اذكو )

 لاق وأ « يتوم دهب ةربدم : لاق نأب ةدم الب امهريغ توم وأ اهتوم وأ هتوم

 ال هنأل اذك وأ ةنالف وأ نالف توم دمب ةربدم : لاق وأ ى اهتوم دعب ةربدم

 وأ ليلقب لاصفنابو ةيدمب هنأ حلصي لاصتاب توملا دعبف امل دح الو ةيدمبلل ةياغ
 ةياغ نوكت ةيدصبلاب صخت هتوم دمب ةصوصخم ةدم الف ةيدعب هنأ حلصي ريثك

 يف تررحف نييعتلاب هيلإ لصوي ال ام راظتنإل هجو الف نكت مل اذإف ى ريبدتل

 علطي ال ناك امل هنإف “ ناضمر رهش ءامسلا ىلإ نعلطأل هلاو : لاق نمك هنيح
 قلعو اهتوم دعب امل ادح لعج نإو « ناضمر راظتنإل هجو الو هنيح يف ثنح

 بقع ىلإ اهربد نإ اذك و تيم ريبدت حصي ال هنآل اضيأ هنيح يفف هيلإ اهريبدت

 اذإ هنأ يدنع يذلاو “ ةرح يهف تم اذإ : الثم لاق ريبدتلا دارأ نمف اهتوم

 توملا بقع ةرح تجرخ امهريغ توم وأ اهتوم دعب وأ يتوم دعب ةربدم : لاق
 توملا نع رخأتملا نامزلا ءازجأ نم ءزج لك ىلع ةيدعبلا تقدص امل هنأل لاصتاب

 هنإف ع هريغ ىلإ هكرتل هجو ال دإ توملاب لصتملا لوألا ءزجلاب الإ مكحي نأ زجي م
 ىلع لب اهتوم لبق ةظحل ىلع لمحيف زاج اهتوم ىلإ اهربد نإو ى مئكحت
 ةرحلا كح اهكحف اهراضتحا يف اهب عقو امو ةرح يهو تومتف اهراضتحا

 : لوقي ضعبل اذاش افالخ الإ ( اعامجإ ) ةربدملا ءطو يأ ( اهنطو هلو )

 وأ ى هتومل ةربدم يهو اهجرف يف هجرفو هيلع ثدحي توملا لعل زوجي ال هنإ

 عم الإ زوجي ال لاجب اهنم وهو توملا عقي وأ ى اهتومل ةربدم يهو اهيلع ثدحي

 جوزت يعرش حاكن لك يف نكمم اذه نآل 4 ءيشب كلذ سيلو ةيرسلا وأ ةجوزلا

 رطملا عوقو وأ ءيش وأ نالف توم ملعي الو عقي ام ىلإ اهربد نإ معن “ رست وأ

 عم الإ نوكي ال لاحب اهنم وهو قتعلا لحي هلعل اهارستي نأ زجي مل اذك دلب يف
_-_ 0٨ ٥ _ 



 . . . . . . ةرح يه ذإ اندنع ةبتاكم ءطو ال

 ( ةرح يمه ذإ اندنع ) يرستلا كج ( ةبتاكم ءطو ال ) ةيرسلا وأ هجوزلا

 دمب اهلئطو زوجيف ةبتاكملا هب تعقو امم 1 الو اليلق ضقت مل ولو اندنع

 : لاق نمف اريغ دنع امأو 6 اهلبق ال ةبتاكملا دعب ادقع رئارحلا رئاسك حاكنلا

 ضعب اهيلع يقب ام اهاطو زيجي هنإف نمثلا ضعب هيلع يقب ام هلك دبع بتاكلل
 بيعش نبو رمع نمف ى اهي رست زيجي ال هنإف تضق ام رادقم اهنم قتعي لاق نمو
 هيلع يقي ام دبع بتاكملا ه : لل يبنلا نع تباث نب ديزو هدج نع هيبأ نع
 تاياور هذهف « ءيش هتبتاكم نم يقب ام ةشئاع نعو « '١)مهرد هتبتاكم نم
 "نكا دحأل ناك اذإ » : نلع هنع ةملس مأ تورو 0 ادبع هنوك يف صن انموق

 ول هنآل رح هنأ ىلع لدي اذهف « '؟)هنم بجتحتلف يدؤي ام هدنع ناكو بتاكم

 مل دبع نم ليلق تام نم نأل هنم باجتحالا بجي مل هتبقر نم ضعب هل ناك
 يدؤي ام هدنع نوكي نأب ثيدحلا يف هديق نكل هنم باجتحالا اهيلع بجي

 نأ » : اهنع هللا يضر سابع نبا نع مهتياور نمو ى اضيأ انموق ةياور نم وهو
 هنم قر ام ردقبو رحلا ةيد هنم قتع ام ردقب بتاكملا يدؤي : لاق للع يبلا

 نإو تام نإو شاع نإ ذبع بتاكملا نأ رمع نبا نع اومعزو « '"ادبعلا ةيد
 اومعزو ى ةبتاكملا يف يهو تعيب ةربرب نأ اوورو « ءيش هيلع يقب ام ىنج

 . قرلا ىلإ در زجع نإ

 نع ةجراخ يمهو ى رثكأف نيمجنب مجم ضوعب قتع دقعت ةتاكملاو

 . يقهيبلا ءاور )١(
 ٠ ينطقرادلا هاور ) ( ٢

 ٠ هجام نبار يذمرتلا ٭اور ) ( ٣
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 ؛ هقيقرو ديسلا نيب اهنارودل كلمي ال دبعلا نإ لاق نم دنع تالماعملا دعاوق
 للع عراشلا اهرقأف مالسإلا لبق ةفرامتم ةبتاكملا تناكو ى هلامب هلام عيب نألو

 يف بتوك نم لوأو “ حيحصلا وهو ةيلهاجلا يف نكت مل ةيمالسإ : ليقو
 لقأو ى اهيف طرش ليجاأتلاو لاجرلا نم نايلَسو ءاسنلا نم ةريرب مالسإلا
 ةيعفاشلا بهذم اذه ى ءادآلا ىلع ةردقلا ليصحتل نكمأ كلذو ى نايجن اهموجن
 الجؤمو الاح ةباتكلا زاوج ةكلاملاو ةيفنحلا دنعو اندنع يذلار ى فيعض وهو

 لوقتف اهيلع لادلا باتكلا ركذو ممجنتلا ركذي مل ىلامت هللاو دقنو امجنمو

 معي ال قلطملا نأب ةيعفاشلا تباجأو ى بلاغلا نم راج مكح وه لب اديق سيل
 بدنو « لحملا دنع دجوي ال ايف ملسلا يف اك اهتخص عنمي ءادآلا نع زجملا نأ عم
 حبحصلاو ى لعفي مل نإ مثأيو : ليق “ عبرلا ردق هنع عضي نأ قيقرلا بتاك

 سأب الو هضعب هنع ظحول'و هقحب لجمتي نأ هرك لجأل بتاك اذإو مثأي ال هنأ

 لبق ائيش ذخاي ال : بوبحم نيا نعو « ظح الب نإو ى بتاكملا سفن بيطب
 ص رخآ بتاكم يف هلعج ءيش هديب لضفو هتبتاكم ءادأ يف نيعأ نإو ‘ لجألا
 ص دح الف لحلا نظ نإ : ليقو “ نمثلا ءادأ لبق نالوق ةبتاكمب ناز؟دح يفو

 :لاق نم لوق ىلع الإ اهرقع هيلعف ىنز ىلع اهربجأ نإو ى ةدح ىنزلا دمعت نإو
 . ىنز سيل كلذ نإف ى ءيش اهيلع يقبي ال قح ةمأ اهنإ

 ء قتعو هتميقب ىعس ًآ"دحالو انث ركذي ملو كسفن كل تعب : لاق نمو

 الإ ةيدوبعلا ىلع ةماقإلا هعست مل ةبتاكملا هالوم هيلع ضرع دقو دبعلا رسيأ اذإو

 ى هالوم هنثتسي مل نإ هل رهاظلا بتاكملا لامو « سانلا ىلع لمحلا فاخ نإ

 دقو ةبتاكملا بلاط اذإو ى هالومل هلك : ليقو ى رثكألا هيلعو هالومل يفخلاو

 كح ضعبو ى اهيلع هثح ضعبو « همنم هل بحن الف يدؤي ناكو ريخ هيف لع
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 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ريب لت ف عوج ر حصي الو

 ءافصو ىلع هك ولمم بتاك نمو هتميق نم لقأب اهيلع ربجي ال هنأ اوعمجأو ںاهب هيلع

 ادي الجاع ناك نإ الإ كلذ هرك هنأ زيزعلا دبع نب رمع نع ىور ةداتق نإف

 ةهارك ةهاركلاف ابر كلذ نأل دسف رضحت مل نإو ى هلثم عيبرلا لاقو ى ديب

 : لاق نمو ث اهيلع نوكت مهارد وأ ريناند اهومآوقو اهوركذ نإ الإ ميرحت
 هك ولمم ىمعألا بتاك نإو “هديسو دبملا نيب ابر ال هنأل كلذ زاجأ دبع بتاكملا

 : لاق نمو “ هريغل حصي ملو كلذ ةحص راتخاف متيلا دبع يصولا بتاك نإو

 ىطعيو شاع ام كلذ هيلعو قتع رح تنأو"الثم مهارد ةسمخ رهش لك ينطعأ

 نإو ص هبتاكم ىلع هل ةقفن الو كولمم ريغ هنأل لاملا تيبو ةقدصلا نم

 دقو ص هسفن ةميق هيلعو “ قتع هدارأ اذإ : ليقو ى قتعي مل رمخك مرحمب بتاك

 هدبع كرشم بتاك نإو ى هجولاب وأ « ديب ادي مارحلاب ةعيابملا يف فالخلا رم
 ةبتاكملا مهضعب زاجأو ث رخلا ةميق ىلومللف ملسأ امهيأو يضم اهوحن وأ رمخ ىلع
 . اموجن وأ ةلجؤم وأ ةلاح ةميقلا طرش لقعي ريقص نم

 دبعلل لهسأ وه امب الإ اندنع حيحصلا ىلع ( ريبدت يف عوجر حصي الو )
 الثم توملا ىلإ ناك نإف ةبيرق ةدمل هربدي وأ هقتع لجعي نأ وهو ى هل قفوأو
 دقو “ هب جرخيف هتوم لبق ةعمجلا موي نوكي دقف ةعمجلا موي ىلإ هريبدت ثدحأف

 ديسلا تام ولو ذئنيح رح وهو ةبتاكملاب هيف عوجرلا زوجيو “ توملاب نوكي
 وهف يدؤي نأ لبق تام نإ : زيزعلا دبع نيا لاقو ى ائيش يدؤي نأ دق الثم

 اندنع بتاكملا نأل هتوم لبق ةبتاكملاب رح وه لب اذه رهظي ال :تلق ى ريبدتلاب
 ال ريبدتلاو هنيح نم رح بتاكملا نآل اذه حصي مل هربد مث هدبع بتاك ولف رح

 نإ هريبدت نكمي هنإف دؤي مل ام دبع بتاكملا نأ انموق لوق ىلع الإ رحلاب قلعتي

 :دمحأ خيشلا لاق “رم اك هيف عوجرلا زاوجي : ليقو “ يدؤي ام دجي مل وأ يضر

 ٥٦١ - ) ج ١٢٣ - م - لينلا ٣٦ (



 ء اهتوم وأ هتوم لبق اهربد نإ اهبرست مرحو

 يف عوجرلا زوجيو ى هنيعب مولعم دبعل ريبدتلا الإ ةيصولا يف عوجرلا زوجي
 زوجيو ى هنيعب مولعم دبعل ريبدتلا الإ ةيصولا يف وأ اذكه هب ىصوأ اذإ قتعلا
 مولعم لجر لام لاصتنال ةيصولا يف وأ اذكمه هب ىصوأ اذإ قتعلا يف عوجرلا

 نم ةمولعم مداخ قتعت نأ يفو تارافكلاو طايتحالا يفو ى مولعم ريغ وأ

 لخد ولو هقتعب يمول وأ هريغ دبع هريبدت يفو اهقتعب ىصوأ نإ ال ةمدخ
 عوجرلا حصي مل ديبعلا نم كرشملا و ا لفطلا هنب هنبا دبع ربد نإو “ دعب هكلم

 نيعم ريغ دبمل هريبدت ىف عجرب ال كلذكو : . ھا هكيرش وأ هنبال نمضو

 : لاق نمو ى رم ام ىلع نوعسيو مهلك نوربديو عوجرلا بيصي ال هدبع نم

 نالف قتعب ىص وأ. اذإ ابف عوجرلا زاجأ قتعي نأب وأ هقاتعإب تصوأ : لاق اذإ

 يف تم نإ : لاق نإ : جروملا وبأ لاق « هيف عوجرلا هلف هللا هجول رح ةنالف وأ
 سيل : زيزعلا دبع نبا لاق ى هيف عوجرلا هلف هللا هجول رح يمالفف اذه يضرم

 نأل يأ اذه درب نأ عيطتسي ال هنآل رح يمالغف تم نإ : كلوق لثم وه
 مزلي ال يم اذه وحت وأ يضرم يف تم نإ : لاق اذإ ام فالخب هنم دبال توملا

 دعولا نم لاق ام ىلع ءاقبلا هيف مزلي ملف ادبع نوكيف هضرم يف توب ال دق هنإف
 هطرش فالخ عوجرلا هل زاجف ريبدتلا نع جرخ مزلي ال ام هطرشب هنأل هقتعب
 لاصفنالا دجيال يوق وهف هنم دبال هنأل ريبدتلا نع هب جرحي ال هنإف توملا قلطم

 دعو اضيأ ىلوآلا يف هنأل نيتلأسملا يف عوجرلا هل زوجي ال هنأ يدنع يذلاو ى هنع

 . متي ال مأ هطرش ّ ميأ ىري قح هدعو ىلع قبيلف طورشم

 اهنم ذذلتلاو ةرحلا نم رظني ال ام ىلإ هريغ رظن وأ هرظنو (اومت مرح و)
 رثكأ وأ لقأ وأ ةنس وأ رهشب امهريغ توم وأ (اهتوم وأ هتوم لبق اهرتبد نإ
 لبق ةدم ىلإ اهربد نم رمع نم يقب مك يرديال هنال ةدمب اذه عوقو لبق وأ.
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 نإو « هيلإ اهتمدخ ةميقب هتوم لبق ىمسم لجأل اهربد نإ اهل يصويو

 اهب لتقيف ةرحف همامت لبق تام نإو ى ةمأ يهف هزواج ىتح شاعو تلتق
 . حرجو فذقك يف اهمكح اذكو 2 دمعت نإ اهلتاق

 ةدملا يف نوكي الثم اهسم نبح يف وأ هنيح يف هلعل يردي الو ى الثم هتوم

 عوقو لبق وأ اهريغ توم وأ ( هتوم لبق ىمسم لجأل اهربد نإ امل يصويو)
 ةرجأب يأ ( اهتمدخ ةميقب ) اهتوم لبق ىمسم لجأل اهربد نإ اهثراول وأ اذك

 اهربد ولف الثم هتوم ىلإ يأ (هيلإ) ىمسملا لجآلا لوأ نم همدخت قلا ةمدخلا
 نيثالث هتوم لبق رهشلا يف اهتمدخ ةرجأ اهل اوموق تام اذإف هتوم لبق رهش ىلإ
 هصقن وأ رهشلا ءافو بسحبف همامتىلع تام نإو ى رهشلا مامت لبق تمي مل نإ اموب
 . نوموقىف اهتمدخ عونو اهتمدخ ةىفىك لودعلا فرعيو

 شاع وأ هتوم لبق ةدعلا تربد نإ وه (شاعو) تتام وأ ( تلتق نإو )

 هلبق ةدم ىلإ اهريبدت قلع ام نكي مل وأاهريغ توم لبق ةدملل تربد نإ اهريغ
 ةظحلب ولو هلبق ةدمل قلع ام وأ لجألا يأ (هزواج ىتح) اهتوم وأ اهلتق دعب
 ى دوق الو ةيد ال اهتميق اهلتاق ىلعو اهلك ةمألا ماكحأ اهماكحأ ( ةمأ يهف )
 يه ( ف ) ةظحلب ولو هلبق ةدمل اهريبدت قلع ام مامت وأ ( همامت لبق تام نإو )

 ءءايلوأ نوطعيو ( دمعت نإ اهلتاق اهب لتقيف ةرح ) اهلك ةرحلا ماكحأ اهماكحأ
 الب هنولتقي : ليقو ى ةدحوم تناكو اركذ اهلتاق ناك نإ لجرلا ةيد فصن
 ص ةيدلاو لتقلا نع اوفع وأ ةرحلا ةيد اوذخأ اوؤاش نإ مهنأ كش الو ءاطعإ

 ناك هلك كلذ يف “اوسو ى ةلقاعلا ىلع لتقلا نود اهكرت وأ ةيدلاف دمعتي مل نإو
 فذقك ) هتركذ اك ماكحألا عيمج ( يف اهمكح اذكو ) ص هريغ وأ اهربدم لتاقلا
 ةدملا يضمت قح اورظتنيلف كح بجوم عقو اذإف ى ةرحلا كح اهمكح ( حرجو
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 ناك نإ لضف لكؤي لهو « هلثم اهب ربد هتميق تذخأف رتدم لتق نإو
 نالوق ؟ هريغ هب ربدي وأ

 . كلذ عيمج يف دبعلا اذك و ى ةمألا كح مأ ةرحلا كحأ هب كحي ام نيبتيل

 ةميق نم لقأ هتميق نوكتف اربدم مّوقي (هتميق تذخاف ربدم لتق نإ و)
 امم هتميق ريغب هلثم ربد نإو ى ربد هلدب دبع ذخأ نإو ( هلثم اهب ربد ) هريغ
 ص زاج هلثم ربدو هلدب ذوخأملا دبعلا دبعتسا وأ هتميق تلكأو هتميق يواسي

 ءارش دعب هتميق نم لضفلا ( ناك نإ ) ديسلا هلكأي يأ ( لضف لكؤي لهو )
 ادبع وست مل نإ اهلك هتميق لكؤتو ى اديبع وآ دبع ىوست تناك ولو اهنم هلثم
 ريبدتلا يف اهب نامي نأ ىلوآلاو ع دحاو لوق هلك اذه ةمأ ولو هنم لقأ الو هلثم

 كلذ لصي مل نإو “ ةمأ وأ ىندأ ولو (هريغ) لضفلاب ( هب ربدي وأ ) قتعلا وأ
 قتعأ نإو ى اذكهو اضيأ لضفو لضفلا نم ربد نإ اذك و « هلكأي ربدملا يطعأ

 لصي ملو هنم لضف امو لضفلاب ربدي اهثلاث (نالوق) لضفاف نيحلا يف هربغ هب
 هنأ صمخ رقلا اهعبار 0 ادبع غلبت ال يقلا هتيصو وأ هريغ لضف عم هب ربد ادبع

 قيرط اهيف مزلي الف ةربدم ريغ هتميق نآل اهلك هتميق تلكأ ربدملا لتق اذإ
 هتميق تناكف هيلإ ربد ام عقي مل ام لالح هتمدخ دبع ربدملا نالو ى ريبدتلا
 ربدملا ريغ ةميق نم لقأ ربدملا :ليقو ى اربدم موقي هنأ ىرت الأ « هتمدخل ةلباقم
 . موق لتق املو ى همدختسي ناكل ايح ناك ولف رم اك

 كلهتستل تلعج امنإ مهاردلاو ريناندلاو 2 مهاردلاو ريناندلاب ميوقتلا لصأو

 امم وأ فلتي امم امهريغو بورشمو لوكأم نم ءاش امب اهيف فرصتي نأ هل زاجف

 نوكيفقتعلا ةدم عقت ىقح هب عفتني ىقبي ءيش يف هتميق لعجن نأ مزلي الف ىقبي
 ةميق تأ ةمدقملا لاوقألا هجوو قيقرلا يف الإ عرشي مل ريبدتلا نأل للا هجول



 > قتعي ل ام هتهدخ تلحو هحرج ةيد لكؤتو عطق نإ هوضع ةيد اذكو

 هثراو ءاش نإ هب لتقيو هربدم لتق نإ ررحي لهو « هتميق هتمدخ كلباقو

 ى ةمرحلا موحشلا لدب ناك امل موحشلا نمث لك أب دوهيلا تنعل اك هتلزنمب ءيشلا

 هتلزنمم هنمث ناك املو“ مهل لالح يهف مويلا امأو ى للع دح انديس ةثعب لبق اذهو

 نمو ى ربدي هلثم اهب يرتشي نأ مزل ادبع نكت مل نإ ةميقلا ريبدت نكمي ملو
 . دبعلا تاذك هريغو ةمدخلاك لضفلا نأ ىلإ بهذ لضفلا لكؤي : لاق

 تلطبأ وأ ادمع وأ اطخ ( عطق نإ هوضع ةيد ) هلك فالخلا يف ( اذكو )

 وحنو ساسحإلاو عامجلاو قطنلاو قوذلاو مشلاو رصبلاو عمسلا باهذإك هتعفنم
 ك فت مل نإ ريبدت يف اهب ناعي وأ اهربدي : ليقو “ هديس اهلك اي : ليق ى كلذ

 شرأ ال دبع شرأ وهو هب هل ىصوي ربدملل شرأآلاف هربدم هب كلذ لعف نإو

 هب هريغ عم كلذ يف كراشي نأ وأ هب رخآ قتع وأ هب رخآ ريبدت زوجيو “ رح
 وهو ربدملا هذخأ تام اذإف هل هب يصويو شرألا ذخأي نأ دسلل اذك و متي مل نإ

 وضعلا نمو ى اذك ةدم وأ اذك عوقو وأ هريغ توم ىلإ ريد اذإ اذك و ى رح

 ةمشاملا اذك و « حورجلا نمف ءادوسلاو ءارمحلاو ءارفصلا امأو « رعشلاو نسلا

 : هلوةب حورجلا ىلع ملكتو حورجلا نم يه وضع دسفي ملو تربهج اذإ اهريغو

 هتمدخ تلحو ) هتمدخكاهنأل ادعاصف هتميق تغلب ولو (هحرج ةيد لكؤتو )
 ةميقو اهلك هتميق لصأ يف صخر نم لوق ىلع ( هتميق هتمدخ تلباقو قتعي م ام
 حرجلا ةميق هتميقب ديري نأ لمتحيو لضفلا لك أي لاق نم لوق ىلع طقف لضفلا
 . ةمدخلا ةلزنمب حرجلا ةيد نأ ةميقلاو ةمدخلا ةلباقم ىنعمو

 ىلإ هربد يذلا هديس لتق نأ يأ ( هربدم) وه ( لتق نإ ررحي لهو )
 يذلا دنلا ثراو ي ١ ) هثراو ءاش نا هه لتقيو ( هدمس توم ينعأ هتوم
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 لطبت له هل أيصوم هل يصوملا لتق نإ اذكو ، نالوق ؟هب ثرإك جنيب وأ
 هربد نإ لوالابو ريخأل ١ توم ررح هت ومل ادبع ددعتم ربد نإ و ك ال وأ

 تومل رح ربدملا كلذو لكلا نع افع ءاش نإو ةيدلا ذخأ هثراو ءاش نإو ى هريد

 نم ( عنمي وأ ) دج هل"زه نا ىتح هل طاتحي لتقلا نآل هل “التاق ناك ولو هديس
 نم عنمي ي ( ك ) نامرحلاب بقوعف لجعت دقف لتاقلا هنآل ارح نوكي الف قتع
 يدنع اهحصأ ( نالوق ) لجمعتسا امل ثوروملا لتق نم لتقلاب يأ ( هب ثرا )
 هسفن هريرحتك هلتقب ررحتي نم هلتق نألو ى لزهلا نم دشأ لاجعتسالا نأل يناثلا

 اذه نأل اضيأ ررحتي مل هنذإب هلتق ولو هديس نم رمأ الي هسفن ررحي ال دبعلاو

 هريرحت لطبي الف هيلعو ى ال : ليقو ى ةيدلا يطعي وأ داقيف حصي ال نذإلا

 . ناكلاه امهو ريبدتلاب

 لوتقملا يصوملا ةيصو ( لطبت له هل ايصوم هل يصوملا لتق نإ اذكو )
 باب يف اهيف مالكلا مدقت نالوق ؟ ( ال 'وأ ) لجمتسا هنأل لتاقلا هل يصوملل

 ادبع ) رثكاف ةثالثو نينثاك (ددعتم ربد نإو ) زوجت ال نمو ةيصولا هل زوجت نم
 هديس هربد نإ اذك و ى ( ريخألا توم ررح ) مهريغ ددعتم تومل وأ ( هتومل

 ( لوألاب ) ررحتي ( و ) ريخآلا عقي ىتحف ددعتم نم وأ دحاو نم ءايشأ عوقول
 مهءابصنأ لكلل نمضو ( هتصاخي لك هربد نا ) ا ريبدت ارخآ ناك ولو اتوم

 : لاق وأ اهنيعي ءايشأ دحأل ربدم وه لاق نإ اذكو ى هل ءالولا ناكو
 ىتحف ددعتمل ربد نإو ‘ ررحت دحاو عقو اذإف اذكل وأ اذكل وأ اذكل

 . هلك عقي
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 نإو > زاح مهغولب لإ وأ هدالوأ حاكن ىلإ هربد نإ > سنراوبدلا « يفف

 تام ن إ و اعمج اوغلبي وأ ًاميمج اوحكني ىتحف ضعب نود ضعب غلب وأ حكن

 مهنارقأ حكن اذإ : ليقو « قتعي الف اوحكني وأ اوغلبي نأ لبق مهلك وأ ضعب

 ريبدتلاب فلح نإو ث تارافكلا رئاسو نيميلا ىلع ريبدتلا زاجو قتع اوغلب وأ

 . ملعأ كلاو هنيعي مل وأ ربدملا نيع همزل .ثنحف

 ۔_ ٧ ٦ ٥



 لصف

 تنأ وأ 1 يتوم دعب رح يتايح ف ردم تنأ : هقيفرل دس لوق ريبدتلا

 اذك تقول وأ ربدم

 لصف

 ريب دتلا ظافلأ ف

 كل موكحم تنأ يأ ( يتايح يف ربدم تنأ : هقيفرل ديس لوق ريبدتلا )

 وأ نالف توم وأ ( يتوم دعب رح ) لاق اك ةبرحلا اهدعبو ةيدوبعلاب يتايح يف
 لبق اذك ةدمل وأ اذك عوقول وأ اذك تومل وأ اذك ةدمب نالف توم وأ كتوم

 ارح ناك تام اذإو ى هتايح يف دبع هنأ ىلع لمحيف ( ربدم تنأ وأ ) هعوقو

 كلمع ال يمالغ وأ اذك تقو لسق اذك ةدمل وأ ) اذك تقول ( ربدم تنأ ) وأ (

 وأ اذك دعب كلمي ال وأ ةكلم يدبع ي دحأل سيلف اذك ناك اذإ وأ يدمب

 هتمدخ اذه يف هلو نالف ىلع ريدم وه وأ يلام ثلثب وأ هتبقرب هل تصوأ

 هلوو يناني الو ى “ءاوس ةبسغلاو باطخلاو > اذه ف همدخ ال : لقو ك هرفك
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 حصو « كرشمو ريغص يف ولو اضيأ هعمو ، لجأل توملا لبق نوكيو
 حور يذ لك توملو نيعم لجألو نذإ الب كرتشم يف ال هلقع حص نم
 آز اج ولو

 ص هتوم لبق اهربد نإ : همالك مامت دنع تررح و رم اهبف هلوق يتوم دعب : انه

 ءكلانه ثحبلا مدقتو يتايحيف ربدم انه لاق هنآل كلذ دمب نإ اذك و :هلوق ىلإ

 توملا عم يأ ( هعمو ) رم اك لجأل هدعبو ( لجأل توملا لبق نوكيو )
 ريبدتلا ( و ) هعم وأ لجأل هدمي وأ لجال اذك عوقو لبق ا ذك و ( اضيأ )

 قتعل يزجي ال نمو ( كرشمو ) ايح دلو نإ نينج وأ ( ريغص يف ول ) وزئاج
 الإ اهيلع عرشلا ثحي مل اهنكل هلك كلذ يف زوجت ةبتاكملا اذك و بويع وأ بيمل

 . ابرلا مرحو عيبلا هللا لحأو ى عيبلا اهلصأف الإو ريخ هنم ملع نميف

 هيلع روجحملا ريغ لقاملا غلابلا وهو ( هلقع حص نمم ) ريبدتلا ( حصو )
 هب هيلع مك احلا مكح وأ هلامب نيدلا طاحأو ءامرفلا هيلع ماق نميف فالخلا مدقتو
 يدلا ةيصو زاجأ نمف ى ةيصولا هلصأو ى ىتهارم نم هيف فلتخاو هب طاحأو

 كولمم ( يف ) هدصق زوجي ( ال ) و “ هئاصيإ يف رم ام دح ىلع هريبدت زاجأ

 عقوو كيرسثلا مهس نمضو سانلا لام فالتإل ىصع لعف نإف (نذإ الب كرتشم)
 ابرقت هربد نإ طقف نامضلا هيلع نأ ضعب معزو هيلع مثإ الف لدأ نإ الإ ريبدتلا

 . ىلاعت للا ىلإ

 عقو اذإ الإ ملعت ال وأ هتدم تمع ءاوس هسفن ين ( نيعم لجأل ) زاج ( و )

 ىلإو ربعبلاك حاورألا تاوذ نم ام حور يذ تومل يأ ( حور يذ لك توملو )
 ةايحلا ةبسن نوكل ( ازاجس ) هيلإ توملا ةبسن تناك ( ولو ) اقلطم ءيش توم

 مزلي الف ةايحلا هيلإ تبسن اك اضيأ ازاجم هيلإ حورلا ةبسن زوجيو ازاجم هيلإ
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 وأ رطم نايتإ دنع ررحو . نالوق ؟هتومل وأ هنيح يف ررحي لهو تابنك

 هنيح يف ررحو هتقو لوهجم لك اذكو « هب ملعي مل نإو هيلإ قلع نإ حير

 ! ضامل قلع نإ

 لك توم : هلوق طيلست هنع يفكيف اقلطم ءيش توم ىلإو يلوق نم هتردق ام

 يف ريمضلا لمجي نأ اضيأ ريدقتلا نع ينغيو اضيأ ازاجم ولو : هلوق ىلع حور يذ

 قيرط ىلع حور يذ لكل هتفاضإ رابتعاب ال توملا درجمل دئاع ةردقملا ناك

 زاجملا هجو ىلع ةايحلاب نافصوي امهنإف ضرأو ( تابنك ) ههبش وأ مادختسالا
 > حورلا اذ نإف “ومنلا هبشلا هجوو ى يرامعتسالا

 ريبدتلا نأ دارملاو ى رامتإلابو هسفن يف ومني تابنلاو تابنلا ةدايزب ومنت ضرألا

 ريبدت الف رخآلا لوقلا ىلع امأو ى لوق ىلع ًآزاجع ةايحلاب فصوي ام توم ىلإ عقي
 . هلوقب نيلوقلا رك ذ امك هنيح نم ررحي لب هيلإ

 رظتني نأ نع الضف ةقيقح كلذ يف ةايحال هنآل ( هنيح يف ررحي لهو )
 لاوز ءابلا رسكب ربدملا دارم نآل حيحصلا وهو ( هتومل ) ررحي ( وأ ) اهلاوز
 ظفل يهو ةيظفل ةنيرق هل زاجم توملاب وأ ةايحلاب هفصوو ةايحلاب ةهيبشلا لاحلا
 ةنسلاو نآرقلاو برملا مالك يف زاجملاو « ةقيقح اهب فصوي ال يذلا ءيشلا كلذ

 ركذ م ريبدت هنأ ىلع الوأ همالك قاس فنصملا لعلو ى ( نالوق ) آدج ريثك

 بارعأ وأ ( حير وأ رطم نايتإ دنع ررحو ) ريبدتلا لوقل احيجرت نيلوقلا
 هدلبب آدىقم كلد وحن وأ رمقلا وأ سمشلا فوسخ وأ ى كلذ ريغ وأ دارج وأ

 غولبك ( هتقو لوهجب لك اذكو « هب ملعي مل نإو ى هيلإ قلع نإ ) رخآ دلب وأ
 مويلا اذه وأ عوبسألا وأ ةنسلا وأ رهشلا ماتك مولعم لك اذك و ى هنتخو لفطلا

 تقو () قلع نإ هنيح يف ررحو) اهوحن وأ رهظلا ةالص روضح وأ اذك موي وأ
 ىتحف رضح ام ماتل قلع نإو ى رضاح تقو وأ لعف وأ ( ضام ) لعف وأ ضام
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 رفاسم مودق وأ دصح وأ ثرح وأ فيرخ وأ فص ل وصح دنعو

 ‘ كسفنب كل تيصوأ : هقىفرل لاق نمو .0ٍ هلإ قلع نإ ةأرم ١ ةدالو وأ

 ٠ رمأب قتعك حصو كل اهتبهو : لاق نإ هنيح يفو هتوم دنع ررح

 وأ ءاتش وأ ( فيرخ وأ فيص ) ءزج لوأ ( لوصح دنع ) ررح ( و ) ى متي

 نإ ةأرما ةدالو وأ رفاسم مودق وأ ) ذاذج وأ ( دصح وأ ثرح وأ ) عيبر
 ةدالو ىلإ ربدي نأ لثم دبع وهف عقي ملف ءيش عوقو ىلإ هقلع اذإو ( هيلإ قلع
 . هربغ اهنطب ين ناك وأ آروصم اهطقس ناك نإ الإ ارح جرخي الف طقستف ةأرملا

 توم يأ ( هتوم دنع ررح كسفنب كل تيصوأ : هقيفرل لاق نمو ) ى دلوف
 رئاسك لوبقل جاتحيالو ( كل اهتبهو : لاق نإ هنيح يف ) ررح ( و ) ديدلا
 ( رماب ) ةبتاكمو ( قتعك ) ريبدتلا ( حصو ) “ قتع ةبهلا هذه نآل اياصولا
 . ملعأ هللاو كلذ ىلع ةفالخو ةلاكوو
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 باب

 اهدهاش نإ هثروم ةيصو القاع اغلاب ًاثراو تمزل

 باب

 مهثوروم ةيصو يف ةثرولا ىلع ةجح نوكي ايف

 (هثوروم ةيصو) ابئاغ وأ آرضاح (ذلقاع افلاب) ةفيلخ وأ (اثراو تمزل)
 دفنت مل نإ هتمزل هدنع تققحتو نونجملا قافأ وأ لفطلا غلب اذإو هفلختسم وأ

 اهلقعو لفطلا اهدهاش وأ لقاملا غلابلا ثراولا كلذ (اهدهاش نإ) تبثي كلذو

 : العو لج هللا لوقل هنع رابخإلا نم مظعأ ءيشلا ةدهاشم نأل غلب نأ ىلإ

 «'٦)بئاغلا ىري ال ام ىري دهاشلا » : للع هلوقو « '١يبلق نئمطيل نكلو ل

 اباتك هيطعي وأ بتكي نم ىلع اهيلمي وأ هديب اهبتكي هاري نأ روصتي اهتدماشمو
 كلذ هبشأ امو كلذ لوقيو يصوملا اهأرقي وأ يتيصو اهنإ لوقيو هأرقيو

 ( ١ ) ةرقبلا ةروس : ٢٦١ .

 ( ٦ ) يقهيبلا هاور ٠
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 باتك نم هقدص ام لك هللا دنعو 4 مكحلا ىفو هللا دنع نانيمأ اهب دهش وأ

 . . . . هنم درت نمم وأ نيمأ ريغ نإو دحاو ةداهش وأ

 ةنيبلاب تبثت يتلا لاومآلا رئاس اهلصأ ناتنيمأو نيمأ وأ ( نانيمأ اهب دهش وأ )
 نم نيديهش اودهشتساو : : هلوق يف اكو ‘ ىعدا نم ىلع ةنيبلا ثيدح يف اك

 رضح اذإ مكنيب ةداهش ط : ىلاعت هلوق ةيصولا يف دروو & ةيآلا 4 7 ١

 يوذ اودهشاو : هلوقو ةيآلا لدع اوذ نانث! ةيصولا نيح « ")توملا كدحأ

 ناقلعتم (مكحلا يفو هللا دنع) “ '٠نوضرت نمم لف : هلوقو ي '"١مكنم لدع

 . ةريبك اهيف نيبتي م اذإ ةلملا لهأ نم نينثا اهيف ضعب اضيأ زاجأو « تمزلب

 ( باتك نم ) ثراو ( هقدص ام لك ) كحلا يف ال ( هلا دنع ) زاج ( و )
 ةداهش وأ) بتاك نايب الو ةداهش الب وأ هتداهش وأ هتباتك زوجت ال نم هبتك ولو

 ( هنم درت نمم ) ةداهش ( وأ ) هنم أربتم وأ هيف فوقوم ( نيمأ ريغ نإو دحاو
 نأ كلذو ى اعفن هسفنل بلجي نمو نحي نمو فلقأو كرشمو دبعو لفطك
 سفنلا هيلإ تنأمطا ام ربلا : ثيدحو كسفن تفتسا :ثيدحل ةحح قيدصتلا

 زوجيف حاكنلا دقع دمب كشرف يف ةأرما دجت ةينظ ةيعرشلا ماكحألا بلاغو

 قيدصتلا نع يرجلا نكلو كتجوز اهنأ تنامطا كسفن نأل اهيلإ مدقتلا كل
 هقيدصت زوجي نمم هسفنب قدص نم الإ يرجي الف مزلي مل ام مازتلاو عربتلاب هيبش

 . ٢٦٨٢ : ةرقبلا ةروس ) ( ١

 . ١٠٦١ : ةدئاملا ةروص ) ّ ( ٢

 . . ق الطل ا ة روص ) ( ٣

 . ٢٨٧٢ : ةرقبلا ةروس (: )
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 ق تز وجو { هعم ثرو نإ اذه ف تيك وأ بئاغ مس نم يطعي الو

 . هتيب وأ تيم راد يف تدجو نإ امهيلع مكحلا

 ( وا ) قدصم ريغ ( بئاغ مهس نم ) قدصملا ثراولا ( يطعي الو ) لاق اك
 م ايف يأ ( اذه يف ) ةراشإ وأ ةباتكب مهفي ال سرخأو نونجمو ( ميتيك ) مهس
 هبوني ام ىطعأ قدص وأ اهدهاش نمف (هعم ثرو نا) نينيمأ ةداهش هيلع نكت
 اهذفنأ ولف انونجم وأ غلاب ريغ ناك وأ باغ وأ قدصي مل نم بوني ام نود هدحو
 نإف ى مهءابصنأ مرغ هومرغ نإف هللا دنع هل زاج اهدهاش دقو ةكرتلا نم اهاك
 اذإو ى مرغ كلذ لبق ايهتفيلخ وأ ةقافإلا دعب نونجملا وأ غولبلا دعب ميتيلا ههرغ

 يقب وأ نكي مل نإو لكلا نم جرخي ايف صاحتلاب هذفنيلف هبانم ذافنإ ىلإ راص
 ثلثلا نم ام الإ اهيف نكي مل نإ اذك و « جحلاك كلذ يلي ءيش ىوقأ يف هذفنيلف

 نإو ى ةاكزلاك يزجتلا هيف حصي وأ هب متي ام ىرحت هبانمب متي ال ىوقأ دجو نإو
 ظفحو يزجتلا لبقي ام ذفنأو ثلثلا نم جرخي امم اهلك هبانم يف اياصولا صاح

 . هب متي الو هلبقي ال امل

 لثمو بئاغ ىلع ىأ ( امهيلع مكحلا يف ) ضعب اهزاجأ يأ ( تز وجو )
 قدصي ملو متيلا غلي وأ بئاغلا ربخلا لصو اذإ هنإف كلا نيبو اهنيب امف امأ و “ متي

 تامالو اهيف انكاس نكي مل ولو ( هتيب وا تيم راد يف تدجو نإ ) ايهمزلت مل
 ىذلا هقودنص وأ هترومطم وأ هرصق مه اذك و ث هربغل اكلم ناك ولو اهيف

 مويلاو هللاب نمؤي مىرمال لحي ال ه : ثيدحل كلذ وحن وأ هقرافي ال هحاتفم

 ظافلأ تهدقتو « (١)هسأر دنع ةبوتكم هتيصوو الإ نيتليل تبي نأ رخآلا

 . ٥ ركذ ؟ دقت ) ( ١
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 . .. . .نيمأ ناكنإ دحاو دهاشب ولو نيمأ دنع وأ

 اذكف هل هب كحي لاملا نم لاحملا كلت يف دجوي ام نأ كلذ هجوو ى ثيدحلا

 كلذ ريغ وأ هلجر دنع ام هسأر دنع : هلوق ىلع لمحو ى ةيصو نم هيف دجوي ام

 دحاولا نيمألا دنع تدجو ( ولو نيمأ دنع وأ ) هراد وأ هتيب وحن يف دجو ام

 ى جراخ نم ادهاش وأ اهيف ابوتكم ( انيمأ ناك نإ دحاو دهاشب ) اهنوك لاح
 مل ولو دهاش هنإف نالف ةيصو اهنإ : لاق نإ هدنع ةدوجوملا نأل نيدهاشك اذهو

 نم ةنامأ اهنإ : لاق نإو ى يتأي امك لوق ىلع هيلع يصوملا اهأرقي ملو اهيف ام ملعي
 دقو ص نيمأ اذه نال هنع جرخت ل اهنأك يصوملا دي نم اهوذخأ مهنأكف يصولا

 لب ى يه اك اهادأ هنإ : لوقنف اهلهأ ىلإ نهودؤي نأ تانامألا باحصأ هللا رمأ

 نيمأ هنأل كحلا يف تزاج يصوملا اهايإ هنمتئا دحاو نيمأ دنع تدجو ولو .
 معزو ص يه اك اهادأ هنإ : لوقنف اهودؤي نأ هرمأو مكحلاب عراشلا هنمتنإ

 نم يأ « مكريغ نم » :ىلاعت هلوقل ةيصولا ىلع نيك رملا ةداهش زوجت هنأ مهضعب

 : ىلاعت هلوةب خوسنم هنأب بيجأو ؛ سابع نبا نع يور اك مكنيد لهأ ريغ

 ى ةريشملا ريغ نم ىنعملا : ليق ى « نوضرت نمم ف : هلوقو « لدع يوذ
 هدنع امي اوذخف نالف دنع ىقبصو : رضتحم لاق نإو ى ةثارولا ريغ نم : لقو

 لاقو ى هللا دبع يبأ دنع باتكلاف امب رخآ دهاش همم نوكب ىتح كلذ زوج الف

 ىبان ًادوهش ةأرما تعد نإو اهسفن اهب رقي وأ نيدهاشب حصت : ديعس وبأ

 ةضيرم تناك نإو ى مهتدهشأو مهيلإ تجرخ الثم اهتيصول ةهارك اهجوز

 اهتيصو نالطبو توفلا اوفاخو ىبأ نإف قح اهل ناك نإ اهجوز ىلع تجتحا
 نالف : ضيرم لاق نإو ى لوخدلا مهيلع مرح ولو اودهشيو اهيلع اولخديلف

 ىلإ هفيلحت ثراوللف ى نيمي الب هوطعاف فلأ ىلإ مهرد نم هل ىلع لاق ايف قدصم

 مل تطتحا نكلو يلع كل ءيش ال : لاقو حص نإو ى هيف قيدصتلآ هل لعج ام
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 تيحم وأ تعاض نإ الإ طلخي الئل دحاو ساطرق يف هتيصو بتكيو

 دهشيو « اهلبق امل ةخسان وأ هاياصو رخآ اهنأ ىلع هبنيو خرؤيو ي تعطق وأ

 { هطخب اهبتكي مل نإ اهيلع

 نالف دنع يتيصو : لاق نإو « فلحي نكل فلألا هيلع ىعدا نإ عوجرلا دجي

 . هعم رخآ دهاشب الإ زجحي مل اهيف هدنع ايب اوذخف

 (طلخي النل دحاو) ءيش وأ دلج وأ حول وأ ( ساطرق يف هتيصو بتكيو )
 نوذفني مك اوفلتخي نأ لثم هتيصو رمأ مهل يصوملا وأ ةفيلخلا وأ ةثرولا ىلع

 اودجيف اوذفني نأ لثمو رخآلا نهادحإ وأ امهادحإ لطبت لهو نوذفني امو

 هب ديق ام ريغ ىلع هوذفني وأ ىرخأ يف هلطبأ دق ائيش اوذفني وأ دعب ىرخألا
 اهديدجت دارأ وأ تشرتما وأ (تعطق وأ تيحم وأ تعاض نإ الإ) ىرخآلا يف

 ديزيل وأ اهتداهش وأ اهترابع وأ اهتباتك فعض وأ ىلوآلا هيف تبتك ام فعضل
 حصي مل وأ اهذفنأ دق نوكي وأ رخآ باتك يف اذه لعفي نأ دارأو صقني وأ

 . ىرخآ ددجيف كلذ لثم عقو وأ زجي ل وأ اهيف هب ىصوأ ام

 ىذم لعف نإف كلذ ريغب نسحي الو ةيبرملا ةنسلاو يبرعلا رهشلاب (خرؤيو)
 هاياصو رخآ اهنإ : لاق اذإف ( اهلبق امل ةخسان وأ هاياصو رخآ اهنا ىلع هبني و )

 قزمت ملو عضت مل ولو كلذ نسحيو “ هاياصو نم اهلبق امل ةخسان : كلوق ىنعمب وهف

 خيراتلاو خسنلا ركذ كرتو اهقالتإو اهمطق دمعتىلع ادئاز انسح حمت ملو شرتمت ملو
 نوقلمتيف اهنودقفيف ىلوآلا امهريغ وأ ةفيلخلا وأ ثراولا ىرب دق هنآل ةريخألا يف

 تلاز ولو امف امب دوهشلا دهشي دقو ى نومهوتي ام نوموتيو اهنع ثحدلاب

 . . الثم ةيناثلا يف ام محازيف

 اولقعو هطخي اهبتك نإو ( هطخب اهبتكي مل نإ اهيلع ) ءانمألا ( دهشيو )

 س - ٥٧٦



 ساطرقلا اذه يف اب تيصوأ ينإ :دوهشلل وأ مهل لاق نإ اهذافنإ مهمزلو

 . . . . .. . . . مهيلع أرقي ىتح : ليقو

 تأ ءانمألا دهش وأ لقب مل وأ اهب يصوملا نالف وه اهبتاك نإ : اهيف لاقو هطخ

 يدنع يذلاو “ءاملعلا ضعب معز اك كلذ ىفك ةيصولا يف اك نوكي اذكه هطخ

 ى هيلإ بلقلا نوكسو قيدصتلا باب نم يزجيو مكحلا باب يف كلذ يزجي ال هنأ
 فلتخا : رثأ يفو « اذكه نالف طخ نأ طخلا ىلع ةداهشلايف ءاملعلا فلتخا دقو

 هريغ طخ ىلع دهاشلا ةداهش : ةثالث يهو اهيف فلتخا دقو طخلا ىلع ةداهشلا يف

 هسفنب اهبتك اذإو ث لمعلا ىرج اهزاوج ىلعو : انموق ضعب لاق « هب رقأ ام
 اوركفتي نأ الإ ائيش كلذ هديفي الو مهبتكي مل هنأكف دوهش فلأ اهيف بتك و

 مهدوجوب ال اورقأ نيح مهرارقإب مكحيف اهيف اب اندهش معن : نولوقيف ام اموي
 دنع ةعومسم ةداهش تسيل دوهشلاو هسفن يصوملا ةباتك نآل مهتداهش ةبوتكم
 ركذي ملو اهبتك اذإف كلذك رارقإ الو ع بتكي نمم هوحنو يداقلا وأ مك احلا

 يتيصو هذه :لاقو اهأرق وأ يتيصو هذه :مهل لاق نإ ىفك هركذ وأ اهيف هسفن

 هضرعو هلوطو هنولو هيف بوتكملا ةفص ىلع اودهش وأ دوهشلا وأ ةثرولا اهعمس و
 ( ساطرقلا اذه يف امم تيصوأ ينإ : دوهشال وأ مهن لاق نإ اهذافنإ مههزلو )

 يذلا ءيشلا كلذ نيعب نودهشيف كلذ وحن وأ حوللا اذه يف وأ ةدلجلا هذه يف وأ

 ى ساطرقلاك وه يذلا عونصملا ىلع ةداهشلا يف :فالخلل فعض هيفو ى هيف اهبتك

 دق هنألو « اودهش.مب اوردي ال مهنألو هديب تعقو نإ ديزب نم هيف ديزي دق هنألو
 وأ مهدحأ وأ وه ( مهيلع ) اه ( ارقي ىتخ :ليقو ) « زوجي ال ام اهبف نوكي

 وأ دوهشلاو بتاكلل اهيلمي نأ هلثمو طوحأ كلذو اهب ىصوأ هنأ اورقف مهريغ

 هنأ ركذيو هريغ عم ادهاش هسفن بتاكلا بتكيو اهبتكيف دهاش و بتاكلل

 مهيلع اهأرمقي نم اهأرقيف دوهشلا يصوملا وعدي مث اهبتكي وأ خرؤيو بتاكلا
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 ثلثلا زواجت م ام اقلطم اهوذفنأ ةدحاو نم رثكأ هتوم دعب اودجو نإو
 ه ةدحاو اوذفنأ لكلا قفتا إ : ليقو ، هنزواج نإ هيف نصصاحتو

 ينإ يصوملا ێرقأو > مهيلع اهأرق وأ هترصحم مهيلع تأرق نإ بتاكلا مهبتكيف

 مث دوهشلاو هسفن بتاكلا بتكي نأ كلذ نم طوحأو ص كلذب يصولملا انأ

 ر هنأ بتاكلا نايبب كلذ لك هسفن بتكيو رخآ بتاك كلذ تحت مهبتكي

 ٠ دوهشلا ةداهشل نيلمحتم نابتاكلا نوكيف خيراتلابو

 هيف امب يلع اودهشإ هتيصو هيف اباتك دوهشلل ملس نمو : « رثألا ه ينو
 قحأ اذه : تلق ى هيف ام مهفو هيلع ءىرق وأ هأرق هنا لوقي ىتح اودهشي الف

 اودجو نإو ) ص هيلع هل ءىطاوملاك نوكيف زوجي ال ام ةيصولا يف ناك امبر هنآل
 م ام اقلطم اهوذفنأ ) ادعاصف ثالثو نيتيصوك ( ةدحاو نم رثكا هتوم دعب

 ىصوأ ام لك لزنيو (هنزواج نإ) ثلثلا يف يأ ( هيف نصصاحتو ثلثلا زواجت
 مل ام اوذفنأ نهضعب وأ نهخسن نإو هل ىصوأ ايب هل ىصوأ ام وأ ةدحاو يف هل

 ىلع وهف هب ىصوأ ام لك نأل كلذو ثلثلا عسي مل نإ خسني مل ام صاحتو خسني

 يف وأ الثم دحاو ساطرق يف دحاو هل ىصومل رركت ولو توبثلا نم هلصأ
 ثدحت ثداوحلاو ددجتت تالماعملاو ركذتي ناسنإلا نأل آدعاصف نيساطرق

 . دحاو ءيشل وأ دحاول رركت ولو بتك ام لكب لمعيف

 ذفنأ ةرجأب ولو ددعلا فلتخا نإو ( ةدحاو اوذفنأ لكلا قفتا نإ ليقو )

 ةجل ىرخأ ةيصو يف يصويو ةجحل رانيد يتئامب يصوي نأ لثم لكلا
 ذفنت عبس كلذف سمخجي ىرخأ يفو نيترافكمب ةدحاو يف يصوي وأ ةئام ثالثب

 ضعب قفتا نإو ى فلتخا ام لك عم قفتا امم ةدحاو اوذفنأ ضعبلا قفتا نإ و

 هدحو رركملا ءيشلا سفن اوطقسأ ةدحاو يف ام ضعب عم ةدحاو يف ام
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 ٠ . . . . . ء تملع نإ ةريخألا : لبقو

 نأل لوقلا اذه ىلع ةدحاو ةيصو يف اذك و ى هربغ عم ةدحاو ةرم هوذفنأو
 دق ةركنلا نأل ةركن ناك ولو ، دحاو ءيش دارملا نأ ةرامأ قفتملا قافتا
 ىصوملاو ثراولا قح اهيف محازتملا لاومألا يف انه ابس الو ىلوآلا نيع نوكت
 لوألا ررقي يناثلا نإف ةنسلاو نآرقلا يف ريرقتلا توبث لوقلا اذه لصأو ث هل
 يف دجو ام ابس الو محازتي مل نإ هريغ وأ ديكأتلا ةكحل ريركتلاب مكحلاو

 . ريكنتلا وأ فيرعتلاب آضيأ اهربغ يف وأ اهريغ يف ركذ دقو فيرعتلاب ةدحاو

 لصأو .ث اهلبق امل ةخسان لقي مل ولو ( تماع نإ ةريخألا ) ذفنت ( ليقو )
 تإ لوالا خسني يناثلا نإف ةنسلاو نآرقلا يف تباثلا خسنل ديكأتلا لوقلا اذه

 اهخنل ةريخألا تبثت : « رثألا » يفو ى محازتي مل نإ دك ؤدو هررقيو محازت

 ى قوقحلا يف الإ ةريخألاب : ليقو « تدحتا نإ الإ اعم ايهب ذخ ؤي : لبقو ى ىلوألا
 ذفنأ نوسمخ ةريخألا يفو ةئام نيبرمألاو ءارقفلل ىلوألا يف ناك نإف : ليقو
 ناكو ى ةرشع ةريخألا يفو نورشع نالفل هيلع ىلوألا يف لاق نإو ى نوسهلا

 نمو ى ةريخألاب ذخؤيف اياصولا امأو ى امهرثك أب هيلع كح اهيف هنم رارقإلا
 تخرأ نإو “ايهب لمع اهريغ تضقن اهنأ اهنم لك يف ناتفلتخم ناتيصو هل تدجو
 وأ دئازب ضرم يف مث ضرم وأ ةحص يف ىصوأ نإو ى اهب لمع طقف امهادحإ

 سيل ام ىلوألا يف ناك نإ الإ ةربخآلاب ذخأ ىلوألا اوذفنأ : لاقو قفاومو صقان

 اهتبقعأ ةيصو تناك نإو ى اهيف امب ذخؤي هنإف دحاو ضرم يف ناكو ى اهيف
 امهادحإ لطي ملو دحتم ضرم وأ ةحص ف تناك نإ : ليقو “ تلطب ةحص

 اهيف ةريخألاب : ليقو ى هنع عجر ولو رارقإلا يف رثكألابو اياصولا يف ايهب لمع
 ثلثلا نم اتجرخأ اهتبثأ نإو ى ةريخألا يف سيل ام اهنم ىلوأ يف ناك نإ الإ
 :ليقو ى اياصولاو قوقحلا يف رثكألاب ذخؤي : ليقو “لكلا نم ةمزاللا قوقحلاو
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 ىتح "وحمو 4 عوطقمك طقس الإو ىرق نإ ملقب هيلع زاج ام ذفنيو

 وأ ةيدعتب نإو تفلت وأ تيحم وأ تعطق ىتح اهوعيض نإو أرقي ال

 > اهونمض مهنم دحا وب ٠

 ؛صقانلا حرطيو دئازلاب ذخؤي : ليقو ى اياصولا يف ةريخألابو رارقإلا يف رثكألاب

 تباث وهف أرقي ماد ام هنآل ( ءىرق نإ ) هريغ وأ ( ماقب هيلع زاج ام ذفنيو )
 ةررقتم ةتباث هتباتك نألو تباث وهف أ رقن ماد ارن هب مكحيف أرقنل عضو هنأل

 ص نظب تبث ام كرتي الف يصوملا ريغ نم هلعل هيف نونظم ملق وحنب هيلع زاوجلاو

 ىقبي اطخمهاياص ونم اولطبأ ام ىلع نوطخيمهنأ موق دنع فرعلا ىرج اذإ هلعلو

 تناك نإ اذه نكل ى هلع طخ ام ذفني ال هنإف اهلاطبإ اودارأ ولو زييمتلا هعم

 أرقي ال قح ( ع وطقم) طوقس(5 طقس ) أرةي ( الإو ) تيملا دنع وأ نيمأ ديب
 هب صوي مل هنأكف مدعلا دحي ذئنيح هنأل ( ارقي ال ىتح ) شرتو ( "وحمو )

 يذلاو > هوذفنأ كلذ مم هب ةداهشلا تماق نإف ‘ اهعسو الإ اسفن هللا فلكي الو

 هئاقبإ عم الثم ملقلا رجم لاطبإلا يف نوفتكي مهنادلب لهأ فرع ناك اذإ يدنع

 رك ذ دقو ى ملقلا وحن هيلع ارورم دجو اذإ ءىرق ولو ذفني ال هنإف أرقي اك
 . فرعلا ىرجم يرجت ةيصولا نأ رم ابف رماع خشلا

 هجوب ( تفلت وأ ) تشرتما وأ ( تيحم وأ تعطق ىتح اهوعتيض نإو )
 وأ ةيدعتب نإو ) اهفلتأ نمم أطخب نإ حيرو مدهو قيرحو ءاك فلتلا هوجو نم

 ىقبيال ىتح اوطاتحيلف كا نيبو مهنيب ابف (اهونمض) ةفيلخلاب وأ ( مهنم دحاوب

 ،لوقي ام وحن ىلع اوذفنيلف هوقدصو اهيف ام ظفحي نم اودجو نإو “ءيش مهيلع
 دوهشلا ظفح مدعو ةمصولا باهذل ةداهشلا تلاز نكلو مه اهوظفح نإو

 اذك و « ةداهشلا مدعل مكحلا يف ال للا نيبو مهنيب ايف اوظفح اك اوذفنيلف اهيف ام
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 . . ٠ ةيدعتب ساطرقلا يف دسفأ ام الإ اهاحم نإ مهريغ ال

 هيلع دهش وأ ظفح نإو ‘ نوطاتحي هيلع ةداهش الب ةيصولا نم ضعب بهذ نإ
 اوطاتحا طقف اهنم ةداهشلا تبهذ نإو “وه ايك هوذفنأ ظفحلاب اضيأ هباهذ دعب

 نمضي ( ال ) ص وه ايك اوذفنأ ظفحلا ناك نإو ى دوهشلا الو مه اوظفحي مل نإ

 (ةيدعتب) الثم ( ساطرقلا يف دسفا ام الإ اهاحم نإ ) هريغو ةفيلخلاك ( مهريغ )
 نم ذفنت ىتح ةثرولا مزليو كلذ همزليف هللا نيبو هنيب امف امأو ث مكحلا يف

 يدعنتملا مزلي مل دوهشلا وأ ةثرولا اهظفح نإو ‘ يدعتملا أربيو اوءربيف ةكرتلا

 نإ ساطرقلا يف دسفأ ام همزلي اذكو ى هللا نيبو هنيب ايف ولو ساطرقلا ىوس

 تاذلاب مالكلا هل دوقعملا نآل ركذلاب ةيدعتلا صخو اطخلاك ةيدعت الب هدسفأ
 امأو ى اهنونمضي : لاق هنأكف “يدعتلا مكحب اضيأ مهريغ يف ملكتف ةثرولا ةيدعت

 ى ساطرقلا اهب مرغي هتيدعت نإف ساطرقلا سفن الإ ةيدعتب اهنمضي الف مهريغ
 ساطرقلا سفن نمضب هنأل أطخلا نع ًازازتحا ةيدعتب هلوق سيلف أطخلا اذك و

 نأل هب ضرتعي ال ليصفت ق ناك اذإ موهفملا اضرأو ص ةيدعتلاب هنمضي ايك أطخلاب

 نامض امهيف ةيدمتلاو أطخلاف ى أطخ سيل ىذلا دمملابو أطخلاب قداص ةيدعتلا ريغ

 اهايإ هوطعي نأ لثم هيف نمضي ال أطخ هيلع دعي ال يذلا دمعلاو ى ساطرقلا
 وه فرعي ملو اهب عفتنيل كلذك مهضعب اهيطعي وأ ى نيفراع وأ اهب نيفراع ريغ

 وه ايب رقأ نإو لوهجملا يف كلا بصني ال اضيأو ص هجوب اهعّيض وأ اهفآزمف اهب
 وه ال نوذفني مهف اوزاجأ نإو ' آضيأ لوهجمف هرارقإ اوزيجي ملو ةيصولا يف
 . ملعأ هللاو
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 لصف

 هزح ل نإ ثكلللا ذخأ هنم مولعم مهس وأ دحأل هلام نم رطشب ىصوأ نإ

 . هثراو

 لصف

 ثلثلاف ءيشب دحأل صوب ملو هثلث نم ىقابب ,ديزل ىصوأ نم « رثألا » ف ركذ

 ص هيقاب ديزلو هنم جرخ ديز دعب ولو ءيشب دحأل ىصوأ نإو ى هئاقبل ديزا هلك
 مث لكلا نم نيدلاف يبنجأل هلام ثلثبو رخآلا ىطعأ ام لثمب هنبإل ىصوأ نمو
 نم نيدلا نأ ةنسح ةلأسم يهو « هيخأ لثم دلولل مث لاملا يقاب ثلث يبنجألل

 ( رطشب ىصوأ نإ) اضيأ نيدلا دعب دلولل امو ى ثلثلا نم هدعب ةيصولاو لكلا
 ام انه هب داري نأ ىلوآلاو اريثك وأ اليلق ءزجلا ىنعم ىلع قلطي دقو٤فصن يأ

 طقف ثلثلا ذخأ هلوقل طقف فصنلا غلب وأ هقوف وأ فصنلا نود ثلثلا قوف

 مولعم مهس وأ ( رجألا هوجو نم هجول وأ ) دحأل هلام نم ) هثراو هزجح ل نإ

 فصنو ثلثك و فصنك و نيثلثك هقوف وأ افصن ثلثلا قوف لاملا نم يأ ( هنم

 فقوتي ال هنود امو ثلثلا نآل ( هثراو هزجي من نإ ثلثلا ذخأ ) : هلوقل ثلث
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 ء سدسلا : ليقو امهس ةثرولا لقأك ذخأي : ليقف ى همهبأ نإو

 «'١)نێي "وأ اهب يصوي ةيصو دعب نمل ىلاعت هلوق كلذ يف لصآلاو«ةزاجإ ىلع
 زجي مل ام طقسأو زئاجلا دحلا ىلع رصقف ثلثلا نم ةيصولا نأ ثيدحلا'نيبت عم

 : لوقي نأ لثم مهسلا مهبأ يأ ( همبأ نإو ) “ هزيجي ىتح ثراولا ةزاجإب الإ

 ( امهس ةثرولا لقاك ) ثلثلا نم ( ذخاي : ليقف ) ءزج وأ مهسب هل تيصوأ
 نينبو ةوسن عبرأ فلخ ولف ى اهعاونأ ال ةثرولا دارفأ دارملاو ةبصعلا لمشو

 ىتح نونبلا رثك نإو ى لاملا ىئلث نم نهنم ةدحاول ام لاملا ثلث نم ناكل
 بوني ام ال مهدحأ بوني ام ذخأ ةدحاو لكل بوني امم لقأ دحاو لكل با
 نمث ثلثلا نم لاثملا يف ذخأي ال هنأ ىلع كتلدأل اهعاونأ ال تلق امنإو ى نهادحإ

 مهتضيرف يف هيلع قلطي ام ىندأ ىلإ مسإلا فرص لوقلا كلذ هجوو هلك نيثلثلا
 ص كلذ ىلإ لقنلا بجوي ليلد مدعل كلذ نم رثكال لقني ملف ديالو ققحتملا هنأل
 امنإ ةمسقلاو ةعرقلا هيلع يقلتو ةدح ىلع ةمسقلا يف لعجي ام وه مهسلا اضيأو

 يضر باطخلا نب رمع ىلع افوقوم لوقلا اذه يور دةو ى امهس لقألا ىلع عقت

 . امهس مهلقأ هوطعاف ةثرولا ماهس اوبسحا : لاق هنأ هنع كلا

 نوكي مهس لقأ وه سدسلا نال ( سدسلا ) ثلثلا نم ذخأي : ( ليقو )
 هب ءاسنلا صاصتخإل نمثلا نم رثكأو تبثأ اذهل وهف ىثنألل امهسو ركذلل امهس

 لاملاب ثنحلا يف هب مكحي اك رشعلا : ليقو « دوعسم نب هللا دبع نع يورم وهو
 ص ءاش ام ثراولا هيطعي : ليقو ى ءزج ركذ نود روسكلا رخآ هنألو هلك

 مهسب لاق نإ : ليقو “ سدىلاف مهسي وأ عبرلا هلف زجي لاق نإ : ليقو
 فصنو ماهسلا لقأ فصن هلف مهسب لاق اذإ :ليقو “ تاني هل تناك نإ هتنبكف

 )١( ءاسنلا ةروس : ١١ .
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 ٠ ٠ ٠ ٠ . .» صقش وأ هنم ضعبب اك تلطب ليقو

 : ليقو < ثلثلا نم هل ىرتشي هب ىمر يذلا لبنلا نم مهس هل : ليقو ص اهرثكأ

 ضئارفلا لوصأ رخآ اهنأل نيرشعو ةعبرأ نم ءزج هلف مهسب لاق وأ ءزجي لاق اذإ

 :ليقو ى رثألا يف اك ءزجلاو مهسلاك ضعبلاو صقشلاو ةفئاطلاو رثكالا لوق وهو

 . فصنلا ضمبلا

 هلوقل لوهجم مكحي ال ذإ لهجلل هريغو كلا دبع وبأ لاق هبو ( تلطب ليقو )
 نيبتت مل يتلا ةيصولا نأ ررقت دقو ؤ ي '١ملع هب كل سيل ام فقت الو » : ىلاعت
 نكي مل ولو انأل ملعلا اهيف طرتشي يتلا دوقعلا رئاسو عيبلا اهلصأ ثراولل يه

 ىلإ لصوتي ال ذإ لهج ىلع تبثي الف دقع درج اهنكل هوحنو عيبلاك ضوعلا اهيف
 يف لهجلا اذهو ةبهلا اهلصأ اضيأو ؟ لمحي مالعو مكاحلا كحي ميف دارأ يتلا ةيكلا

 لثم هب زيمي دح هنراق دق هنآل لوزي دق يذلا لهجلا اهيف زوجي امنإو زوجي ال ةبهلا
 دمب اهلخدي اضيأو ى امل دح ةفرغلا نإف ةفرغلا يف ام كل تبهو : لوقي نأ

 اهيف 1 يردي الو ليقف نالف ةمذ يف ام كل تمسهو : لوقن وأ اهيف ام ملعيو

 : لوةي نأ لثم ضحملا لهجلا فالخب ملعلا نم فرط كلذ يفف ‘ نيبتي كلذ دعبو
 ةيصولا تلطب ( اك ) كلذ لطبف هنم اءزج وأ يلام نم امهس كل تبهو
 يأ فاقلا ناكسإو نيشلا رسكب ( صقش وأ ) هلام نم يأ ( هنم ضعبب )

 فالخلا يف مهسلاك صقشلاو ضعبلا : ليقو “ فصنلا ضعبلا : ليقو ى هنم ءزج
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 نيلوألا نأ امهوحنو ضعبو صقش نيبو امهوحنو بيصنو مهس نيب قرفلاو

 )١( اهركذ مدقت .
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 لاق نإو ‘ مهلقأ بانم ذخأ اولضافت نإو ‘ مهدحأ مهسب تزاجو

 نإ كلللا ذخأ الإو زوج نإ همساق دح او هدنعو هنب دحأ بيصنب َ

 ٠ ٠ ٠ ضفمنلاب هيف اهعم لزن تناك نإو هاوس ةيصو نكت

 ى نييناثلا فالخي ثرإلا مسق ابسانف ةمسقلا يف هيقحتسمل ديدحت ايهموهفم نم ذخأ

 ىلع همالك لمحمف ةثرولا دحأ مهسب يأ ( مهدحا مهسب ) هتيصو ( تزاج و )

 لمحي مث ي ءاطعيف مهدحأ مهس عزني هنأ ىلع ال مهدحأ مهسك مهس دارملا نأ
 لاق ذإ : ليقو ى مهيلعو هيلع لاملا مسقيف مهدحأك لزني دارملا نأ ىلع اضيأ

 ىقبيف ثراو مهس ذخاي نأ حصي ال ذإ مالكلا رهاظب اذخأ تلطب مهدحأ مهسب

 : ليقو “ ليوأت دهب ليوأت ىلإ هجايتحإل هيف ليوأتلا دعبلو مهس الب ثراولا

 روهشملاو مهنم دحاو لدب هنأك رفاو امهس ذخأ هل مهدحأ مهسب ىصوأ نإ
 . دارملاب ةفرعملا حيحصلا وهو توبثلا

 درفلا بانمك بانم يأ ( مهلقأ بانم ) ثلثلا نم ( دخأ اولضافت نإو )
 ناك ولو ى اهمهسك هل ىصوملا ذخأ ىثنأ امهس مهلقأ ناك ولف مهلقأ وه يذلا

 زاجأ اذإو ‘ ىثنأ ناك ولو همهسك ذخأ اركذ امهس مهلقأ ناك نإو « اركذ

 هينب دحأ بيصنب لاق نإو ) ى هلف لئاملا هذه يف ثلثلا ىلع داز ام هل ثراولا

 هل هفصن نبإلا بيصن يف ( همساق ) و ناثك هل ناك ( دحاو ) ركذ ( هدنعو

 ثلثلا ىلع فصنلا يف دئازلا كلذ نبإلا ( زوج نإ ) نبالل رخآلا فصنلاو

 هتيصو ىوس يأ ( هاوس ةيصو نكت مل نإ ) هلك ( ثلثلا ذخأ ) . ( الإو )
 ةددمتم وأ دحاو هاوس ةيصو ( تناك نإو ) هاوس ةيصو وذ ن نكي مل نإ وأ

 اوزيج ملف فصنلاب هل ىصوأ هنال ( فصنلاب ) ثلثلا يف يأ ( هيف اهعم لزن )

 صصاحف ةزاجإ الب زوجت و « ثلثلا وهو هيف ةيصولا تبثت ام ىلإ هب عجرف هل
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 اهعم لزنو هاوس نكت مل نإ ثلثلا ذخأ نانثا هل ناكنإو ء ثلثلاب ليقو

 لزن الإو هل لس نإ عبرلا ذخأ ةثالث هل ناك نإو ء هيف كاثلاب تناكنإ

 . . .اذكهو عب رلاب ثلثلا يف هريغ عم

 ءاك رشك اياصولا باحصأو وه لعجيف هب هل ىصوملا فصنلاب اياصولا باحصأ

 ىصوملا اذه لوقيف حبرلا اومس ةف اوحبر ءاك رشك وأ ى ةراسخلا اومسقف اورسخ
 . يقابلا يل طحيو ثاثلا نم ينبوني ام ينوطعاف هلك تيملا لام فصن يل : هل

 هزجي مل ثراولا نأل تبثي ال فصنلا نأل هلك لاملا ثلث ( كلثلاب : ليقو )

 ص ثراولا ىبأ ولو هل تبثي امب مهصصاحي امنإو « تبثي مل ذإ هب مهصصاح الف
 ىدحإ وأ نينبلا دحأ فصنب ةيصولا تبثأ نم لوق ىلع يتأي امو هلك كلذو
 : لمةو 0 امومع ةثرولا دحأ بصنب وأ “ كلذ وحن وأ مامعألا دحأ وأ تانبلا

 حيحصلار“ ةثرولا نم مهريغ وأ نينبلا دحأ بيصن لثمب لاق نإ الإ كلذ زوجي ال
 ذخا ) و ثلاثك اف ناك ( نانثا ) نانبا ( هل نلك نإو ) دارملاب ةفرعملل زاوجلا

 ( تناك نإ ) ةصاحملاب ( اهعم لزنو هاوس ) ةيصو ( نكت مل نإ ) هلك ( ثلثلا
 . اضيأ لزنب قلعتم ثلثلا يف يأ ( هيف ) لزنب قلعتم ( ثلثلاب ) هاوس ةيصو

 عبر هلك ( عبرلا ذخأ ) و عبارك مهل ناك ( ةثدلث ) نونب ( هل ناك نإو )
 (الإو) ةصاحمل جاتحت الو تناك وأ هاوس ةيصو نكت مل نأب ( هل ملس نإ ) لاملا

 ةيصو هل نمم ( هريغ عم لزن ) ةصاحمدل جاتحت هاوس ةيصو تناك نأي هل ملسي

 ريصيف ةعبرأ هل نوكي نأ لثم ، غلب ام اغلاب لمفي ( اذكهو عب رلاب ثلثلا يف )

 ثلثلا نم هيانم ذخأ صصوح نإو « صصاحي مل نإ سخلا ذخأيف مهل سماخك
 رشع يداحلاك مهف راص ةرشع اوناك ولف هلك لاملا سمخ" سلاب هيف لزنتي نأي

 تناك نإو ص هتصاحت هاوس ةيصو نكتل نإ ثلثلا نم رشع يداحلا ءزجلا ذخاف
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 : ركذ بيصن أركذ ناكنإ هل ىصوملا ذخأ ثانإو روكذ هل ناكنإو

 . . .نيلاحلاب ذخأ ىثنخ ناكنإو « ىشنأكف ىثنأ إاكنلو

 اذإ اكف يقانب ىدحإ مهسب : لاق نإو « رشع دحأ نم ءزجلاب ثلثلا يف لزن
 امهل لاملا نآل فصنلا « فصنلا امل و فصنلا هلف ةدحاو تناك نإف "ينب دحأ لاق

 فصنلا فصن هل : ليقو ى درلاب فصنلاو ضرفلاب فصنلا ‘ اهمهس وهف اهلك
 ثلثلا يف لزن زوجت مل نإف ى لمعلا هيلعو ى حيحصلا وهو فصنلا اهمهس نأل

 مل نإ هلك ثلثلا هل نوكيف هلبق يذلا ىلع لاملا فصنبو اذه ىلع فصنلا فصنب

 : ليقو ى نيثلثلا ثلث ذخأو ةثلاثك ال ناك ى ناتنب هل ناك نإو “ صصاح

 نم وأ نيثلثلا نم ذخأيو نهددع قوف ارسك نوكي اذكهو ى هلك لاملا ثلث

 مهس : لاق نإو ‘ صصاح ةصاحملل جيتحاو هاوس ةيصو تناك اذإو ى لكلا

 ى هينبكف كلذ نود ام وأ رثكأ وأ نبا انبا وأ نبا نبإ هل ناك و هينب دحأ

 كلذ نود وأ رثكأ وأ نبا تنب لب ةنبا هل نكي ملو هتانب مه۔ : لاق نإ اذكو

 وأ نبا تانب وأ ناتنب وأ تنب وأ تانب هل ناك و هينبك : لاق نإو ى هتانبكف

 يف نمل وخدك نينبلا يف تانبلا لوخدب ليقف كلذ نود وأ نبا اتنيا وأ نبا تنب

 . نلخدي مل ندرجت نإو هعم لخد نبا ناك نإ : ليقو “ ال : ليقو ع دالوألا

 لثمب ةنالفل : لاق وأ ةئالثل تصوأ : لاقو ( ثانإو روكذ هل ناك نإو )

 هل ىصوملا ذخأ ) ركذلاو ىثنألا لمشي دلولا نأ مولعمو يدالوأ دحأ بيصن
 (نلاحلاب ذخأ ىثنخ ناك نإو “ىشناكف ىثنأ ناك نإو ركذ بيصن اركذ ناك نإ

 ىثنآلا بيصن فصنو ركذ بصن فصن كلذو ى ةثونألا لاحو ةيروكذلا لاح

 ثري لاحب ناك و دحاو لكشم ناك اذإ اذهو ى ركذلا مهس عابرأ ةثالث كلذو
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 ذخأ نإو ء هسكعك طقف روكذلا فلخ نإ ىثنأ ولو ركذ بانم ذخأو

 ‘ اووتس ىتح لضفلا مل در مهدحأ بانم نم رثك ] ثلثلا نم

 نا ىثنأ ولو ركذ بانم ) هل ىصوملا ( ذخاو ) هريغ هعم ثري لاحو هدحو
 فلخ نإ اركذ ولو ىثنأ بانم ذخأي هنأ وهو ( هسكعك طقف روكذلا فلخ

 نينبلا دحأ يأ ( مهدحأ بانم نم رثكأ ثلثلا نم ذخأ نإو ) : لاقف ثانإلا

 روصتيو هل ىصوملاو نونبلا يأ (اووتسي ىتح لضفلا مه در) هبيصنب ىصوملا

 صصاحتف الثم رانيد ةئام هنإ لاقو هنب دحأ بصنب هل ىصوأ اذإ امب كلذ

 اهذخأي هنأو هنبا بيصن اهنإ : لاق وأ ةئام هل تناكف ثلثلا يف هريغ عم

 هرب هنإف لقأ هنبا بيصن نأ رهظف ثاثلا يقاب يف اياصولا باحصأ صصاحتيو

 لجرل يصوي نأب اضيأ كلذ روصتيو ‘ سوؤرلا ىلع نينبلا عم اهمسقي و .ةدايزلا
 ءايشألا راعسأ صخرت مث الثم هبراقي ام ثلثلا نم هل عقيف هينب دحأ بصني
 هنم ذخأي هنأ مهوتيف ىقبي ام ثلثال هولزع امم ىقبيف ريمثلاو ربلاك اهب ىصوملا

 ديزي و نينبلا دحأ بيصن هب متي ام ذخأيف نلمكي مل ول اياصولا رئاس عم هبوني ام
 يقابلا ف صصاح ول امم لقأ هل نوكيف نينبلا عم مسقي لب ةدايزلا هل كرتت الف

 نإ : لاقو ى كلذ اهيف قفاو ةروص تناك اذإ الاثم حصي اذهو ى اياصولا عم

 لدب هنأك "الماك مهدحأ مهس هل ىصومالف مهريغ وأ هنب دحأ بيصنب ىصوأ

 . بيدنلا لثمب اذك و مهدحأ

 هقحتسيال هبيصن نأل تبثي مل هدالوأ دحأ بيصنب ىصوأ نإ :«رثآلا » يفو

 نم هتضيرفف ةثالثو هتأرما كرت دقو هب هيخأ نبإل ىصوأ نم رثألا « يفو هريغ

 كلذب جوز تاذ تصوأ نإ اذك و ى نيرشعو ةعبرأ نم ىلوأ يهو نيثالثو دحأ

 نيتنب كرت نمو ى نيرسثع نم مسقتو رشع ةتس نم آلوأ اهتضيرفف ةثالن اهل و
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 زاجأف هثلثب رخآلو ى هلام فصنب رخآلو هكلمي امب دحأل ىصوأ نإو

 . . . . ى هب هل ىصوأ امب هلام يف لك لزن ةثرولا

 لقأ هل : ليقف نيبي ملو تامف نهادحإ بيصن لثمب ينجال ىصوأو نيتخأو

 الإ ثلثلاب لاق نإو ى لاملا عبر هلف رثكألا فصنو هفصن : ليقو ى ءاصنألا

 ص فلألا فصن هلف فلألا ةماعب لاق نإو ى ثلثلا فصن هلف ائيش "الإ وأ اليلق

 وأ هنمث وأ هعست وأ هلام رشعب ىصوأ اذإو 2 هتلمجب ىصوأ نإ : ليق اذكو

 .ىقبي ام بسحب نيدلا دعب ىقبي ابف ةيمستلا هل ىصومللف نويد هيلعو كلذ ريغ

 ولف هكلمي ام وه هلام ( هلام فصنب رخآلو هكلمي امب دحأل ىصوأ نإو )
 ولو ى راركتلا نع جرخيل لامب ربع نكلو ى زاجل هكلمي ام فصنب رخآلو :لاق

 ىلإ جاتحي ال حضاو وهو ارصتخم ناكل هكلمي ام ىلإ ريمضلا درب هفصنب : لاق

 : يف ريمضلا عوجر ردابتي الئل رهظأ هلعلو ى ريمضلا لدب رهاظلا رك ذب حاضيإلا

 وهو لاملا ىلإ هعوجر ردابت رهظأ الف دارب سيلو فصنلا ىلإ ( هنلشب رخآلو )
 ( هب هل ىصوأ ايب ) يصوملا لام يف يأ ( هلام يف لك لزت ةثرولا زاجاف ) دارملا
 ص ثلثلاب ثلثلا بحاصو “ فصنلاب فصنلا بحاصو “ لكلاب لكلا بحاص

 انثا : لوقنف ارانيد رشع انثإ هلام نوكي نأ وه هيلع سيقت لاثمب كل لتشمأو
 فصن رشع انثإ لكلا بحاصل نوكيف نورشعو نانثإ اهثلثو اهفصنو رشع

 ةعبرأ ثلثلا بحاصلو رانيدلا فاصنأ ةتس فصنلا بحاصلو ريناندلا نم رانيد

 نم نيءزج هباسحي ذخأ ريناندلا فاصنأ نم ددع هل نمو ى رانيدلا فاصنأ

 فصنلاو رشع ينثالا تعمج تئش نإو ى نيرشعو نينثا ىلع اموسقم رانيدلا

 برضذضتف نينثاو رثع دحأ نم ةبكرم يهو نيرشعو نينثا نوكتف ثلثلاو

 وهو جراخلا مسقتف ةكرتلا يه يتلا رشع ينثإلا يف رشع ينثا رشع ينثإلا بحاصل
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 « هنم رثكأب هف لزني ال : لقو .0 كلللا ف كلذب اولزن اوزيحب ل نإو

 رشع دحأ ىلع اهمسقت نوعبسو نانثا جرختف نينثإلا ىلع نوعبرأو ةعبرأو ةئام

 لعفت اذك و > رشع دحأ ىلع موسقم رانيد نم ءازجأ ةتسو ريناند ةتس كل جرخت

 نارانيد جرخت ةمبرالاب لعفت اذكو ى ءازجأ ةثالثو ريناند ةثالث جرخت ةتسلا

 . يداصلقلا ىلع يحرش يف ةاصاحملا تطسب دقو « ناءزج

 لزنيف هثلث "مك رظنيف هلك هلام عمجي (ثلثلا يف كلذب اولزن اوزيجي مل نإو)
 داز ام ثراولا زجي مل هنآل هثلثب رخآلاو هفصنب رخآلاو لاملا لكي مهدحأ هيف

 لا۔اا ثلث يهو ةعبرألا يف لزني لاثملا يفف ى ثلثلا يف هب اوعجرف ثلثلا ىلع

 عمجاف ةعبرألاب رخآلاو ةتسلاب رخآلاو رشع ينثإلاب مهدحأ رشع انثإ وه يذلا

 نرانثإو رشع دحأ وهو هب بكرت ام ىلإ اهلحو نيرشعو نينثا نكي كلذ
 مسقتو نينثإلا ىلع جراخلا مسقتو ةعبرألا وهو ثلثلايف هلام دحاو لكل برضتف

 نارانيد رشع ينثإلا بحاصل نوكيف رشع دحألا ىلع ةمسقلا نم جراخلا

 ‘ ءزجو رانيد ةتسلا بحاصلو رشع دحأ ىلع موسقم رانيد نم ناهزجو

 . ءازجأ ةينامث ةعبرألا بحاصلو

 رثكاب ) ثلثلا يف يأ ( هيف لزني ال ): هريغو بوبحم نبا لاق يأ ( ليقو )
 هقوف ايف ثراولا اهتبثي مل نإ تبثت ال هقوف ابب ةيصولا نأل ثلثلا نم يأ ( هنم

 ىصوأ نمو ى ثلثلاب لزني رثكأب وأ ثلثلاب هل ىصوأ نمف ى هب صاحي ال الطاب

 ينثإلاب هل ىصوأ نم ةعبرألا يف لزني لاثملا يفف “هب هل ىصوأ ايب لزن هنود امب هل
 ء اضيأ لاملا ثلث نم رثكأ هنأل فصنلاب هل ىصوأ نم اذك و « ةعبرألاب رشع

 لكل عبرو رانيد ءاوس ةعبرألا نومسقبف هب لزني ثلثلاب هل ىصوأ نم اذك و

 هلك لاملا ددعب مهدحأ لاملا يف لزن ةثرولا زاجأف ةئام عبرأ لاملا ناك ولف دحاو

 ۔-ح ٠ ٩ ٥ -_-



 ' ةئاملا امسق اهيواسي وهو هلام كلثب رخآلو رانيد ةئامب دحاول ىصوأ نإو

 هتميقدبعب هل ىصوأ نإو «تناك نإ رخآلو اياصولا عم الزن و ، نيفصن هل

 ص ثراولا زجي ملو « اهاوس هل الو اهفصن هتميق رخآب رخآلو مهرد فلأ

 . . ... ... ... . ةميقب لك هيف لزنو ثلثلل اعجر

 اوزيجي مل نإو ى ةئام ثلثو ةئام وهو هثلثب رخآلاو ناتئام وهو هفصنب رخآلاو

 مهنم لك لزني يناثلا لوقلا ىلعو ى ةئام ثلثو ةئام وهو ثلثلا يف كلذب اولزن
 اذكهو ىلاثم لك يف مهعم اوصصاحت مهريغ اياصو تناك نإو ثلثلا يف ثلثلاب
 هلام يثلثب رخآلو هلايب دحأل يصوي نأ لثم هميمجو لاملا روسك عمج يف مالكلا

 هفصنب رخآلو هلام عابرأ ةثالثب دحأل وأ هثلثب رخآلو هلام فصنب رخآلو

 يف هلك كلذب اولزن ثراولا زاجأ نإف ص كلذ وحنو هسدسب رخآلو هثلثب رخآلو

 لزني : ليقو “ ثلثاا يف هب هل ىصوأ ايب لك لزن زجي مل نإو ص اوصاحتو لاملا

 . هنودب هل ىصوأ نم هل ىصوأ ايب همف لزنيو رثكأب وأ هب هل ىصوأ نم هيف هب

 يأ ( اهواسي وهو هلام ثلثب رخآلو رانيد ةئام دحاول ىصوا نإو )
 ةئامب ىصوأ و“الثم ناسنإل هب ىصوأ رانيد ةئام هلام ثلث نأ ينعي ةئاملا يواسي
 :امهاوس ةيصو نكت ملو ثراولا زجي مل نإ ( نيفصن هل ةئاملا ايمق) ناسنإل رانيد

 نإو ص نوسمخ اهنم لكل نوكيف ثلثلا يف ةئايب دحاو لك لزني نأب كلذو

 زجي ملو ( تناك نإ رخآلو اياصولا عم الزتو ) ةئام اهنم لك ذخأ ثراولا زاجأ
 مهرد فلا هتميق دبعب هل ىصوأ نإو ) « هئاملاب ةئاملا يف دحاو لك لزني ثراولا

 ءيش الو دبع ( الو ) فلالا فصن يأ ( اهفصن هتميق رخآ ) دبع (ب رخآلو
 مل نإ هلك هدبع دحاو لك ذخأ ثراولا زاجأو نيدبعلا ىوس يأ ( امهاوس هل )

 ةميقب لك هيف لزنو ثلثلل اهجر ثراولا زجي مل ) نإ ( و ) امهاوس ةيصو نكت
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 فإ اذكو « هنم رثكأب هيف نالزني ال : ليقو ، اهاوس ناك ولو هديع

 ةميقب لك هيف لزني هنم لقأ رخآلاو فكلثلا نم رثكأ هتميق اهدحأ ناك
 لك لزنو ، هيف تصصاحت هنم رثكأ تافلتخمم ىصوأ نإو ى هديع

 اهل ىمس ام > . ٠ ٠ ٠ م ٠ ٠

 لاملاو ( ايهاوس ناك ولو ) يصولا امهاو۔ لام مدعو اممتميق ةرثك عم ( هدبع
 ةئامسمخ رخآلاو فلألاب ايهدحأ اهيف لزنب ةئامسمخ ثاثلاو ةئام ةرشع رمخ هلك
 نينثإو ةتسو تارم ثالث ةخ نم ةبكرم ةئام ةرشع سمخ كلذ عومجو

 ةمألا كلت ىلع جرخي ام مسقأو ةئام سمخ يف هفلأ فلآلا بحاصل برضاو

 كلذك لعفاو ث ثلثو نوثالثو ةثالثو ةئام ثالث هل جرخي دحاو دمب ادحاو

 نإو امهصاح ريغ ناك نإو ى نوتسو ةتسو ةئام هل جرخي ةئاملا سمح بحاصل

 ثلثلا يف يأ ( هيف نالزني ال : ليقو ) ى امهنع صقنيف مهعم صصاح امهريغ
 ثراولا لاطبإب هبلع داز ام لطب دق هنأ نم رم امل ثلثلا نم يأ ( هنم رثكاب )

 اهزجي مل نإ يشب هب تيملا ةيصو تسيلو ى هنالطب دعب هب صصاحي فيكف هايإ
 ص همهس يف لب ثلثلا يف هزاجأ ام زجي مل زاجأ ول ثراولا نإ ىتح “ ثراولا
 امهاوس نكي مل نرإ اهناتسقيف ةئامسمخ يف ةئام سمخي ايهنم لك لزني اذه ىلعف

 لزني هنم لقأ رخآلا ) ةميق ( و ثلثلا نم رثكا هتميق ايهدحأ ناك نإ اذكو )
 هلايب لزني هنم لقأ هل ناك نم : لقو ع (هدبع ةميقب لك ) ثلثلا يف يأ ( هيف
 ( تافلتخم ) اياصو ( ب يصوأ نإو ) ثلثلاب ينعأ هب لزني هنم رثكأ هل نمو
 كلذ نم ددعتمب وأ ءاصيإلا هب ام عونب وأ اهعاونأب وأ ةدحاو لكل ام تايكمب

 (امل ىمس ايب لك لزنو) ثراولا زجي مل نإ ( هيف تصصاحت هنم رثكأ ) هلكب وأ
 ناك نإو « هنود وأ اثلث نوكي نأ طرشبو لوق ىلع ثاثلا نم رثكأ ناك ولو
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 ،قتعلا اذكو « هتقو يف هب باصي امب هيف لزن هل يس . ملو جح اهيف ناك نإف

 . . . .. .. ... .. .لكلا جارختسا لمأت

 لكلا يف صصاحت لكلا في ملو ثراولا زاجأ نإو “ لوق ىلع ثلثلاب لزن رثكأ
 باصي اب هيف لزن) هب جحي ام (هل مسي ملو جح اهيف ناك نإف ) ةدحاول ام لكب
 تقو : ليقو ى جحلا ةيصو ذافنإ تقو يأ جحلا تقو يف يأ ( هتقو يف هب

 اذك و كلذك هب باصي ايب ثلثلا يف هل لزن مسي مل نإ ( قتعلا اذكو ) ‘ تروللا
 لزي هنإف « كلذك ادعاصف نيترافك وأ ةلسرم وأ ةظلغم ةرافكب ىصوأ ول

 قرفت هاش وأ ءاضعألا ةاشب ىصوأ ول اذك و هب نهف بو۔حلا ءارش دجي ايب نهف

 اياصولا يف ناك اذإو ص كلذ هبشأ امو نمه مسب ملو ددملا نيب اذإ هماحرأ ىلع

 : لوقي نأ لثم ثلثلاب ثلثلا يف هل لزن لاملا قرغتسي رمتسم وهو هل مسي مل ام
 ةئايب ديزل اذه عم ىصوأ ولد امئاد احابصم اذك دجسم يف يلام نم اوحبصأ

 عجر هتداعإ نكمت ملو مدهنا ولف نيرشعب دلاخو نيثالثب ركبل و نيسمخب ورمملو
 ةئام ثالث ثلثلا ناك ولف « ثراوالف يقب ايف مهاياصو اوفوي ىتح مهيلإ يقابلا

 هل فقويف ةئام سمخ كلذف ى نيتئامب لاجرللو اهب حابصملل ىصوأ دق ناكل

 ص نوتس وهو سمخ ديزلو « نونامثو ةئام يهو ةئام ثالث نم سامخأ ةثالث

 انثإ هسح دلاخلو ى رشع ةينامث هراشعأ ةثالث ركبلو ى نوثالث هفصن ورمملو

 ديزل ةيقابلا ةئاملا نم عفد كلذك مدهناف نيناثب دجسملا يف حبصأ نإف ع رشع

 مهاياصو متتف ةينامث دلاخلو ى رشع ينثإ ركبلو ى نورشع ورمعلو ى نوعبرأ

 عداف كل هتجرختسا دقر ( لكلا جارختسا لمأت ) “ ثراولل نورشع ىقبتو

 . ملعأ هللاو ةجاحلا ءاضقو ةرفغملاب ىل

 ةميقو بوثب رخآلو فسسب رخآلو دبعب لجرل ىصوأ نم :« رثألا » يفو

 ةثرولا زجي ملف هضوع وأ فلأ هلو ةئام بوثلاو ناتئام فيسلاو ةئامسمخ دبعلا
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 تس ثلثلاو ةئام نامث ةيصولا نأل نوسمخو ةئام ثالث هنم دبعلا يذلف كلذ

 ةئام ثالث وهو ثلثلا نامثأ ةسمخ هل : ليقو ص هردقب لك بانم نم صقتنف ةئام

 هلف هيف نوسمخو ةئام فيسلا يذلو ى دبملا عابرأ ةثالث يهو نوعبسو ةسمخو

 لاوقألا ةلأسملا يفو ث بوثلا يذل نوعبسو ةسمخ وهو يقابلاو هعابرأ ةثالث

 . روكذملا باسحلاو لصافتلاو

 هلام ثلثب رخآلو هنمب امهدحأب لجرل ىصواف ءاوس امهتميق نادبع هل نمو

 يذلو ى نيدبعلا يف هثلث ثلثلا يذلف “ ةعبس ىلع مسقي ثلثلاف امهريغ هل لام الو

 ى ثلثلا فصن وهو مهس هيف ثلثلا يذلو ى هيثلث هل نأ كلذو 4 ةعبرأ دملا

 ليصفتلاو فالخلا نم رم ام هيفو ى ةعبس ةلجلاف « _رامهس رخآلا يف ثلثو

 . باسحلاو

 هلام سدسبو اضيأ رخآل هدبعبو رخآل هلام ثلثبو دبعب لجرل ىصوأ نإو
 ةئام ىلع مسقني ثلثلا : « رثآلا ه يفف . اضيأ نافلأ هلو فلأ دبعلا ةميقو رخآل
 ص نوسمخو ةسمخ ثلثلا يذلو ى نوتسو نانثا دبعلا يذلف ى نيعبرأو ةعبرأو

 باصأ امو ى هيف امهنيب دبعلا يحاص باصأ امف “ نورشعو ةتس سدسلا يذلو

 لاق دبعلا نم يقب امو ث اضيأ هيف هل سدسلا اذو ى لاملا يف هل ناك ثلثلا اذ
 حصالو مهدر ىلعو ةثرولا ةزاجإ ىلع اذه مقتسي ملو : _ هللا همحر _ فنصملا

 ةينامث نم مسقني هنإف ثلثلا ىلإ اياصولا اودر اذإ يدنع رهظألاو «كلذ ىلع همق
 سدسلا يذلو ى هيف ةعبرأ ثلثلا يذلو ى هيف دبعلا يحاصل رشع انثإ رشع

 يف فلأب لزني دبعلا يحاص نم الك نأ يدنع يذلاو ؛ ه ا لمأتف هيف نامهس

 سدسلا بحاصو فلأب اضيأ ثلثلا يق لزني ثلثلا بحاصو فلأ وهو ثلثلا

 ؛٥٩٤



 ثالثو ةعبس نم بكرتت ةئام سمخو فالآ ةثالث كلذ عومجمو فلألا فصنب

 ادحاو ةمئألا هذه ىلع مسقاو فلألا يف دحاو لكل برضإ ةعبرأو تاسمخ
 ى عابسأ ةسمخو نونامثو ةسمخو ناتئامو فلأ بحاص لكل جرخي دحاو دمب

 نم رم ام هيفو “ عابسأ ةتسو نوعبرأو نانثاو ةئام فلآلا فصن بحاصلو

 . لصفتلاو فالخلا

 ىوسي دبعلاو هلام ثلثب رخآلو هفصنب رخآلو دبعب لجرل ىصوأ نإو
 ء رشع انثإ هيف هبحاصلف دبعلا ةميق وهو ثلثلا ىلإ اودرف نيفلأ لاملاو افلأ
 هلاق نيرشعو نينثإ نم هيف ةصاحملاف ةعبرأ ثلثلا يذلو ى ةتس فصنلا يذلو

 ةصحو “فلأ يهو دبعلا بحاص ةصح عمجاف تئش نإف ى « جاتلا » يف فنصملا
 يذلا لاملا ثلث يهو ثلثلا بحاص ةصحو « ةئام سمخ يهو هفصن بحاص
 تبثاو جرخ ام عمجاف اثالثأ كلذ لك ريصو ثلثلاب ةرسكنم هدجتف نافلأ وه

 ص نيترم نينثاو نينثاو تاسمخ ثالثو رشع دحأ نم بكرتي وهو ى هبيكرت
 نم اضيأ رم ام هيفو ى ةمئألا ىلع مسقاو لاملا ثلث يف دحاو لكل ام برضاو

 . ليصفتلاو فالخلا

 رخآلاو ثلثلا نم رثكأ امهدحأ ةميقو رخآب رخآلو دبعب لجرل ىصوأ نإو

 ى هتميقب هنما لقأ هدبع يذلل برضي : ليقو ى ثلثلا يف ناصاحتيف هنم لقأ

 هنأل هيلع لضفلاب ال ثلئلا نيبو هنيب ام اضيأ هتميقب هنم رثكأ هدبع يذللو

 فالخلا هيفو كل تركذ يذلا باسحلاب لمعاو ى ليق اذك ةثرولا بانم

 ص طقف ثلثلاب وأ ثلثلا نم رثكأب لوزنلا نم رم ام فالخلاب ينعأو « ليصفتلاو

 . مهتزاجإ مدعو ةثرولا ةزاجإ ليصفتلابو
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 دجو تام املف اذك عضوم وهو هلام عبرب ديزل ىصوأ نم : « رثألا » يفو

 عيمجي هل ىصوأ نإو ص صقن وأ داز هلام عبر هلف هنم لقآ وأ هعبر نم رثكأ

 ديزلف ى هثلث امم مهل امنإف هسدسب دلاخلو هثلثب ركبلو هفصنب ورمعل هلام
 هملإ هدرو ثلثلا ىلع داز ام هلاطبإل دلاخل مهسو ى ركبل و ورمعل اذك و « نامهس

 ورمعل نوكي مث مهاياصو ردق ىلع مهنيب برضي : هنم لقأ ناك ام تبثأو

 :ليقو “ ركبل ام فصنك دلاخل و « ورمعل ام يثلثك ركبلو ى ديزل ام فصنك
 سدس دلاخل و ديزل ام ثلث ركبلو ى ديزل ام : هنك ورممل امنإو طلغ اذه نإ

 هل نم لزني ال : ليقو “ دحاول ام لكب ثلثلا يف نولزني لب : تلق ى هلام

 . ثلثلاب الإ ثلثلا نم رثكأ

 سدس ىطعيف اهب لاملا موق اهامس بايثبو هلام سدسب ديزل ىصوأ نإو
 ى ثلثلا ىلع داز ام هل طح ثلثلا نع اهب جرخ نإو ى اضيأ بايشلل مث ةميقلا

 يلام ثلثب مدق وأ رفعجو دلاخو ورمملو يلام ثلثب ديزل تبصوأ : لاق نإو

 ى دلاخل ام رفعجو ى ايمل ام دلاخلو ى ثلثلا ثلث ورمعو ديزل : ليقف ديزل ىلع
 «'١انيكاسملاو ىماتيلاو ىبرقلا يذلو لوسرللو هسمخ هلل نإفإل :ىلاعت هلوقك
 ثلثلا يف مه : ليقو ى ماللا لجأل مهس نيرخآلا نم لكلو مهس ةثالثلل :.لاقف
 «'؟_لوسرللو هللف ىرقلا لهأ نم هلوسر ىلع هلا ءافأ امول :ىلاعت هلوقل ءاوس
 لوألا لوقلا ىلعو . اهتوبث رضي ملو ماللا طاقسإ عفني ملو ءاوس هيف اوناكو ى ةيآلا

 ناك ى دمحأو هلا دبعلو رفعجو دلاخو ديزلو ورمعل يلام ثلثب تيصوأ :لاق ول

 ٤١. : ل افنآلا ة روس ) ( ١

 . اهركذ مدقت )٢(
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 دمحأو هللا دبعلو ثلثلا عبر رفعجو دلاخل ناكو ى ديزل اذك و ثلثلا عبر ورمعل

 تبثي الف امهرد رشع دحأ هتيصو يف بتك نم : ديعس وبأ لاق ى ثلثلا عبر

 نانمأ ةرشعو ةرشع ىدحإ ثنؤملا يفو .ى امهرد رشع دحأ بتكي ىقح
 ةيصو ال رارقإف ديزل هلك يلام.تيصوأ : لاق نإو ى نانم ال ناونَمو ءانمأ ال

 . ملعأ هللاو

 ۔_ ٥٩٧ -س



 باب

 يف لوح لخد نإ : ليقو ء رفك هتمزل ةاكزب صوي ملو تام نإ
 لوح

 باب

 موصلاو ةاكزلاو ةالملاب ةيصولا ف

 نأ ىلع عقاولا نايب تعن ةاكزل تعن ( هتمزل ةاكزإ صوب ملو تام نا )
 : هلوقب جرخأف ى ةاكزلا قلطم دارملا نأ ىلع دييقت تعن وأ « لاملا ةاكز دارملا

 عيض نإ : « ناويدلا » يفو ى حيحصلا ىلع رطفلا ةاكز وهو مزالب سيل ام هتمزل

 الإ هيلع ءيش الف اهب صوي مل نإو “ ثلثلا نم جرختف اهب يصوي هنإف رطفلا ةاكز

 مل وأ لوح يف ل"وَح لخد ى قافن رلك (رفك) اهيف بغرملا ةنسلا كرت هنأ
 فقوتي ال (:ليقو) “ هيطعي نم دجو هنأ كلذو « كلذ رثكأ ىضم وأ « لخدي

 طعي ملو (لوح يف لوح لخد نإ) رفك لب صوم الو دؤم ربغ هتوم ىلع هرفك
 اك رغك ءادآلا ناكمإ عم دؤي ملو رخآ لخدو اهتقو نيح نم ماع ىضم اذإ يأ
 جرخ ىتح ةالصلا كرت دمعت نمك اهل ةدؤم الو اهب ,صوم ربغ تام اذإ رفكب
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 نإ الإ ائيش كرتي ل وأ اهب صوي مل نإ هثوروم مزل ام هثراو مزلي الو

 { ءاصيإلا لبق توملا هأجافف ةيصولاب نادو احلاص ناكوأ هيلع لضفت

 يف كلذ مدقتو ةاكزلل ,لجأ لآوأ روضح لوحلا يف لوحلا لوخدو ى اهتقو
 يناثلا لوخد و“لوأآلا لوحلا باهذ لوحلا ىف لوحلا لوخد ىنعمو ةاكزلا باتك

 هيف لخد ىتح هيلإ هلاقتنا وأهءيشلا ىإ ءيشلا دادتماب لوحلاب لوحلا لاصتا هبش
 تئش نإو « ةلملا يف هل موزلمو ببسو هيف هلوخدل ةطساو ءيشلاب لاصتالا نأل

 يناثلاو ىهتنا لوآلا لوحلا نكل لوح عم لوح لخد يأ ةبحاصملل «يند تلعج
 أدتيا ىقح اهذفني ملو اهذافنإ هتفيلخ وأ هثراو نكمأو اهب ىصوأ اذإف ى أدتبا

 كل الف لوآلا ىلع امأو ى يناثلا لوقلا ىلع كله هنكمأ نيح نم يناثلا ماملا
 ةهبش الب هناكمإ عم ذافنالا ريخأتب لصحي مثإلاو ردؤم الو ذفان ريغ تومي قح

 ( هثوروم مزل ام ) هتفيلخ الو ( هثراو مزلي الو ) اموي رخأ ولو ضراعم الو
 ( انيش كرتي م ) و اهب ىصوأ ( وأ اب صوي مل نإ ) مثإ الو كاله الو ةاكز نم
 هثلث ف تصصاحت آلام كرت وأ نوبدلا هتقرفتسا الام كرت وأ آريثك الو اليلق ال

 لضفت نإ الإ ) همزلي الف اهنم ءيش يقبو ةاكزلاب الإ ءاصيإلا نكي مل وأ اياصولا

 همزل ام ىطعأ وأ ثلثلا نم مزلي ام لكلا نم ىطعأ وأ هلام نم ىطعأف ( هيلع
 توملا هاجافف ةيصولاب نادو احلاص ناك وأ ) فورمملا نم كلذ نإف هب صوب ملو
 ةصق يف مدقت اك ةبجاو ريغ نكل ةنس اذه نع ءاطعإلا نإف ( ءاصيالا لبق
 وأ لفطلا وأ نونجلا بوني ام نوطعي الو ص همأ سفن تتلفأ يذلا لجرلا

 مهداهتجا ردق ىلع كلذ يف نوطعيو ى نيتلأسملا يف عربتلاب ضري مل نم وأ بئاغلا

 مهأرب .هنومسقي امهرد ادعاصف نيريقف ءاطعإ زوجيو ى اهريغو ةاكز نم همزل ك

 نإو ص ثلثلا ىلع داز ام نمض لعف نمو “ موق دنع لكلا نم ةاكزلا ذفنت الو

 ىلع كردي الو “ ةصاحملاب ةاكزلا بوني ام ىلع داز ام نمض ةيصو تناك
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 . . . .. . ةالصب حصت الو

 ةاكزلا ريغ كلذك و « رهاظلا يف هقحتسا امب هيلع قدصت هنأل هل دري نأ ريقفلا
 انامأ و ةاكزو اجح هيلع نإ : لاق ول هنأ اوعمجأو : لق ى ثلثلا نم وه امم

 نإو ث تبثي ال هذافنإب صوي ملو ثلثلا نم وه ام لك نم اذكو اذكو
 اهاطعأف ةاكزب نالفل ىصوأ نإو ى هذافنإ مزل هذافنإب صوي ملو نيدب رقأ

 ص تيملا ماقم يف هنآل نمضي الو ةبوتلا هتمزلو تزجأ هريغ ةفيلخلا وأ ثراولا

 ص نمضيو يزجي ال : ليقو ى هل ىصوملل هيلع اقح نكي م امم ةاكزلا ريغ اذك و
 هبونيام لك ىطعأ و“ءارقف هتثرو و ءارقفلل وه امم اهوحن وأ ةاكزب ىصوأ اذإ و

 ءاونذأ و اوملع نإ ضعب دنع زاج رخآلا بات ام دحاو لك ةفيلخلا ىطعأف ةفيلخلا

 نمو ى هزنتلا نم هف امل راتخا وهو « ثراول ةصو ال هنأل زوجي ال : ليقو

 نإو ص مه هولوتو وه هالوت نمل يصوملا ةاكز نوطميو هيلع ىقضي . لوألاب ذخأ

 مهن ود تيلا هالوت نم اهوطعأ نإو « هولوت نم اهرطعأ كلذك وه نم اودج ل

 اهوجرخي نأ مهمزلو ترضح ةاكزب ءاصيإلا همزلي الو مزجي : ليقو “مهزجي م
 . اهب يصوي هنإف زوجي ال ثيح اهاطعأ ةاكز لكو « راجشألا ىلع تك ردأ راثك

 رثأ يفف ى ةلفان الو ةنس الو ةضيرف هنع ( ةالصب ) ةيصولا ( حصت الو )
 يصوي نأ لشم تزاج اعبت ةالصلا تناك نإ و ى دحأ نع دحأ 7 ال : لاع

 ضعب مومأملا نع مامإلا عفري اكو فاوطلا يتمك ر هنع جاحلا لصيف جحلاب

 فاوطلا يتمكربو جحلب ىصوأ ولف ى هلع يف رم دقو ةروسلا ةءارقك هتالص

 ةرمعلا وأ جحلا ةيصوب فاوطلا اتمكر تتبث فاوطلا يتمكريو ى ةرمملاب وأ

 ةالص دحأ يلصي نا امأو ى ماع ىلع صاخ فطعالإ امهرك ذ امو ى امهركذب ال

 اك ص باوثلاب عربتو هسفنل ىلص هنآل زوجيف ءاش نمل وأ هيدلاول اهباوث يونيف ةلف
 نأ ىنمت يليليولا دمحأ خيشلا رصع دعب ءاج نمم نيمدقتملا نيينامثعلا ضعب نأ يور
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 تلزنو هيف دبعتي يذلا دمحأ خيشلا لبج يف نيتعكر ةبراغملا ضعب هنع يلصي

 يهو ى دمحم خبشلا ةربقمو يتدلب ىلع لطملا هذه اندالب يف ناو “ روحلا هيف هيلع

 دحلا ق نىتعك ر هانع يلصي : لا رأ ةحح يبرغالا نع جحف نحسي ةدلب

 باطخلا نب رمع نإ : لاق انموق نم بيبح نب كلملا د۔ع نأ ي ور اكو 0 ما رحلا

 لاقي ةريزج برغملاب نإ : لاق نلع هللا لوسر نإ : لاق انيلعو هنع هللا يضر

 نم موق اهنكي 60 ديهش مهنمو ؤ طبارم مه٤َح ى يدعب حتفتس سلدنألا امل

 ةنيدم يهو ةبطرق اهتنيدمو ى ودع اهقرشو اهفوجو ى رحب اهتلق ى يتمأ
 . ىراصنلا نوبراحي ركاصملاو طابرلا اهنم جرخي لازت ال مالسإلا بردو كولملا

 هذه طابر يف نيتعكر ينع يلصي نم تبصأ ول : باطخلا نب رمع لاق
 يبيبح تهمس دق “نيتجح هنع جحأ تنك نامزلا كلذ تقحلو اهرحس ىلع ةنيدملا

 ىلص نم نأ : «رثآلا» يف ركذي اكو . ةرم دعب ةرم اهركذ ددرب نلع هلل لوسر

 . اذك و اذك رجألا نم هل ناك نيملسمل وأ هيدلاول اهباوث ىطعأ و اذك ةالص

 ك فاوطو ةالصو مايصك تيملا نع يحلا لمع يف فلتخإ : «جاتلا» يفو

 : هل ىلولو هل نبال لوقب ءاطع ناكو 0 يح نع الو هنع زوح ال : رثك ألا لاقف

 نم : «ناويدلا» يفو “ باتكلا اذه ريغ يف اذه تطسب دقو « ينع فطف مق"

 مل نإو ث كلذ هنكمأ نإ اهديعي هنإف بات مث نامزلا نم ةهرب ةالصلا كرت

 ةيصو ةالصلا يف سيلو ى ةبوتلا ريغ هلع سيلو لجو زع هللا ىلإ بتنيلف هنكمي

 ٠. ها دحأ نع دحأ يلصي ال هنال اهريغك

 ملو تام نإو ث زاج ريبكتلاب ولو اهلدباف رضتحا اذإ : «رثألا» يفو
 مل يتالص ينع ضقا : هثراول لاق نإو ى بات نإ هيلع سأب ال هنأ انوجر اهلدبي

 امن لأساف تاولص ىلع : لاق نإو ‘ ضعب دنع ءاضقلاب هل لبق نإ الإ همزلي
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 > هتزانج ىلع لصم وأ ءيشب هل وأ ءاجنتسا وأ ءوضو وأ لأست وأ

 ذإ اهعييضت وأ اهكرت دمعت : لوقي ىتح ثراولا ىلع ءيش الف ينع هذفنأف همزل

 ارف يل لأساف تاولص ةرافك ىلع : لاق ناو ؟ اهترافك وأ امل دب هلعأ يردي ال

 . هثلث نم جرخي ثالث اهرثك أ وأ ةدحاو هتلقأف « يلام نم ينع هذفنأف ينمز

 لكلا نم : ليقف يلام نم ذفنت الثم تاولص تارافك سمخ هلع لاق نإو

 نم : ليقف هتاولص عييضت نم اهنأ "رقأ نإف ‘ هربغ لبق نم اهنوك ناكمإل
 هنأ رقب الو وه ام فرمي ملو بوجولا تبث اذإو “ لكلا نم : ليقو “ ثلثلا

 اذه يف ثراولا ريخ تاولص سمخ ةرافكب ىصوأ نإو “ لكلا نمف هتالص نم

 ءاش نإو ، ةدحاو ذفنا ءاش نإف ‘ تاولص سمخ نع يزجت ةدحا و اهنا لاتحالا

 . كلذ يف فالخلل امخ ذفنأ

 ءوضو وأ ) ةاجن لسغ وأسافن وأ ضيح وأ ةيانج نم ( لاستغغا وأ )

 نأ يصويف هاسني وأ هؤادأ عيضيف كلذ همزلي نأ لثم مميتلا وأ ( ءاجنتسا وأ

 لصفي نأل ىنعم ال ذإ ذفني الو كلذ زوجي الف هنع كلذ هريغ وأ ثراولا لعفي

 ةالص وحنل لمفت امنإ مميتلاو ءاجنتسالاو ءوضولاو لاسقغالا نآل هريغ نع كلذ

 لثم ( ءيشب ) امهريغو لاستغالاو ةالصلا نم ركذ امم دحاول وأ يأ ( هل "وأ )

 ينع امب يجنتسي وأ ينع اهب أضوتي وأ ينع اهب لستفيل مارد ةرشعب يصوي نأ
 ى هانركذ امم امهريغ وأ ءاجنتسالل وأ لاستغالل اهب يصوي وأ ينع اهب مميتي وأ

 لصمل وأ ) ى ذفني الو كلذ زوجي الف لاستغالا لجأ نم ءارقفلل اهب يصوي وأ
 بتإو ى ةرجألا اهيلع ذخؤت ال ةنس وأ ضرف هيلع ةالصلا نأل ( هتزانج ىلع

 وني الو هل زاج هيلع لصمل ىصوآ نإ لاقي دقو زاج هتزانج رضحي نمل ىصوأ
 . ةرجألل ال هلل ةالصلا ىون نإ اهذخأ يلصالو راجئتسالا
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 لوخدل ءيشب ىصوأ نإو ، نالوق ؟ثراول وأ برقألا اهلكأي لهو

 . . . ..... ... .. ... .. شارفلا

 ةيصو هنأل ( برقألا اهلكاي له ) اهدعب امو ةالصلل ءيشب ىصوأ نإ ( و )
 اهيف اطخلا ناكف برقألل نوكت نأ ةيصولا لصأو « ثلثلا نم تناكل تبثت م

 تلطب امل اهنأ ( ثراول وا ) ‘ برقألا وهو اهيف لصألا وه نم ىلإ درلاب حلصي
 يه : لقي م هنألو ‘ ثراوال ةكرتلا رئاسك تناكف اهب صوي مل هنأك تناك

 نأ يصوملا يزجي ناكل هيلإ عجرت تناك ولو برقألا اهذخأي الف « برقأل

 اهحصأ ( نالوق ) ؟ برقألل عجريسف تبثي ال اك برقألا ريغل ادمع يصوي
 ءارقفلا يطعأ ءيشب كلذل ىصوأ اذإ هنأ امهثلاث١ةلعلا نم هترك ذ امل يدنع يناثلا

 ةميق يف نكي مل ولو تبثل كلذ نع ةرافك : لاق ول هنإف « ةرافك : لاق هنأك
 نكي مل نإ : ليقو ث ةرافكلا يف ىطعي ايم نكي مل ولو ةلسرملا الو ةظلفلملا

 . ثراولا : ليقو “ برقألا هلك ايو تبثي مل كلذك

 نيلسغ هنولسفي مهنإف ةباذجلا لاستغاب ىصوأ نإ امأو : « ناويدلا » يفو

 دحاو لسغالإ مهيلع سيل : لوقي نم مهنمو « تيملا لسغو ةبانجلا لسغ
 نم لقأو فصنو رانيدك ( هيشب ىصوأ نإو )ءاوس اذه يف ةأرملاو لجرلاو
 كلذ ريغ وأ ةرفص وأ سافن وأ ضيح يف عماج نم مزلي هنأ هلحم يف رم ايم كلذ

 ضرورملا ىطمي نأ اذه ىلع زوجيف ى امه ريغو ةضفلاو بهذلا ىلع قلطي ءيشلاو

 نملوق هبسانيو“ ةضفلاو بهذلا زوجي امك “ضيحلا وحن عامج ةرافك يف لوصألاو

 تيملا نع ىطعي ال : ليقو “ تيملاو يحلا كلذ يف "ءاوسو ءيشب قدصتي : لاق

 اوركذي ملو كلذ ريغ يحلا ىلع زوجيو ةكلاب وأ نزولاب ةضفلاو بهذلا الإ

 يأ ( شارفلا لوخدل ) زوجي لب زوجي ال هنآل ال ابلاغ هتميق ةرثكل لسألا
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 . . . . . .هيلإ بيرق زوجع وأ ملسم خنيشل عفد

 سافن وأ ضيح يف اهايإ هعامج يأ اهيلع هلوخدل يأ هتجزو وه شارفلا هلوخدل

 طرتشي امنإو ريقف ( خيشل عفد ) ادمع هيف اهعماجي ال يم كلذ ريغ وأ ةرفص وأ

 ى ءارقفلل اهلك قوقحلا :دمحأ خيشلا لاق لب ءارقفلل يهو ةرافك كلذ نأل رقفلا

 يف عامجلا يعاود نم دعبأ هنآل هاوق تفعضو نلا هيف تنابتسا نم انه هي دارأ
 ال نيح هتعقاوم ىلإ كلذ هوعدي ىتح هنم راثكإلا بحي ال ذإ هوحن و ضمحلا

 نم هنأل بنذلا ةداضم ىلع نوكي نأ يفبني ريفكتلاو ةرافك كلذ نأل ى زوجي
 عا۔+ا يعاود نم دعبأ اضيأ فصولا اذه نأل نيدلاب رفوم يأ ( ملسم ) ةبوتلا
 نم ندب يف هندبب لع كلذ يف هنآل رطفلا ةاكزب هبش اضيأو « هوحنو ضيحلا يف

 ةريقف ( زوجع وأ ) لاومألا ةاكز نم نادبألا ةاكز ىلإ برقأ ناكف هندبك وه

 رهصلاب الو عءاضرلاب ال بسنلاب ( هيلإ بيرق ) ملسم خيشلا يف هتركذ امل ةملسم
 هنأل ثنؤم ةفص هنأ عم ءاتلاب هنرقي ملو زوجعل تعن بيرقو ى مالولاب الو

 ليهصك ردصملا نزوب هنأل ثينأتلا يف ركذي ,دق اذهو “ لعاف ىنعمب لبمف نزو

 دمب ةماسم فذح ايك بيرق ملم خيشل يأ خيشل هلثم ردقيو بسنلل هنأل وأ
 اتعن بيرق نوك زوجيو “ رخآلا يف فذح ام لك يف ركذف ى زوجع : هلوق

 ردصملا نزوب هنوكل امهل اتعن هنوك زوجيو ى ةبيرق زوجع وأ ردقيف خيشل

 وأ بيرق ملسم ريقف خيشل عفد : مالكلا لصأو ى رقفلا ديق اعم ايهنم فذحو

 ةرافكلا لحم وس ةرافك هنأل رقفلاب كلذ تديق امنإو ى ةبيرق ةملسم ةربقف زوجمل

 دجوي مل "نإ ملعأ هلاو دارملا ذإ اقلطم ملم ريقفلف : هلوق اذهل لديو ى ءارقفلا

 همهفأو هدافأ اذإو ى راصتقالا ىنعم همالك ديفيف ملسم ربقف ىلع رصتقىلف كلذ

 طرتشاو .خلا ملسم خيشل : هلوق يف دوبقلا نم ركذ ام عم ىعارم رقفلا نأ انملع

 دلولا نوكي ناب ةبارقلا يف داسف ىلإ لصوم ضيحلا يف عامجلا وحن يف نأل برقلا
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 . . . .. . . قلطم رقن ملسف الإو دجو نإ

 اخيش اريقف امإو ابيرق اباش ريقف امإ دجو نإو « هوحت وأ ضيحلا عامج نم

 يذلا صقنلا ربجو ةلصلاك بيرق عفن هبف نأل بيرقلا باشلا ىطعأ بنجأ

 ضئاحلا ةمماجم نع فاج هيف ناك ولف خيشلا امأو ى ةبارقلا عون يف هل ببست

 كلذك هتفص نم ( دجو نإ ) باشلا اهنع ىفاجتي دقو خيشلا اهعماجي دق هنأ الإ .

 الب زوجع وأ خيش الإ وأ زوجع ريغو خيش ريغ الإ دجوي مل ناب دجوي ( الإو )
 ىلع ىنعملا ناك اذإ ةيطرشلا نإ دمي ال يف اذكهو ى يضاملا يفنل الو « ةيارق

 ل عفديم ( ف ) لابقتسإلل نإ .درتو يضاملا ىنعمب عراضملاف “ نإ دعب يضملا

 دارملاو " ةبيرق الو زوجع الو بيرق الو خيش ريغ ولو ( اقلطم ريقف ملسم)
 الف هبارقلاب فصتا نم دجو نإ نكل ى اقلطم ىثنأ وأ ركذ ريقف ملسم ناسنإل

 نمو بيرق ريغ وهو هنس ربك نم دجو نإ ث هنس ربك نم اذك و ى هريغ ىطعي

 الإ دحي مل نإو “ بيرق ريغ وهو هنس ربك نم يطعأ بيرق وهو هنس ربكي مل
 رم ام دح ىلع ىلوتملا ريقفلا دجي ىتح ظفح هنم أربتم وأ هيف فوقوم وأ اينغ

 اهنم برقي امو رقفلا ةدش رابتعا نكل ةاكزلا يف ريقفلا وه انه ريقفلاو ‘ ىطعيف

 ١ . ةرافكلا نأش وه ايك ىلوأ انه

 مظعأ ةاكزلا لب امل ,واسم الو ةاكزلا نم مظعأب سيل شارفلا رانيد نإ مث

 ع ديدشلا ديعولا اهيف درو اهب قيضم ةنسلار نآرقلا يف ةرركم اهب رومأم اهنأل

 ولف ث ةرافكلا ىلإ برقأ يهو ى كلذك شارفلا رانيد سيلو ص رفاك اهك رات
 هاطعأ ولو « هافكل ىلوتم دحي مل ذإ هنم" أربتم وأ هيف افوقوم اريقف هاطعأ

 كلذ ىطعيو ى اقلطم دحوملا ريقفلل ةاكزلا زيجم دنع اضيأ زاجل ىلوتملا دوجو عم

 مالك رهاظو « ناويدلا ه وهو لصألا رهاظ ىلع ةدحاو ةربقف وأ دحاو ربقفل
 تارافكلا رئاس هلصأ ادعاصف ةثالث وأ نينثا ىطعي نأ يدنع زوجيو ى خيشلا
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 هيلع ءىراقلو ى هوحنو هنفادو هربق يف هلزنمو هنفاكو هلساغو هلماح حصو

 . نم وهو هتافو دعب

 ةاش يف زاجو لاملا ةاكز يف ايك رطفلا ةاكز يف قيرفتلا اضيأ مهضعب زاجأ دقو
 قوف ال ةينامث ىلإ رثكأ اوزاجأ و ى ةثالث : لقو ى نينثا ىطعت نأ ءاضعألا

 ٠ دحاولا الو ةينالا

 شارفلا را_ديدو ةاكزو ةقدصك ءايشألا نم ام ءيشب ءاصيإلا ( حصو )

 هربق رفاحر ( هنفاكو هلساغو هلماحل ) كلذ ريغو طايتحالاو لاصتالاو

 تيملا ىلإ وه ثيح نم ريرسلاب يتأي نمك ( هوحنو هنفادو هربق يف هلزنم"و )
 اضيأ ةرجأب كلذ لعفي نل يصوي نأ زوجيو “ هعضوم ىلإ هدريو وه ثيح

 نوكي هنإف كلذ لعفي نم دجوي مل نإ الإ ةرجأ هنأ ىلع هذخاي نأ هلعفي نمل
 ىلع ذخأي رأ هلف ةرجأ لقي ملو هل ىصرأ نإ نكلو هل ةرجأ الو هيلع اضرف
 نأ هل : ليقو ‘ ذخأي الف ةرجأ هنأب هل ىصوأ نإو ى ةقدص لب ةرجأ ريغ هنأ
 . ةرجألا هيف زوجت ال ام لك اذك و " ةرجأ هنأ ىلع ال ذخأي

 هنأ ىلع ذخأي الو ةءارقلا ةرجأ هنأ ىلع ال ( هتافو دعب هيلع ءىراقلو )

 ريغ ىلع ذخأي نأ هل : ليقو ى الف اهل ةرجأب ىصوأ نإف « ةقدص لب اهل ةرجأ
 حعنملا حيحصلاو ى نآرقلا ىلع ةرجألا يف فالخلا رم دقو ‘ تملع اك ةرجألا ةين
 اذك و اذكب ىصوأ نإو “ لمع هنأل زاجل ربقلا ىلإ لوصولا ىلع اهذخأ ولف

 ! ناويدلا » يف اك ةثرولا : ليقو ‘ برقألا اهلكأيو زوجي الف هربق ءاشمل
 رم امل زاج هبلع أرقي نم مامطإ كلذب دارملا نأي فرع ىرج اذإ هنأ رهاظلاو

 نم ) اقلطم ءاصيإلا يأ ( وهو ) فرملا ىلع يرجت ةيصولا نأ رماع خيشلا نع
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 موصي و هنع مئاصل هب ىصوأ ام ثراولا كسي الو ء موص ءاضقب و ثلثلا

 . . . . . . . .هل نذأ نإ الإ هنع

 جرخي ام ىلع مالكلا مدقت دقو ى اهريغو ةاكزلاو ةلادملا يف فلتخاو ( ثلثلا

 . ثلثلا نم

 ىصوأ ام ثراولا كسمي الو ) هريغ وأ ناضمرل بجاو ( موص ءاضقب و )
 ص ثراول ةيصو الو ةيصو كلذ نأل ( هل نذأ نإ الإ هنع موصيو هنع مئاصل هب
 نم قلطمل اذه نأل ءاصيإلاب لحت ال هل ةيصولا نأ عم هل نذأ نإ هزاجأ امنإو
 نإ : ليقو ى هل نذأ ولو زوجي ال : ليقو ى ةرجالاب لمعك موصلاف موصي

 ثراولا جحي نأ اوزاجأ ذإ جحلا نيب قرفلاو“ اوموصي الو اومعطأ موصب ىصوأ

 يفو ةرجألا ين تبثأ جحلا نأ نذإب الإ اوزيجي مل ذإ موصلاو ةرجألا ذخأيو

 لقأف موصب ىصوأ نمو ‘ قطي ملو زجع نإ ايح ولو هيف دحأ نع دحأ ءازجإ
 نمو ى آلدب الإ تبثي الف اماعطا ناضمر لدبب ىصوأ نإو ى موي هنع ماصي ام

 :ليقو ‘ الصتا نإ ضعب ماصيو ضعب هنع معطي نأ زاج ةرافك نيرهشب ىصوأ
 ةالصلا هنع قرف نامأو تاولص تارافك قيرفتب ىصوأ نمو ؤ امهدحأ بجي

 لمكأ اذإ نكمأ ام زاجو ى انيكسم نيرشع لك يف راث ثالث يف ةدحاولا

 اينع معطأ نإو ى نيتس ماعطإ لكلف نيتالص ريفكتب ىصوأ اذإو “ ةرافكلا
 . لكل دجي مل اذإ هأ زجأ نعتس

 : لقف ى ءارقفلل ايم امهوحنو ةاكزلاو ةرافكلا نم ثراولا ذخأ يف فلتخاو
 ةسصو ال : رهاظل ى ال : لبقو “ رقفلا مسإل و هنع يصوملا ةقفن عافترال زوحي

 . ثراول
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 رذعب ال لكألا دمعت نإ عيضي مل نإو ى ءاضقلا نم هيلع امب ميقم يصويو

 > ال لقو > ثرا و ربغ نإو همزل هلام نه مدعم ةصو ذافن اب لفكت نهو

 . . ...... ... . ... . .. الو ثراولا كردي الو

 لكألا دمعت نإ ) ءاضق ( عيضي مل نإو ءاضقلا نم هيلع امي مقم يصويو )
 دمعتي مل وأ طقف وضعل ولو كلهم عوجك رذمعل دمعت نإف عوجك ( رذعب ال
 رضحلا لخد رأ 2 همف تامو رفسلا ين رطفأ نأك امىقم نكي مل وأ نامسنك

 رفس هدعب هبقعتو هماصو رخآ ناضمرل ايفا وم هلخد وأ موص ىلع رداق ريغ هدعب

 ىصوأ نإف ءاصيإلا همزلي مل ءاضقلا نم همزل امع معطي ناك وأ موص عنام و أ
 هتيصو ذافنإ ةثرولا ىلع سيلف الام كرتي مل نمو ث رم ام ىلع اومعطأ وأ اوماص
 وا آبيرق ثراولا ريغ بستحا نإ اذك و ى لضفأ وهف اهوذفنأف اوبستحا نإو
 نم اذك و ع ,ضقي مل نإ ءاصيإلا همزلأ اي۔ات لكألا يضةي : لاق نمو بنجأ

 رم ام ىلع هلامب نيدلا طاحأ نم وهو ! مدهم ةيصو ذافناب لفكت نمو )
 دقع وأ هب متهي نم وأ هتفيلخل وأ هثراول وأ هتايح يف هل لفكت ءاوس ( هلام نم )

 نإو )“ ناه وأ زع ايم للا دنعو مكحلا يف ( همزل ) سانلا ةرضحب 7 هدح و كلذ

 يف همزمي مل امنإو ى هللا دنع همزلو كحلا يف همزلي ( ال : ليقو “ ثراو ريغ

 هل نيعتم ىتحي هبلاطي نيعتم هل بلاط الو همزلي مل ام هسفن مزاأ دق هنأل كحلا
 ةاكزلاو تارافكلا باحصأو امهرمغل نكل هابلط ولو ةفيلخلاو ثراولاو هسفنب
 هتارافك و هتاكز ذخأي ن نم تيملا نيعي دق نكلو 0 نيروصحم ريغ امهوحنو

 قادصلاو نيدلاك اهباحصأ نما قوقحلاب ةيصولا ةيصولا يف نوكي دقو امهريغو

 الو ثراولا كردي الو ) ثا دنع اك مكحلا يف همزل نيعت اذإ هنأ قيقحتلاو
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 مهئاذيإل هناريجل منغلا هذهب يصوأ نإو ء ائيش هب لفكت امع برقألا
 اهب ىصوأ فل اذكو ى اهنم قافنإو اهعيب زاجو « اهنايعأب مهيلع تقفنأ

 طايتحا وأ لاصتنال

 برقألا وأ ثراولل عجرتو لطبت يتلا اياصولا نم ( انيش هب لفكت امع برقألا

 لفكتملل عجر لطب ام لب هل )صوب مل اذإ اياصولا نم هدرب ام برقألا دري الو

 اضيأ ثراولا دري الو هل ىصوملل ىقبي لب هدري ال اياصولا نم برقألا دري امو

 يصوملا لام يف ثراولاو برقألل نوكي امنإ كلذ نأل « ثلثلا ىلع داز ام هسفنل

 نم وأ برقالا ةمصو نم برقألل هب يصوأ ام امأو ى يصوملل سيل انه لاملاو

 هل ىقح نم ثراولل هب يصوأ ام وأ ةاكزك يورخأ ىقح نم وأ نيدك هل قح

 (متفلا هذهب ىصوأ نإو ) هك ردأ هل هب لفكت اذإ هنإف يورخأ قح وأ نيدك
 هريصقتي وأ ( مهناذيال ) مهريغ وأ ( هناريجل ) لكؤت يتلا ناويحلا نم اهريغ وأ
 نكمت ي مهسفناب نومسقيف ( اهنايعاب مهيلع تقفنا ) كلذ ريغب وأ مهقح يف
 ثراوللف لثم ءايشلا تواستو تنكمأ اذإو « نكمت ال وأ اهنايعأب اهل ةمسقلا

 اهعيب زاجو ) ، حجارلا هجولا وه اذه ى همهس الك يطعي نأ ةفيلخلا وأ

 ص اهنايعاب لب اهنمثب صوي مل هنأل حوجرملا هجولا وه اذه “مهيلع ( اهنمث قافناو
 اذإ همهس ”الك يطعي وأ ةلمج ةفيلخلا وأ ثراولا مهيطعي نأ قافتالا يف "ءاوسو

 ءاطعإو هعيب زجي ملو هسفنب هؤاطعإ بجو ءيشب ىصوأ اذإ : ليقو ى نكمأ

 عابي هنإف هل ىصوملل لحي امم ناكو هل ىصوملا يف زوجي ال امم ناك نإ الإ هنم

 وأ ( اهب ىصوأ نا اذكو ) ى ةرافكلل منغلا يصوي نأ لثم زوجي ام قفنيو
 ىصوأ وأ « هربغ وأ ناويحلا ةاكز ةاكزلل وأ سانلا لام نم (لاصتنال ) اهوحنب

 لام وأ سانلا لام نف (.طايتحا وأ ) هل ىصوملا لام نم الاصتنا دحأل اهب
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 نم هبيصن كرت ثراو مزلو هنذإب الإ اذه يف اهمل قافنإو اهحبذ يزجي الو
 ء ةيصولا نم هبانم ذافنإ هريغل لاملا

 ءةاكزلا مهراد نم ولو مزل امع ءاضق اهنابعاب اهقفني ةرافكلاك وأ اهريغ وأ ةاكزلا

 قاقنإو ) اهتيكذتو ( اهحبذ يزجي الو ) ال : ليقو ؟ اهن قافنإو اهميب زاجو
 فرصت اهحبذ نأل اهب الثم هناريجل هؤاصيإ وهو هلبق يذلا يف اذك و( اذه يف اهمحل

 وأ ةاش حبذ ق م نذأ نإو ( هنذاب الإ ) هنم نذإ الب هل ريىفتو هب ىصوأ ايف

 زيجم دنع الإ ايح هنوطعي لب هحبذ مهل زجي مل ةاكزلل هي ىصوأ ربعب وأ ةرقب وأ

 اهب ىصوأ اذإ ةاشلا يف زيجي هنإف اهم قرفيو اهيكذي نأ ةاكزلل ةاش هتمزل نمل

 ةمح اهنوطعي لب مهل نذأ ولو ءاضعألا ةاش يف كلذ زوجيالو « اهتيكذت يف نذأو
 زوجيال هنإف هب ىصوأ اذإف هركي وأ همل لكؤي الام امأو ىاهنمث نوطمي ال اذك و

 نيع وأ ةيكذتلا يف مهل نذأ نإو ى هلحي ال وأ ةاك ذلاب لتقلا هلحي ءاوس هلتق مهف

 ص ةقرفم ريغ اهؤاطعإ و اهقىرفت زاجو كلذ نم اولعف ام مهل زاج رحنلا وأ حبذلا

 ىرب هلعل هيف فلتخي امم ناك نإ رحغ وأ حبذ نم ركذ ام اوفلاخم ال نأ ىلأوآلاو

 . امهدحأ هب ىصوأ ام عجرب وأ

 ريصي ام لك وهو ( لاملا نم هبيصن ) اثراو تمن ةلمجلا ( كرت اثراو مزلو )
 نم ( هريغل ) رثكألا زاجأ نإ رثكأ وأ لقأ وأ ثلث نم اياصولا بوني ام دمي هل

 لفكت نإ الإ ثلثلا نم وأ هلام نم ( ةيصولا نم هبانم ذافنإ ) مهريغ وأ هثرولا

 نم زيجأو ص ىلوتم لفكتملا ناك نإ هذافنإب امهربغ وأ هل كورتملا وأ ثراولا هل
 ثرب مل اذإ ثراولل ءيش ةيصولا نم مزلي ال هنأ عم ذافنإلا همزل امنإو « هقدصي
 دق ةكرتلا نم همهس نأل ثرو ام دعب الإ كرت ام هنأل ائيش ذخاي مل اذهو ث الام

 يصوملا ىقح كرت ال هقح كرت هل غو۔ي امنإف “ يصوملا توم درجمب هكلم لخد
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 نونمضي الو > زاج تاالفلا تاقوأل هتبصو محل لَ وح نإو > ال : : لىقو

 : لاق نإ لاملا دوجو لعب اورخؤي الو > اهيف مهعييذت الب لاملا فلت نإ

 . . .. . . . كل رسيت اذإ اهوذفن أ

 ىلعو ى ذافنإلا هب هلع بجي ام كرت دق هنآل همزلي ( ال : ليقو ) × ذافنالا وهو
 حص ايم وأ ثلثلا نم ةيصولا نم هبانم ذافنإ ةفيلخلا وأ ثراولا ىلع بجيف اذه

 ذخأي ال نكلو ثراولا مزلي ال هنإف لوآلا لوقلا فالخب هنوك رتي الو اياصولل
 لاق نإو ى هذافنإ ةفيلخلا مزلو ةيصولل كرتي لب ةيصولل هك رت يذلا بانلا

 لزمي ايم هبانم ذفني نأ همزل لبقو ةكرتلا يف يماقم كتمأ دق : هل كورتمل

 اهذافنإ تقو نع اهلقن يأ ( هتيصو مهل ) يصوملا ( لوح نإو ) ى ةيصولل
 وأ ةنسلا يف ( تدفغلا تاقوأل ) نفدلا دمب ام وأ توملا تقو وهو اعرش داتعملا

 تالغ تقو يف اهوذفنأ : لوقي نأ لثم “( زاج ) هنيعي تقو ىلإ وأ اهقوف ايف
 ص نيتلا تقو يفو “ امهريغو ربلاو ريمشلا نم بوبحلا تقو يف اهنوقفنيف ةنسلا

 ثالث وأ نيتنس تالغ تاقوأل اذك و « ةلغ تقو نورخؤي الو ى رمتلا تقو يفو

 ى همالك نم هومهف ام بسحب كلذ مث « اهضعب ةلغ الو ةنس اوكرتي ال ادعاصف

 مهل صخر نإو « تالالا نم اهيف يطعي ام اوربتعال تارافكلاب ىصوأ ولف
 لاملا فلت نإ نونمضي الو ) زاج الثم تالغلا تاقوأ يف رعسلا صخر اودجيل

 نرإو ى ةلغو ةلغ نب وأ اهلبق وأ تالغلا تاقوأ ق يأ ( اهيف مهمييضت الب

 : لاق نإ ) ذافنإلا ناكمإو ( لاملا دوجو دعب اورخؤي الو ) اونمض اوعيض

 نإ ذافنالا مل رسيت دقف لاملا دجو اذإ هنأل ( مكل ) اهذافنإ ( رسيت اذإ اهوذفنا

 هيلع لمحت يذلا قييضتلاب احيرصت لب اميسوت رسيت اذإ : هلوق سيلف نكمأ
 ضعبف « ناكمإلا ردق ةلجملاب اهذافنإ بجي ةيصولا نآل هب قطني مل ولو ةيصولا
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 ىلع دهشي مل نإ عربتم دعو ، رثكأ وأ مهنع مهنم دحاو ذافنإ زاج
 .هدحو هثراو هثرو نإ زاجو « هثراو ثراو ال نيرخآل ا بانم كاردإ

 ذافنإ زاج ) ێ نفدلا نم اوعجري ىتح ريخاتلا اوزاجأو ى ذفني ضعبو نفدي
 ( رثكأ وأ مهنع ) اهضعي وأ اهلك ةيصولا هلام نم ةثرولا نم يأ ( مهنم دحاو
 ةميق وأ لدب ثراولا وأ يصوملا لام نم هل سيل ( و ) دحاو ىلع داز ام يأ

 ىلع ) دوهشلا ( دهشي مل نإ اعربتم دع ) هلام نم ذفنأ ايم مهبوني ام لثم وأ
 كردأ ةفيلخلا وأ ةثرولا نم ةرضح الب ولو مهدهشأ نإو ( نيرخآلا بانم كاردإ
 ىن انيمأ ناك هل اوزاجأ اذإ : ليقو ى نايب هل نكي ملو ذفنأ هنأ اوركني مل نإ

 نأل فيلحتلا يفكي الو ى نايبلل جاتحا مهتا نإو ى مهتي مل نإ تذفنأ : هلوق
 ذافنإ ( ال ) دمحأ خبشلا مالك يتايو“دهشي مل ولو كردي : ليقو تيملل ىتح كلذ
 ينعأ هثراو هنع يزجي هنإف ( هثراو ثراو ) وأ هريغ وأ هلام نم ةفيلخلا
 انه هثراوب ديرب نأ زوجيو ى دهشي مل نإ اضرأ هيلع كردي الو لوألا ثراو

 ثراو وهو تام ول هثري يذلا يأ هدنع نم ذقنأ يذلا ثروم يأ هثروم

 نأ هنم ردابتي هنإف ( هدحو هثراو هثرو نإ زاجو ): هلوق هل لديو لوألا
 هذافنإ زوجي ال نم ذفنأ نإو « ذفنأ يذلا هثري يذلا ينعأ هثروم هثراوب دارملا

 ى دعب وأ لبق هل اوزاجأ نإ الإ دهشأ ولو هلام نمف ثلثلا ىلع داز وأ عرشلا يف
 ثروملا لام نم ثراولا ذقنأ نإو ‘ ثراولا ثراوو ثراولا اذه يف ءاوسو

 لك هللا مهمحر ركب نب دمحم نب دمحأ خيشلا ركذو « ةثرولا رئاس نعو هنع حص

 هعفني الو هناعض هنع لاز هيلع ام هبرل مرغف هل لحي ال اك هقفنأ نم هنامض مزل ام

 لك يف هعفني ! ليقو ى هنيع ماق ام تاعابتلا نم هيلع امل هبوني : ليقو “ هرجأ
 همزل ابف هيوني : ليقو « هسنج نم هل هانع ام ناك نإ هنيع بهذ ولو همزل ام
 ص ركذ ام لك يف هسفن يف هبيصي امنإ اذهو ةسناجتم ريغ نإو تاعابتلا نم
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 هل ىنعو لام هل نكي مل اذإ هيف : ليقو ى ركذ ام هيف بيصي ال بنجالاو
 ءاذه هيفبمصي نأ هنع لمحت نميف :ليقو هسفن يف هلام لثمهيف بيصي نأركذام

 هثروم ىلع ثراولا قفنأ اذإو ى هعفن يف هل هيونيو بنجألا يف هبيصب : ليقو
 مل ام هريغ وأ ناك ةفيلخ ةثرولا ىلع عوجرلا هل ناك هيلع هب عجري نأ ىلع ائيش

 : ليقو ى نيمي هيلع مهل سيلو :هذفنأ امب مهيلع عجرب ال نأ ةدقعلا يف طرتشي

 مل هيلع هب عجري نأ ىلع ائيش هريغ ىلع ذفنأ اذإ ثراولا ريغو هيلع اهنوك ردي
 . ملعأ هللاو . ها عوطتم ريغ ناك اذإ هدحي : لبقو ‘ هدجي
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 باب

 . اهيف عوجرلا مكحلا يف زاج

 باب

 ةيصولا يف عوجرلا يف

 عوجرلا هل زوجيالف للا نيبو هنيب ايف امأو (اهيف عوجرلا مكحلا يف زاج)
 قولخمل وأ هلل هيلع بجاو قح وه ايف الو هللا ىلإ برقتلل ادصق هب ىصوأ ايف
 اقح اذك و اذك ىلع هوحنو اذك دجسمل وأ نالفل نأ ىلع دهشأ نإ نكل ى نيدلاك
 دوهشلا ةبلاطم دجسملا وحن مئاقل وأ نالفلف « عيبلا ريغ وأ اذك عيب لبق نم هل
 تناك نإ ةقدصلا : « رثألا ه يفو ى ائيش عوجرلا هديفي الف مهتداهش اودؤي نأ

 وأ قدصتملا ىلإ عجرت : ليقف اهدر نإو اهلبق نإ هل بجت نمل همزلت نمم ىلاعت هلل
 وأ لوألا اهلبقي ىتح فقوت : ليقو “ اهلهأ نم هريغ ىلع ذفنت ليقو هثراو

 هلل نكت مل نإ هل ناك ةلاهجب هب قدصت اهف عجر نإو ى هثراو اهذخأف تو

 نإ رفك و تلطب برقألا ةيصو يف عجر نإو ؛ه ا رارقإلا يف ةلاهلا لخدتالو
 عورفلا يف هقفلا يف لمعتسي مكحلاف ى ايتفلا انه مكحلا ىنعمو اهلدبي وأ اهمجاري م
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 م نالفل ءيشب ىصوأ نإو ، صقنلاو ةدايزلاو قتع ريبدت يفال

 ص هللا نيبو هنيب امل لباقم امهالكو ايتفلا ىنعم يفو ى نيمصخلا نيب مكحلا ىلع

 يف ال) هب هلدبأو هنم آريخ هريغ ىآر اذإ ةيصولا نم ءيش يف عوجرلا هل زوجيو

 اهيف : هلوق يف ريمضلا اهبحاصو ةفوذحع لاحي قلمتم ىلع فطع ( قتعو ريبدت

 ف وأ قتعو ريبدت يف ال قتعو ريبدت ريغ يف ةتباث اهيف عوجرلا مكحلا يف زاج يأ

 ريمضلاب نييفوكلا لوق ىلع ردقملا راجلا قلعي وأ ى كلذك بارعإلاو ءابلا ىنع
 ريبدت ريغب ةيصولا يف عوجرلا مكحلا يف زاج يأ هب قيلعتلا حصي هعجرم نأل
 حلصي وأ همعي ام ىلع امسإ فطعت ال اهنأل ةفطاع «ال»لعجأ مل امنإو“ايهب ال قتعو

 هل زوجي هنأ رهظألاو ى ديز ال لجر ءاج الو ى ديز ال سانلا ءاج : لاقي ال هل

 امإ هنأل الف للا نيبو هنيب ايف امأو « مكحلا يف ةبقر نيعي مل اذإ قتعلا يف عوجرلا

 هنم آريخ هريغ ىأر نإ الإ للا ىلإ هب برقت قتع نع وأ مزال قتع نع عوجر

 اهكرت هل زوجي ال نّيع اذإ لاح لك ىلعو ى هللا ىلإ هب برقتي ملو همزاي مل وأ
 اهيلع طلسم “ مكحلا يف : هلوقف « عوجرلا ىلع نافوطعم ( صقنلاو ةدايزلاو )

 نييو هنيب ايف بجاو "قحل ءادأ وأ ابرقت هب ىصوأ امع صقنلا زوجي الف اضيأ
 ى نينثإل هب ىصوأ ايف دحاولا ةدايزك صقنلا ىلإ يدؤت قلا ةدايزلا الو « لا

 برقألل هب ىصوأ ايف عوجرلا زوجيو ى لطاب نالفل هب تيصوأ ام نأ ةدايزك و

 اهيلع رجلا ىلوألاو ةمرحملا ةيصولا نع عوجرلا بجيو رثكأ وأ هيواسم ضيوعتب

 ريبدتلا يف عوجرلا زوجي : ليقو « كلذ وحن وأ كلذك اهقيزمت وأ أرقت ال ىقح

 هل زوجي : ليقو ى دعب هركذ اك ةيصولا يف عوجرلا زوجي ال : ليقو ى رم اك
 ةقدصلا دعوب ءافولا بجي ال هنأ ىلع ءانب "تي وأ لمت" ملام ةيصولا يف عوجرلا

 مث ) كلذ وحن وأ ةرافكال وأ دجسملل وأ (نالفل ءيشب ىصوأ نإو ) طعي ملام
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 : لقو > لوألل : لقو > ًاثالثأ اهثلاثف رخآل هب ىصوأ مش رخآل هن لاق

 . . » ريخألل

 ىصوأ مث) كلذل هب ىصوأ وأ دجسملا وحنل هنأ وأ هل ينم ةيصو ( رخآل هنإ لاق

 مهنيب مسقي هنأ ( اهثلاث ) ةثالث لاوقأ هبف ( ف ) دجسملا وحنل وأ ( رخآل هب
 ًاعابرأ هومسقل ةمبرأ اوناك ولو نيفصن هومسقل طقف نينثا اوناك ولف ( اثدعثأ )

 هذخأل عبرك هنيبو ادعاصف ثلاث وأ ناثل طقف هضعبب ىصوأ ولف ى اذكهو

 يناثلل ءاصيإلا نأ لوقلا اذه هجوو ى لوقلا اذه ىلع هاوس سوؤر ىلع يقابلاو

 ( لوألل : ليقو ) ‘ داز نم بوني يذلا ضعبلا يف عوجر ادعاصف ثلاثلاو

 ءاصيإ هريغل هي ءاصيإلاف الوأ هب هل ىصوأ لب هنع لاطيإلاب حرصي م هنآل هلك
 ىصوأ ولف ى ةيصولا يف عوجر زاوج مدعب لوقلا بساني اذهو « ريغلا لام يق
 اذك و ى اثلاث ( ريخألل : ليقو ) لوألل هلك لب تبثي مل هريغل نيبم ضعبب اضيأ
 لوآلا دعب دحاو لكل هل ةيصولا نأ ههجوو ى اذكهو اعبار وأ ايناث ناك ول

 ضعبلا تبثل لوألا ريغل انيعم هضعبب ىصوأ ولف٤عوجرو هريغل هب ءاصيإللخسن
 خيشلا لاقو “رخآلا لبق يذلل : ليقو ى لوألل : ليق ى ءاوس امو ريخألل طقف

 نم اياصولا تناك نإ اوصصاحت عبارو ثلاثو ناثل هب ىصوأ نإ هللا همحر دمحأ

 يقب ايف ىلوألل : ليقو ى ةريخألل نوكيف عوجر كلذ : ليقو ى سانجأ

 . اذكمهو اهيلت يتللف يقب ايف ةريخألل : ليقو ى اذكهو ةيناثللف

 : ليقو ى ريخألل وهف رخآل هب مث لجرل ءيشب ىصوأ نإ : « رثألا » يفو
 لوأللو هثلث هل : ليقو ى همبر ريخأللو هعابرأ ةثالث لوألل : ليقو ث اهنيب

 لاق هبو ى هنع هللا يضر باطخلا نب رمع يأر وهو « ريخألل هنأ ربتخا و هاثلث

 . يدنع راتخملا وهو لوألا نع عوجر هنأل رفعج نا
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 . . . . .اعوجرهب ىصوأ ام ءيشب هعافتنا دعي الو

 ع صقنيو ديزي نأ هل نآل امهل اتبث رخآل هفصنب مث ءيشب لجرل ىصوأ نإو
 نإو « عبرلا ريخآللو عابرأ ةثالث : ليقو ى ثلث ريخآللو نائلث لوألل : ليقو
 ام اذك و ى ريخألل : ليقو ى اهنيب نافصن صفلاف رخآل هصقب مث متاخب ىصوأ

 وهف نالف وأ نالفل لب ال : لاقو لجرل دبعك ءيشب ىصوأ نإو ى كلذ هبشأ

 اهنيب نوكي رخآل هب م هلام ثلثب نالفل ىضوأ نإ لوقي نم دنع مهنيب
 امهدحأل تبثت ال : لبقو « ريخألل لاثملا يف ثلثلا نإ لوقي نم دنع نيريخأللو
 ءانثتسالا نيبي مل هنآل لوألل : ليقو ى فصنلا نيريخأللو فصنلا لوألل : ليقو
 لك دحتا اذإ ام كلذ يف ءاوس و“اعيمج مهنع تلطب :ليقو هنيعب عوجرلا الو هيف

 رخآل هلام سدسب مث نيعب ىصوأ نإو؛ضعب ددعتو ضعب دحتا وأ ددمت وأ قيرف

 سدسلا بحاصو هتميقب نيعملا بحاص لزن ثلثلا ىلع سدسلاو وه وآ نيعملا دازف

 كلذ سيل :ليقف لجرل مث لجرل هب ىصوأ مث هلامم لجرل ىصوأ نإو سدسلاب
 هثلثب مث هفصنب مث هب مث رخآل هيثلثب مم هب ىصوأ نإو“ هيف ءاوس هثلث مهلفاعوجر

 رثكآ وأ ثلثلاب مهل ىصوأ نمىوتسا لاملل رئابضلاو هيم هسدسب م هعبرب مث هيمش
 ى ثلثلا يذ عابرأ ةثالث عبرلا يذلو ثلثلاب رثكلا بحاص لزني : لاق نم دنع
 ثلثلا باحصأ نم دحاو لكل نيثالثو ةثالث نم ثلثلا يذ فصن سدسلا يذلو

 دحأ نم : ليقو « نانثا سدسلا يذلو ةثالث عبرلا يذلو ى ةمبرأ ادعاصف

 فصنلا يذلو ى ةينامث نيثلثلا يذلو “ رشع انثإ لاملا يوذ نم لكل نيمبسو

 . نانثا سدسلا يذلو ةمبرأ ثلثلا يذلو ى ةثالث عبرلا يذلو ى ةتس

 نم هب ىصوأ ام هسابلك ) اعوجر هب ىصوأ ام ءيشب هعافقتنا لعي الو (

 ىصوأ ةبا د ىلع هبوك رو كلذ وحن وأ هشاش وأ لعن وأ ةلمش وأ صسش وأ ةمح

 هب ىصوأ ةباد فوص هثثزَجو ى كلذ وحنو اهيلع هرجز وأ اهيلع هلمح وأ اهب
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 > عوجر هنأ هسبل نإ : سابلل ١ ف لبقو ‘ اهدصحو هتلغ مرص الو

 ، نحطب بحو ابايث لمع فوصك هتاذ نع هب ىصوملا رييغتو

 عفتنا اعوجر عافتنإلاب هرمأ دعي الو كلذ وحن وأ اهربو وأ اهرمش "زَج وأ
 هسبل نإ : سابللا يف ليقو “ اهدصح و هتلغ مرص الو ) « عفتني مل وأ رومأملا

 هسبل نإ : هلوق يف طرشلا باوجو ى لوقلا لوقم ةلجلا هذه ( عوجر هنأ

 هنإف رومأملا هسبلف هسبلب ؟دحأ رمأ نإ اذك و ى هلومعمو ليق هملع لد فوذحم
 رارمتساو ماود ضعب هيف سبالا نأ لوقلا اذه هجوو “ لوقلا اذه ىلع عوجر

 كلذك هريغ سيلو ةرشابملا ةدش نم هف ام عم ةدم لإ الإ هقرافيال ذإ

 عوجر كلذ دمب : هلوق وه هربخ أدتبم رييغت ( هتاذ نع هب ىصوملا رييغتو )
 وأ يشاوش وأ ( ابايث لمع ) ربو وأ رعش وأ ناتك وأ نطق وأ ( مفوصك )
 ةقش وأ اهريغ وأ ةبج اهنم عطق بايث وأ لابح وأ اطوبخ وأ امايق وأ الزغ

 وأ اقرق هلعجف دلجي وأ اجسن هلعجف مايق وأ لزغب وأ اصيمق اهعطق كلثم ناتك
 هلعجف امهريغ وأ ارمت وأ بيبزب وأ كلذ ريغ وأ بارق وأ باتك ةفد يف وأ افخ

 هب ةذهف ربوثب وأ ةداسو هي اشحف نطق وحنب وأ هخبطف محل وأ « ذيبن وأ الخ

 . هلسغ وأ هضسب وأ

 هنأك و « ماع ىلع صاخ فطع هب ىصوملا ىلع فوطمم ( ناحطب بحو )

 ىلع فوطعم وهف بصنلاب ابح ةخسن يف دجو نإو “ نحطب بح رييغتو : لاق
 ردصملا ةفاضإ نم ردصملا هيلإ فيضأ هب لوعفم هنإف ىصوملا لحم ىلع فطع

 وهو فوص ىلع افطع ناكل تكككس ةكيبسو نحط بحو : لاق ولو ى هلوعفم
 لعج وأ كلذ وح وأ ذيبن وأ الخ هنم لعج وأ ابح رذب ول اذك و « ىلوأ

 . ماعطلا نم اعون وأ ازبخ نيحطلا
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 هلكش ريغ ولو هنيع دجو ام ء ال : ليقو ، عوجر كيكسنب ةكيبسو

 ثراولا لزنيو « عوجرب سيلف هغبدف دلج وأ هغبص مم بوثب ىصوأ نإو

 . غبدلاو غبّسلا ف

 اقوط وأ اطرق وأ ؟راوس اهلعج وأ مهارد وأ ريناند ( كيكستب ةكيبسو )
 ائيش يلحلا لمج مهاردلا وأ ريناتدلا لعج وأ يلحلا نم كلذ وحن وأ الاخلخ وأ

 ( عوجر ) ةكيبس راوسلا وأ مهاردلا وأ ريناتدلا لعجي نأ لثم كلذ نم

 اعوجر ربيفتلا دعب ( ال : ليقو ) ى هب ءاصبإلا عقو يذلا مسإلا ءاقب مدعل

 كلت عيمجف ( هلكش ريغ ولو ) ةدوجوم هنيع تماد ام يأ ( هنيع دجو ام )
 كاذ وحن وأ الخ بنعلا وأ رمتلا رييغت ولو اعوجر تسيل ةروكذملا تارييغتلا
 دادملاهب بكرتي ام كلذ نمو رمتلل وأ بنعلا ريصمل ءام ةدايزك ءيش ةدايزب ولو

 يقابلا يف ةيصولا تتبث اثيش هنم عطق نإ : ليقو“ آدادم لمج مث هب ىصوأ اذإ
 هغبد وأ ( هغبدف دلج وأ هغبص مث ) هريغ وأ ( بوثب ىصوأ نإو ) فصن ولو
 عوجرلل دمي ال رييغتلا ددمت نآل هغبص مث اغوبدم هب ىصوأ وأ اضيأ هغبصو
 ارييغت غبدلاو غبصلا سيل لب ءيشلا نيع تدجو ام ريخألا لوقلا ىلع رثك ولو

 سفن رييغت وه اعوجر هدع يذلا رييغتلاو « نوللاو ةفصلا يف لب تاذلا يف

 يصوي نأ لثم تادايزلا رئاس اذكو ( عوجرب سيلف ) : لاق كلذلو “ تاذلا

 غبصلا يف ثراولا لزنيو ) اهمصجيف رادب وأ هعقري وأ هطيخيف بوتب
 ءابلا ناكسإو داصلا رسكب غبتلاو ةطايخلاك ةدايزلا نم امهريغو ( غبدلاو

 ام ءايلا ناكسإو لادلا رسكب عنبدلاو ، هب غبصي ام ءابلا حتفو داصلا رسكبو
 ىصوملا هيطعيف هل تبثيو هيف دمقي هنأ كلذ يف ثراولا لوزن ىنعمو « هب غبدي
 . نكي ملف ثلثلل ةيصولا تدر نإو « كلذ وحنو ةطايخلاو غبدلاو غبصلا هميق هل
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 نم كلذ وحن وأ طئاح وأ راد وأ رجش وأ سرغ لقنو هل ىصوملا عم

 . نالوق ، رفح وأ اهئانب وأ ضرأ سرغ يفو 4 عوجر رخآل لح

 ام ثراولا هل ىصوملا يطمي امنإف طقف ضعب هل لب هل ىصوملل هلك هوحنو دلجلا

 هكلهتسي ابف ثراولل ءيش ال هنأ يدنع يذلاو ى هذخأ ال كلذ نم بوني

 ةدايز ناك نإ عوجر غبصلا : لبقو“صجلاو طيخلاو غابدلاو غابصلاك هب ىصوملا

 ةطايخ الو غبص الو غبد الب ءيشلا سفن يف ( هل ىصوملا عم ) اصقن ناك نإ ال

 يدنع يذلاو ى هل ىصوملل دلجلا سفنو ثراولل الثم غبدلاو غبصلا نأ ينمي

 . ابيرق رم اك هل ىصومل لكلا نأ

 مامح وأ ( طئاح ) ضقن ( وأ ,راد ) ضقن ( وأ رجش وأ سرغ لقنو )
 هناش نم سبلو توبثلا ىلع عضوي امم ( كلذ وحن وأ ) كلذ ريغ وأ تيب وأ

 ةراجح رادلا نم صقن نإو ى هب ءاصيإلا نع ( عوجر رخآل لحم نم ) لقنلا
 يقاب نم ال هنم عوجرف هلحم نم عوزنم هكرت وأ هذخأو كلذ ريغ وأ بشخ وأ

 يفو ) ، اريثك عزن ولو ءاصيإلا يف ةيقاب نوكت اراد ىمست تماد ايف ى رادلا

 ءانب يأ ( اهنانب وأ ) ضرألا كلتب ىصوأ اذإ رجش وأ لخنب ( ضرأ سرغ
 ( نالوق ) رئب وأ ةرومطم وحنل اهيف ( رفح وأ ) امهريغ وأ تيب وأ رادل اهيف

 عضوم يف الإ عوجر ريغ : ليقو ؛ مسإلا لدبتلو اهيف فرصتلل عوجر : ليق
 ءاقبل ةلخنلا وأ ةرجشلا هيلع تبثت يذلا عضوملا يفو ى هيلع طاحأ امو ءانبلا

 بوك رك عافتنا وه امنإو اعوجر ثرحلا سيلو ضرألا نم يقب ايف مسإلا

 . هب ىصوأ نكسم يف ىكنسو هوحنو رش تيب برضب ىنكسو

 ةدايزك هب ىصوملا يف صقني وأ ديزب نأ ةيصولا يف عوجرلا : « رثألا » يفو

 ضرأ مدرو برك وأ نصغ وأ لبسف وأ رامث عطقو صيصجتك و ةرامع وأ ءانب
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 :لبقو ء عوجر : ليقو « هب اولغتشي ال ييصو اوذفنت ال : لاق نإو

 . . ةيصولا يف عوجر ال

 > صقن هنآل رادلا مده ف ليق [عوحر كلذ سيل : لقو > راد مدهو يقسو

 . عوجر ريغ ةلخنلا رمت عطق : ليقو

 يف اك حيحصلا ىلع ( هب اولغتشي ال يتيصو اوذفنت ال : لاق نإو )

 لاح لك ىلعو هأ اعوجر دمي ال وأ هب لغتشي ال عوجر كلذف : « ناويدلا »

 ممع .لب نوذفني الام نيبي ملو هب يصوي هيلع بجاو نم ولخي ال هنآل اهوذفنيلف
 نكي مل نإو ى ةيصعملا ىلع هوقفاوي الف ةيصعم بجاولا ذافنإ مدعو ذافنالا مدع
 اوذفنت ال : هلوق نأل اوذفنتال : لاق هنأ عم ذافنإلا بجو امنإف اهيف بجي ام
 ذافنإ اهل اوديمت الف اهتذفنأ دق : لاقل لاطبإلا دارأ ولو الاطبإو اهل اضقن سيل

 ٤ هجوب اهفلتأ وأ اها وأ اهقزم وأ اهتعزن وأ اهنع تعجر وأ اهتكرت دق وأ

 هركذف هعوقو نكمي ناك اذإ هنع ىهني امنإ ءيشلاو « ذافنإلا ةيصولا نأش نمو

 يف ( عوجر : ليقو ) ى وغل هيهن ذإ يهنلاب هركذ ولو ةيصولل ريرقت ذافنإلا
 ةصو اوذفني نأ نم دبالف لبق هؤادأ نكمي بجاو لك يفو بجي الام لك

 هنيع نيمل ريبدتلا عوقو نم دب الو اوذفنت ال : لاق ولو اهب ىصوأ نإ برقألا
 ةعابت وأ نيدب ىصوأ ولف هبتاك وأ هقتع لجع هنأ نيبت نإ الإ هنع عجر ولو

 . هذافنإب مهيلع مكحي مل اوذفنت ال : لاقو اهب كحلا عقي ةداهش الب

 الو اهفلتأو ةصوب ىصوأ ولف حلا ف ( ةيصولا يف عوجر : ليةو )

 تيقبف اهفلتي مل وأ دوهش اهيلع ناك ولو « مهيلع ءيش الف اهنوظفحي اهل دوهش
 هنيب ايف ناسنإلا مزل ام لك نأ ىلع ءانب اذهو ى اهذافنإ مهسزل اهنع عجرو أرقت
 هيلع بجو هب ىصوأ امو « هب مكحي هريغب وأ هرارقإب مكاحلا هب ملع اذإ هللا نيبو
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 ،هضعب جرخأ نإ يقابلا يف تتبثو عوجر هكلم نم ءيئثلا هجارخإ و
 . هخسف هل ناب مث جارخإ بجوم هيف لعف وأ خسفب هعاب نإ اذكو

 1 ال | هملع دحح ال بح ١ وب دعو و أ دع ول اي ابج ١ و ن اكف بح ل ام دحعو هن ٩ هب ء افولا

 دعو هرهاظ نكل كلذب هللا ىلإ برقتلا يوني ال دق هنأ الإ ابلاط وأ دوهش

 . برقتلا وني مل ولو دعولاب ءافولا بج : لاق نم لاق لب وني مل هنأ يردن الف

 وأ ءادم]إ وأ ةبه وأ قادصا وأ ةقدصب ( هكلم نم ءيشلا هجارخإو )

 كلذ ريغ وأ اشرأ هئاطعإ وأ هل لمع نمل ةرجأب ءاطعإ وأ هب ءارش وأ هل عيب

 وأ هلتق وأ هبتاك وأ هربد وأ هب ىصوأ دق ادبع قتعأ ولف ( عوج ر ) كلملا نم
 هفالتإ نم دشأ دبعلا يف كلذ نأل ىلوألاب اعوجر ناكل ةلثملاك هب'قتعي ام هب لمف

 لجرل هدبعب ىصوأ نإو ى كلمي نم دح نع كلذب هجورخ كلملا نم جارخإلاب
 ( هضعب جرخا نإ يقابلا يف تتبثو ) عوجرف هربد وأ قتعي نأ هب ىصوأ مث
 يقابلا ضعبلا يف ةيصولا تتبث اك يأ ( اذكو ) هضعب فلتأ وآ هضعب لكأ وأ

 هب ءارسثك ( جارخإ بجوم هيف لعف وأ خسفب هعاب نإ ) هلك ءيشلا يف تبثت

 بجوم خسف يأ ( هخسف هل ناب مث ) قادصإو ةعفش يف ءاطعإو ةراجإو

 ىلع بيع هب رهظي وأ خسقنم ءارشلا نأ رهظيف هب يرتشي نأ لثم جارخإلا
 ةعفش يف هيطعي وأ هجوب خسفنتف ةرجأ هيطعي وأ خسفنم بيعملا عيب نأب لوقلا
 اقادص هاطعأ وأ ءارشلا خسفنا وأ اهقحتسي ال "وأ هجوب هتتاف دق هنأ رهظيف

 كلذ حخسفنا امل هنأل هيلع لخدي ملو هيلع ةمرحم وأ هل ةمرحم ةأرملا نأ رهظيف

 رييختب انلقو بيع هيف رهظو هعاب ولف « نكي مل هنأكف دقعني مل هنأ رهظ
 اوزاجأ نكلو دقعنم اذه ىلع عيبلا تالآل عوجر كلذف هدرف يرتشملا

 . يرتشملل
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 نهترملا هعابو تامف هنهر وأ همتي نأ لبق تامف اقلعم هيف لعف نإو
 عوجرف

 الإ عوجر : ليقف خسف الي هيلإ عجر مث هكلم نم جرخ نإ : « رثألا ه ينو
 دعب بجت ةيصولا نال اعوجر سيل : ليقو ى رثكألا هيلعو آيناث هب ىصوأ نإ
 لبق اهقرافف هقدصأو ءيشب ىصوأ نإو « توملا لاح هكلم يف وهو توملا

 نمو“ قادصلا فصن الإ دقعلاب لخدي ال : لاق نم دنع ةصولل قاب هفصنف سملا

 اهل فصنلاف فصنلا خفنا سملا لبق اهقراف نإ هنأ الإ اميمج هب لخدي : لاق

 ول نالف ىضر ىلإ هقلع عيبك ( اقلعم هيف لمف نإو ) ، ةيصولل ال هل فصنلاو
 تقو ىلإ ريبختب ءارش وأ عيب وأ يرتشملا وأ عئابلا كلذ طرش كلذك ءارش

 هنأي لوقلا ىلع هتباين يفكت بئان الب نونجم وأ لفط وأ بئاغل عيب وأ اذك
 هب جوزتو غولبلا دعب لفطلا وأ ةقافإلا دعب نونجلا وأ بئاغلا ىضر ىلإ قلعي

 هتايح يف مت نإ ايس الو هدعب متف ( همتي نأ لبق تامف ) كلذك اقلعم اجوزت
 هيلإ عجر وأ هدمي متي مل نا امإو ( عوجرف نهترملا هعابو تامف هنهر وأ )
 ةيصولاف نهرلا خفنا وأ نهترملا هكرت وأ نهرلا ثراولا كف وأ هتايح يف

 وأ هراعأ وأ هعدوتسا وأ هالوم هاراك وأ بصغ وأ دبعلا بره نإو ى ةتباث

 ناويحب ىصوأ نإو ى ةتياث ةيصولاف ةرح هب جرخت نم كرتي ملو ةمألا ىرست
 «هيشي هل ىصوللل سيلف هريغ هلتق وأ تام نإو٤عوجر كلذف هلتق وأ هاتكذف

 اهنم عوجرلا ىلع هركأ وأ اهب ىصوأف ةيصوب يصوي نأ ىلع لجر هركأ نإو
 . كحأو ملعأ هللاو هركم ىلع دقع ال هنأل ءيش هيلع هركأ ايف سيلف اهنم عجرف
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 باب

 هنبال لجر ةداهش درت ٠. ٠ ٠ ٠

 باب

 كلذ ريغو ةيصولا ىلع ةداهشلا ف

 كلذب دهش اذإ بنجألاو برقألل ءانمألا ةداهش زوجت : «ناويدلا» يفو
 ىلع الإ مهلوق زوجي الف ةثرولا نم ءانمألا ريغ امأو ى مهريغ وأ ةثرولا نم نانيمأ

 كلذك و “ةيصولا يف مهعم ثرو نم ىلع زوجت ال ةثرولا ةداهش : ليقو ع مهسفنأ
 ةفيلخلا ةداهش امأو ى كلذ ريغ : ليقو ى ةزئاج نيدلاب ميثراو ىلع مهتداهش

 ص ةرضم اهنع عفدي ملو اعفن هسفن ىلإ رجي مل نإ ةزئاجف ةيصولا ىلع بنجألل
 كلذف اذكب هل ىصوأ دق تيملا نأ تيملا ءامرغ" نم نيدهاشب بنجأآلا ىتأ نإو

 ( هنبال لجر ةداهش درت ) ضعبل ضعي دهش اذإ اياصولا باحصأ اذك و ى زئاج
 هلحم يف يتأي امك ةلمهملا ءاحلاب ةتنح يذ ةداهش زوجت ال : ةياور يفو ى هيلع نح هنال

 غلابلا امأو “ لفطلا هنبا لام يف هلعف يضمل هسفنل دهشي نمك هنألو ى كلا ءاش نإ
 كيبال كلامو تنأ : رهاظب : لبق دقو “ تاف هنم ائيش توف اذإ هنأ تبث دقف
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 . هدبعو

 (هدبعو) قتع لفطلا وأ نابل هنبا دبع قتعأ نإ : ليق دقو “ لفطلا يف اذهو

 هل مادختسا وأ هب رارضإ وأ حرجل ناك ام اهس الو « هديسل دبعلا لام نآل

 كلذكف الثم هل بهو ام كلم هنأ لوق ىلع امأو ى هسفنل ةداهش هدبعل هتداهشف

 ىلع يصولا ةداهش زوجتو ى سانلا هيف لهاسيو هيلع هرهةيو هنع هكلمي دق هنأل

 ةداهش مهضعب زاجأو ى ال : ليقو ى اعفن هسفن ىلإ رجي مل نإ هيلع امب تيملا
 هضبق ول هنأل ضعب اهعنمو ى هلام ضبقو هثراو كاردإ دعب هيلعو تيملل يصولا
 ناك نإ ةثرولا ضعبل اهوزاجأو ى هيف امصخ ناكو ثراولا ىلع زاج يصولا

 نم تزاجو ى هسفنب هضبقل اريبك ناك نإ الإ ء ال : ليقو “ ضعب ىلع اريغص

 تلطب ادهش مث ادهشي نأ لبق كلذ اعفادت نإو « ةيصو وأ ننيَد ىلع نيَيصو
 لاملا ىلع ال نيدلاب يصولا ةداهش مهضعب زاجأو ى نامضلا اهسفنأ نع ايهمفدل
 قوقحلاا تيملا نع ضعب هنم اهعنمو هريغ هضبق اذإ رفعج نبا هيف اهزاجأو

 تزاج هتيصوب امهدهشأو نيلجرل ىصوأ نمو ى ءامرفلل اهل هميلستب ضبقت اهنأل
 لاقي دقو « كلذ سكع يدنع يذلاو “ نييصو اهنوك لطبو اهب اهتداهش

 دهشف هتيصوب ءارقفلا وأ براقألا وأ ةارشلل ىصوأ نمو ى ةمهتلل لكلا نالطبب
 : ليقو ى ثراولل عجرو امهبانم لطبو اهتداهش تزاج : ليقف نانثا مهنم

 ةارلاو ءارقفلا نم تزوجو نيريخألل كلذ نم فنص دهش نإ الإ ةداهشلا لطبت

 يطعي نأ يصوللو ى براقألا فالخب نييعتلا مدعل نيدهاشلا بانم طقسي الو

 نوبرقألا دهش ولو اضيأ ةيصولا نالطبب : ليقو ى ءاش نإ نيفنصلا ةيصو
 تبسح مهنم نانثإ دهشف هب هبراقأل ىصوأ نمو . اهيف براقألا لوخدل نيفنصلل
 امهتلصو ولو تتبث :ليقو « تتبث الإو امهتداهش تلطب امهتلصو نإف ى ةيصولا

 ء مهعيمج ىلع زاج مهتيم ىلع لجرل نيدب ةثرولا ضعب دهش نإو“امهبانم لطبو
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 كلذ لثممب رخآ ىتأو هلام ثلثب هل ىصوأ دق انالف نأ نيدهاشب ىتأ نإو

 هاعداو رخآلا ءاج ش هئاعداب لوألل ثراولا هعفد نإو ، هيف اصصاعحت

 طقف هفصن هل مرغيف لوألل هب ىصوأ هتىم نأ ملع نإ الإ هل هنمض هنيبو

 سيج ١ م ول نالفل ىص وأ ذ الف ن 1 لجر دهش ن و ء طقف دهش نم ىلع : لبقو

 نآل « زاج هيف ىصوأ ناكم يف افلتخا وأ ةمجلا موي هل ىصوأ هنأ رخآ دهشو

 . زوجي ال : ليقو ى «جاتلا» يف هلاق لعف ال لوق كلذ

 ( هلام ثلثب ) هبلع يلو نمل وأ ( هل ىصوأ دق انالف نأ دهاشب ىتأ نإو )

 همف لزنو ( هيف اصص احت كلذ لثم رخآ ىتأو ) ةيمستب وأ هلام نم ء يشب وأ

 ىتأ ولو هدعب ام هيلع ينبيل انه هركذو « رم دقو ى فاصنأ هامسقيف ثلثلاب لك

 يف ءاوسو ى هيف لك هب لزني هنأل سوؤرلا ىلع مسقي اذكف ًادعاصق ثلاث هم

 مل زئاجف مهل دهش نمل اودهش نإو ى ةقرتفم وأ ةدحاو مهتداهش تناك كلذ
 لضفأ مهدحأ دوهش تناك نإ ليقو : «ناويدلا» يف اك اومهتي نأ الإ اضيأ

 ةنيبب ال ( هناعداب لوألل ) ةفيلخلا وأ ( ثراولا هعفد نإ ) هل كح رثكأ وأ

 لحملا ةبوصنم ءاملاف هيلع نسب يأ ( هنيبو هاعداو رخآلا ءاج مث ) ةحيحص

 نيب نيمضت ىلع لوعفم وأ لوق وهو « اقلطم هسايق ىلع ءانب ضفاخلا عزن ىلع
 هنايب لازف ءافخ هيق ناك ذإ هءافخ رهظأ هنأ ىنعم ىلع وأ « قحتسا ىنعم

 اهنراق ولو ىوعدلا درجمب هلهأ ريغل هئاطعإب هيف فرصت هنآل (هل) هلك (هنمض)
 كاح الب نكل نايبب هاطعأ ول اذك و ى قيدصتلا نم ىوقأ ةنيبلا نآل هقيدصت

 لا دنع امأو ڵ هاوعد درجمب هاطعأ هنأل مكحلا يف ءيشب لوألا ىلع عجري الو

 ( لوألل هب ىصوأ هتيم نأ ملع نا الإ ) ءاوعد حصت مل نإ هيلع عجري نأ هلف
 ( طقف هفصن ) يناثلل يأ ( هل مرغيف ) تيملا نم عامس وأ ةمكاحم نود نايبب
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 نود ةثرولا ضعب ىلع كلثلاب هل تيم ءاصيإ هاوعد ىلع نبب نمف

٠ 

 رصعب ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

 هفصن يناثلل مرغ نأ دعب ثلاث نبب ولف نيفصن ءامسقل لك نيبو نانثا ءاعدا ول هنأل
 يف رم ام لوألاو يناثلا ىلع عوجرلا يقو ى اذكهو هثلث ثلاثلل مرفل هلبق وأ
 يق امأو ى للا نيبو هنيب ابف كلذ لملو ى اذكهو هدحو لوآلا ىلع عوجرلا
 دي ىلع نيب نمل هاطعأ ولو « مكاح نم مكح الب ءاطعأ هنأل يناثلل هلك همرفيف مكحلا
 ىصوأ تيملا نأ كلثم نينثال ةثرولا رقأ نإو ى اثيش هدعب نيبي نمل مرغي مل كاح
 اونمض اذهل لب اذمل صوي مل :اولاقو مهسفنأ اوبذك نإو“نيفصن هامسق ثلثلاب امهف
 اذكي اذهل ىصوأ انالف نأ نيدهاشب ىتأ نإو « رخآلل فصنلاو هلك اذنل ثلثلا

 نإو ى امهروزب فلت ام ةثرولل انمضو امهعوجرب لفتشي مل امجرو هل مكاحلا مكحف
 لهأ ضعبل ادهش نإ اذك و « امهل ءيش الف الطاب امهعوجرو اقح امهتداهش ناك

 ثلثلاب نيلجرل ىصوأ نإو ى هللا دنع نامرغيو امهب لغتشي ال امجر مث اياصولا

 نينثإلل هب ىصوأ امع عجر دق تيملا نأ نينثا لك دهش و ءيشلا اذهب نيلجرلو

 . آرض اوعفدو اعفن اورج ممأل اعيمج مهتداهش تلطب نيرخآلا

 هنأك ءاعدالا ىنعم نيمضتل ىوعدل لومفم ( ءاصيإ هاوعد ىلع نتيب نمف )
 ءيشب وأ زيجأ نإ رثكأ وأ لقاب وأ ( ثلثلاب هل تيم ) ءاصيإ هئاعدا ىلع:لاق

 نإو ىوعدب قلعتم ىلع ( ضعب نود ةثرولا ضعب ىلع ) كلذك صوصخ
 لعفب دحاوىنعم يف نافرح قلعتي ال ذإ يف ىنعمب ىلوآلا ىلع تلعج نيبب تقلع
 ى اذه دمي ام هيلع فطعي فذح انهو « عبتلا قيرط ىلع الإ هوحت وأ دحاو

 هيلع نيبي مل يذلا ضعبلا ناك نأب « ضعب نود ةثرولا ضعب ىلع هريدقتو
 اقلطم مكبأ مصأ ناك وأ ى ةمكاحملا رضحي مل هنكل لايمألا يف وأ دلبلا يف ارضاح

 “مصخلا الو هنامجرت الو مكاحلا ةغل فرعي ال ناك وأ ى رضحي مل وأ ةموكحلا رضح
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 هل عفد رضتحي مل وأ محل ةفيلخ الو انونج وأ الفط وأ ابئاغ ناكوأ

 فالختساب هتريشع ذخأ هل زاجو « هبانمب رخآلا عبتو 3 هباتم رضاحلا

 ثر و نم ٥ ذخ اف

 مهل ناك ( وأ مهل ةفيلخ الو انونج لفط وأ ) لايمألا نع ( ابئاغ ناك وأ )
 كح ديدجت الب ( هبانمب رخآلا عبتو هبانم رضاحلا هل عفد رضحي مل ) ةفيلخ
 قافأ وأ غلب وأ مهف وأ قطن وأ مدق اذإ ةثرولا يقاب ىلع كح هبلع مكحلاف

 مهدحأ تام ول اذك و ى ةفيلخ مهل ناك اذإ اذك و « هبانم عفد ةمكاحملا رضح وأ

 ىلع كح دحاو ىلع مكحلاو ليلقب اذه دعب بئاغلا ىلع هبن دقو ى هثراو نع ذخأ

 هل تبصن ةمناملا هلاح نع لاز وأ غلب وأ مدق نم ءاش نإ : ليقو ى هريغ

 . . ةموصخلا

 ىلإ ةدئاع هتريشع يف ءاهلاو (لنفطَحكل فدلختساب هتريشع ذخأ هل زاجو)

 وهو “ ضعب نود : هلوق يف روكذملا ضعبلا وهو هيلع نيبي مل يذلا ضعبلا
 ملاسلا لقاملا رضاحلا نأ مولعمو “ لفطكل : لاق اذلو ‘ هريغو لفطلا لمشي

 بئاغلاو « هيلع كردي هنآل همالك يف لخدي الف ةفيلخل جاتحي ال ممصو مكب نم
 نأ ىلوألاو ى بئاغ بانم كرتيو : هلوقب ءانثتسا نكل مالكلا هلمشي ناك ولو

 ( هيلع هبانم ذخأيف ) هيلع فالختسا ىلع لفطك ةريشع ذخأ هل زاجو :لوقي

 ص هبانم نم لاح فوذحمب قلعتم هلاح ىلع وأ ذخأب قلعتم نع ىنعمب ىلع

 (تراو نم هذخايف تومي وأ) هيلع كرديف (مدقي ىتح بئاغ بانم كرتيو )
 ص ةفيلخلا ىلع كرديف ةمسقلل ةفيلخ ةريشعلا هل لعجت وأ ةفيلخ هسفنل لعجي وأ
 كردي هنإف عجريو ءىجي ملو بئاغ ثراولاو يصوملا تام نإ هنأ يدنع يذلاو
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 لصي مل نإ الإ هل عفدلاب مكاحلا هذخأ ةيصولا ةفيلخ ىلع نايبلا ماقأ نإو

 كاسمتسا هلو « ثلثلا اهعسو نإ اياصولا عيمج كلذكو ء لاملا ىلإ

 ‘ ةفيلخلا وأ ثراولاب

 ىنعم انيعم اصوصخ هب ىصوملا ءيشلا ناك اذإو ى هل اوفلختسي نآ ةريشعلا ىلع

 لثم ثراولا اذه بوني يذلا ضعبلا كاردإ “ ةثرولا ضعب ىلع ضعب كاردإ

 مهبونت يتلا تايمستلا نيرخآلا ىلع كردي ىتح اكرتشم نوكيف هعبر وأ هسدس

 هل كح اذإ : لوقي هنإف نيرخآلا ىلع مئكح ضعب ىلع مكحلا : لاق نمف ى هيف

 نيعمب هل ىصومللو « هل هلك هب ىصوأ نإ هلك نيعملا هلف نيملا ضعب يف ضعب ىلع
 . هانإ دحأ ءاطعإ الب هذخأي نأ

 ةفيلخلا يأ ( هذخأ ةيصولا ةفيلخ ىلع نايبلا ) هل ىصوملا ( ماقأ نإو )
 يف ناك ولو ى هلك هل هعفدي ( هل عفدلاي ) ةعامجلا وأ هوحن وأ مامإلا وأ (مكاحلا)

 بناج نم اميمج مهيلع مئاق هنأل ع كلذ وحن وأ بئاغ وأ نونج وأ لفط ةثرولا
 نإو هيوني ام عفدب ثراولا هوحن وأ كاجلا ذخاي اذك و ى ةيصولا قح يف تيللا

 ثراولا وأ ةفيلخلا عفد اذإو ‘ لكلا عفدب هذخأ دحاو ثراو الإ نكي م

 ثراولا وأ ةفيلخلا كلذ (لصي مل نإ الإ) هيلع مرغ الف كلذ فالخ نابف مكحلا
 الإ اسفن للا فلكي ال هدجي ال ام عفد فلكي ال ذإ عفدلابذخؤي الف ( لاملا ىلإ )

 لطع وأ عيض نإ الإ هيلع تيملل نامض ال هنأل هلام نم عفدي الو 4 اهعسو

 (ثلثلا اهعسو نإ) تدذعت اذإ (اياصولا عيمج) عفدلاب كاحلا ذخأ يف (كلذكو)

 اهذافنإ و اهلك اهعفدي ةفيلخلا وأ هثرولا مكاحلا ذخأي « اهوزاجأو اهمسي مل وأ

 ثراولاب كاسمتسا ) هل ىصومل يأ ( هلو ) ةصاحملا عفدب مكحيف اهوزبجي م وأ

 نكي مل وأ ةيصولا يف هديب انوهرم وأ ةفيلخلا ديب لاملا ناك ءاوس ( ةفيلخلا وأ
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 هنيمي عم هلوق لبقيو ع لقأ ثراولا لاق نإ عدمف اذك كلثلا : لاق نإو

 { هتوم د_عب تممل ١ لعف نم هوزاجأ يف ءامرفلا وأ ةرول ١ عجري الو

 ةفيلخلا ديب لاملا لمج ولو ى هذافنإ ىضمل ةيصولا ذفنأ ول ثراولا نأل كلذك
 هيطعي نأ هبلط هيلع لب ثراولا بلط هل ةفيلخلاو ةيصولا يف هديب نهر وأ
 ثراولا رضحي مل نإو “ثراولا أربي مل ةيصولا ةفيلخلا ذفني م ول هنألو ذفنيف لاملا

 نإو ث طقف ثراولابف ةفيلخلا نكي مل نإو ى طقف ةفيلخلاب كسمتسا نكي م وأ

 ءاطعإب كلذ ين لوخدلا هوحتو مكاحللف ةجحلا مهلانت ال ثيح اباغو انوكي م

 هل ىصوملا وأ ةفيلخلا ( لاق نإو ) ى رمآلا ققح اذإ مهاياصو اياصولا باحصأ
 ؛ كلذ نم ( لقأ ) هنأ ( ثراولا لاق نإ ) نايب ىلإ جاتحي ( عدمف اذك ثلثلا )

 نإو ى اذك الإ ثلثلا نكي مل هنأ (هنيمي عم) ثراولا لوق يأ (هلوق لبقيو)
 نإ هنيمي عم ةفيلخلا لوق لوقلاف لقأ ةفيلخلا لاقو ى اذك ثلثلا هل ىصوملا لاق

 عم ةفيلخلاو ثراولا لوق لوقلاو « نيمي الب هلوق لوقلاف الإو « هديب لاملا ناك

 اذإ لقأ .: الاقو « اذك لاملا ةلمج : تاعابتلاو نويدلا باحصأ لاق نإ نيميلا
 . اهب في ملو لاملا تقرغتسا

 لثم ( هتوم دعب تيملا لعف نم هوزاجا ايف ءامرفلا وأ ةثرولا عجري الو)
 ضعبل ةثرولا ضعب زيجي وأ ى ثلثلا قوف ام اناصولا باحصأل ةثرولا زيجي نأ

 لكلا نم جرخي امو تاعابتلاو نويدلا باحصأ زيجي نأ لثمو ى ةيصولا ةثرولا
 نأ ةثرولل اوزيجي وأ ى ثلثلا يف اوصصاحت ول مهنع صقني ام اياصولا باحصال

 نويدلا ضعب اوطقسي نأ وأ ى لكلا نم مزلي امو نويد جارخإ الب اوثرب
 باحصأل وأ ضمبل ضعب ءامرفلا وأ ةثرولا ز"وجي نأ لثمو ى الثم تاعابتلاو

 : مهلوق لبقي الو ‘ هريغ مهوضوع وأ الصأ هنم مهوعنمل اوؤاش ول ام اياصولا

 مملا دعب الإ اوزاجأ امف ى اوزاجأ امب ملعلا عرف ةزاجإلا نأل هملعن مل ام ازجأ انإ
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 نإ زوجم بانم زاجو . نالوقف ء اهدعب هودرو هتايح يف هوزاجأ نإو
 هريغو هاياصول كلثلاف هتوم دعب مهنويد نم ءامرغلا هأربأ نإو اوفلتخا

 يفوتسي ىتح طقف مهضعب هأربأ نإ ةيصولا الو كلذ دجي الو ء ثراولل
 هلام مهيقاب

 لوهجملا ةبهو ةبهلا باب نم مهمزلي مل ام ةزاجإ اضيأو ى رابخإب وأ ةدهاشمب
 نإو ) “ عوجرلا مهلف اوملعي ملام اوزاجأ مهنا اوعدا اذإ : ليقو ى ةزئاج

 زاوج ىلع اوقفتا : باب يف رم اك ( نالوقف اهدعب هودرو هتايح يف هوزاجأ
 هثرومل ثراولا ةزاجإ حصت لهو : هرخآ يف لاق ذإ خلا لاومألا باقرب ةيصولا

 بابلا لئاوأ يف لاقو . نالوق ؟ال وأ توملا دعب در الو هنم رثكأب “ءاصيإ
 يف مهيقاب هل اهزاجأ نإ هتثرو ضعبل وأ ءاةرب مل نإ هيدلاول اهزاوج ينو : هدمي
 . نالوق ؟ كر وأ هتوم دعب اهدرو هتايح

 ضيمب زاجأ نأي اعنمو آزاوج ( اوفلتخا نإ ) طقف ( زوجب بانم زاجو )
 كلثلاف هتوم دعب ) وأ هتوم لمسق ( مهن ود نم ءامرفلا هأربأ نإو ) ضمب عنمو

 ملو نهعسو نإ هنيفوتسيو هنذخأي وأ نهمسي مل نإ هيف نصصاحتي ( هاياصول
 وهو ( ثراولل ) ثلثلا ريغو يأ (هريغو) ثراولل وهف يقب نإو « ءيش قبي
 ىلع داز ام نذخاأي الو اياصولا ىلع ادئاز ثلثلا نم يقي ام اذك و ى « ناثلثلا

 روكذملا (كلذ) ثراولا ( دجي الو ) ثراولا نذإب الإ ثلثلا نهمسي مل اذإ ثلثلا

 ثلثلا ىلع داز ام عم ثلثلا نم اياصولا ىلع داز ام اذك و « ثلثلا ىلع داز ام

 ثراولا ةزاجإب هقوف ام وأ ثلثلا نود ايف اهيفكي ام وأ ثلثلا (ةيصولا الو)

 ايف هافوتسا اذإف ( هلام مهيقاب يفوتسي ىتح طةف مهضعب هأربأ نإ ) هقوف ام

 ىفك نإو ص ثراولل هاثلثو ‘ نهعسي مل نإ هيف نصصاحتي اياصولل هئلثف يقب
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 تلزن ءيش اهنع لضف نإف اهلباقي ايف ةيصولا تلطب ثراولل اهوكرت نإو

 هلام لكب هؤاصيإ هل زاج هل ثراو ال وأ كرش نم ملسأ نمو ى هثلث يف

 ىلوملاك

 نهل سيلف ثلثلا نهعسي مل نإو “ ثراولل نيثلثلا عم هيقابف ثلثلا ضعب اياصولا
 . ثراولا نذإب الإ هقوف ام

 نم نويدلا لباقي ايف يأ ( اهلباقي ايف ةيصولا تلطب ثراولل اهوكرت نإو )
 لضف يأ ( اهنع لضف نإف ) ى ةكرتلا نم ةثرولل نويدلا رادقم نوكيف ةكرتلا

 (هثلث يف) هتيصو نم (تلزن) ةكرتلا نم (ءيش) نويدلا رادقم يأ نويدلا نع
 ذافنإل اياصولا باحصأل اهوكرت نإو ص ثراولل هاثلثو ءيشلا كلذ ثلث يف يأ .

 ىلع تداز نإ الإ ثلثلا نم رثكأ تناك ولو اياصولا باحصأل يهف مهاياصو
 اوذفنيل اهوكرت مهنأل نويدلا باحصأل هقوف امم وأ ثلثلا نم يقابلاف اياصولا
 بحاصل عبشلا دمب يقابلا نإف يلام نم عبشت ىتح "لك :ردَحأل لاق نمك مهف
 اهنم نوذخأي مهل يهف طقف ذافنإلا ديقب ال اياصولا باحصأل اهوك رت نإو“لاملا
 ائيش كلم نم نأ كلذو « سوؤرلا ىلع“ءاوس مهنيب يقابلاو اهباسح مهاياصو

 ص هيلع مارح كلذ نإف زوجي ال هجو يف هعضي مل ام ءاش ثبح هلعجي نأ هلف

 ناك ( وأ ) كرشم وه نم الإ ثراو هل نكمب ملف ( كرش نم ملسأ نمو (

 نكي مل وأ الصأ مالسإلا يف هل ثراو الو ملسأف اكرشم ناك ءاوس (هل ثراو ال)

 ةيدوبعك ثرإلا نم عنام مهعنم وأ هلبق اوتام نأب هل ثراو ال نكلو اك رشم

 رح ملسم ثراو هل نكي مل اذإ ( ىلوملاك هلام لكب هؤاصيإ هل زاج ) هل لتقو

 نكي ملو هثري ال هنأب انلقو هتبصع وأ قتعملا ناك وأ قتعم ةبصع الو قتعمالو

 نيب هيف فالخلا ىلع هسنج هثري ال انلقو ناك وأ املسم ًآآرح هسنج نم دحأ هل
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 رم ام ىلع ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

 « هب صوي مل اذإ نيفلاخلا نم هب لوقي نم دنع لاملا تيبل نوكي هلام نإف ةمالا

 ةيصولا زاوج ىلع اوقفتا : باب يف (رم ام ىلع) هل ىصوملل وهف هب ىصوأ نإف
 هلام لكب ءاصيإلا هل زوج هنأ هنم مهفي ام هرخاوأ يف لاق ذإ لاومألا باقرب

 نإف ى اعامجإ هزجي م نإ هنم رثك اب ءاصيإ ثراو كراتل حصي الو : لاق ذإ
 يصوأ : ثراولا لاق نإو ى هنم رثكأب ءاصيإ ثراو كرتي نمل زوجي هنأ هموهفم

 هب هرارقإل ثلثلا لوأآللف ‘ نالفل لب تيسن : لاق مث نالفل هلام ثلثب يثروم
 اذمل ىصوأ : لاق نإو ى لوآلا هكالهتسال رخآ اثلث اضيأ يناثلل عفديو ى ؟لوأ

 انيب هنأ همعزل هفصن يناثللو ثلثلا لوأللف هثلثب اذهل ىصوأ : لاق مث هثلثب
 زجي مل ةثرو هعم ناك اذإو ‘ هفصن ريخألل نمضف هقح نم رثكأ لوألل عفدف

 رقأو ءارقفللا هثلثب ىصوأ مهثروم نأ مهدحأ رقأ نإو ى هسفن ىلع الإ هلوق

 . ملعأ هللاو هب رقأ ام فصن الك مزل ةنيب الو نخيبرقألل هب ىصوأ هنأ رخآلا
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 باب

 هنفدب لغتشي مل نإ لاملا فلت ىتح اهذفني مل نإ ةيصولا ثراولا نمط

 باب

 ةيصولا ناس يف

 نع ( لفتشي مل نإ لاملا فلت ىتح اهذفني مل نإ ةيصولا ثراولا نمض )
 ةئيهتو هملع ةالصلاو هنفكو هلسغك هتامدقم نم ةمدقم وأ ( هنفدب ) نافنإلا

 نإ امأو « ذافنإلل تيملا لام هديب ةفيلخ تيمل نكي ملو ربقلاو نفكلاو ريرسلا
 لام هديب ةفيلخ تيملل ناك وأ ' عييضت الب لاملا كلهف هوحن وأ نفدلاب لغتشا
 لب مهيلع نايض الف فلتف هديب ذافنإلل ةثرولا وأ تيملا لمج تلل

 لاملالعجي مل ةفيلخ تيمل ناك نإو ى ذافنإلا عضو هديب ناك نإ ةفيلخلا ىلع

 اوملع نإ مهبلطي مل نإ ةفيلخلا يصعو اونمض فلت ىتح هديب هولعي ملف هديب

 :دمحأ خيشلا : لاق ى فلت نإ نمضو بلطلامدعب ىصع مهنود ملع نإو ى هيصولاب
 ثراولا وأ ةفيلخلا كلذ يف ءاوس تيملا توم دعب ةيصولا ذافنإ هيلع بحم امنإو

 ضبق وأ عابي ام عيب يف مهنم عييضت ريغ نم اهنافنا ىلإ لصي ام ردق ىلع
- ٦٣٤ - 

 



 ٤ ٠ ٠ ٠ ٠٥ ةردقلاو ناكمإلا عم روفلا لع اهبوجول

 اضيأ لسريو دالبلا يف تيملا ةيصوب صخرلا بلطيو عفدي ام عفد وأ ضبقي ام
 . ه ا صخرلا دالب يف هنع اهذفني نم رمأيو تيملا لام نم هب هل يرتشي نم

 كلذ اولعف نإف تيملا تارافكل صخرلا نوبلطي الو : « ناويدلا ه يفو

 ين ناك اذإ كلذ مهف زوجي نم مهنمو ى نونماض مهف هب ىصوملا ءيشلا فلتف

 . ءاوس اذه يف ةفيلخلاو ةثرولاو تيملل حلصي ام كلذ
 هيف نأ وجراف عييضتلا دصقي مل نإف ذفني ملو ذافنإلا نكمأ نإ:«رثآلا» ىفو

 ى ءاسأ : ليقو “ نمضي لقف ام عنامب ردقي مل ىتح هنكمأ دقو رصق نمو افالخ

 نامضلا ال رافغتسالا همزل زجعو هنود لبح ىتح هتين ىلع ناك اذإ هنأ ريتخاو
 لاملا يف ناك اذإو ى ناكمإلا دنع نواهتو افافختساو امبيضتو اليطمت دصقي مل ام

 < طقف هيثلث نمضي هنإف هنيمب هب ىصوأ ام الإ نمض ناكمإلا دمب رخاف ءافو

 ىلمف نيدلا ءاضق لبق لاملا فلتف ثلثلا وأ لكلا نمأ هيف فلتخا امب أدب نإو
 ةصحلا نمضي لكلا نم هنأ ىلعو ى ههجو يف ال هفالتإل لكلا نمض ثلثلا نم هنأ

 ى قوقحلا ىلع مسق ول نأ هديب ناك امم يقب ام صصح ردقب ذفنأ امم لاملا ةلمج نم

 ناكمالا عم روفلا ىلع اه ) ذافنإ ( بوجول ) كلذ يف نامضلا مزل امنإو

 نمك هتيصو ذافنإ ىلإ جايتحإلا يف وهف ءازجلا راد لصو دق هنأل ( ةردقلاو
 باذع نأل اجايتحا دشأ لب آروف هتيجنت بجت ايندلا يف توملا ىلع فرشأ
 ففخي وآ ربقلا باذع هنع عفري نأ نكمي دقف “ مظعأ امل وهو مظعأ ةرخآلا

 هل ناك نإف هتوم دمب هنع مصاخي هل مصخ ال هنألو ى اهذافنإب هتطغض وأ وه هنع

 نكمم كلذو تيملا نع مصاخي هيلع مصخ الو روفلا ىلع ةفيلخلا كلذ مزل ةفيلخ
 ذفنت ىقح أربي ال :اضيأ لبق دقو « تاعابتلاب رارقإلاو ةبوتلاب ءيرب هنإ انلق ول

 ةعسوت الف ءاشألا ضعب يف هتايح هيلع عسو دق هنألو اهنم بجو امب قلعم وهف

 . رمألا لسلستي الئل توملا دعد هل
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 هونفدب ىتح هريخأت مل زوجو ى هنفد ضعبلو اهذافن ١ مهضعبلف ددعت نإو

 فلتف مهنكمأ ام اوذفنأ نإو ع ًاعم

 نأ ةثرولا ىلعف آلام كرت دقو تامف لجر ىصوأ نإ : « ناويدلا » ىفو

 اهذافنإ يف اوذخأيلف هتومب اوماع ثيح اهذافنإ مهنكمي اك هلام نم هتيصو اوذفني
 اهذامفنإ مهضعبلف ) ثراولا ( ددعت نإو ) “ ةدحاو ةعاس اهورخؤي الو

 نفد نم تيملا رمأ مهيفكي نم اودج و ولو“نفدلا ىلع مدقتي امو ( هنفد ضعبلو
 جوزلاقوقح نم اذك و مهيلع ةالصلاو مهتزانج عابتا ةبارقلا قوقح نمنأل هريغو

 نم اودجو نإ مأ « ناوبدلا ه رهاظو « بسنلا ةمحلك ةمل ءالولاو ةجوزلاو

 ‘ةدحاو ةعاس اهورخؤيالو:اولاق ذإ اونمضذافنإلاب اولغتشي ملف هرمأ مهنع يفكي

 تمملا جئاوحب موقي نم اوبيصي مل نإو « اونمض لاملا فلت ىتح ذافنإلا اوعيض نإو

 نإف ی ءيش مهيلع سيلف تيملا نفدب الإ اولغتشي ملو فلت نإو ؟ هب اولغتشيلف
 اونمض لاملا فلتو هريغو نفدلا نم تيملا رمأ لوقلا اذه ىلع مهلك ةثرولا رضح

 نأ تيملا مهل نذأ وأ ى اميمج مهب الإ تيملا رمأ رسيتي ال ناك نإ الإ ةيصولا
 سانلا قوقح يف الإ مهيلع نامض الف فلتو اورضحف مهل نذأ نإف اميمج اورضحي

 هنفدي وأ ( اعم هونفدي ىتح هريخأت مهف زوجو ) اهباحصأ نيعت يتلا ةبجاولا

 ىتح هسفن رمأب لغتشي وأ ثكمي هب الغتشم ناك نم مودق رظتني ضعبو ضمب

 نإ الإ عجري نأ لبق فلت نإ تيملا رمأب لفتشملا ىلع الو هيلع نامض الو ى مدقي
 نفدلاو ةالصلاو زيهجتلا ين مهلك اورضحي نأ ىلوآلا نكلو ى اوعيض وأ اورصق

 نإ هنأ هرهاظ نإف اعم : هلوق رهاظ وهو ع مهيلع هل قح كلذ نأل ءادنلا ريغ

 يقبو هوذفني نأ ةيصولا نم ( مهنكمأ ام اوذفنأ نإو ) نمض عنام الب رضحي م
 نأ لبق لاملا فلتف هذافنإ اوكردأ ام اوذفنأ وأ ى لاملا ( فلتف ) مهنكمي مل ام
 نكمأ ام نأل فنصملا مالك يف لخاد اضيأ اذه لمتحيو يقابلا ذافنإ اوقحلي
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 ءطقف لاملا نم اهضعب ذافنإ مهنكمأ ام اعيمج اوصصاح و يقابلا اونمضي م

 هوكرتو صصاحتلا مهنكمأ نإ يقابلا رانم اونمض هف هوذفنأ نإو

 { اعيمج اونمض فلت ىتح اهنم نكمم ذافنإ اوعيض نإو

 مل ) لاملا فلتل هذافنإ نكمي هنأ هبلع قدصل هذافنإ لبق لاملا فلتف هذافنإ

 نيذلا مهنأل هثرولا ( اوصصاحو ) اوعيضي مل نإ ذافنإ الب ( يقابلا اونمضي
 اوصاحت : اياصولا باحصأل لاق نإو “ ةيصولا نم هقح قح يذ لك ىلإ نولصوي
 ىلإ دئاع ( طقف لاملا نم اهضعب ذافنإ مهنكمأ ام اممج ) كلذ مهلف مكنيب ايف
 ام نكلو آريثك وأ ناك وأ طقف اهضعب يفكي اليلق لاملا نوكي نأ كلذو اهضعب

 ضعب ذافنإ نكمي مل نكلو “يفكي آريثك ناك وأ طقف اهضعب يفكي هنم رضح

 ىصومو اهباحصأ نورظتني ةاكزلاكو اهيلعهنورجأتسي نمنورظتني ةجحلاك اياصولا

 بجاولافبئانوأ ةفيلخ دوجووأ هيلإ ةيصولا لسزأ وأ هروضح نورظتني بئاغ هل
 مهس اوزرحيو « نكمي مل امو هذافنإ نكمأ ام نيبدوجوملا اوصصاحي نأ كلذ يف

 . ائيشف ائيش هذافنإو ةلمج هذافنإنكي ام ضعب اوذفنيو“ نكمي ىتح نكمي مل ام

 اونمض ) ضعبلا يف يأ ( هيف ) لاملا نم دوجوملا يأ ( هوذفنأ نإو )
 ىصوأ هل ,ةمأك مهنكمي مل نإو ص ( هوكرتو صصاحتلا مهنكمأ نإ يقابلا بانم
 ءيشلاو « مهيلع ناض الو نيهملا ءيشلا نوذفني مهنإف انالف ىطعت نأ وأ اهقتعب
 هنآل ةصاحلا هيف نكمي ال ةمسقلا نكمم ناك ولو هريغ وأ نيعمل هب ىصوملا نيعملا

 ص تارافكلل اذك ةفرغ يف يذلا هريعشك كلذو هل هب يصوأ ام ريغ هقحتسي ال
 اونمضي مل ةيصولا لوأ نم اوذفنأ نإ : ليقو “ نكمملا الإ نونمضي ال : ليقو
 (فلت ىتح اهنم نكمم ذافنإ اوعيض نإو ) ءيفي ال لام يف ةصاحملا يف فالخلاك
 بيصن زيمتي مل هنأل نكمي مل امو هذافنإ نكمأ ام ( اهعيمج اونمض ) لاملا
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 دنع نالف نا نالف ةيصو اهنأب نوربخيو صصحلاب طقف نكمملا: :7

 دعب اوعرشو كلصأ نكمملا ذافنإ يف اوعرشي مل مهنألو هريغ بيصن نم نكمملا

 لك بيصن اولزعو امهنيب اوصصاح ولف هريغ نم نكمملا ققحتي ملف عيبضق
 . طقف نكمملا بيصن اونمضل

 نيب قرفلاو طقف نكمملا نم يقب ام اونمضل ذافنإلا يف اوعرش ول اذك و

 لبق هنع ابوجو لاز ىتح فلكملا اهلصي ملو اهتقو لح ةالص نيبو كلذ
 نأ هيف اهكردي ال ام تقولا نم يقب نأ دعب فيلكتلا همزل وأ الادأ رادقم

 موزلب ضعب لاق دقف كلذ عمو ةيصولا فالخي عسوم ةلمجلا يف اهتقو ةالصلا

 نيب ( صصحلاب طقف نكمملا ) نمضي ( ليقو ) “ نيتلأسملا يف ةالصلا ءاضق
 ام هب صصخي ال نكلو اياصولا نم هذافنإ هنكمي يذلا رادقملا نمضي يأ اياصولا

 هنأل طقف كلذ نمض امنإو « نكمي مل امو نكمأ ام هب صصاحي لب هذافنإ نكمأ
 اياصولانم نكمملاب هصخي ملو هب صصاح امنإو هنكميالام فلكي الف هاوس هنكمي م

 ول هب صتخي امنإو « ناكمإلا مدع يف هريغب قحتلا هذافنا لبق لاملا لاز امل هنال
 ديفي ام : لوةي نأ لئاقل نأ عم نكمملا بيصن لزعو صصاح وأ هف هذفنأ

 اهؤادأ نكمأ اذإ ةاكزلا لزع دفي مل اك ذفني ملو لوزعملا ذافنإ ناكمإ عم لزملا
 : ل۔قو ؟ هىف تصصاحت ثلثلا اهعمسي مل اذإ اياصولاو ى هباب يف رم ام ىلع دؤت لف

 مث جحلاو ةاكزلاك ضرقلا مدقي : ليقو ى لوألاف لوألا يصوملا همدق ام مدقي

 نم مهترضح ام ةلقب نوكي ةرات ناكمإلا مدع مث ى امهريغ مث قتعلا مث تارافكلا

 ص وه نم هيف فقوتلاو ةبيغلاك هل ىصوملا يف عنامل ةراتو ى لكلا عسي الف لاملا

 نيمي مل وأ ىطعملا نيع وأ يصوملا هنيع ائيش ةيصولا نم هوطعأ نم (نوربخي) و
 دنع ) نالف تنب ةنالف وأ ( نالف نبا نالف ةيصو ) ةيصولا نأب يأ ( اهناب )
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 ابوجو ال اناسحتسا اهذافنإ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

 ةيصو نم وه هوطعأ ام نأب وأ ةيصولا كلت نم وه هايإ هوطعأ ام ملعيف ( اهذافنا
 هوطعأ ام سفن ىلإ ريمضلا دوع زوجيو « رابخالا يف رهظأ وهو ةنالف وأ نالف

 ام لكف شم ةرافكب ىصوأ اذإف ‘ ةيصو وهف ةيصولا نم هوطعأ ام لك نال
 وأ هدادجأ نم اوداز هيبأ ركذب ملمي ال نمو ى ةيصو وهف انيكسم اهنم هوطعأ .

 ركذي فرمي ال "وأ هل بأ ال نم اذك و « هب فرعي ام اهريغ وأ هتفص وأ هتليبق

 نال يلوصألا نابحتسإلاب سيلو ى ابابحتسا يأ ( اناسحتسا ) هب فرمي اب
 ضرف ةيصولا ذافنإ نأل نسحتسا امنإو ( ابوجو ال ) بوجولا ىلع يلوصألا
 مل هنأ ءوس هب نظي الف مالسالا رئاعش راهظإ ةينب هراهظإ ىلع ثحي ضرفلاو
 ةيده وأ ةقدص كلذ نأ ىطعملا نظي الو ىرخأ ةرم ءادألاب بلاطي الف هدؤي
 الو ذخأيف نالف اهبحاص نأ ملعيلو « ءايرلا نع دعبأ كلذ نألو ى اهيلع هبيثيف
 ناك نإ هل اوعديلو مارح وأ ةبير هدنع هلام نأل ذخأي الف همعي وأ جرحتي
 شغ كلذف هوربخي ملو ةبير وأ هل ىصوملا دنع مارح هنأ اوملع اذإو ى هل ىلوتم

 ذافنإلا لمعي امنإ هتين يف وهو ى ةينلاب لمملا نأل ع بجي ملو هل ىصوملا دنع وه اك
 ةيصو وأ ناسنإ ةيصو وأ ةنالف وأ نالف ةيصو اهنأ ىلع رصتقا ؤلف ى تيملا نع
 اوبيثأ نإف « زاجل كلذ نم اثيش ركذي مل وأ قح وأ بجاو ىقح كلذ نأ وأ

 اووني مل اذإ اوبيثأ ام لوبق مهل : ليقو « اولبقي الف كلذب مالعإلا عم اهيلع

 . اهيلإ اوراشأ الو ةباإلا

 هذه : هل لاق اذإ هقدص نمع ةيصولا لجرلا ذخأيو : دمحأ خبشلا لاق

 هذه : لجرل لاق نمو « هربغ وأ ناك اثراو ى نيمأ ريغ ناك نإو ى نالف ةيصو
 امم ىلوأ وهو هدي يف اهنآل ةقث ريغ ولو اهذخأ هلف نالف اهب كل ىصوأ مهاردلا

 نم الإ ذخات ال : ليقو “ يصوملا لام نم اهنأ ملعي وأ هبذك حصي مل ام اهيف
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 اهنوذفنيو اهنم مهل دري وأ اهيلع مهبيثي نإ اوعمط نم نوطعي ال اذكو
 . مالسإ قح وأ > ةعابت هلع هل نمو «{ ةح ا ١ يوذو ك 7 ارقل لع

 نإ اذك و ىةنيبب ةيصولا تحص نإ الإ آ_قلطمال : ليقو ى قيدصتلا ىلع ةقثلا

 نع هب جحي ام يطعأ نميف فالخلا ا ذك و ى نالفل يه : لاقو “ هدي يف تناك

 : ةقثلا قيدصت راتحلاو ى هيطعم دي يف لاملا ناك نإ هتيصو ذافنإ هنأ ىلع تمملا

 مهيلإ اودر نإو ى هيلع ضرامي مل ام هدي يف نكي مل ولو مكحلا يف ال عسي ايق

 الوبق مهلف مهديأ تلخد ام دعب ةيده وأ ةبه وأ ةقدص وأ اهلك وأ اهضعب

 نم نوطعي ال اذكو ) : لاق اك هيلإ اوراشأ الو درلا اودصق مل نإ مهتزجأو

 نإو ى ( اهنم ) ائيش مهل درب وأ ( مهن ) اه ( دري وا اهيلع مهبيشي نأ اوعمط
 اودر وأ كلذل دصق الب مهوباثأ نإف ى ذافنإب سيل كلذ نآل مهزجت مل كلذ اودصق

 . هووني مل مهنال كلذ لوبق مهلف مهل
 ىلع ةقدصلاو ، هنم ةقدص كلذ نأل تيملا ةبارق ( ةبارقلا ىلع اهنوذفنيو )

 مهديأ ىلع ىرج كلذ نأل مهتبارق ىلع مث ى ةقدصو ةلص يهف لضفأ هبارقنا
 ناريج ىلع اذك و ى ةدحاو مهتبارق نوكي دقو هب مهبولق قلعتلو مهل هنأكف

 ةديدشلا ( ةجاحلا يوذو ) ةيصوب مهنيع وأ كلذل اولهأت نإ مهناريجو تيللا

 هيلع هل نأ عقوت وأ ( ةعابت هيلع هل نمو ) ءاينغالا نوطعي الو مهدعب نم مث

 ةمس نإف ى هللا ةمحر ةعس يف كلذ ناكمإل امل آاصالخ نوكي كلذ لمل ةعابت

 ةرافكلا هل لعج يذلا ءيشلاو « تاعابت ةرافكب هيلع صلخي نآل ةلباق هتمحر
 بجاو ريغ هب ىصوأ يذلا كلذ ناك نإ ايس الو ةرافكلا ريغ اذك و كلذ ريغو

 هلان امب ةعابتلا بحاص بلق ىضرلا لخد امبرو "رصم" ريغ تام هنآل كلذو هبلع

 ص ةيالولاك مالسإلا ىتحو ى ةكرش وأ ةرشع وأ راوج وأ (مالسإ قح وأ ) هلام نع
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 ال : ليقو ء ةيصو هيف لام نم ةكرب عزنتو لضفأ وهف هيف تعمتجا نف

 اياصو ثالث هيف ناك نإ : ليقو « هنم لك ؤي

 ذيملتلا ىحو ملعلا هعم بلطي نم ىحو ملعملا قحو « اهنودبو ةرشعب نوكتو
 قحو ةعابتلاو ةجاحلاو ةبارقلا ( هيف تعمتجا نمف ) ، اضيأ ةرشع كلذو
 ص هنود نمم لضفأ وهف اهضعب هيف عمتجا نمو ى هريغ نم ( لضفأ وهف ) مالسإلا
 . هنيع ام الإ كرشم وأ اهيف ينفل ةظح الو مهريغ كلذ عم لانيو

 مل وأ ذفنأ يقابلاو يلق ولو اهضعب وأ ( ةيصو هيف لام نم ةكرب عزنتو )
 ىلع مصاخي ال تيم ريفلا نأ اهس الو ريغلا قح هيف نآل ليلقلا كلذب الإ صوب

 هوطعأ ام لكؤي : ليق كلذ عمو “ العو لج هلا هل مصاخي نمب كلاب امو “ هفن

 هنيع ام الإ مهازجأ اهوذفنأ لام يأ نمو ى مهتمذ يف ةيصولا نأل هي اولماع وأ

 هتميق ءاطعإ مهل زوجي : لاق نمو ى ىلجلا اذهب ديزل يصوي نأك « نيعمل يصوملا
 : ليقو ) هب هولماع وأ هوطعأ نمل هب عافتنالا وأ هلكأ اضيأ زاجأ نذإ الب

 عفتني الو هب اولماع وأ هنم اوطعأ ةيصولا هيف يذلا لاملا نم يأ ( هنم لكؤي ال

 محلام يف ءيش تيملا لام نم قبي مل نإو“هب اولماع وأ هوطعأ مهنع ذخؤي الف هب

 ةلماعملاو اهب عافتنالاو مهلاومأ نم لكألا زاج مهفالتإب ةدح ىلع هلك فلت لب

 ادعاصف عمجلا لقأ عاتجالا ادعاصف ( اياصو ثالث هيف ناك نإ : ليقو ) اهب
 ؛ددمتيملوأ لك ءاصيإ ددمت“رثك وأ ةدحاو لك يف ام لق “ءاوس“بانتجالا ىوقيف
 ثالثلا صخو « ىتوملا اياصو اياصولاب دارملاو ى طقف برقألل يصوي نأ لثم
 كلذو دنامملاك اهب نوكي ريثك يهف عمجلا أدبم اهنأل ينعأ عملا لقأ اهنأل ادعاصف

 نبا ةيصووهنبا نبا ةيصوو هنبا ةيصوك و ةيصوو هدج ةيصوو هبأ دج ةيصوك

 ‘ همخأو همأو هبأ ةمصوك و هيبأ نم ةثراولا همأو هيبأو هدح ةمصوك و" هنبا نبا
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 ةيصو ذافنإ اوكرت نإو ى ةثرولا هيف لماعي الو ذفنت ىتح هنم لكوي الف
 . ًالاص مهدنع ناك نإ هيلع مهوظعوو نوماسملا مهملك مهثراو

 هوطعأ ام ( هنم لكؤي الف ) هنباو همأو هدج ةيصوك تلصفنا ول ام اذك و

 هيف لماعيالو ):لاق اك ذفنت ىتح هيف نولمامي الو ( ذفنت ىتح ) هب عفتني الو
 طقف ةيصو وأ ناتيصو هيف تناك نإف ةرامتسا وأ مهنم ضارتقاب ولو ( ةثرولا

 اوذفنأف ادعاصف ثالث هف تناك ول اذكو ى ةلماعملاو عافتنالاو لكألا زاج

 ساطرق يف لك ةريثك اياصو ناسنإل تناك نإو ، ةدحاو وأ نانثا تيقب ىتح

 ديب لاملا ناك ليصافتلاو لاوقألا كلت يف ءاوسو ةدحاو ةيصو كلذف ةدح ىلع

 ( مهثراو ةيصو ذاغنزإ اوكرت نإو ) ى هديب ناك نم ىلإ رظني هفيلخلا وأ ةثرولا
 مهرمأ ين اوغلابيو مهورمأي نأب اهذافنإ يف ( نوماسملا مهمالك ) ةفيلخلا هكرت وأ
 مهدنع ناك نإ ) ذافنإلا كرت ىلع ةفلابمب مهوهنيو ( هيلع مهوظعوو ) اهذافنإب
 ،هتوم دعب هيخأ ىلع ملسملا قح نم كلذ نآل ريخلا هيف ًآوجرم وأ ىلوتم ( احلاص

 ء كلذ نود نكلو هكرت نع مهوهن و اهذافنإب مهورمأ كلذك نكي ل نإو

 ولو اقلطم قاطأ نم ىلع ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا بوجول كلذو
 ‘وأ اونفنأف لاملا يف اهوحن وأ يضاقلا وأ مامإلا لخد ولو زاجل اضيأ اوغلاب

 ىتح اضيأ كلذ ين مهسبح ولف ى طسقلاب مايق كلذ نآل مهل زاج ذفني نم اورمأ
 .ملعأ هللاو زاجل ذفني ام فلتي مل وأ تيملا لام فلت نإ مهلام نم هوطعي وأ اوذفني
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 باب

 باب

 هتيصو نم ددعتم وا اذك نم جرخي ءيشب ءاصيالا ق

 كلذ يف نايضلاو هعيبو اهلك هتيصو وا

 وأ يصو وأ مكاح يأرب اهريغ وأ ةممج يف ضورع نم تيملا هكرت ام عابي

 دي يف الام نوكيو بئاغ وأ ميتي ةثرولا يف ناك نإ ةريشع وأ مكاح ليك و

 هيلإ جاتحي ام الو ىماتيلا لاومأ عابت الف بارعإلاك ناويح هل نم الإ ليكولا
 اهب لدتعا ةميقلاب مسقي ليقو “ نزو وأ ليكب همسق لدتعي امو عاتم نم متيلا

 كرت نموهلام ةيافك نع لضف ام الإ هتمدخل اهيلإ جاتحا مداخ وأ ةباد عابت الو

 ناويحلا عيبب أدتبي هنإف الوصأو اضورعو تاناوبحو ايصوو آلام افًلب"وىماتي

 رظنيو مهتنؤم نع لضف نإ ماعطلاو عاتملا مث كراش وأ هيلع عراز ام كرتيو

 ءاش ام لصألا نم عاب ءافو نكي مل نإف ى ةمواسملا وأ ءادنلا يف نمثلل رفوألا
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 نإىمس ام هنم ذفنأو ثراولا هعاب هتيصول اذك هنم جرخي ءيشب ىصوأ نإ
 هنمث الإ هيلع الف ىمس ام غلبي مل نإ و هعسو ام هنمث نم جرخأ الإ و كلثلاهعسو

 رظنيو لضف هيف ناك نإ الإ ايهب آ رارضإ هعيب يف نأل ءاملا لبق لخنلاو ضرألاو

 ي مهتجح بيفلاو ماتيآلل ىنثتسي ىتح لصأ عيب بجوي ال وأ ىماتيلل حلصألا
 ام ماعطلا نمو هب نولوانتي ام ةينآلا نم ماتيألل كرت ءافو لصألا يف ناك نإو
 ام الإ مامطلاب مث ىلغم هنم ناك ام الإ ناويحلاب أدبي : ليقو “ هب نوشيمي

 الإ ى ءاملا مث ضرألا مث لخنلا مث ةعتمألا نم هداسف فيخ ام مت هيلإ اوجاتحا

 الإو نيدقنلاب الإ عيبي نأ يصولل زوجي الو ص ىماتيلل رفوأو حلصأ ىآر نإ

 لضفيال ام ردقب عيبيو نمض هريغل عاب نإو ى هنماي ةقثل هريغي زوجو نمض
 هلامب ىلوأ تيملاف ةمج الإ قفني مل نإو ى ءزجلا عيب هنكمأ نإ مهاردلا هديب

 هنم جرخي ) ضرع وأ لصأ ( ءيشب ىصوأ نإ ) ثراولا اهدفي مل نإ اهعيبيف
 وأ ةاكز رانيد ةئام هنم جرخت نأ ريعشلا اذهب يصوي نأ لثم ( هتيصول اذك

 ( ثراولا هعاب ) اهلك هتيصو وأ ةظلغم ةرافك نوسمخ اهنم جرخت نأ رادلا هذهب
 إم هنم ذفنأو ) ادعاصف دحاولاب قدصف سنجلا ثراولاب دارأو ى ةفيلخلا وأ

 ثلثلا نم لقأ ىمس ام ناك وأ ( ثلثلا ) ىمس ام عسو نإ يأ ( هعسو نإ ىمس
 نإ الإ طقف ثلثلا عسو ام يأ ( هعسو ام هنمث نم جرخا ) هعمسي ( الإو )

 ىصوأ ام يفكي ام هنم جري هنإف لكلا نم كلذ جارخإ ةثرولا تزاجأ

 هنمث صقني الئل طقف هءزج وأ طقف ثلثلا عسي ام ال هلك عابي امنإو هجارخإب

 هك عيب هنأك موق وأ صقني ال ناك ولف ی هضعب كسماو هضعد عيب اذإ ةكرشلاب

 . زاج هريغ نم وأ كلذ بوني ام هنم ذفنأف

 هنمث الإ هيلع الف ) هنم جرخي نأ ( ىمس ام ) ءيشلا كلذ ( غلبي مل نإو )
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 جرخ وأ ءانمأ قحتسا وأ هعبضت الب فلت نإ و هنم رثكأ كلثلا ناكولو

 ثلثلا نم لقأ تناك نإ هتميق هيلعف فلتف هعيض نإو اهنم هيلع الف آرح
 . . الإ هيلع الف كلذك هنم رثكأ تناك نإو ةيصولا هب تطاحأو

 كلذب هتيصو قلع هنأل ( هنم رثكأ ) اهلك تيملا ةكرت ثاث ( ثلثلا ناك ولو

 هضوع اضيأ مهمزلي مل ءيشلا عاض ول هنأ ىتح هيلع ةدايزلا مهمزلي الف ءيشلا
 فلت نإو ):هلوقب هركذ هتيأر مث يل رهظ اذك ى اوعيضي مل نإ هتميق وأ هلثم وأ

 جرخ وأ ) ادعاصف نينيمأ ( ءانماب ) كح الب ولو ( قحتسا وأ هعييضت الب
 نإ اماو “ يصوملا ةايح نم رح هنأ رهاظ يأ ةمأ وأ ادبع ناك نأب ( ارح

 وأ هب جرخ نم اهنمضي يتلا هتميق نإف هب مهدحأ ةلثمم وأ ةثرولا دحأب جرخ

 فلت نإ هنأ اك ى دبعلا نم جرخي وأ تيملا هب ىصوأ امف لمجت « وه اهب ىعسي
 اذك و كلذ يف لعجت يدعتملا وأ عيضملا ىلع هتميق نإف دحأ يدعتي وأ عييضتب

 يف سيل ءانمالا ديقو “ هتيصو نم يأ ( اهنم هيلع ) ءيش ( الف ) « دبعلا ريغ
 هنم هذخف ماقملا اذه دعب هوركذو هنم ماقملا اذه يف « ناويدلا ه وهو لصألا

 نم ذفنأ هذافنإ لبق ءانمأي قحتسا نإو : هل اعبت دعب فنصملا لاق اك فنصلا
 لب لدب الو ةميق الو نث هبقعي ال ءانمأب قحتسا اذإ هنأ هموهفم نإف ى خلا هنم

 وأ ةفيلخلا وأ ثراو ( هعيض نإو ) ى هب صوي مل يصوملا نأك هبحاصل يف
 رادقم وأ (ثلثلا نم لقأ تناك نإ هتميق هيلعف فلتف ) هنف أطخأ وأ هيف ىدعت

 لباقم الإ هملع الف هنم رثكأ تناك نإو : هلوق هيلع لد اكو ىفخي ال اك ثلثلا

 ى لمجت نأ تيملا ىصوأ ثيح ةميقلا لعجتو ( ةيصولا هب تطاحأو ) ثلثلا
 رثكا ) هتميق ( تناك نإو ) « طقف اهرادقم نمض اهيلع داز لب هب طحي مل نإو
 ا٭لإ هيلع ) ءيش ( الف ) ةيصولا هب تطاحأ يأ .( كلذك ) ثلثلا نم يأ ( هنم
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 » هتميق فكلث ثرلارلا ىلعف ه ىمؤوملا الإ لاملا فلت نإو 4 كلمتلا لباقم

 ‘ يقابلا كلثف فلت وأ هضصعب وأ قحتسا نإ اذكو اهلك : ليقو

 هنإف ةفيلخلا يدعملا وأ عيضملا ناك وأ ثفراو همم ناك نإ نكل ) كلثلا لباقم

 . هل ىح وه ام ثفراولل نمضي

 ( هتميق ثلث ثراولا ىلعف هب ىصوملا الإ ) عييضتب ( لاملا فلت ناو )
 اذك هنم جرخي نأ تيملا ىصوأ دق هب ىصوملا ناك “ءاوس تيملا رمأ ثيح لعجي

 ىصوأ ام ناك نإو نالفل هب ىصوأ وأ اهلك هتيصو وأ مالكلا ىنبم وه اك اذكل

 كلذ هجوو ى طقف هذافنإب موقي ام هيلعف هتميق ثلث نم لقأ هنم ذفني نأ تيملا

 الإ ثراولل هيثلث نم دب ال لب لاملا قرغتست ال ةيصولا نأو ثلثلا نم ةيصولا نأ
 مل هنأك هل اناكف هيثلثب هيف ثراولل برض هب ىصوملا الإ دجوي مل املف « زاجأ نإ
 نأ رابتعاب ةميقلا ركذي امنإو “ هاوس ام فلت امل هب ىصوملا كلذ الإ لاملا نكي

 هنم ذفنت نأ تارافكلا يف ىطمي ال اب ىصوأ اذإ اك هسفنب ذفني ال ءيشلا نوكي
 . مموقتلاب هلام ثلث ربتعا نإ الإ ةميق الف نهيف بحلاك ذفني ناك اذإ امأو

 طقف هضعب هب موقي هب قلع ام ناك نإ الإ ( اهلك ) هتميق هيلع : ( ليقو )
 هنيعت ةيصولا هب تقلعت دق ءيشلا اذه نأ لوقلا اذه هجوو “ ثاريم يقابلاف

 ام فلت املف « ثراولل هاوس امو هل ىصومل ناك هتومبف هاوس تيملا كرت دقو
 يفكي وأ ثلثلا نم رثكأ ءيشلا ناك نإ الإ ثراولل ام وه فلت يذلا ناك هاوس

 نإ اذكو ) « ثراوال ثلثلا قوف ام وأ ةيافكلا قوف ام نإف “ هضعب هنم

 ثراولا ىلع ( ف ) هضعب ( فلت وأ ) ءانمألاب ( هضعب وأ ) لاملا ( قحتسا
 ةيصولا قلعي مل اذإ اذهو هنود ام يفكي ناك نإ هنود ام وأ ( يقابلا ثلث )

 نيعملا ضعب فلتف نيممب تقلع نإو ى مكحلا الإ هيف دجوي ال هلام نم نيعم ءيش يف
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 نمثلا درو هذخأ بيعب هيلع در مث هنمث نم ذفنأو هب ىعؤملا عاب نإو

 . . . . . . . صقنب ناك نإو اضيأ هعاب و

 هلك قحتسا نإو ى نالوقلا هثلث وأ يقب ام الإ ةيصولا سيلف هضعب قحتسا وأ
 وأ ہدهتب كلذ ضعب وأ هريغ وأ نيعملا فلت اذإو « رم اك ةيصولل ءيش الف
 امب وأ لاملا ثلث نم نكل تيملا رمأ اك ذافنإلاو نامضلا بجو ماطخأ وأ عيدضت
 اطخ وأ ىدصت وأ عيض مث ثلثلا قوف ام ثراولا زاجأ اذإو ى هنود يفكي
 . ةزاجإ الب تبثي ام عم زاجأ ام لك نمض

 هضعب وأ لاملا فلتف اذك نم جرخ نأ اذكب ىصوأ نإ : « ناويدلا » يفو
 نإو ص ءيشلا كلذو لاملا نم يقب ام ثلث نم هب ىصوأ ام اوذفنأ ءيشلا يقبو
 موي ثلثلا هعسو نإ : ليقو ى هثلث نم ةيصولا اوذفنيلف ءيشلا كلذ الإ قبي م

 ىلإ اورظني الو ص فلتي مل وأ لاملا فلت ةيصولا هنم نوذفني مهنإف يصوملا تام
 وأ تيملا لام نم ةيصولا اوذفني نأ ةثرولا دارأ نإو « فلتلا دعب يقب ام ثلث

 موي ثلثلا ىلإ نورظني نكاو زاج اودارأ ام هب ىصوملا يف اولعفيف مهلاومأ نم
 . ھ ا تام

 ام ضعب ( هنم نم ذفناو هب ىصوملا ) ةفيلخلا وأ ثراولا ( عاب نإو )
 هيف ريخي وأ خسفنم بيعملا عيب نأ لوق ىلع ( بيعب هيلع در مث ) هب هل ىصوأ
 (صقنب نإو اضيا هعابو) يرتشملل ( نمثلا درو هذخأ ) درلا راتخاف يرتشملا
 نمثي ضعبلا كلذ ذافنإ هازجأ امنإو ى هنم هذافنإب يصوأ ايم يقب ام ذفنأو
 سنرأ لوق ىلع هيزجي ال هنأ يدنع يذلاو ى ذافنإلا دعب رهظ خسفلا نآل خسفلا
 لثم يقب امب يناثلا عيبلا يف هنم في مل نإو ‘ صقنلا مرفي الو خسف هعيب بيعملا
 درلا هعاب نإف ى يرتشملل ةئام دريف ةرشع ذافنإ دعب بيعب دريف ةئامب هعيبي نأ
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 نمثلا هلع عجر هدعب قحتسا نإو ك ذافنإل ١ لبق الوأ در نل هلع الو

 قحتسا ناو ى هلام نم همرغيف

 نم امل ءيش همزلي الو ةيصولاب نوناقلا مقت مل ولو ةئاملا نع صقنلا نمضي مل نيناب
 عيبملا ةميق نم يرتشملا لام نم صقن ام هدنع نم نمضيو ةكرتلا نم الو هلام

 صقنب عيبف هعيب داعأف هيلع درف هب رابخإلا مدع دمعتمف بيعلاب ملع نإو ى اينات

 لب ةمزال هعيب ةداعإ سيلو ؛ نالوقف أطخأ وأ يسن نإ و“ةيصولل صقنلا نمض

 بيعب در م اهلك ةيصولا ذفنأف هعاب نإو ى ةميقلا ةيصولل ىطعأف موق" ءاش نإ

 وه اميم ايناث هب هعيبي ام الإ هل سيلو هعاب ءاش نإف هلك يرتشملا نم ذخأ ام در

 الوأ ) هيلإ ( در نإ هيلع ) ءيش ( الو ) ص راسم وأ لوآلا نمثلا نم لقأ
 الإ صقنلا نمضي الو ايناث عاب امب ذفنت لب آلوأ هعاب ايم لقأب هعابو ( ذافنالا لبق
 دقو ؛ نالوق أطخلاو نايسنلا يفو “ صقنلا نمضي هنإف هب ربخ ملف بيعلاب لع نإ
 نمثلا اهب ءيفي نأ لثم ةيصولل ةدئاف كلذ نوكيو هيلع دريف ذفنيف عيبي

 صقانلا نوكيف ىلوألا هتميق نودب دعب عيبملا دحيو يرتشملل هلام نم مرغيو
 . هلام نم ابهاذ

 لومفملل ءانبلاب ( نمثلاب هيلع عجر" ) ذافنإلا دعب يأ ( هدعب قحتسا ناو )
 يرتشملا ىلع ماقملا ةلالدل لعافلل ءانبلا زوجيو “ نمثلاب هيلع يرتشملا عجر يأ

 هك ردي ال هب قحتسملا هجولا ناك نإ تمملا ذافنإلا ازجأو ( هلام نم همرغيف )

 . هزجي مل ململاب كردي ناك نإو ى ملعلاب تيملا يصوملا

 در بيعم نمثب ولو يزجم اهلك ةروكذملا لئاسملا ي عقاولا ذافنإلاو

 نمضي ال كلذلو ءإ_زمأب ناك ةروكذملا لئاسملا يف قاقحتسالاو « قحتسم وأ

 ريغب ( قحتسا ناو) ى قحتسا قح عبي مل وأ ذفني مل نإ لكلا الو صقنلا
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 ةيفخ هنم ذخأو هلام نم يرتشملل مرغو هنمث نم ذفنأ اهذافنإ ليق ءانمأب ال

 ٠ . . . . . . نمثلا هنم فلت لإو

 ءابلا ( هنمث نم ذفنأ ) ةيصولا ذافنا يأ ( اهذاقنإ لبق ءانماب ال ) ءانمألا

 فذحو لعافلل ءانبلاب وأ ءاستلاب لعفلا نرقي مل كلذلو “ بئان هنمو لومفملل

 ناكو لومفملل ءانبلاب ناك ولو هنم ةيصولا ةفيلخلا وأ ثراولا ذفنأ يأ لوعفملا

 ءانمألا ريغب قاقحتسالا نأل هنمث نم : لاق امنإو « ءاتلاب نرقل ةصولا ريمض هيف
 هدنع نم ذفنأو هدر ولف تيملا ىصوأ اك هنمثب ذافنإلا نكيلف قحتسي مل هنأكف

 يرتشملا نم ذخأ ام ناك ولو ( هلام نم يرتشملل مرغو ) ةيفخ ذخايف زاجل

 لام نم ( هنم ) مرغ ام ( ذخأو ) هلام نم مرغبو هنم ذفني هنإف ادوجوم
 ىلإ مكحلا عفري مل هنأ ءانمألا ريغب قاقحتسإلا هجوو ى ( ةيفخ ) يرتملا
 مهريغ ةداهش ىلع رهق وأ هنود ءانمأ يضاقلا دنع دوهشلا ناكو هعفر وأ يضاقلا

 كلذ فعضلف لوقل آلاحتنا وأ آدممت وأ لهج ءانمألا ريغب يضاقلا هل كح وأ

 ذخأي امنإو ى ةيفخ هلام نم ذخآلا غاسف بصفلاك لمجف قاقحتسالا مدعك لعج
 يرتشملا ةرضحب ذخأ ول هنآلو ةقرسلا وأ بصفلا هيلإ سانلا بسني الئل ةيفخ
 هم كسمتل مهب كحي ال نمم ادعاصف نيدهاش ةرضحم وأ دحاو دهاش ةرضح وأ

 نإف هتداهشب مكحي ال نمب هل يضقي ايضاق دجي الئلو « ركنأ نإ هفلحيل يرتشملا
 .يلع اقح كل فرعأ ال "وأ كل اقح ذخآ مل ينإ :فلحيف هفلحيل هب كسمتو لمف

 يف الوأ اترك ذ ام ىلع فلت وأ هضعب قحتسا نإ كلذك و : « ناويدلا » يفو

 كلذك و ص قسني قسن قاقحتسالاو فلتلا دمب يقب ام ثلث نم ةيصولا ذافنإ

 لبق انرسف ام ىلع قحتسا وأ دحاوب بيعلا جرخ مث ةثالث وأ نيئيشي ىصوأ نإ

 نمثلا هنم فلت ) و هنمث ذخأو هعاب ( نإو ) ه ا دحاولا ءيشلا ةلأسم يف اذه
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 هنم ذخأ ام لثم هل ام نم هل مرغ مكحب هملع درو. ءيشل ( بيعو هلبق

 ٠ . ٠ ٠ هعض تلل اضيأ 7 اهذفنأو

 بلاطو هبيع يرتشملا رهظأ يأ ( ءىشلا بيعو ) ذافنإلا لبق يأ ( هلبق
 ذخا ام كلثم هلام نم ) يرتشملل يأ ( هل مرغ مكحب هيلع درو ) هب درلاب عئابلا
 نمثلا يأ ( هعيض نإ اضيا ) هلام نم يأ ( هنم اهذفناو ) هيلع ذافنإ الو ( هنم
 قحتسا وأ هريغب وأ كحي درب مل وأ عييضتلا دعب بيعب هيلع در“ءاوس فلت ىتح

 ام دعب عقو قاقحتسالا نأل قاقحتسالا ىلع عيبضتلا مدقتل مهربغب وأ ءانمالاب

 ءيش الف عيضي مل نإو ى نمثلا يرتشملل اضيأ مرغي مث هعييضتب مرفلا همزل
 فلتف هنمت ذخأف هعاب نإو ى عجري مل وأ بيعلاب هيلإ عجر نمثلا فلت نيح هيلع
 ذخأ ام لثم هيطعي نأ هيلعف هنم ذخأ امب هيلع عجرف يرتشملا دي يف قحتسا مث
 مل نإو ص مهلاومأ نم ةيصولا ذفني نأ هيلعف فلت ىتح ءيشلا عيض نإو ث هنم
 نم ذخأو يرتشملا ىلع عجر ءانمألا ريغب ىحتسا نإو ى هيلع ءيش الف عيضي
 . ةيفخ هنم ذخأ ام لثم هلام

 ضعب عاب نإ اذك نم جرحي نأ اذكب ىصوأ اذإ ايف : « ناويدلا » يفو
 يرتشملا دي يفءيشلاقحتساو ةيصولا يف هذفنافهنمت ذخأف ءيشلا ةفيلخلا وأ ةثرولا

 ثلث يف تيملا لام يف هب عجريو ذخأ ام لثم هيطعي هنإف نمثلاب هيلع عجرو
 ةيصولا ذفني نأ لبق ءيشلا قحتساف هنمث اوذخأ نإ اذك و ى ءيشلا دعب يقب ام

 اوذفني نأ لبق فلتف يرتشملا نم لاملا اوذخأ نإو ى يقب ام ثلث نم اهوذفنأ

 لكلا ثلث نمف اوعيض نإو “ اوعيضي مل نإ يقي ام ثلث نم اوذنفنأ

 نمف اوعيض نإ الإ تيملا لام نم : ليقو ى مهلام نم يرتشملل نومرغيو
 . مهلام
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 هلام نم ذخأ ام لثم يزتشملا ىلع درو هيلع در هدعب هعيب خسف نإو

 : ليقو ٤ دارأ ام ءيثلا ف لعفيو > هنروم ةصو نم ذفنأ ام هبزح و

 . . هيلع ايف هسفن.ىلع وه هبزجيو اضيأ اهذفنيو هعيبي لب هيزجيي ال

 ( هيلع در ) ذافنإلا دعب يأ (هدعب) هخسف رهظأ يأ ( هعيب خسف نإو )
 نم ذفنأ ام هيزجيو هلام نم ذخأ ام لثم يرتشملا ىلع ) وه (دَ رو ) عيبللا

 يف لعفيو ) “ خسفلا روهظ لبق هب ذافنإلل رم اك خسفلا نمثب ( هثروم ةيصو
 ذاقنإلا ( هيزجي ال : ليقو ) كلذ ريغ وأ كاسمإ وأ عيب نم ( دارأ ام ءيشلا

 هسفن ىلع وه هيزجيو ى اضيأ اهذفنيو هعيبي لب ) هب هذةنأ امو خسفلا نمثب
 هيزجي : ليقو ى اهربغ وأ ةرافك نم هيف هذفنأ يذلا سنجلا كلذ نم ( هيلع ايف

 ثرومل هبزجي : ليقو ث هيلع امل يزجي ثيح هذقنأ نإ سنجلا كلذ ريغ يف ولو
 ب دحأ خيشلا نع كلذ يف مالكلا مدقتو « هسفنل هيزجي اك بنجأل وأ رخآ هل

 الف نمثلاب ذفنأف حخاسفنا عيب دمعت نإو مهنع يضرو هللا مهمحر ركب نب دمحم

 هريفل وأ هسفنل ىونلاب هدريف بوتي نأ صخرو « هريغ يزجي الو هيزجي
 ائيش هريغ وأ الئاس ىطعأ ول ام كلذ لثمو ى بات نإ ذفنأ اك ةيصولا يزجي وأ
 ةاكزلا وأ نيكاسملا لام وأ ةرافكلا ةين وأ هللا ىلإ برقتلا ةين لمهأو هلام نم

 دعب ىون ولو هيزجي : ليقو ى يقب ام هبزجيو كلذل هيوني هنإف كلذ وح وأ
 هيلع فلختسا ايف ةزئاج ةيصولا ةفيلخ ؛ةَيه رت : دمحأ خيشلا لاق ى هئانف
 ‘كيلع هتقفنأ وأ ى هلل اذكو اذك يف كل هتعفد : لام نإ هيلع سأب الو هذفنأو

 هتئربت هقافنإ يف دصقيف هنم أربي هقفني ثبح لاومألا نم هنامض همزل ام اذك و

 الإ هب دصقي الو هنم هبحاص هب عفني ام ىلع الو رجآلا هجو ىلع هقفني الو هنم

 هل زاجأف دعب هبحاص ءاج نإ الإ هل نماض وهف اذه فلاخ نإف هنامض نم ءاربإ
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 هلبق هدي نم فلت نإو ى ذفنأو يناث هعابو نمثلا مرغ خسفب هعاب نإو

 هتمىق مرغو هنم ذ خأ ام مرغ عيبل ١ خسف م هب رتشم نم ءيئل و

 . . . . .. . . : ةصولل

 هنإف هلعف لطبأف ءاجف هقفنأف هقفنيل هعاب نإو ى هنامض هنع طح دقف لمف ام

 نم لمعف امل ةزاجإ وهف هقافنإ يف هلمف هل زاجأ نإو ى هعيب موي هتميق هل ضوعي

 نأ هل لحيال ام وأ هبحاص عفني ايف وأ رجألا يف هقفنأ نإو « هريغو عيبلا
 هنامض نم هئربي ام هيف ىنع وأ اذكمه هقفنأ نإو « هنامض همزل هقافنإ يف هطرتشي

 نإو ص كاذف هراتخا نإف ى هرجأو هتميق نيب هريخ دعب ءاج نإف ى هيلع الف
 مرغف هل لحي ال اك هقفنأ اذإ هنامض همزل ام لك اذك و « هايإ اهاطعأ اهراتخا

 هنمض نيح هايإ هذافنإب هبهذأ ام وه هعفني الو هنامض هنع لاز هيلع ام هبرل

 نإو تاعابتلا نم همزل ايف هيوني : ليقو “ هسنج نم هانع ام ناك نإ هنيع الو

 ثراولا يق ليقو ى هريغ يف ال هيلع امم هسفن يف هبيصي امنإ اذهو ى ةسناجتم ريغ

 همف بيصي ال بنجأل او ى رك ذ ام لك يف هسفن يف بيصي ام لثم هيف بيصي هنا

 لثم هيف بيصي نأ ركذ ام هل ىنعو لام هل نكي مل اذإ هيف : ليقو ى ركذ ام
 يف هبيصي : ليقو اذه هيف بيصي نا : هنع لمحت نميف ليقو ى هسفن يف هلام

 . ها هسفن يف هل هيونيو بنجألا

 ( ذقنأو ايناث هعابو ) يرتشملل ( نمثلا مرغ ) ادمع ( خسفب هعاب نإو )
 نمض خسفلا عيب دمعت نإ نكل ةيصولا مامت نع صقن ام مرفي الو هنمثي ةيصولا

 نم فلت) و نمثلا ضبقو هعاب (نإو) ى ليق ايف لرآلا نع يناثلا عيبلا صقن ام
 ( مرغ عيبلا خسف مث هيرتشم نم ءيشلا) فلت (و) ذافنإلا لبق يأ ( هلبق هدي

 ةيصولا يف ذفنتف (ةيصولل هتميق) يرتشملا (مرغو هنم ذخا ام) يرتشملل عنابلا
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 نإ اذكو « اهيف هل امم هيثلا ةميق ذفنأ هبحاص لك أربأ وأ ايضاقت نإو
 ءسلفأ وأ يرتشملا ىلع ردقي ملو هدي نم ءيشلا فلتو مرغو خسف

 عئابلا كرتو هنم ذخأ يذلا نمثلا عئابلل يرتشملا كرت يأ (ايضاقت نإو)
 ايف اضعب ضعب بساحو اقلطم وأ نمثلا كلذ اهاواس نإ ءيشلا ةميق يرتشملل

 دمب هلام ةلباقم يف هيلع ام رخآلل ايهنم لك كرت رخآلا ىلع ةميقلا وأ نمثلا نم داز
 خسفلا يف ةصاقملاو يضاقتلا زيجم لوق ىلع اذهو « لطاب عيبلا نأ دقتعي نأ

 امإف واولاب أربأو : ةخسن يفو ( هبحاص لك ارب وا ) « ةلاحملا مهضعب زاجأو
 يفو “ يضاقتلا كلذب هبحاص لك أربأو يأ وأ ىنعمب ال اهانعمب امإو وأ ىنعمب

 ةخسنلا يف اك ءاربإلا زوجيو يضاقتلا زوجيف وأب أربأ وأ «ناوبدلا» خسن ضعب

 . ةيصولا يف يأ ( اهيف هل امم ءيشلا ةميق ذفنأ ) اهيلع تينب يتلا

 نمثلا ضبقو هعاب (نإ) ةيصولا يف هلام نم ءيشلا ةميق ذفني (اذكو)
 دي نم ( هدي نم ءيشلا فلتو ) يرتشملل نمثلا عئابلا (مرغو) عيبلا (خمف)و

 وأ رابج هنوكل عيبملا ةميق همرغي نأ ( يرتشملا ىلع ردقي ملو ) يرتشملا
 ىلع ردقي مل اذإ هنآل ىلأوأ ناكل هدي نم ءيشلا فلتو : هلوق طقسأ ولو « ابراه

 نأب يرتشملا ( سلفأ وأ ) فلتي نأو هديب ءيشلا نوكي نأ يوتسي يرتشملا

 نأ ىلع ءانب نويدلا هب تطاحأ وأ عئابلا نم هدي ىلإ عجر يذلا نمثلا بهذأ

 ىرتشا يذلا نمثلا ضبق ام دمب ىرتشا نوكي نأ ركنأ وأ اهعم صاحي ال اذه

 سلفأ وأ : هلوق عم ءيش هل نكي م وأ يلوق رركتي الو ءيش هل نكي م وأ هب
 قدصي ماع وهف هل ءيش ال هنوك امأو ى لاملا توبث دعب وه امنإ سالفإلا نأل
 ف هوركذ كلذلو ت يدارم وهو هرمأ لوأ نم هل ءيش ال نمي قدصيو كلذب

 . «ناويدلا»



 اهذفنم عجريالو 4 لكلا نم جرخو الام كرت نإ هماقم لك ثراوو

 هيلع عجر امي اقلطم نونجم وأ لفطىلعالو مهيلع مهنذ] الب ةثرولا نم
 مهيلع عجر هنم اهذافنإو ءيثلا عيبب مهريغ ةثرولا رمأ نإو ع كرد نم
 ادحاو اهتفيلخ ناكنإو 4 خسف ريغ نم هكردأ ام

 كرت نإ هماقمب ) اهلك لئاسملا كلت ين عئابلاو يرتشملا نم (لك ثراوو)
 جرخي امم ناك ولو توملاب هثراول لقتناو امهدحأ مزل ام ( لكلا نم جرخو ألام
 الب ) تيملا لام نم ( ةثرولا نم اهنفنم عجري الو ) هنايض يف هنآل ثلثلا نم

 مدعب دييقتلا نع (اقلطم) امهوحنو ( نونج وأ لفط ىلع الو مهيلع مهنذإ
 (رك"رَد نم هيلع عجر امب)امهوحنو نونجموأ لفط نم نذإلا ناكمإ مدعل نذإلا

 لكلا هلام نم ذفنملا وأ عئابلا نمضي هنأ بابلا اذه نم لئاسملا ضعب يف رم اك

 نذأي مل نإ كردلاب هيلع عجري الف هنذإ ىلإ لصوتي دقف بئاغلا امأو ضعبلا وأ

 . هيلع عجر نذأ نإو

 (هكردأ امب مهيلع عجر هنم امذافنإو ءيشلا عيبب مهريغ ةثرولا رمأ نإو)
 رمؤي مل هنأل هب مهيلع عجري ال خسفب هك ردأ امو (خسفق ريغ نم) نايض نم

 ببس ناك نإ الإ نامضلا ليزي ال اطخلاف الإو رهاظف دمعت نإف “ خسف عيبب

 : ليقو “ هوربخأ نإ الإ بيعلا اذكو ى هب هوربخي ملو مهبناج نم خسفلا

 نايض ال هريغ نم هورمأ نم مكحك هكح مهريغ نم ةفيلخلاو بيعلاب عجري ال

 ولو ى ىحتسا ام نم ذافنإو بيعب عيبو خسف عيبك هتهج نم ىتأ اف الإ هيلع
 نمض اذإف كلذ ريغ امأو ى بابلا اذه دعب بابلا ىف تأي اك ذافنإلا دعب قحتسا

 ادحاو ) ةيصولا ةفيلخ يأ ( اهتفيلخ ناك نإو ) هب ةثرولا ىلع عجر يرتشملل
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 هلام يف خسقفب و > تملا لام ف هب عجر ءانمأ قاقحتسا هكردأ ف مهنم

 ء مهرمأ الب لعف ولو تيملا لام يف : ليقو ء اضيأ بيعب اذكو « وه

 اهومتأ نإ مهل زاج ءيشلا اوكسييو مهلاومأ نم اهوذفني نأ اودارأ نإو

 . ء اهنم لقأ هتميق تناكو

 ءانمأب قاقحتساب ) نامض نم ( هكردأ امف ) مهنم ددعتم وأ ةثرولا نم ( مهنم

 قحتسملا عيب دمعتو ملع نإ الإ هلعف نم سيل هنآل ( تيملا لام يف هب عجر
 (خسقب) ناض نم هكردأ ام (و) ى هل عوجر الف مهريغ نم وأ مهنم ملع يسن وأ
 نايضلا نوكي (اذكو) عوجر الب (وه هلام يف) هنايضف ءانمألا ريغب قاقحتسا وأ

 ىلعف داز امو هب ملمي مل نإو (اضيأ بيعب) نامضلا هكردأ نإ عجر الب هلام يف

 لوأ ربخأ ول امبرو « درلاب عماسلا عمس اذإ نمثلا صقني بيعلاب درلاو ى ةفيلخلا

 عجري بيملاب نامضلا نم هك ردأ ام : (ليقو) ى بيعم ريغ هنأك ىوسي بيملإ
 ( مهرمأ الب لمف ولو ) أطخأ وأ يسن وأ دمعتو ملع نإ الإ ( تيملا لام يف ) هب
 . حصأ لوألاو

 اثاريم مهسفنأل ( ءيشلا اوكسميو مهلاوما نم اهوذفني نأ اودارأ نإو )

 هنمت ناكل هوعاب ول مهنأ ىنعمب ( اهنم لقأ هتميق تناكو اهومتأ نإ مهف زاج )
 تناك اذإ هنأ هدريو « كلذ زجي مل ةيواسم وأ رثك أ تناك ولف ةيصولا نم لقأ

 الإ هوكسيو اهومتي نأ نم عناملا امف ءيش اهنم صقني الو مهلام نم متت ةيصولا

 ص متت م وأ ةيصولا هب تمت مول الو ةهبش الو ةبير قبت مل تعيب اذإ : ليق نإ
 دحأل هيف ةبغر نوكت دقو ص عيب الب اهومتي نأ الإ عيبلا طوحألا ناكف
 رئاس يف لصأ ميوقتلا زجي مل اربتعم اذه ناك ول نكل ى موقي امم رثكأب هيرتشيف
 هنأ وه باوج هللا ءاش نإ يل رهظ مث ى اهيف كلذ ناكمإل اهيف حاشي يتلا لئاملا
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 كلذ دح الو مت م نإو > اهيف هتمق اوذفني و هوكسم نأ مهل صخرو

 هتمىق ناكوأ ةفيلخ نإو > تملا نذإ وأ مهنذإب الإ هد ارأ نإ مهنم لح او

 . اهنم لقأ

 مل كلذف ءيشلا كاسمإو اهلك اهذافنإ زوجي نأ ىلوأف رثك أ هتميق تناك اذإ

 ىصوأ امم لقأ يهو اهلك اهذافنإ نأ ةيولوألا هجوو ى ىلوآلاب مهفي هنآل هركذي

 كلذو ى ضرفلا نع يزجي ال لفنلاو “ لفن ضرف ماهيإ هيلع مزل امبر اهف هب

 عيب ول امبر وهو اهمتي امب اوعربت مهنأ نودقتعيف اهنم لقأ ىوسي هنأ مهوتي
 ناكب كذإ كلذك الو ضرف وه ام الفن اوون دق نوكيف اهيلع داز وأ اهاواسل

 . رثكأ وأ اهعم ءاوس

 نوكت نأ كلذو ( متت مل نإو اهيف هتميق اوذفنيو هوكسمي نأ مهف صخرو)
 تناك ول اذك و “ تفلب ثيح ةيصولا يف هتميق اوذفنيف ةيصولا نم لقأ هتميق
 اوذفنيف هلك ءيفلا مهل نكي ملف ثلثلل هتيصو اودر نكل ديزت وأ يفكت هتميق

 ذافنإلا نم روكذملا ( كلذ دجي الو ) هوكسميو ةصاحملاب اهبوني ام هتميق نم اهيف

 نإ ) مهنم ددمتم وأ ةثرولا نم ( مهنم دحاو ) كاسمإلاو يصوملا لام ريغ نم
 نإ هل نذإ ال نم ةفيلخ نذإب وأ نذإلا هل نمم اوناك نإ اعيمج ( مهنذإب الإ هدارأ

 ناك نإ ال رثكأ وأ ءاوس ةميقلاب ( تيملا نذإ وأ ) نذإلا يف ةحلصم هل ترهظ
 ناك وأ ةفيلخ ) ةثرولا نم كلذ ديرم ناك (نإو) ثراول ةيصوال هنأل لفاب
 ريغلا نذإب الإ ريغلا لام الو ةكرشلا لام كلمب ال ذإ ةصولا نم ( اهنم لقأ هتميق

 . ملعأ هللاو كيرشلا وأ

 هذخأ اهذفنأ نملف ءيشلا اذه ذخايلف يتيصو : هلام نم ذفنأ نم لاق نإو
 قباسللف عراست نإو ى بنجألا اذكو ى ذافنإلا يف قبس نإ ثراو نذإ الب



 اوذفني نأ اوقفتا نإ اذكو ى ءاوس مهنيب ءيثلاف اعم اهوذفنأ نإو « ذافنإلا

 نإو ص زاج هل ءيشلاف يلام نم ذفنأ نم : لاق نإو ى اوقفتا اك مهنيب ءيشلا
 نمض اوقباست نإو ى ائيش اوفلتأ نإ اوفلتأ ام اؤنمضو مهنيبف اعم اوذفنأ
 :لاق وأ“ىلام نم اهتذفنأ نإ : بنجألل لاق نإو ‘ لوآلا لعف ىذمو نوريخألا
 نذإ ريغب هذخأ اهذفنأ نملف نيىينجأل لاق نإو ى زاج كل ءىشلاف كلام نم
 لام نم فلتأ ام نمض امهدحأ رخأت نإو ى انييف اعم اهاذفنأ نإو ثراولا
 مهاردلاو ريناندلا وحنب عيب هنم ذفنت ءيشب ىصوأ اذإو ، هل ءيش الو ةثرولا

 ليكم ريغ ولو هنم جرحي نأ تيملا ىصوأ امب : ليقو ى هب نوذفني ام اورتشيو
 . نوزوم وا

 اهب هيطعي نأ ريقفلا عم يصولا قفتاف مهاردب ىصوأ نإ : «زثآلاه ينو

 اقفتا ام ىلع : ليقو ث رمسلا لدمب زوجو هيزجي الف امهريغ وأ ارمت وأ ابح
 رسعأ و ريقف ىلع يصولا هعابف ءارقفلا ىلع قرفيو عابي بوثب ىصوأ نإو ى هيلع
 رثكألا هعنمو ةقرفتلا ماقم امئاق هلمجو هنم هل طحي نأ زوجي : ليقف نمثلا ضعبب

 نم مهاردلا ريغ هيطعي نأ زوجي : ليقو ى هب صصاقيف ريقفل سيل قحلا نال
 ى ريقفلا عم قفتا نإ يصوملا لام نم هيطعيلف ناك نإ مهاردلا لدي هريغ وأ بح

 نإ الإ ال : ليقو 0 اقلطم يضر نإ زاج انيعم هل ىصوملا ناك نإ : ليقو

 ةضفلا ناكم بهذلا ىطمي : ليقف نامض همزل نمو 0 اهل دبب ىضريف ترصح

 : ليقو ى ضورملاك بهذلا نأل سكملا ال هناكم ةضفلا : لقو ‘ سكعلاو
 ءيش نع ائيش يطعي ال : لبقو « ةضفلاو بهذلا ناكم ضورملا يطعي نأ زوح

 . ملعأ هللاو ضورع نع مهارد ولو
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 باب

 هدي يف ماد ام ثراولا لام نم سفن وأ لام يف هب ىصوملا هدسفأ ام جرخي

 نإو

 باب

 هحييضتو هب ىصوملا ناض يف

 ةمصولا هنم ذفنت نأب وأ هسفن ( هب ىصوملا ) هلك ي ] ( هدسف أ ام جرخي (

 نإ سفن وأ لام يف دسفأ هب يصوأ ناويحك وأ دبعك ( سفن وأ لام ي )
 وأ لام يف تدفأ ةلخنو طئاحك و ى هتبقرف الإو هيلإ هقاس وأ داسفإلاب هرمأ
 لام نم ) كا دنع ايف ملع نإ هدعب وأ هلبقو اقلطم مادقإلا دعب عوقولاب سفن
 بطاخيو هدي يف هنآل ( هدي يف مادام ) ابئاغ وأ انونجم وأ اميتي ولو ( ثراولا

 ىلع قاب هنأ عم لاصيإلا مهيلع بجي ثيح هلاصيإ بوجوو هتظفاحم بوجول هل
 كلم وهف هسفن هب ىصوأ نإف ى هريغ نم ذفني نأ هل نأل هنم ذفني ىتح هكلم

 ىلع قاب وهف رم اك هتميق وأ هريغ يطعي نأ هل :اضيأ ليقو ى هناتض يف نكل هريغب
 نإو ) دعب هركذ اك هدب يف ناك اذإ ةفيلخلا نمضي كلذك و « هيطعي قح هكلم
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 ىصوملا دي يف ناك نإف هتلزنمب هجارخو طقف هتبقر لباقمف ًاقيقر ناك

 ٠ ٠ . . هب همالعإ ثر اول ١ مزلي مل ةيصول اب ملعو هب هل

 هيلع بجاولا ( ف ) هيلإ هقسي ملو دافإلاب هرمأي مل اناويح وأ ( اقيقر ناك
 : ليقو ى ( طقف ) هتاذ ةميق يأ ( هتبقر ) ةميق ( لباقم ) هداسفإ نامض نم
 ةيادلا هتدسفأ ايف هيلع نابض الو“داسفإلل هقسي ملو هرمأي مل ولو هدسفأ ام عيمج

 نمض حيصي اهعبتأ نإو « هتقابإ يف دبعلا الو حيصي اهعبتي مل نإ اهبوره ةلاح
 تاو نمضي ال : ليقو “ حايصلل لخد هيف اهداسفإف حايصلا ابره ديزت اهنال
 نإو ى نامضلاب كسمتسي يذلا وهو ثراولل نمضيلف هي ىصوملا يف ءيش دسفأ
 كسمتي نأ ثراولل و هب كسمتسي نأ هلف هل حلص نم لك آل انيعتم هل ىصوملا ناك
 نإ كسمتي نأ هل ةفيلخلا اذك و ى هل ىصوأ ايف ذخأ ام ذفنأ ثراولا ذخأ اذإف

 يأ ( هجارخو ) ث هيلع هفلختسا وأ ةيصولل هدنع هنهر وأ هدي يف تيملا هلعج
 وأ ناطلسلا هجرختسي ام وهو اذك هنم جرحي نأب وأ هسفن هب ىصوملا جارخ

 اوأ راد لك ىلع لمجي نأ لثم كلذو الثم ةنس لك لاومألا باحصأ نم هوحن

 وأ هب ىصوملا ةلزن يأ ( هتلزغمم ) ةنس لكل اذك كلذ وحن وأ دبع وأ ةلخن
 هل ىصوملا هيف بساحي الو ثراولا هجارخ يطعيف هب ىصوملا دسفأ ام ةلزنم
 دئاز ءيش ثلثلا نم قبي مل نإو “ تيملا لام ثلث عسو نإ ءيش هل صقني الو

 نيصت نإ الإ هل ىصوملا هيف بساحيو هب ىصوملا نم جارخلا جرخ اياصولا ىلع
 هليدبت نودجي ال :لاق نم لوق ىلعف هب همالعإ وأ هئاطعإ يف اورصقي ملو هبحاص
 كلذ نودم : لاق نم لوق ىلعو “ هبحاص ىلع هجارخف هتميق هءاطعإ الو

 دي يف ناك نإ اذك و « همفري مل ولو هيلعف هايإ هوطعأ اذإف هوطعي مل ام مهيلعف

 هب هل ىصوأ نأب يأ ( ةيصولا ملعو هب هل ىصوملا دي يف ناك ناف ) ةفيلخلا

 مزلي مل ملعي مل نإو “ ثراو مالعإ الب هملع لوصحل ( هب همالعإ ثراولا مزلي مل )

_- ٦٥٩ 



 ذخأي الو امهريغ ديب ناك نإ هماعيو هديب ناك نإ ملع ولو هل هعفديو

 هنذإ الإ ثراولا نم هب ىصوملا ةفيلحلا

 يأ ( هل ) هعفدي نأ ثراولا ىلع بجي يأ ( هعفديو ) هب همالعإ الإ ثراولا

 هل ىصوأ هنأ هل ىصوملا ( ماع ولو ) ‘ عفدلا بوجو هنع لوزي الو هل ىصومل

 عفدلا ىنعمو « هل هعفدو هملعأ ملعي مل اذإو ثراولا ديب يأ ( هديب ناك نإ )و هب
 الو هيلإ هعفرب نأ ثراولا مزلي الو ى هنيبو هنيب يلخيو همفرإ : هل لوقي نأ

 ملام امأو « هبحاص نيمت اذإ نيمتي مل وأ ءيشلا نيمت كلذ يف ءاوسو ى ةفيلخلا
 ىلإ هلاصيإ ةفيلخلا وأ ثراولا مزل "الإو يزجي هنإف هقحتسم رضح نإف نيمتي

 ناك نإ ) هل هعفد موزل نود طقف هب هل يصوأ هنأبو هب ( هله و ) هل لهات نم

 نإ هنأ الإ ةفيلخ سيل نملف هل ىصوملا ريغو ثراولا ريغ يأ ( ايهريغ ديم
 نايض نم ةفيلخلا وأ ثراولا هنمآ هب هل ىصوملا هيطعي نأ هدي يف وه نم جرحت
 هنأ هملعأ ةفيلخلا ملعي مل نإ هنأ الإ ةفيلخلا ديب ناك ام امأو هل ةيصو هنأ هملعأو

 نيعت “نيمتي مل وأ ةيصولل نيعت ( هب ىصوملا ةفيلخلا ذخأي الو ) نالفل هب ىصوم
 ىلع رصتقاو ، ناك ثيح نم وأ هريغ نم وأ ( ثراولا نم ) نيمتي مل وأ هبحاص
 ثراولا دنع هنوك ةلزنم ام عضوم يف وأ ثراولا ريغ دنع هنوك ليزنتل ثراولا

 اك ‘هدي ف هنأل هبحاص وأ ةفيلخلا هلواني نأ ثروملا لامب ىلوأ هنآل ( هنذاب "الإ )
 الو هنم نذإ الب قحلا هيلع نم لام نم هذخأي نأ قحلا هبحاصل زوجيال هنأ

 بنرأ ثراولل نألو ةفيلخلل اكلم سيل ءيشلا كلذ نأل ركنأ نإ الإ لالدإ

 : ليقف هبحاص نيعو هنيع وأ هنيع نإو ى هنيعي مل نإ هب ذفني كلذ ريغ هيطعي
 نم هب جرخيف ناسنإلا هلعفي امو زوجي : ليقو ى هريغ هيطعي نأ هل زوجي ال
 مايق "الإ كلذ يف رذحي الو زاجل ةيصولا ذفنأ ول ثراولا نألو ث ىلأوأ فالخلا
 . هل زوحي ال : لبقو “ دقحلا وأ ةنتفلا
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 هبلطي مل نإ ةفيلخلا هنمض الإو هنم أربيو هل هعفد همزلو زوجو

 هزم ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

 ىلغ اناطلس هل لمج دق تيملا نأل ثراو نذإ الب هذخأ ةفيلخلل ( زوجو )

 نذإ يزجي لوألا لوقلا ىلعو « هسفن ماقم هماقأو ةفيلخ هلمج ثيح كلذ

 ذخأي ال : دمحأ خشلا لاقو ى زاجل ةثرولا دحأ هذفنأ ول هنأل دحاو ثراو
 نذإب الإ هديب لالا لعجي مل نإ هريغ الو هب ىصوأ ام سنج ةكرتلا نم هفيلخلا

 لام نم ذخأي الو ى نذإ الب هب ىصوأ يذلا سنجلا ذخأي نأ صخرو ى ةثرولا

 لعج نإ الإ نذإب الإ ذخاي الف ليدبتلاو فرصتلا ىلإ جاتحي الام امأو “ ثراولا

 نم ةيصولا ذفني نأ هرمأ نإ اذك و اهذفني نأ ةفيلخلا رمأف هتيصو تيملا هيف
 ذفني الو هبانم لك نم ذخأ ةيصولل نيع ام اومستقا نإو ى هجولا اذه ىلع هلام

 نمضي الو هايإ الو تلملا زحي مل الإو ص اثراو ناك نإ الإ ةفيلخلا ائيش هلام نم

 ام هنع أزجأ لام تيملل نكي مل نإو ث هتيصول هيزجي : ليقو “ ثراولا هل

 مل نإ هتمزل لجر ةيصو لمحت نمو ث هريغ وأ ةفيلخ هريغ وأ ثراولا قفنأ
 نم جرختو لجرلا لام نم ذفني نكلو ى زجي مل ناك نإو « لام لجرلل نكي
 ةثرولا يف ناك ولو ثراولا يأ ( همزلو ) ى ةلاملا تحص اذإ ليملا لام لك

 هنايض نم يأ ( هنم اربيو ) ةفيلخلل يأ ( هل هعفد ) بابغ وأ نيناجم وأ ىماتي
 وأ ءيشلا بحاص سيل نمم هريغل هعفد نأب هل هعفدي ( الإو ) عفدلاب يأ ( هب )
 . ةصو هن ] ملع ن ل ) هنم ( هدنع ه اقبأ

 نم نايضلاف ةفيلخ هل ناك نم الإ بئاغو لفطو نونجم وحن ىلع نامض الو
 ىطعأ ثلثلا اهعسي ال ةيصولا تناك نإو ى هنم عيبضتلا نآل ةفيلخلا لام
 نم ( هنم هبلطي مل نإ ةفيلخلا ) اذك و ى هتميق وأ ءيشلا ثلث ةفيلخلا ثراولا
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 ىلع هل عوجر الو هدي يف هعيض وأ فلتلا موي هتميق نمضي فلت ىتح

 . امهيلع الف ايهعييضت الب فلت نإ و ثراولا

 نم هبلطي ملو ةيصو هنأ ملع نإ ( فلتلا موي هتميق نمضي فلت ىتح ) ثراولا
 يف يأ ( هدي يف هعيض ) و تيملا نم وأ ثراولا نم هديب ناك ( وأ ) ثراولا

 هل عوجر الو ) ى هنم رمأ الي سانلا نم هريغب وأ هلامب وأ هسفنب فلت ىقح هدي

 نإو ) ‘ هريغ ةهج نم ال هتهج نم هدي يف وهو هل عييضتلا نأل ( ثراولا ىلع
 ى ةيصولا ذافنإ نم امهيلع ءيش الو ( اهيلع ) نامض ( الف ايپمييضت الب فلت
 نانماضف اممبيضتب وأ نماضلا وهف طقف امهدحأ عييضتب عاض نإ هنأ لصاحلاف
 ةمصو هنأ ملعي نأ طقف ثراولا عييضت لاثمو ى نامض الف اهنم عبيضتالب وأ

 ةفيلخلا عييضت لاثمو ى ةفيلخلا نود وه ملعي وأ ى يبايف عفدلاب ةفيلخلا هبلطيف

 دقو هل دهشتسي ملو هربخأ و أ هربخي ملف ثراولا نود ةيصولاب وه ملعي نأ طقف

 هب ىصوأ ام وأ انيعم هب ىصوأ ام هل نيمي ملو امومع هملعأ وأ دوهش هل تناك

 بلطي مل ةفيلخلاو عفدي مل ثراولاف ايهنم لك ملعي نأ اهمييضت لاثمو ى امم
 هب ىصوملا نيعت ءاوس نيعت نا ةيصولا بحاصف عفدلاو بلطلا نكمأ دقو عفدلا

 عيض هنآل ثراولا ىلع عجرب الو كاحلا هل هيداتسيف ةفيلخلا بلاطي نيمتي مل وأ
 دنع ثراولا مزلو ذافنإلاب بولطملا هنأو ةفيلخلا وه هنأ دازو ثراولا عيض اك

 اك نإ الإ ى ةفيلخلا عيض اك عيض هنآل فصنلا نابض _ ملعأ هللاو لا

 مل وأ ةفيلخلا نمض ةفيلخلل نمضي هنإف امهريغ وأ هلام وأ هسفنب هدسفأ ثراولا

 وأ الم و أ ةيواسم ةميق ناك نإ هسفنل كلذ كسمأ نمض نإ هنأ الإ ى نمضي

 . ةصولا تمت نإ ثراولل هدرب لب دئازلا ذخأي الو ى انوزوم

 هكسمأ دارأ ول هنألو هدي نم عاض هنآل نامضلاب قحأ ثراولا نأ حضاولاو
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 الامجإ ايلعي وأ ةفيلخلا الو ثراولا معي ال نأ ابعييضت مدع لاثمو هتميق ىطعأو

 عنف المي وأ دارملل لوصولا لبق فلتف قيةحتلاو ليصفتلا بلط ىف اناكف
 اهناب رظتني ناكف ةفيلخلا ةفالخل هققحت مدعو رئاجك عنام عفدلا نم ثراولا

 . هتفالخ ققحت مدعو ضرمو رئاجك عنام بلطلا نم ةفيلخلا عنمو

 ةفيلخ فلختساو ىصوأ نإو : هللا مهمحر ركب نب دمحم نب دمحأ خيشلا لاق

 نإف لاصيإلاب اوءربو هتفيلخ ىلإ لاملا لاصيإ ةثرولا ىلعف هدي يف لاملا لعجي ملو
 اوبأ نإف مهبلطي نأ همزل هيلإ اوعفدي مل نإو تيملاو اضيأ وه ءىرب هذفنأ

 ذخأي الف ربيف مهفلح الإو ى اهب ذخأ ةنيب هل تنه نإف «قحلا ىلإ مهب كسمتسا
 وأ لاملا فلت قح بلطلا عيض نإف “ كلذ ريغ هيلع سيلو مهلاومأ نم كلذ

 ىتح يصولا ىلإ عفدلا اوعيض نإ ةثرولا اذك و ‘ نمض ةثرولا وأ دوهشلا تام

 . اونمض لاملا فلت وأ تام

 ص زاج ثراولا نم نذإ الب هسفن لام نم ةفيلخلا اهذفنأ نإ : « رثألا » يقو
 ىصوملا ىلعو ى هلام نم هنع ىضقت اهنأ وهو هب ىصوأ ام فلاخ هنأل ال : لبقو
 نكلو ى اهلاصيإ ثراولا ىلعال يه ثيح نم اهب هل ىصوملا ةبادلا ذخاي نأ هل

 ال اهنمض هيلإ اهعفدي ملف يصولا ىلإ اهبلط دقو تفلت نإف هيلإ اهملسي نم لك وي

 هميلست يصولا ىلع سيلف نيمم لصأ وأ ضرمب ىصوأ نم:ليق ى اهبلطي مل نإ
 ثراولا الو كلذ همزلي ملاهقاثو يف تتامو ةباد ناك ولو « هذخأ هل ىصومللو

 هل ظفحلا اهمزل الو امهدنع ةنامأب سيلو اشطع وأ اعوج تتام ولو اهقالطإ
 نإو ى تيبلا يف هكرت تيملا نأل ةطبترم ربغ ةباد ولو تيبلا نم هجارخإ الو
 . هنمضي مل هظفحو امهدحأ هب ماق نإو “ هظفح اهمزلي م جرخأ وأ جرخ
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 الإو رضح نإ هنم ءيش ثراولا مزلي مل ءيشلا .ىلع تيملا هفلختسا نإو

 ريغ يف وه امنإ نامضلاو « ملعي مل نإ هب هربخيو هلصي ىتح هزرح همزل
 ء ةلفلا يفو لصألا

 زرحلا ىوس ( هنم عيش ثراولا مزلي مل ءيشلا ىلع تيملا هفلجختسا نإو.)

 ةفيلخلل نإف ةفيلخ هيلع تيملا لعج ذإ هدي يف ةنامأ وهف هكح نع جرخ هنأل

 هدي ين وه نم ىلع امو هدي يف وه نمم وأ ثراولا نم نذإ الب هذخأي ةوق هيلع

 هعفدو هظفح ثراولا ىلع نإف هيلع ًافلختسم ةفيلخلا نكي مل اذإ فالخب زرحلا الإ

 وأ هديب ناك “ءاوس « ةفيلخلا ( ريضح نإ ) نذإ الب هذخأ ىلع ةفىلخلل ةوق الو

 نيكمتب ءيشلا ىلع هناطلس لاوزل دحأ ديب نكي مل وأ امهريغ ديب وأ هفيلخلا ديب

 يأ ( همزل ) ةفيلخلا رضحي ( الإو ) « هنيعب هيلع فالختسالا ىلع ةفيلخلا
 هلصوأ نإف نالفل ةيصو هنأ ( ملعي م نإ هب هربخيو هلصي ىتح هزرح ) ثراولا

 روكذملا ( نايضلاو ) نالفل ةيصو هنأ هملعأ نإ الإ ثراولا أربي مل ملعي ملو هديب
 ىلإ جاتحي ال لصآلا نآل ( ةلغلا يفو لصألا ريغ يف وه امنإ ) لئاسملا كلت يف
 ةفيلخلا عنم وأ هنم هبحاص وأ ةفيلخلا ثراولا عنم ولف ى ضوبقم ريغ هنأل عفد

 ثراولا هيف نكس ولو عنملل ضورعلا نمضي اك نمضل فلت ىتح هنم هبحاص

 نم ببس الب فلتف ملعي مل ةفيلخلاو ى ةفيلخلل هعفدي ملو ةيصو هنأ ملع دقو

 هنوكس ه ءفدو هرابخإ مدع عم عمتجا هنأل نمضي هنإف ليسو رطنك ثراولا

 مل ذإ ناضلا همزلل رابخإلا مدع الإ نكي مل ول لب “ ضورعلا ضبق ةلزنمب وهو
 ال وأ ثراولا ريغ ديب هب ىصوملا ضرملا ناك ولف « فلت نإ هل ىصوملا هب ملعي

 طقف رابخإلا مدعب نمضي ال ذإ مكحلا يف نمضي مل ةفيلخلا هب ربخي ملف ردحأ ديب
 لخنلاو رجشلا نع لصفنت مل يتلا ةلغلاب دارملاو « ةفيلخلا هدشرقسب نأ نود
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 اهدر اهنافنإ لبق تايف هديب تيملا اهلعج :وأ ثراولا هل اهعفد نإو

 .7 ال : ليقو ‘ اهذافنإب هل صوب م نإ اهذفنيف لوألا ثراول هثراو

 ى ةلصفنملا ناومحلا ةلغو ضورملا رئاسو ةعطقنملا ةلزنم اهليزنتل ةكردم اهنكلو
 كرت ةلغلا داسفإ نمو « كردت مل يتلاكو لصألاك اهنأ : ةكردملا ةلغلا يف ليقو

 . نوجرعلا هب رسكني ال ام لعف كرتو اهرببأت

 وأ ثراولا) ةفيلخال يأ (هل) هب ىصوملا لاملا يأ ةيصولا يأ (اهعفد نإو)

 اهتمىق وأ اهلثمو تدجو نإ اهسفنب (اهدر امذافنإ لبق تامف هديب تيملا اهلعج

 كردي اذك و ‘ عيضي مل وأ عيض (لوألا ثراول هثراو) « اهنيعب دجوت مل نإ
 ذفنأ نإ اذك و ( اهذافنإب 7 صوب مل نإ اهنفنيف ) هنم هدرب نأ لوآلا ثراو
 ثراول هثراو هدرب رخآلا ضعبلا نإف رخآلا ضعبلا ذافنإ لبق تامو اهضعب

 كلذ اهب ىصوأ لوألا نأ كلذ هجوو ى ذافنإب هل صوب مل نإ هذفنيف لوآلا
 مل لوألا تيملا نآل ذافنإلا ةثراول نكي مل ذافنإلا لبق تام اذإف طقف ةفيلخلا
 ىصوأ ولف هثراول هب صوب مل ذافنإلا هل يذلا يناثلا تيملاو « ذافنإلاب هل صوب

 كلذ كرديو « فلختسي وأ لتك وي نأ ةفيلخلل زيجي نم دنع ذافنإلا هل حصل

 هرلا همزلأو اهذافنإ نم هثراو عنم اذه عنم نمو “ لوآلا ثراو ىبأ ولو

 ةيصولا ذفني هنإف هنيعب امئاق نكي ملو ءيشلا فلت نإ : ليقو 4 لوآلا ثراول

 . يناثلا ةثرو

 مل وأ اهب هاصوأ (اقلطم) لوألا ثراول يناثلا ثراو ( اهدرب ال : ليقو )

 هدي املوصوب !وؤربو لوألا ةثرو نع تلصفنا دق هدي ق يهو تام هنأل ك صوب
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 . . . . اهنمض دقو ى اهب ىصوأ نإ لكلا نم جرختو

 مهثروم مزل ام اونفني نأ مهمزلف هتمزل دقو « اهعفدب نوؤربي هنأ رم اك
 ى لاملا ثروي اك ثرويف هل قح ذافنإلا نألو « نويدلا رئاسك هتمذ هب تلغشو
 ةثرو اهذفني ال نأ لوآلا ىصوأ وأ لوآلا ةثرول اهودرب نأ مهاصوأ نإ الإ

 اذك و ص آضيأ يناثلا لوقلا ىلع أزجأ لوآلا ةثرو اهذفنأ نإو ى اهودريلف يناثلا

 راص نكلو تي مل اذإو ى لوألا ةث ةثرو اهذفنأو لوآلا ةثرول يناثلا ىصوأ ول

 م ةمقف ًاذقنم رمأو مره نإ الإ مرهو نونحك لوألا ةثرو اهدر اهذفني ال لاحم

 ةثرولا ءاطعأ ام ةفيلخلا دي يف فلت نإ : للا هحر دمحأ خيشلا لاقو ى فالخلا

 لعج نإو « عجري الف مت نإو ى ثلثلا متي ملام مهيلإ عجر عيبضت الب ذافنإلل

 متي مل ولو ةثرولا ىلع عجرب الف فلتف ةفيلخلا هوطعأف نيمم يف هتيصو يصؤملا
 جرختو ( هذفنيف مهنم درب مث هتمذ أربت قح مهيلإ عفدي عيض نإ ن نمضو ثلثلا

 اهلكاب وأ هلام ين اهطلخب ( اهنمض دق ) هنأ لاحلا ( و اب ىصوا نإ لكلا نم
 نم جرخي ام تناك ولو “ هربغ وأ ءاطعإب اهيف هفرصت وأ اهم.يضت وأ اهفالتإ وأ
 اموذفنأل اهنيعب تيقب ولف هناهض يف تناك ذا نآلا هتمذ يف نيد اهنأل لاملا ثلث

 ثراولا ىلع ءيش الف ةنايض الو ةفيلخلا دي لخد دق لاملا نكي مل نإو ى اهسفنب

 .نإو ى نماض ةفيلخلا نوكي نأ نودب فلت وأ لام تيملل نكي مل نإ اذك و

 ولو هلام ثلث نم جرخت اهنإف اهب لفكت الو هنايض يف تسيلو تيملا اهب ىصوأ
 . لكلا نم جرحت ام تناك

 اهدمي ال هتايح يف ذافنإلا يف هنيعي نم لكوي نأ يصولل زاج : رثألا يقو

 هتوم دعب ذفنب د نم رمأب نأ صعب هل زاجأو > كلذ هل يصؤلملا لمج نإ الإ

 ىص وأ ايف يصوي ن أ هل : لق و .ؤ. اقلطم اهضعب ذقنأ ن إ ة هص ولا نم يقب ام

 : لىقو ى هل هلمج نإ هل : ليقو ى اقلطم ال : ليقو ى اقلطم هف يصولملا هبل ١
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 ةثرولا ضعب عبض وأ ذافنإلا وأ بلطلا مهضعب عيضف ةفيلخلا ددعت نإو

 ةفيلخلا عيض نإ اذكو 2 ةردقو ناكمإ عم هبانل نماض عّيخملاف عفدلا

 . ٠.٠ ...... ...... دوهشلا تام ىتح

 « ريسي اهنم يقب نإ الإ لخد ولو ى ال : ليقو « الف الإو هل زاج اهيف لخد نإ

 { يصوي نأ هل :ليقو ى اهل لعجي مل ولو هبف زوربلا اهنكمي ال ابف لكوت نأ ةيصوللو
 لكويو انيمأ ناك نإ هنيعي نم رمأي نأ هلو جيوزتلاو اياصولا يف هل لمجي مل ولو
 الا يمل ليك و وأ يصو نم لصأ يرتشي الو « ال : ليقو ت ةقث ناك نإ هريغ

 . ةقث هنأ ملعي ىتح ناعي الو يحلا ةلاكوو تيملا اياصو ةحصب

 ةثرولا ضعب عيض وأ ذاقنالا وأ بلطلا مهضعب عيضف ةفيلخلا ددمت نإو (

 عفدلا ين هبانم الك مزل هنأل ( ةردقو ناكمإ عم هبانمل نماض عيضملاف عفدلا
 ك ةدح ىلع هدحو هلعف دحم ال ناك ولو هلعف همزل ام الإ نمضي ملف ذافنإلاو

 ى سوؤرلا ىلع ءافلخلا بانمو ڵ ثرإلا يف همهس باسحب ن وكي ثراولا بانمو
 ثراولا نمض اذإ وه 21 ةىصو نم ءيش الو نايض عيضي ل نم مزلي الو

 هيلع ام نأل هيلإ لاصيإلاو هيلإ عفدلاو ةفيلخلا رابخإ اضيأ هدحو همزل عيخملا
 نمض اذإ و > تيملا كرت ام كح ريغ ف وهف هدحو هتمذ ف هبلع بترتم نايضلاب

 ذافنإلا نأل كلذ ذافنإ ةيصولا ءافلخلا نم عيضي مل نم عم همزل عيخملا ةفيلخلا

 . مهيلع ىتح

 اوناك وأ (دوهشلا تام ىتح) بلطلا وأ ذافنإلا ( ةفيلخلا عيض نإ اذكو )

 فالخ وهو يدنع ام اذه ‘ قسفو دادتراو نونجك مهتداهش زوجت ال ثيحب

 دوهشلا تام نإ نمض هصنو : لصف دعب لصف لوأ ف يتاي اك «ناويدلا» يف ام
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 هنىعت وأ هب ىصوأ ام يسن وأ تام وأ ثراولا دحج وأ لاملا فلت وأ

 ، بسع وأ خسفب هيلع در امب ثراولا ىلع عجريالو ي ةيصولا :تعاض وأ

 در نإو هلام نم صقنلا مرغيو ء ايناث هعيب دعب ناكنإ لضفل هل دريو

 الب هدي نم نمثلا فلت دعب بيعب هيلع

 ذفني وأ ذفني نأ ىصوملا ( لاملا فلت وأ ) « خلا اودترا نإ ال ثراولا دحجو

 دحج وأ الام تيملا فلخي م : لاق نأب دحج يأ ( ثراولا دحج وآ ) ى هنم

 ذفني ال لاحب ناك وأ ةفيلخلا ( تام وأ ) ةفيلخ هنأ هدحج وأ ةيصولا ةفيلخلل
 يزجت ةباتك نم ظفاح دجوي ملو ثراولا وأ دوهشلا وأ ةفيلخلا ( يسن وأ )
 وأ هنيعت وأ ) هعون وأ هقصو وأ هددع يسن يأ ( هب ىصوا ام ) اهربغ وأ

 ناب كلذو « هب نيدهاش الو هب ىصوأ ام اهيف بتك ام يأ ( ةيصولا تعاض

 اهوأرق الو مهيلع اهأرقي ملو اهلع اودهش وأ الثم هتيب وأ هراد ىف اهودجي

 ى مزال كلذ يف نايضلاف تعاض دقو اوسنو دوهشلا ناك وأ اوسنو كلذ ناك وأ

 عالطإلا قرط نم قيرطب هيلع علطا نإ هب ىصوأ اك اوذفني نأ صلختلا هجوو
 هتثرو ذفنأو كشي ال تح طاتحاو ى ةداتعملا ةيصولا قلطم هوجو ذفنأ الإو

 . ةاجن هل اودارأ نإ كلذك اتوم تام نإ

 الب ولو ( بيع وأ خسفب هيلع در امب ثراولا ىلع ) ةقيلخلا (عجري الو)
 ص انيعم هب ىصوملا ناك نإ كلذو ى هل نالعف امهو نايضلا ليزي ال أطخلا نآل دمع

 يبعلا وأ يخسفلا لوألا عيبلا ىلعيناثلا عيبلا نمث يف (لضفلا هل) ةفيلخلا (دريو)

 عيبلا نمث ين ( صقنلا مرفيو ايناث هعيب دعب ) لضفلا لصح يأ ( ناك نإ )
 ةيصولا يف هذفنيو ( هلام نم ) ييلا وأ يخسفلا لوآلا عيبلا يق نمثلا نع يناثلا

 الب هدي نم نمثلا فلت دعب بيعي هيلع در نإو ) ةثرولل همرغ هنودب تمت نإو

- ٦٦٨ - 



 نإو هنم ذخأ ام هيرتشم هلام نم مرغ كلذك 4 اضيأ فلتف هعييضت

 عوجر الو ءهلام نم هل مرغ هنمث نم ةيصولا ةفيلخلا ذافنإ دعب هنم قحتسا

 ء ثراولا ىلع الو ة۔صولا نم هيلع الو هلبق نمثلا دريو ثراولا ىلع هل

 ءانمأ الب ق قحتسا نإ رم امك ةيفخ هنم ذخأيو

 لبق هيلع در وأ ( كلبذك ) عييضت الب ( اضيأ ) بيعملا عيبملا ( فلتف هعييضت
 الب نمثلا مث هدر دمب بيعملا فلت وأ ‘ بيعللا مث نمثلا فلت مث نمثلا فلت

 ذافنإ نم ءيش الو ( هنم ذخأ ام هيرتشم هلام نم مرغ ) كلذ يف عييضت

 ذفنت مل يهو ةفيلخلا نمض اذإو « ةيصولا ذفنيو مرفيف عيض نإ امأو « ةيصولا
 هب ذفني : ليقو ى هب ذفنيل هودريو مرغ ام ةثرولا وه يطعي : ليقف ى مرفف
 ذافنإ دعب ) يرتشملا نم يأ (هنم) ميبملا ( قحتسا نإو ) “ ثراولل هدرب الو

 عوجر الو هلام نم) يرتشملل يأ (هل) ةفيلخلا ( مرغ هنمث نم ةيصولا ةفيلخلا
 يرتشملل (نمثلا) ةفيلخلا (دريو) انيعم هب ىصوملا ناك نإ ( ثراولا ىلع هل
 ناك ذإ ذافنإ الب ةيصولا ىقبتف ذافنإلا لبق يأ (هلبق) قاقحتسالا ناك نإ

 (ثراولاىلع الو ةيصولا نم هيلع) ءيش (الو) قحتسا دقو انيعم هب ىصوملا
 رمآلا سفن يف هل ناك ولو صوي مل هنأكف كلميال ايف هتيصو نتيع تيملا نأل

 . ححلا رهاظ يف ليزأ دق هنآل

 وأ هلثم وأ نمثلا نم هيلإ در ام يرتشملا نم يأ ( هنم ) ةفيلخلا ( ذخأيو )

 نإف ى ( ءانمأ دلب قحتسا نإ ) بابلا اذه لبق بابلا يف ( رم اك ةيفخ ) هتميق
 ذخأ نإو « هب ذفنيف تيملل صقن ام هيلعو صقن نإ عوجرلا هل زجي مل ىضق
 ه ذفنيو يرتشملل دز ام متي ىتح يرتشملا لام نم داز صقنو يرتشملا ةمذ ىلع
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 امو هتقفن و هئامنو هتلغ نمف هف دسفأ امو « هدي ف هدسفأ ام نمضو

 . ء هلام نمف ثراولا ديب ناكنإو { اضيأ هنم هجاتح

 هذخأ نإف ، هيلع عجرب مل لقأ هنم ىضةف يرتشملل در مث ذفنأ دق ناك نإو

 ذخأيالف ءانمألاب قحتسا نإو در ام متي مل ام هيلإ عجر يرتشملا ةمذ ىلع

 ( هدي يف ) هنوك لاح هب ىصوملا ( هدسفأ ام ) عيض نإ ةفيلخلا ( نمضو )
 ىصوملا يف دسفأ اذإو ى هب ىصوملا نم صقني الو لاملا بحاصل شرأآلا يطعيو

 : ليقو ع ةيصولا ذافنإ يف مرغ ام لعجيو هنمض هدي يف وأ هدي ريغ يف وهو هب
 تمت دقو دح امم ةيصولا تناك نإو ى ذفنيف هل ثراولا هدريف ثراولل هدرب
 وأ ةفيلخلا دسفأ يأ لومفملل ءانبلاب ( دممقأ امو ) اثاريم هل ناكو ثراولا هذخأ

 ( هنامنو هتلغ نم ) وه ( ف ) هب ىصوملا يف يأ ( هيف ) ةيطرش أدتبم امو هريغ
 وهو هب ىصوملا ةقفن يأ ( هتقفنو ) اهيف ءانلاو ةلغلا ذفنت اك ةيصولا يف ذفنيف

 لصي ىقح هب ىصوملا سفن نم يأ ( اضيا هنم هجاتحي امو ) هنم هربخ أدتبم
 الإو هنم هجاتحي ام ذخأ هنم ذخؤي امم ناك نإف انيعم هب ىصوملا ناك نإ هبحاص

 نيمم ريعشب ىصوأ ولف ' هبحاص ىلع كردأ و هديب ناك نم وأ ثراولا هيلع ققنأ

 وأ هيف نزخي عضوم جاتحاو هل ىصوملل ايهريمش عفد نكمي ملو اذكل وأ نالفل

 هب ىصوملا ناك ولف « ريمشلا نم جرخت ةرجألا نإف ةرجأب الإ دجوي ملو هظفحي نمل
 هجاتحم ام ءاطعإو كلذ ءاركإ زاج ىركي امم اهريغ وأ آراد وأ ةباد وأ ادبع

 .وحنو اهنبلو هوحن وأ اهفوص نم اضيأ ةيادلا جاتحت ام ىطعيو ءاركلا نم

 ص ءيشلا سفن نمف غرف نإو “ لاملا ثلث نم هيلإ جاتحي امو ءيشلا ةقفن : ليقو

 هيف هدسفأ اك عيض نإ ( هلام نم ) هيف هدسفأ اب ( ف ثراولا ديب ناك نإو )
 . هذفني ةفيلخلا هاطعأ وأ ةيصولا يف هذفنأ مرغ اذإف هديب سيلو
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 > رثكأ عنملاو ذافنإلابو ءيشلا عيبب رمألاو نذإل ١ يف ةفيلخل صخرو

 نإ هبأنم ىطعأ نأ مهدحأ بانم الو 1 لاملا ةثرولا هاطعأ نأ عيبي الو

 . ضعبلا عيب هنكمأ

 ةيصولا ذافنإو ءيشلا ميب يف دحأل نذأي نأ ( نذالا يف ةفيلخلا صخرو )
 وأ طقف عيبلا يف نذإلا فو هنمثب ( ذاقنالاو ءيشلا عيبب رمألاو ) هنملب
 هلعفي ام لك نأ ىلع ءانب ليك وتلا يف هل صخرو “امهدحاأب رمآلا يفو طقف ذافنإلا
 ( رثكأ ) هلك كلذ نم ( عنملاو ) هبف لبك وتلاو رمآلاو نذإلا هل زوجي ناسنإ

 هسفن يف عنملاف عنملا رثك دقف عنملا لهأ يأ هريغل كلذ رمآلا بحاص لمجي م هنال

 ةثرولا هاطعأ نإ ) ةيصولا هنم ذفنت نأ ىصوأ ام ةفيلخلا ( عيبي الو ) رثك ]

 اموي ولو مهرظني نأ هوىلط وأ هوطعب مل نإ عيببو > ارضاح هب ذفنىل ) لاملا

 . اذك نم جرخي نأ اذكب وأ اذك هنم جرخي نأ اذكب ىصوأ ءاوس ى هوطعل

 (هبانصم ىطعأ نإ ) هنم ذفني نأ ىصوملا يف ( مهدحأ بانم ) عيبي ( الو )
 دجي ال نأب هنكمي الإو ( ضعبلا عيب هنكمأ نإ ) ذافنإلل ىطعي يذلا رادقملا يف
 نكل ايرتشم دجي وأ طعي مل نم بوني يذلا ضعبلا وهو ضعبلا يرتشم
 ءاطعإلا هلرسيتي مل نم مهسو ءاطعإلا دارأ نم مهس لكلا عبيلف رهاظ سخبب

 ةثرولا بيصي الف هتيصو يف ذفني نأ امولعم ائيش تيملا نيع نإ الإ هدرب مل وأ
 اوذفني نأ ةثرولا دارأ نإ نكلو ى هل هوعنمي نأ الو ةفيلخلل هتميق اوطعي نأ

 . ةفيلخلا دي يف تيملا هلعج ولو ى اولعف مهثروم ةيصو يف ءيشلا كلذ

 عيبلاب لجمي الف ىصوملا ةجح هلانت ثيح ثراولا ناك اذإ : « رثآلا ه يفو

 يصولل لعج نإو ى متيلا يصوك هماقم يف بئاغلا ليكوو ى هيلع جتحي يتح
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 ملع مث هب عاب امب ملعي ملو هيلع ةجح الب عاب نإو ى هلف ثراو ةروشم الب عيبي نأ
 نإو ى هنم يأر الب هل عاب هنأ ملع اذإ هلام ذخأيو نمثلا يرتشملا ىلع دري نأ هلف
 لاملا يرتشملا ضبق ىتح هيلع ركني ملو هترضح عاب هنأ هيلع هتجح تحص

 هثراوو تيملا لام عيب هل زوجي ال هنأ يصولا ملع نإو ى هيلع دعب هل ةجح الف

 ىتح لصألا عيب هل زوجيال : ليقو ى مثأ قحلا فالخ دمعتف رضاح

 ى هيلع ةجح الب ضورعلا عيب هلو ارضاح القاع اغلاب ناك نا هيلع جتحي

 هنيح نم هادف نإف لاملا ءادف يف هل ةدم الو اهعيب ىف هيلع ريشي نأ هل بحتسيو
 ددج ةنس وأ رهشأ تضم ىتح عبي ملو هيلع جتحا نإو ى عيبلا زاج الإو

 الف عيبلاب هرمأ نإف « للا قزر امب "عب : آلوأ هل لقي مل نإ عيبلا عطق دنع
 زوجي الو « ينملعأف بجوت نأ تدرأ اذإ : لاق نإ الإ جاجتحالا ديدجت همزلي

 لكوي نأ هلو “ عيبي يذلا وه ناك اذإ يصولا لام نم ءيش ءارش يمصولل

 وأ اليكم ناك نإو ‘ يصولا بيغم يف ديزي نميف هيلع يداني ناك نإ ايرتشم
 هنمث لاملا غلب اذإ ءارشلا هل زوجو رعسلا ىلع نزي وأ هل ليكي نم رمأ نوزوم

 لمج نإ : ليقو ى هنم ذخأي مث هريغ هيرتشي وأ هملع دزب ملو هملع وه دازو

 ةمواسمب عاب نإو ى كلذك زاج ءاش امب ءاش ام هلام نم يرتشي نأ يصوملا هل
 هدي نم نإو ى هؤاذف ثراوللو ى زاج قافتإ الب يرتشملا هالوأ مث ءادن وأ
 . ملعأ هللاو لبق هيلع جتحي مل نإ ةيلوتلاب
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 لصف

 ان 6 هعابو هذخأ ك درو عيبم ١ بصنف نمثلا ذخأو ةفللا عاب نإ

 اهيلع ةداىز هف ولو لكلا عيب هل زاجو هلدب ذخأي : ليقو.هنم ذفنأو

 . هضعب هنع جرخي ال وأ ثراولا وأ تيملا هل نفأ نل

 لصف

 ةفيلخلا عاب نا

 هعابو ) نمثلا درو ( هذخأ ‘ درو عيبملا بيعف نمثلا ذخأو ) هب ىصوملا

 بيمب هيلإ در نإو « ةيصولا يناثلا عيبلا نم هنمت نم يأ ( هنم ذقنأو ايناث

 بيع هيف سيل امم هنيعي مل نإ ( هلدب ذخاي : ليقو ) ى !ذكهو اضيأ هعإا
 ىلع بيعملا عيبي نأ هل زوحيو“اذكمهو هلدب ذخأ اضيأ بسع نإف ‘ذفنيو هعبيو

 ( لكلا عيب هل زاجو ) ص ةيصولا متت ملو ثدح نإ بعلا شرأ هل اوديزي نأ

 ىلع يأ ( اهيلع ةدايز هيف ) تناك ( ولو ) ةثرولا وأ يصوملا هدي يف لمج
 نأب عيبلاب ( هضعب هنع جرخي ال وأ ثراولا وا تيملا هل نذأ نإ ) ةيصولا
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 هعاب ام دعب ولو فلت ىتح هثراول هدي يف تيملا هاطعأ ام هعيض ام لكو

 ثراولا ىلع عجري الو هلام نم ةيصولا ذفنأوءهتميق نمض هيلع بيعو

 وأ خسف وأ بيعب هيلع عجر امم هب مكح وأ هيف هقدص امب الإ
 . قاقحتسا

 ةيمستلا عيب زوجي ال ام ناك وأ؛سخبي نكل هضعب يرتشي وأ هلك الإ يرتشي ال
 هثراول ) ءاطعأ وأ ( هدي يف تيملا ءاطعأ امم هعيض ام لكو ) بيدللا وأ هنم

 نأ دا لبقو حيب ام دعب و > بمعب درف ) هيلع بيعو . هعاب ام دعب ولو ف فلت ىتح

 لا ( ام . ءيش ف ل قالطإلا ىلع وه ك هعض امف (ترارل ىلع عجر الو هلام

 يلع هر بيعملا اذه وه هنأ وأ عيضي مل هنأ ( ههف ) يصوملا ثراو ( هقدص امي

 بيعب هيلع عجر امم ) مكاحلا هب كح يأ لوعفملل ءانبلاب ( هب كح وأ ) هبيعب
 ىلع عجري ال هنأ لصفلا لبق مدقت امو مهضعب لوق اذه ( قاقحتسا وأ خسف وأ

 نالوق اهيف ةلأسملاو « ةافانم الف رخآ لوق قاقحتسالاو حخسفلاو بيعلاب ثراولا

 تناك اذإ عوجرلا مدع انه عوجرلا مدعب ديرب نأ زوجيو ى باتكلا جراخ

 و ذافنإلل هدي ف [ائش ثراولا لعج اذإ ام وهو نيعم ربغ ف لمحت ل ةمصولا

 نأ اذكب ىصوأ نإو ى هنم ذفنأ لقي ملو هديب يصوملا هلمج وأ يصوملا هل هنيعي
 مهعيبف ةيصولا هب اوذفنيل ةثرولا هعابف اذك نم جرخي نأ اذكب وأ هنم جرخي

 ذفنيو هعيبي نأىلع هدي يف ءيشلاناك نإ ةفيلخلا اذك وءاوذفني مل وأ اوذفذأ زئاج

 الف مولعم ءيش نم هتيصو جرخت نأ ىصوأ نإو“ذفني مل وأ ذفنأ زئاج هعيبف هنم

 ناك نإو“همهس "الإ ةيصولا ذفنيف ءيشلا كلذ نم عيبي نأ ةثرولا نم دحاول زوجي

 .هلك اهذافنإ هلف ةرصلا هذهنمجرمخي نأ اذكبىصوأنإ لثم هنيعب ذفنيامم ءيشلا
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 نأ اذكب ىموا نإو ى هسكعك هنذإب الإ ثراولا ديب ام عيبي الو

 دعب وأ هديب قحتساف ء ثراولا هل هعفد وأ هدي يف هلعجف اذك نم جرخي
 نم يقابلا ثلث يف تعجر٬ثراولا نم هذخأي نأ لبق وه هقحتسا وأ هعبب

 ىلع يبف الإو لودعب ناك نإ كلذكف هضعب وأ قحتسا نإو ى لاملا
 . لوألا اهلاح

 يصوملا نذإ وأ ( هنذإب الإ ثراولا ديب ام ) ةفنبلخلا ( عيبي الو )

 ص ثروملا نذإ وأ هنذإب الإ ةفيلخلا ديب ام ثراولا عيبيال هنأ وهو ( هسكعك )

 نم جرخي نأ ) مكلاو عونلا نايب عم ةرافكلاو ةاكزلاك ( اذكب ىصوأ ناو )
 هل هعفد وأ ) ةفيلخلا دي يف : يأ ( هدي يف هلعجف ) منغلاو ريعشلا ةفرغك ( اذك

 : يأ (هديب) هنوك لاح لودعب هريغ وأ ثراولا هقحتسا ( قحتساف ثراولا

 ثراولا نم هذخأي نأ لبق ) هريغ وأ ( وه هقحتسا وأ هعيب دعب وأ ) هدي يف

 انيعم هب ىصوملا نكي مل اذإ ( لاملا نم يقابلا ثلث يف ) ةيضولا كلت ( تعجر

 لطبت ملو يقابلا ثلث يف تعجر امنإو “ضعبلا قاقحتسا كلذك و « تلطي الإو

 ى اذكب : هلوق مدق ذإ هنم جارخإلا عقي امب ال هريغ نم جرخي امب ىصوأ هنأل
 ىصوأ نإ : بابلا اذه لبق بابلا لوأ هلوق يفاني الف « اذك نم : هلوق رخأو

 . هنم رثك أ ثلثلا ناك ولو هن الإ هبلع الف : هلوق ىلإ اذك هنم جرخي ءيشب

 هقحتسا « هب ىصوملا ىلإ ادئاع رتتسملا ريمضلا سيلو لاملا ( قحتسا نإو )

 ( كلذكف هضعب وأ ) هربغ دي يف وأ هدي يف وهو ثراولا وأ هديب سيلو ةفيلخلا

 ريغ ضمب عم هب ىصوملا وأ هب ىصوملا وه يقابلاو لاملا نم يقابلا ثلث يف عجرت
 (لودعب ) قاقحتسالا ( ناك نإ ) هلك هب ىصوملا ريغ قحتسي مل نإ هب ىصوملا
 ( لوألا املاح ىلع يهف ) مهريغب لب لودعب نكي ( الإو ) ادعاصف نينيمأ
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 ےن الب ءيشلا ببس نم همرغ ام لكو , هنم جرخت ام هيف قبي ل نإ الا

 ذفنأو هعابو ءيشلا ذخأ و نمثلا در هعيب خسف نإو « ثراولا ىلع هب عجر

 ص كلاهلا لام نم يقابلا ثلث يف تعجر هعييضت الب نمثلا فلت نإ و ء هنم
 ايناث هد ذفنأو ءيشلا عابو ى هب رل ذخأ ام لثم مرغ خسفف اهيف هذفن ا نإ و

 نم مرغ ثيح وه هيزجيو تيملا يزجي ال لوألا نأل

 ثلث يف يه : ليقو ى ةيصولا ذفنتف اهيقحتسم نم اهتميق وأ اهلثم وأ ذخؤت

 ةيصولا (هنم جرخت ام) لاملا يف (هيفقبي مل نإ الإ)؛ فنصملا مالك هلمتحيو يقابلا
 مهوت كلذب عفد ضعبلا « هنم ذفني هنإف طقف اهضعب هنم ذفني ام هنم يقب لب اهلك

 ثراولا لام نم ثلثلا ىلع وأ لاملا ىلع داز ام متي نأب ةيصولا ذفنت نأ مهوتي نم

 لثم هب ىصوملا ( ءيشلا ببس نم ) ةفيلخلا كلذ ( همرغ ام لكو ) هفيلخلا وأ
 عجر عييضت الب )سفن وأ لام ف دسفأف ةفىلخلا دي يف ن اكف هب يصوأ دبع

 ( نمثلا در هعيب خسف نإو ) ى مرغ ام لثم ثراولا هيطعيف ( ثراولا ىلع هب
 ( هنم ) ةيصولا ( ذفنأو هعابو ) عيبملا ( ءيشلا ) هنم ( ذخاو ) يرتشملل
 يف امو بابلا لبق ام نآل ى بابلا لبق ام عمو لصفلا لوأ عم رركتم ريغ اذه
 . خسفلا يف اذهو ث بيملا يف لصفلا لوأ

 اذه ( كلاملا لام نم يقابلا ثلث يف تعجر هعييضت الب نمثلا فلت نإ و )

 قاقحتسالا يف كلذ نأل ى لاملا نم يقابلا ثلث يف تمجر : هلوق عم رركتم ريغ

 لثم ) يرتشملل ( مرغ ) .درف ( خدفف اهيف هذفنأ نإو ) “ عيبلا يف انه امو
 لامب هنأل ( تيملا يزجي ال لوألا نأل ايناث هنم ذفنأو ءيشلا عابو هبرل ذخأ ام

 نم مرغ ثيح وه هيزجيو ) ى هل اكولمم الو هنك رت نم سيل خسفلا لامو خسفلا
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 دعب خسف نإو ، تيملا لوألا يزجي و ءيشلا نمث نم مرغي : ليقو « هلام
 لسنلا هنم ذخأو هل نمثلا در ءيثلا نيع فلتو هيرتشم ديب هلسانتو هومن

 ثراولل لسنلا دريو « ثلثلا اهعسو نإ اهيف اهذفنيف ءيئثلا ةميق همرغيو

 ثالثلا اهَحيسَو وأ ءيثلا فلت نإو ء هنذإب الإ هنم ذفني الو

 زيجأو ى ةقدص هنفنل هدر كلذ هيلع نكي مل نإو ةيصولا سناجي امل ( هلام

 نآل اضيأ هيزجي ال هنأ حيحصلاو ى رم ام دح ىلع هريغل زيجأو اقلطم هتاعابتل

 هففنل اهكاردتسإ هيزجي الو ذفنأ نيح هسفنل هتين تسيل و “ تاينلاب لامعألا
 عسوأ ىلاعتو كرابت هللا ةمحر نكل « موصلا ريغ لمملا ةنراقم ةينلا طرش نأل

 ذخأ امب ءيشلا في مل نإو يزقشملل ( ءيشلا نمث نم مرفي : ليقو ) “ كلذ نم
 ةينلا نأل ( تيملا لوألا ) ذافنإلا ( يزجيو ) هلام نم يرتشملل متأ يرتشملا نم
 . هئيش نمث نم ًآرخآ مرغ دقو ى هئيش نمت رهاظلا يف لاملاو هل هيف

 هلسانتو ) كلذ وحنو نمسو فوصو راثك تالغب ( .ومن دعب خسف ناو )

 ذخأو ) يرتشملل يأ ( هل نمثلا ) ةفيلخلا ( ةدر ءيشلا نيع فلتو هيرتشم ديب
 ةيصولا يف يأ ( اهيف اهذفنيف ءيشلا ةميق همرغيو ) ومنلاو ( لسنلا هنم
 ص ثلثلا يف ةيصولا اهب تلزن الإو ى ( ثلثلا ) ةيصولا يأ ( اهعسو نا )
 ذفني الو ثراولل ) اهضبق دمب روكذملا ومنلاو ( لسنلا ) ةفيلخلا ( دريو )
 ءيشلا فلت نإو ) ‘ ثراولا نذإب يأ ( هنذإب الإ ) ةيصولا ومنلا نم الو ( هنم

 مهوت فلت اذإ هنأ :ةياغ ءيشلا فلت لمج هجو ( ثلثلا ) ةيصولا يأ (اهعسو وأ

 ةلزنم هلسنو ءيشلا ومنل اليزنت لسنلاو ومنلا نم ذافنإلا زوجي هنأ مهوتي نم
 مل اذإ هنأ اههجوو “ءيشلا في مل نإو : ةخسن يفو ى ايهلصأ وه يذلا ءيشلا
 يذلا اهلصأ ءاقبل ةيصولا يف ناذفني لسنلاو ومنلا نأ مهوتي نم مهوت ءيشلا فلتي
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 هلعج دقو هل هعاب نإو ، ثراولل اهدرو هتميق همرغ هيرتشم ديب فلت نإو

 ء ةيصولاب هيلع عجرو نمثلا هل در هنم فلت دقو خسفف هدي يف تيملا

 لاك نإ اذهو « هذافنإ هازجأو ءيشلا نم ءىرب اهنافنإ دعب خسف نإو

 رثكألا نمضالإو مجثرإ ردق ىلع مهل هعابو ددعت وأ آدحاو ثراولا

 . هعبت نمي هدرو هباحصأل

 هنأ ةياغ ةيصولا ثلثلا عسو لعج هجوو « ذافنإلا يف لصأ وه يذلا هب نايوقتي

 . اهيف ناذفني اهنأ مهوتي نم مهوت ثلثلا اهعسو اذإ

 وأ هببسب اهلصأ يرتشم يأ ( هيرتشم ديب ) ومنلا وأ لسنلا ( فلت نإو )

 اهدرو ) ومنلا لثمو لسنلا ةميق : يأ ( هتميق همرغ ) هللا لبق نم ءاج اي
 ثفراولل عيبي نأ زاوجل ثراولل : يأ ( هل ) ءيشلا : يأ ( هعاب نإو “ ثرلاوال

 نم ( هنم فلت دقو خسفف ) ةفيلخلا دي يأ ( هدي يف تيملا هلعج دقو ) هريغو
 ام ثراولا هيطعي “ ( ةيصولاب هيلع عجرو نمثلا ) ةفيلخلا ( هل ةدر ) ثراولا
 ءىرب اهذافنإ دعب خسف نإو ) ذفنأو ايناث هعابو هذخأ فلتي مل نإو ى هب اهذفني

 مل هعابو ددعت وأ ادحاو ثراولا ناك نإ اذهو ى هذافنإ ءازجأو ءيشلا نم

 يأ ( هباحصأل رثكألا نمض ) مهثرإ ردق ىلع مهل هعبي ( الإو مهثرإ ردق ىلع
 ةفىلخلا هصمبت نمم يأ ( هعبت نمم ) رثكألا در يأ ( هدرو ) رثكألا باحصأل

 نمثلا لقألا بحاص هاطعأف ع لقألا بحاصل رثكألا عاب هنأ كلذو رثك آلا ةميقب

 لقألا بانملا هنم دريو رثكألا نمثلا هل نمضيف رثكألا ىرتشا هنأل رثكألا
 1 لقألا ىرتشا هنأل رثكألا بحاصل لقألا درب كلذكو & ةمصولل هبوند يذلا

 ءيشلا اذه نم جرحي نأ اذكب ىصوأ نإو ى ةيصولل رثكألا بذنملا هنم درو
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 بيع ءيشلا يف جرخف ‘ عييضت ريغ نم هدي يف فلتف نمثلا ذخاف ةفيلخلا هعابف
 ى يرتشملل هنمث نم يفوتسيف ىرخأ ةرم هعيبي هنإف بيملا كلذب هيلع عجرف

 لام ثلث يف ةيصولا عجرتو « ةثرولا لام نم هل ةفويلف هنم هل فوتسي مل نإو أ
 7 ذفن ام هنم نم باصأف هعابق بمعب ءيشلا كلذ هملع عجر نإو > تلملا

 نم يقب نإو ى هلام يرتشملل يطعيو ةيصولا ذفني هنإف يرتشملا لامو ةيصولا

 هنم عييضتب يرتشملا نم ذخأ يذلا لاملا فلت نإو ى ةثرولل هطميلف ءيش هنم

 > جرخي نأ اذكب ىصوأ اذإ عيضي ل وأ عض هلام نم : لقو ص هلام نم وهف

 اهقحتسي نأ اهلك باوبألا هنه يف تاروكذملا قاقحتسالا لئاسم يف ءاوسو

 ىلع نامض الو ( مهريفل وأ مهسفنأل مهريغ وأ ثراولا وأ ةفلخلا وأ يرتشملا

 ص كلذ ناك يتح امهدي يف يقب اذإ بيعلا وأ رمسلا صقنب ثراولا وأ ةفيلخلا
 ةيصولامش الوأ هنمث نم هداسفإ جرخ“هريغ يف ءيشلا دسفأف ةفيلخلا عيضي مل اذإو

 « ذفني نأ اذكب ىصوأ وأ « اذك هنم جرخم نأ اذكب ىصوأ اذإ اذهو ى دمب

 هللاو اذك نم يقب ام ىلإ الوأ عجر اذك هنم جرخي نأ اذكب ىصوأ اذإ نكلو

 . ملعأ
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 لصف

 وأ اوقفان وأ اودترا نإ ال « ثراولا دحجو دوهشلا تام نإ نمض

 اهذافنإ ىلإ لصي ال قح عيض نإو لاملا فلتي مل ام اوننجت

 لصف

 اه(دحج و دوهشلا تام) ىتح اهذافنإ عيض (نإ) ةيصولا ةفيلخلا (نمض)
 ملام اوننجت وأ )؛ كرلا نؤد ةريبك اولعف ( اوقفان وأ اودترا نإ ال ثراولا )

 نونمضيالف ثداحلا لاوز جرب اوننجت وأ اوقفات وأ اودترا نإ مهنآل (لاملا فلتي
 لو كلذ ثدحو لاملا فلت ول لب “ فلتلا عم هثودح لب كلذ ثودح دّرحمب

 اذإف ى نمض اوتام ىتح اوننجت وأ اودترا وأ اوقفان نإو ى اونمضي مل اوعيضي

 فلت نإ اك نمض كلذ دعب لاملا فلتو اوننجت وأ اوقفاث وأ اودترا ىتح عبض

 نكي مل اذإو ى عييضتلا دمب فلتلل نايضلاف ننجت وأ قافن وأ دادترا لبق

 فلت يذلا نمضو يقابلاب ذفنأ ضعب فلتو عيض نإو « نايض الف عبيضتلا
 امنافنإ ىلإ لصي ال ىتح عيض نإو ) “ ثراولل ناك نإ يقابلا درو ذفنأ و

- ٦٨٠ - 



 اهذفنأ ثرإ ھیىرو ‘ نمض اهريغ ف وأ نونجك هتاذ ف هل ضراعب

 . . . . . . . . عيض ولو ثراولا

 وأ ى هنديو هلقع فعضل ذافنإلا هب قيطي ال مرهو ( نونجك هتاذ يف هل ضراعب

 لوان ام هبحاص نم لبقي ال ضرم وأ هؤرب ىجري ال هنمزأ ضرمو هندي فعضل

 مهدحاو وأ دوهشلا ةروريصك ( امهريغ يف وأ ) سرخ نإ كلذك و « ماذجك
 هَسَسَم رئاجك ءادألا لاح ربتعي نم لوقىلع ًامفاد وأ اعفن هسفنل "راج وأ اثراو

 نود ىوست وأ ى ثيش ىوست ال تناكو اهب ىصوأ ةكس نالطبو ذافنإ نم

 ناب ائيش ىوست ال قح عيضف ضورعب ىصوأ وأ ‘ صقانلا نمضيف ىوست ام

 نمضو « صقانلا نمضيف لبق ىوست ام نود اثيش ىوست وأ اهب ةلماعملا تلطب

 ثراولا يطعي : ليقو ى ةيصولا ذفنأو (نمض) رمسلا بناج نم صقنلا ناك نإ
 ملكتلا هنكمأو ذافنإلا هنكمي ملو نامضلا همزل اذإو ى ذفنيف هل هدريف نمض ام

 درلابرمأ وأ هب ىصوأ وأ هليك وتو ةفيلخلا رمأ زيجع دنع لكو وأ هب رمأ ذافنإلاب
 مل نإو ى ةمدقم ةبانكلاو ى لعف ةباتكلاب وأ ةراشإلاب هنكمأ نإو ى ثراولل

 هتثرو دري ليق هنأ تملع دقف تام نإو ى ثراولل لاملا ةمئاق در كلذ هنكمي

 ىنعمو ث هب صوي مل ولو نوذفني : ليقو ى ذافنإلب صوي مل نإ لوآلا ةثرول
 هديب لالا كلذ نكي م اهذافنإ ىلإ لصي ال قح عيض اذإ هنأ هناتض يف هنوك

 ص هل فالتإ فلت ىتح نافنإلا عييضت نأل فلت اذإ آدمتي مل ولو همرفيف ةنامألاك
 . ال : ليقو

 فلتل اببس ناك اذإ نكل (عيض ولو ثراولا اهنفنا نإ) ةفيلخلا (عىربو)
 فلت وأ فلتي مل نإو اههحو ىعرت منغلا كرتي نأ لثم ثراولل مرغ لاملا
 ىال : ليقو 0 مرغي : ليقف ناكمإلا دعب ذافنإلا رتخأ هنأ الإ هنم ببسالب
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 نمذخأي الو هيلع الو ثراولا فلح « ا"وَبآَف دوهشلا بلطف دحج نزو

 نم ثلثلا نود ايف اهلباقم ذخأ هل زوج و ى هدجو نإ هب ىصوملا الإ هلام

 . ذافنإلا ىلع ثراو الو مكاح هربجي الو ء تيملا لام

 اهتيدأت نم (اوباف) مهتداهش اودؤي نأ (دوهشلا بلطف ) ثراولا اه(دحج ناإو)

 بتاكلا طلغ اولاق نأب ةبوتكم تناك ولو ةداهش اتدنع نكت مل : اولاق وأ

 مل هنأ وأ ع كلذ نم ءيشب صوي مل هنأ (ثراولا فلح ) انيلع ر“وز وأ اتبلع

 كلذ وحنو ةفيلخ تسل كنأ وأ اذكب ال اذكب ىصوأ هنأ وأ ى اذك الإ صوي

 :يأ (هلام نم ذخاي الو) اوسن قح عيض نإ الإ ( هيلع الو ) هدوحج بسح
 ى اذك هنم جرخي نأ وأ ذفني نأ (هب ىصوملا) نيعملا ءيشلا (الإ) ثراولا لام
 هثاروم كرت يذلا هلامو هث"روم هكرت ام ريغ هل يذلا هلام ثراولا لامي دارأو

 هلباقم ذخأ هل زوجو ائيش ذخأي الف ائيش ذافنإلل يصوملا نمي م ولف (هدحو نإ)
 اهيفكي ام ال(تيملا لام نم ثلثلا نود)وأ ثلثلا وه ابف اهبونيوأ اهيفكي ام يأ
 هدجوو ائيش نيع نإ هنأ لوقلا اذه حاضيإ و؛ثراولا لام نم الو ثلثلا ىلع ةدايزب

 ةصولا يفكيام ذخأ نيعي مل نإو“ هتميقوأ هلثم ذخأ هدجي مل نإ و٤هذخأ ةفيلخلا

 الإ ذخأيالف ثلثلا ىلع ادئاز ذفني نأ هب ىصوملا ناك نإ و“ ثلثلا وأ ثلثلا نود
 ثراولا لام نم ذخأي هنإ ليقو يأ“كلذ ريغ ليقو:«ناويدلا» يف اولامت « ثلثلا
 فنصملا مالك رهاظو“هعنم هنأل يصوملا لام نم هذخأي ام يصوملا لام دجي مل نإ
 ذخأيالف هفلح اذإ:ليقو“لوق وهو“فيلحتلا دعب ذخأي هنأ «ناويدلا» حابيشأك
 . عويبلا باتك يف نالوقلا رم دقو « ذخأو فيلحتلا كرت ذخآلا ءاش نإف

 اذهو ( ذافنالا ىلع ثراو الو ) هوحن وأ (مكاح) ةفيلخلا يأ (هربهي الو)
 دي نم فلت ام ال دي نم فلت ام نمضي امنإ 1 اجلا نأ نم يل رم ام ىلع لدي امم
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 وه هدي يف ناك نإ هترضبب ذخؤيو اهذافنإ ثراولل زاج عيض نإو
 ةيصولا هيف لعج ام وأ ةكرتلا نأ هل ناب مث انامز عيض نإو ي ثراولا ال
 . ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ءانمأ هلام قحتسا وأ مارح

 نيمتملا تاعابتلاو نويدلا الإ : ليقو « نمضيف هللا نيبو هنيب ايف الإ ثراولا
 نالوقمدقتو مهقح اهباحصأ بلط نإ هربجي هوحنوأ مكاحلا نإف لاحلا يف اهباحصأ
 ءانيلإ لاملا د"دأرأ وأ ذفنأ : لوقي نأ ثراوللو ع هقتعب ىصوملا نيعملا دبعلا يف

 ثراولل زاج) ةفيلخلا (عتيض نإو)“يهنلاو رمآلا ريغ هبلع ءيش الف هكرت نإو
 ثراولا ذفنأ نإو ى ةفيلخلا عييضتب راذتعالا عم لدملاب مايقلا نم هنأل (اهذاغنإ

 ةفيلخلل رهق هيفو « كلذ ىلع ةنتفلا مايق رذحيو هلعف ىضم ةفيلخلا عيضي نأ لبق
 ةرضبب يأ ( هتوضمب ) ةفيلخلا ( ذخؤيو ) ى هل تلعج نإ ةرجأ تيوفتو هل امع
 وأ ثراولا لبق نم ( هدي يف ناك نإ )اهنيعي مل وأ يصوملا هنيع هب ىصوملا
 ةرذملاو“ ةفيلخلا العوه ذخأ ثراولا ديبناك نإ هنأ اك (ثراولا ال وه)يصولملا

 يف هيلإ مدق ولف ى ةرجشلاو ةلخنلا ليمو “ فولا هقاقشناو طئاحلا لْيَسَك

 نمضو هيف نمضي مل هيلإ مدقي مل نإو ‘ مكحلا يف نمض ةرضملا لزي ملف كلذ
 ذخؤي اذك و « نمضي مل هتافف عرسأف هيلإ مدق وأ ملع نإو ى ملع نإ هلا دنع

 . هديب ناك نم ةيادلاو دبملا ةرضمب

 اهعزن نإو ى ةرضملاب ةثرولا ذخأ ةفيلخلا نكي مل نإ : «ناويدلا» ينو
 فلتلا كلذ لباقي امم ءيش ةيصولا نم مهيلع سيلف مدقتلا دعب ةفيلخلا وأ ةثرولا

 ةيصولل نونماض مهف اوعيض نإ امأو « اوعيضي مل اذإ يقب امم ةيصولا نوذفنيو
 سيلف اوعيضي ملو للا لبق نم ةفآ هتباصأ نإ كلذك و ى ثلثلا نود اعم اهلك
 ناب مث انامز ) ذافنإلا ةفيلخلا ( عيض نإو ) اونمض اوعيض نإو “ ءيش مهيلع

 ءانمأب هلام قحتسا وأ مارح ةيصولا هيف ) تيملا ( لمج ام وأ ةكرتلا نأ هل
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 هيلع ردق مث هدي نم ءيشلا فلتأ نإو ء اهنم ثراولا ىلع الو هيلع الف
 نويدلا ةطاحإ هل ناب مث ةكرتلا نم ثرا ولا وأ وه اهذفنأ نإو س هنم ذفنأ

 ذافنإلا دعب هلام هنأ هل ناب نإو ء نمض ةنامأ هديب اهنوك وأ اهتمرح وأ اهي

 . ًايناث اهذفنأو ثراولا ىلع هب عجر هنم

 سيل ايف اهلعج هنأل ( اه ) ذافنإ ( نم ثراولا ىلع الو هيلع ) ءيش ( داف
 ايف فرصتلا زوجي ال هنآل اهذافنإ مهل زوجي ال لب اهب صوي مل هنأكف هل اكلم
 اذك و ص ةَبصولل نمض ءانمألا ريغب كلذ قحتسا نإو ى هكلام نذإ الب كلميال

 سنألا ملعي مل ولو نمض كلذ نم اهذفنأ نمو« كلذ ناب ىتح اوعض نإ ثراولا

 . نامضلا يف اطورشم سيل دمعلا

 وأ هلثم هيلإ عجر نإو ( هنم ذفنأ هيلع ردق مث هدي نم ءيشلا فلتأ نإو )

 هلإ هدربو ثراوال هدرب : ليقو ى ءيشلا كح ف ءيشلا لدب ذإ كلذكف هتميق

 نيع نإو ص يقابلا نم ذفنأ لاملا ضعب فلتف هب ىصوملا نيعي مل نإو ؛ ثراولا

 وأ وه اهذفنأ نإو ) “ هذفنأ هتميق وأ وه عجر نإو ى همزلي الف نيملا فلتف

 :يأ( اهتمرح وأ ) ةكرتلاب يأ ( اهب نويدلا ةطاحإ هل ناب مث ةكرتلا نم ثراولا
 نهر َك ةنامأ وحن وأ ( ةنامأ ) يصوملا ديب يأ( هديب انوك وأ ) ةكرتلا ةمرح

 هل نمو لاملا كلذ هل نم وهو ةكرتلا بحاصل ينعأ اهبحاصل ( نمض ) ةيراعو

 . ةنامألا

 لام يأ ( هلام ) هب ىصوملا : يأ ( هنأ هل ناب ) و ةفيلخلا اهذفنأ ( نإو )

 هيطعيف ( ثراولا ىلع ) هب ىصوملاب يأ ( هب عجر هنم ذافنالا دعب ) ةفيلخلا
 هريفل لوألا ذافنإلا هيزجي الو ( ايناث ) هب ( اهذفناو ) هتميق وأ هلثم ثراولا
 ةرم ةيصولا هب ذفني ثراولا ىلع عجرب امو مدقتملا فالخلا ىلع الإ هسفنل الو
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 وأ هتيصو يف هبتك نإ نيدلا لع ةفالخلا هتمزلو ، مكحلا يفال : ليقو
 ءال : ليقو « هتيصو يف اهبتك نإ هريغ اياصو اذكو س اضيا هيلع هفلختسا

 . ..... ...... .... .... . هدصق نإ الإ

 هسفن لام فلتأ يذلا وه هنأل هلام نم فلتأ ام لدد هسفنل هذخأي الو ةيناث
 ةيصو هنأل هايإ هتلوانم يف روذعم ثراولا نآل « ثراولا هلوان ولو ى هديب
 لام هنأ ملع ولف ع ةفيلخلا ينعأ « وه هيف فرصتف ةفيلخلا ديب اهلصأ وأ هث"روم
 . ثراولا ىلع عجو ( ال : ليقو ( 0 ملعأ هللاو “ هللا دنع نمض ههىني لو ةفيلخلا

 هيزجي ليقو ى ملمي مل ولو هسفن لامب ذفنأ دق هنأل ( مكحلا يف ) ايناث هب ذفنأ ام
 . ةقدص وأ ءانمأب هقحتسا نإ ةكرتلا نم ثراولا هل مرغيو تيملل لوألا ذافنالا

 هنإ:لاقو ( هتيصو يف ) هفلختسم ( هبتك نإ نيدلا ىلع ةفالخلا هتمزلو )
 نم جرخي امو ثلثلا نم جرخي امم هتيصو يف ام عيمج لمشيف “ يتيصو ىلع ةفلخ

 هتيصو يف هبتكي مل ولو ( اضيأ ) نيدلا ىلع يأ ( هيلع هفلختسا وأ ) “ لكلا
 ىلع ةفيلخ هنإ : هتيصو يف لاقو ى رتفد يف هبتك وأ هلهأ دنع ابوتكم ناك لب

 بتاك هل هبتك وأ « كلذ ىلع دهشأ وأ « ىلع قلا نويدلا ىلعو ى هذه ةصولا

 اهريغ يف نويدلا ىلعو اهيف ةيصولا ىلع هتفالخ بتك وأ هتيصو ريغ يف دوهشب
 تاعابتلا رئاسو هملع ةفلخ نكي مل نبالا ىلع هفلختسب مل نإو “ سكملا وأ

 اعربت هنع ذفنت نأ ىصوأ اذإ ( هريغ اياصو اذكو ) ى اهباحصأ نيعت اذإ نيدلاك

 ىصوأ دق هنأل يتيصو ىلع ةفيلخ هنإ : لاقو ( هتيسو يقو اهبتك نإ ) اناغ وأ

 وأ هتيصو رغ ق بتك نإ اذكو .ى هتيصو نم نف ًذقَست 'نأ نه

 ىلع ةفيلخ نوكي (ال : ليقو ) نيدلا يف افنآ رم ام دح ىلع كلذو دهشأ
 ( هدصق نإ الإ ) يتبصو ىلع ةفيلخ هنإ لاق ولو هتيصو يف ةبوتكملا هريغ اياصو
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 هملعو هنم ذفنيو هعدب ام ةكرتلا نم وأ هلام نهم ثر اولا هل عفد نإو لعلل

 ،هيلع عجري الف هب هيلع در مث هبيعب ربخي ملو هعابف ًابيعم

 نإ اضيأ هيلع هب عجريو ملعي مل نإ ثلثلا نود امب حصو

 . هعيضت الب درلا دعب هل فلت

 : لاق نأب هريغ ةيصوو هتيصو نم لكلا ىلع يأ ( لكلل ) ةفيلخ نوكي نأ

 ناك ام اهلك يتيصو ىلع ةفيلخ وأ دلجلا وأ ةقرولا هذه يف ام عيمج ىلع ةفيلخ وه
 ٠ كلذ وحن وأ يريغل ناكامو ل

 ليلدب تيملا اذه نم هثري مل ام دارأ ( هلام نم ثراولا هل عفد ناو )

 هعابف ابيعم ) ةفيلخلا كلذ ( هماعو هنم ذفنيو هعيبي ام ةكرتلا نم وأ ) : هلوق
 مدع دمعت نإ اتشاغ ثراولا دميو اطلغ وأ انايسن وأ ادمع ( هبيعب ربخي ملو
 دقو ةفيلخلا نمض نإف“اهيلع نامضلاف هملع عم ةفيلخلا يسن نإف بيعلاب رابخإلا

 ملعب ملع نإو “ يسنو ملع هنآل كحلا يف الو ثراولا ىلع هللا دنع عجري مل يسن
 ( هيلع عجر الف ) بيعلا ببسب يأ ( هب هيلع در مث ) اشاغ دعي مل ةفيلخلا

 ةفيلخلا ينعأ هنأل هيلإ هعفد نيح هبيعب ثراولا ملع ولو ءيشب ثراولا ىلع يأ

 دعب ثلثلا ىلع دئازب وأ ةيصولا هيلإ جاتحت ام رثكأب هعاب نإو ى اضيأ ملع دق

 ثلثلا وه ( امب ) ثراولا ىلع عوجرلا ( حصو ) ع ثراولل دثازلاف بيعلاب درلا
 اذك و ع بيعلاب هعوجرب صقنف بيعلاب ةفيلخلا كلذ ( ملعي مل نإ ثلثلا نود ) وأ
 . لاق اك عييضت الب بيعلاب درلا دعب فلت نإ

 نإ اضيأ ) ثراولا ىلع يأ ( هيلع ) ثلثلاب يأ ( هب ) ةفيلخلا ( عجربو )

 نيح بيعلاب ملمي ملو ( هعييضت الب) بيعلاب ( درلا دعب ) هنم يأ ( هل فلت
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 هذخال لحب الو > هبرك وأ هنهرب وأ هريغب الو > هب ىصوملاب ع هتني الو

 عجريو ب ةيصو هوملع نإ هءانعو هفلت و هصقن اونمضو كلذ ىلع هنم

 . هيلع كرديو « هوفلتا نإ هسفن نم مرغ نإ مهيلع

 هلعج ى هنيعي مل وأ ىصوملا هنيع ( هب ىصوملاب ) ةفيلخلا ( عفتني الو ) « عيبلا
 الو ص تارّيفتلا نم ام آربيغت ( هريغب الو ) ‘ ثراولا هلمج وأ ةفيلخلا دي يف

 ( هيركي وأ هنهري وأ ) ةلهم نيعب هربعي الو ‘ خسنلا ضعب يف اك ةراعإ هريعي
 وأ ةافنإلا الإ فرصتلا نم ام افرصت هيف فرصتي الو هب ًاعفتنم رمأي وأ هبه وأ
 الو هسفنل كلذ ريغ وأ ءاركإلا وأ نهرلا وأ رييغتلا هيف لعفي ال ذافنالل هعيب

 يأ ( هذخأل ) ذخآلا ( لحي الو ) ‘ ثراولا اذك و هب ىصوملا ةعفنمل الو هربفل
 نم اذك و ثراولا نم يأ ( هنم ) ةفيلخلا ريغ هذخآ ناسنإ وأ هذخآ ى ةفيلا
 ( اونمضو ) ‘ كلذ ىلع ءاطعإلا ثراولل لحي ال اذك و ى ( كلذ ىلع ) يصوملا

 اورمأ وأ هب اوعفتناف ( ةيصو هودع نإ .ءانعو هفلتو هصقن ) ةثرولا يأ
 ىلع هايإ هوطعأ وأ هفالتإب اورمأ وأ عافتنالا ىلع ةفيلخلا هوطعأ وأ اعفتنم

 نم هي عفتنا وأ هفلتأ نم ملع نإو ث ةيصولا يف لمجي اونمض امو هوفلتأ فالتإلا
 ناك نإ الإ ملعب مل نا اك هيلع نايض الف مهاضر وأ مهرمأب هريغ وأ ةفيلخ

 حصيو “ نمضي الف ملع ريغ ىلع وأ نمضي ملع ىلع كلذ هيف لعف نمف هنيع يصولا
 نيمولعملا ريعتسملاو نهترملاو ع يرتكملل اونمض ريمضو ةفيلخلل هنم ءاه عوجر

 : هلوقل نيعتم اذه نأ نيبت مث يركيو نهريو ةلمهملا نيعلاب ناك نإ ريعي" نم
 . رم اك ةلعلاو ءانعلا ثراولل نإف : ةءانعو

 ( نم مرغ نإ ) ءالؤه نم هب عفتنا نم ىلع ( مهيلع ) ةفيلخلا ( عجريو )
 هيلع كرديو ( ي رك ] و أ هل نهر وأ هل ريعأ نم ي ] ) هوفاتأ نإ هسفن ) لام
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 يف هل هاضق نإ ال هنم ذفني هدي يف هلعج نإ هب عفتنا' ام ءانع ثراولا
 . هللا دنع هب عافتنا هل لحي الو « هديب تيملا هكرت وأ ةيصولا

 (هنم ذفني هدي يف هلعج نإ)دسفأ وأ لك أ ام ةميقو (هب عفتنا اص ءانع ثراولا
 ايف اذه ذخ : هل لاق يأ (ةيصولا يف هل هاضق نإ ال) ى هنيمي مل وأ يصوملا هنع

 هيطعي نأ امإ ذئنيحف يصوملا هنيعي مل اذإ روصتي ءاضقلا اذهو ةيصولا نم انمزل

 كلم نم جرخ هذفنأ ءزج لكف ذفني ىتح ثراولا كلم ىلع قاب وهو هنم ذفنيل
 دارأ ول هنأل لكأ وأ عبضام هيلع ثراولا كرديف ةيصولا متت ىتح ثراولا

 ىلع هيطعي نأ اماو ى هلمفك كلذب هرمأو رخآ ائيش هاطعأو هنم هدرل ثراولا

 هدي يف تيملا لمعي وأ هنيد ىضق نمك ةيصولا نم هب قلعتي امو هنم يًربتلا
 كردي الو “ هعيض وأ هلكأ وأ هب عفتنا ام مكحلا يف ةفيلخلا نمضي ال ذئنيح
 تيملا هكرت وأ ) ةيصولا هل هاضق نإ ال « لاق اك محلا يف كلذ ثراولا هيلع

 ى كلا يف نمضي الف ةفيلخلا لام هنأك راص ءاضق ةفيلخلل اوضق اذإو ( هديب

 هيلعو اهنم ءاضقلا يف رصق نم ىلعف صقن نإو « ثراوللف ةيصولا ىلع داز نإو
 هعيضتالو هلكأ الو ( هللا دنع هب عافتنا هل لحي الو ) : لاق اك للا دنع نامضلا
 . ملعأ هللاو كلذب رمآلا الو
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 باب

 ص تيملا ال هيلإ عفدلاب ثراولاو ةفيلخلا اهذفنأ نإ لكلا ءىرب

 : ءانمأ داهشإ و نيمأ فالختساب ءىرب : ليقو

 باب

 ةيصولا ذافنإ يف

 ثراولا وأ ( ةفيلخلا اهذفنأ نإ ) يصوملاو ثراولاو ةفيلخلا ( لكلا ءىرب )

 ص ذفني مل وأ ةفيلخلا ذفنأ هديب لاملا ناك نإ عفدلاب أربي ثراولا نكل امهريغ وأ

 :هلوقب كلذ ضعب ىلإ فنصملا راشأو ةفيلخلا ديب تيملا هلعج نإ عفد الب ءىربو

 عفد (هيلإ عفدلاب) و تيملا نم ةفيلخلا دي ين لاملا لعجب (ثراولا) ءىرب ( و )
 ديب لاملا لمجو فلختسا ولو أربي ال هنإف (تيحلا ال) ةفيلخلا ىلإ يأ هيلإ لاملا
 ذفنتقح ءانمأ ةفيلخلا ديبلعجحي منإ ةثرولا وأ ةفيلخلاو دوهشلاتناك ولو ةفيلخلا
 داهشإو نيمأ فالختساب غىرب :ليقو) ءانمأ ريغ اوناك ولو ءىرب تذفنأاذإف

 ءاصيإب برقألا ةيصو يف أربي تيملا نأ يف فالخ الو « ذفنت مل ولو ( ءانمأ
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 برقألا ةيصو ذفني نأ دجيال هنآل ةفالخلا لبق اذإ نيمآلا فالختساو برقأل
 الو هتوم دعب برقألا نم يردي ال ذإ ذافنإلا ال ءاصيإلا هبلع بجي هنأل هتايح ىف

 ةثرولاىلع ةيصولا هتءارقب ال ةيدعتلا يف الإ هتابحيف هل ةقاط ال امب هتوم دعب ذخؤي
 نإ :ليقو اهب نوموقي ال مهلعلف مهسفنأل لاملا نوآرجي مهنأل اهب مهايإ هئاصيإو
 ى ذفنت مل ولو ءىرب ادحاو ولو انيمأ مهضعب وأ ءانمأ مهو مهل اهنيبو مهاصوأ

 ءاصيإل! زاوجل ذفنت مل وأ ءانمأ ريغ ولو مهل اهنايبو مهايإ هئاصيإب ءىرب : ليقو
 أربي مل ءانمألا ريغ دهشأ وأ سكملا وأ ءانمأ دهشي ملو انيمأ فلختسانإو « هل
 . ءىرب ءانمآلا دهشأ اذإ : لىقو ى ذفنت ىتح

 : ليقف ةيآلا 4 '١١هعحمم ام دعب هلدب نمف ظ ىلاعت للا لاق : ي رثألا , يفو

 نويدلا يف ليق دق معن : هللا همحر ديعس وبأ لاق ى تيملا أربيو ةيصولا ينمي
 يف كلذ : لبقو « ناكمإلا دنع نيتقث دهشأو ةقث ىلإ ىصوأ اذإ كلذو اياصولاو

 هللا قوقحو سانلا قوقح هيلع نمو ى ملسي ىتح نيدلا يف أربي الو ةمسرلا

 لهف نيش كنم ذخآ الو كنع ىضقأ انأ : ةقث هل لاقف ةيصولا دارأو رضتحاو
 أزجأ كلذب ةقثلا هدعو اذإ :ليقف ؟ هب ةيصولا هيلع بجحت الو كلذب تيملا ملسي
 ءاصيإلا هل ريتخاو « هب ىصوأ الإو هنع هاضق نإف كلذب هيصوي : ليقو “ هنع
 ةسصولايف فالخةسالا زوجي : هللا مهمحر ركب نبا د نب دمحأ خيشلا لاقو ى هب
 لمعي ال امو لمهي امب فراملا نيمآلا الإ فلختسينأ هل يغبنيال نكل و سانلا عيمجب
 : لوقي نم ءاملعلا نم نأل كل ذب ملعلا لهأ لآسيلف ملعي مل نإو ، ةيصولا ذافنإ يف
 ناك اذإ : لوقي نم مهنمو ‘ اهنم ءىرب هنأ هتيصو ىلع نيمألا فلختسا اذإ

 )١( ةرقبلا ةروس : ١٨١ .
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 الإ هتقفن ايهتمزل نم الو املافطأ الو اهتفيلخ الو اهنم ثراولا ذخأي الو

 . . ءهيوبأل ءاطعإ هل زوجو « ةفيلخلل كلذ تيملا زاجأ نإ

 هلك اذه يف ةحصلاو ث اهنم أربيو هتيصوب مهربخيلو يصويلف هدنع ءانمأ هتثرو

 نعمألا نكلو هريغ وأ نيمألا فلختسا ى هتيصو ذفنت مل ام اهنم أربي ال هنأ

 . كلذ ريغ يف هيمع ةبجاولا ضورفلا عضي سيل هنآل ى لاح لك ىلع لضفأ
 (هتقفن ايهتمزل نم الو ايافطأ الو اهتفيلخ الو اهنم ثراولا ذخاي الو )

 بعتيو "دكي ناكف هتقفن ايهمزلت نم امأ و هجاوزأ الو هناقفني اناك نإ : ليقو

 ةيصوو هتاكز ناسنإلا يطعي نأ يدنع زوجيو « هيطعي نأ هلف هقفني ملف ربصيو

 [نكسم دحم ال وأ “قولخلل وأ قلاخلل نيد هيلع ناك نإ هقفني نم هتصوو هربغ

 ( ةفيلخال كلذ تيملا زاجأ نإ الإ ) ى هقفني نم ىلع هك ردي ال ام كلذ ريغ'وأ
 ءاطعإ هل ز وجو) ى امهريغو هجوزو هدلول يطعيو سانلا حم ه هسفنل ذخأي هنإف

 < هبطعي نأ ةفيلخلل نإف ثراولل ءاطعإلا زاجأ نإ اذك و همأو هبأ ) هيوبأل

 ثراولل حصي ال : ليقو ى ذخأي نأ تراولل زاجأ وأ ثراولا هن"ومي نم اذك و

 ذخأي نأ ثراولل زوجي : ليقو ث ثراولل ةيصو ال هنأل هل زاجأ ولو

 ىطعاف قيرفتلاب ىصوأ اذإو ى اضيأ " هيطعيو رم اك هل صوي مل ولو هسفنل
 ى قيرفتلا لصح دق هنآل ةقراشملا ضعب معز يف ذخأي نأ هلف ناسنإل ةفيلخلا

 وأ “ ءارقفلا ىلع يقابلا قرفو تئش ام اهنم ذخ : لاقو مهارد هاطعأ نإو

 : لاق نإ الإ ءاش ام ذخأ اريقف ناك نإف « كلذك قرفو ذخف مهل اهنإ : هل لاق
 ذخو مهاردلا هذه ذخ : هل لاق نإو ث ةنس هلايعو هينغي ام ذخأيف ى ةاكز اهنإ

 نأ هلف ةاكزلا نم الو مهل اهنإ لقي ملو ينغ وهو مهيلع اهتيقب قرفو تثش ام اهنم
 اهنم ذخ : لاق نإو ى قرفي ايف الو ى هيف هيلع ةدح الو ءاش ام اهنم ذخأي
 . اهلك اهذخأ هلف تئش ام
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 الو اهنم هل يطعي الو { رخآ نود "لك ذفني الف اعم نينثا فلختسا نإو

 اقلطم لكلا زوجو « هبانم نمض الإو « هل زاجأ نإ الإ هنومب نمل

 ذفني الف ) دحا و ةفيلخ ةلزنمب مهلعجو رثكأ وأ ( اعم نينثا فلختسا نإو )

 ( هن"ومي نمل الو اهنم ) رخآلل يأ ( هل ) دحاو لك ( يطعي الو رخآ نود "لك
 هدحو ذافنإلا نم لعف ام رخآلا كلذ ( هل زاجأ نإ الإ ) لفطك رخآلا كلذ

 مهلعجي نأب كلذ تيملا هل زاجأ وأ سانلا رئاس يطعيو ذفني نأ زاجأ وأ
 ىرأ راتخا دق نوكيف هلعف زاج مهدحأ ذفنأ نإو : لوقي مث ادحاو ةفيلخ

 نأ مهدحأ زيجي نأ امأو « زاج امهدحأ ذفنأ نإ نكل ى ذافنإلا يف اعم اوعمتجي
 هيطعي نأ وأ وه هلفطكل يطعي نأ وأ ذخأي نأ وأ؛هسفن لفطل ذفني يذلا يطعي

 نود لك ذفني الف : هلوق ىلإ دئاع ءانثتسإلاف زاجأ ولو زوجي الو ى ديفي الف وه
 نمض ) ذافنإلا نم لعف ام الو هدحو ذقني نأ رخآلا هل زجي ( الإو ) رخآ

 هذفنأو هذخأ هاطعأ و هنمض اذإفءذافنإلا هل زجي مل يذلا رخآلا بانم يأ (هبانم

 صصلاب اهىلعهذفنأ و اهيلعهصصاح اهلك اهذفنأ نإو“ذفنت مل يذلا ةيصولايف وه

 [زيد ناك ام الإ نمض ام هل ةدرب نأ هاطعأ نم ىلع الوأ ذفنأ يذلا كردي الو

 وأ لوآلا هنم در ام رخآلا هل يطعيو « رخآلا بانم هنم درب هنإف دوجوم نيعتم

 يطعيو رخآلا هيطعي وأ هسفنل ثراولا ذخأي نأ ( اقلطم لكلا زوجو ) ثهلثم

 7 ع ثراولا هيطعي وأ ةفيلخلا ذخأيو هقفني نمو هيوبأو هلفطو هجوزل

 نم لك يطعيو “ اضيأ ثراولا مهيطعيو هقفني نمو هيوبأو هلفطو هجوزل ةفيلخلا

 هجوزو هيوبأو هلفطك رخآلا هنومي نم رخآلل دحاولا ةفيلخلا ةلزنم ةلزنملا فئالخلا
 ص دحاو ةفيلخك يصوملا مهلعج هنأ عم هدحو ةيصولا عيمج دحاو لك ذفنيو

 الو تيملا ةيصو ىلع مهذافنإب داز ام اونمض ددعتم وأ مهنم لك ذفنأ اذإ نكل

 ول ذإ كلذ يف رخآلا ثراوال قحال هنأ زاوجلا هجوو ى ذفني ل نم ىلع نامض
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 الو هقيفر هبقترا نج وأ اهدحأ باغ نإو ء كلذ نع تيملا مههني مل نإ

 اهفصن هلو هدحو اهبلط نإ ثراولا ىلع اهكردي

 ثراولا عنم ديفي الف هلاح ىلع ةيصو وه لب اثاريم كلذ عجري مل ثراولا هعنم

 ةيصولا نم ذخأي نأب ثراولل يصوي نأ يصوملل حصف“هل ىصوملا رخآلا ثراولا
 ولو ‘ثراولل ءاصيإلا زوجي ال : ليق هنأ اثاريم عجرب ال هنأ عم عنملا هجو لعلو

 زاجأ نإ الإ ثراولل ةيصو ال : ثيدحلا يف نأل فيعض وهو ثراولا زاجأ
 مهاهن ام اولمف نإ اونمض مهابن نإو “ ( كلذ نع تيملا مههني مل نإ ) ةثرولا
 تارافكلا نم ذخأي نأ ثراولل ىصوأ اذإو ‘ نمض مهضعب هلعف نإو ى هنع

 كلذ ثبثي - ليقو “ ثراول ةيصو ال ذإ كلذ هل سيل : ليقف هريغك اهريغو
 . هذخأي مل نإ مهريغ هذخاي ناب اثاريم عجري ال هنأل هل

 وأ ( "نئج "وأ ) يصوملا توم دمب ولو مهدحأ وأ ( امهدحأ باغ ناو )

 وأ ال مأ.هديب لاملا ناك ( هقيفر هبقترا )“هلاوز ىجري ذافنإلا نم عنام هي لح
 وحنو ى ةقافإب نونجلا وأ 0 مودقي ةبيغلا وهو عناملا لوزي ىتح قيفرلا ديب ناك

 جتحي لوألا ىلعو ى هبقترب الو « لكلا : ليقو ى هفصن ذفني : ليقو « كلذ
 جتحا ملعي مل هنكل هدعب باغ وأ توملا لبق ابئاغ نأك وأ دعب باغ ناف ى هيلع

 ( اهكردي الو ) لكلا : ليقو ص همهس ذفنأ ىيأ نإف ى ذافنإلل مدقيل هيلع
 ذافنإلا نأل ( هدحو اهبلط نإ ثراولا ىلع ) ددمتم وأ مهدحأ وأ امهدحأ

 ناك نإ اهثلثو نانثا ناك نإ ثراولا ىلع هك ردي ( اهفصن هلو ) هدحو هل سيل

 ىلع همهس كردي ال هنأ يدنع يذلاو ى اذكهو ةعبرأ ناك نإ اهعبرو ةئالث

 مل وأ هيلع جتحاو ىبأ نإ الإ ادحاو ةفيلخ تيملا اهلعج اذإ هذفني الو ثراولا
 . ٥ ذ افن ا نكع
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 نإ هيلع نامضالو ى هتمسق تنكمأ ايف فصنلا ذفنأ هبحاص دحج نإو

 نإو ، هيلإ لصو نإ لكلا ةافنإ هل زوجو « هبحاص مزلو لاملا فلت
 هلعف هبحاصل زاجأ نإ هىربو ذافنإلا همزل دحاجلا بات

 د وحجملل نايب الو هعم ةفىلخ نوكي نأ (هبحاص) امهدحأ (دحج نإو)

 نكمت مل ايف ال ص ةاكزلاو ةرافكلاك (هتمسق تنكمأ ايف فصنلا ) دوحجلا (ذفنأ)

 كلذو ى زاج هلك ذفنأ ولف هءزج ذفني ال هنإف ى اقفتي ىقح قتعلاو جحلاك هتمسق

 ناك اذإ هيلإ لصوت امو :هبيصن ذافنإ هل غاسف هدحاج عم ةفيلخ هنأب ملاع هنال
 يأ (هيلع نايض الو) ى هبيصن دوحجلا ذفنأ ادعاصف ةثالث اوناك نإو ى آدوحج

 اهعمضنإ الإ هل ةندب الو ادوحجم ناك ذإ روذعم هنآل (لاملا فلت نإ)دوحملا ىلع

 ( هل زوجو ) دحاجلا وهو ( هبحاص ) نابضلا (مزلو) “ هدحاجك نامضلا هيلعف
 هيلإ لصي ملو فصنلا ذافنإ هل نأل ( هيلإ لصو نإ لكلا ذافنإ ) دوحجملل يأ
 طقف هتئزجت نم عنمي امنإو قتعلاو جحلاك ةمسقلا لبقي ال ام ولو هل هريغ دوحجل

 . هلك هذافنإ نم ال لوقلا اذه ىلع

 اهذافنإ :لاقب دق لب هلام نم هبيصن ذافنإ (ذافنإلا همزل دحاجلا بات نإو)
 ءاهلك دوحجلا اهذفنأ ولو اهلك اهف ذافنإلا هتبوتو رخآلا ذفنأ ىتحلطع اذإ اهلك

 زاجأ نإ ءىربو ) ى ءيش اهنم يقب نإ ةكرتلا نم يقابلا ذفنأ اهضعب ذفنأ نإو
 ل وأ ةكرتلا نم ذفنأ امل همَرغ نإو ى همرفي ملو (هلعف) ةبوتلا دعب (هبحاصل
 دحج : هلوقب ديرب نأ لمتحيو « ذفنيلف أربي مل هلام نم ذفنأ ام هل نمضي

 تنأ لب ةفيلخ تسل : لاق نأب ةفيلخ نوكي نأ هبحاصل دحج هنأ هبحاص

 بحاص عفر زوجيو « ةفيلخ انأ تسل : هلوق ىلع رصتقا وأ « كدحو ةفيلخ

 ذئنيحو ى دحاو هلبق لاتحالاو اذه ىنعمو:‘ هسفن نع ةفالخلا هبحاص دحج :ىأ
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 نإ و طقف مهبانم نيرخآلا مزلي اهنم هبانم ةثرولا ضعب دحج نإ اذكو

 مهل دريو بوتي قحف الا و ةكرتلا نم ناك ن نإ دحاجلا ھىرب اهوذفنأ

 > هبانم نم مهيلع الف تروذفلملا هثروو بتي ملو ترام نإو ‘ هبانه

 يف هيلع نايض الو فصنلا ذافنإ هسفنل ةفالخلا دحجي مل يذلا رخآلا ىلع نوكي

 زوجو هسفنل ةفالخلا دحج ىذلا ىلع رخآلا فصنلا نامض لب رخآلا فصنلا

 هسفنل ةفالخلا دحج يذلا بات نإو « هيلإ لصو نإ لكلا ذافنإ دحجي مل يذلا
 . هلعف زاجأ و اهلك ةيصولا دحج مل يذلا هبحاص ذقنأ نإ ءىربو ى ذاقنإلا همزل

 اثراو نوكي نأ دحج هنأ ىنعمب (اهنم هبانم ةثرولا ضعب دحج نإ اذكو)
 اك هنم هبانل دوحج كلذ هدوحجو ص هيلع نايب الو اهضعب و أ اهلك دحج وأ

 بانم يقبو ( طقف مهبانم نيرخآلا مزلي ) ىهنم هبانمل رارقإ كلذب هرارقإ نأ

 نم هتلصح سفن نم ( دحاجلا عىرب ) اهلك ( اهوذفنا نإو ) “ هتمذ ي دحاجلا
 وهو دوحجلا بنذ هيلع يقبو (ةكرتلا نم) ذافنإلا (ناك نإ) اهانمضو ةيصولا
 اهسفن اهنم أربي سيلم(ف) ةكرتلا نم ذافنإلا نكي (الإو) ىهنم ةبوتلا همزلت ةريبك
 هوضاقي وأ ( هبانم مهف دريو ) بنذلا نم (بوتي ىتح) بنذلا هتفراقم نم الو
 ملو هوضاقي ملو هبانم مهل درب ملف (بتي لو تام نإو) ى "لح يف هولعجي وأ
 نم اذك و ى مهلام نم اهلك اهوذفنأ نيذلا (نوذفنملا هثروو) “ لح يف هولعجي
 تيملا نم هثرو ام اوثروو مهلام نم اوذفنأ اذإ ايف مالكلا نكل « لوألا لام

 هيات ام مهلو ى هثرو ام نوثري ى (هبانم نم مهيلع) ءيش (الف) هومسقو لوآلا

 ذافنإ اوديعي نأ مهمزلي الو . ثرإ يقابلاو ى هلام نم امرغ ةيصولا ذافنإ نم
 لاملا راصو ًاميمج اهوذفنأ دق مهنأل كلذو هوذفنأو دحجف ذافنإلا نم همزل ام

 اوذفني نأ مهمزلي هنإف هوثروف تامو هبانم الإ اهوذفنأ نإ امأو ى مهيلإ هلك
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 ,لك لعف زاج اهقرف نإو « اهنم هبنم مهيلع در هيف مهريغ مهكراش نإو
 . . اهنم نكمأ ام امسقو

 رم دقو ى ةيصولا هيفو هنم ثرو ام نوثرب الف تيملا ةيصو اوققحت مهنأل هبانم

 . دوحجلا ناك اذإ اجس الو لكؤي ال ةيصولا هيف يذلا لاملا نأ

 (اهنم هبانم مهيلع در) يناثلا تيملا ثرإ يف يأ (هيف مهريغ مهكراش نإو)
 اومسق مهل در اذإو ى ةيصولا هب تقلعت ام ثرإ هل حصي ال ذإ ةيصولا نم يأ

 هريغب وأ مهل در امب اوذفنأ هبانم ريغ اوذفنأ نإو ى اهلك اهوذفنأ ذإ مهل در ام

 نإو ) ‘ بتي مل هنآل هللا دنع هلك كلذ نم ءيش وه هيفكي الو ى دب الو هبانم

 دحاولك ذفنأ ول ثيحي لقتسم ةفيلخ ايهنم الك لعج نأب نيتفيلخلا يأ ( مهقرف
 فلختسا لصف وأ مالك دعبو ى ادحاو فلختسا وأ كلذب حرص ى زاجل اههنم

 العف نإو “ نمض رخآلا هلعف ام دمي ائيش ايهنم لعف نمو « (لك لعف زاج) رخآ
 (اهنمنكمأ ام اّسقة) ايهقرف اذإ( و)“اعم افلتأ ام فصن اتمخ ادحاو ائيش اعم

 زاجأف ذفنأ وأ ذفنأف رخآلل امهدحأ زاجأ نإو “ نكم مل ام ىلع اقفتاو همسق

 ىصوملا نم وأ ةكرتلا نم ذفنأ ام فصن ذفنملا مرغ رخآلا زجي مل نإو « كلذ أزجأ

 . هذخأو هلام نم ذفنأ وأ رخآلا هب ذفنأ و هب

 مهتلمج ام مهدحأل لعجي ملو رثكأ وأ نببصولا ىلإ ىصوأ نم : «رثآلا يفو

 تإ ثلث!! ذفني نأ لكل : ليقو ‘ مهترضح وأ مهيأرب الإ ذفني نأ هل سيلف
 يف دحاولا رمأ زوجيو « هل ناك مهلام لكل لعج نإو ى اذكهو هثالث اوناك

 مل لعج نإو ى لكلا نع فرصتلا ناك هؤايصوأ مهنأ الإ لقي مل نإو ى كلذ

 فصن ناك نايصولا فلتخا نإو ؛ لطب مهدحأ تامف هب ىصوأ ابف قيدصتلا
 ةزاجإ يفو اضارت نإ الإ امهدحأ ال امهريغ هلع نانمأتسي: لىقوس لك دنع لاملا
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 . . هءنيمأ هدنع ناكنإ الإ هبحاص دنع هبانماههدحأ عضي الو

 زيجمف رخآلا اهدحأ ىصوأ نإو . نالوق هيف هيلإ يصوأ ايف يصولا ءاصيإ
 مقي نأ مكاحلا رمأي هعنامو لكلا يف يصو ايهنم ابلا نإ : لوقي يصولا ءاصيإ
 زوجحم الو رخآ هناكم ماقأ امهدحأ تان نيلجر ىلإ ىصوأ نمو ‘ الىك و هعم

 الإ ال : ليقو ى اهدحأ باغ ول نإ هنم دبال ايف الإ هدحو امهدحأ فرصت

 ك امهوحن وأ سبلم وأ لكأم ىلإ ماتيألا جايتحاك كلذو مكاحلا وأ رخآلا نذإب
 نمو “ ىصوأ امك ناك هيلإ ةيصولاف نالف مدقي نأ ىلإ يصو نالف : لاق نمو
 امهدهاش و ايهتيم نع ايهنحو امل هلعج ام هتيصو يف اهنم لكلو نييصو لعج

 الإ ايل ةجح الف كلذ ايل لمجي م نإو ى هيلع تبث تباث ظفلب امبئاغ نع
 هب ماق نإو “ حصأ .لوألاو ى فصنلا ذافنإ يف ةجح لكل : لبقو “ امهرضحمب
 لكلاب موقي نأ "يحالف ايهدحأ تام نإو ى اعامجإ زاج رخآلا رمأب ايهدحأ

 ء هصم اليكو ةعامجلا وأ مكاحلا هل ماقأ نإ الإ ال : ليقو ى ايل لعجي مل ولو
 ريخآلاو حصأ طسوألاو طوحأ لوألاو أزجتي امع فصنلا ذافنإ هل : ليقو
 يل زاج ام مكل تزجأ وأ ءايصوألل ام كل تزجأ : هئايصوأل لاق نإو « زئاج

 لكل تزجأ : لاق نإو ى مهأر نعالإ اهذافنإ مهدحأل زجي مل كل هزيجأ نأ

 زجي مل اقفتي ملو نيلجرل ىصوأ نمو ى لكل زاج ذافنإلا نم مكمي ام كنم
 الام لكل لعج نإ الإ هيف اهكارتشال رخآلا كرتو فصنلا ذافنإ امهدحأل
 ىلع اهتداهش تدر اهعم ثلاث ىلإ ىصوأ هنأ ادهش نإو ى هيلع ردق ام لك ذفنيف

 . اهعم ماجحلا هلخديو ثلاثلا

 ايسقي مل اذإ لكلا الو امسق اذإ ( هبحاص دنع هبانم امهدحأ عضي الو )

 هدنع ناك نإ الإ ) « ةدح ىلع ةفيلخ ايهنم لك ناك وأ ادحاو ةفيلخ اناك ءاوس

 ىلع رخآلا فصنلا يقبو ةيصولا هب ذفنأو هبانم نمض فلتو لعف نإو ى ( انيما
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 الب مهدحأ ةبون يف فلت نإ مهيلع الو « بونلاب مسقي ال ام نوزرعيو
 نيمأ ريغ نإو ء عيضي مل نإ ةبونب ال هدنع كرت نم ىلع الو « هعييضت
 > قلطم اهدحأ دنع هعضو ي صخر و 0 هدنع هكرات هنمعضو

 ءاج امب فلتف هدنع هعضو نإ امأو “ ىدعت وأ همض اذإ كلذو هدنع فلت نم

 دنع هعضو ذإ هفصن نامض هعضاو ىلع : لبقف "دمت الو عييضت الب هللا لبق نم
 ص لا لبق نم ءاج امب تتام ولو اهنمضي ةاش قرس نم نأ اك “هيلع نمؤي ال نم

 . هدنع عوضوملا ببسب فلتب مل نإ عضاولا ىلع نامض ال : ليقو

 دحاو لكل ةبونلاو « زرحيب قلعتم (بونلاب مسقي ال ام نوزرحيو)
 ةب ون يف فلت نإ مهيلع ) نامض (الو) هريغ وأ ثلث وأ فصن نم هثاريم رادق

 نإ تيملل نونمضي نكل ةبون ريغب ( هدنع كرت نم ىلع الو هعييضت الب مدحأ

 يصوملا ىلع عئاض وهو ( نيمأ ريغ نإو « عيضي مل نإ ةبونب ال ) ذافنإلا اوعيض

 نم نيدلاو ى ذفني ام ثلثلا نم نوديزي ذإ نيعي مل نإ ثراولا ىلعو هنيع نإ
 عاضف يفكي ام ةرم لوأ هوطعأ نإ ثلثلا نم نوديزب ال : ليقو ى لكلا

 يذلا عيض نإو “ ثلثلا عسو دقو يفكي ال ام اوطعأ نإ طقف ةيقبلا نوديزيو

 ىلع نامض الو ةبون الب نيمألا ريغ دنع :يأ (هدنع هكرات هنمضو)“ هلك هنمض هدنع

 ةبون الب هلك ( هعضو يف صخرو ) عيضي مل ذإ نيمأ ريغ ولو هدنع عاض يذلا
 لعج دق تيملانأل « اهنودب وأ ةبونلاب نيمأ ريغ وأ انيمأ (اقلطم امهدحأ دنع)

 وه نمض عيض نإو ى هبلع الو هريغ ىلع نامض الف عاض نإف كلذ لإ لبسلا هل

 عيمج يف نيتيفلخلا يف مالكلاك مهيف مالكلا آةدعاصف ثالثلا فئالخلاو هريغ ال
 . لئاسملا
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 نايبب الإ هتايح يف انثراو وأ نحن اهانذفنأ : اولاق نإ ةثرولاب لغتشي الو

 . . . . .. .. .. .. هكنمأاونوكيملنل

 انثاروم توم دعب (نحن اهاننفنا : اولاق نإ ةثرولاب) ةفيلخلا (لفتشي الو)
 ( ءانمأ اونوكي مث نإ نايبب الإ هتايح يف ) انثروم يأ (انثراو) اهذفنأ (وأ)

 حص ولو اهذافنإ ضرف هنع لوزي ال : ليقو ى مهلوق ءازجأ ءانمأ اوناك نإو

 دهش وأ ةلطاب اهنأ وأ اهذافنإ داعي ال اهنأ دهشأ نإ الإ هتايح يف اهذفنأ هنأ نايبب

 مهنال اهوذفنأ مهنأ ةثرولا لوق يزجمال هنأ يدنع يذلاو ى كلذب ةثرولا

 . عفنلا نوبلجيو مهسفنأ نع كلذب رضلا نوعفدي

 ةبقرلا كلت يف ةفيلخلا ةثرولا دحجف ةبقرلا هذه قتعب تىملا ىصوأ نإو

 ةثرولا ماةدق اهقتعىلف دوهشلا هل نكي مل نإو ى اهقتعيف دوهشلا رضحي ةفلخلا نإف

 انالف ن : لاق نإو ى فالتخا اهيفف اوملعي مل نإو “.ةيصولاب ةثرولا ملع نإ

 ى انيمأ ناك نإ الإ ذخاي الف ائيش اهنم كيلع قفنا اذإف هتيصو ىلع ينفلختسا

 هعيبي نأ ةفيلخلل زئاجف ةفيلخلا دي يف هلعجو ةبصولل هلام نم تيملا ىمس ام لكو

 الإ هعيبي ال هنإف لصألا الخ ام ةثرولا ىلإ كلذ يف جاتحي الو‘ ةيصولا هنم ذفنيو

 ىصوأ نإ : لوقي نم ءاملعلا نمو “ زاج مهنذإ ريغي هعاب نإو ى ةثرولا نذإب

 هتفصب افورعم ناك ام وأ نزوب وأ لاكي ام عيمجب وأ مهاردلاب وأ ريناندلا
 اومفد ام الإ هريغ نم ذخأي الو ذفنيو سنجلا كلذ دجو ام ذخأي نأ ةفيلخللف

 عفديلف هل نيد هيلع وأ تيملل اهوحن وأ ةعيدو هدنع نمو “ ذخأي : ليقو ى هل

 عفد هل زوجي : ليقو ى ةفيلخلا ديب كلذ يصوملا لمج نإ الإ ةفيلخلل ال ةثرولل

 دجو اذإو ى ثراولل هعفد هيلع وأ ةفيللا دنع كلذ ناك نإو « ةفيلخلل كلذ

 ى عيبلا لطب هعاب نإو لصألا عيبي الف ةيصولا هنم ذفني ام ةتلفلا يف ةفيلخلا

 - ٦٩٩-۔



 . ايناث هيلع اهكردي وءةفيلخ روضح مم ذافنإ ثراولل : ليق ع يزجي الو
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 اهكرديو) لايمألا يف (ةفيلخ روضح عم ذافنإ ثراولل :ليق٬يزجي الو)
 ثراولا ذافنإ يزجي : ليقو ى اهذفنيف ثراولا هيطعي (ايناث) ةفيلخلا ( هيلع
 ءازجإ يفو ى كلذ وحنو دقحلاو ةنتفلا مايق رذحي امنإو ى ةفيلخلا رضح ولو

 خيشلا لاقو ‘ مدقت فالخ لوألا لوقلا ىلع هريغ وأ ثراولل لوألا ذافنإلا

 ةيصولا اوذفني نأ ةثرولل زوجي : «عماجلا» يف هللا مهمحر ركب نب دم نب دمحأ

 ‘ةمصولا نم ةيمست اذك و « هريغ وأ ثراو ناك ءاوس ةفيلخلا ديب لاملا لعج ولو

 زوجي الف ى ايبنجأ وأ ناك ابيرق ةفيلخلا ريغ هتيصو ذفني نم ىلع رجح نإ الإ
 هرمأ وأ ذافنإلاب تيملا هرمأ نمم وأ ايح ةفيلخلا ماد ام اهذافنإ هريغ وأ ثراولل
 ةثرولل اهذفنأ ى ءالؤه نكي مل نإو « ذافنإلا ىلع اضيأ هفلختسا نم وأ ةفيلخلا

 ذافنإلا ةفيلحلا ريغل زوجي ال : ليقو ى اهوذفني ال نأ تيملا مهيلع رجح ولو

 يف لاملا لعج نإ هنذإب الإ هريغل زوجي ال : ليقو ى هريغ وأ اثراو هنذإب الإ

 . ملعأ هللاو ذافنإلا نم تيملا هعنم ولو اهذافنإ ةفيلخلا هل نذأ نملف ى هدي
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 باب

 قيثوتب ثراولا ىلع ايوق « ذافنإلاب املاع انيمأ اهيلع فلختسي

 داهشإو

 با

 ةيصولا ىلع فدلختسالا يف

 ركذلاو « ىثنأ وأ آركذ اناسنإ ( اهيلع ) ةيصولا بحاص ( فلختسي )
 نم ىلعو قفني فيك ( ذافنإلاب املاع ) ىلوتم نيدلاو لاملا يف ( انيمأ ) اغلاب ىلوأ
 الو ى ثراولا هفعضتسي آفيعضال ( ثراولا ىلع ايوق ) القاع ةرح قفني
 وحت وأ شرتمت ال ةحيحص ةقرو نم ةيصولا هيف بتكت ابف ( قيثوتب ) لغتشي

 ةقيرط ىلع موهفم طخ يفو « يحتميي ال دادم نم هب بتكت امبو « دلجلاك كلذ
 نمم ءانمأ دوهش ( داهشإو ) اهيف لامجإ الو سبتلت ال ةءارق يفو « دسجلا طخلا

 دجي مل نإو ى هناسلب يدؤي ناك ول يدؤي فيك و لوقي فيك فرعيو هب مكحي
 جاتحا اذإ هللا يف هاخأ نيمي نأ ملسمل يغبنيو دجو ام ريخ ىلإ دمعيلف كلذ لك

 هللا يف هيخأ قوقح عيض نم هنإ : ليق دقو ى ةيصولا ىلع هتفالخ لبقيو هيلإ
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 ، ذفنت ىتح ثراولا نع لاملا رجح وأ اهرادقم هدي يف لعجي نأ هلو

 يف مهعطق هنأ ولو مهقوقح ىدأ دقف مهدعب نم مهاياصو ذفنأف هيوبأ قوقحو
 ظفح للع هرمأل ةقث ىلإ الإ ءاصيإلا هل زوجي الف رايتخإلا دجو نمف“هتايح
 لقاف ى همزلت مل وأ ةيصولا ةتمزل دقو هدجي مل نمو ى اهتعاضإ نع هيهنو لاومألا
 ءامرغلاو ةثرولا لام نم هيلإ هضرفيو هبلع هنماتسي ام ىلع نومأملا هب يفتكي ام

 : ضيرم هل لاق نمو « هيف لهج امع لأسيو مملاب هيف لمعيو ههجو يف هلمجي هنأ
 مل نإ هل زاج ى ةقث كدنع ناك نإ نالف ىلإ صوأ : هل لاقف ى ءاصيإلا ديرأ
 ضيرملا دنع ةقث ناك نإ اجس الو ى ضيرملا دنع ال هدنع ةقث ناكو هتايح هنم ملعي

 نم هل بستحاف تامو اهيلع دهشأو هتيصو بتكف ايصو مدع نمو ى اضيأ

 ؛ ضمب كلذ هل زاجأو ‘ ايصو ناك نإ الإ هعنم ضعبف هنيد ىضقو اهذفنأ

 نيملسملا نم هعمس نم عيمج تمزل دقف يتيصو ىلع نيحلسملا تفلختسا : لاق نإو

 لبق نم عم هتمزل دقف اهعمس دقو عفدي وأ لبقي نأنع لفغ نفف ى اهمفد نم الإ
 . مهنم اهلبق نم الإ مزلت ال : ليقو ى ازجأ كلذب ماق نمو

 يف لعجي نأ هلو ى هب اهذفنيو هزرحي ( اهرادقم هدي يف لعجي نأ هلو )
 مهل در ذفنأ اذإو ى هلك و هقوف امو هنود امو اثلث اهرادقم نوكي ام رثكأ هدب

 ء هلك هلام وأ ةيصولا يف هضورع وأ هلوصأ نم ائيش هل نهرب نأ هلو 0 يقابلا

 لخدهلام مع نإو “هدي يف تانامألا نم مهدنع وأ سانلا ممذ يف ام لعج حصو
 الو هب عفتني الو هنم لكأي ال ( ثراولا نع لاملا رجحي وأ ) “ آضيأ كلذ

 نأ روهشملا لب “ ( ذفنت ىتح ) ام هجوب هيف فرصتيالو هعيبي الو همسقي
 رجح اذإف ی نهرب ملو يصوملا رجحي مل ولو ذفنت ىتح كلذ نم عونمم ثراولا

 : لاق نم لوق ىلع ذفني ىتح ةفيلخلل كلذ عفدب هنع رجحلا لزي مل ذفنت ىتح
 متي ىح اضيأ هل اوعفديف مهيلع عجري هنم عييضت الب هيلإ عفد ام عاض نإ



 ءاهنافنإيف دهتجيلو هقنع ينةنامأ هتمزل اهلبقنإف هلبق هتلغلنإو هل ليبس الو

 ةيصولا هب قلعو ائيش يصوملا نتيع نإو ه هيلع نامض الو عجري :ليقو ، تلنل
 < ثلثلا متي ىتح عجو : لسقو ى نامض الو عوجر الف عييضت الب ولو عاضف

 اذك نم جرخي نأ اذكب وأ عجرب مل اذك هنم ذغني نأ اذكب ىصوأ نإ : ليقو

 لخنلاو ضرالاو رحشلا ةلغ ( هتتلغل نإو ) ثراولل يأ ( هل ليبس الو ) عجر

 ةفيلخلل نهر وأ تيملا رجح نإ ذافنإلا لبق يأ ( هلبق ) كلذ ريغو ناويحلاو
 ص روهملا حيحصلا وهو آ قلطم : ليقو ى نيع وأ هدي يف هلعج وأ ةيصولا يف

 اهلبق ناف ) ص موسقم ريغ عئاش وهو ثلثلاب لاملا يف مهل كيرش تيملا نأل كلذو
 ةنامألا ءادأ بوجول ( اهذافنإ يف دهتجيلو هقنع يف ةنامأ ) اهنوك لاح ( هتمزل

 دهملاب ءافولا بوجولو اصوصخ وأ امومع تيملا هل ىصوأ نم انه وهو اهلهأ ىلإ
 . دهعلا ضقن ممرحت و

 يصولل زوجو : « عماجلا » يف هلا مهمحر ركب نب دمح نب دمحأ خيشلا لاق
 امب هرمأ وأ“هتيصويف فْيَح هل نيبتي مل ام هيلإ يصوملا هزوج ام عيمج لعفي نأ

 سيلف ةفيلخلا دي يف هنم ذفني يذلا لاملا لمج اذإو ى هتيصو يف هلعفي نأ لحي ال

 عيب نم لعف هيف ةثرولل زوجي الو « ةفيلخلا ىلع يهو هتيصو نم ءيش ةثرولا ىلع
 مهعنميو هدي نم عزني الو ‘ فلتلا هوجو نم كلذ ريغو ةبهو ةمسقو ءارشو
 هدي يف يذلا ريغ ةيصولا هنم ذفني ام هوطعي وأ اهذفني مل ام كلذ نم ةفيلخلا

 هفرصي الو هدي يف يذلا لاملا يصولا عيبي الو “مهثراو لام ىلإ نولصي ذئنيحف

 يذلاسنجلانمهنم ذفلي ام ةثرولا هاطعأ ام دعب اهلك ةيصولا ذافنإهوجونمهجويف

 ىقح نم هيلع هب "رقأ ايف اقدصم هيصو لعج نمو ى هريغ نود ةصاخ هب ىصوأ
 ىلإو اياصولا يف ثلثلا ىلإ هل لمج اك قدصم هنإ : ليقف هب ىصوأ هنأ ىعدأو
 الو هيلإ قدصن وه مث اذك ىلإ قدصم لوقي ىتح : ليقو « قوقحلا يف لكلا
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 اش الوبق يتيصو ىلع هوحن وأ كلتفلختسا : هلوق رثإ هتوكس عي لهو

 . . نالوق ؟ال مأ

 ةنبب حصي ىتح : ليقو ى هل نوكي مث هتميق وأ هيف هل لعجي ىتح كلذ الإ هل

 نإ رخآلا ىلع لطب اهنم لكل ال ةدح ىلع نييصول هلعج نإو ‘ قدصي الف الإو
 نم مالثغب ديزل تدصوأ :لاق نإو “ سرخ وأ نح وأ باغ.وأ امهدحأ تام

 هتفرع دقو يصو هنإ :لاق نإو ى اقدصم هلمحي ىتح زجم ل هفرعي وهو يناملغ .

 بوبحم نبا لاقو “ قدصي :ليقف هربفل وأ هل ىلع هنأ لاق اهبف قدصم وهو ينيد

 نأ هيصول لعج نمو « هل دح ولو ال : ليقو 4 دحلا ىلإ زوجيف ًدَّح نإ الإ ال

 ةدح نإ زاج بك ريو هلام نم لكألا هل زاجأ نإو ى زاج هريغ ىلإ هتيصوب يصوي
 نمو ى دجي مل ولو ثلثلا ىلإ هنأ يدنع يذلاو ى فقولاف الإو < ثلثلا نم ناكو

 :ليقو “ فلح ام ىطعيف فلح هل ىلع لاق ايف قدصم نالف : هراضتخا يف لاق
 . الف مهتا وأ الإو زاج دح نإ : ليقو ى ةنيبب الإ ال

 يصوملا تام ىتح هفالختسا ديرأ نم توكس يأ ( هتوكس دعي لهو )

 كتضوف وأ كتلعج وأ كترمأ وأ كتلئك وك ( هوحن وأ كتفلختسا :هلوق رثإ )

 توكس دع اك ى ةفالخلل وأ اهذافنإل :يأ ةيصولل يأ ( امه الوبق يتيصو ىلع )

 وأ عئابلا وأ يركملا وأ يرتكملا توكس نأب :ضعب لاق اكو “ىضر رئكيبلا

 عيب توبثب : ضعب لاق اكو “ ىضز همالك فلاخم امم رخآلا ملكت ٢7. يرتشملا

 اهلبق دق هنأ مهوب يصؤملا تام ىتح هتوكس نألو : توكىلاب نيعيابتملا

 لوبقلاب ملكتي مل اذإ (؟ ال 'مأ ) « ناويدلا » راتخم اذهو ةعيدخلاك اهكرت نوكيف
 ؟هاوس فلختسال ءاش ولف هبلق يف لبق دق هنأ بيغلا ىلع علطي الو هيلإ راشأ الو.

 ص هبلق يف يضر نإ هللا نيبو هنيب ايف همزلو هتوم دعب ريخم هنأ اهثلاث ( نال وق )

 س _ ٤ ٧٠٥



 : ضعب لاقو ى ىونلاب نيميلاو قالطلاو قتعلا موزلب ضعب لاق اكال : ليقو

 ىلع دمتغي نأ يصوملل نسحي الو تكسي نأ نسحي الو ى كلذب قطني ىتح « ال

 : لاق نإو « زئاج كلذف اهلبقف يتيصو ىلع كتفلختسا : لاق اذإو “ توكس

 هل معنأف يتيصو كيلإ تلعج وأ كيلإ تضوف وأ كترمأ وأ كتلكو دق

 ذافنإ يف تثرو "نعأ : هل لاق نإ كلذك و « اهذفني نأ همزل دقف كلذب

 ص همزل كلذب هل معنأف يتيصو ذافنإ يف كل تنذأ : وأ ، يتيصو

 . ال : ليقو

 ةفيلخلل و“ اهك رت هعسي مل ابئاغ ولو تيم نم اياصولا لبق اذإ : « رثآلا ه ينو
 هيلع : ليقف ةيضولا يف ةعزانم هتنع نإو يننكمأ امب اهنم موقأ امنإ : لوقي نأ
 اهلبقي مل نإو “ لاملا ىلعف لام يف ةعزانم يف اهنم ناك امو اهحيحصت يف ةنؤملا
 يف هدي لخدأ اذإ : ليقو ى هل زاج دري ملام كرتو دارأ امب ىهنو اهيف رمأو
 جرخي مل اهيف لوخدلا راتخا اذإ : ليق « هل عوجر الو اهب ىضر وهف اهنم ءيش .

 أربتي الف هريغ دج مل نإ الإ ءىرب اهنم هيلإ أربت نإ : ليقو ى يصوملا ةلاقإب الإ
 دقو اهلبق دق نكي ملو عجر اذإ : ليقو ى ةيافك ضرف اهنإ : ليقو هئربي الو
 ءاش ام كرتو ءاش ام ذفنأ لبقي مل اذإ : ليقو « همزل يصوملا لام نم اضعب ذفنأ

 لبق نإو ى عوجر الف تام ىتح عجري ملو هملعي اهلبق نإو ى لبقي وأ دري مل ام
 لوبق هل سيلف هلمعب اهدر نإو « هتوم دعب لبقي مل نإ عوجرلا زاج هملع نودب
 مل وأ دعب هل ددج نإو ى هريغل ىصوأ هنأ هملعل اذه لمعل : ليقو ى هتوم دمب
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 وأ همالسإ وأ همودق وأ هتقافإ وأ دحأ غولبكل هفالختس ١ قيلعت ز اجو

 . .. . .. ... . .. كلذ لوصحب لازيو « هقتع

 ث توملا دعب لوبقلا هلف اهنم أربت نأ دعب هل يصو هنأ ىلع هقرافيو اهنع هرذمي
 توملا دمب اهدر نإو ى اتومو ةايح عوجرلا هلف هملعب عجر مث هلوبقب ملع نإو

 لينس الف كحلا يف حصو توملا دعب عجر نإو « هب هل لبق ام هل نمضو اهذفقنأ

 هقراف هنأل هللا دنع هتمزلو “ يصوب هل سيل هنأب هرارقإل هتثرو عم هلام يف هل

 نإو ى زاج هدرتساو هثراو هعزان نإو « يصوملا لام نم اهذفنيلف اهذافنإ ىلع

 ‘ يصو وهف لبق مث ائيش لقي مل نإو هتياصو تلطب لبق مث اهدرف ابئاغ ىصوأ

 وهو اهايإ ضعب همزلأو هل هزاجأ ضعبف اهيقاب كرت دارأو اهضعب لبق نإو

 ولو هملع تامو هيلإ همدع رهظأ نإ الإ هيصو وهف لوبقلا ىون نإو “ راتخملا

 اهذفنأ نا اهب كل تلبق ىلا نع تعجر دق : لاق نإ : ديعس وبأ لاق٤كلذىون

 تعجر وأ يلإ تصوأ امم كل تلبق ايف كنع عجار انأ وأ ص كنع

 عوجرف ص كلذ وحت وأ يريغ امل رظناف اهلبقأ الو كتيصو لوبق يف كيلع

 ةصصاقملا ثراولل زاج ءيش نيعم ىلع تيملل ناك اذإو ى اهموزل نجع هيزجي

 . هيصول ال هب

 وأ رطم وأ ةنس ( ك ) لوهجم وأ مولعم ءيش ( ل هفالختسا قيلعت زاجو )

 ( همالسإ وأ ) الثم رفس نم ( همودق وأ ) نونج نم ( هتقافا وأ دحأ غ ولب )

 يأ لوعفملل ءانبلاب ( لازيو ) قر نم ( هقتع وأ ) قافن نم هتبوت وأ كرش نم

 لوصح دعب لوزي هنأب حرص ءاوس هيلإ قلعتملا ( كلذ لوصحب ) اهنع عفدي
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 ىلع اهذفنأ نإ هلعف زاجو ى فلختسا نإ هتفيلخ وأ لفط وبأ اهذفني الو

 2 اهبسح

 كجورخ وهف وأ‘ يتيصو ن جرخاف كلذ ناك اذإ :لوقب نأ لثم ى ال 'وأ كلذ
 دمب عقو ناو ص لاز دقف هتابح يف كلذ عقو نإف اهنم تئرب وأ يفالخ نم

 بجيف ةفيلخ الب ىقبيف يقب امع فكيو اهضعب ذفنأ ولو ى اضيأ لاز دقف هتوم
 هيلإ ضوفأ وأ يتفيلخ نالفف كلذ عقو اذا : لاق نا الا 2 ثراولا ىلع ذافنإلا
 كتفلختسا :لاق نإو ى اهلبق نإ يناثلل نوكت ةفالخلا نإف كلذ وحن وأ يتيصو

 عضوم يف تم نإ وأ “ اذك دلب يف تمد ام وأ “اذك دلب لصت ىتح يتيصو ىلع

 ىلع هفلختسا ناو “ طرتشا ام ىلع زاج يرفس يف وأ ،اذه يعضوم يف وأ « اذك

 سيلو ذفنأ هوطعأ امو مهمصاخم نأ هيلع سيلو زاج ةثرولا عم مصاخي ال نأ
 . كلذ ريغ هيلع

 تاكرحلاب بارعإلا ةفلب لفط بأ ةخسن يفو ( لفط وبأ اهذفني الو )

 ناك “ءاوس ةيصولا ىلع لفطلا ( فلختسا نإ ) لفطلا ةفيلخ يأ ( هتفيلخ وأ )

 لجاآلفالختسالا ناك “ءاوس“هدعب وأ يصوملا توم لبق لفطلا ىلع فالختسالا

 لب ةفيلخلا الو بآلا فلختسي مل تيملا نأل «لكلل وأ كلذ ريغل وأ ذفني نأ
 قهارملا يفو ث هلعف ىضم ثراولا اهذفنأ نإو ى هغولب رظتنيف لفطلا فلختسا

 لفطلا لمف يأ ( هلعف زاجو )ه هنيح يف ذفني : ليقو “ رظتني : ليق « نالوق
 ةاكزلاو اهمساب ةرافك ةرافكلا ىونو ( اهبسح ىلع اهذفنأ نإ ) قهارب مل ولو

 هللا همحر ملسم ةديبع يبأ لوق كلذو هبحاص ديب الك لصوأو ؛ كلذ وحنو ةاكز
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 ىلع ذفنأف عفدي وأ لبقي ملو ملعف ابئاغ فلختسا نإو ى نونجملا اذكو

 ؟ ال مأ لوبق وه لهف كلذ

 وني مل ولو هل لهأت نم ديب ّالك لصوأ اذإ زيجأو يبصلا لعف زوجي ال : ليقو
 رثؤت ال لفطلا ةينو ىون ام ىون دق يصوملا نآل قحلا فالخ ىون وأ كلذ

 ةرافكب يح هلسرأ نمك راصف ى ةين مدعك الطاب هتينو ى غلابلا ةينك لاطبإلا

 ص لسرملا رضت ال اهنإف ةلطاب ةينب وأ ةين الب اهلصواف لهأتم ىلإ اهربغ وأ
 يف اهذنفنأ نإو هتقافإ رظتنت لب هتفبلخ الو هوبأ اهذفني ال ( نونجلا اذكو )

 اهيلو الو نونجملا الو لفطلا مئاق اهذفني ال اذك و “زاج ذافنإلا ةيفيك ىلع اهلهأ

 نم كلذ وحن وأ ةعامجلا وأ مكاحلا وأ مامإلا امهل ميقي : ليقو ى زاوجلاب : ليقو

 ءالؤهو هيلو وأ هتفيلخ وأ هابأ اوميقي نأ مهلو ةفيلخ وأ بأ ايل ناك ولو “ذفني

 ةقث ك احلا هل لك و هيلإ ىصوأ نمف “ يبص ىلإ ىصويال : « رثألا ه يفو « ىلوأ
 ذفنأ غلب اذإف “يبصو وهف غلب اذإ : لاق نإ الإ يلولا ىلإ جيوزقلاو ةيصولا ذفني

 ولو يبصلا ةياصو رثؤملا وبأ عنمو ى نالوق ىمعألا فالختسا ةزاجإ يفو جوزو
 . اهمتأو اهضر نإ ضعب اهزاجأو“هغولب دمب اهمتأ

 وأ لبقي ملو ) هفلختسا هنأب ( ملعف ) هتيصو ىلع ( ابئاغ فلختسا ناو )

 لبقي نأ يغبني هنآل اهلصأ ىلع اهؤاقب زوجيو واولا ىنعمب "وأو تكس لب (عفدي

 لهف ) عفدلا وأ لوبقلاب هحيرصت مدع نم روكذملا ( كلذ ىلع ذفناف ) عفدي وأ

 ذافنإ الو هيلع ناض الو يزجيف لوبقلا ةجيتن يأ ( لوبق ) ذافنإلا يأ ( وه

 ذفنملا ىلعو هريغ الو تلا يزجي الف الوبق ذافنإلا نوكي ( ال "مأ ) ثراولا ىلع
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 تفقو الإو هنذإ حص نإ هبر نذإب ردبع ليكوت حصو « نالوق
 . هتحصل

 همحر بوبحم نب دمحمل لوألا ( نالوق ) ؟ ذافنإلا ثراولا ىلعو نابذلا

 هفلختسا هنأب عمس اذإ رضاحلا لب بئا غلاب نالوقلا صتخي الو ى هللا

 ىتح ربدتي نأ هفالختسا ربخ هفلب نملو ع كلذك عفدي ملو لبقي ملو
 كلذ يف ءاوسو “ توملا دمب وأ يصوملا ةايح يف ءاوس عفدي وأ لبقي

 نكلو ى بئاغلا يف نيتلاسملا « ناويدلا ه يف اوركذو ى رضاحلاو بئاغلا

 ملو ناكم نع ماقف يصوملا وأ نانيمأ هربخأ اذإ رخآ هجو هيف رضاحلا

 : ليقو ت هناكم يف ماد ام لوبقلا هلو ‘ هل لوبق الف عفدي ملو لبقي

 ملو لبقي مل ولو ةفيلخ وه : ليقو “ عفدي ملام بهذ ولو لوبقلا هل

 ةجرختسم لاوقألا هذهو ةفيلخ سيلف يصوملا توم لبق عفد نإو ى عفدي
 . بئاغلا يف اهلثمو

 اركذ ءاوس هكلم يذلا ناسنإلا نذإب يأ ( هبر نذاب دبع ليكوت حصو )

 ملو هيلع روجح ريغ القاع اغلاب ناك نأب ( هنذإ حص نإ) دبعلاك ةمألاو“ىثنأ وأ

 نذإلا هيف حص كلذ نم جرخ نإ : ليقو “ ىركم وأ انوهرم دبعلا نكي

 كلت ( تفقو الإو ) نالوق قهارملا نذإ يفو « هاركإلاو نهرلا لاح عقاولا
 رجحلا لوزي وأ قيفي وأ هديس علبي نأب نذإلا ةحص ىلإ يأ ( هتحصل ) ةفالخلا

 ءادألاو ءاربإلاو دوقعلا يف هل لصف ال دبعملا نأل كلذو ‘ كلذ وحن وأ

 ىلع ردقي ال اكولمم ادبع » : ىلاعت هلوقل هديس نذإب الإ لحلاو ريغلا نع
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 . . فلتل هنم كرتالو اهذافنإ نم هعنم ال لعف اهيف هبرل سيلو

 نإو ث مهلك ءاكرشلا نذإب الإ حصي الف اكرتشم ناك اذإو پ ايش

 نم ناك نإ الإ ث هتحص ىلإ فقو هنذإ حصي ال نمع مهضعب وأ مهلك اوناك

 نإو : « رثألا ه ينفو ت نوقابلا عنمي ملام دحاو يفكيف ةضوافملا ةكرش
 ةفالخلا همزلت ال زوج يذلا نإف ضعب نود دبعلا يف ءاكرشلا ضعب نذأ

 ء اذكهو ةثالث ناك نإ اهثلثو نانثا ناك نإ ةيصولا فصن همزل : ليقو

 بئاغو رضاح وأ لقاعو نونجمو غلابو لفط دبعلا يف كرتشا نا اذكو

 دعب ةزاجإلا نذالاكو ى لقاعلا وأ غلابلا نم زاجأف ددعتم وأ مهلك وإ

 فلختسا اذا هنآل كلذو اذه لمشي ام نذإلاب ديري نأ زوجيو ى فالختسالا

 . د سلا ةزاجإل تفقو

 لب هفلختسي مل اهبحاص نأل ( لعف ) ةيصولا يف يأ ( اهيف هبرل سيلو )
 لمطمت كلذ نأل هتزاجإ وأ هنذإ دعب ( اهذافنإ نم هعنم ال ) و هدبع فلختسا

 نإ ةزاجإلاو نذإلا دعب اهلطبيو دبعلا ةفالخ كرتي نأ هلو“دهعلل ضقنو قحلل

 للا دنع مثأيو “فالختسالا قيطي الو مالكلا مهفي ال نوكي نأ لبق يصوملا ملعأ

 نم هعنم نإف ى كرت مث نذإلاب وأ هدبع ةفالخ ةزاجإب هللا ىلا برقتلا ىون نأ

 فالتإ يأ فالتإل يأ ( فلتل ) ديسلا نم ( هنم كرت الو ) ى اهنمض اهذافنإ

 دبعلا هكرت زوجي ال يأ ردصم هنوك زوجيو انه ردصم مسإ فلتف كاهايإ دبعلا

 . اهركذ مدقت ) ( ١
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 ث اهيلع هل دهشي الو ثراولا دنع اهكردي الو ، كلذب هنمضيو
 ٥ دبع ال وه اهرمأ لي : لبق و

 اهميضي دبعلا كرتي ال هنأ لصاحلاو ى هب اهفلت عم دبعلا هكرت يأ ةيصولا فلتل

 ايف هنع ربعملا هب ىصوملا يأ ( هنمضيو ) ى اهيطعي وأ اهبف ىدعتت وأ اهلك أي وأ

 وأ عنم وأ لعف نم روكذملا ( كلذب ) ذافنإلا ىلإ دئاع نيمضلا وأ ةيصولاب رم
 . فلتل ككرت

 نإف ص وه ال هدبع اهيلع فلختسملا نأل ( ثراولا دنع اهكردي الو )

 كسمتسا نإو ص هب ىصوملا يأ ةيصولا ىلإ دئاع بصنلا ربمض و ى اونمض هوطعأ

 دبعلل يأ ( هل ) ديسلا ( دهشي الو ) ' ةفيلخلا هنأل اهكردأ ثراولاب دبعلا

 هدبعل هتداهش نآل ةثرولا اهركنأ اذإ ةيصولا ىلع ةفالخلا ىلع يأ ( اهيلع )

 اهك رديف ( هدبع ال ) ديسلا يأ ( وه اهرمأ يلي : ليقو ) ‘ سفنل هتداهشك
 ناك امنإو ى هسفنل ةداهش كلذ نآل اهيلع دهشي الو اذه ىلع ثراولا دنع ديسلا

 نألو ص هكلم نم هجرخيو هعيبي دق هنآل هدبع ال لوقلا اذه ىلع وه اهرمأ يلي

 هلمع زجي ملف ةلاصالاب دقعلاو لحلا يف هل لمع ال لاملاو هعاتمو هتبادك كلم هدبع

 نذإب هيف هلمع زوجيف هديس كلم فالخب « هديس هل نذأ ولو « هديس ريغ رمأ يق

 رجتلاو قاتعإلا و جيوزتلاو قالطلا يف هل نذإلاك عهكلامل كلم هنأ ال هتوقل هديس

 بسانم وهو رهاظلا يف فنصملا مالك عم ةاراجملا هيضتقت ام اذه كلذ وحنو

 زحت مل امل : لوقي هيف نح يذلا اذه لئاق نأ الإ٤زوجت ال دبملا ةفالخ نأب لوقلل

 دارم نأ يل رهظي يذلاو ى اهنالطبب لوقي يتاي ام لئاقو ك ديسلل هنم تلقتنا



 عيب نإ اهب باعيو « دبعلا : ليقو ى هكلم نم هجرخأ ولو هن ذإب هتمزلو

 هعم لقتنتو

 ؛هنايض يف نوكتو ديسلا مزلث اهنأ ىري لوقلا اذه بحاص نأ لصألا بحاص

 ال ديسلا رمأب ديسلا نع هتباين قيرط ىلع اهيلي نأ هدبعل هزاجأ نإ يزجيو
 يلي هنأ ىنعمب اذه لمتحي فنصملا مالكو ص ديسلا نم وأ يصوملا نم ةفالخلا قيرطب

 قيرطب اهرمأ يلي امنإف دبعلا امأو « دبعلا ال ديسلا تيملا نم ةفالخلا قيرطب

 . هلسس نم رمألا

 ين هنذإ ببسب ( هنذاي ) ديسلا ةفالخلا وأ ةيصولا تمزل يأ ( هتمزلو ر
 هركذو ى ديسلا اهرمأ ىلي هنأ يذلا لوقلا اذه ىلع هتزاجإ وأ هدبع فالختسا

 ولو ) “ دبعلا ةمذ نود هتمذب ةقلعتم ةصولا نأ ديفيل مدقت ام ءانغا عم انه

 وهو ( دبعلا ) تمزل ( : ليقو ) هريغ وأ عيب وأ قاتعإب ( هكلم نم هجرخا
 ديفىل هرك ذ نكل ثرم ام هنع ينفي لعف اهيف هبرل سيل هنأ هيف يذلا لوآلا لوقلا

 . لوآلا هدمس نع لقتنا ولو دبعلاب ةقلعتم اهنأ

 ربتعي امم عيبلا لثم هيف لمف وأ (عيب نإ) ابيع هيف ‘دَّمت' يأ ( اهب باعيو )
 نم اذك و « هدنع وه يذلا لوألا هديس هعنم ولو اهب لغتشيو « بيعلا كح هيف

 نمك هكلام نذإب هتمذ يف بترت ءيش اهنأل ( هعم لقتنتو ) ى هيلإ وه لقتنا
 هسفن رمأ كلم هنآل ذافنإ قتعملا دبعلا مزلي الف هقتعأ نإ الإ هنهر وأ هاركأ

 نع يصوملا ريغ دبعب فنصملا زرتحاو هراكنإ وأ هاضر ربتعي ال هلبقو قتعلا
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 . . . ...... ... ننإب نإو هليكوت عنمو

 الو دحأ نذإ الب هتيصو ىلع هدبع ناسنإلا فالختسا زوجي هنإف يصوملا دبع
 هل كلذو ىةيصولا ليك و هنأ وهو هبيعب ربخي نأ هعئاب ىلع بجيو « ثراو نذإ
 وأ دبعلا ليكوت روهملا ريغ عنمو يأ ( هليكوت عنمو ) ى روهمجلا بهذم
 هكلام نم ( نذإب ) هريغل ادبع ناك وأ يصوفل ادبع ناك ( نإو ) هفالختسا

 نع « ناويدلا » يف اوركذي ملو رقصلا نب نازعو بوبحم نب دمحم بهذم كلذو

 حصي امنإ هلاحو هرمأ فيعض دبملا نأ عنملا هجوو ى هسفن دبع يف عنملا نازع

 امأو ى رجتلا لثم هديس لام وأ هسفن رمأ يف هديس نذإب هدقعو هلحو هلعف
 ء عيبلاب ةفالخلا نم جرخيف هميب هل نألو ديسلا نذإب هيف ىوقي الف هريغ لام
 لاملاو ةثرولل كلم هتوم دعب وه اضيأو هقتغأ نإ اذك و ى عيبلا لثم اذكو

 مهلو ىكرتلا نم وأ مهلام نم مهريغب وأ مهسفنأب ةيصولا اوذفني نأ مهلو « مهلام
 طارتشا باب يف فنصملا ركذو « مهلعف ىضمل اولمف ول ينعأ هقاتعإو هعيب
 هدالوأو هلام ىلع هدبع تيم فالختسا ةزاجإ يفو : هصن ام ةفالخلا نم جورخلا

 . ها هنذإب هريغ دبع زاجو ىنالوق

 نم دب ال هنأ مدقتو هتيصول قثوتسا هنأ هبلع قدصي م ادبع فلختسا نمو

 ذافنإلا نع هلغشي الو هبر نذإب دبع ةلاكو تزاجو : «رثآلا» يفو ى قاثيتسالا

 لالا هعيبو “هيصو هلعجي نأ هديسل ضعب زاجأو « كلذب هيلع مكحيو هل نذأ نإ

 كلذك هتانب جيوزتو ى مهيف هاصوأ نإ ءاماتي ةنؤملو هنيد ءاضقو هاياصو ذافنإل

 سيمخ خيشلا راتخاو ى كولمملا ةياصو ضعب هرك و « يلولا نم هيف ىلوأ نوكيو
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 هفلختساف ساطرق يف اهبتك نإو ى هلبق ال اهئاصيإ دعب اهتفالخ مرلتو
 > اهيف د ١ ز ام همزلي الف اه امس وأ اهيلع

 جرخيف هصيب هل نأل هبر هل نذأ ولو ضعب اهعنمو ى ةقث ناك نإ اهتزاجإ

 . ھا هب اهنم

 (اه) ب ه(ذاصيإ دعب) اهلبقو اهيلع يصوملا هفلختسا نم (اهتفالخ مزلتو)
 : ليقو ى اهلوبقب مزلت الف ةدوجوم ريغ هلبق اهنأل (هلبق ال) ةياتك وأ اظفح

 زيجمو“ توملا دعي اهنع عوجرلا ةيصولا زيجم بيصي ال:لاق نم لوق وهو ى مزلت
 وحنو مهيلإ هب لصنتي ام لعف لبق ءارقفلل ءاطعإلا زيجو ى لعفلا لبق ةرافكلا

 اذه ىلع يأ ( اهيلع هفلختساف ) هوحن وأ ( ساطرق يف اهبتك نإو ) “ كلذ

 بتك اذإف ى هيف ام رابتعاب وه امنإ ساطرقلا ىلع فالختسالاو « الثم ساطرقلا

 يأ ( اهامس وأ ) « هفالختسا لاح هيف ام ىلع ةفيلخ وهف هيلع هفلختساف هيف

 ص ةباتك نودي وأ ةباتكلاو ديدعتلاب اذك و اذك ىلع هفلختسا يأ هتيصو ىمس

 ء ةيصولا يف مدةت ام ىلإ ةريشم كلذ ىلع هتفلختسا : ةبانكلا دعي لاقو اهبتك وأ

 يف وأ هباتكلا كلت لبق ةباتكلاب ةدايزلا نقيت نإ (اهيف داز ام همزلي الف)

 الب ناسللاب داز ام الو « دئاز هنأ لقعي امم ةشاحلاك رطسألا قوف وأ اهطسو

 هذه ىلع هتفلختسا : لاق نإ داز ام الو « رخآ ساطرق يف داز ام الو « ةباتك

 : لاق نإ الو ى ةدايزلا لبق هب ىصوأ ام ىلإ اريشم هذه يتيصو ىلع وأ ةيصولا

 همزل يتيصو ىلع هتفلخت۔ا وأ هديرأ ام لك ىلعو ةيصولا هذه ىلع هتفلختسا

 حصت ال هنأ نم «ناويدلاه باحصأو فنصملا هركذ ام يفاني الو ى اهيف داز ام
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 ذأفنإلا لع ةرجألا ذ ضحأ هلو هسص دصو ىلع : لاق نإ همزلو

 هئانع ردق وأ ًاثراو ناك نإ هل لعج ام ذخأي لهف ى ةفالخلا ال

 . . . ...... .هقوفال

 ءاصيإلا مدقت اذإ امأ “ ءاصيإلا مدقتي مل ثبح وه امنإ هنأل ءاصيإلا لبق ةفالخلا

 كلذ ضعب ىلإ راشأ هتيأر مث « داز ام لكل ةفالخلا توبث دهمي هنإف ءيشب

 اذه نيب قرفلا ( هتيصو ىلع ) هتفلختسا (: لاق نإ ) داز ام (همزلو): هلوقب

 لصاحو « هيف هنيع قبس امو هيلع هفلختسا ام يصوملا نيمي مل انه هنأ قبس امو
 وه هنأل يتيصو ىلع : فنصملا لوقي نأ رهاظلا ىضتقمو 0 ممع هنأ ريخآلا اذه

 يصوملا داز ام ذافنإ ةفيلخلا مزل هنأ لصاحلاو ى تافتلا هيفف يصوملا هلوقي يذلا

 ةباتكلاب وأ ناسللاب هتدايزو هتيصو تناك ءاوس يتيصو ىلع هتفلختسا : لاق نإ

 . ةباتكلاب ىرخألاو هب امهادحإ وأ

 ذافنإ ( ذافنإلا ىلع ) اهنيعي م وأ اهنيع (ةرجألا ذخأ) ةفيلخلل يأ (هلو)

 ءارش وأهنم عابي ام عيب ىلع وأ ةيصولا لام عيب ىلع وأ“اهضعب وأ اهلك ةيصولا
 ص ةفالخلا درجع ىلعال ( ةفالخلا ال ) لمع وه امم كلذ وحنو ءارشلا قحتسي ام

 هلكب داز ولو ( اثراو ناك نإ هل لعج ام ذخاي لهف) ةرجألا هل لمج اذإو

 ردق وأ ) ةيصو ال ةرجأ كلذ نأل هئانع نم رثكأ ناك وأ ع ثلثلا ىلع هضعب وأ

 يف ةرجأ ربغ هقوف ام نأل ( هقوف ال ) ثلثلا ىلع داز ولو هنود وأ ( هنانع

 در هئانع نم رثكأ ةرجألا تناك نإف ' ثراولل ةيصو الو « ةيصو وهف ىنعملا
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 > رثك نإو هذ خأ هرمغ ناك نإو ٠ لاوقأ ؟ انش ذخأي آل وأ

 نإو ع هذخأ هب طاحأ نإف ث هئانع ىلإ : ليقو ء ثلثلا ىلإ دري : ليقو

 نم لضف

 الف ذافنإلا كرت ءاش نإف ى اهيلع هل دزي مل هئانع نود تناك نإو ى هئانع ىلإ

 دمب كرتلا هل اوملس نإ ةثرولا ةلمج ىلعو هبلع ذافنإلا نوكيف ةرجألا ذخأي

 ىلع بجاو رمأ ةيصولا ذافنإ نأل ( اديش ذخاي ال وأ ) ص لبقي مل وأ لوبقلا
 ءانع ال : «عماجلاه يف هللا مهمحر ركب نب دمحم نب دمحأ خيشلا للق ؟ ةثرولا

 ى اثراو نكي مل نإ ءانع ةفيلخلا هلمعتسا نملو ى ذافنإلا ىلع ثراولل الو ةفيلخلل

 نم : لبقو “ ثراولا لام نمف الإو ى ءانعلا هنمف انيعم هب ىصوملا ناك نإف

 هتقفنو ءيشلا ءارك ءاوسو ى هب ىصوملا يف ءانعلا عجر ثلثلا مت نإو ى ثلثلا

 نإو ) “ ثلاثلا دمحأ خيشلا راتخا ةثالث ( لاوقأ ) هنع ىنغال امو

 ةرجأ هنأل ثلثلا ىلع دازو ( رثك نإو ى هذخأ ) ثراو ريغ يأ ( هريغ ناك

 . ةيصوال

 ثلثلا ىلإ عجري مل لقأ ناك نإو ى رثكأ ناك نإ ( ثلثلا ىلإ دري : ليقو)

 ص ذخألا كرتو لبق دق نكي مل نإ ذافنإلا كرت ءاش نإف ى هل هلعج ام ذخاي له
 اياصولا صصاحيف ثلثلا نم ناكف ةيصولا عباوت نم كلذ نآل ثلثلل در امنإو

 ؟ نالدع وأ لودع ةثالث هر"دقي ( هئانع ىلإ ) دري ( : ليقو) “ ثلثلا في م ذإ

 نم لضف نإو ) “ ثلثلا نم رثكأ ولو (هذخأ ) هؤانع (هب طاحأ نإف ) > نالوق
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 نيتفيلخلا دحأ تام نإو ص ثلثلا نود ام لضفلا نم ذخأ هئانع .

 رخآ مامإل ١ فلختس : ليقو ‘ اهفصن : لبقو > امهنم يحل ١ تمزل

 . . . . . . . . ٠ هناكم

 ثلثلا لضفلا غرفتسا نإ ثلثلا مامت نوكي ام (لضفلا نم ذخأ) لضف (هنانع

 لبق لضفلا مت نإ ( ثلثلا نود ام ) وأ ءيش هنم يقب وأ لضفلا متف
 نم ةيصولاو ى ةيصو هئانع ىلع لضفلا نآل كلذ ناك امنإو « ثلثلا غارف
 . ثلثلا

 ادحاو ةفيلخ نالوعج اهنأل ( امهنم يحلا تمزل نيتفيلخلا دحا تام ناو )
 ضمب تامو ادحاو ةفيلخ لعج هنأكف دحاولا ةفيلخلا نم ءزج ايهنم يقابلاف
 . ةفيلخلا ءاضعأ

 نأ ايل ناكل امم ني۔.ح اناك ول نانثا اهنأل ( اهفصن : ليقو )

 فاصنالل فصنلا هل ناكف رخآلل امهدحأ زيجي وأ اهامسقي وأ امم اذفني

 رخآا فصنلاف ى هل اهلك اهتحابإ نمو هطاقسإ نم طوحأ وه ذإ هل

 مل ولو هتثرول : ليقو “ هتثرو ةفيلخلا هي صوي مل نإ ةثرولا ىلإ عجار

 . هب صوب

 رخآ ) اناسنإ ةعامجلا وأ يضاقلا وأ ناطلساا وأ (مامإلا فلختسي : ليقو)
 لبقف امم نيلجر فثختسا نإو « اهيف مالكلاك نينثالا قوف ايف مالكلاو (هناكم
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 هريغ دجو ام كرش وأ ةريبك وذ فلختسي الو

 نإو ى اهفصن : ليقو ى اهلك اهلبق يذلا تمزل دقف رخآلا كرتو امهدحأ

 له لبق نميف نالوقلاف هقوف ام وأ دحاو لبقف امم ادعاصف ةثالث فلختسا

 رضحمب امهدحأ اهذفنأ ةدح ىلع الك فلختسا نإو ؟ هبوني ام وأ اهلك همزت

 اذفنأ نإ ايهرخآ نمضيو ى ىرخأ ةرم يصوملا لام نم رخآلا ذخأي الئل دوهشلا

 نإو « نينثإلا قوف ام اذك و ى اهنيب فصنلا امرغ ادحتا وأ ملعي مل نإو ى اعم

 هاوس يقابلا ىلع فلختساو اهنم ةيمست وأ هتيصو فصن ىلع لجر فلختسا

 مولعم سنجىلع هفلختسا نإ كلذك و ى هيلع فلختسا ام الإ ك مزلي الوزاج

 ىلع فلختسا نإو ى كلذ الإ همزلي الف نويدلاو ةرافكلاو جحلاك ةيصولا نم

 فلختسا نإو ى ثراولا ىلع يقابلا ذافنإف ةفالخ الب يقابلا كرتو سنج وأ ةيمست
 فصنلا لقاملا وأ غلابلا ذفنأ انونجمو لقملا حيحص وأ غلابو لفط هتيصو ىلع

 ع ثراولا ذفنأ لبقي ملو قافأ وأ غلب نإف ى ةقافإلا وأ غولبلل فصنلا قلعو

 رمأب دحأ همهس ذفني : ليقو ى ةقافإ وأ غولب راظتنا الب ثراولا ذذغني : ليقو

 . هوحن وأ مامإلا

 ( كوش وأ ) فلاخ وأ قفاوم (ةريبك وذ) لوعفللل ءانبلاب (فلختسي الو)

 ةريشعلاو هوحنو مامإلاك فالختسالا هل نم لك الو يصوملا هفلختسي ال يأ

 حص هريغ دوحو عم اهدحأ فلختسا نإو » (هرمغ) لوعفللل ءانبلاب (دجو ام)
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 . ...... . . اهفصن لبق نإو

 هوحت وأ مامإلا هنع اهعزنيف كرشم فالختسا حصي ال : ليقو ى هفالختسا
 . اذفنم رمأي وأ اهذفنيف ثراولا وأ

 طيحي هنيدو هلام نم ةرجاب الإ ايصو دجي مل نإو : « رثآلا» يفو

 ى ثلثلا نم هتيصوف هنيد ءاضقالإ هيف هلعف زوجي ال نمك ضيرم وهو هب

 نآل هيلع دهشيو همزلي ابب رقي نأ هلو ى ءامرفلا ىلع هلعف تبثي الو
 زوجي الو « هلاب طيحأ نإ همزلي ال ام لعفي نأ ال ةفاكلا ىلعو ماكحلا ىلع كلذ

 ةقث ىلإ زاجو ى هنيد يف ةقثو هيلع يلو ام ىلع انومأم ولو كرشم ىلإ ءاصيإلا

 ىصوأ نمو ى هتانب جيوزت يف الإ هنيمأ ىلإو ى فالخلاب هيف نيدي ايف الإ فلاخم
 دابعلا قوقح نم أربي الف ةقث دجي ملو هنع يضقي نأ هيف اجر دقو ةقث ريغ ىلإ

 هلمح ام ىلع هنمأي وأ ى انيمأ ناك نإ هللا قوقح ىفو « ةقث ولو هنع يدؤي ىتح

 هيلع دهشأو كلذ ىلع هنمتنا نإ هنع دؤي مل نإو ى اهنم أربي نأ هل وجرنف

 مهتي نمم ناك نإ انومأم هعم اولخدي نأ مهلف يصولا ةثرولا مهتا نإو ى نيلدع

 . هل ضرمتي الف الإو

 هملعو يصوملا ةايح يف (لبق) هتيصو ىلع ةفيلخ يصوملا لعج (ناإو)

 ةيمست وأ (اهفصن) تام ىتح هنم ملعالب هفلختسا اذإ اك يصوملا توم دعب وأ
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 : ليقو « اذك الإ اهتلبق : لاق نإ اذكو ء لبقام همزل اهنم اعون وأ
 ابلك

 ( لبق ام همزل ) نويدلاو ةاكزلاو تارافكلاك ( اهنم اعون وأ ) اهنم

 . هربغ ال

 رئاسو ثلثلا وأ فصنلاك نّمتم وه امم ( اذك الإ اهتلبق : لاق نإ اذكو )

 همزلي الف عاونألا رئاسو نويدلاو ةاكزلاو تارافكلاكو تايمستلا

 . لبق ام الإ

 هصفني ملو لكلا لوبق هيدقتل ( اهلك ) هتمزل : ( ليقو )

 فورممو عرشلا يف عورشم ءانثتسالا نأل ص لوآلا حيحصلاو ءانثتسالا

 هفلختسا نإو ث اهلك همزلتف سطع وحن ريغب لصفنا نإ الإ ى مالكلا يف
 هتمزل ضعبلا نيبي ملو اهضعب الإ اهتلبق وأ اهضعب تلبق : لاقف اهيلع
 . اهلك

 تفلختسا : لاق نإو ى ءانثتسالا لصتا نإ هتفالخ لطبت : لقو

 يهف الإو ى ةمزال هل يهف لوألا اهلبق نإف ى انالفف لبقي مل نإف انالف

 نالف ءاش نإ يتيصو ىلع انالف تفلختسا : لاق نإو 0 يناثلا ىلإ ةقلعم
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 . . . . راتخملا ىلع عاتساب ال لوبقب مزلت و

 تمزل دقف نالف ءاش نإف ‘ نالف ةئيشم ىلإ ةقلعم ةفالخلاف « ةفيلخلا : ليقف
 نمم وه سيل ةنيشملا هبلإ قلع يذلا ناك نإو ى همزلت الف أشي مل نإو ى ةفالخلا
 نكلو هنم مهوت نمم ناك نإ اذك و “ اضيأ ةفيلخلل ةمزال يهف ةئيشملا هنم مهوتت

 ىقّلع نإ ةفيلخلا اذكو ى اضيأ ةفيلخلا تمزل هتثيشم ىلإ لوصولا ىلع ردقيال
 ىلع ردقي الو مهوب وأ مهوب ال وأ كلذ هنم مهوب نم ىلإ لوبقلا وأ ةئدشملا

 نإ تلبق : لاق وأ ‘ لبقف هللا ءاش نإ كتفلختسا : لاق نإو ى هيلإ لوصولا
 : يأ ‘ فوذحم هباوج وأ كربت هللا ءاش نإ : اهلوقو ى هل ةمزال يهف كلا ءاش
 . رمآلا مت ثلا ءاش نإ

 هيلع كرديو مكحلا يف كرديف هب حرصم (لوبقب) ةفالخلا (مزلتو) {
 ى لا نيبو هنيب ايف هل زوحتو ى هللا نيبو هنيب اهف هيلع كرديف بلقلا يف لوبقب وا
 اذإ همزلت اهنأ راتخلا لباقمو ( راتخا ىلع عاتساب ال ) عنمي مل نإ هتمزل لب

 ؟ امهداعأ ملف نالوقلا مدقتو ث لوقلا اذه ىلع كلذب هيلع مكحيو ؤ عفدي ملو عمس
 ححلا يف مدقت امو ؟ للا نيبو هنيب ايف همزلت له فالخلا انه دارأ هنأ يل رهظ مث

 . ملعأ كلاو ؟ دمي له : هلوقب مدقت اهف ريبعتلا هل لدي اك
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 باب

 لوقبو س اهنم كتأربأ وأ كتعرن : هل اهبر لوقب اهتفالخ نم لازي

 نيمألا ريغ ثراولا ال كعزن : ءانمألا

 باب

 ةفيلخلا ع وزت يف

 نم يأ ( اهتفالخ نم ) عزنيو « ةفيلخلا عفدب يأ لومفملل ءانبلاب (لازي)
 درجي ةفاضإلاو ى دالوألا ىلع وأ لاملا ىلع ةفالخلا اهلثمو “ ةيصولا ةفالخ

 وأ كتعزن : هل ابر لوقب ) ةيصولا ىلع ةفالخلا نم لازي ىنعملا نأل ةبالملا
 ى اهنم ) كلذ وحن وأ كتجرخأ وأ كتعفد وأ كتلزأ وأ كتكرت وأ ( كتأربأ

 كلازأ وأ ككرت وأ كأربأ وأ اهنم ( كعزت ) :ادعاصف نينثا ( ءانمألا لوقب و
 لوقب الو ءانمألا ريغ لوقب ( ال ) كلذ وحن وأ كجرخأ وأ اهنع كعفد وأ

 نإو ث ةريثك ةعامج ناك ولو ( نيمألا ريغ ثراولا ) لوقب الو دحاو نيمأ

 هللا دنع ءىربو مهدنع ةفالخلا نم جرخ كلذ وحن وأ كعزن : نانيمأ ناثراو لاق

 نونوكي ال نيثراولا نأ يدنع يذلاو ى ءانمألا ريغ الو نيمأ دحاو ثراو ال
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 نإ ءانمأ رضحم وأ يصولا ملعب هسفن عزنيو ‘ يتيصو ذفنت ال الو

 . . . . . . ‘ مهمالك هيف مهغي لاحب هوملعأ

 اك عفنلا نوبحيو مهسفنأ نع ةرضملا نوعفدي مهنأل ءانمأ اوناك ولو هبلع ةجح
 تيملا لوقب ( الو ) مهب لغتشي مل يصوملا اهذفنأ وأ اهانذفنأ : اولاق ول مهنأ

 ذافنإ مدع نال ، ركنمب رمأو فورعم نع يهن اذه نأل ( يتيصو ذفنت ال )
 يصولملاو 4 ركنم اهذافنإ ف هنع زجم مدع عمو ةفيلخ هناةب عم ةمص ولا ةفيلخلا

 دق : لاق نإ اذك و ى لاز : لاق نإو ى كتلزأ دق لقي ملو ث اهتذفنأ دق لةي م

 . اهتلطبأ

 لسرب وأ هيلإ بتكي وأ هترضح ( يصوملا ملعب هسفن ) ةفخلا (عزنيو)
 عزن هيزجيو ( ءانمأ وضحمب وأ ) رخآ ةفيلخ هسفنل ددجيف هقدصي نم هيلإ
 رخآ فالختسا ىلع ردقيو ( مهمالك هيف مهفي لاحب هومعأ نإ ) مهرضحمبب هسفن
 ةروكذملا لاحلا يف يصوملا اوربخأ نإف ؟ مهربخيف مهرضحم ريغي هسفن عزني وأ

 عزتلاب هربخي وأ « دحاو نيمأ رضحب هسفن عزني نأ هيزجي : ليقو “ هازجأ

 يصذوملا هقدصي نم لك هيزجي:ليقو “ةروكذملا لاحلا كلتيف يصوملا نيمألا ربخيف
 يف هوربخأ مهنأ ملع وأ يسوملا اوربخأ مهنأب ملعي مل اذإو ى هربخأ نأ هربخأ اذإ

 هل لاق نإ : ليقو ى أربي مل رخآ فالختسا ىلع ردقي الو مهفي وأ مهفي ال لاح

 ك أربي : ليقو “ لزب مل ضرألا نم ةالفب هسفن عزن نإو ى ءىرب “هربخن ءانمألا

 مهفي ال لاحم اولصو وأ ءانمألا هل لصو ل وأ ضرألا نم ةالفب هسفن عزن ول و

 اقلطم هسفن عزن يفو ى هعم دحأ الو هسفن عزن وأ ‘ ديدجتلا ىلع ردقي ال وأ

 . دعولل فلخ
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 تامو اهبر دترا نإ هتمزل لهو ، هل ددجي مل نإ ىرخأ هديدجتب و

 ٤ ملسأ نإ هدادتراب لازي الو . نالوق ؟اهنم أربت وأ

 ةفالخ ( هل ددجي مل نإ ىرخأ ) ةيصو يصوملا يأ ( هديدجتب ) لازي ( و)
 اهددج نوكي نأب ةفلاخ الو ، ىلوآلا ىلع ةدايز ىرخألا يف نكت مل ولو اهيف

 امهنإ لاق نإ كاذ وحن وأ اهتارابع وأ اهدادم وأ ىلوألا ساظرمق فعضل

 ذفنت ال : لاق وأ « ةدحاو ةرم ذفنت : لاق وأ “ ىرخآلا لب اعم ناذفنت ال

 اهنأل لوزب الف الإو ى ةيناثلاب ىلوآلا خسن ىلع انينب نإ كلذ لقي مل وأ ىلوآلا

 نإو ص لوزي هنإف كلذ لاق نإ الإ ىلوألا ىلع الإ هل ةفالخ الو « امم ناذفنت

 مل اهلك اهترباغ وأ ةدايز وأ ىلوألل ةريافم ضعب اهيفو ةيناثلا يف ةفالخ هل ددج

 ىلع ىاب وهف ةرباغم الو اهف هل ددح نإو ‘ ةيناثلا ىلع هاضرب الإ ةفالخلا همزلت

 ةفالخلا نم لوزيو ‘ يصوملا اهخ۔ني ملو عرشلا كحي خسنت مل نإ ىلوألا يف ةفالخلا

 رانيدب ديزل ةيصولاو نالفل نيدلاك اونيعت نإ مهقوقح اياصولا باحصأ كرتب
 نم ابثات وأ ًادترم ( تامو اهبر دترا نإ هتمزل لهو ) هنم لزي مل نيمتي مل امو
 ناويدلا رهاظ ث ( نالوق ) ؟همزلت ملو ( اهنم ) لاز يأ ( اربت وأ ) دادترالا
 دحوملا نيب يرجت ىتلا رومألا نم رمأ ةفالخلا نأل ‘ حيحصلا وهو لوألا رايتخا

 هل ىصوملا ةحلصم ىعار الإو لاكشإ الف بات دق ناك نإف ى ةمئابملاك كرشملاو

 نم جرخي الو ى همزلت الف هدةف طرش وأ مالسإلا طرش نإ الإ لقن وأ بجاوب
 . قسفلا مدع طرش نإ الإ يصوملا قسفب ةفالخلا

 نإ ) هسفن هدادتراب ةفالخلا نم ةفيلخلا لازي ال يأ ( هدادتراب لازي الو )

 مدع وأ دادترالا مدع يصوملا طرش نإ الإ هيلع تام ولو “ هقسفب الو ( ملسأ

 لاز بتي ملو دترا نإو ‘ بات وا و لاز قسف وأ دترا نإ : لاقو > قسفلا
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 ترہهظ ولو ى ةريشع وأ ثراو عزتب الو هبف تام ولو اهبر نونجب الو

 . . . ...... . هتنايخ

 رومأ نم ارمأ كرشملا يلي ال نأ هدنع ةلملا نأل كرشلا فالختسا عنم نم دنع

 مالسإلا هيلإ قبس اذه لاقي الف ثيدحلا يف درو اك هدي ىلع يرجي ال ةعيرشلا
 ولو اهبر نونجب الو ) هلاوزب لقي مل هعنمي ملو ههرك نمو ى ةفالخلا ىلع يضميف
 ( هتنايخ ترهظ ولو ةريشع وأ ثراو عزنب الو ) نونجلا يف يأ ( هيف تام

 هتيصو يف هسفن ىلع هاضمأ نمف ى هلام ثلث هلو تيملل قح ةيصولا ذافنإ نأل

 ريغ وأ ةقث ًادحأ هيلإ مضي نأ هوحنو مامإللو ‘ دحأل كلذ ين لخدم الو ىضم

 يضم ذفنأ نإ ثراولا نأ رم دقو ى مهتا وأ ةنايخلا هنم ترهظ اذإ نئاخ

 مهتاو ةقث نكي مل اذإف ى ةنتفلا رذحتو “هريغ وأ انيمأ ةفيلخلا ناك "ءاوس هذافنإ

 :دمحم وبألاق :رثألا يفو . تيمللو مهل حالص كلذ نأل اهذافنإ ىلإ دصقي نأ هلف
 تحص نإ الإ هيف انيمأ هلعج ابف يصولا ىلع ضارتعالا تيملا ثراول سبل

 هاضري نم هعم لخدأ مهتا نإو « هنم ةبصولا مكاحلا عزن تحص اذإف ى هتنابخ
 ى ائيشه هدحو امهدحأ يضقي ال نيبصو اناكو اهذافنإو اهظفحل نوملسملا وأ وه

 ةثرولا اكش نإو ى ةقث هناكم ماقأو مكاحلا هعزن ةنايخلاب فرع نإ : ليقو

 : ةثرولا لاق نإو ى مهل تدبو هتنايخ مكاحلا ملع نإ الإ هلزع مكاحلا ىلع سيلف

 تناب نإ الإ هب يصوملا قوثول كلذ همزلي الف انترضحي الإ ذفني الف نئاخ هنإ

 هيلإ ىصوأ فيك ردي ملو لجر هيلإ ىصوأ نمو ى ةياصولا نم جرخيف هتنايخ
 ملس نإو زوجو ى ذافنإلاو نيدلا يف يصو هنأ ملعي ىقح هنم ءارشلا زوجي الف
 قدصم : ليقف « ءاضقلا ةحص هنم اوبلط مث ذفنيو يضقيل يصولل لاملا ةثرولا
 لام نم ةيصولا ةثرولا ذفنأو ى اهلهأ قوقحلا بلط نإ الإ كلذ همزلي الو

 ذافنإلا هدنع حص اذإ يصوملا ءىربو ى ذفنأ امم مهصصح مهيقابل نمض يصولملا
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 هريغ يفو هتمسق نكمت ايف اهبر نم وأ هنم اهفصنك نم عزن حصو

 نالوق

 هيلإ هملسي نأ هلف هيصو ينإ :ةقث هل لاقف تيمل قح هيلع نمو ى همتأو هب يضرو
 هنآ نالدع دهشي مل ولو « زاج رهش نإو ى جلا يف ال نأمطا نإ هقردصت ىلع

 روسكلانم هوحنو اهثلثو ( (اهفصنك نم عزت حصو)مهتي ١ وأ هتنايخ ملعت ملنإهيصو

 نميأ (هنم) نيدلاو عاونأ وأ عوننم رسك وأ ةرافكلاو ةاكزلاك مولعم عوننمو

 نم رسك وأ اهنم عون وأ ةيصولا نم رسك ىلع ةفالخلا نم هفن عزن نأب ةفيلخلا
 ، مهفي لاحي كلذ يصوملل اوغلبف ءانمألا ةرضحب هسفن عزن نإ عاونأ وأ عون

 ص دحاولا نيمآلا يف آضيأ فالخلا نم رم ام دح ىلع لاحلا هذهب يصوملا ةرضحب وأ

 يصوملا نم ملع الو غيلبت الو « دحأ روضح الب عزتلا يفو يصوملا هقدصي نمو

 ايف ) ةيصولا نم عون وأ رسك ىلع ةفالخلا نم اهبر هعزني نأب ( اهبر نم وأ )
 حصي : لسقف غ ( نالوق هريغ يفو ( نيدلاو ةاكزلاو ةرافكلاك ( هتمسق نكمت

 ةفيلخلاو ثراولا عمتجيف هنم هل يصوملا عزنو ى هنم رمك نم هسفن هعزن هف

 : يصوملا لاق نإو ى عيجلا ذفنيف حصي ال : ليقو « قتعلاو جحلاك ءيشلا ىلع

 تعزن : ةفىلخلا لاق وأ { .7 ضمب تذفنأ وأ يتيصو ضعب نم كتعزن

 ، ضعبلا نّيب نإ الإ اهلك اهذفنيو ءيش كلذ يف سيلف كتيصو ضعب نم يسفن
 اهنم امولعم افنص وأ كلذ وحن وأ اهثلث وأ تيصو فصن تذفنأ دق : لاق نإو

 يصزملا ذفنأ دق : ةفيلخلل اولاق نإ ءانمآلا اذك و 0 يقب ام ةفيلخلا ذفنيو “ زاج

 فصن نم كعزن وأ 7 امولعم افنص وأ كلذ وحن وأ اهثلث وأ هتلصو فصن

 ء عاونأ فصنلا وحن وأ اهنم عون فصن نم وأ ى اهنم عون نم هوحن وأ هتيصو

 همفف هيف نكمت ال ام امأو ى ةمسقلا هيف نكمت اجف فصنلا وحن وأ فصن وأ

 . نالوقلا
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 فلختسي الف تامو اهيلع فلختسي مل نمو ى هطرش نإ ءاش ىتم عزنلا هلو

 فالختساو « اهل اذفنم رمأي نأ هثراول زاجو « هدعب هتريشع وأ هثراو

 هبتشا نم ثراولا رمأب ذافنإب طاتحيو « فقولا ةعاجملا يفو 4 مامإك ضاق

 هلام نم عزن وأ لوبق هيلع

 نإ ) هلبق وأ يصوملا توم دعب ( ءاش ىتم عزنلا ) ةفيلخلل يأ (هلو)
 عزغلا هل نأ طرش نإ اذكو « ءاش ىتم هسفن عزني نأ طرش نإ يأ ( هطورش
 هذفنيف ذفنم ريغ يقب امع فك عزتلا ناك اذإف « اذك نكي مل وأ اذك ناك اذإ

 ادحأ اهيلع ( فلختسي الف تامو اهيلع فلختسي مل نمو ) الثم ثراولا
 هلافطأ وأ هسفن ىلع فلختسي امنإ ناسنإلا نآل ( هدعب هتريشع وأ هثراو )

 ( و امل اذفنم رمأي نأ هثراول زاجو ) هريغ ىلع هل ناطلس ال ذإ هربغ ىلع ال

 ةعامجلا يفو ث مامإك ) ناطلس وأ رلاو وأ كاح وأ ( ضاق فدلختسا ) زاج

 لمفي ام لمفت نأ ةعايجلل سيل : لاق نم مهو عنملاب موق مزجو ى ( فقولا

 لاعفأ نم ةعامجلا هيلع تردق ام لك : لاق نم مهو زاوجلاب موق مزجو « مامإلا

 هيلع هبتشا نم ) لقاملا غلابلا ( ثراولا رماب ذافنإب طاتحيو ) هلعفت مامإلا
 يف هسفنل ( عزن وأ ) اهيلع ءاقب وأ امل عفد وأ ةيصولا ىلع ةفالخلل ( لوبق
 ءاش ىتم عزنلا طرتشا له 6 هبلع هبتشا وأ اهنم هل تيملا عزن وأ تيملا ةايح

 نم ءافتنالا عزنلاب دارأ للا هحر هنأك و هفلختسا له وأ ؟ال وأ اذكل اقلعم وأ

 مومع وهو هلك كلذ لمشيف لوبقلا دعب وأ رمآلا لوأ نم ءاوس اقلطم ةفالخلا

 وه وأ هسفن عزن لمه 6 هيلع هبتشا هنأ دارأ هنأ ىلع هدعب ام لديو “ حبحص

 ثراولا امأو ى طاتحي يذلل ريمضلاو ى ذافنإب قلعتم (هلام نم) ةفالخلا ىلع رقاب
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 ىلع اهذفنأ نإو ى ةفالخلا يف هنأ هل ناب مث ةكرتلا نم اهذفنأ نإ هيلع الو

 مهو ةثرولا هل زجي مل نإ نمض هعزن هل ناب مث ثراولا نذإ الب اهيف هنأ

 نذلالب ةفيلخل نيدو ةعيدو عفد زآوجو س مهنم نكي ملو ءالقع غلب
 . هل عفدلا راتخاو ، ثراولا

 نكي مل نإو ث امهتفيلخ نذإب هسفن لام نم طاتحملا اهذفنيف نونجملاو لفطلا

 اوناك اذإ ةثرولل رضحي نأ رخآ قيرط طابتحاللو ى هل نذأ ام ذفنأ نذأي مل وأ
 ةصخر دحاولا يفو ث ةهبشلا هنع تلاز ذافنإلاب ءانمآلا هربخأ نإو ع اهنوذفني
 هلام ظفح اذه يف نآل هلام نم ذفنأ هدجي مل نإو اذه نع ثحبي نأ هل ىلوألاو
 نإو « كردي الف كلذب مهملعي مل نإو ى ال : ليقو ى هب ذفنأ ام مهيلع كرديو
 . كردأ كاردإلا مهيلع طرش

 عزني مل ( ةفالخلا يف هنأ هل ناب مث ةكرتلا نم اهذفنا نإ هيلع) نامض (الو)

 هنأ ىلع ) ةكرتلا نم ( اهذفنأ نإو ) مهنم نذإ الب ولو يصوملا هعزني ملو هسفن
 مد_ع وأ يصوملا عزن وأ هسفن عزن ( هعزن هل ناب م ثراولا نذإ الب اهيف

 هل زجي مل نإ ) ةثرولا هذفنيف ذفنأ ام (نمض) فالختسالا مدع وأ ةفالخلا هلوبق

 مل ءالقع غلب مهو هلعف ام دعب هلف هل اوزاجأ نإو ى ( ءالقع غلب مهو ةثرولا

 نإو ى مهفئالخب الإ مهل ةزاجإ الو نمض نيناجم وأ الافطأ اوناك نإو ى نمضي
 ناك نإ و “ نمضي مل مهنم ناك نإو ى ( مهنم نكي ملو ) هتصح نمض ضمب ناك
 . نيناجم وأ الافطأ هاوس

 يراوعلاو ناهرلاو تاطقللاو تانامألا نم اهوحنو ( ةعيدو عفد زآوجو )

 نإ (ةفيلخل) تاعبتلا نم كلذ ريغو شرأو قادصو (نيدؤ) كلذ هبشأ امو
 يأ ( هل عفدلا راتخملاو ) ‘ ثراولل عفدلا زوجي اك ( ثراولا نذإ اله ) مهتي ل
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 نإ الإ نمضل لوقلا اذه ىلع هل عفد ولف “ةفيلخلل عفدلا نم عنملاو ؟ طقف ثراولل
 هيلإ عفدي نأ ةفيلخلا هيلع كردي الو « هدمب وأ عفدلا لبق ثراولا هل زاجأ
 كردي هنإف هل هرجح وأ ةفيلخلا ديب لاملا لعج نإ الإ لوآلا لوقلا ىلع ولو
 . ملعأ هللاو ى هل اوعفدي نأ
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 باب

 نإو ى لكلا ىلع هفلختسا نإ مهلامو دالوألا ظفحو اهذافنإ همزل

 طقف هتمزل ةيصولاب هصخ

 باب

 اضيأ ةفلخلا يف

 بحاص ( هفلختسا نإ مهلامو دالوألا ظفحو اهنافنإ ) ةفيلخلا يأ (همزل)
 كلذ يف لخدو ى مهلامو دالوألا ظفحو ذافنإلا ىلع يأ ( لكلا ىلع ) ةيصولا

 ) ب هصخ ناو ( ثراإب سبل يذلا محلامو > هربغ نم وأ هنم هوثرو يذلا ملام

 دالوألا ظفحب هصخ نإو ، ( طقف ) ةيصولا ( هتمزل ةيصولا) ىلع فالختالا

 ى مهملعيو مهنكسيو مهوسكيو مهيقسيو مهلام نم مهمعط۔ف طقف مهظفح همزل

 نوكي ال لاحلاو « كلذ لعفيو مهتنوؤم مهلام ةفيلخ هيطعي املعم مهل لعجي وأ
 نإ الإ مهلام يف كردي مل هلام نم كلذ لعف نإو ى مهل لعجي ةفيلخ ديب لب هدب

 لصو نإ مهلام نم ذخآلا هلف عوجرلا ىون نإو “ مهيلع عجرب هنأ ىلع دهشأ
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 . نالوق ؟ال وأ اضيأ دالوألا همزل ل مف « لاملا ىلع نإو

 هزاوج ىلع وأ مهظفح ىلع ةفيلخ دالوألل نوكي نأ لصألا نأ ىلع لديو ى هيلإ
 هفلختسا نإ : هلوقو ى لاملا ةفيلخم وهو مهتفيلخجم اهتفيلخ كسمتسيو : هلوق

 . لكلا ىلع

 فلختسي مل نإ ( اضيأ دالوألا همزل لهف لاملا ىلع ) ةفيلخ هلعج ( نإو )
 هل نم دنع اونوكيلف مهيف لاملا فرصبو « حورلا قيقش لاملا نأل ةفيلخ مهل
 هل لدي اك يناثلا امهحصأ ى ( نالوق ؟ال وأ ) اوناك ثيح مهظفحي وأ لذملا

 ىلوأ مألاو ح مهيلع ةفيلخ نوكي الف دالوألا ىلع هفلختسي مل هنأل ناويدلا رهاظ
 . اوغلبي مل ام اهمأ اذك و « مهظفح ىلع بآلا ةفيلخ نم مهظفحي

 « هتانب جيوزت و هدالوأ يف ولو هيصو وهف يبصو نالف :لاق نم : رثألا ىفو

 : لاق نإو ى اذك يف لوقي ىتح كلذ تبثي ال : ليقو ى نهف الإ : لقو

 ىتح : ليقو “ اضيأ هلدحي ىتح « ال : ليقو ‘ يصولاك مع يتوم دعب يليك و

 ةقث ىلإ الإ مهيف ءاصيإلا زوجحم الو « ةايحلا يف ةلاكولا نال هل ايصو هلعجي
 هاصوأ نإ الإ هدالوأ دالوأ يف يصوي نأ دجلل سبلو همدع دنع نومأم وأ

 تلعج : لوقي نأ ايصو لعاجل يزجيو ى مهيف بآلا ريغ ةياصو الو « مهيف هدلو

 هلام يفو هيف اهلكوو الماحو اميتي كرت نمو ى هلام يفو يدلو يف يصو نالف

 كرات يصو اذك و « ىمس امب تصخ اهل ىمس نإو « دلت نميفو هيف ةليك و يهف

 تاو ى مسي مل نإ اضيأ اهجيوزت يف يصو وهف ةيراج تدلو نإ هتانب يف الماح
 هيف ةنايخال ذإ هنم عزني الو ى هريغ نم هب ىلوأ وهف ةقث ريغ ىلإ نهيف ىصوأ
 هضقن ةنسلا فالخ ىلعو ًاؤفك ريغ وأ نهنم ىضرالب نهجوز نإو ى لاملاك
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 { اوددعت نإ لاملا ةفيلخب وهو مهتفيلخب اهتفيلخ كسمتي و

 ء ديعس يبأ دنع دترم هنأل يطمرق وأ "يباتك ىلإ هيف ءاصيإلا زوجي الو ت مكاحلا

 هبانم يف امهدحأ ةياصو زوجت الف امل اهدلو راصف ةيراج ءطوب نالجر رقأ نإ و
 صوي مل نإ اهيلع هيف لوألا يصوف اضيأ رخآلا تام نإو ى تام نإ هنم
 هدالوأ يف ىصوأ نم : دمحأ نبا لاق ى نايصو هل ناك ىصوأ نإو ى ريخآلا

 تلطب مهعم هكرتشا ام ةمسق مهكيرش بلطو قافنلا هنم افورعم محلامو
 : دمحأ خيشلا لاق ى اهريغ الو هتمساقم زوجت الو ى هتنايخ ملع نم دنع هتياصو
 هدالوأو هتيصو ىلع فلختسي نأ توملا هسفن ىلع فاخ اذإ لجرلا ىلع بجي
 ' نيناج وأ لافطأ مهو اورضح وآ هتثرو رضحي مل ام هلامو نيناجملاو لافطآلا

 ةفيلخ بايفغلاو نيناجملاو لافطألل اوفلختسي نأ ةريشملا ىلعف فلختسي مل نإو

 اوفلختسي نأ سانلا نم رضح نم ىلعف ةريشملا هل نكت مل نإف ث مهلام زرحي
 ؛ كلذل نونماض مهف لاملا عاض ىتح اوفلختسي مل نإو ط ةريشملا لعفت اك كلذل

 ديبعلاو ءاسنلا لخدي الو « سوؤرلا ىلع :ليقو ى كلذل نماض دحاو لك : ليقف
 امأو ، اونمض هومَّض نإو « كلذ زرح مهيلعف مهريغ نكي مل نإ الإ نامضلا يف
 يف مهيلع ءيش الف لاملا نم ائيش تيملا كرتي مل نإو ى مهيلع ءيش الف ةفالخلا
 مهيلع اوفلختسي نأ ةريشملل دب الف نيناجم وأ الافطأ بايغلا ناك نإ الإ بايغلا

 . هيلإ نولصي ال عضوم يف اوناك نإ الإ ابايغ وأ ارضح مهب موقي ةفيلخ

 دالوألا ةفيلخب يأ ( مهتفيلخي ) ةيصولا ةفيلخ يأ ( اهتفيلخ كسمتسيو )
 ةفيلخب ) دالوألا ةفيلخ يأ (وه) كسمتسي ( و ) ةيصولا ذفنيل لاملا هيطمي

 ( اوددعت نإ ) ذافنإلل ةيصولا ةفيلخ هيطعيل لاملا هيطعي دالوألا لام يأ ( لاملا

 ى ةفيلخ لامللو ى ةفيلخ دالوأللو ى ةفيلخ ةيصولل ناكف فئالخلا ددمت نإ ىأ

 ةعايجلل ددمتلا ةبسن نآل ةفيلخلا ددمت نإ يأ ددعت نإ : لوقي نأ ىلوألاو
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 { اذكه مث اهتفيلخب هل ىصوملاو ءامرغلا اذكو

 ردقتف فئالخ مهنوك ديقب ال ةعامج ىلإ ةدئاع واولا لعلو “ لصاحلا ليصحت
 ةيصولا ةفيلخ كاسمتسا زوجي هنأ يدنعو ى فئالخ اوددمت نإ اذكه لاحلا

 هجوو ى دالوألا لام ىلع ةفيلخ هنأل دالوألا ةفيلخ كرتيو لاملا ةفيلخب
 نإ و ى مهتلزنمب وه مهتفيلخو ةثرولا مه دالوألا نأ دالوألا ةفيلخب كاسمتسالا

 ةفيلخ دالوألل لعجي مل نإو ث هب كسمتسا دحاو دالوألاو لاملا ةفيلخ ناك

 اك طقف لاملل : ليقو ى اضيأ دالوألل ةفيلخ هنإ : ليقف ى ةفيلخ لاملل لمجو

 اهتفيلخ كسمتسا ةيصولل الإ فلختسي مل نإو « هب كس.ةسي نيلوةلا ىلعو « لاق

 نونجملاو ی ذفنيل هيطعي ءاطعإلل ةفيلخ وأ فئالخ مهل لمحت نأ ةريشملاب
 نم نج نإ الإ هوبأ هيلع فلختسي ال : ليقو ى اهلك ةفالخلا لئاسم يف لفطلاك

 . ةيلوفطلا

 ةيصولا ةفيلخ يأ ( اهتفيلجب ) نوكسمتسي ( هل ىصوملاو ءامرفلا اذكو )
 ةفيلخ دالوألا ةفيلخو ى دالوآلا ةفيلخم ةيصولا ةفيلخ كسمتسي ( اذكه مث )
 اضيأ نويدلا ىلع هاصوأ اذإ يه امنإ ءامرفلا ةلأسمو ى رم ام دح ىلع لاملا
 نم اهيف ام ىلع ةفيلخ ناك ةيصولا ىلع هفلختسا اذإ : لوقي نم لوق ىلع وأ

 ةفيلخ ىطعأ دالوألا ةفيلخ لاملا ةفيلخ ىطعأ اذإو ث اهيف تناك اذإ نويدلا

 يدنع زوجيو ى هل ىصوملاو ءامرغلا ىطعأ ذخأ اذإو ى ةمصولا ةفيلخ دالوألا

 ء دوصقملا وهو هديب لاملا نأل لاملا ةفيلخ هل ىصوملاو ءامرغلا كسمتسي نأ

 . ثراولاك هنأل دالوآلا ةفيلخ اوكسمتسي نأو

 ناك اذإ اذهو : هصن ام فنصملا هركذ ام رك ذ دعب «ناويدلا» يفو

 فلختسانإ هدالوأ نم لوقعلا اوحيحصلا غتلبلا امأو ى نيناجم وأ آلافطأ دالوألا
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 مهثروم ىلع نيد وأ ةيصو تجرخف مهتفيلخ ىماتيلا ىلع لاملا قفن أ نإ و

 هريغل لاملا وأ

 مهو رضح هتثروو هلام ىلع فلختسا نإ اذك و ى مهيلع هتفالخ زوجت الف مهيلع

 ةيصو ىلع لجر فلختسا نإو ى مهيلع هتفالخ زوحت الف لوقنلا اوحمحص غلب

 الف ايح ناك اذإ امأو ى ةزئاج هتفالخف اهبحاص تام دقو اهيلع فلختسا دق

 هجوب هدي يف ناك دقو هريغ لام ىلع فلختسا نإ كلذك و ى اهيلع هتفالخ زوجت

 ص زئاجف نيناجم وأ الافطأ اوناك وأ ابايغ لاملا كلذ باحصأ ناك نإ هوج ولا نم

 رمأ نإ الإ مهلام ىلع هتفالخ زوجت الف رضح مهو لوقعلا يحيحص اوناك اذإو

 كلذ دمب الإ دالوألا هل نكي ملو هدالوأ ىلع هفلختسا نإو ى مهل هعفدي نم

 هدنع ناك دقو هدالوأ ىلع هفلختسا نإو ى ءيش ةفالخلا كلت يف سيلف تاف

 هدالوأ ةفالخ همزلت ةفيلخلا نإف هفلختسا يذلا تامف دلو مث همأ نطب يف نينج

 ثدح مث دالوأ هل ناك دق وأ اذكمه هدالوأ ىلع هفلختسا نإو ى نينجلا عم مهلك
 الإ همزلي ال : ليقو ى مهلك مهتفالخ هتمزل دق ةفيلخلا نإف كلذ دعب دالوأ هيلإ

 دالوألا ءالؤه ىلع هفلختسا نإ امأو ى ةفالخلا تقو يف اوناك نيذلا دالوألا ةفالخ

 اذكه هلام ىلع فلختسا نإو ى دالوألا نم هدنع ثدح ام ةفالخ همزلت الف
 دقو هلام ىلع هفلختسا نإو ى هتفالخ همزلت الف لاملا دافتسا مث لام هل سيلو

 : لوقي نم مهنمو “ لكلا ةهالخ هتمزل دقف كلذ دعب ًآلام دافتسا مث لام هل ناك

 لام دافتسا مث لاملا اذه ىلع هفلختسا نإ امأو ى دافتسا يذلا ةفالخ همزلت ال

 . هيلع هفلختسا يذلا لاملا ظفح الإ هيلع سيلف كلذ دعب

 تجرخف مهتفيلخ ) نيناجملا وأ ( ىماتيلا ىلع ) هلك ( لاملا قفنأ نإو )

 (هريفل) لاملا جرخ وأ : يأ .( لاملا وأ مهث روم ىلع ) هوحن وأ ( نيد وأ ةيصو
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 نإو ص نْيد هب طاحأ نإ لاملا نم مهمعطي الو ، كلذب ملعي مل ولو نمض

 ه ثلثلا نود امم اهيلع وأ هيلع دئاز نم الإ ةيصو هيف وأ هيلإ اورطضا

 ء رثكالا دنع كلذك نمض الإو

 طرتشي ال نامضلاو > هقافنإب فلتأ هنأل (كلذب ملعي ملو نمض) فروملا ريغل : يأ

 امآ و ث اهلك اهنمضي هنإف لكلا نم جرخت ةيصو تجرخ نإ امأف « دصقلا هيف

 نمض كلذ نود تناك نإو « ط ةف ثلثلا نمضي هنإف ثلثلا نم تناك نإ

 ىطعأ ءيش لاملا نم يقب نإو ى هلك هنمضي هنإف هوحنو نيدلا امأو ى اهرادقم

 ث قفنأ امم رثكأ نيدلاو ةيصولا نم همزلي الو ‘ قفنأ ام هدنع نم نمض و هنم

 مل اياصو وأ نويد تجرخف مهسفنأ ىلع غلبلاو ةثرولا هقفنأ نإ اذكو

 اهب اوملعي

 نيد هب طاحأ نإ ) ةكرت وه يذلا ( لاملا نم ) ىماتيلا يأ ( مهمعطي الو )
 نإو مهءايلوأ مهقفنأ نكي مل نإو « رخآلا مهلام نم نكل (هيلإ اورطضا ناو
 وهو مهب ملع نم ىلعف الإو “ مهنم وهو لحملا لهأ ىلعف مهل لام ال وأ اونوكي مل
 تناك ( وأ ) دهشأو مهلام وأ هلام نم نايضلا ىونو هنم مهقفنأ الإو مهنم

 ( اهيلع وآ ) لاملاب طحي مل نإ نيدلا ىلع يأ ( هيلع دئاز نم الإ ةيصو هيف )
 تناك نإو ى لقأف ثلثلا نم يأ ( ثلثلا نود امم ) اهنوك لاح ةصولا ىلع يأ

 مهمعطأ ةيس-دلا وأ نيدلا ناك نإف ى اهيلع دئاز نم مهمعطأ لكلا نم جرخت
 ثلثلا نم لقأ يه يلا ةيصولا وأ نيدلا رادقم الإ ىقبي ال قح اورطضا نإ

 ىتحف اهب ءيفي الو ثلثلا نم تناك نإو ى لكلا نم جرخت يقلا ةيصولا وأ
 نمض ) لحي ال هنأ انلق اك معطأ لب ى انلق ام لعفي ( الإو ) ثلثلا الإ ىقبي ال
 هنأل ملعي مل نإ نمضي ال لقالا : لاقو ( رثكألا دنع ) ملعي مل ولو يأ ( كلذك
 . قافنإلا ىلإ عرشلا همدقأ ةفيلخ
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 ٠ نالوق ؟ ال وأ ةسصرلا وأ ءامرغلل مرغ نإ ىماتيلا ىلع عجري لهو

 مهتفيلخ يف ال :ليقو ،اهذفنأ نإ لاملا ةفيلخ وأ مهتفيلخ نمضو

 ةفيلخ امهل نكت مل نإ اهل زوج ذإ

 هلام نم ( مرغ نإ ) مهتفيلخ نيناجملا وأ ( ىماتيلا ىلع عجري لهو )
 نإ مهلاومأ نم ذخأي وأ اوقافأ وأ اوغلب اذإ هوطعف ( ةيصولا وأ ءامرغغال )

 نم ءاش نإ نمضي لوقلا اذه ىلعو “ ناك نإ رخآ ةفيلخ هيطمي وأ اهيلإ لصو
 عرشلا نآل “لوآلا ايهحصأ ( نالوق ؟ ال وأ ) هدجو نإ ةيصولاو ءامرغلل مهلام
 رايتخا وهو مهنم دري ال فيكف مهحلاصم يف مهيلع فرصف قافنإلا ىلإ همدقأ

 ناضلا ليزي ال أطخلاو “ هنم أطخ هقافنإ نأ : يناثلا هجوو « «ناويدلا» رهاظ

 ىلإو خلا ىماتيلا ىلع لاملا قفنأ نإو : هلوق ىلإ نادئاع نالوقلا ناذهو

 . خلا لاملا نم مهمعطي الو : هلو

 (اهذفنأ نإ لاملا ةفيلخ وأ) اياصولا وأ نويدلا ذفنأ نإ ( مهتفيلخ نمضو )
 نمضيو ى اعم انمضل امم اذفنأ ولف ى امهل ال نويدلاو ةيصولا ةفيلخل ذافنإلا نأل

 ذافنإ (يف) نامض ( ال : ليقو ) ةفيلخلا نكي مل نإ ثراولل وأ ى ذفنيف ةفيلخلل
 ثراولا ماقم مئاق هنأل هذافنإ ببسب لوألا ةفيلخ ىلع نامض ال يأ (مهتفيلخ)

 هل ةفالخ الو « هيف ىدعتي ال طقف لاملا ىلع نمتؤم هنإف لاملا ةفيلخ فالخب

 ( امل زوج ذإ) : هلوقب ةلعلا ىلإ راشأو ى ةيصولاو نويدلا ىلع الو دالوألا ىلع
 يأ ( اه نكت مل نإ ) ثراولا ماقم مئاق هنأ ثيح نم ذافنإلا دالوألا ةفيلخل يأ

 اذإو ى ثراولا ماقم مئاق هنأ ةلعلا يف ةدمملاو « (ةفيلخ) نويدلا وأ ةصولل

 ى هريغل الو هسفنل ذفنأ ام هيزجي الف كردي ملو ةيصولا وأ دالوألا ةفيلخ نمض
 ص لوآلا حيحصلاو ى دمحأ خبشلا مالك يف قباسلا فالخلا ىلع هيزجي : ليقو

 . يناثلا حيحصت « ناويدلا» رهاظو
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 ايح مدقف م ةفيلخلا اهذفن أف اهبحاص توم ءانمألا وأ روهملا ىتأ نإو

 جحلاالإ زاج الإو « هل زجي مل نإ وه هيلع امل ءازجأو كلذ هل مرغ

 برقألاو

 تتبث:يأ ةرهشلا وأ“؟دعاصف ةثالث ةلملا لهأ ربخ:يأ(روهشملا ىتأ نإو)
 ( ةفيلخلا اهذفناف ) ةيصولا بحاص يأ ( اهبحاص تومب ءانمألا وأ ) ص ةرهشلل
 تءاج وأ ( ايح مدق مث ) « نافنإلا هل ناب لوقلا ىلع دالوآلا ةفيلخ وأ اهتفيلخ
 نم هذفنأ يذلا (كلذ) ةيصولا بحاصل يأ (هل) ذفنملا (مرغ) هتايح ةحص
 مث نيدلا اذك و ع يصوملل وأ ءاطعأ يذلل ةيصولا ذخأ نم درب نيد وأ ةيصو
 نويدلاو اياصولا نم ذفنأ ام (هازجأو) ةيصولا بحاص نم نيدلا بحاص ذخأي
 يف قباسلا فالخلا ىلع اقلطم وأ قفاوم نم “(وه هيلع امل) اهبحاص نيعتي مل يتلا
 بحاص (هل زجي مل نإ ) فالخلا نم هيف رم ام ىلع هريغل أزجأ ودمحأ حيشلا مالك
 . هريغ الو هايإ هيزجي ال نأ حيحصلاو هتوم ربخ ناب وأ ايح مدق يذلا ةيصولا

 يصوملا أزجأو ىضمو هذافنإ (زاج) ذفنأ ام زاجأ لب زجي مل نكي (الإو)
 يصوملا يزجي الف (جحلا الإ)؛ذفنأ ام زاج ردقف تئش نإو ى هنويدو هاياصو يف
 افيعض ناك نإ و ى هنع هريغ جح هيزجي ال حيحص يح هنأل هنع هذفنأ يذلا ذافنإ
 هنوكل لب ى افيعض هنوكل هنع جحلا ذفني مل هنأل اضيأ ذافنإلا كلذ يزجي الف
 اهيف يزجم هنأل نويدلاو كلذك ةمصولا تسيل و “ تيم ربغ هنأ رهظف ًاتىم

 امدعي هلعف زاجأ وأ هل نذأنإ احيحص ايح ناك ولو ى هريغ نع ناسنإلا ذافنإ
 ناك نإ هازجأ جحلا نم هذفنأ ام زاجأو فيعض هنأ رهظ نإ : ليقو « لعف

 نأل يح هنأ رهظ ذإ هنع هربغ ذافنإ يزجي الف (برقألاو) افيعض ذافنإلا نيح
 جحلا يف ذفنأ ام ذفنملا نمضيو « ةايحلا يف اهذافنإ يزجي ال برقألا ةيصو
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 تباإ : هل لاق نإ نمضي الو « هزجي مل ولو يصوملا هأربأ نإ امهنم أًربتو

 ايح مدق نإ هعمم وأ هت وم ريخ هءاحف ‘ اهذفنأف هتعمس وأ يتوم ربخ كءاج

 . اضيأ امهريغ يف هذافنإ هيزجيو

 مل اك اضيأ ذفنملل برقألاو جحلا يزجي الو ث يصوملا هربي مل نإ برقألا وأ
 : هلوق ىلإ دئاع ءانثتسالاو يصوملا ءازجإ مدع يف ةروكذملا ةلعلل يصوملا ايزجي

 هريغ جحي نأ هل زوجي نمم ذافنإلا نيح ةفيلخلا ناك نإف ى هازجأ : هلوقو « زاج

 ءازجأ يح هنأ ناب يذلا هل زجي ملو ى هايإ جحلا موزل دعب ردقي ال ىتح هفعضل

 نامض نم يأ امهنامض نم:يأ ( امهنم أربتو ) “ كلذ لك يف جحلاك ةرمعلاو مرغو

 زجي مل ولو يأ ( هزجي مل ولو ) نابضلا نم ( يصوملا هأربأ نإ ) اهيف ذفنأ ام
 مدع يف جحلاك ةرمعلاو ى يازلا رسك و ميجلا ناكسإو ءايلا مضب يصوملا ايهذافنإ

 كءاج نإ : هل لاق نإ نمضي الو ) “ همدعو نايضلاو فالخلا يقو ى ءازجإلا

 ( هتوم ربخ هءاجف ) نويدلا اهلثمو ةيصولا يأ“( اهذفناف هتعمس وا يتوم ربخ

 مدق نإ هعمس وأ ) همهتي ملو هقدصو القاع فلاب ناك نإ دحاو يلمج ناسلب ولو

 برقألا ةيصو ريغ يف يأ (ايهريغ يف هذافنإ) يصوملا يزجي يأ (هيزجيو ايح
 . ملعأ هللاو (اضيأ) رم ام دح ىلع ةرمملا هلثمو جحلاو
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 لصف

 دعب اهيف هذفنأ كلثلا هعسو دق : هتفملحل لاقو 2 ءيشب ىصوأ نإ

 . ثلثلل ةجاح الب هتوم

 لصف

 ؛ هريخ وأ ةفيلخلا دي يف هلعجو ثلثلا نم جرخي امل ( عيشب ىصوا نا )

 دعب )ةيصولا يف يأ ( اهيف هذفنأ ثلثلا هعسو دق ): هريغ وأ ( هتفيلخل لاقو )

 لهو ى وه ك ثلثلا نع ثحبلا ىلإ جايتحا الب يأ ( ثلشلل ةجاح الب هتوم
 ناك وأ دحأ دي يف هلعج وأ هريغ وأ ةفلخ نم هديب وه ىذلا هذفني هنإف ؟ هعسي

 الب هذفني هنإف ثلثلا هعسو دق هنم ذفنأ هريغ وأ ةفيلخلل : لاقف ى دحأ دي يف
 اذك ذفنأ وأ هنم اهذفنأ وأ ةيصولا هب ذفنأ لاق كلذ يف ءاوس ثلثلا نع لاؤس
 هل لقي مل وأ ثلثلا هعسو دق هلوق يف همهتا نإو « اذك يف هذفنأو ى هنم اذك و

 ىتح تمي ملو هعسي ناك نإ اذك و ؟ هعسو له ثحبي ىتح ذفني الف هعسو دق
 دق هنأل هذفني : ليقف ى هعسو دقو الإ تمي ملو هعسي ال ناك نإو ى هعسي ال ناك

 مهربخيو ةثرولل ةدرب لب ذفني ال : ليقو “ هعسو : لاق نيح بذك ولو هعسو
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 ‘ برقألل تيصوأ لق : لاق نإو 2 هد هل ىصوأ ام كسم هل ىصومل ا ا ذكو

 هلو هديب هلام لعج نإ و ى كلذ امل لقي مل ولو ذافنإلاو كاسمإلا زوجو

 . هل ةفالخلا دقع يف أطخلا وأ بذكلا لوخدل

 دي يف لمج وأ هدي يف هلعجو ( و هب هل ىصوأ ام كسي هل ىصوملا اذكو )
 وأ نالفل وأ كسفنل هذخ ( : لاق نإ ) و عضوم يف وأ هريغ دي يف ناك وأ .ريغ

 دقو هيثلث كنم درب الف ( برقأل تيصوأ دق ) اذكل وأ هرمأ َتتل"و نمل

 : ليقو : برقآلل تيصوأ دق : لقي مل نإو ثلثلا ىلإ هيف درت الف ثلثلا هعسو

 . ؟ ال "وأ ءيش برقألا لصو له ثحبلا همزل

 مل ولو ) اهلبق ةلأسملا يف ( ذافنإلاو ) ةلأسملا هذه يف ( كاسمإلا زوجو )

 ث ثلثلا همسو : هلوق نم روكذملا ( كلذ ) هل ىصوملاو الثم ةفيلخلل ( ايمف لقي
 قفني ملو "يلع هقفنأ : لاقو ائيش دحأل عفد نإو « برقألل تصوأ : هلوقو

 هىلع هقفني : لبقو “ ثروملا "هرمأ هب امب هربخأ و ثراولل هدر تام ىتح هيلع
 جاتحي ال : ليقو “ ثراولل هدر ملمي مل نإو ، ثلثلا هعسو هنأ ملع نإ هرمأ اك

 هتايح يف تيملا دي نم جرخ هنأل ثلثلا هعسي مل ولو هرمأ اك هقفنيو ثلثلا ىلإ

 وأ ةاكز هقفناأ:لاق وأ ذافنإلا قلطأ ءاوسو توملا دعب امب دييةت الب اقلطم قفنىل

 ق ءيشلا اذه يطعي نأ هرمأ نإو ى ةروكذملا لاوقألا همفف اهريغ وأ ةرافك

 : ليقو ذافنإلا لبق تام نإ هربخأو ثراولل هدر نيدلا ق وأ اهربغ وأ ةاكزلا

 يلع ذفناف تم نإ : لاق نإو ى اقلطم : ليقو « ثلثلا هعسو نإ لاق اك هذفني

 ثراولل هدر ملعي مل نإو هعسي ثلثلا نأ ملع نإ الإ ذفني الف تاف ءيشلا اذه

 يصوملل يأ ( هلو ) ةفيلخلا ديب ( هديب هلام لعج نإو ) هربخأو
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 ص ثراولل وأ هل هعفد كلذ هديب نمل زاج { تانامأ وأ تاعابتو نويد

 كردي امنإو « نينيدملا دنع ائيش ةيصولا وأ نويدلا ةفيلخ كردي الو

 هلام فصن هدي يف لعج نإو « ءامرغلا ىلإو ذفنملل عفديو ثراولا مهيلع
 ةفيلخلاو ثراولا هني دمت وأ هتنامأ هدنع نم عمج

 وأ ( هديب نمل زاج ) سانلا دنع ( تانامأ وأ ) سانلا ىلع ( تاعابتو نويد )
 راتحلاو ىراتخلا فالخ اذه « ( ثراولل وأ ) ةفيلخلل ( هل هعفد كلذ ) هتمذ يف
 مدقتو هل زيجأ نإ الإ نمض ةفيلخلل عفد نإف “ ثراولل لب ةفيلخلل عفدي ال هنأ
 . اذه لبق يذلا بابلا رخآ ص نالوقلا

 نم دنع : يأ ( ينيدملا دنع انيش ةيصولا وأ نويدلا ةفيلخ كردي الو )

 كلذ ( كردي امنإو ) “ تانامألا مهيلع نم دنع الو تاعابتلاو نويدلا مهيلع

 ( و ٧) ةيصولا ذفنم ( ذفنملل عفديو ) مهنم ثراولا ضبقي ( ثراولا مهيلع )
 رئاسك ةفيلخلا ديب نويدلا ءاضق يصوملا لمجي مل نإ مهنويد ( ءامرغلا ىلإ ) لصوي
 نإو ص ثراولا نم اناضقب قحأ وهف الإو ةيصولا ىلع هتفالخ هلمشت مل وأ ةيصولا
 اوطعي الو هوطمي نأ مهيلع كردي هنإف هل هرجح وأ ةفيلخلا ديب لاملا لعج

 ةفيلخ لمشي ام : ذفنملاب دارأ هنأ رهاظلاو « مهنيمضت هلف هوطعأ نإف ى ثراولل

 عفديو هنم اهذخأي نأ نويد هيلع تيملل نم ىلع كردي ثراولا نأ:ىنمملاف نويدلا

 ذفني ام ةيصولا ةفيلخل عفديو تيملا ىلع يتلا نويدلا هب ذفني ام نويدلا ةفيلخل
 ٠ ةص و لا هب

 وأ هثلث وأ ( هلام فصن ) ةفلخلا دي: يأ ( هدي يف ) يصؤلملا ( لعج ناو )

 ( ةفيلخلاو ثراولا "هلنيردَم وأ هتنامأ هدنع نمت عمج ) تايمستلا نم كلذ وحن
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 تناب مم اهذفنأ نإو فصنلا ةفيلخللو ثراولل عفدلا هل زاجو س ايل عفدو

 ص ثلثلا يف قبي مل نإ اهبانم نمض ء ىرخأ هل

 وأ اهتلصوأ نم ةفص ةلمجلاو هدنع هربخ أدتبم هتنامأو عمج لعاف :ميملا حتفب نم
 هنأ يف حيرص همالكو ءعمل لوعفم ثراولاو نم ىلع فوطعم هنيدمو“دنعل لعاف

 نم سانلا دنع امو ممذلا يف ام هدي يف ناك ةفيلخلا دي يف لاملا يصوملا لعج اذإ
 : يأ ( امل عفدو ) ىوقأ لب ةمذلا يف ام ةبه زوجي اك كلذو تانامألا عاونأ
 يقابلاو ةفيلخلا ديب لوعجم روسكلا نم هريغ وأ فصنلا نآل ثراولاو ةفيلخلل
 عفد رخآلل عفدي نأ امهدحأ هرمأ وأ ناسنإل عفدي نأ هرمأ نإو « ثراولل

 ( ثراولل ) لكلا عفد ( عفدلا ) ةنامأ هدنع نم وأ نيدملل يأ ( هل زاجو )
 . هنم ذفني لاملا فصن ةفيلخلا ثراولا يطعيف

 :يأ تايمستلا رئاس اذك و ( فصنلا ) عفد ( ةفيلخلل ) عفدلا زاج ( و )
 ةيمست نم هديب لعج ام ةفيلخلل هنم يطعي نويد هيلع وأ ةنامأ هدنع نمل زوجي

 مث ) هثراو وأ هتفيلخ ( اهذفنأ نإو )؛ ثراولا أدبي وأ ثراولل يقابلا عفديو
 نإ ) ص ىرخالا بانم يأ ( ابانم نمض ) اهذفنم ( ىرخأ ) ةيصو ( هل تناب
 ثلثلا ضعب يقب نإو ى هب اهذفنأ اهبانم يقب 3الإو ( ثلثلا يف ) اهبانم ( قبي م

 لكلا نم جرحي امم تناك نإو « ةصاحملاب اهبوني ام هدنع نم دازو ى اهيف هذفنأ

 ص ةرخآلا هب ذفنت ام رادقم دعب ثلثلا ىلع ادئاز هتوف ام نمضو يقب ايم اهذفنأ

 لكلا نم تناك نإو هيلع نايض الف لكلا نم جرخي ايم اضيأ ىلوآلا تناك نإو
 ضعب وأ لكلا نم اتناك نإو ى اهدحو ىرخأل ةيصولا ثلثلا نم ذفنأ اهدحو

 يف توف ام نمض لاملا يف ةصاححملاب اتناكو ىرخألا ضعبو ةدحاو وأ ةدحاو لك

 . ةصاحملاب اهبوني ام ىلع ادئاز ةدحاو
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 ،ال : ليقو ء اعم انمض امارح جرخ مث هذفنأف اتيش ثراولا هل عفد نإو

 اضبأ نماض : لبقو > رومأملا ال وه نمض ذافن الاب هرمأ وأ هريغل هعفد نإو

 . هفالتإل

 ذفنأ ام ( جرخ مث ) هضعب وأ « ( هذفناف انيش ثراولا هل عفد نإو )
 ككلذ هبشأ امو قورسملاو ىنزلا ةرجأو ةرذملاو ةتيملا نمثو اب رَك ( امارح)

 ص ءاوس ( اعم انمض) اودّسمعت وأ اوسن وأ هيلإ اوطلغ يصوملا ريغل الام جرخ وأ
 امأو ى نامضلا ليزي ال اطخلاو هعفد هل زوجي ال امل عفدلاب هفرصتلف ثراولا امأ
 اهنأل ةفيلخلا ىلع الو ثراولا ىلع نامض ( ال : ليقو ) ذافنإلاب هفلتأ هنألف ةفيلخلا
 ام الإ بيغلا نافلكي الو ، ذافنإلاو عفدلا نم اعرش هلعف اهيلع بجو ام العف
 وأ اطلغ هعفدو هريغل هلع ام يصوملا ريغ لام نم هيسن وأ ثراولا هيلإ طلغ

 نإف ثراولا دنع ناك وأ ى تيملا هكرت ام ريغ نم كلذك هب ىتأ وأ نايسن

 وأ ) ةفيلخلا ريغل يأ ( هريغل ) يصوملا ثراو ( هعفد نإو ) ى هل نماض ثراولا

 يضوملا دي نم ةفيلخلا ديب ناك وأ“( ذافنإلاب) ريغلا كلذ ثراولا رمأ يأ ( هرمأ

 ثراولل همفدف اناطلس هيلع هل لمج يصوملا نأل وأ ةكرتلا نم هدحو هذخأ وأ
 امارح جرخ ذإ لاملا بحاصل عفادلا ( نمض ) هذفنيل ثراولا ريغل وأ هذفنىل

 رمآلا عم ( اضيأ نماض ) رومأملا ( : ليقو ) ذافنإلاب ( رومأملا ال وه )
 وأ هريفل ةفيلخلا همفدف ةفيلخلل ثراولا هعفد ول اذه ىلعف ى ءاوس ( هفالتإل )

 كلذ هيلإ ىهتنا نم هذفناف ذافنإلل هريغل ثراولا هعفد مث ثراولل ةفيلخلا هعفد

 نمضي لب ريخألا هذفنأو ةثالثلا قوف ام هلوادت ول اذك و ى ءاوس ةثالثلا نمضل

 ثلاث لوق ةلأسملا يفو ى هيف فرصتف هيلع ريخألا هذفنأ نم لوقلا اذه ىلع اضيأ
 وأ هقافنإب وأ نييعتلا ىلع ءيشلا عفدب تيملا ىصوأ نإ هنأ وهو “ ليصفتلاب

 « هيف فرصت نم لك نمض "الإو ى ملعي مل نم ىلع نامض الف كلذ وحنو هنم ذافنإلاب
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 وأ ثراولا ىلع هب عجراو كلام نم اهذفنأ : ةفيلخلل يصؤلملا لوق زاجو

 وأ انرضحمب الإ اهذفنت ال : لاقو ء هل ثراولا اهعفد نإو ى هل ىمس ام لع

 > هب لغتشي الف دوهشلا

 . ةفيلخ سيل نم عم ثراولا فرصت دوجول نابض ال هناب لوق وه نكي ملو

 كلذك اضعب وأ هل اهنيع ةمست وأ“(اهذفنأ :ةفيلخلل يصولملا لوق زاجو)

 ىلع ) كلام نم هتنفنأ امب : يأ ( هب عجراو كلام نم ) كلذك اعون وأ

 ام ) ه اذك ( ىلع وأ ) اذك ددع وأ اذك وأ هتمق وأ هلثم كطعي ( ثراولا
 الإ اثراو ةفيلخلا ناك ولو ى اهذخف اذك نم ةيمست ىلع وأ هذخف ( هل ىمس

 ناك نإو ث ثلثلا هعسو نإ الإ ذفنأ ام ىلع داز ام ذخأي الف ةفيلخ ريغ ناك اذإ
 نيبت نإ الإ اضيأ داز ام ناذخأي : لىقو ى ذفنأ ام ىلع داز ام ذخأي الف اثراو
 ذافنإلل هب ىصوملا يأ ةيصولا يأ ( اهعفد'نإو ) ى اهيلإ نوكرلا وأ فيحلا

 وأ نالف رضعع وأ ( انوضحمب الإ اهنفنت ال : لاقو) ةفيلخلل يأ ( هل ثراولا )

 الف ) اذك تقو يف الإ وأ دهاشلا وأ ( دوهشلا ) رضحم ( وأ ) انضمب رضحع

 ره خأتلا نأ الإ ءاش نم ةرضحم وأ « دحأ ةرضح البو ى ءاش نإ ( هب لغتشي

 نم وأ مهنم تيملا براقأب هفرعي نم رضحيو “ ناكمإلا ردقب لجمي لب نسحي ال
 هل ىصومب هفرعي نم اذك و « هذافنإ قلطأ ام اهيف ناك نإ مهفرعي مل نإ مهربغ

 مهأل كلذو ى آدحأ رضحي ال نأ هلف راضحإ الب مهفرعي نأ هنكمأ نإو ى نيعم

 نإ مهب لغتشي ال نأ ىلوآلابو ' اونفني ام الإ هوطعي ال نأ مهلف عفدلاب اوءرب
 مل وأ همهتا كلذ يف ءاوسو ثراولا هيلإ هعفدي نأ جتحي ملف هديب يصوملا هلعج
 نع هاهنيو فورعملاب هرمأي هنأ الإ ثراولا] هعفد وأ هديب هلعج اذإ همهتي

 . ركنملا
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 ء اهنمهدبيب ام ذافنإ هيلع كردي الو 7 اهتذفنأ : لاق نإ هلوق لبقيو

 : هل لاق نإ الإ اهنم ىنعم يف ثراولا هعم فلتخا نإ ًاضبأ هلوقو

 : لاق نإو « هل ادهاش ناك نإ لبقيو ص ثراولا هافنو ، اذهل ىصوأ

 . . .. ...... . اذهب ىصوا

 ( هيلع كردي الو ) هيلع نيمي الو ( اهتذفنأ ) دق (:لاق نإ هلوق لبقيو )
 هآر ولو « ثروملا هلمج وأ هديب وه هلعج ءاوس (اهنم هديب ام ذافنإ) ثراولا
 هرمأي يدنعو ى ءاهنيو هرمأي هنأ الإ اهيف ىدعتي وأ اهلكأي وأ ذافنإلاب لطا
 تاقثلا نم هعم ذفني نم هيلإ نونمضي وأ ذافنإلاب آربج هوحن وأ يضاقلا وأ مامإلا
 ۔ عفدلاب ءىرب دقو اهنامض ثراولا هيلع كردي الو « طسقلاب مايقلا نم كلذ نأل

 ىنعم يف ثرا ولا هعم فلتخا نإ اضيا) ةفيلخلا لوق:يأ (هلوق) لبقي (و)
 نأ وأ ترضحمب ذفنت نأ انث"روم كيلع!طرتشإ : ثراولا لوقي نأ لثم ( اهنم
 اذك تقو يف ذفنت نأ وأ دوهشلا رضحمب وأ انضعب رضحمب وأ “نالف رضحمب ذفنت
 كجرخأ وأ اذك كتفالخ نم ىنثتسا وأ نالف ينب يف وأ طقف هبراقأ يف ذفنت وأ

 ثراولل يأ (:هل) ةفيلخلا (لاق نإ الإ) ةفيلخلا ىلع نيمي الب كلذ ريغ وأ اذك نم
 اذك عونل ىصوأ : لاق وأ ى نالفل ىصوأ : لاق وأ (اذمهل) كث"روم ( ىصوأ)
 نإف كلذ ممنال : لاق وأ ي هل صوي مل : لاقو ( ثراولا ءافنو ) سانلا نم

 . هيلع نيمي الب ثراولا لوق لوقلا

 هنإ لاق يذلل يأ ( هل ادهاش ) هلوق يف ( ناك نإ ) ةفيلخلا لوق ( لبقيو )
 ( اذهب ىصوأ ) ةفيلخلا (: لاق نإو)؛يطعأ رخآ دهاش هل ناك نإف « هل ىصوأ
 وحن وأ ةرافكب ىصوأ وأ اذك هنم ذفني نأ وأ اذكل ذفني وأ اذك يف ذفني نأ
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 هل ىصوملا يف اذكو ء ثراولا لوق لبق" اذهب لب ال : ثراولالاقو

 موي ثلثلا ربتعيو ًامات هب ءاصيإ ةفيلخلا ىعدا نإ ثاثلا نم لقألاو

 ص رم امب هتوم مهل ناب ثيحف الإو هتقو ملع نإ تام

 ىلإ اريشم (اذهب) ىصوأ (لي) كلذب هل ءاصيإ ( ال : ثراولا لاقو ) كلذ
 ثراولا لبقي ( اذكو ) ص نيمي الب ( ثراولا لوق لبق ) ةفيلخلا لوق فلاخي ام
 لاق وأ نالفل لب : ةفيلخلا لاقف نالفل ىصوأ : لاق نإ (هل ىصوملا يف) نيي الي
 ء اذكل رخآلا لاقو اذكل امهدحأ لاق وأ ى نالفل رخآلا لاقو اذكل ايهدحأ

 رخآلا لوقبو ةرافكلل ىصوأ : لوقب نأ كلذ نمو فالتخالا نم كلذ وحن وأ

 يأ ثلثلا نم لقألا ثراولا ءاعدا لبقي يأ (ثلثلا نم لقألا ) لبقي (و) ةاكزلل
 ص جراخ وأ ليضفتلا ىلع رقاب ليضفت مسإ لقألاو “ هنم لقألاب ءاصيإلا هؤاعدا

 ةيليضفتلا نم تسيلو ى نع ىنعمب نمو “ صقانلا وأ صقنألا ىنعم هنمض نكل
 ىلوأو ةيليضفت نمو ةدئاز لأ لعج نم ىلوأ اذهو ى لأب ليضفتلا مسإ نارتقال
 هب ىتأ هدعب ةيليضفتلا نمو ى ليضفتلا مسإو لأ نيب عمجلا نم ذاشلا ىلع هلمح نم

 ممإ نم لدبم لأ نم درجم ليضفتلا مسإ ريدقت نم ىلوأو ى ذاشلاب لمملا ىلع ءانب
 ليقأ كلذ يف ءاوسو ثلثلا نم لقأ لقألا لبقيو يأ لاب نوزقملا ليضفتلا
 نإ ) ثلث وه وأ ثلثلا نود وه امم اذك ليق وأ “ُهتمَض لقأ وأ ثلثلا

 ىصوأ هنإ : هلوق لبقي اذك و ( امات ) ثلثلاب يأ ( هب ءاصيإ ةفيلخلا ىعدا

 ثراولاو عبرلاب ىصوأ : ةفيلخلا لوقي نأ لثم رثكأب ةفيلخلا لاق نإ اذكب
 . سدسلاب :

 ةدايزلا ربتعت الو توملا تقو: يأ ( هتقو ملع نإ تام موي ثلثلا ربتعيو )

 رم امب هتوم مهف ناب ثيح) ربتعي هنإ(ف) هتوم تقو ملعي (الإو) “ دعب صقنلاو
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 ٥ ٠ . . ‘ ةلاهجب ثلثلا ال تقولا ناب نإو ى ةرم ريغ

 رم اك ةلمجلا لهأ ربخب وأ ةدهاشملاب وأ ءانمألاب تام هنأ مهل ناب نأب ( ةرم ريغ
 ٠ حاكنلا باتك يف رم اكو ى توملا يف ةلمجلا لهأ ةداهش زوجت هنأ موصلا باتك يف
 توملا تقو امأو “ توملا ىف كلذو « باتكلا اذه ىف رم اكو ى ةسفلا نف ىف

 نايبب سيلف كلذ ريغ امأو : «ناويدلا» يف اولاق ى ةدهاشملاب وأ ءانمألا الإ الف

 ذئنيح هلام ثلث ىلإ اورظن توملاب هيلع اوكح اذإو ى توملاب هيلع اوكحي ىتح
 ص ةلهجلا لهأ لوق الو « دحاو نيمأ لوق هتوم تقو ةفرعم ىف زوجي الو

 ةجح مهيلعو مهل نوكيف ى كلذ اوقدص نإ الإ كلذ مهيزجي الو مهب كحيالو

 اوكحي قح هلام ثلث ىلإ اورظني الف هتوم لكشأ نمو ى للا نيبو مهنيب ايف

 . توملاب

 :ءاململاتلاق : «عماجلا» ف مهنع هللا يضر ركب نب دمحم نب دمحأ خيشلا لاق

 دصق “دعبالو لبق ال تيملا تام تقو ثلثلا ىلإ رظني امنإو “ ثلثلا نم ةيصولا

 دوصقم نيعمل هثلثب ىسوأ نإف ى اذكم اياصولاب ىصوأف آلوأ هلام ثلث ةيصولاب

 ةلغلا يف تلزن وأ ةميقلا تملط ةثرولل كيرشلا ةلزنب هل ىصوملاف ةيمستب وأ
 كلم ال امو « ايبنجأ ولو ثراولا لعف لاملا يف هلعفو لاملا هرج امو ى ءانلاو

 ص اهعم لزن ةميقلا تلزن نإ ةطوحلاو ةاكزلاو جحلاو ةرافكلاك ضبق الو هل

 ةلغلا يف هل مهس الو « ثلثلا غلبي ملام ةدايزلاو ءانلاو ةلغلا يف علط تعلط نإو

 ارانيد اذك و اذكب ىصوأ نإو ى ثلثلا ةميق نم اياصولا بات ام الإ ءانلاو
 . ثلثلا نم طقف كلذ ددع هلف لجرل كلذ وح وأ ًازبفق وأ

 ةلاهجب ) لاملا ثلن ( ثلثلا ال ) توملا تقو ( تقولا ) مهل ( ناب ناو )
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 . اوذفنأو هتميق وأ هنايب يف اوعس هتميق وأ لاملا

 هنايب اوفع اذإو “لاملا نايب (هنايب يف اوعس هتميق ) ةلاهجب ( وأ) ؟ وه مك ( لاملا

 (اوتفنأو) لاملا اوملع نإ ثلثلا ةميق ( هتميق ) نايب ( وأ ) “ هثلث اوملع

 كلذ ريغ ىلإ اولصي مل نإ لاملا ةميق وأ هلام اوملع نيح نم ثلثلا نيربتعم

 . ملعأ هللاو
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 لصف

 مث امولعم ادع اهنم فنص لكل لعجف اهل اذكو اذكب ىصوا نإ

 هاياصو ددع وأ ةصو لكل ام وأ ‘ اهل لاملا نم هب ىصوأ ام لك اتف تام

 . ةفيلخ وأ ثراو عييضتب ناك نإف

 لصف

 لكل لمجف ) رانيد ةنامب امل يصوي نأ لثم ( امل اذكو اذكب ىصوأ نإ )
 نيميرأ قتعللو نيثالث تارافكلل لمجي نأ لثم ( امولعم اددع اهنم فنص
 لاملا نم هب ىصوأ ام لكاشتف تام مث) ةئام كلذو ةرشع ديزلو نيرشع ةاكزللو

 وأ لقأ وأ نوثالث ةرافكلل له (ةيصو لكل ام وأ)؟ رثكأ وأ لقأ وأ ةئامأ ( اهف
 نهترافك وأ ةرافكب ىصوأ له ( هاياصو ددع وأ ) ديزو ةاكزلا اذك و ؟ رثكأ

 صوب مل وأ ؟ ةاكزلاب صوب لو ةرافكب صو ل وأ ؟ رثكأ وأ تارافك ثالث وأ

 نم اذك و اذكب وأ ؟ كلذ ريغو لاصتناو ةرافك و ةاكزب ىصوأ له وأ ؟ ديزل

 لمأ نأب ( ةفيلخ وأ ثراو عييضتب ) لكاشتلا ( ناك ناف ) ؟ طقف كلذ

- ٧٢٤٩ 



 ناك نإ كلثلا نود ام فقويو > رض الف الإو ىصوأ امك اهذافنإ نمض

 حضتي قح لاملا فقو لكلا نم جراخ اهيف ناك نإو ى هنم جرخي كاذ

 ذفنأو ةفيلخلاو ثراولا دهتجا اياصولا ددع وأ لهج نإ : ليقو ى رمألا

 قح دهشي نم دجو دقو ى ةداهشلا ديقت لمهأ وأ هفتأ وأ ةيصولا هيف تبتك ام
 كلذ هبشأ ام وأ يسن ىتح عبضف تێيملا نع ظفح دق وأ اوتام وأ دوهشلا يسن

 انمض اميج اعّيض نإف ى يصوملا هب ( ىصوأ ا اهنافنإ ) عيضملا ( نمض )
 مل نإو “ عيض يذلا نمض امهدحأ عيضي مل نإو ى ايهنم لك عيض ام بسح

 (رئيَضالف) عييضت نكي ( الإو ) نمض عيضف ةفيلخلا الإ وأ ثراولا الإ نكي
 ام ) رمآلا حضتي ىقح ( فقويو ) ت مثأ "الإ و نامض نم ةفيلخلا الو ثراولا ىلع
 يفكيال ناك نإف هنود امو ثلثلا دارملاو“( هنم جرخي كلذ ناك نإ ثلثلا نود

 .يقبام اومسقو يفكي امردق فقو هنودام يفكيناكنإو“ ثلثلا فقو“ ثلثلا الإ

 ( لكلا نم جراخ اهيف ) ناك وأ لكلا نم جرخت اهلك ت ( ناك نإو )
 : ىلاعت هلوقل ( رمألا حضتي ىتح ) هاك ( لاملا فقو ) ثلثلا نم جراخو
 الب فقو ام عاض نإ مثإ الو ناض الو ه "الع هب كل سيل ام فت الو »
 مثأو نمض بتي مل نإو ى رم اك كلذف باتو ةيصولا عّيض نإو ى هل عبيضت
 ذإ هفلت ف ببس ةيصولا عييضت نآل عيضي مل ولو لاملا فلتبو ةيصولا عييضتي
 اياصولا ددع وأ ) اياصولا ذافنإل لومجملا لاملا ( لهج نإ:ليقو ) ى اهفلتل فقو
 نايبلا ءاجر مدع ةرورضل امهداهتجا ردق ىلع ( ذفنأو ةفيلخلاو ثرا ولا دهتجا

 تيملا الإ املعي الأ لثم ؤ ةطوح نظلا ىلع يرجيف “ لهج ام لصأ ققحت عم

 . ٣٦ ة ءارمال ١ ة روص ) ( ١
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 اهددع ملع نإو { كلذكف اهنييعت الو اهددع ال هتلمج اوملع نإ : لقو

 . . . . فكلثلاوهام ذفنأو ًاضبأ ادهتجا اهنونفو هتلمج ال

 ةرافك و ى آدعاصف نيترافك وأ ةلسرم ةرافك نوذفنيف ثنحي هلعلف اريثك فلحي

 ملو ةرم ولو هعفلجي اوملع وأ“ هنع نوقتعيف قتعلاب فلحي وأ « ادعاصف ةظلغم

 عماجي هنوفرمي وأ“ هنيمي بسحب ةظلغملا وأ ةلسرملا نورفكيف هنيمي يف هآربب اوملعي

 سانلا لاومأ لكأي هنوفرعي وأ ى شارفل ارانيد هنع نوذفنيف هوحنو ضيحلا يف

 ةاكزلا عنمي هنوفرمي وأ ى ءارقفلل مهنع اوقدصت الإو « مهوطعأ مهوملع نإف

 ينإ : 7 ملو ‘امهربغ وأ ةرافك وأ ٠: بجومب ,مه رق ةأ وأ2ةاكزلا يف نوذفنيف

 هماحرأ لصبال‘ وأ راجلا قح لكأي هنوفرمب وأ ؤ هنوذفنىف هنم تصلخت دق

 بوجو يف رم ام ىلع اليلق وأ آريثك الام كرت نإ برقألا نوطعيو « مهنوطعيف
 نوفرمي وأ تارافكلا هل نورثكمف رئابكلا لمفي هنوفرعي وأ ' ترقآلا ةيصو

 ةاكزلا مث ةمدقم سانلا لاومأو ى اذكهو ايهنوذفنيف هيلع جحلاو ةرمعلا بوجوب

 ى بلاغ ةدلبلا كلت لهأ هب يصوي ام هنع نوذفنيو تارافكلا مث ةرمعلاو جحلاو

 ددع يأ ( اهددع ال ) ةيصولل لومحملا لاملا ةلمج يأ ( هتلمج اوملع نإ : ليقو )

 . ناذفنيو نادهتجي ( كلذكف اهنييعت الو ) ةيصولا

 اوملعي نأ كلذو ( اهنونفو هتلمج ال اهددع ) لوعف ءانبلاب ( ماع" نإو )
 ةرافكلا نائيشلا كلذ له ىردي ال نكل ى رثكأ وأ هثالث وأ نيئيشل ىصوأ هنأ
 ؟كلذ وحن وأ ورمعو ديز وأ؟جحلاو ةاكزلا وأ؟برقأآلاو ةرافكلا وأ ؟ ةاكزلاو

 كلذ وأ ؟ رثكأ وأ هنم ةثالث وأ انركذ ام عيمج يه ءايشألا كلت يردي ال وأ

 (كثلثلا وه ام ذفنأو اضيأ ادهتجا) كلذ وحن وأ لامحتنالاو دجسملاك هريغو هلك

 ص ثلثلا نود ام للا مهمحر اولوقي نأ مهتداع ترج اذكهو « لقأو ثلثلا يأ
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 بانم كرتيو هنم هبانم غلابلا ذفنأ لفط مهيف ناكنإو ى ةثرولا غلب ن]

 ه ةقافإلا وأ غولبلا ىلا نيناجم وأ الافطأ لكلا ناكنإ لكلا وأ لفطلا

 ىصوأ ام ددع اوذخأ نييعتلا ال ةيصولا تيسن مث ةيصو لكلل ام ملع نإو
 ى ثلثلا هعسو نا لاملا نم هب

 دهتجا وأ فقو ةفيلخلا الإ وأ ثراولا الإ نكي مل نإو “ لقأو ثلثلا مهدارمو

 غلب نإ ) تبثت امنإ اهلك لاوقألا كلت نأ ملعاو « لاوقألا كلت ىلع كلذك

 وأ ابايغ وأ الافطأ وأ نيناجم مهلك اوناك نإو ى اورضحو اولقعو ( ةثرولا
 نونج نم طقف نيعون نم اوناك وأ ابئاغ ضعبو انونجم ضعبو افط مهضعب
 مهيف ناك نإو ) “ دمب كلذ ضعب ركذ اك كلذ ةفيلخلا فقو ى ةبيغو ةيلوفطو

 رضاحلا لقاعلا ( غلابلا ذفنأ ) كلذ نم ناعون وأ بئاغ وأ نونجم وأ ( لفط

 ىلع باسحلا يف دهتجي ى هبوني ايف هداهتجا بسحب ثلثلا نم يأ ( هنم هبانم )
 . هسفن ىلع الإ يطعي الو لكلا

 ة نونجلاو ةيلوفطلا لوزت ىتح بئاغلاو نونجملاو ( لفطاا بانم كرتيو )
 هبانم يف هدحو هلاح هنع تلاز يذلا كلذ دهتجي وأ ى اضيأ فقويف ى ةبيغلاو

 ناك نإ لكلا ) بانم ةفيلخلا كرتي ( وأ ) . رخآلا ثراولا عم وأ ةفيلخلا عم وأ

 نإو ) مودقلا وأ ( ةقافإلا وأ غولبلا ىلإ ) ابايغ وأ ( نيناجم وأ الافطأ لكلا
 اذك لاصتاللو اذك ةاكزللو اذك ةرافكلل نأ ملعي نأ لثم ( ةيصو لكل ام ملع

 وأ اذكب وأ ةرافكلاب ىصوأ له اوردي ملف ( ةيصولا تيسن مث ) « اذكهو

 هل ىصوأ اعونو اذكب هل ىصوأ اعون نأ اوملع نأب ( نيهعتلا ال ) ؟ اذكب

 ةفيلخلاو ةثرولا يأ ( اونخأ ) “ اذك هل يذلا كلذل ام نورديالو ى اذكب

 نإو ى ثلثلا اوذخأ "الإو ( ثلثلا هعسو نإ لاملا نم هب ىصوأ ام ددع )
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 يف لاملا نم هب ىصوأ ام مهل ناب نإ اذكو دابتجاب نوذفني : ليقو

 وأ اهرمأ حضتي ىتح هدي يف نوكيو « اوؤربتو ةفيلخلل هولزع هوجولا

 نيعتت ملو اياصولا حضتت مل نإو لاملا ةلمج ناب نإ مهيلع اضيأ كلذ كردي
 ملنإ الوأ ركذ امهيف لعفي وا هب ىصوأ اك هذفني تح هديب نوكيو

 مل فإ هلمعي ام اهيف لمعي نأ بات نإ عيض ولو هل صخرو عيضي
 ، ةثرولا اذكو « عيضي

 . لهج ام نايب كلذ يف نورظتنيو اهرادقم اوذخأ لكلا نم تناك نإو

 ام مل ناب نإ اذكو ى داهتجاب نوذفني ) لب نورظتني ال ( : ليقو )
 ال اياصولا ددع نيبتي نأ يه يتلا ةروكذملا ( هوجولا يف لاملا نم هب ىصوأ
 اهددع وأ اهددعال اهنونف نيبتت وأ ى اهنييعت ال ةيصو لكل ام نيبتي وأ اهنونف

 ص كلذ نم ( اوؤربتو ةفيلخلل هولزع ) و ةثرولا هذخأ اهنييعت ال اهنونفو
 هنم عييضت الب فلت نإ هيلع نامض الو ( اهرمأ حضتي ىتح هدي يف نوكي )و

 اضيا ) هدي يف هنوك و لاملا لزع نم روكذملا ( كلذ كردي وأ ) ارخآ الو آلوأ
 اهددع الو ( اياصولا حضتت مل نإو ) © اياصولل يذلا ( لاملا ةلمج ناب نإ مهيلع

 وأ ) “ نايبب ( هب ىصوأ اك هذفني ىتح هديب نوكيو نيعتت ملو ) اهنونف الو
 ةروكذملا لاوقألا بسح ىلع ذا فنإلاو داهتجإلا نم ( الوأ ركذ ام هيف لعفي

 ىتح ( عيض ولو هل صخرو ) هميبضتب ءيش لكشأ ىتح ( عيضي مل نا )

 ى ذافنإلاو داهتجإلا نم ( عيضي مل نإ هلمعي ام اهيف لمعي نأ بات نإ ) لكشأ
 مهل زجحي مل اوميض نإ : ليقف “ ناك وأ ةفيلخلا نكي مل نإ ( ةثرولا اذكو )

 ٧٥٣ - ) ج ١٢ - م - لينلا ٤٨ (



 اتيش مهيلع كردي الف اياصولا نم ءيش زرفي الو لاملا ةلمج ملعي مل نإو
 عفتنا الإو هنم جرخت ىتح هديب يصوملا هلعج نإ لاملا لقعبو ء مكحلا يف

 { ةيصولا اونمضو ةثرولا هب

 مل نإو ) مهل زاج اوبات نإ : ليقو ث ةفيلخلا عم الو مهدحو ذافنإلاو داهتجإلا

 وأ اهنافنإل لعج يذلا ةيصولا لام ةلج ينعي لوعفملل ءانبلاب ( لاملا ةلمج ملعي

 . اهبوني يذلا رادقملا

 ( ححلا يف انيش مهيلع ) ةفيلخلا ( كردي الف اياصولا نم ءيش زرفي الو )
 ةاكزلاب ىصوأ هنأ لمي نأ لثم هتيمك ىردت الو ةيصولا نم ءيش زرف ول اذك و

 ىصوأ هنأ ملعي نأ لثمو « اهب صوي مل وأ ؟ اهل ىصوأ مكب الو ؟ يه ك ملعي الو

 صوب م وأ ك امه ىصوأ كب نوردي الو ةظلفم الو ةففخ اهنوردي الو ةرافكب

 نييعتب اهضعب لام وأ ةيصولا لام ةلمج مهل نيبت ولو ةلسرم نوذفني : ليقو ى اهل
 لقعيو ) دهتجي وأ لكشأ ام نيبتي ىتح ةفيلخلا دي يف لعجل ريدقتلاب وأ يصوملا
 وأ اهنف وأ اياصولا ددع نينتي ملو تملع وأ ةيصولل ام ةلمج ملعت مل اذإ هلك ( لاملا

 هلعج وأ ذافنإلل هدي يف لاصيإلاب هدي يف هلمج ( هديب يصوملا هلعج نإ ) اهنييعت
 فرصتلا نع رجحي نأ لثم « ثراولا كح نع هجارخإو هل هكح تابثإب هدي يف
 جرخت ىتح ) ذافنالل ةفيلخلا هيلع فلختسي نأو ةيصولا يف هنهرب نأ وأ “هيف

 جرخت ىتح ثراولا الو ةفيلخلا هب عفتني الو داهتجاب وأ اهنايبب ةيصولا ( هنم

 هتاذ اومسقي ناب ( ةثرولا هب عفتنا ) هديب يصوملا هلعجي مل نإو:يأ ( الإو )
 وأ نايبلا نم اوسيأ اذإ اوذفنيف اودهتجي نأب ( ةيصولا اونمضو ) هعفانم وأ

 . اهوذفنيف نيبتت ناب
- ٧٥٤) 



 ءاحلصلا عم اودهتجا اغلب اوناكو ءيش هوجولا يف محل نيبي مل نإو

 ىصوأ ام اوماع نإو٬تيملا لاعفأ نم اوملع ام ردق ىلع نود ايف اوذفنأو

 ء هتفيلخل كلذ اوعفد تارافكلاو ةاكزلاو برقألا نيب ام لك اشتو هب

 هوزرح الإو هل تناك نإ كلذ لك حضتي ىتح هزرحي و هتيص و نم اوئربو

 ذافنإلا ىلإ هب نولصي ال ام مهل نيبت وأ ( ءيش هوجولا يف مهل نيبي مل ناو )

 عم اودهتجا )ارضح ءالقع ( افتلب اوناكو ) اهنييعت نود اياصولا ددمك

 نم يأ “ ثلثلا نود : يأ ( نود ايف ) ثلثلا نم جرخي ام ( اوذفناو ءاحلصلا

 نإ كلذو : هليثمت رم اك ( تيملا لاعفا نم اولمع ام ردق ىلع ) هنود امو ثلثلا

 اهنأ اوملعي مل وأ اهليصافتو اهنيبت ملع نودب ثلثلا نم جرخي امم هتيصو نأ اوملع

 نم رثكأ اوذفني نأ اوقفتا نإو ى لكلا نم جرخي امم الو ؛ ثلثلا نم جرحي ام
 ردقب اوذفنأ0اهنييعت وأ اهليصفت ملع نودب لكلا نم اهوملع نإو نسحف ثلثلا
 ىلع هوذفنأ هب ىصوملا لاملا ةلمج اوملع اذإو ى رثكأ وأ هنود وأ ثلثلا مهداهتجا

 نإ الإ مهداهتجا ىلع طقف ثلثلا نمف الإو لكلا نم اهوملع نإ هلك مهرظن ردق

 اذإ اذك و ع زاج ءاحلصلا عمو هعم وأ ةفيلخلا عم اودهتجا نإو ى ةدايزلا اوءاش

 . مهلك مهعم وأ ءاحلصلا عم وأ مهعم دهتجاف ةفيلخلل داهتجإلا ناك

 ءيش يأ ( ام لكاشتو ) هسنجو هتيمك : يأ ( هب ىصوأ ام اولع ناو )
 اوعفد ) كلذ نم ددمتم تيب وأ كلذ ريغو ( تارافكلاو ةاكزلاو برقألا نيب )

 كلذ لك حضتي ىتح ) هتفيلخ ( هزرحيو هتيصو نم اونربو ى هتفيلخ كلذ
 ةفيلخلل و ى دحأل ةفالخ تبثأ نإ يأ « يصومل يأ ( هل ) ةفالخ ( تناك نا

 ( هوزرح ) ةفيلخ يصومل نكي ( الإو ) ص رم ام دح ىلع ذفنيو دهتجي نأ

 س ٧٥٥ -

 



 كلذ ذخأي نمم برقألا ناك نإو ‘ اوعضي نإ مهيلع ال , > مهدنع

 ىتح زرح الإو كلذ يف عفدي امم ءيشلا ناك نإ ةصقلاب هربخأو هل عفد

 ه تارافكلا ىطعت امك هل عفدي و زئاجلا هنم ىرتشي : ليقو ، هرمأ حضتي

 م نإ مهيلع)ناض(الو) اودهتجي وأ لاحلا حضتي ىتح(مهدنع) ةثرولا هزرح يأ
 روكذملا ( كلذ ذخاي نم برقألا ناك نإو ) “ فلتو لاملا كلذ ( اوميضي

 تيملا نأ ( ةصقلاب هربخأو ) هلك كلذ ( هل عفد ) الثم تارافكلاو ةاكزلا نم

 العو هلك كلذب ىصوأ وأ الثم برقألا ةيصو وأ ةرافك وأ ةاكز هانتظ ءيشبىصوأ

 برقأ تنأ هتذخأ طقف برقألل ناك نإف٤لكل ام صوصخ معن ملو عومجملا ةيمك

 برقألا ةيصو هضعب ناك نإو ى امهذخأي نمم تنأف ةرافك وأ ةاكز ناك نإو

 اهريغو برقألا ةيصو تذخأ دق نكت هلك هذخف ةاكز هضعبو ةرافك هضعبو

 ةاكزلاو برقألا نم روكذملا ( كلذ يف عفدي امم ءيشلا ناك نا ) 4 هلهأ تنأ ايم

 ص تارافكلا يف ىطعتو ةاكزلا يف ىطعت اهنإف ةتسلا بوبحلاك كلذو“ةرافكلاو

 رينانذلاكو « مامنأآلا وأ نيملا ةاكز كلذ نأ نيبي مل اذإ برقألا ةيصو يفو

 ى ةاكزلا يف ىطعت اهنإف ةاشلاكو ص تاراغنكلا يف ىطعت اهناب لوقلا ىلع مهاردلاو

 نم لوقك ( الإو ) ى كلذ زيجع دنع ميوقتلاب ةرافكلا يفو برقألا يف ىطعتو

 حضتي ىتح ) ةثرولا هزرح يأ ( زرح ) ةرافكلا يف ةميقلا ىطعت ال : لاق

 . كلذ لك يف ( زئاجلا هنم ىرتشي : ليقو « هرمأ

 نإو > ةصقلاب زيجحم و ) تارافكلا ىطعت ٦ ( برقألل يأ ) هل عفديو (

 مهلك براقألا ىطمي نأ الإ « ال "وأ عفدي امع ناك كلذ حصي مل برقألا ددعت

 هددع ملعيف لاكي هنأ تارافكلا ىطعت اك : هلوق ىنعمو “ برقأ نيعي مل نإ ءاوس

_- ٦ ٥ _ 



 ام ىلع دحاول هعفد دجو نإ اباصولا عيمجو لاصتنإلاو ةاكزلا اذكو

 مهل ناب نإ مهيلع الو « كلذل الهأ ناك نإ لكاشت نيح هل عفد هب ىصوأ

 ٠ كلذ دعب اهرمأ

 ذإ ى ( اياصولا عيمجو لاصتنالاو ةاكزلا اذكو ) لبكملا ةميق ةميقلاب ىطهي وأ
 ام رادقم لكاشت وأ؟اذك عونلوأ اذك عونل ىصوأ له لكاشتو لاملا ةيمك اوملع

 نإو“ ةثالثو نينثاك آددعتمولو هذخآل لهأتي نمل كلذ لك ىطعي عون لكل ىصوأ
 :لاقاك لهأت نإ اوكشيال ىتح وأ هلك يطعأ لكاشتوكلذ ضعبب ناسنإل ىصوأ

 ( كلذل ذههأ ناك نإ لكاشت نبح هل عفد هب ىصوأ ام ىلع دحاول همفد دجو نا)

 ةثرولا ىلع : يأ ( مهيلع ) نامض ( الو ) « هلعفي نأ ةفيلخلل اضيأ كلذ زوجيو
 هذه يف ادعاصف دحاول لئاسملا هذه يف مهنم ذفنأ نم ذفنأ اذإ ةفيلخلا مهلثمو
 ناب نإ )« اهلك داهتجإلاب ذافنإلا لئاسم يف مهنم ذفنأ نم ذفنأ وأ “ اهلك لئاملا
 صو مل هنأ نيبتي نأ لثم“كلذل مهمدقأ عرشلا نآل ذافنإلا ( كلذ دعب اهرمأ مهن
 وأ لقأب وأ داهتجاب هيف اوذفنأ يذلا عونلا ريغب ىصوأ هنأ نيبتي وأ برقأل هل
 . ملعأ هللاو رثكأب

 س ٧٥٧

 



 باب

 دارأ ىتم وأ مولعم تقوب ةفالخلا نم جورخ طارتشا زاج

 هوحن وأ لفط غولب وأ بئاغ مودقل وأ

 باب

 ةفالخلا نم جورخلا ف

 اهريغ وأ ةريشعلا وأ يصوملا اهتبثأ يتلا (ةفالخلا نم جورخ طارتشا زاج)
 تقوب ) ددمتم وأ هلك كلذ ىلع وأ ةيصولا وأ لاومآلا وأ دالوألا ىلع مامإلاك

 يذلا ناك ءاوس عزن هسفن عزن دارأ وأ تقولا ءاج اذإف ( دارأ ىتم وأ مولعم

 غولب وأ مودقل وأ) “ذفني مل وأ ةيصولا دعب ذفنأ ءاوس “ تام وأ ايح هفلختسا

 ةقافإك كلذو ى لفط غولب وحن وأ كلذ وح وأ : يأ ( هوحن وأ لفط

 لاجآلا رئاسو بصخلا عوقو وأ « اذك دلب وأ هدلب يف رطملا لوزنو نونج

 نأ ايهدحأ : نيمسق ىلع تقول جورخلا طارتشاو ى رادقملا ةلوهجملاو ةمولعملا

 هل نوكي نأ رخآلاو ى جرخي كلذ دوجوبف اذك وأ تقولا ىلإ ةفيلخ نوكي

- ٧٥٨ 



 غلب اذإ وأ ء هلاحب ةفيلخلاف هلبق هغولبل اهنم جورخلا قلع لفط تام نإف
 يف هلبق همودقل قلع بئاغ تومب لازي الو . نالوق ؟اهنم لاز هبارتأ
 هدالوأو هلام ىلع هدبع تنم فالختسا ةزاجإ يفو 3 هتبيغ

 عزن هلو ى ةفالخلا ىلع ءاقبلا هلف ناك اذإف « اذك وأ تقولا ناك اذإ رايخلا

 لفط تمن خلا قلع ةلمج ى ( هغولبل اهنم جورخلا قلع لفط تام نإف )
 غولبلا دجوي ال هنآل لوزي ال ( هلاحب ةفيلخلاف )« غولبلل ءاملاو تامب قلعتم (هلبق)
 هدلب يف نيذلا ينعي مهلك ( هبارتأ غلب اذإ وأ ) ‘ هغولبل قلعملا لفطلا تومل دبأ

 هبارتأ يف ةفاضإلاو عملاف دحاو بأرت ولو دارملا نأ رهظ مث ى مهرثكا وأ

 ةدملا تربتعاف ةدملا وه امنإ غولبلل قيلعتلاب دوصقملا نآل (اهنم لاز) ى ةقيقحلل
 امبرو “ هريغ غولبل ال وه هغولبل قلع هنأل لوألا امهحصأ (نالوق) يح وأ تام
 هغولبل قلع امنإ هنأ عم ةدم ربتعي فيك و ى هبارتأ نع رخأت وأ هغولب لجعت

 ؟ ةصوصخم ةدم يف هل صاخ ربغ

 حتفتف ناك باب نم وه وأ « لوعفمل ينبم وهف لازأ عراضم (لا" الو)

 همودق ) اهنم جورخلا (قلع بئاغ تومي) ةفيلخ لازي ال:يأ ربخلا ردقي و ءايلا

 بئثافلل ءاملاو تومب قلعتم ( هتبيغ يف ) « مودقلل ءاملاو ى تومب قلعتم (هليق

 (هدالوأو هلام ىلع هدبع تيم فدالختسا ةزاجإ يفو) هلبق هلوق ركذ هنع ينغيو
 هتيصو هب ذفنت ام لمشلل ى هلام ىلع : لاق امنإو ى كلذ ضعب وأ هتيصوو

 ع لكلا نم جرخي ام لكلا نم جرخي وأ هثلث نم هتيصو ذفنت ىتح هلام لك وأ
 هنم هنوثري يذلا ولو هدالوأ لام لمشي م هلام ىلع : لاق نإ هنأ رهاظلا نكلو

_ ٩ ٥ ٧ _ 



 هتوخإ ىلع لفط فالختسا عنمو ‘ هنذإب هريغ دبع زاجو . نالوق

 بوني ام ىلع ةفيلخ نوكي الو“نويدلاو ةصولا ذفنت نأ ىلإ هلك هلام لمشي لب

 هغولبل قلعت وأ؛فلكم غلاب هنأ زاوجلا هجو امدقت (نالوق) كلذ دمب هدالوأ

 هديس كلذ يليو ى ةثرولا وأ دحأ هكلم ول هديس اهذفني وأ لوق ىلع غلبي مل نإ
 كلت هف نوكتو « دحأ هكلمول هكلام هعنمي الو دبعلاب تقلعت وأ لوق ىلع

 ةثرولا كلم جارخإ نم لعف هيف لعف ول هنأو“لام هنأ عنملا هجوو ابيع ةفالخلا
 مايقلا وأ « هدارأ نإ ذافنإلا عيطتسي الف قرلا مكحي روهقم هنأو لعفلا ىضم
 لوق عنملا نإ : انلق ولو ی رخآ يف هدجي مل لوق يف هدجو ولو دالوألاب وأ لاملاب
 ‘هديس نذإ الب ءيش ىلع قيطي ال نأ دبعلا لصأ نكل رخآ لوق هيف ىعار ال
 نأ دبعلا فالختسا فعضي اممو ءيش ىلع ردقي ال اكولمم ادبع : ىلاعت هلوقل

 ءازجألا رابتعا فالخلاب دارب نأ لمتحيو ص وهال هالوم ذفنملا نأب الوق هيف
 . قافتاب هريغ دبع زاوج هل لديو ى أربي ال وأ دبعملا هفالختساب أربيف تيملل

 هريغ نذإب يأ ( هنذإب ) هريغ دبع فلختسي نأ يأ ( هريغ دبع زاجو )

 ةفيلخ وأ روجحملا ريغ لقاملا غلابلا وهو نذإلا هل حصي نمم ناك نإ هكلام وهو

 رادقم بئاغلا وآ نونجملا وأ لفطلا عفني ناك اذإ بئاغلا وأ نونجملا وأ لقطلا

 نم هدبع عنم هلف مدق وأ قافأ وأ غلب اذإ نكلو « كلذ يف مهدبع لممتسي ام

 ى لافطألا وأ نيناجملا هتوخإ ( هتوخإ ىلع لفط فدلختسا عنمو ) ‘ كلذ

 هل لوبق ال لاحلا يف هنأل لافطألا وأ نيناجملا هتوخإ ىلع نونجم فالختساو

 مل هنأكف قافأ اذإ وأ غلب اذإ : لاق نإ الإ لاحلا دعب حصي الف ى دقعالو

 رخأ اذإو ى هوحن وأ مامإلا وأ ةريشعلا هل فلختستف كلذ لقن مل اذإ فلختسي

 باحصأ بناج يف كلذ اودجي مل كلذ وح وأ لفط غولبل اراظتنا ذافنإلا

 ۔ ٧٢٦٢٠



 هدب اهلبق نإف 3 غلبي ىتح مهلاومأ ظفح مهتريشع مزلو 7 زاوجو

 نيحف غلبي نأ لبق اوفلختسا نإف ، غلبي مل نم ىلع اوفلختسا الإو اوؤرب

 ؟ يرخأ ددجيو كلاز وأ ةريشعلا ةفيلخ تبثت لهف ء عفد غلب

 هنأ ىلع ( زةوجو) تتبث اذإ مهقوقحب مهل لجمي لب نينّيمتملا تاعابتلاو نويدلا
 ءاوس “قفي مل وأ غلبي مل نم ىلع هفيلخ ناك كلذ ملعو قافأ وأ فيك ملعو غلب اذإ
 لقو يضر ثإ كلذو ٤ انس هنم رثكأ وأ هنود وأ نسلا ق هنود غلبي ل نم ناك

 هالقع اغلب ةثرولا ضعب ناك نإر ، ةريشعلا كلذ ظفح مزلي قافإلا وأ غولبلا

 . ذافنإلا ىضم اوذفنأو اورظتني مل نإف « مهمزل ارضح

 مهسفنأب ( مهلاومأ ظفح )لوقلا اذه ىلع افنآ هترك ذ اك (مهتريشع مزلو)
 دمي يأ (.دعب) ةفالخلا يأ (اهلبق نإف) ؛ قفي وأ (غلبي ىتح) مهفالختساب وأ
 ىلع فالغتسالا نأ لدي اذه « ةريشعلا يأ (اوؤرب) قافإلا هلثمو غولبلا
 ةفيلخ هتأ عم اهظفح هيلإ عجر غلب اذإ هنأل ى مهلاومأ ىلع فالختسا دالوألا
 نإف ) ص قفي مل وأ ( غلبي مل نم ىلع اوفلختسا الإو ) ‘ طقف دالوألا ىلع
 (عفد) قافأ وأ (غلب نيحف ى غلبي نأ لبق) هربغو لاملا ىلع ةفيلخ (اوفلختسا
 اذكم اوفلختسا نإ(؟ةريشهلا ةفيلخ تبثت لهف ) يصوملا هل تبثأ يتلا ةفالخلا

 بترإ امأو ى رارمتسالا ىلع اوفلختسا وأ « نونجلاو ةيلوفطلا ةدمب ديبقت الب
 ةفيلخ غولب دعب مهتفيلخل ةفالخ الف هتقافإ وأ يصوملا ةفيلخ غولب ىلإ اوفلختسا
 اوفلختسا نإو ى ةفالخلا يصوملا ةفيلخ عفد ولو « ديدجتي الإ هتقافإ وأ يصوملا
 ؛اهيف قاب مهتفيلخف عفد نإف ى ةفالخلا يف قاب وهف يصوملا ةفيلخ عفد نإ هنأ ىلع
 اوددجيو تلاز وأ) لفطلا فلختسي ال هنأب لوقلا ىلع ينبم هنأ لوقلا اذه هجو
 ةفصلا ريافت نال ىرخألا ديدجت يف لخاد وهو ى هل اوددج اوؤاش نإف (ىرخأ

 ۔- . ٢٧٦٩١

 



 يف لقي مل نإ هتوم دنع لاز هتايح يف مهيلع فلختسا نإو ى نالوق

 اقلطم تبث : ليقو ع يتوم دعب و يتايح

 نع جرختيو ى هغولب لبق هريغ يصولملا ةفيلخ غولب دمب هنأكف ى تاذلا رياغتك

 دارأ : لاقي نأ كلذ نم ىلوأو ى زاجملا مومع نم هنوكب زاجملاو ةقنقحلا نم جلا

 هتفلختسا ةريشملا نأ هلاوزب لوقلا هجوو ى كلذ معيف ىرخأ ةفالخ اوددحو

 غولبلا لبق ايف الإ مهفالختسا حصي ملف “هربغل ةقلمم اهب ىصوم ةفالخلا تناك نيح
 غولبلا دعب ولو رارمتسالاب حيرصتلا عم وأ اذكه مهفالختسا اضيأو ى ةقافإلا وأ

 ةرورضلا الولف ‘ ادج فعضتف غولبلا دعب ام وهو « زئاج ريغ ىلع ةلمتشم ةدقع

 . يناثلا حصألاو (نالوق) ى اهنيح نم تلطبل

 ص يتايح يف مهل ةفيلخ وه : لاق ناب ( هتايح يف مهيلع فلختسا نإو )
 لاز ) كلذ وحن وأ مهيف نآلا ينع ةفيلخ وأ « لمفأ ام لمفي مهل يتفيلخ وه وأ

 هتوم دعب ( اقلطم تبث : ليقو « يتوم دعبو يتايح يف لقي مل نإ هتوم دنع

 يتايح يف وأ س يتوم ىلإ لقي ملام ى هلقي مل وأ يتوم دعبو : لاق ءاوس ى اضيأ
 . كلذ وحن وأ « يتوم دمب ال

 اهيلع وأ مهلاومأ ىلع وأ يدالوأ ىلع ةفيلخ وه : لاق نإ هنأ يدنع يذلاو

 يف ةفيلخ : لاق نإو ى ةايحلاب هدييقتل طقف بألا ةابح يف ةفيلخ وهف يتابح يق

 يتوم دعب ةفيلخ : لاق نإو ى اهدعبو هتايح يف ةفيلخ وهف “ يتوم دعبو يتايح

 ص مهحلصي بهذيلف مهيلع ةفيلخ وه : لاق نإو ى طقف هتوم دعب ةفيلخ وهف
 يف هل ةفالخلا توبث مهفي امم كلذ ريغو اهحلصي بهذيلف مهلاومأ ىلع ةفيلخلا و أ
 اهيف : ليقو « ةايحلا يف ةفيلخ : ليقف ث ةايحلاب ديقي نأ نود ةايحلا

 ٠ اه دعمو
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 لبف . رخآ دافتسا وأ نيرخآ دلو ش هلام وأ هدالوأ ىلع فلختسا نإو

 هدنع نكي مل نإ اذكو . نالوق ؟ طقف قباسلا وأ ى ايأ ثداحلا همزل
 : فدح م كلذ

 نيرخآ ) ًادالوأ ( دلو مث ) اهيلع وأ ( هلام وأ هدالوا ىلع فلختسا ناو )
 ثدح ام ةفالخ يأ (اضيا ثداحلا همزل لهف) تام مث (رخآ) الام (دافتسا وأ

 ىلع دلولا وأ لاملا لمح لسف ثداحلا يف هل دم مدقتملا نآل ، دلوو لام نم
 يذلا بهوي اكو « قالطلاو قتعلاك دجوي ام ىلإ ماكحألا قلعت امك ی هظفل مومع

 ةفالخلا لطبت ال كلذ عمو ى هلام لدبتيو فلختسيو يصوي هنأ اكو ى نوكيس

 هفلختسيو « فالختسإلا لاح دوجوملا لاملا نم ذفني هنأ لاحلا رهاظب هنأ ىلع

 ةفالخلا نآل « ( طقف قباسلا وأ ) ةفالخلا ىلع ىقني هنإف لام لدبتيو لاملا ىلع

 . (نالوق) ؟ طقف هبلع لمحتف دوجوم دلولا وأ لاملاو تعقو

 مث نإ اذكو ) ى امزج همزل ةلغلاك قباسلا نم ادلوتم ثداحلا لاملا ناك نإو
 مث ) هدلو وأ هلام ىلع هفلختسا نيح دلولا وأ لاملا نم روكذملا (كلذ هدنع نكي

 ذإ ؛ ال : لبقو « ظفللا مومعل ثداحلا همزل : ليقف ى دلولا وأ لاملا (ثدح

 ناك دوجوم ضمبلاو هفلختسا نإ : ليقو “ دوجوم ريغ وهو هيلع هفلختسا

 ىلع ةفيلخ نكي ل ضعبلا دجو ل نإو “ دلوو لام نم ثدح ام لك ىلع ةفلخ

 . ثداحلا

 امزج ثداحلا همزلي مل « هدلو ىلع وا ى نييعتلاب اذه هلام ىلع هفلختسا نإو

 ىلع فالختسالاك اميج دلولاو لاملا ىلع فالختسالاو لاملا نم دلوت ام الإ

 دعب كلذ ثدحف.باغ م هتايح يف فلختسا اذإو ى هانركذ ام عيمج يف امهدحأ
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 تلمشو > همزلت طقن هنب دالوأ هدنعو هدالوأ ىلع فلحختس ١ نإو

 المَحو اكرتشم هدالوأ ةفالخ

 فلختسا نإو ) « اهلك لئاسملا يف انركذ اك كحلاف « بغي ملو ثدح وأ هتيويغ
 ابس الو ى هتانب دالوأ ابس الو ( همزلت مل طقف هينب دالوأ هدنعو هدالوأ ىلع

 هنبا هلعج نإ الإ هنبا دالوأ ىلع فلختسي ال دجلا نأ رم دقو ى دالوأ هل ناك نإ

 : ليقو ى مهيلع فالختسالا هلف مهيلع ايصو هلعج نإ اذه ىلعف ث مهيلع ايصو

 لئالحو »» : ىلاعت هلوق رهاظو ى هنبا تام نإ هنبا دالوأ ىلع فلختسي نأ هل
 ةفالخلا لمشت نأ : بلصلا نم دلولا دلو لعج ثيح )١'« مكبالصأ نم نيذلا مكءانيأ
 اهيلع تبث غولبلا لبق ؟نئجفَ لفط ىلع دحأل ةفالخلا تتبث اذإو ى دلولا ذلو

 يف موهفملاو ى همزلت مل : هلوق يف هب حرصملا موزللا ءافتناب هدارمو ى غولبلا دعي
 نأ اضيأ زجي هنأ ال ى قباسلا يف موزللا توبث ةلباقم طقف قباسلا وأ : هلوق

 . ديدجت الب ةفيلخ نوكي

 نم وه ناك ولو هريغ نيبو هنيب (اكرتشم) اذلو (هدالوأ ةفلخ تلمشو)

 ص سانلا نم هريغ دلو عم هدالوأ نم طلتخا امو : «ناويدلا» يقو ى رخآلا ةليبق
 يذلا وه كرتشملاو ‘ هيلع فلختسي نأ توملا هرضح اذإ مهنم دحلو لكل نإف

 ناب اكح لوخدلا روصت ولو « دحاو رهط" يف نانثا اهيلع لخد ةأرما هتدلو

 المح تاك ءاوس « اكرتشم المح وأ ى كرتشم ريغ ( لمحو ) دقعلا سلجم نع اباغ
 مهنأ كلذو « توملا دمب المح يقب وأ دلوف ةايحلا يف هدعب وأ ءاصبإلا لاح

 اهيلإ لؤيو ةدالولل حلصي هنآل « دلو نم ىلع هنوقلطي اك نينجلا ىلع دلولا نوقلطي

 . ٢ لمن ةر رص ) ( ١
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 مل نإ نيمأ فالختسا مهيلعو ، نالوق لحلا ىلع ةريشعلا فالختسا يفو

 . عيض نإ مهعم نمضو « مهريغ نم نإو فلختسي

 موزل : لوآلا “ ( نالوق لمحلا ىلع ةريشعلا فدالختسا يفو ) “ كلا ءاش نإ
 رثكأ هل لزع مسق نإو ى دلوي قح مسقي ال لاملا يف ابيصن هل نأل فالختسالا

 موزللا مدع : يناثلاو « هتفيلخ ديب نوكيف ثاريملا نف يف ركذي اك نوكي ام
 نأو ى اتيم دلوي نأو دلوي ال نأ ناكمإل ثرب هنوك نم نيقي ىلع اوسيل مهنال
 نيمأ فدلختسا مهيلعو ) احير وأ امل وأ امحش وأ اررض لب انينح نوكي ال
 لاملا ىلع ةريشملا ريغ نم يأ ( مهريغ نم نإو ) ‘ تيملا كلذ ( فلختسي من نا
 ىلوتملا يلع مدقم يدنع وهو « زاج لاومألا نيمأ اوفلختسا نإو ى دلولاو

 . انيعم دجيالو دلولا وأ لاملاب موقي ال يذلا

 لاق كلذك “ هعم وه نمو ةفالخلل هلهأتل فالختسا ديرأ يذلا ( نمضو )
 ريغ نيمآل اوفلخشسا نإو « نوؤربي الف نيمألا ربغ اوفلختسا نإو ى دمحأ خيشلا

 ام ناك وأ ةنايخلا هنم رهظت مل ام اوؤرب نيمألا اوفلختسا نإو « نوؤربي الف

 ام زرح مهلعف ى يناعملا نم ىنعمب هتطايحو هظفح ىلإ لصي الو هتقاط قوفي
 انيمأ ناكاذإ ىلوتملا ريغ اوفلختسي نأ صخرب نم مهنمو « كلذ نم هيلع اوردق
 ءةنايخلا هنم رهظت مل ام مهيلع ءيش الو ى بئاغلا لامو هلامو متيلا ىلع لاملا يف
 مهلصت مل ام كلذب ىتعت نم بئاغلا لام وأ هلام وأ متيلاب ماق نإ اذكو

 ىثنأ وأ آركذ دبع وأ ارح اهربغ وأ ةريشملا نم ابنجأ وأ هل ايلو ةعيضلا
 اوملعو عيضو اهلبق وأ ةفالخلا نع عنتما نأب (عيض نإ ) ةريشعلا عم ( مهعم )

 مهعم نماض وهو مهريغ دي يف لاملا ناك ولو فالختسإلا اوعيض وا هعييضتب

 ةثرولا ىلعف مرغي مل نإو ى هل اميضم هديب لاملا فلت هنأل نماضلا وه لب
 . فالختسالا اوميض مهنأل
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 ولو طقف مهنم ءاحلصلا ىلع وأ ‘ لاملا لك وأ هبانم ردق لك ىلع لهو

 وأ بايغ دياب ام وأ نويد الإ كرتي مل نإو مهمزلو ۔ فالخ ؟ ًادحاو

 وأ انوهرم

 ناضلا يف ذخؤي الف سوءرلا ىلع نابضلا نم ( هبانم ردق لك ىلع لهو )
 ص هظفح مهلك ىلع بجي هنأل هبوني ايف الإ هيلع مثإ الو هبوني ام ىلع الإ مهدحأ
 حلاص ريغ هنوكب رذعي الو هبوني ام نامض دحاو لك مزل هب اوموقي مل ذإفا

 طقف اضعب قاطأ نمو ى هل ةقاط ال نم ىلع نامض الو « الاص نوكي نأ بوجول

 لك هب ذخؤي ( لاملا لك ) دحاو لك ىلع ( وأ ) ‘ صصحلاب طقف هردقب نمض
 لك هل دريف هريغ ذخؤي الف دحاو هنمض اذإ نكل“لاملا لكب مثإلا هيلعو دحاو

 نمض اذإ كلذو ى مهبانم هوطعي نأ ىلع دهشي وأ طرتشي مل ولو هبوني ام دحاو
 وهو هريغ هعم نكي مل هنأكف هنع زجي مل اذإف ى ةيافك ضرف كلذ نأل مكحلاب
 طقف ضعبلا ىلع ةقاط هل وأ هل ةقاط ال نم الإ ى ضعبلاب ال هلك ءادالاب فلكم
 ىلع وأ ) الاص نوكي نأ هيلع بجي هنأل هب رذمي امم لهأتم ريغ هنوك سيلو
 ( طقف ) مهنم دحاو لك ىلع وأ سومءرلا ىلع هلك لاملا نامض ( مهنم ءاحلصلا

 مل ولو ةفالخلل لمأتي نم ءاحلصلا لثمو ( ؟ ادحاو ولو ) حلص .نم ىلع يأ
 وأ ءاحلصلا نأ : لوقلا اذه هجوو نولوتملا ءاحلصلا دجو مل اذإ حالصلاب فصتي

 اذهو ى ( فالخ ) ؟ مهيف لصاحلا مهلتهأتل ةفالخلاب نودصقي نيذلا مه لهأي نم
 مل هنأ الإ ' عماجلا يف ركذ اك فالختسالا مهمزل موق لكو ى ةريشعلا يف فالخلا
 . اضيأ هلك كلذ يف هنأ عم مهدحو ءاحلصلا نايض لوق هيف رك زي

 كرتي م نإو ) لاملاو دالوألا ىلع فالختسالا ةريشعلا مزل :يأ ( مهمزلو )

 ةنامأك ( بايغ رياب ام وأ ) تاعابتلل لماش اذهو هريغ ىلع هل ( انويد الإ

 وأ انوهرم وا ) نكي مل رأ بايفلا نايض يف ناك ءاركإو ةيراغو ةعاضبو
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 نإو ، هظفح نإ مهريغ ديب امو اوفلختسي مل نإ نونمضي الو ًاضوعم

 ص فلت ىتح الام كرت هنأ اوملعي مل نإ مهيلع الو ، كلذك مهريغ نم

 ناك نإو « ابئاغ وأ الفط جرخف ارضاح اغلاب مهدنع ثرا ولا ناكوأ

 . بئاغلا يف اذكو مهنم رخآ الفط جرخف اوعيضف ًآلفط مهدنع

 ى ضبقلاو لولحلل ةفيلخلا ايهتيل لحي مل وأ كلذ نم لجأ هل ام لح ( اضوعم

 ظفح موزلل ( اوفلختسي مل نإ نونمضي الو ) ‘ لجمي دقو حخسفي دق هنألو
 ص هوظفحي مل ولو بايغ يدياب ناك ام ايس الو “ هدنع وأ هتمذ يف ناك نم كلذ

 كلذك هربخ أدتبم :( امو ) ى قافتا الإ هيلإ نولصي ال مهنأل لجؤم ناك امو

 نإ نايض الب هيلع نوفلختسي ( كلذك مهريغ نم نإو “ هظفح نإ مهريغ ديب )
 مث نإ مهيلع ) نايض ( الو ) ص هظفحي مل نإ الإ = باغ وأ رضح اوفلختسي م
 اغلاب مهدنع ثراولا ناك وأ فلت ىتح ) اوفلختسي ملف ( الام كرت هنأ اوملعي

 مهدياب فلتي مل لاملا نأل انونجم وأ ( ابناغ وأ لفط جرخف )القاع ( ارضاح
 اك هلك همزل ملع نمف مهنايض يف لاملا سيلو“ململاب كردي ال هنأل بيغلا نوفلكي الو

 هريغب وأ هسفنب هتيجنت ىلع ردقو هب ملع نم الإ هنمضي ال هربغ وأ عوجي تام نإ

 . رابخإلاب وأ

 ( جرخف ) اوفلختسي نأ ( اوميضف لفط مهدنع ) ثراولا ( ناك نإو )
 راك نإ ( بئاغلا يف اذكو ) ةريشملا نم : يأ ( مهنم رخآ افط ) ثراولا

 وأ 0 مهنم رخآ ابئاغ ثراولا جرخف فالختسالا اوعيضف ابئاغ مهدنع ثراولا

 نراك وأ مهنم رخآ انونجم ثراولا جرخف اوعيضف انونجم مهدنع ثراولا ناك

 ابئاغ وأ فط جرخف انونجم ناك وأ ابئاغ وأ انونجم جرخف الفط مهدنع ثراولا
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 نإ فالختسالاب تيم ةريشع ةعاجلا وا يضاقلا وأ مامالا ذخأيو اونمض

 نم مزل ت اغ وا الإ و .1 نإ اهيلع وأ هدالوأ وأ هتكرت ىلع لعفب ل

 . اولعفي ىتحاوبأ نإ مهنوطخيو ركذ

 ( اونمض )مهنم وهو كلذ يف اوعبض دقو الفط وأ انونجم جرخف ابئاغ ناك وأ
 فلتخا ولو ث مهيلع فالختسالا بجي نمم هونظ اك جرخ ام جورخل فلت ام

 بجي نم كرت هنأ اولع ذإ اونمضف اوعيض دقو عونلاو تاذلاب وأ تاذلاب

 ىلع فالختسالا بجي اكو « هذه لبق ةلأسملا فالخ اولعفي ملف هل فالختسالا

 جوزك هل امب موقي ال ثراو لك ةريشع ىلع فالختسالا بجي دالوألا ةريشع

 بجحي مل اذإ لفط وأ نونج خأ وأ ةلفط وأ ةنونجم ةجوزك و ‘ لفط وأ ن ونجس
 لئاسم يف نونجملاك نايهفي ال ناذللا مصألاو مكبآلاو ' مره ثراوك و ى اذكهو

 . باللا

 ةعامجلا وأ ) ناطلسلا وأ يلاولا وأ مكاحلا وأ ( يضاقلا وأ مامالا ذخايو )

 ( هتكرت ىلع ) فلختسي مل نإ : يأ ( لعفي مل نإ فالختسالاب تيم ةريشع

 نإ) دالوألاو ةكرتلا نيعونلا ىلع يأ ( ايهيلع وأ هدالوأ وأ ) فالختسإلاب قلعتم

 نم مزل تباغ ) و تناك ( وأ ) نكت ( الإو ) “ ةرضاح ةريشع هل ( تناك

 طخ نمك ةطخلا ءارو مهنولعجي يأ ( مهنوطخيو ) هدعب امو مامإلا نم ( ركذ
 مهسلاجي ال نارجهلا نع ةيانك كلذو ص هيلإ .زواجي ال اطخ ضرآلا يف دحأل

 نم ءاطلا ديدشتب وهو ى مهقح ذخأ ىلع نونامي الو مهفورعم ذخؤي" الو دحأ

 مهنولعجي :مهلوق ىنعم نم هنأل طاطخإلا نم ءاطلا فيفختو ناكسإب وأ طسطختلا

 . اوفلختسي ىتح يأ ( اولعفي ىتح اوبأ نإ ) ةطخلا يف
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 ةريشعلا نم نمضبو « نيمآ ريغ ولو هوفلختسا نم ةطخلا نم مهجرخيو

 ذرب نإ ىثنخ وأ ، كرشم ناكوأ ء يلاوم ولو نورضاحلا رارحألا غّلبلا

 ٠ غلاب قتعم مهعم ذخؤيو > لاجرلل

 هب نوجرخي اوناك امل ( نيمأ ريغ ولو هوفلختسا نم ةطخلا نم مهجرخي و )
 ةرشع ةرشعلاو هيلإ جارخإلا دنسأ انيمأ اوفلختسا اذإ اك « هوفلختسا اذإ

 ولو وأ كرمثلا مهعطقي مل ام وأ ةعبرأ وأ ةسمخ وأ ةمبس وأ مهنود امو مه رابآ
 ءالقعلا ( غلبلا ) فالختسالا اوميض اذإ ( ةريشعلا نم نمضيو ) لاوقأ مهمطق

 نم مهدلو وأ“ اوقتعأ ديبع مهلصأ ( يلاوم ولو نورضاحلا رارحألا ) روكذلا
 نكل ةلاصأ رارحأ مه وأ طئاسو وأ نيتطساو وأ ةطساوب مهنم اودلاوت قتعأ

 : يأ (اكرممثم) ةريشعلا نم وه يذلا ( ناك وأ ) « اهربغ نم ةريشملاب نوقصتلم
 < دحاو رهط ف الثم نانثا اهيلع لخد نم هتدلو نم وهو ءاتلاب وهو دحوم ربغ

 ايكلح الإ لوخدلا نكي مل ولو؛رخآلرخآو لجرل يل واهجةوزنأب حاكنب دحاو لك
 نيلجرب ةأرلا تنرق ولف « نكي مل ولو لوخدلاب كحيف دقملا سلجم نع اباغ نأب
 الإ ةكرش الف ةقرفلا وا قالطلا عقو ىتح امهب امهدحأ وأ نيلجرب امهالك وأ الثم

 اوفلتخا مهنأ كلذو اهنيب كرتشم : ليقو ى اهقحلي الف نيلوألا نيتروصلا يف نإ
 ةروصلا يفو « ناك نإ الإ ؟ال مأ لوخدلا نكي مل ولو شارفلل دلولا نوكأ

 زرب نإ ىثنخ وا ) ء اضيأ نرقت م اهنأ لاحلاو ‘ نرقب مل يذلل نوكي ةثلاثلا
 مدق ولو بئاغ الو دبع الو نايهفي ال كبأو مصأ وأ نونجم وأ لفط ال ( لاجرلل

 تناك ولو ىثنأ الو عييضت هنم ردصي مل وأ فلتلا نيح رضحي مل ذإ نامضلا لبق

 . لاجرلل رهظي ال ىثنخ الو لاجرلل رهظت

 غلاب ) تيملا توم دعب قتعأ لقاع ءاتلا حتفب ( قتعم مهعم ذخؤيو )
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 رثك ف ةثالثب حصو نايضلاو فالختسالا يف فصولا لوصح دنع مداقو

 نيلجر هيلإ داز اهنم هريغ هعم نكي مل نإ دحاولاو 2 نالوق ؟ نينثاو
 . . . . . . . . . نماسملا نم

 دنع ( توملا دعبو فلتلا لبق مدق نإ نايضلاب و ك اقلطم فالختسالاب ) مداقو

 دوعب و > مداقلل دئاع اذهف ةيروك ذو غولبو ةيرح نم مداقلل ) فصولا لوصح

 ينغي الو فاصوألا نم هريغو لقملا وه يذلا فصولا هل طرشي ذإ قتعملل اضيأ
 هنأ عم ىثنألا لمشيف غلاب قتعم ناسنإ : لاقي نأ زاوجل غلاب قتعم ظفل اهنع

 هب دارأ هنأل ىلاوملا هلوقل ريركت قتعملا ركذ سيلو « ةروك ذلا فصو نم دي ال

 ( نايضلا و فدلختسالا يف ) فالختسالا لبقو يصوملا توم دمب قتعأ هنأ
 :«نا ويدلا»يق و“ايهب وأ نامضلاو فالختسالا نأش يف ناذخؤي:يأ ذخؤيب قلعتم
 ص اغلاب ناك اذإ نيتليبقلا نيب كرتشم ولو كلذك و ةريشعلا نم مهف يلاوملا امأو
 اهنم دحاو فلختسي الف نيتليبقلا نيب ناطلتحلا امأو ى نيتليبقلا نيب ىلوملا اذك و
 نم هريغ كح هكحف لاجرلا ىلإ جرخ نإ ىثنخلا امأو ى اعيمج ارضحي ىقح

 مهبايغ نم مدق وأ مهديبع نم قتع وأ ةريشعلا كلت لافطأ نم غلب نمو “ةريشملا
 . اوفلختسي مل ام مهنيب مهبوني ام نونمضي و ةريشملا عم مك احلا مهذخأيلق

 ةريشملا نم ( ةثالثب ) ايهيلك وأ دلولا وأ لاملا ىلع فالختسالا ( حصو )

 يف ( و ) ص ةثالث ملا لقأ نأل « اهريغ نم وأ اهنم ادحاو اوفلختسي ( رثكأف )

 زاوجلاب لوق :( نالوق ) اهريغ نم وأ اهنم اثلاث ةريشملا نم ( نينثا ) فالختسا
 ةعامجلا قحتسي ماع رمأ اذه نآل عنملاب لوقو ‘ ثيدحلا يف اك ةعامج نينثإلا نال

 ةريشملا نم يأ ( اهنم هريغ هعم نكي مل نإ دحاولاو ) ث نينثإلا قوف يه يتلا
 دجي مل نإ نييلاوتم ريغ ولو ( نيماسملا نم نيلجر ) هسفن ىلإ يأ ( هيلإ داز )
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 نوكي نأ نسحو « اهنم ةأرما ةدايز زوجو « عنملا ىلع ادحاو نانثالاو

 .اقلطم لاملا يف نيمألا زاجو ًاملاص دجو نإ تسال برقأ ةفيلخلا

 : ليقو ، تيضر نإ ةريشعلا روضح عم نيماسملا فالختساو

 (ادحاو نانثالا ) ديزيو ( و ) 2 ادحاو ديزب نأ زيجأو ص اوقلختسبو نيمل وتم

 نينثا فالختسا نم ( عنملا ) ب لوقلا ( ىلع ) اوفلختسيف كلذك.نيدسملا نم
 تدجو نإو « دحاولا ةدايز ىلإ نانثالا جاتحي الف زاوجلا لوق امأ و ، ادحاو

 نيملسملا نم ادحاو ناديزي لب اهاديزي الف عنملا ىلع نينثإلا عم ةريشفلا نم ةأرما

 . ماكحألا بلاغ يف اك ثلاثلا ناكم اتديز ناتأرما تدجو نإف

 نم لجرلا ال يه دازت : ليق يأ نينثالا عم ( اهنم ةأرما ةداي ذ زوجو )
 فالخلا ىلع عبرأ وأ ناتأرما هعم تديز دحاو الإ دجوب مل نإو ى ةريشعلا رمغ

 : ليقو “ ثالث فلختستف نفلختسي نأ نهيلع بجو ءاسنلا الإ دجوي مل نإو
 ناتنثا٤؛ تس : لسقو “ لاجرلا مدعل لجرلا ةلزنم ةدحاولل ليزنت كلذ و ناتنثا

 يضاقلا وأ مامإلا نهترضحب ناك نإ الإ ع كلذك عبرأ : ليقو “ دحاولا ناكم
 مض نم فالختسا زاجو ى فالختسالا نولوتي مهنإف نيملسملا ةعايج وأ هوحن وأ

 دجو نإ تيمل برقأ ةفيلخلا نوكي نأ نيمحو ) ةثالث وأ نينثا هسفن ىلإ
 بيرقلا زاجو “ ظفحلا ىلع ةوقلاو حالصلا عم ىلوأ ناك برقأ ناك ايلك ( الاص

 دجوي مل نإ ةريشملا ريغ نم ولو ( اقلطم لاملا يف نيمألا زاجو) دمبآلاو ديعبلاو
 . هظفحيو تيملا لامب موقي ناك اذإ دجو ولو : ليقو ىلوتملا

 عم ) اهيلع وأ لاملا وأ دلولا ىلع ( يماسملا فدلختسا ) زاج ( و )

 زاح ( : ليقو ) “ هدمب وأ فالختسالا لبق ( تيضر نإ ةربشملا روضح
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 نم دحاو وأ مهنم نانثا هل زوج نإ اهنم دحاو فالختسا يفو ء ًاقلطم

 ص نالوق اهنم ةثالث هل زوج نإ اهريغ

 فلختسي نأ لبق اوركنأ ى ضرت مل مأ ةريشملا تيضر ( اقلطم ) مهفالختسا
 ريغل فالختسالا نأ حيحصلاو ى هوحنو يضاقلا وأ مامإلا اذك ودعب وأ نوملسملا

 ثرت يتلا يه ةريشملا نآل لهأتي ال نم درت ملو لطعت ملو ترضح نإ ةريشملا

 برقألا هنع اهوفكيو ةرضملا نع هوفكي نأو ةنوئملاب اهيلو ىلع ذخؤتو قفنتو
 كتريشع 'رذننأو » :؟ىلاعت هلوق ىرت الأ ةريشعلا ىلإ يلاولا اذك و ى برقألاف

 ةريشعلا نم ةفيلخ ةريشملا نم ( اهنم دحاو فدلختسا يفو ) 4 'ا'نيبرقألا
 هايإ هفالختسا دعب دارفنإب لك وأ اهعاتجإب ( نانثا هل زوج نإ ) اهريغ وأ

 ريركت نع اجورخ « مهنم ةراتو اهنم ةرات : لاق امنإو ى ةريشعلا نم ( مهنم )
 اناسنإ ةريشملا ريغ نم ( اهريغ نم ) دحاو فالختسا وأ ( دحاو وأ ) ظفللا

 وأ مهعاتجإب ( اهنم ةثالث ) هفالختسا دعب ( هل زوج نإ ) اهريغ نم وأ اهنم
 اذإف ى دارملا يه يتلا ةزاجإلا عوقول زاوجلاب لوق ( : نالوق ) « ردارفناب لك
 الأ ع ةفيلخلا اولعج نيذلا مه مهنأك و ا ىفتكا فالختسالا دعب ولو تعقو

 لعاج نوكي ةلأسملا فمضل عنملاب لوقو ؟ فالختسالا لطبل عقت م ول اهنأ ىرت

 فالختسالا لبق ةريشملا ةزاجإ الب وه اهفنأتسا هنأ عم ةريشعلا ريغ نم ةفيلخلا

 ةلأسملا فعضلو ى ةيناثلا ةلأسملا يف ةفالخلا عاقيإ دمب اوزاجأ امنإ و ى مهرمأ الو

 الو اهروضح الب فالختسالا مدقت عم طقف نينثا ةريشعلا نم زيحلا نوكب

 . ىلوألا ةلأسملا يف هب امهرمأ الو ى هلبق ايهتزاجإ

 )١( :ءارعشلا ةروس ٢١٤ .
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 ةأرما ريغل فالختساب دحاو ةثالث رمأو دارفناب لك نم دحاول زاجو

 انيمأ مهفالختسا زاجو هل اوزوج ولو 2 كرشم وأ نونجم وأ لفط وأ

 . إنذإب آدبع وأ ىثنأ ولو

 هنوك لاح دحاو فالختسا زاجو : يأ ( دحاول ) فالختسالا ( زاجو )

 وأ ةريشعلا نم نينثإلا نم دحاو لك نم يأ ( لك نم ) ارداص هل فالختسالا
 لك دارفناب يأ ( دارفناب ) فالخلا ىلع مهنم. ادعاصف ةثالثلا نم دحاو لك نم
 وأ امهدحأ فلختسي نأ كلذو « فالختسالا يف ادعاصف ةثالثلا وأ نينثإلا نم
 ارضح ول اك رخآلا ةبيغ يف لك اذكهو ى اضيأ رخآلا هفلختسيو اديز مهدحأ

 . اهريغ وأ ةريشعلا نم ةفيلخلا ناك ءاوس “ اورضحو

 لوق ىلع ادعاصف نينثا وأ لوق ىلع ادعاصف ( ةثالث رمأ ) زاج (و )

 وأ اهنم آدحأ فلختسي هنآل ي ( فدلختساب ) اهريغ وأ ةريشعلا نم ( دحاو )
 هورمأ اذإف « دحاو دارفناو نينثا عاتجاب وأ دارفناب هورمأ ءاوس اهريغ نم

 وأ ( كرشم وأ نونجب وأ لفط وأ ةأرما ريفل ) هفالختسا حص فالختسالا

 ىلع دبع وأ بئاغ وأ ى مهفي ال مكبأ وأ مصأ وأ ى لاملاب موقي ال نم وأ نئاخ

 ايف لصألا نع جورخ هنأل مهايإ هفالختسا زوجي الف ءالؤه امأو ى هيف فالخلا

 ولو ) ص لوق يف لطب ًامبرأ هل تجوزف هل جيوزتلا ىلع كلتك و نمك هب هورمأ
 . هفالختسا دعب ( هل اوزوج

 ىلوتم ( انيما ) فالختسالا مهرومأم فالختساوأ ( مهفالختسا زاجو )

 ال امل نوفلختسملا مهنأل ( ىثنأ ولو ) رم ام دح ىلع لاومألا يف انيمأ وأ

 دبعلا زوجيال : ليقو ى مهريغ نم وأ مهنم ادبع ( نذإب ادبع وأ ) مهرومأم
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 وأ ميتيلا اذه ىلع كانفلختسا : اولاق نإو : « ناويدلا » يفو هديس نذإب ولو

 : اولاق نإ اذك و « زاج بئاغلا نالف لام وأ هلام ىلع وأ متيلا نالف ىلع
 ىلع للا ءاش نإ كانفلختسا وأ ى هلال وأ بئاغلا نالفل وأ متيلا نالفل كانفلختسا
 ى زوجي الف ضعبلا امأو ى ةيمستلا ىلع اذكو ى ةنوعملا انبصأ نإ وأ متيلا اذه
 . ملعأ هللاو ى زاج بئاغلا ىلع وأ ميتيلا اذه ىلع ةفيلخ كانلعج : اولاق نإو
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 لصف

 لبق هلعف زاج لهو « بألا ةفيلخ جرخ نإ مهفالختسا لطب
 جورخل

 لصف

 ريغ لاملا وأ هوحن وأ ميتيلا ىلع ةريشملا فالختسا : يأ (مهفالختسا لطب )
 فلختسا نم نوردي الو فلختسا هنأب نيملاع وأ فلختسا دق بألا نأب نيملاع

 : يأ ( هلعف زاج لهو « بألا ةفيلخ جرخ نإ ).وجري ملو باغو هنوردي وأ
 لعفو هداسف فيخ ام عيبو ى ميتيلا ةحلصم يف عيبك ةريشملا ةفيلخ لعف ام
 لإ مهمدقأ عرتلا نأل ى بألا ةفيلخ جورخ (جورخلا لبق) هل احالص ناك ام

 مهنإ قح عقاو ربغ وأ عقاو هنأ ملعلاب نوك ردي ال بألا فالختسا نألو ى كلذ

 اسفن وأ الام اوكرت مهنألف مه امأ “ بآلا ةفيلخو مه اونمضل اوفلختسي مل ول

 ى هيلع اودمتعيف ةفيلخ هل نأ ملعلاب نوك ردي الو هوظفحي ملو ةيافكلا ىلع هظفح

 : هنأ كلذل لديو ى هيلع نامض الف الإو ى عيض نإ هعييضتلف بآلا ةفيلخ امأو
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 اوأر نإ رخآ هعم اوداز مهتفيلخ هلامب مقي مل نإو . نالوق ؟ ال مأ

 بالا ةفيلخ باغ نإ مهلاومأب و مهب ًامئاق نوفلختسيو ء كلذ يف احالص
 نوفلختسي الو ى همودقب لازو

 كلذو ى لبق هركذ اك اونمضي مل اوفلختسي ملف ادلو وأ الام كرت هنأ اوملعي مل نإ
 ريغ هنآل ناويدلا راتخم وهو (ال مآ ) ى ادلو وأ الام كرت هنأ ملعلاب كردي ال هنال

 . (نالوق) هوفلختسا ولو بآلا ةفيلخ دوجول ةفيلخ

 لعف لطبيالف ى لوألا دجو مث رخآ اوفلختساف مدع نإ مهتفيلخ امأو
 نأ مهلو « كلذ يف نانواعتي ( رخآ هعم اوداز مهتفيلخ هلامب مقي مل نإو)“ يناثلا
 اوفلختسيف ناك نم اوعزني نأ مهلو ى مايقلا اودجي ىتح رثكأ وأ اثلاث اوديزب

 نإ ) دحاولا قوف ام ةرم لوأ نم اوفلختسي نأ مهلو « رثكأ وأ موقي ادحاو
 باغ نأ مملاومابو ( دالوألاب يأ ) : امئاق نوفلختسيو كلذ ف احالص اوأر

 دقو هتوم دعب باغ نإ : ليقو ى هتوم دعب وأ بآلا توم لبق (بألا ةفيلخ

 باغ املف {ةيافك ضرف مايقلا نأ لوألا هجوو ث هيلع نايضلانئعت ةفالخلا ليبق
 عيض هنأل توملا دعب باغ يذلا مهعم نمضو“ملع نم لك مايقلا مزل كلذب مقي ملو
 ركذ فنصملا نأ رهظ مث « يلام وه كلذو ى اوؤرب وه نمض نإو ى ةفيلخ وهو

 نايض . يفاني ال هنيض نكلو « نمض فلختسي ملو رفاس نإ ةفيلخلا نأ اذه دمب

 دعب ادحأ اوفلختسا نإ اذكو : هصن ام اضيأ كلذ دعب ركذو ى مهفاف هريغ

 توم دعب ولو بآلا ةفيلخ باغ اذإ هنأ ىلع لدف لفط ىلع بألا ةفيلخ ةبيغ
 . هل اوفلختسا بألا

 نوفلختسي الو) بآلا ةفيلخ مودقييأ (همودقب ) ةريشملا ةفيلخ (لازو)
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 لهو ء احالص اوأر نإ زوجو « بألا ةفيلخ كلذب مقي مل نإ رخآ
 الو . نالوق ؟ال مأ ًاعطق نماض وهو ةفيلخلا عيض نإ ةريشعلا نمضت

 . هدحو هنمضو هلام بئاغل مهتفيلخ عييضت يف نونمضي

 لكل دلاولا لام نم نورجأتسي مهنكلو (بآلا ةفيلخ كلذب مقي مل نإ رخآ
 مقي مل اذإ رخآ اوفلختسي نأ (زآوجو) ى هب موقي نم هتفيلخ هب موقي ال ام
 ةريشملا نمضت لهو ) كلذ يف ( احالص اوار نإ ) اعم نانوكيف بألا ةفيلخ

 ءاوس (اعطق) مهعم ( نماض وهو ) بآلا ةفيلخ وأ مهتفيلخ ( ةفيلخلا عيض نا
 متيلا لام ظفح نأ ههجوو ى سوؤرلا ىلع مهناضو ى نكي م وأ مهنم ناك

 ,لزي ملف اوفلختسي مل مهنأك اوراص ةفيلخلا دوجو عم عاض املو « ةيافك ضرف

 عم مهنم هنأ ثيح نم هناعضف مهنم ةفيلخلا ناك نإ نكل ى اونمضف مهنع ضرفلا

 مل هنأ كلذ لصاح نأل ص كلذب نايضلا هيلع فعاضي ملو هديب لاملا هنوك ةدايز
 مهنم دحاوك راصف هديب لاملا ن'وَكلف- مهريغنمناك نإ و“ةيافكلا ضرف عفتري

 لبق هنأل هدحو ةفيلخلا نمضي لب ؟ نونمضي (ال مأ) هديب لاملا نوك و هتفالخل
 هتباينل ةفالخلا نابض نع جرخف ى عيض نإ هب افاك راصف لاملاب مايقلاو ةفالخلا

 «ناويدلا , رهاظ رابتخا وهو ةلملا نم هتركذ 1 يدنع حيحصلا وه اذه ى مهنع

 مو وه نمض كلذ عم هوفلختساف امِّضم وأ انئاخ هولع نإ نكل ت (نالوق)

 هيلإ اونمضي مل نإ هونمض عاضف لاملاب موقي ال اوأر نإو ى هب ناخ ام هومرفيو

 . هي ناخ ام هومرغيو نمضي اذك و « رخآب .ولدبي وأ رخآ

 :يدنعو ( هدح و هنمضو هلام بنافل مهتفيلخ عييضت يف نونمضي الو )

 اونمض هولدبي ملو هيلإ اونمضي ملو هيف ىدعتي وأ هدنع عيضي هوأر اذإ

 مهنم ملع ىلع هوفلختسا ؛دإ اذكو ص رم ام دح ىلع عاض نأ دمب هيف ىدعت ام
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 ثرو ايف بئاغ ىلع مهتفيلخ وأ بألا ةفيلخ نج نإ رخآ نوددجيو
 لوألا لاوزلال : ليقو ى بألا ةفيلخ ةقافإب مهتفيلخ لازو ى هتبيغ دعب

 .. . ...... . هن ونج

 ةفىلخلا عم نونمضي له ى عقبلا يف ى اوفلتخا امتإ و 90 نوم وأ. هدي ق عضي هنأ

 لثم متيلا ف صوصنلا دورولو ى ؟ بئاغلا نم فعضأ متيلا نآل بئاغلا نود

 كنولأسد » : ىلامت هلوقو ‘\ طسقلاب ىماتيلل اوموقت 'نأو » : ىلامت هلوق

 . ١! ريخ مهل “حالدإ "لق" ىماتيلا نع

 هدلو ىلع مامإلاك هريغ وأ (بألا ةفيلخ نج نإ رخآ) ةفيلخ (نوددجيو)
 هوحن وأ نونجم وأ متي ىلع وأ ( هتبيغ دعب ثرو ايف بناغ ىلع مهتفيلخ وا)
 ٠ هوحن وأ هوبأ هملع فلختسي مل نإ

 نونجلاب لوزت ال ةفالخلا نأ ىلع ءانب (بألا ةفيلخ ةقافإب مهتفيلخ لازو)
 ص لهذ وأ مات ةفيلخك هنونج لاح يف وهف “ حيحصلا وهو نونجملا ةفيلخلا نع

 نونج نأ ىلع ءانب بآلا ةفيلخ وهو ( هنونجب لوآلا لاوزل ث ال : ليقو )
 : «ناويدلا» يقو ى هريغ وأ بآلا ةفيلخ ناك ءاوس ةفالخلل نم هب لوزي ةفيلخلا
 ةفيلخ امأو ى ةفالخلا نم ةريشعلا ةفيلخ تلاز دقف بآلا ةفيلخ قافأ نإو

 نأ ىلع رنخآلا اوفلختسا نإ الإ «ناتفيلخ اعيمج ايهف هنونج نم قافأ اذإ ةريشعلا
 ح ةفالخلا نم رخآلا لاز دقف لوألا قافأ اذإو لوآلا نونج لاوزب لوزي

 . ١٧ : ءامنلا ةروس ) ( ١

 : ةرقبلا ةروس )٢(
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 هٹن ايخ تربہهظ نإ علخي : اهثلاث ‘ ل اوقأ نيمأ ريغ بألا فالختسا يفو

 ٠ ٠ . ٠ . ‘ باغ وأ لوال ١ نام نإ اوددجو

 حص ولو ةفالخلا نم جرخ دقف ةفيلخلا نثنجت ثيح : لوقي نم مهنمو
 . كلذ دعب

 هنأ ملع نم يأ هدلو لام وأ هدلو ىلع ( نيمأ ربغ بألا فدلختسا يفو )
 يف لخديف نئاخ هنأ رهظي ىقح ادحاو الوق ىقبف هلاح لهج نم امأو ى نناخ

 هللا يضر حلاص يبأ خيشلا لوق وهو لطاب هنأ : اهل"وأ ( لاوقأ) فنصملا مالك
 ةنايخلا هنم ترهظ ولو لطبي الو تبا هنأ : اهيناثو هتنايخ رهظت مل ولو “ هنع

 ' حيحصلا وهو (هتنايخ ترهظ نإ علخي) هنأ : (اهثلاث)و “ ىهنيو رمؤي هنأ الإ
 هنآل « طبر الب علخي : هلوقب ثلاث نع ربخأ امنإو ى ةقث هيلإ مضي هنأ : اهميارو

 : اضيأ هيفو . «ناويدلا» خياشم ةثالثلا ركذ ى ىنعملا يف أدتبملا سفن علخي هلوق
 هيلع دهش نإ اذكو ى ةفالخلا نم جرخ دقف ةنايخلاب "رقأ اذإ بآلا ةفيلخ نإ

 دنع رقأ نإو ى هريغ ةفلخ ىماتيلل اوفلختسي نأ ةريشعلا ىلعو ى دوهشلا

 نيبو مهنيب ايف امأو ى مهدنع ةفالخلا نم جرخ هللا دنع نخي ملو ةنايخلاب ةريشملا
 ةفيلخو ى نماض نكلو ةنايخ ةفالخلا عييضت نوكي الو هتفالخ ىلع وهف شلا

 . ها ةدم ريغل وأ ةدمل كلذ طرتشا نإ الإ ةفالخلا نم لوزي ال بآلا

 ةفيلخ نيملسملا ةعامج وأ ةريشعلا وأ مامإلا هفلختسا نإو : دمحأ خيشلا لاق

 كلذ ظفح همزلي نمم هريغ ىلع سيلف بئاغلا لام وأ هلامو ميتيلا ىلع نيمآلا ريغ

 ةفيلخ (اوددجو) 4 ةنايخلاو ةعيضلا رهظت ملام ءيش ةفيلخلا نكي مل نإ
 بآلا هفلختسا ولو “ باغ نيح فلختسي مل نإ ( باغ وأ لوألا تام نا )
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 ،نالوق مهيلع ىماتيلادبع مهفالختسا زاوج يفو ء اونمض الإو بئاغلو

 ىضربو هب تمزلو 2 باطخلا لحم نم مايقلا دعب نإو ةقالخلا لوبق زاجو

 لاملا ظفحب لاغتشاب ال سفنلا

 فالختةسالا دعب عاض ام (اونمض) اوفلختسي (الإو بئناغل) ةفيلخ ناك نإ ( و)
 ى اهريغ يف الو ةلأسملا هذه يف هب نامض الف فالختسالا مدعب عضي مل ام امأو

 ىلع يأ (مهيلع) ىماتيلا ديبع وأ ( ىماتيلا دبع مهفالختسا زاوج يفو )
 بئاغلا لام ىلع بئاغلا دبع وأ نيناجملا ىلع مهديبع وأ نيناجملا دبع وأ ى ىماتيلا

 ص ىقح هكلام هيلع بجي فلكم لقاع غلاب دبعلا نال ى زاوجلاب لوق : (نالوق)
 ىلع اضيأ . ةفيلخ نولعجي نكلو ى هكلام لامو هكلام ظفح هكلام قح نمو

 ىلع اوفلختسي نأ مهيلع بجي هنآلو ى دبعلا ةجرد صقنل عنملاب لوقو ى دبملا
 دبعلا مادختساو «مهه مادختسا مهفالختسا نألو ى لام هنآلو هسفنب دبعلا كلذ

 رحلل ةماقإ رحلا فالختسا نأل « هديس ةحلصم يف ولو زوجي ال هديس نذإ الب
 يفو “ هيلع فالختسالا ىلإ جاتحي لام هنألو ى لاملل مادختسا ال ظفحلا ىلع
 امهريغ وأ نونجملا وأ دلولا ىلع نذإب اهريغل وأ اهل ادبع ةربشملا فالختسا
 . . فالخ

 دعب نإو ) “ ةريشعلا نع وأ يصوملا نم (ةفدالخلا لوبق) ناسنإلل (زاجو)
 ء فالختسا الب هايإ ةريشعلا باطخ وأ يصوملا باطخ (باطخلا لحم نم مايقلا
 اهلبقو هل تددج نإ الإ اهلبقو هعضوم نم ماق نإ ةفالخلا هل تبثي ال : لبقو

 كحلا يفو ث هلا دنع ةراشإلاب وأ ةباتكلاب وأ ناسللاب لوبقلاب :يأ (هب تمزلو)

 ( سفنلا ىضربو ) هيف هب ضري مل نإ مكحلا يقو ت هبلق يف يضر نإ رهاظلا
 هسيلع فلختسا يذلا دلولا وأ ( لاملا ظفحب لاغتشاب ال ) للا دنع قطن الب
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 نإو ء ىضري وأ لبقي ىتح هوفلختسا نإ ينوفلختساب الو « هنودب

 نإ اذكو « لباقلا تمزل رخآلا عفدو اهدحأ لبو نينثا اوفلختسا

 الإو آرفس دارأ اذإ فلختسي نأ ةفيلخللو ء تام وأ باغ

 ى دحأ لك هلعفي فورمملا نم كلذ ظفح نأل ص ىضرلا نودب يأ (هنودب)

 ( لبقي ىتح هوفلختسا نإ « ينوفلختسا ) : هلوت(ب الو) ى ةيافك ضرف وأ
 ى هبلقب يضر نإ هللا دنعو حلا يف همزل ذئنيحف ى فالختسالا دعب هناسلب

 فالختسالا دمب هب يضر نإ هبلقب (ىضري وأ) ى هبلق يف ضري مل نإ كحلا يفو
 هوفلختسا نإف “ ينوفلختسا : لاق نإ : ليقو ى ىلاعتو كرابت هللا دنع همزلو

 ةريشعلا يأ ( اوفلختسا نإو ) ى معن : هفالختسا دعب لقي مل ولو ث هتمزا

 نإ اذك و ى اهلك ( لباقلا تمزل رخآلا عفدو اهدحأ لبقو « نينثا ) نيتفيلخ
 تكسو ضعب لبق نإ اذكو ى ضعب عفدو ضعب لبقف رثكأ وأ ةثالث اوفلختسا

 كلذ نم لباقلا مزلي ال : ليقو:“ توكسلاب ةفالخلا مزلت ال : لاق نم دنع ضعب

 ىلع الك فلختسا نإ امأو ى ادحاو ةفدخ الك لعج اذإ كلذو ڵ همهس الإ

 . لبق نم اهلك مزلت اهنإف ةديح

 (تام وأ) ص لوبقلاو فالختسالا دعب هفلختسا نم ضعب (باغ نإ اذكو)

 : ليقو ى اهلك يحلا رضاحلا مزلت اهنإف ‘ ضعب يقبو لوبقلاو فالختسالا دمب

 ( فلختسي نأ ةفيلخللو ) ں اهلك هتمزل ةديح ىلع لك فلختسا نإو ى هبيصن
 هبوجو يفاني الو ى بجاو فالختسالاو ( ارفس دارا اذإ ) لكوي وأ رمأي وأ

 قدصي عنملا يفن هب ديرأ اذإ ءيشلا زاوج نآل ص فلختسي نأ ةفيلخللو : هلوق

 فالختسا الب رفاسو فلختسي (الإو) ! هبوجو مدمبو ى انه اك هبوجوب
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 نمضو ةّلغك اضيأ هدعب ثداحلا نمضي :ليقو ء لاملا نم ارضاح نمض
 . كرت نإ فالختسا ةريشعلا مزلي الو هعيض ام هتفيلخ

 ىلع بجو ك هنأل ى باغ ولو هنم ادوجوم يأ ) لاملا نم ارضاح نمض )

 نإ الإ مهتفيلخ ىلع بجي كلذك لاملا نم باغ ام ىلع اوفلختسي نأ ةريشملا

 ةلباقم روضحلاب دارملاف « هريغ ىلإ رفاس ولو هظفحي وأ باغ ام ىلإ رفاسي ناك
 . هثودح لبق رضاح ريغ ثدح ام نأل كلذ حص امنإو « فودمحلا

 هتبويغ دعب يأ ( هدعب ) كلذ سفن نم ( ثداحلا نمضي ) هنإ (: ليقو )
 نأ :لوألا لوقلا هحوو ث هدعب دحأ هب عفتنا نإ ءارك و ءامنو ( ةلك اضيأ )

 ةلغ هل ءيشاا نأ :يناثلا هجوو ڵهب بطاخي الف رفاس نيح ادوجوم سيل ثدحي اه
 نم دلوتي ملو ثدح ام امأ وهدوجولا ةداتعم اهنأل ةرضاح اهنأك هنم ءزجك هتلغو
 فلختسي ملو باغ نإ هيلع نامض الف ثاريمو رةَبهَك جراخ نم لب لاملا سفن

 نإو ى رضاحلا صخي ملو ص اذكم هلام ىلع فلختسا نإ اضيأ نمضي : ليقو
 نأ دعب وأ فلختسي نأ لبق عاض ام الإ نمضي مل هرفس دعب فلختساو رفاس
 ص ةدملا قيضل لاملا ظفح ىلإ ةفلخلا اهيف لصوتي يتلا ةدملا لبق عاضو فلختسا

 امب ضورملا نم عاض ايف فلتخاو ص ليسو رئاجك هتفيلخ هيف رذمي عنام وأ
 ىنعأ «ال: لبقو ى اهلك لئاسملا كلت يف نايضلاب : ليقف رتومك هللا لبق نم ءاج

 . هتركذ امو لئاسملا نم فنصملا هركذ ام

 امو ى هيلع يعرتسا امع لوئسم عار لك نأل ( هعيض ام هتفيلخ نمضو )
 ةفيلخ دارأ نإو ى لوألا ةفيلخلا ىلع كلذ دعب ةفيلخلا ةفيلخ عييضت الب فلت
 دارأ نإف فلختسي ال ةفيلخلا : ليقو “ اذكهو رخآ فلختسا ارفس ةفيلخلا

 ( كرت نإ فدالختسا ةريشملا مزلي الو ) “ لاملاب موقي نم رمأ وأ لتك و ارمس
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 دحاو وه س ال : ليقو « مهيلع هدحو مهدج ةفالخ زوجت هاماتي ىلع هابأ
 هوبأ هل فلختسيو مهنم نج غلاب ىلع اوفلختسي مل نإ اونمضو ء مهنم
 نم ريغص ىلوم لامب موقيو 4 اوؤربتو هدحو : ليقو 4 ايح ناكنإ مهعم

 . .. . ءاش نإ هريغ فلختسيو هالو هل

 ةفالخ زوجتف ) تلل ءاهلاو « فالختساب قلعتم ( هاماتي ىلع هابأ ) تلملا

 دحأ هفلختسي نأ نودب مهيلع ةفيلخ دجلا نوكي : يأ ( مهيلع هدحو مهدج

 نم اضيأ فلختسي نأ هلف كلذك ناك اذإو ى بآلا هنأكف بالا وبأ هنآل مهيلع

 نمض دجلا هب مقي مل نإف ةريثملا ىلع نامض ال لوقلا اذه ىلعو “ هدحو مهيلع ءاش

 تأ ودب ةفيلخ نوكي ال :يني مهيلع مهدج ةفالخ ( ال : ليقو ) ‘ هدحو
 مهيلعو هيلع بي ( مهنم دحاو وه ) هنكل ( و ) ى ةريشملا هفلختسي
 ‘مهعم نمضو اونمض "الإو ى هريغ مهعم فلختسي وأ هوفلختسي نأ فالختسالا

 هل فلختسيو مهنم نج غلاب ىلع اوفلختسي مأ نإ ) ةريشملا يأ ( اونمضو )

 . هدج اذك و ى مهعم نمضيو ( أيح ناك نإ مهعم هوبأ

 ةريشع فالختسا الب ةفيلخ نوكب:يأ (هدحو ) هوبأ فلختسي ( ليقو )

 دجلا يقو٬بأآلا نمضو ةريشملا يأ ( اوؤربتو ) ادحأ فلختسي نا هلو هل
 ةفيلخلا وه بالاف ةيلوفط نم هنونج ناك نإ : ليقو “ بآلا نكي مل نإ نالوقلا

 وهو ( ريغص ىلوم لامب موقيو ) ى ةريشعلا نم دحاوك وهف الإو فالختسا الب
 يأ ( هؤالو هل نم ) هدج وأ وه دلوب نأ لبق هوبأ قتعأ يذلا وأ قتعملا لفطلا

 هوبأ هنأك ( ءاش نإ هريغ ) هؤالو يذلا اذه (افلختسيو ) ى قاتعإلاب ةبارقلا
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 ص نونج عم نإو مودق وا غولبب ةفيلخلا ءىربو ، مهعم الإ ال : ليقو

 . . لازو

 هنأك اناسنإ قتعأ يذلاف « 'ا» بسنلا ةَمحلَك ةملاءالولا ه ثيدحلا يفو

 الو فالختسا الب ةفيلخ نوكي ( ال : ليقو ) هل ةريشع هتريشعو : هدلو

 ءالولا هل نم ةريشع ينعأ هتريشع عم الإ : يأ ) مهعم الإ ( ادحأ هملع فلختس

 . هنوفلختسي وا آدحأ مهعم فلختسيف

 ادحأ اهيلإ داز وأ مهريغ نم آدحأ فلختسا هعم دحاو الإ نكي مل نإو
 ؟دحاو وأ مهريغ نم دحاو اوفلختسا ةثالث اوناك نإو ى آدحأ اوفلختساف
 نم نانثاو وه فلختسا دحأ هعم نكم مل نإو “ فالخلا نم رم ام ىلع مهنم

 مضف دحاو ناك وأ رثكأ وأ ادحأ اهيلإ اًمض اذإو“آدحاوو وه وأ ادحأ مهريغ

 يذلا اوفلختسي نأ لثم ى مهنيب ايف فالختسالا عقي نأ زاج رثكأ وأ نينثا هيلإ

 ص .ريغ هيلع فلختسي نا هلو « هيلع ةفيلخ وه ذوبنم طقتلمو هيلإ هريغ مض
 اهوباف نكت ل نإو ى هتفلخ يه همأ نباو ةريشعلا نم دحاوك وه : لىقو

 نم وأ ةريشملا نم مهريغ عم نوفلختسي نوبرقألا اذكهو اهمع وأ اهوخأ وأ

 اذكهو ثلاثلاو يناثلا دجلاو“ ةفيلخ اهدج وأ اهوبأ :ليقو ى نكت مل نإ اهريغ

 . فالختسالا لئاسم عيمج يف بيرقلا دجلاك

 ( نونجب عم نإو مدق وأ غولبب ) بئاغ وأ لفط ىلع ( ةفيلخلا ءىربو )
 ىلع فطع وهو ةفالخلا نم ( لازو ) نونج دمب مدق وأ نونج دعب غلب ناب

 )١( مم ءاود .
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 هضف كلذك مدق وأ غلبف ءوس ناو ‘ بئاغلا وأ ميتيلا ىلع ه هوفلختسا نإ

 . .. . . . . . ‘ نالوق

 نم لازو ةفيلخلا ءىرب : يأ ( بئاغلا وأ متيلا ىلع هوفلختسا نإ ) ءىرب

 وأ ميتيلا ىلع هوفلختسا نإ نونج عم نإو ‘ بئاغلا مودق وأ متيلا غولبب ةفالخلا
 متي ىلع كانفلختسا : اولوقي نأ لثم ى ةبيغلاو نبلوفطلا وأ متيلا مسرب بئاغلا

 ؛ لفطلا نالف وأ نالف لفط ىلع وأ نالف متيلا ىلع وأ متيلا وأ متيلا ىلع وأ نالف

 بئافلا ىلع كانفلختساب اولوقي نأ لثمو ى ةبسفلا و 9 منلا عم همسا اوركذ وأ

 ى مهمالك يف ةبيغلا وأ متيلاب هقلعتل ةفالخلا تلاز ةبيغلا وأ متيلا لاز اذإف نالف

 مهف ال سر َخو مكبو نونجك اضيأ ةفالخ نم اهل دب ال لالح ىلإ لقتنا ولو
 ظفل همساوم اوركذو هومس وأ هوسَسلي مل نإ كلذو ص ةفيلخ مهل ددجيف ايهعم

 . ةبيغلا وأ متلا

 يتلا ءامسألا نم ام مساب بئاغ وأ متي وه يذلا كلذ:يأ ( هوتمس نإو )

 ىلم كلانفلختسا : اولوقي نأ لثم غولبلا وأ متيلاب ةفالخلا قيلت الب اهب فرعي
 لكشي ملو اذك دلب يف انم يذلا كلذ ىلع وأ اذه ىلع وأ نالف دلو ىلع وأ نالف

 اهمدعو ةيمستلا ربتعت كلذبف همالك لوأ ىلإ رظني امنإو ى افورعم ناك لب كلذ

 ( مدق وأ ) متيلا ( غلبف ) « ةيمست نالف متيلا يفو « ةيمست ريغ متيلا نالف يفف
 ةفالخلا لاوز يف وأ ةفيلخلا يف يأ ( هيفف ) نونج مه : يأ ( كلذك ) بئاغلا

 لوزب : ليق ( نالوق ) ةفالخلا ثيح نم غلابلا وأ مداقلا كلذ مكح يف وأ

 وهو ناسنإلا كلذ ىلع تعقو هتفالخ نآل ى هريغل وأ ةفيلخلل نوددجيف ةفالخلا

 ىلعم امنإاهومقوأ يتلا ةفالخلا ناردابتيو“ةبيغ وأ متي لاحي ناسنإلا كلذ :ينعأ

 هل اوقلع مهنأل لوزي ال : ليقو ‘ كلذ لاوزب لوزتف ى طقف ةبيغلاو متيلا نأش
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 ةفيلخ هيلع نوددجيو انونجم غلبف بئاغ لفط ىلع هوفلختسا نإ اذكو

 عجر وأ هعم ىقتلاف بئاغ ةفيلخ رفاس نإو ء ضعب دنع لوأللو رخآ
 ٠ هتفالخ نم لاز هلامو هدلبل بئاغلا

 . ةبيغ وأ متي ديق الب تاذلاب ةفالخلا

 ملو ( انونج غلبف بئاغ لفط ىلع هوفلختسا نإ ) ءاملعلا فلتخي ( اذك و )
 ةفيلخ هيلع نوددجي ) مهنأ كلذ ( و ) قبس ام هنع ينغي اذهو مدق وأ ى مدقي
 ( لوذلل ) ةفالخلا تتبث ( و ) ‘ ضعب لوق هلك اذه لوألل نوددجي وأ“( رخآ
 بئاغلا لفطلا ةيلوفطب هفالختسا اوقلعي مل مهنأل كلذو ( ضعب دنع ) ديدجت الب
 وأ ةيلوفط رك ذ الب نالف نا وأ نالف دلو ىلع كانفلختسا : اولاق ذإ هتاذب لب

 فالختسالا اوقلع ولو ى امن آ نيتروكذملا ايهيتثعب نالوقلا هيف ناكف مشي"

 : اولوقي نأ لثم ى انونج غلب ولو ى غولبلا ةفالخلا تلازل متليلا وأ ةيلوفطلاب
 . نالف متي وأ لفطلا نالف ىلع وأ متيلا نالف ىلع كانفلختسا

 جراخ رفسلا يف بئافلا عم:يأ ( هعم ىقتلاف بئاغ ةفيلخ رفاس نإو )

 دلب يف همم ىقتلا ولو بئاغلا لامب رفاسي مل ولو ةزوحلا جراخ : ليقو ى لايمألا
 هنتطوي مل ولو ( هدلبل بئاغلا عجر وأ )امهالك وأ ةفيلخلا وأ بئاغلا اهنطو
 دلبلا يف ةفيلخلا ناك ءاوس هدلب يف نكي مل ول اذك و هدلب يف لاملا ناكو ( هلامو )

 هدلبل هعوجر نأل ( هتفالخ نم لاز ) هيف نكي مل وأ بئاغلا هيلإ عجر نيح
 .ء هروضح هل فلختسي ملاسلا لقاعلا غلابلا رضاحلاو « فالختسالا لحل روضح

 يف اعم ارضح ذإ دحاو سنج نم اراص هنأل ةفالخلا نم ةءارب هعم ةفيلخلا ءاقتلاو
 دعب ةفالخلا هل اوددح نأ مهل و ء هعم لاملا روضحك هعم ةفيلخلا روضحو ةبيغلا
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 دعب ادحأ اوفلختسا نإ اذكو ى اضيأ هتبيغ يف بئاغلا رفاسو عجر ولو

 :ليقو « لوألا عجر وأ هعم ىقتلا نإ رفاسو لفط ىلع بألا ةفيلخ ةبيغ

 لام يف هيلع فلختسا ايفو ميتيلا لام يف هلعف هل زوجي ايف ةفيلخلا لوق
 ه ةفيلخ ماد ام هريغ وأ بئاغلا

 نأ نودجي الف بئاغلا عجر نإ امأورخآ ةفيلخ اوددجي نأ و“ ءاقتلالاب اهلاوز

 عم ىقتلا ام دعب دلبلا ىلإ ةفيلخلا ( عجر ولو ) هريغ الو لوألا هنع اوفلختسي

 نإ اذكو اضيا ) ةفيلخلا ةبيغ يف يأ ( هتبيغ يف بناغلا رفاسو ) بئانلا
 هعزانت اهيلع وأ هلام وأ ( لفط ىلع بألا ةفيلخ ةبيغ دعب ادحأ اوفلختسا

 يأ ( هعم ىقتلإ نإ ) مهتفيلخ ( رفاسو ) بآلا ةفيلخ :هلوقو ى اوفلختسا هلوق
 عضوم يف هعم ىقتلإ“ءاوس نيلوقلا ىلع ةزوحلا وأ لايمألا جراخ بآلا ةفيلخ عم
 ةفىلخ وه يذلا ) لوألا عجر وأ ( هانطو ل وأ امهدحأ هنطو وأ هانَطو

 ءاوس نكي مل وأ لفطلا لام هيفو هنطوي مل وأ لةطلا وبأ هنطو « هدلب ىلإ بآلا
 بآلا ةفيلخ اضيأ رفاس ولو « نكي مل وأ عجر نيح هيف ةريشعلا ةفيلخ ناك أ

 بئاغلا عم ضعب ىقتلاف ةفيلخلا ددمت نإو “ بئاغ ةريشعلا ةفيلخو هعوجر دمب

 مهفالختسا نم رم ام بسحب لكلا ىلع ليقو هبيصن ىلع ةفيلخ هلاح ىلع يقابلاف

 ٠ لالقتساو ةدح ىلع

 هيلع فلختسا ايفو ميتيلا لام يف هلعف هل زوجي اميف ةفيلخلا لوق : ليقو )
 ةراجإو نيدو ضوعو نهرو ةمقو عيب نم نونجملاك ( هريغ وأ بناذلا لام ق

 زوجي ام : يأ خلا زوجي ايف : هلوقل ةياغ هذه ( ةفيلخ ماد ام ) كلذ هشأ امو

 يف وهو يعدملا هيلع ىعدأ ءاوس هيف هلوق لبقي ةفالخلا يف ماد ام هلعف هيف
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 هتريشع مزل هتبيغ دعب الام ثرو نإو ء ادعب وأ البق ناك ام يف ال
 الإ مهنع طقس ال : لىقو مهتزوح وأ مهدلب يف ناكنإ هيلع فالختسا

 ءابنف ناك ةزوح يف هعم ناك نإ

 لبقو : هلوقل ةياغ ةفيلخ ماد ام : هلوق سيلو ى اهنم لاز ام دعب وأ ةفالخلا

 ص ىنعمو اظفل ةفاضإلا نع اهعطق ( ادعب وأ لبق ناك ام يف ال ) ةفيلخلا لوق
 ص هلاوز دعب وأ فالختسالا لبق ةفيلخلا يف دارملاو ى آرخآو آلوأ : لاق هنأك

 . لوق هيف لوقلا نوكي الف دعب وأ هلبق ناك ام امأو

 لوق لبقو : هلوقل ةياغ ةفيلخ ماد ام : هلوق لمجي نأ « ناويدلا ه رهاظو
 نهرلاو ةمسقلاو عيبلا يف ميتيلا لام يف ةفيلخلا لوق لوقلاو “ هظفلو ةفيلخلا

 لام يف هلعف هل زوجي نمم يناعملا نم كلذ هبشأ امو ةراجإلاو نيدلاو ضوملاو

 نوكي الف اهدعب وأ ةفالخلا لبق ناك ايف : هلوق امأو ى ةفالخلا يف ماد ام متيلا

 ين ماد ام هلوق لوقلاف هيلع فلختسا ايف بئاغلا ةفيلخ كلذك و ى هلوق لوقلا

 . لاحلا اذه ىلع بئافلا ريغ اذك و ى ةفالخلا

 لاملا ىلع: يأ ( هيلع فالختسا هتريشع مزل هتبيغ دعب الام ثرو نإو )

 مهيلع طقس الإو مهلايمأ وأ ( مهتزوح "وأ مهدلب يف ) لاملا ( ناك نإ )
 ل لايمآلا يف وأ ةزوحلا يف مهعم ثراولا ناك نإو ، اوءاش نإ الإ فالختسالا

 لاملا نكي مل ولو ( مهنع طقسي ال : ليقو ) ى مهلثم هنأل فالختسالا مهمزلي
 بئاغلا عم يأ ( هعم) لاملا ( ناك نإ الإ ) لايمآلا يف الو ةزوحلا يف الو دلبلا ىف

 دمحأ خيشلا لاقو ث هيف وه يذلا عضوملا لايمأ يف وأ ( اهيف ناك ةزوح يف )
 الإ بساكملا هوجو نم هجوب هدافتسا وأ بئاغلا كرت امم ةريشعلا ىلع ءيش ال
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 لخدب له ثرو آ فالختسال ا لبق مدق 7 هعم هن ريشع دعب ناكنإو

 ناك نإ مهنع طقسو ، نالوق ؟ ثرو ذإ هعم ناك نيح ال وأ مهعم

 ٠ هوقحل وأ لاملا ىلإ لدعب اوءاج ولو هثرو ذإ هعم لكلا

-= 

 ثرو ام كلذك و ى ةيصولاو ثاريملا لثم عنص هيف هل سيل امم هكلم لخد ام
 ناك اذإ ةزوحلا يف ثرو امف لوقي نم مهنمو ى اهيف ناك يتلا ةزوحلا يف لاملا نم

 . هظفح مهيلع نإ : هظفح ىلإ لصي ال اديعب

 ثرو نيح هلايمأ وأ ةزوح وأ دحاو دلب يف ( هعم هتريشع دعب ناك نإو )
 كلذ ةزوحوأ امهالك وأ ةريشعلا وأ لاملا همف دلب ىلإ ضعبلا اذه ( مدق مث ) لاملا

 ثرو ام لجأل اوفلختسي نأ لبق : يأ ( ثرو امل فدالختسالا لبق ) هلابمأ وأ

 سرال هب بطاخيو فالختسالا موزل يف ( مهعم لخدي له ) ثرو ام ىلع وأ

 مهعم هيلع بجوف اوفلختسي م مهك ردأ دقو هظفح لصحي املو لاملا ظفح دارملا

 انه هب ديرأ فرظ : ( نيح ) هب بطاخي الو هموزل يف مهعم لخدي ( ال "وأ )
 روضحك نيحلا كلذ يف هعم هروضح نأل (؟ ثرو ذإ هعم ناك ) هنأل يأ ليلعتلا

 رهاظ ( نالوق ) هعم هروضح عم ةبيغلا يف بئاغلا سنج نم ناك دقو ى لاملا

 . لوألا رابتخا « ناويدلا »

 دلبلا يف وأ نالوق لايمألا وأ ةزوحلا يف ( هعم لكلا ناك نإ مهنع طقسو )

 هلايمأ وأ هتزوح وأ لاملا دلب اولخدو ( لاملا ىلإ دعب اوءاج ولو هثرو ذا )
 يتلا ةزوحلا اولخد يأ ى هعم لكلا ناك نإ : هلوق ىلع فطع ( هوقحل وأ )

 نيح هعم لكلا ناك نإ فالختسالا طقسي هنأ دارملاف ى هثرإ دعب بئاغلا اهيف

 وأ هتزوحو لاملا دلي نم بئاغلا اوقحل يأ هوقحل لب هعم اونوكي ل وأ ثرإلا
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 نإ اذكو اوعربو ءىرب هعزن مم ةفيلخ هل اولعج نإو ص فالختسالا لبق

 ٠ كلذ مهمزلو > هوب رقت ال : لاق وأ مهيلع رجح وأ مهأربأ

 فالختسالا مزلي : لوقي نم لوق وهو « كلذ ريغ نم وأ : ضعب لاق ى هلايمأ

 وأ بئافلا لايمأ يف نكي مل ام لايمآلا يف الو ةزوحلا يف لاملا نكي مل ولو

 يضاقلا وأ مامإلا فالختسا ( فدلختسالا لبق ) هيف وه يذلا هدلب وآ هتزوح

 دحاوك اللق الإ هوقحل وأ ثرإلا نح هعم اوناك نإو « كلذ وحن وأ ةعامجلا وأ

 نم دجو نم عم فالختسالا همزلي ادحاو ولو يقابلاف رثكأ وأ نينثا وأ

 . نالوق هعم اوناك وأ هوقحل نيذلا موزل يفو ى ةثالث وأ نينثا نيملسملا

 يضاقلا وأ مامإلا هلعج وأ ( ةفيلخ هل ) اقلطم ةريشعلا يأ ( اولعج نإو )

 روضح لبق رضح نإ ابس الو هبيغ ىلع قاب بئاغ وهو ( هعزت مث ) هوحن وأ

 اذك و ى ةريشملا يأ ( اوعربو ) ةفيلخلا ( ىرب ) هنم ترهظ ةنايخ كلذ عزن
 نوخي ال نم وأ نوخي نم هل اولعج نإو“ مهريغو نوملسملاو يضاقلاو مامإلا آربي
 ى ناخ نإ هعزني مل ول اك فالختسالا مهمزل هعزنف ناخو هتنايخ ملعت ال وأ

 أربأف اوفلختسا وأ ‘ فالختسالا نم ةريشعلا أربأ يأ ( مهأريأ نإ اذكو )
 مامإلا وه أ ربأف فالختسالا نم أربأ و تناك وأ ةرشع هل نكت مل وأ ةفيلخلا

 ( مهيلع رجح وأ ( 0 أر هأربأ نم لكف فالختسإلا همزل نم وأ يضاقلا وأ

 وأ فالختسالا نم مهعنم يأ فالختسالا همزل نم لك اذك و ةرشعلا ىلع يأ

 وأ مامإلل لاق نإ اذك و “ ةريشعلل اباطخ ( هوبرقت ال : لاق وأ ) لاملا نم وأ

 . هيلع فالختسالاب وأ هيف فرصتلاب لاملا اوبرقت ال يأ هوح

 نم روكذملا ( كلذ ) فالختسالا همزلي نم لكو ةريشعلا يأ ( مهمزلو )
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 ص مهنع طقس اهلخد ىتح هوكرت نإو « ًاعم لايمألاو ةزوحلا نمهجورخب
 ليقو « طقف ةزوحلا لخد نإ ال لاز فالختسالا دعب لايمألا لخد نإو

 { دعب اهنم جرخ ولو اهلخد نيح لاز

 نم ) هكلام جورخب يأ ( هجورمي ) هيلع فالختسالاو هظفحو لاملا برق

 كلم لخد لام لكو ى اهنم هجورخ دعب هثري نأب :يأ ( اعم لايمألاو ةزوحلا
 فالختسالا لئاسمعيمج يف هثرو لام لثموهف مهوحنو نونجملاوأ متيلاوأ بئاغلا

 :لبقو ى لايمألا نم جرخي مل ولو ةزوحلا نم جرخ نإ فالختسالا مزلي : 7

 نإو ) “ هركذ ام روهشملاو ةزوحلا نم جرحي مل ول و لايمآلا نم جرخ نإ

 نيعونلا يأ ( ايهلخد ىتح ) فالختسالا مهمزل ثبح فالختسا الب ( هوكرت
 ةزوحلا لخد نإ : ليقو ى ( مهنع ) فالختسالا ( طقس ) لايمآلاو ةزوحلا
 لبق عاض ام نامض مهمزلو سكملاب : ليقو “ لايمآلا لخدي مل ولو طقس
 . فالختسالا اوعض نإ رك ذ ام لوخد

 وأ ةرشعلا فالختسا ( فدلختسالا دعب لايمألا ) بئاغلا ( لخد نإو )

 ى طقف ةزوحلا لخد نإ ال ) ةفالخلا نم ةفيلخلا ( لاز ) فلختسي نمم مهريغ
 نإو ص لايمآلا لخدي ملو ( دعب اهنم جرخ ولو اهلخد نيح لاز : ليقو
 ةفالخلانم هجورخ دعب ةفيلخلا هلعف ام لكو“نالوقلاف ةزوحلا نود لامآلا لخد

 امم جورخلا نأ كلذو « ال : ليقو ‘ تباث ضام وه : ليقف جورخلاب هنم ملع الب

 امأو ى ةفيلخلا نم ملعالب لايمألا هلوخدك و هايإ بئاغلا عزنك ملعلاب كردي ال
 هنإف ةفيلخلا نم ملع ىلع لايمألا هلوخدو هعم ةفيلخلا ءاقتلاك ملعلاب كردي ام

 ء لايمآلا بئاغلا لوخدب لوزي هنأ ملعي مل ولو هلمف حصي الو هب نمضي
 . هوحنو نونحلا بئافلاكو
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 جرخ ولو هدعب هدلب ىلإ عجر نإ لاز بئاغلا لام هعم لحو رفاس نإو

 عجرو هب اوجرخ نإ مهنع طقسو ايقالتي ملو هدعب ةفيلخلا عجرو هنم

 ملو لايمألا هلوخد دعب مهنم لطب و ع فالختسالا لبق هدلبل بئاغلا

 . هبيغم يف الافطأ كرت نإو ء اوملعي

 نإ ) ةفالخلا نم ( لاز بئاغلا لام هعم لمحو ) ةفيلخلا ( رفاس نإو )

 ولو ) ص لاملاب ةفيلخلا جورخ دعب : يآ ( هدعب هدلب ىلإ ) بئاغلا ( عجر
 ملو هدعب ) هيلإ ( ةفيلخلا عجرو ) هيلإ عوجرلا دعب ( هنم ) بئاغلا ( جرخ
 فالختسالا ( طقسو ) دلبلا يف وأ رفسلا يف ايقالت نإ اهس الو ( اييقالتي

 ى لاملاب ( هب ) ةريشعلا يأ ( اوجرخ نإ ) مهريغ اذك و ةريشعلا نع ( مهنع )
 هصم اوقتلي ملو عجرو جرخ ولو ( فدالختسالا لبق هدلبل بئاغلا عجرو )

 ( لايمألا هلوخد دعب ) مهريغ نم وأ ( مهنم ) رداصلا فالختسالا ( لطب و )
 لعف ام لطبو( اوماعي مل ) مهنأ لاحلا ( و ) « ايهيتلك : ليقو ى ةزوحلا : ليقو
 فنصملا رهاظ وهو ةفيلخلاو مه نونمضي : ليقو ى مهيلع الو هبلع نامض الو
 هتبويغ دعب ثرو يذلا هلام نم ىآر ام : دمحأ خشلا لاقو ى « ناويدلا » و

 نإو ى هلك اذه نم ءيش مهيلع سيلف عجر مث هلام ىآر ىتح هتبويغ نم مدق وأ

 ص هلام ىلع فالختسالا نم كلذ مهمربي الف مهدلب ىلإ اوعجر مث هتبويغ يف هوأر

 ءيش الف هجوب هتبويغ يف هفلتأ وأ هتبايغ نم لجر دي يف هلام لعج نإ امأو
 نم رخآ بئاغ هثروف هتبويغ يف تامف هجوب بئاغلا لام نم أرب نإو ى مهيلع
 . ها لوآلا لثم ريخآلا بئاغلا اذهل اوفلختسي نأ مهيلعف مهتريشع

 هيف باغ يذلا عضوملا يف يأ ( هبيغم يف الافطأ ) ناسنإلا ( كرت نإو )
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 ودف ىلع هونمض الإو محلامب مئاق لعج مهمزل دالبلا نم هريغ وأ

 الام هلزنمب لفط ثروف مهضعب باغ نإو 2 فلت نإ هيلإ مهلوصو

 . . . . هل ةفيلخ لعج لكلا مزل مهضعب هعم ناكو

 نإ اذكو « ( مهلام مئاق لعج ) ةريشملا يأ ( مهمزل دالبلا نم هريغ وأ )
 ( هونمض ) امئاق اولمجي ( الإو ) ًادالوأ كرتي ملو هريغ وأ هبيغم يف الام كرت

 مسقنأب ( مهلوصو ردق ىلع ) « كلذ اوعيض نإ للا دنع دالوألا اذك و لاملا يأ

 شطع وآ اعوج اوتام نإ مهيلإ وأ ( فلت نإ ) لاملاب : يأ ( هيلإ ) ةفيلخلاب وأ
 ى مهتفيلخ ءيجم وأ مهثيجم مدع هل ببست امم كلذ ريغ وأ ادرب وأ ارح وأ
 فلت ام اهأو ى سؤورلا ىلع هب فرعو هدلبب اوناك نم اضيأ هلك كلذ نمضو

 ةفيلخلاو ةريشعلا هنمضي الف عيبضت الب هيلإ هيف لصوي يذلا رادقملا لبق دسف وأ

 . هب املاع كلذ دلب يف نم هنمضي امنإو

 ناكو ى الام هلزنمب لفط ثروف ) ةريشملا ضعب يأ ( مهضعب باغ ناو )

 ص لفطلل يأ ( هل ةفيلخ لعج ) ' باغ نمو رضح نم ( لكلا مزل مهضعب هعم
 نم لفطلل ريمضلا در هلملو ى لاملا هتلزنم يفو ع لايلل ريمضلا وأ هلام اذك و

 فرصي لاملاو ى لاملاب لفطلا ظفح نآل لفطلا ثيح نم لاملا وأ « لاملا ثيح

 هدالوأو هلام ظفح موزلل مهلك اونمض اوفلختسي مل ولف“هلجأل ظفحيو لفطلا يف

 رضح نم فلختسا نإو ى مهلك مهمزلي هنإف مهلك ةريشعلا نع كلذ باغ ولو

 ىلع فالختسالاب لجع نإ هنع أزجأ باغ نم فلختسا نإو 2 لكلا نع أزجأ

 < باغ نم بسحي رثكأ وأ ناتفىلخ هل ناك اعم اوفلختسا نإو ى ناكمإلا ردق

 ى قباملاق الإو ى ملمي مل وأ ع فالختسالا تقو.دحتا نإ هريغ فالختساب ملعي ملو
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 هلزنم ريغ يف باغ وأ الافطأ كرت نإو ص طقف رضاحلا : ليقو

 ث محلام ىلع فالختسا لزنملا لهأ مزل ةريشعلا ضعب مهعم سيلو
 هثراو باغو لزنم يف تام نإو ى صخرو فلت نإ هونمض الإو

 . هلمأ ىلعف

 ص لعف ام نمض هفالختسا لطب نمو « هلعف رخات ولو هلعف قبس نم لعف ىضمو
 هرمأيو فلختسي نأ رضح نل لسري نأ باغ نمل ىلأوألاو ى ال : ليقو
 هفالختسا مكل تزجأ دقف حالصلا هنم كل رهظ نم لك : هل لوقيو فالختسالإاب

 . كلذ لاق اذإ يدنع أربيو

 هب نم روضحل بئاغلا نود ( طقف رضاحلا ) ةفيلخلا لعج مزل ( : ليقو )
 نامض يفف دسف وأ ءيش فلت ولف ى هسفن ىلإ هريغ مضي هنآل هدحو ولر ةيافكلا

 لاوقأ اهيتلك وأ ةزوحلا وأ لايمألا بئاغلا لخد نإ ال ‘ بئاغلا نود رضاحلا

 نإو) ث رضاحلا عم نمضي هنإف فالختسالا عيضف رضح نم فلختسي نأ لبق
 ضعب مهعم سيلو هلزنم ريغ يف ابايغ ) الافطأ (وأ) آراضح ( الافطأ كرت
 ىلع)و مهيلع ( فدلختسا ) لافطألا هيف كرت يذلا ( لزنملا لهأ مزل ةريشعلا

 ى مهضعب وأ مه اوفلت نإ مهونمضو (فلت نإ هونمض) اوفلختسي (الإو مهلام
 نم ملع نم لاملا نامضو مهناض مزلو ى مهيلع تايض ال نأ ( صخرو )

 بايغلا ةريشعلا مزل : ليقو « مهملع دعب اوعيض نإ كلذب بايفلا ةريشملا

 . لزنملا لهأو

 لزنملا لهأ :يأ( هلهأ ىلعف هثراو باغو لزنم يف) ناسنإلا ( تام نإو )
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 دحأ ديب هكرتي مل نإ هب اوؤربتيو هب مئاق فالختساو هزرح
 ء مهدج مل إ هب يصويو هبابرأ لصي ىتح هظفح همزليف

 هك رت لام ىلع مهفالختسا بوجو الب زاجو هقفنيو هعيبي : ليقو
 . دحأ ديب ال هلزنمب مهبئاغ

 فذح (اوؤربتيو) لاملاب يأ (هب مئاق فالختساو) ى لاملا زرح يأ (هزرح)
 ( هظفح همزليف دحا ديب هكرتي مل نإ ) فالختسالاب يأ (هب) فيفختلل نونلا

 ملو اوفلختسي مل نإف ى دحأ هلوقل همزلي يف ءاملاو ء يفنلا باوج يف مزلي بصني
 ىتح)“هدي ف ناك نم هظفح مزل دحأ ديب هك رت نإو “ اونمض دحأ ديب هك رتب

 هلصوأ ةيصو الو “ كلذ هل نكي مل نإو ى ءامرفلا وأ ةثرولا مهو (هبابرا لصي

 يذللو “ دجسملا لام يف لمجيف هوحن وأ يضاقلا ديبف نكي مل نإو ى مامإلا ديب

 نع ثحيو ى ءامرغالو هل ثراو ال هنأ ملع اذإ ءارقفلا ىلع هةفني نأ هديب ناك

 . اهدجي ملو ةيصو

 هل اوناك مهنأ ملعي ملو ( مهدجي مل نإ هب يصوب ) هنأ اك هب يصوي نأ هل (و)
 زيجأو ' اقلطم ءارقفلا ىلع هنمث قفني:يأ (هقفنيو هعيبي : ليقو) اونوكي ل وأ

 لبقي مل نإ هل نمض نيد وأ ثرإب هقحتسم نيبتو قفنأ اذإو ى عيب الب هقافنإ

 هنع رفاسو ( مهبئاغ هكرت لام ىلع مهفالختسا بوجو الب زاجو ) رجآلا

 ءاوفلختسي نأ بجي : ليقو هب ملع نإ (دحا ديب ال) دحأ دي ريغ يف (هلزنمب)
 امأو ى هل فالختسالا مهيلعف دحأ ديب نكي ملو رفاسف هب ملمي مل نإ امأو

 مهلف هل هظفح مهنم بلطي نأ الإ هيلع مهفالختسا حصي الف دحأ ديب هكرت ام
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 ةريشعلا ىلع سدلو : دمحأ خيشلا لاق ع فالختسالا مهلعف كلذ دعبو ع هلوبق

 بساكملا هوجؤ نم هجوب لاملا نم هدافتسا ام الو لاملا نم بئاغلا كرت امم ءىش

 كلذ هابشأو ةيصولاو ثاريملا لثم عنص هيف هل سيل امم هكلم لخد ام الإ اهلك

 . ملعأ هلاو

_ ٧٩٦ - 

 



 باب

 { لكلا ىلع اوفلختسا هثروف هلزنمب لام يف بئاغ كيرش تام نإ

 باب

 مألا دومقو اضيا عزنلاو فدلختسالا يف

 تام قلعتم (هلزنمي) كيرشب قلعتم ( لام يف بناغ كيرش تام نا )
 (اوفلختسا) تيملا كيرشلا كلذ بئاغلا ثرو : يأ (هثروف) لامل تعن وأ

 ادحاو اوفلختسي نأ زاجو ى هثاريمو بئاغلا ببصن (لكلا ىلع) ادحاو ةفيلخ

 ولو “ هبيصن ىلع مهفالختسا بجوو زاج امنإو ى هبيصن ىلع ادحاوو هثاريم ىلع

 وه هثرو ول اذكو « تيملا بيصن نم زيمتي مل هنأل هنع رفاسو ةدلبلا يف هك رت

 نكت مل نإ هتريشع دحاو لك نع فلختسي هعم ثرو نم هرضحي ملو هريغو
 نحم تفلختسا ةريشع نكت مل وأ « كانه دحاو ةريشع نكت مل نإو ى ةدحاو

 فلختسي نأ ىلأوآلاو ' لك بيصن زيمتي مل هنآل هظفحي نم رخآلا ةريثع لكلا
 ناك نإو « مهوحن وأ ةعامجلا وأ مامإلا هل ةريشع آلوأ هتريشع نكت مل نم ىلع



 اذه مئاقلا مزلي مل رخآ ثرو مم هتبيغ دعب ثرو ام ىلع امئاق اولعج نإو

 اوفلختسا نإو س ًاقلطم لفط لام ةفيلخ مزلو 4 بئاغلل هوفلختسا نإ الإ

 امئاق هت ريشع ددج رخآ هثروو تايف بت امل

 اذه ىلع فالختسإلا مهمزلي مل هنع رفاس كرتشم ريغ لاملا نم ءيش ثراولل

 . رم ام ىلع ءيشلا

 مث هتبيغ دعب ) ناسنإلا ( ثرو ام ىلع ) ةفيلخ ريغ ( امئاق اولعج نإو )
 دعب هثرو يذلا لاملا اذه همزلي مل :يأ ( اذه مئاقلا مزلي مل رخآ ) الام ( ثرو

 نإو ص لاملا ثيح نم هسفن هيلع وأ اقلطم هلام ىلع اوفلختسي مل مهنأل هتبيغ
 ( بئاغلل هوفلختسا نإ الإ ): لاق اك هل ثدح ام لك ىلع مايقلا همزل كلذ اولعف

 لفطلا لام لفط ةفيلخ مزل يأ ( لفط لام ةفيلخ مزلو ) ى اذكهو هلامل وأ
 لفطلا ىلع هوفلختسا نإ هدعب ثدح امو ى فالختسالا دنع ناك ام (اقلطم)

 : ليقو « هريغ همزلي الف اذه هلام ىلع هوفلختسا نإ امأو ى اذكمه هلام ىلع وأ

 ثداحلل دهم دوجوملا نأل اذه ىلع اولاق ولو لفطلل وأ بئاغلل ثدح ام همزلي
 ىلع كانفلختسا : اولوقي نأ لثم ى دوجوملا يف فالختسإلا هل اورضح نإ الإ
 رم امم اهوحنو لئاسملا هذه يف نونجملاو هريغ ال اذه ىلع وأ ی طقف لاملا اذه

 . ةريشملاك يتاي وأ رم ابف هوحتو مامإلاو ى لفطلاك يتأي وأ

 رخآ ) بئاغ (هثروو) بئاغلا ( تايف بئانل ) ةفيلخ ( اوفلختسا نإو )
 تناك ولو ى هل ةفيلخ يأ (امئاق) رخآلا بئاغلا ةريشع : يأ (هتريشع ددج

 نأ دعب يناثلل ةفيلخ نوكيف لوألل ةفالخلا اوددجي نأ مهلو ى ةدحاو اهتريشع

 الب زوجي : ليقو ث هيلإ هنودري مث لاملا هدنع نم نوضبقي نكلو ى لوآلل ناك
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 طقس مهعم تثروو اهدالوأ ىلع تدعق نإ مالاو ى مهعم لاملا ناكنإ

 تدعق : تلاق نإ ةدعلا ءاضقنا دعب نيبتيو 4 مهب تماق نإ مهتريشع نع

 ولو : ليقو 2 هركذت ملو هتكرت فلإ : ليقو 4 جوزتأ الو مهيلع

 ه ةفيلخلاو يل ولاو بألا هلعفي ام لعفت ةدعاقلاو ء هركذت

 كلذو « ةفيلخلل ةفالخلا ديدجت تركذ الك نالوقلا اذكهو “ هدنع نم ضبق

 ناك ولو مهمزلي ٠ ليقو ى لايمألا وأ ةزوحلا وأ دلبلا يف ( مهعم لاملا ناك نا )

 . هعضوم وأ هلايمأ وأ ثراولا بئاغلا ةزوح يف ناك نإ الإ « كلذ ريغ يف

 مهيلع فالختسإلا ( طقس مهعم تثرو اهدالوا ىلع تدعق نإ مألاو )
 نإ ةدعلا ءاضقنا دعب ) دومقلا ( نيبتيو “ مهب ) مهمأ (تماق نإ مهت ريشع نع)
 حصي مل ةدملا يف كلذ تلاق نإو ى ( جوزتأ الو مهيلع تدعق) ى اهدعب ( تلاق

 امل كرتلا تقلع ولو « اهيف كرتت نأ نع الضف ةدعلا يف جوزتت نأ حصي ال اهنأل
 . كلذ مهمزلي الف ةمأ وأ ةكرشم تناك وأ اهجوز اهقلط يتلا امأ و « اهدعب

 ( : ليقو )س دومق كلذف ( هركذت ملو ) جوزتلا:يأ (هتكرت نإ : ليقو )
 ىلع (ةدعاقلاو) ى جوزتت مل ام (هركذت) تناك (ولو) ‘ دوعق كلذف هتكرت نإ

 ءاركإو < ناهتراو ,ننهر و ى ءارشو عيب نم ( بألا هلعفي ام لعفت ) اهدالوأ

 ى الف لصألا عيب الإ : ليقو « دلولا ةحلصم ىلإ رظنلاب كلذ ريغو ى ءارتكاو
 ةجاحل اهدلو لام عزنت الو ى ةفيلخلا لعفي ام لثم لعفي يلولاو « هتجاحل ولو

 بآلا هلعفي ام لمفت : هلوق مومع رهاظ وهو عزنت : ليقو ى بآلا عزني اك

 ةفيلخلاو يلولاو : يأ ، فوذحم ربخلاو « ءادتبالا ىلع ايمعفرب (ةفيلخلاو يلولا و)
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 اهفلختسا نإ اهجورخ يفو ى تقراف وأ دساف نإو ى تجوزت نإ لطبو

 . نالوق تجوزتو مهيلع مهوبأ

 يفف ع بآلا ىلع ايهفطع نم ةدئاف متأ اذهو ى ةفيلخلاك لعفي : يأ ى ءاوس

 هل اوفلختسيو “ دوعقلا (لطب و) ةفيلخلا لعفي ام لثم لعفي يلولاو : «ناويدلا»

 هنوكك (ادساف) اجوزت اهجوزت ( نإو تجوت نإ ) لبق تلعف ام حصو دمب
 قالطب اهجوز ( تقراف وأ ) جوزلل ةمرع تجرخ وأ ى دوهش الب وأ 4 يلو الب

 كح اهل سيلف هيف تعرشو جوزتلا ىلع تمزع اهنأل رتوم وأ ةمرح وأ مادف وأ

 الو زوح الف اهدالوأ ىلع دعقت نأ كلذ دعب تدارأ نإف « لطب ولو دعاقلا

 الو دعقأ ال ةأرملا تلاق اذإو ى دعب جوزتلا تكرت ولو ةدعاقلا لمف امل تبثي

 يفن جوزتأ ال : اهلوقو ى دومقلل يفن دمقأ ال اهلوق نأل ةدعاق نوكت الف جوزتأ

 نأ امهل حصف ى دوعقلا تبثي هكرت تبثو جوزتلا ىفتنا املك سيلو ى جوزتلل

 جوزتلا كرتت اهنأ لصاحلاو جوزتلا تكرت ولو 4 تدارأ نإ ةدعاق نوكتال

 . تءاش نإ ةدعاقلا لعف لعفت الو

 هدعب ( تجوزتو مهيلع مهوبأ اهفلختسا نإ ) ةفالخلا نم (اهجورخ يفو)
 ع جوزتت ال نأ اهايإ هفالختسا يف طرتشي م هنأل جوزتلاب جرخت ال : ليق (نالوق)

 ى اهنع جوزلا اهلطمي ال اهتمذ يف قح وهو « اهفالختسا حصي ةجوزلاو جوزلاو

 لطب تجوزت اذإ ةفلختسملا ريغ ةأرملا نإ داتعملا نأل جوزقلاب جرخت : ليقو

 لافشألا ف فرصتلا نع اهعنمي نأ هل جوزلا ةمصع يف ةجوزلا نألو ى اهدومق

 امتح اهدعو نع جرخت وأ جوزتلا مدعب دييقتلا ىلع اهل لوألا فالختسا لمحف

 اناسنإ روزت نأ تدعو ول اك تحورت دق اهنأل دعولا كرت تهرك ولو جوزقلاب
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 ةفيلخو ٤ هدنع هتفىلخك مامإل ا دنع ءاش نإ هسفن بال ١ ةفلخ عزتيو

 مامإلا ةفيلخل و مهدنع عزنلا ربألا ةفلخ زوجو ‘ مهدنع ةريشعلا

 در نورخآ هعزنف الجر مهضعب فلختسا نإو ى نكي مل نإ اضيأ
 طقسو > مهئاحلصل مهرمأ

 هيصمت نأ اهل زجي مل اهجوز اهمنمف تجوزتف اهسفنب ةمدخلا نم اذك هل لمعت وأ
 هركذب رأ جوزتلا ةينب وأ دوعقلا كرتب لطبيالو “ءاضقلا لبق جوزتلا نم بوتتو

 ىلع اهقرافف اهجوزت وأ اهجوزتي مل ةأرما فلختسا نإو “ حاكنلا دقعي ىتح
 . ةفالخلا نع جرخت ل تجوزت م اهدالوأ

 كاجلا وأ يضاقلا وأ ( مامإلا دنع ءاش نإ هسفن بألا ةفيلخ عزنيو )
 هسفن عزني نأ مامإلا ةفيلخ : يأ (هتفيلخ)ل نأ ام(ك) مهوحن وأ ناطلسلا وأ

 ةفيلخلو “ هدمب يذلا مامإلا وأ هفلختسا يذلا مامإلا دنع : يأ (هدنع)

 . مامإلا دنع وأ هدنع عزنلا هوحنو يضانلا

 زوجو) ةريشعلا دنع : يأ (مهدنع) هسفن ( ةريشعلا ةفيلخ ) عزني (و)

 عزنلا ( اضيا مامإلا ةفيلخو ) ةريثملا دنع : يأ ( مدنع عزنلا بألا ةفيلخل
 . هدعب رخآ الو مامإلا كلذ (نكي مل نإ) ةريشعلا دنع

 در نورخآ هعزنف هجر ) ةريشعلا ضعب : يأ ( مهضعب فلختسا ناو )

 فلتخا نإو ى رخآ نوددجيو هنولطبي وأ هنوتبثيف ( مهناحلصل مهرمأ

 (طقسو) ى ةعامجلاو يضاقلاو مامإلاك مهقوف نم ىلإ مهرمأ اودر مهؤاحلص
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 : لاتقب الإ كلذ ىلإ اولصي مل نإ مهنم هؤايلوأ هلامو هعنم ميتي ةريشع نع
 . بئاغلا لام اذكو

 هؤايلوأ ) ءاملا ىلع فطع بصنلاب ( هلامو هعنم متي ةريشع نع ) فالختسالا

 اذكو ، لاتقب الإ ) فالختسالا ( كلذ ىلإ اولصي من نإ ) عنب قلعتم ( مهنم
 ملو ث هؤايلوأ هنع مهعنم نإ هيلع فالختسإلا هتريشع نع ظقس ( بئاغلا لام

 . ملعأ هللاو ى لاتقب الإ هملإ اولصي

 س ٨٠٢٣ _



 باب

 ٠ ٠ . > هف ه۔«عم ام ظفح همزل ضي رم هتببب تام نم

 باب

 طلغلاو قيفرلاو كيرشلا لام ظفح يف

 هنود ضيرملا هيف نكس مأ هيف هعم نكس ءاوس ( هتيبب تام نم )

 هظفح ( همزل ) لام هعمو هنذإب هتيب لخد نمم ضيرم ريغ وأ ( ضيرم )
 عم ام : يأ ( هعم ام ظفح ) لئاملا نم يتأي ابف اذك و تيملا رمأب هل مايقلاو

 قدص املو هريغ وأ ضيرملا لام نم تيبلا بحاص عم وأ هريغ اذك و ضيرملا
 ظفح همزلي الو ی كلاذ وحنو ةنيفسلاو رادلا هلثمو تيبلا يف يأ ( هيف ) دحاو

 هنم نذإ الب الثم رادلا لخد نم لام الو“تركذ امم هوحنو تيبلا يف هعم سيل ام

 اذك و ع كلذ ريغ وأ عبس وأ ودع هرطضا نمك نذإ الب لوخدلا هل زاج ولو

 يف هعم اوناك نإ هلايع نم هسفنب لقتسي ال نمو هنيناجمو راغصلا هدالوأ ظفح

 هلام اوظفحي نأ لزنملا يف لجر تام موق ىلع بجيو : دمحأ خيشلا لاق ى تيبلا

 مهيلع ءيش الف هيف ةريشع هل ناك نإ و“ةريشع لزنملا كلذ يف نكت مل ام هتكرتو
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 هبر نكس نإ طقف هسبل ايف دعقو ةداسو وأ هيف تام شارف يف دعقي الو

 ص هتكرت يف ءاوس لزنملا لهأو تيبلا برو « هيف ام ىلوأ وهف الإو هعم

 ء هيف هعم ناك نإ اهظفحب ىلوأ وه : ليقو

 ظفحي ةريشع هل نكت مل نإ لزغملا لهأ نم هب ىلوأ وهف هتيب يف تام نم كلذك و

 . ةريشعلا رضحت مل نإ ةثرولا ىلإ اهلصوي ىتح هتكرت

 تام شارف يف ) هوحن وأ هتيب يف تام نمم هوحن وأ ضيرملا ( دعقي الو )
 هسبل ايف دعقو ) هو_حغ وأ تيبلا بحاص وه اهيف ةدعاقلاو ( ةداسو وأ هيف

 عاونأ نم كلذ ريغو طرقو متاخو ةيشاشو لمعنو ةلمش و سونربو ةبجكر ( طقف

 ص تيبلا وحن اذك و تيبلا بر يأ ( هبر نكس نإ ) مازحك هب طبر امو سابللا
 تيملا يأ ( وهف الإو ) ضيرملا كلذ هيلع ثدحو هبر ريغ هيف ناك وأ ( هعم )

 لثم تيبلاك تيبلا ريغو لامو شارفو ةداسو نم تيبلا يف يأ ( هيف امب ىلوا )
 رادلا يف دحأ هعم ناك نإ نكل « يتأي وأ رم امم بابلا لئاسم يف ةنيفسلاو رادلا

 ءارحصلا يف نم امأو “هيف وه تيب يف ام ضيرملا وحنلف طقف هنم تيب يف نكاس

 لهأو تيبلا برو ) هتداسوو هشارف ىف دعقي هنإف انكسم سيل ايم إهربغ وأ

 اذه يفانيالو هعم نكس ولو ( هتكرت ) ظفح موزل ( يف ءاوس لزنملا

 هنأب رابخآلا كلانه هدارم نأل . خلا همزل ضيرم هتيبب تام نم :هلوق نم رم ام
 نم هدحو همزل هنأ ردابن ولو هريغ عم وأ هدحو همزل هنأب ضرعت ربغ نم همزل

 ىلوا وه : ليق ) هنأ ( و ) ى لزنملا لهأ عم همزا هنأب انه حرصف ةرابعلا
 هنإ : لوقن نأ نسح هجو انلو ( هيف هعم ناك نإ ) لزنملا لهأ نم ( اهظفحب
 هنم جرخ اذإو ى هيف ماد اه تيبلا يف هظفح هعم ام :ظفح بابلا لوأ دارأ

 همزلي : ليقف « زوجي امب هف فرصتلا وأ هبحاص يلإ هلاس رإك يعرش هجوب
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 هنود لزنملا لهأ مزل تيبلا لهأ ريغ نم هب مئاق ضيرملا عم ناكنإو

 لمأ مزل تاراح لزنملا يف ناك نإو « تيبلا يف امب ىلوأ وه : ليقو

 مزل : ليقو ي مهريغ نع طقسو هتكرت ظفحو هب مايقلا ا۔ميف تام ةراح

 . هوكرت نإ لرنملا لهأ

 لهآ ريغ نم هب مئاق ضيرملا عم ناك نإو ) « لزنملا لهأ عم : ليقو “ هدحو
 كهب ماق ولو هنذإب هلخد هل اكلم تيبلا سيل هنأل ( هنود لزنملا لهأ مزل تيبلا

 بحاص مزل اذك و ى مهعم همزل مهنم ناك نإو ى لزنملا لهأ نم سيل هنالو

 ٠ مهمم تببلا

 قيفرلاك هل هتطلاخمو هب همايقل هظفحب :يأ(تيبلا يف امم ىلوأ وه : ليقو )
 ماعنألاك هدي يف نم مزل دحأ ديب امو لزنملا لهأ جراخلا يف ام مزلو رفسلا يف
 تويب لزنملا ناك نإ تبثي فنصملا هرك ذ امو يرتكملا ديب ةبادلاو يعارلا ديب

 ةلزتعم ريغ ةبراقتم ةطلتخم تناكو « تارامحلاب فصوت ال دوع تويب وأ رعش
 وأ تاقصتلم ةريغص وأ ةريبك ةدحاو ةراح اهنكل ءانب تويب وأ اعطق اعطق
 هنإف ادعاصف نيتراحلا دارأ ( تاراح لزنملا يف ناك نإ ) امأ ( و ) تادرفنم

 قيرط يف لب تيب يف تمي ملو هب مهنم ملع نم يأ ( اهيف تام ةراح لهأ مزل )

 كلذ ريغو نفدي ىتح اظفحو انفدو رفحو انفك و لسغ ( هب مايقلا ) الثم
 مزلي هنإ : لاق نم لوق اذه ( مهريغ نع ) هلك كلذ ( طقسو هتكرت ظفحو )

 هعم ناك نإ تيهلا بحاص مزلي : لاق نم امأو ى تاراح نكي مل ذإ لزنملا لهأ

 . اضيأ هدحو تاراح لزنملا ناك اذإ همزلي : لوقي هنإف

 ةراح لمهأ هكرت نإ : يأ ( هوكرت نإ ) مهلك ( لزنملا لهأ مزل : ليقو )
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 الضافت دقو « هوحن وأ ٍءاركب رخآ انكشسأو تيب نانثا كرتشا نإو

 مل نإ هدخو همزل اهدحأ هل نذأ نإو { ءاوس هظفح امهمزل تاهف هيف

 هتيب يف هدالوأو هجاوزأب هعم نك اس تام نمو 7 هكيرش هعم نكسي

 ٠. فقولا اهريغ يفو > هتكرت ظفح همزل

 رخآ ) اونكسأ "وأ ( انكسأو اتيب ) رثكأ وأ ( نانثا كرتشا نإو ) اهيف تام

 وأ ( ايهمزل تايف هيف ) اولضافت وأ ( الضافت دقو ) ةيراملاك ( هوحن وأ اركب
 كلذ نم مزليف ( ءاوس ) هلام يفو هرومأب مايقلا يف هتاذ يف ( هظفح ) مهمزل

 كلم نم مزلي هنإ انلق ءاوس “ طقف هعبر كلام مزلي ام تيبلا عابرأ ةثالث كلام
 مهدحأ وأ ( ايهدحأ هل نذأ نإو ) ةراحلا وأ لزنملا لهأ وأ هدحو تيبلا

 يف هكيرش بوني ام الإ هكيرش نود ةراحلا وأ لزنملا عم وأ ( هدحو همزل )

 نإو ( هكيرش هعم نكسي مث نإ ) هيف ناك نإ لزنملا وأ اهيف ناك نإ ةراحلا

 مزالي ام الإ همزلي الف هيلع رَجَح نإ الإ هل نذأ يذلا مزل ام همزل هعم هنتكس

 . لزنملا وأ ةراحلا لهأ

 لهأ عم وأ ( همزل هتيب يف هدالواو هجاوزاب هعم نكام تام نمو )

 يفو )نيلقتسم ا غتلبلا نود رافصلا هدالوأو ( هتكرت ظفح ) لزنلا وأ ةراحلا

 كلذو ( فقولا ) نيلقتسملا هغلب ريغو هرافص ريغ يفو هتكرت ريغ يأ ( اهريغ
 « نيناجملا غلبلا .دالوأو اهسفنب موقت ال يتلا هتجوزو ةنونجملاو ةلفطلا هتجوزك

 الؤ مهسفنأب نولقتسملا غلبلا امأو ؟ مهظفح لزنملا وأ ةراحلا لهأك همزلي له

 اوسيل اضيأ رافص ظفح همزلو ى امزج هريغالو هنومزلي ال هنأل مهيف فقو

 . ةكرتلاك اقلطم رافصلاو 0 مهعم نكس هنكل هدالوأب
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 ولو ناك نإو هلحر يف هعم دحأ ال تيم ةكرت ظفح ةقفرلا ىلعو

 هكيرش اذكو . مهنود همزل ادبع وأ ىثنأ وأ هت رشع نم وأ هبحاص

 . لكألاو دازلا هعم طلخ نإ هب ىلوأ لحرلا يف هعم نمو

 ظفح اذكو ( هلحر يف هعم دحأ ال تيم ةكرت ظفح ةقفرلا ىلعو )

 ولو) دحأ همف هعم ( ناك نإو ) ؤ هدالوأ رمغ وأ هدالوأ ءاوس هندناجع و هراغفص

 ادبع وا ) مهريغ نم وأ مهنم ( ىثنأ وأ هتريشع نم ) ادحأ ( وأ هبحاص
 امو ةبقرلا يف هديس ىلع ةيانج ناك هظفحي مل نإف ةقفرلا نود يأ ( مهنود همزل

 بحاصلا لمج امنإو ى هعم يذلا يف وأ ءيش لك يف ( هكيرش اذكو ) ى اهنود

 وأ همداخ وأ هريجأو هتجوز وأ هدلو ىلإ ةبسنلاب ةياغ ةريشعلا نم ناك نمو
 ص هل سيل ادبع وأ ى هتجوز ريغ ىثنأ وأ هتريشع وأ هبحاص ولو يأ هدبع

 . هدبع وأ همداخ وأ هربجأ وأ هتجوز وأ غلابلا هدلو ناك نإ ايس الو

 هطلخ نإو ( لكألاو دازلا هعم طلخ نإ هب ىلوا لحرلا يف هعم نمو )
 نوكب امنإو : « ناويدلا » يف هللا مهمحر اولاق « هريفك وهف هعم لكأي الو هعم

 ىلعو ى الف هريغ امأو ى ةدحاو ةعصق يف هعم لكأي يذلا لحرلا يف هبحاص

 نم هريغ دحأ دي يف ناك ام امأو « هدي يف ناك ام ظفحي نأ بئاغلا كيرش

 كيرشلا ملع ولو نماض وهف هدي يف يذلا عيض نإو“ءيش هنم هيلع سيلف سانلا
 لاقو “ لحرلا يف مهنم دحأ نكي مل اذإ ءيش ةقفرلا ىلع سيل : ليقو ى كلذب

 هعم لكأي يذلاف ةريشعلا نكت مل نإف ى ةقفرلا نم ىلوأ هتريشع : دمحأ خيشلا

 دحأ هعم لحارب ل نإف ‘ هعم لحار نمف نكي مل نإف « هداز هعم كرتشيو

 لمعيف هزرحي نيمألا هيلع اولمجيو هلام اوظفحيلف ى ءاوس مهلك هيلإ ةقفرلا لهأف
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 ىلوأ مه لهو { هتكرت ىلع فالختساب مهذخأيو هتريشع ةقفرلا يف نإو

 ء ايهكرتشم نم هب عفتنا ام مرغو ؛ نالوق ؟هسكع وأ هبانمب هكيرش نم

 اهنيب ليسب اهيقسي و اهاكرتشا ضرأ ثرح يف بئاغ كيرشل سأب الو

 . ىلوأو حلصأ كلذ يف عيبلاو ع حالصلا لهأ عم رظنلاب هيف

 (مهنخاي ) نكل (و) مهضعب وأ مهلك ( هتريشع ةقفرلا يف ) ناك ( نإو )
 كاهلصوي قح اهظفح ءاش نإو ى ءاش نإ ( هتكرت ىلع فدلختساب ) ةريشملا يأ

 تيملا بانم ىلع نوفلختسيف تيملا بانمب ( هبانمب هكيرش نم ىلوأ مه لهو )
 (وأ) ؟ ثراو ال نيح اياصولاو نويدلا ءاضقو ثيراوملل لاصيإلا يف هتلزنم مهنأل

 نأل ةكرشلا عويشل تيملا بانمب ىلوأ كيرشلا نوكي نأب ( هسكع ) تبثي
 ىلوأ كانه ناك نإ ثراولاو «( نالوق ) ؟ كلذ نم ءزج لك يف كيرش كيرشلا

 ص نويدلا هتقرغتسا ولو هب ىلوأ وهو مهلام تيملا بانم نأل كيرشلا نم
 امو رضح ام نويدلا هلام قرغتسا نإ الإ نيدلا بحاص نم ىلوأ اضيأ ثراولاو
 ع ىلوأ ثراولا : ليقو ى ثراولا نم ىلوأ مهف نويدلا باحصأ رضحو باغ

 راتخيو ىل'وأ لحرلا يف يذلا : ليقو “ لحرلا يف نمم ىلوأ اضيأ ثراولاو

 . لوألا « ناويدلا »

 عفتنا ام تيملا بيصن : يأ توملا دعب ( هب عفتنا ام ) كيرشلا ( مرغو )

 ى ةوعدلا هيلع تيبحأ نإ الإ ‘ توملا لبق هب عفتنا ام ال ( ايهكرتشم نم ) هب
 يأ ص قاقحتسالل ماللا وأ ع بئاغ كيرش ىلع يأ ( بئاغ كيرشل ساي الو )
 ( اهيقسيو اهاكرتشا ضرأ ثرح يف ) بئاغ كيرش هقحتسي نابض وأ مثإ ال
 وأ ( امهنيب ليسب ) اهيقسي نكل اهثرح هل زوجي يأ « فانئتسالا ىلع عفرلا
 بصنلاب وأ“ ءاكرشلا نم ءاش نمل كرتي ناك نإ الإ « ايهنيب رئب وأ نيع ءامب ال رطم
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 هكيرش بانم هيلعف اهئام هضرأب ًاعرز ىقس نإو 2 طقف اهنم هبانم : ليقو

 ٠ ٠ ٠ و ؤ ال : لبقو > نوزوم وأ ليم نم ذخأيو هنم

 ص اهيقسو اهاكرتشا ضرأ ثرح يق : يأ ء ثرح ىلع ردصملل افطع ةفوذحم نأب

 ذخأي نأ اذهل غاسو ى كاخأ اهحنما وأ اهثرحأ : ضرألا يف ثيدحلا دورول

 اذهو هعضوم نع هفرصي نم الإ عنام هنم عنمي ال رطملا ءامو “كيرش هنآل هسفنب

 يف لدمي ( طقف اهنم هبانم ) ثرح يف هيلع سأي ال ( : ليقو ) ى هفرصب م
 الإ لحي ال لاملا نآل زوجي الف هبيصن نم رثكأ وأ اهلك اهثرح امأو : ةمسقلا
 يأ > بانم بصن روحمو همحاصل زرحلا ىلع الإ > اهوحن وأ ةىحلاب

 ام عيمجو لوقنلاو بوبحلا ثرح نيلوقلا يف ءاوسو ك هبانم ثرح : لبقو

 رخاوأ يف لحملا اذه لئاسم يف امهريغو نالوقلا مدقتو “ ثرحي

 . ةك رشلا

 وأ هدمب وأ بئافلا بيغي نأ لبق هثرح هلو له ( اعرز ىقس ناو )

 الو بئاغلا اهيف هكراشي ال اهب صتخم وهو ( هضراب ) ءاملا يف هكيرش رضح

 ( هنم ) ءاملا يف ( هكيرش بانم هيلعف ) « نيملا وأ رئبلا ءام ( اهنامب ) رضاحلا
 :ى ءاملل ريمضلا در زوجيو ث هتميق وأ هنم اءزج لودعلا هل ردقيف “ عرزلا نم يأ

 يقسي يذلا ءاملا يف هبانم لودملا هل م"وقي نأب ءاملا نم هكيرش بانم ىأ

 كيرشلا نإف ةكرشلا لام نع كيرشلا باغ اذإ ( و ) ى هنم هيطميف ثراحلا

 وأ ليكم ) كرتشم ( نم ) نزولاب وأ ليكلاب همهس ( ذخاي ) هل رذاحلا
 ص ذخأي ( ال : ليقو ) واستم حوس وأ دودعم اذك و ى ءاش نإ ( نوزوم

 نأل اضيأ هبيصن هيفف يقب امو هكيرش بيصن هيفف ذخأ ايف اذه ىلع ذخأ نإف

 لوقلا ىلع ( و ) « مهباون وأ ءاكرشلا روضح الإ اهلصأ يف حصت ال ةمسقلا نال
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 عيبيو ى هعييضت الب فلت نإ هيلع الو ء هكيرش بانم زرح ذخأ نإ

 اذكو 2 هنم نم هكيرش بانم زرححو 7 ذخأيو هداسف فاخ ام

 هلابع عم اهمسقي نأ هل صخرو > تكردأ نإ ةلفلا

 فلت نإ هيلع ) نامض ( الو هكيرش بانم زرح ) همهس ( ذخأ نإ ):لوألا
 لاومآلا ليطعت هيلإ جايتحالا عم ذخألا كرت يف نأ ههجوو « ( هعييضت الب
 مهظوظح اوذخأي نأ ةمسقلا ءاكرشلا روضح ةلع نأ عم “ اهعايضل ضرعتلاو

 عفد عم لدع هوحنو ليكلا نأل هسفنب ةمسقلا رضاحلل غاسف ةصقان ريغ
 . ليطعتلا

 بئاغلا كيرشلا مهس داسف وأ موسقملا ريع كرتشملا داسف فاخ اذإ ( و )

 نم ا_ھوحنو مهاردلا وأ ريناندلاب ) هداسف فاخ ام عيبي ( هنإف رضاحلا مسق نإ

 مس نمضو زواج الحآ وأ الحاع عاب نإو > ادقن كلذ رمع ضورملاب ال ةكسيلا

 ص ةمسقلا لبق هعاب نإ هنمث نم ( هبانم ذخايو )4 نمضي ال : ليقو “ هكيرش
 ص هكيرش مهس زرحيو نمثلا مسقي هنأ لصاحلاو (هنمث نم هكيرش بانم زرحيو)
 فاخف ءيشلا مسق نإو ى هبئات وأ بئاغلا ءيجي قح هلك نمثلا زرحي : ليقو

 . هنمث هل زرحو هعاب داسفلا هكيرش مهس ىلع

 نإ و ى هبئات وأ بئاغلا ءىخم ىتح اهلك اهزرحي ( تكردأ نا ةلفلا اذكو )

 زرحم و همسقي : لىقو ك هبئان وأ وه ءيجم ىح نمثلا زرحو اهعاب اهداسف فاح

 مهس وأ هن وأ كرتشم نم هزرح ام فلت اذإ هيملع نامض الو ى بئاغلا مهس

 : يأ (هلايع عم اهمسقي نأ هل صخرو) “ عيض نإ الإ هنمث نم وأ هنم هكيرش

 هلام نم لكأي هراد يف هكرت نم لكو هدبعو غلابلا هنباو هتجوزك بئاغلا لايع
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 ء اتيش اهنم لكأي نأ لبق لودعلا ميوقتب زوجو ى ةميقلاب اهذخأ دجي الو
 ءلكألا لبق هنفدو هبانم لزع ولو اهنمض .وه هموقتب وأ مهريغب اهذخأ نإو

 ريغب ميوقتلا حصي الو ء كلذل الهأ اوناك نإ لودع ريغ يف صخرو

 هنزوو نمثلا رضحأو لكألا لبق لودع هل اهموق نإو { نيدقنلا

 . لودملا مموقتب ولو ( ةميقلاب اهذخا دجي الو ) ى هنم أربيف همهس هلايع ذخأيو

 ( انيش اهنم لكاي نأ لبق ) ةيالولاو لاملا لودع ( لودعلا ميوقتب زوجو )
 نأ اضيأ زوجيو ى نمثلا نم هبانم هكيرل زرحيو اهلك اهذخأيف هل اهنوم"وقي
 لكأ نإ الإ نمثلا نم هكيرش بانم نمضي نكل اهنم لكألا دعب هل اهوموقب
 نوموقي امنإف هل اوموق اذإو « نمثلا نم هبانم نمضي الف هلايع عم اهضعب ةمسقب
 ىتح هنامض يف اهنودب لكأ ام بانم نوكيف ى ةمسق الب لكأ ام "نود اوأر ام

 ى اذك ليك ابنم تلكأ : مهل لاق نإو ى ةميقلاب وأ لثملاب هبحاصل هلصوب
 نإو ) هودهاشي مل مهنأل هب نودهشي الو « ميوقتلا زاج هلوق ىلع هل اوم"وقف

 ى ةيالولاو لاملا يف لودعلا ريغ مموقتب لب لودملا : يأ (مه)يوقت ( ريغب اهنخأ

 امنإو ى ( لكألا لبق هنفدو ) نمثلا نم (هبانم لزع ولو اهنمض “وه هميوقتب وأ)
 . هنالطبل مموقتلا كلذ نمت بانم ال رخآ ميوقتب ةميقلا وأ لثملا بانم نمضي

 اوناك نإ ) لاملا لودمب لي ةيالولا لودع ريغ يف (لودع ريغ يف صخر رو)
 ى ريعستلا يف ةمات ةفرعم مهل نوكت نأب بئاغلا لام ميوقت ى مموقتلا ( كلذل ذلهأ

 ميوقتلا حصيالو) ، هسفن ىلع داز وأ رعللاب لدع اذإ هسفنل هميوقت يف صخرو

 هل اهمآوق نإو ) ، .ريغو ساحنلا ةكس نم امهارجم يرجي امو ( نيدقنلا ريغب
 جاتحي امم ناك نإ (هنَز و و) هلك ( نمثلا رضحاو ) اهنم (لكألا لبق لودع

- ٨١١ - 



 لكأ تلإو « هنم ءىرب مهروضح هكيرش بانم نفدف ءانمأ هارأو

 ءانمأ هيلع دهشأو دعب هنفد ولو اربي مل نفدلا لبق مهمموقت دعب اهنم
 ء دعب هب مهربخأ ولو أربي مل مهنودب هنفدو مهرضحمب هنزو نإو صخرو
 ، اهدحو ةنس لك ةلغ ةميق نفديو

 ريناتدك و ى اهريغو ةيمورلا راودألاك هنودب يرجي ام نزو طرتشي الو “ نزولل
 بانمو هبانم نمت هنأ مهربخأو ( ءانمأ ءارأو ) نزو الب ةيراج ةبورضم مهاردو

 بانم نم هبانم لزع(ف) مهريغ وأ هل اوم"وق نيذلا ءانمألا ءاوس ث نالف هكيرش

 نمثلا مسق وأ ى ( مهروضح هكيرش بانم نفد )و ‘ نفدف ةمسقلاب هكيرش
 هنفدو ى نزولل جاتحي ناك نإ هنزوو هايإ مهارو هكيرش بانم لزعو هدحو

 هنفد ولو ى أربي مل نفدلا لبق مهميوقت دعب اهنم لكأ نإو “ هنم ءعىرب) مهترضح
 لكألاب هت"وف امف ى هايإ كيرشلا ضبق ةلزنم هنفدل اليزنت (ءانمأ هيلع دهشأو دعب
 لزنم لزتُملا نفدلاب متي هنآل مموقتلا متي مل هنآل انماض هب راص نفدلا لبق اهنم

 ميوقتلا ةحصل ميوقتلا كلذ نم هبانم نمضي امنإو “ هضبقو كيرسثلا روضح
 . هتاذ ىف

 مهرضحمب هنزو نإو ) لكألا دعب مهترضح هنفد نإ أربي نأ (صخرو)
 مهربخأ ولو ) ى ةميقلا نم هبانم نمضيو ( أربي م مه ) رضحم ( نودب هنفدو
 مهس عيبي نأ مهضعب زاجأو ‘ (دعب) اذك عضوم يف هنأو ى نفدلاب يأ ( هب
 تددمت ولو ( اهدحو ةنس لك ةلغ ةميق نفديو ) هنمث هل زرحيف قوسلاف بئاغلا
 ىتح ىرخألا ةلغلا نمت هيلإ دازو نيفدلا راثأ ةلغ هل اوموق املكف ى ةنسلا ةلغ

 هرهظي وأ هربثي نأ هل زوجيال هنفد نمث لك نأ يدنع يذلاو ى ةنسلا ةلغ ت
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 كرتشا نإو ء صخرو اهنم أربي ةريخألا اهعم طلخأ و ىلوألا عزن نإو

 همسقي الو دح او ف نمللا نفديو > كلذب اهمهس ذخأ هل زاج نيبئاغ عم

 ددعت نإو ، هدحو لك بانم لعج هل ز"وجو « هسفنب

 . ةدحاو ةنس نم ولو اهريغل الو رخآ ةدايزل

 ( اهعم طلخاو ) ىلوألا ةنسلا ةلغ ةميق يهو ( ىلوألا ) ةميقلا ( عزن نإو )
 ىقلطم: ريخالابو ى ىرخآلا ىلع ةمدقتملا قلطم ىلوألاب دارأو ( ةريخألا ) ةميقلا
 ىلإ ةبسنلاب ةرخآ ةيناثلاو « ىلوألل ةبسنلاب ةرخآ ةيناثلاف ى اهمدقت امع ةرخأتملا
 ةرخآ ةثلاثلل نإف٤لاصفناوأ لاصتاب اذكهو ةثلاثلل ةبسنلاب ىلوأ ةيناثلاو ةيناثلا

 أربي مل ) ةثلاثلاو ىلوآلاو ةيناثلل ةبسنلاب ةرخآ ةعبارلاو « ىلوألل ةبسنلاب اضيأ

 هنوكل ىلوآلا نم أربي ال نأ ىلوآلابو ى اهطلخأ هنآل ةريخألا نم : يأ ( اهنم

 ىلإ عوجرلا لهسيلو “ لوآلا نفدلل لاطبإ اهراهظإ نآل ص اهرهظأ وأ اهراثأ
 نمضي ال نأ (صخرو) . كرد وأ ماصخ وأ كش عقو نإ ةدح ىلع ةلغ لك
 ةرضحب وأ دحأ ةرضح الب اهراثأ وأ ى ىلوآلا رهظأ نإ ةريخألا الو ىلوألا

 يفو ى ىلوألا عم اهلعج ولو اهنمضي مل ةريخألا طلخي مل نإو “ نيلوتملا ءانمألا

 . فالخلا ىلوألا

 ةمسقلاو ‘ همدعو ذخألا يف حلاف رثكأ وأ ( نيبئاغ عم كرتشا نإو )

 هنأ تلع كلذ تلع اذإو ى ليصفتو افالخ رم ام طلخلا مدعو نفدلاو عيبلاو

 روكذملا فالخلاب مموقتلا نم روكذملا (كلذب) مهمهس وأ ( امهمهس ذخا هل زاج )

 ى موسقم ريغ (دحاو) عضوم (يف) بايغلا نمث (نمثلا نفدي) نكل (و) ى هيف

 ددعت نإو “ هدحو لك بانم لمج) و همسق ( هل زوجو “ هسفنب همسقي الو )
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 سوؤرلا ىلعف ء كلذب هبانم ذخأ مهدحأل وأ مهل زاج بئاغلا ءاكرش

 بانم وأ طقف هبانم ضعب ذخأ زوجي الو ء ةكرشلا يف اولضافت ولو
 وأ الفط ولو كلذب بئاغ بانم ذخأ زاجو ء اوددعت نإ بايغلا ضعب

 ء هسكع يف بأ وأ ةفيلخب املو انونج

 ذخا ) رثكأ وأ نينثال وأ ( مهدحأل وأ مهل زاج ) بايغلا وأ ( بنافلا ءاكرش
 روكذملا ميوقتلا (كلذب) دحاولا قوف ناك نإ مهبانم وأ ادحاو ناك نإ ( هبانم

 نانثا وأ هوذخأ نإو ى لاكشإ الف دحاو هذخأ نإف ى ةروكذملا ةيفكلا ىلع

 الو ( ةكرشلا يف اولضافت ولو ) “ هيذخآ سوؤر ( سوؤرلا ىلعف ) رثكأ وأ
 نأ اضيأ هريغ دارأ نإ هدحو بايغلا وأ بئاغلا مهس ذخأي نأ مهضعب دجي

 نيقابلا نأ مهل موقي نم ملع نإ الإ نيقابلا نم نذإ الب مهضعبل موقي الو ذخاي
 . كلذب الإ نفدلا رضحم الو دحأ دهشي ال اذك و « اوك رت

 ضعب ذخأ الو ى بانل ضعب ةفاضإب ( طقف هبانم ضعب ذخأ زوجي الو )

 لكو بئاغ بانم ضعب ذخأ وأ ى اذكهو بئاغ بانم ضعبو “ بئاغ بانم

 نينثا ( اوددعت نإ بايغلا ضعب بانم ) ذخأ (وأ) اذكهو رخآ بئاغ بانم

 نم هبانم ذخؤي مل نم بانم عيضي الئل كلذو < ضعب بانم كرتو « رثكأ وأ

 ( انونج وأ افط ) بئاغلا ناك ( ولو كلذب بناغ بانم ذخأ زاجو ) بايغلا
 نمثلا ذخأي مل هيلع روجحملا ءاج اذإو ث هيلع ًاروجحم وأ كلذ وحن وأ كبأ وأ

 . هيلع رجح نم هفرصي لب

 بانم ذخأ مكبأك امهوحن اذكو « نونجملاو لفطلل : يأ (ايل) زاج (و)
 نوكي نأ وهو ( هسكع يف ) مهل ذخأي مئاق وأ ( بآ وأ ةفيلخب ) بئاغلا
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 هلوخد وأ هتوم دعب ميوقتلا نأ فشك نإو ‘ هتفيلخ هب هذخأي الو

 رمألا مت لكالا لبقو هدعب وأ نفدلا لبق مدق نإو ء دسف لايمألا

 نفدل أ لبق مدق نإ لطب : لبقو ‘ ةميقلا الإ هل سيلو

 الف امه امأو “ اهتفيلخ رضح لب « امهوحن وأ انونجم وأ الفط رضاحلا كيرشلا
 نأ زوجي اذك و ى اغلاب املاس القاع بئاغلا كيرشلاو ى ارضح وأ اباغ ايهب ةربع
 سنرأ لثم ى امم إباغ ولو هلثم ريغ وأ هلثم بانم همئاق وأ مهدحأ ةفيلخ ذخأي
 لفط رخآلاو نونجم اهدحأ وأ ء الثم ناتونجع وأ نالفط امه و ناكي رشلا بيغي

 هل نكي مل وأ « رخآلا ةفيلخ رضحي مل نإ رخآلا بانم ةفيلخلا ذخأيف ى الثم
 هوحن وأ لفطلا بانم كلذب ذخأي ال : يأ ( هتفيلخ هب هذخاي الو ) ةفيلخ

 . كلذ يف هعم كرتشا يذلا هتفيلخ بئاغلا وأ ى باغ اذإ

 لايمألا وأ ةزوحلاو (لايمألا هلوخد وأ هتوم دعب ميوقتلا نأ فشك نإو)
 هتفيلخ لوخد اذك و « (دسف) لايمألا نود ةزوحلا وأ : ليق ى ةزوحلا نود

 اذك و ی بئاغ ريغ وهو عقو هنآل ميوقتلا دسفو ‘ هوحنو نونجملا ةفيلخ وأ
 ى رضح مهو امهريغ وأ نايدملا وأ ثراولل لب هل الام سيلو هنع م"وق وأ ةفيلخلا
 ص كيرشل لاملا نأ ةسنب ناك لوآلا نأل موقتلا ددجيلف اباي اضيأ اوناك نإو
 . ميوقتلا نيح هل اكلم سيل هنأ بيغلا فشكناف

 وأ ) روكذملا وهو ديفي يذلا هب رومأملا (نفدلا لبق) تام وأ (مدق نإو)

 هثراول وأ ( هل سيلو ) كلمتلاو ميوقتلا وه يذلا ( رمألا مت لكألا لبقو هدعب

 هبانم هلو (نفدلا لبق) تام وأ (مدق نإ) ميوقتلا (لطب : ليقو “ هميقلا الإ)
 يف هتفالخ نأ رهظف ةفيلخلل تموق" نإو ى ميوقتلا نالطبل ةميقلا نم ال ةلغلا نم



 ء كلذب راجشألا ةلغ تصخو ى هلفط نإو هريغل كلذب هبانم ذخأي الو

 يرتشم دحع ملو اهداسف فاخ نإو ‘ اهنم مسقيو ن اويحلا ةلغ عابتو

 ملو هداسف فاخ نإ ةنامأب هدب ام لك اذكو < رم ام ميوقتب هب انم ذخأ

 . ميوقتلاب هذخأ هيرتشم دجي

 تلاز وأ ةفيلخلا ةطساوب هل تمه"وق' يذلا لفطلا غولبب تلاز دق مموقتلا نيح
 لاطبإب وأ « ةفالخلا نع هايإ هفلختسم لاطبإب وأ ' كلذ وحن وأ نونجملا ةقافإب

 نفدلا وهو هب رمؤي مل يذلا نفدلا امأو ى اضيأ مموقتلا لطب هلاطبإ هل نمم هريغ

 دعبو هدعب وأ هدعب مدق نإف ى ىرخألا عم طلخلاب نفدلا وأ : ءانمألا رضحم الب

 . كلذ زاوج يف فالخلا ىلع اضيأ ميدقتلا لطبي هنإف « تام وأ ، اضيأ لكألا

 (نإو “هريغل كلذب ) بئاغلا بانم: يأ (هبانم) بئاغلا كيرش (ذخاي الو)
 اهذخأي الو ، امهوحن وأ هليك و وه نمم امهريغ وأ هنونجم وأ (هلفط) هريغ ناك
 ذخأ نم روكذملا ( كلذب راجشألا ةلغ تصخو ) رخآلا هكيرش عم هسفنل

 . ةميقلاب بانلا

 بئاغلا مهس زرحيو ( اهنمث مسقيو ) فوصلاو نبللاك (ناويحلا ةلغ عابتو)

 دجي ملواهداسف فاخ نإو) نورتكيو اهورتشم دجويو « اثيشف اثيش دجوت اهنأل
 مهس نمث ظفحيو ( رم اك ميوقتب ) هكيرش بانم يأ ( هبانم ذخا ايرتشم

 لك نم ةطقل وأ ةيراعك اهوحن وأ ( ةنامأب هديب ام لك اذكو ) ى نفدلاب بئافلا
 فاخ ) وأ هبحاص نم سيأ (نإ) هناض يف ناك وأ : ليقو ى هنابض يف سيل ام

 هذخأ ( .هدحو وأ : لىق > هيرتشي نم دحم ل : يأ ) هيرتشم دجي لو هداسف

 يف رجشلا ةلغ لثم كلذ ريغو ةنامالاو ناومحلا ةلغ يف : ليقو ى ( ميوقتلاب
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 هب فدصت هنم سيأ وأ هفرعي مل نإو هريغ مهس زرحيو ى اهلك لاوقألا كلت
 . ملعأ هللاو

 مزل : هللا مهمحر ركب نب دمحم نب دمحأ سابملا يبأ خيشلل «عم اجلاه يفو

 لخد وأ هدي ريغ يف وأ هدي ين هكرت بئاغلا عم كرتشا ام ظفح بئاغ كيرش

 مسقي ةفيلخ هل اوفلختسي نأ هتريشع ذخأي نأ هل نكل : يأ ى هتبيغ دعب هكلم
 ضعبلا ناك مث لبق هضعب هل ناك وأ ث هتبيغ دعب كلم ام هعم زرحي وأ « هل

 ؛نمثلا مسقو اهعيبو هتلغ ظفح هلعف لفتسي امم ناك نإف : لاق « بئافلل رخآلا
 ةلغلا مسقي : ليقو “ هزرحيو هيلع دهشيو بئاغلا مهس عفريو همهس ذخأيف

 تالفلا يف اذهو ى زرح وأ عيب نم حلصي ام بئاغلا مهسل لعجيو همهس ذخأيو

 راجشالا ةلغ يف صخري نم مهنمو ى ةلغلا هل ام كلذ ريغو ناويحلاو راجشألا نم
 نم بئاغلا مهس زرحيو « هيلع اهومةوقيف ءانمآلا اهيلإ لخدي نأ تكردأ اذإ
 ةلغلا ريصتف مولعم عضوم يف هنفديو « نفدلا لبق ءانمألا هيلع دهشتسيو ةميقلا

 تبهذ لكأي مل وأ ائيش اهنم لكأ ذئنيح مدق ولو « ءيش اهيف بئاغلل سيل و « هل
 ترضح“مدق اذإ هتلغ نمث الإ اهيف كردي الف هريغل اهعاب نإ اذك و ى بهذت مل وأ

 ىتح هتبويغ تلاط اذإ بنافلا كيرشل صخري نم مهنمو “ رضحت م وأ ةلغلا
 يدؤيو ص هيلع نايض الو هريغ لام ىلإ هلام كرتي نأ هتوم نم هتايح فرمي ال

 نيبو هنيب ايف فوخلل هكرت اذإ ةاكزلا يف صخري نم مهنمو “ كلذ ةاكز

 . ىلاعت هلا

 ٨١٧ - ( ح ٢ - م _ لسنلا ٥٢ )



 ماض

 . هن اف ك اهب متخيو ت ١ رافكل ١ ف بغر نأ ملسمل بذن

 ةمتاخ

 نأ يأ ( تارافكلا يف بغري نا ) دحوم يأ ( ملسم ) لك ( ل بدن )
 بيس ءيشلا يف ةبغرلا نال ى نهيف ةبغرلاب نهنم راثكإلا نع ربعف نهنم رثكي
 نهيف ةبغرلا ىلإ هنم لقتني ام بستكي نأ ىنعملا وأ ى هل موزلمو هنم راثكإل
 ام تسيل ةبغرلا نآل كلذ تلق امنإو « ةرافكلا تابجوم يف ركفتلا وهو

 يف نهنم رثكي نأ بدن هنأ لصاحلاو “ يرورض رمأ لب لالقتسالاب بستكي

 نأ بدن هنأ ديري نأ زوجيو ى( اهب متخيو ):لاق اك هتوم دعب اضيأ يصر و هتايح

 يف رثكي وأ « ريثكب يصوي وأ ى رم اك ءاوس مومعلا ىلع نهنم هراثكإب نهب متخي

 يذلا وه هنألو ‘ كرشملا ال عفتنملا هنآل ملسملا صخو ث هلك كلذ لعفي وأ هضرم

 هنإف ) كرشملا نود يصوي وأ لعفيف “ هريغو بدنلا نم ماكحألا ىلإ عمسلا يقلي
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 ص ثنحي هنإف فلحلا رثكي نم آصوصخو « اهبجوم نم صلخي ام لق

 آرارحأ مدختسي قتعب فلاحلاو { نيكاملا لاومأ لكأي ثناحلاو

 رثكي نم ) بيغرتلا ةدايزب ( اموصخ ) صخأ ( و اهبجوم نم صلخي ام لق
 . اهليلق وأ اهفصن وأ اهلك وأ هنامأ رثكأ يف ( ثنحي هنإف فلحلا

 ثنحلا ةرافك يدؤي الو ثنح ناك اذإ ( نيكاسملا لاومأ لكاي ثناحلاو )

 ذإ هدمبو فلحلا نيح هل لام الو هنيمي يف ثنحي ناك اذإ اذك و ى نيكاسملا ىلإ
 رثع ثنحلاب همزلي هنإف نيكاسلل هلامب فلحي ناك اذإ اذك و « ىطعي ام دجي ال

 لطابلاب سانلا لاومأ لكأو « مهلاومأ لكأ دقف هايإ مهطعي مل اذإف مهل هلام
 ةرافك هتمزل نم نأ لدي اذهف ى كلذ يف عوقولا هيلع ىشخي هنأ دارملاو « ةريبك

 يف فالخلا ىلعف يسن نإو ؛ ريفكتلا كرت دمعت نإ كله اهب صوي ملو اهطعي ملو

 : ىلامت هلوق لثم “ بوجولا رهاظل ءافتقا لوق وهو « تاعابتلا نايسن
 : لبقو “ بوجولا هنم ردابتملا نإف 4 '١!نيكاسم ةرثع ماعطإ هترافكف ط

 كالهو “ كلذ رم دقو ى هللا ىلإ هرمأ لكوي : ليقو ى هكالهب ال هنايصعب مكحي
 ك ثنحي فلح نم : « ناويدلا » لوق همسانيو ى يدنع نم هلوقأ ةرافكلا كرات

 كردي نيكاسملا لاومأ هيلع نكت نمو « نيكاسملا لاومأ هيلع نكت ثنحي نمو

 . رانلا اهب

 ديري نأ لمتحيو «مهعيبيو مهد,عتسبو ( ارارحأ مدختسي قتعب فلاحلاو )
 ححلا كرتيو قتعلاب نيميلا يف ثنحي ناب كلذو ى ارارحأ مدختسي : هلوقب كلذ

 نيذلا ديبملاب فلحي ناك نإف « مهدبعتسيو ةيرحلا مكحي اوقتع نيذلا هديبع ىلع
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 ٠ ٠ ٠ ٠ > مارح شارف ىلع دعاق قالطيو

 ذخاؤي هنإف ديبعلا قلطم ريرحت مازقلاب وأ «نينيعم ارارحأ مدختسا دقف مهكلم

 اماف ، لعف ملف مهقتعيف اديبع كلمي نأ همزل هنآل ارارحأ مدختسا نم ذخاؤي اك
 يف رم ام دح ىلع لوق ىلعف هريغ يف امأو امزج“كلاهف ُهََكَلَم يذلا نتمملا يف
 . فالخلا نم ثنحل

 مارح ةجوز ىلع يأ ( مارح شارف ىلع دعاق قالطب ) فلاحلا ( و )

 ، هريغ جوزقت نأ لبق اهيلع لخديو ثنحيف ى اثالث اهقالطب هفلجب هيلع تمرح
 لبق اهيلع لخديف راهظلاب وأ ى ةعجارملا لبق اهيلع لخديف ثالثلا نود امب وأ
 يف اذك و ى كلذ يف غوقولا هبلع ىشحي هنأ دارملاو « كلذ هبشأ امو ريفكتلا

 باب نم اسيل ناذهو « رارحألا مادختسا نم هيلع هيف ىشخي قتعلاب فلحلا
 ةدئافلل ةدايز ةرافكلا هيف يذلا نيميلا يف ثنحلا عم امهرك ذ نكلو ى ةرافكلا

 لوألا عم ناركذي اهنأل لب ى تاذلاب ةمتاخلا يف نيدوصقم اسيلو امهنع رجزللو

 حاكن وه يذلا ىنزلا ةرافكك ةرافك اهعاونأ ضعب ىف اضيأ ناك ولو رثألا يف يف
 راهظلا ةرافكك و ى كلذ وحن وأ راهظلا ريفكت لبق وأ « ةعجارملا لبق ةجوزلا

 . ملعأ هللاو ام هجوب هتجوز كردي مل ولو رهاظملا قحلت اهنأب لوقلا ىلع
 يورو“ةيآلاه١ 'كناييأ يف وتلاب للا مثكذخاؤلي ال :العو لجلا لاق

 لاقو « '"اقداص الإ سانلا نم دحأ فلحي نأ ىهن » هنأ لت هللا لوسر نع

 نوملسملاو « '"”تمصبل وأ اقداص هللاي فلحيلف فلحم نأ دارأ نم : اضرأ

 ناميألا ةرثك نإ : ليق دقو ى اقداص فلاجلا ناك ولو نامألا ةرثك نوهركي

 )١( ةدثاملا ةروس - ٥٢٧٧ه : ةرقبلا ةروس : ٨٩ .

 )٢( ملسم هاور .
 .دمحأو دوراد وبأر ملسمو يراخبلا هاور )ء(
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 وأ تالسرم يفذنفنتوأ > تلطب لهف ةرافك اذكو اذكب ىصوأ نإو

 . : . ... يفالخ ؟تاظلغملا يف فصنو اهيف فصن

 هب هيلع بجت ام لك نع هسفن هزني نأ ءرملل يفبنيو « قالخألا ءىواسم نم
 هيلعف ثنخنف لوقعلا يحيحصلا نيغلابلا رارحألا نم فلح نم لكو ى ةرافكلا

 ةرافك ثنحو مهنم لعف نم ىلع سيلف نيناجملاو ديبعلاو لافطألا امأو ى ةرافكلا

 ةرافك هيلعف ةريغص لعف نمو ى ةظغم هيلمف ةريبك لعف نم لك نأ اوركذو

 بغري نأ دحأل يفبني ال كلذ لجأ نمف ى نيمي ةرافك هلك اذه يف : ليقو “ نيمي
 نأ دارأ اذإو ى كلذ نم هيلع نوكي ام ىردي ال هنآل تارافكلاب ةصولا نع

 اذكب يصوي هنإف ناميألا تا رافك و تاظلفملاو تارافكلا نم هيلع امب يصوي

 تاظلفناو ناميألا نم هيلع امي يصوي امنإ : لوقي نم مهنمو ى نيمي ةرافك اذك و

 ذإ لهجلاب تلطمت اهنأل ( تلطب لهف ةرافك اذكو اذكب ىصوأ نإو ) ى اذكم
 ى ةثرولل ةكرتلا رئاسك تناك تلطب املف؟تالسرم وأ تاظلغمأ هدارم ام ملعي ال

 نهنآلو ى ةرافكلا مساب نآرقلا يف تاروكذملا نهنأل ( تالسرم يف ذفنت وأ )
 ى ىندألا ىلإ درفلا فارصناب لوقلا لاوقألا نمو ع ممإلا هيلع قلطي ام ىندأ

 راهظلاو لتقلا ةرافك الإ ةظلغم لك نع ةلسرملا يزجت : لوقي نم ءاملعلا نم نألو
 دقو“ لحملا اذه يف طسوتلا وه اذه نآل (تاظلفملا يف فصنو اهيف فصن وأ )
 ىلعألا ءاعدا مدع هيف نأل ضعب دنع طسوألا ىلإ فرصنا قلطأ اذإ درفلا نأ رم
 مدقتو ى ذخأي يذلا هيف نبغي ذإ لفسألا ءاعدا مدعو ع يطعملا هيف نبغي ذإ

 :لاق وأ ى ءالؤمل تيصوأ : لاق وأ « نالف ينبل تيصوأ : لاق ول هنألو « كلذ

 عبارو ى ( فدلخ ) ؟ سوؤرلا ىلع ةمسقلا تناكل الثم ةاكزلاو جحلل تمصوأ

 قلطأ اذإ درفلا : لاق نم لوق وهو “ تاظلغم يف ذفنت اهنأ لوصألا نم لاوقألا

 . لمك آلا ىلإ فرصنا
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 مسق ةفلتخم اياصول وأ ، تاظلغملو تارافكل اذكو اذكب ىصوأ نإو

 : ليقو « لوألا : ليقو « اذكل وأ اذكل : : لاق نإ ريخو « ةيوسب

 هلك ط : لقو 1 تالسرم يف ذفقن أ بذعل هب ىصوأ امو > تلطب

 اياصول وأ ,تاظلغملو ) تالس رم ( تارافكل اذكو اذكب ىصوأ نإو )
 اهدحأ ناك ولو ( ةيومب ممق ) ةاكزلاو قتعلاو جحلل يصوي نأ لثم ( ةفلتخم

 رم امك هربغ هب نيعأ وأ هريغ هب ىصوأ ام عمج همهس يف متي مل امف كلذ قرفتسي

 هضعب ىطمي امم ناك نإو « ءيش هنم يقبو مت ام اذك و « قتعلاو جحلا يف

 تمت نإ اذك و ى ًا"دم ولو امهل دجو ام يطعأ متت مل اذإ هنإف ى ةرافكك يطعأ
 “حمجرت ىلع ليلدلا مدمل ةيوسلا ىلإ تفرصنا تقلطأ اذإ ةمسقلا نأل كلذ يقبو

 تاوخألاو ةوخإلا توتساف « '١)ثلثثلا يف ءاكرش مهف :ىلاعت للا لاق دقو
 اذكل وأ اذكل وأ“اذكل : لاق وأ ( اذكل وأ اذك :لاق نإ رتيخو ) هيف مآلا نم

 ( لوألا : ليقو ) ، لماعلا عم "وأب رييختلا ىلع همالكل المح رثكأ وأ اثالث
 ( تلطب : ليقو ) 0 وه كرتيلف ينالثلاب عقو انإ لامجإلاو ى هققحت و همدقتل

 . ثراولل الام تناكف واب اهيف لهجلا لوخدل

 وأ نْيرانيدب وأ رانيدب تيصوأ : لوقي نأ لثم ( بذكل هب ىصوأ امو )
 نإف ى ةرافكلاك يطعأ ( تالسرم يف ذفنأ ) ‘ بذكلل كلذ وحن وأ ارب عاص

 ام هب يرتشا الإو ‘ تارافكلا ىطعت اك يطعأ ةرافكلا ىف ىطعي امم ناك

 ةلسرم تمت اذإف ‘ هيف متت ال ةرافكلا تناك ولو ى كلذك يطعأف اهيف ىطعي

 هلكاي : ليقو ) ث هب ىصوأ ام غرفي ىقح اذكهو ىرخأ تيطعأ

 )١( ءاسنلا ةروس : ١١.
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 ١ برقأل ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

 ةرافك كلذ نأ لاتحال لاكشالا لكل آاففار انبت نيبتي مل هنأل ( برقألا
 سيأ و أ هفرمي الو هلام وأ ناسنإ ىلع ارض هبذك نوكل نوكب نأو 0 بذمحلل

 ىطعت اهنإف هل لحي ال ثيح بذك نم مزلت يتلا ريناندلاب ىصوأ نإ امأو ى هنم
 وأ ةرافك فصنب ىصوأ نإو « نينثا وأ دحاول زوحيو « أدعاصف ءارقف ةثالث

 ةيمستلا فصن ذفنأ الإو « كاذف ةرافكلا ىمس نإف ى ذفنأو زاج اهنم ةيمست
 ىصوأ اذإو ى تلطب : ليقو « ةلسرملا يف : ليقو ى ةظلغملا يف فصنو ةلسرملا يف

 هولدبأ هب يزج ال بيع هبف ناك نإو ى هنيعب هوذفنأ اهيف يزجي امب تارافكلل

 ص هتايح نم بيعلا هيفو هب ىصوأ هنأل كلذك هوذفنأ اوءاش نإو “ يزجي امم

 . يزجي ام هنمثب اورتشيو هوعيبي نأ مهل و

 ءيزجي ام اهب نورتشي مهنإف تارافكلل مهاردلا وأ ربناندلاب ىصوأ نإ اذك و

 نورتشي مث مهاردلاو ربناندلاب اهنوعيبي لوصالا وأ ضورملا نم اهريغ اذك و
 هب ىصوملا اوكسمي نأ مهلو يزجي ام اهب اورتشي نأ زوجي : ليقو “ يزجي ام

 صقن نإو « اوداز رعسلا داز نإو ‘ مويلا رعس ىلع هتميق نوطميو اقلطم

 تقرلا كلذ رعس ىلع اوطعي نأ صخرب نم مهنمو ى لوآلا رعسلا ىلع اوطعأ

 نم رثكأ اذه يف مهيلع سيلو ى اياصولا عيمج كلذك و « صقن وأ داز

 7 ثلثلا هعسي اذإ امأو ى ثلثلا هعسو اذإ ةيصولل هلعج يذلا ءيشلا

 ىصوأ نإ امأو “ لكلا ثلث ىلإ اذه يف رظني امنإ : ليقو “ هعسو ام رادقم

 نم جرخم نأ امولعم ىنعم وأ « ةرافك اذك و اذكب وأ ى ةظلغم اذك و اذكب
 كلذ نم رثكأ ثلثلا ناك ص ثلثلا هعسو ام كلذ نم نوذفني مهنإف ءيشلا اذه
 : ليقو « لكلا ثلث نم هجولا اذه يف ةيصولا جرخت امنإو « هنم لقأ وأ ءيشلا

 نم ةصولا اوذفنيف زاج مهفنال هكاسمإ اودارأ نإف ى ءيشلا كلذ زواجت ال
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 > ىمس ام فالخ هف وأ اغراف ١ ذل هف ام يمس ٠ اعو جرخ نإ طقسو

 آزيفق اذكب ليق ىصوأ نإو.هفالخو وه هيف دجو نإ طقف ىمس ام ذفنيو

 . ةثرولا وأ يصوملا نذإب الإ هسفنل هكسي نأ ةفيلخلل زوجي الو ى مهلام

 ددمل وأ ةثالثل وأ نئيتنثال وأ ةدحاولا ةرافكلل اذك و اذكب ىصوأ نإو

 زواجي ال امم هب ىصوأ امم ءيش يقب نإو ى ثلثلا نم مه هركذ ام اوذفنأ هنيمي

 تارافكلا ىطعي نمو « هركذ ام ىلع ةدايز هنوذفني : ليقو ى هولكأ ثلثلا
 ص ارخآ ذخأ نم كلذ ىطعأ عاص فصن الو عاص هيف متي ال ام هل يقب ىقح

 رشعل عاصب ىصوأ نإو « ءارقفلا نم مهريغ وأ ذخأ نمم ءاش نم هيطعي : ليقو
 ريناند ةرشعب ىصوأ نإو « الثم طقف عاصلا اوذفنأ كلذ وحن وأ تارافك

 همالك ىلإ كلذ يف نورظني امنإف ‘ تارافك رشع اهنم جرحم نأ تارافكلل
 الإ نوطقسي الو ، ثلثلا هعسو نإ تارافكلا يف هلك كلذ نوذختيف لوألا
 اهنم جرخي نأ تارافك رشعل ريناتد ةرشعب تيصوأ : لاق نإو ى هزراج ام

 . هوذفنأف رثكأ وه ام ىلإ اورظن تارافك اذك و اذك

 ةرافكلاك (اذكل هيف ام يمس ءاعو جرخ نإ)هب ىصوملاوأ ءاصيإلا(طقسو)
 ةرومطملا هذه يف يذلا ريعشلاب يصوي نأ لثم (ىمس ام فالخ هيف وأ اغراف)

 وأ ى ءاعولا اذه يف يذلا تيزلا وأ ، ةرصلا هذه يف يلا ريناندلاب وأ حمقلا وأ

 كلذ يف دجي ملف « اياصولا نم اهريغل وأ ةرافك اذك و اذكل هيف يذلا رمتلا

 (هفالخ و وه هيف دجو نإ طقف ىمس ام ذفنيو)ىمس ام فالخ دجو وأ ث ائيش

 ريناتدب يصوب وأ 2 حمقو ريمش اهيف دجويف ةرومطملا هذه ريصتب يصوب نأك

 ادم وأ ( ازيفق اذكب : ليق ىصوأ نإو ) “ سكملابو مهارد هيف دجويف هسيك
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 هنم يرتشاو عيب هريغ اهيف دجوف ةرومطملا هذه نم جرخي ريعش نم

 > الوهجم ولو ىعس ام قفنأ اذك نم ةينآ اذكب ىصوأ نإو 0 رىعستلا

 . . . .. .. .. ... .. . طسواب ليقو

 رادلاهذه نم وأ (ةرومطملا هذه نم جرخي ) هريغ وأ ( ريعش نم ) كلذ وحن وأ
 ( ريعشلا ) هنمث نم : يأ ( هنم يرتشاو عيب هريغ اهيف دجوف ) كلذ وحن وأ

 الب اهيف ىطعي ام هب يرتشي نأ زوجي : ليقو ى ةرافكلا يف ىطعي امم هريغ وأ

 مل نإو ، اهيف ىطمي ام كلذب يرتشا مهارد وأ ريناند اهيف دجو نإو ى عيب

 .ةيعوألا نماهريغ اذك و«اهنمزم ذفنيف ةرومطملاسفن عابي:ليقف“ءيش اهيفدجوي

 امم اهريغو تارافكلاو ى هىف سانلا ةداع ىلإ كلذ عجرب : «ناويدلا » يفو

 (ىمس امب قفنأ) اذكل (اذك نم ةينآ اذكب ىصوأ نإو) « ءاوس كلذ ين هب ىصوب
 ناك (ولو) هدارفأ رغصأب ولو ءامس يذلا ءانإلا كلذ مسإ هيلع قلطي امب : يأ

 نإو : اولاق ذإ «ناوبدلا» راتخن وهو ( طسواأب : ليقو ى ألوهج ) همالك ي
 ةلوهجملا ة_ .نآلا نم كلذ هبشأ ام وأ « ريمش نم ةعصق اذك و اذكب ىصوأ

 نم طسوألاب نوذفني مهنإف اياصولا.نم كلذ ريغل وأ تاظلفملل وأ تارافكلل
 ىمسي ام لكب نوطعي : لوقي نم مهنمو ى ةلوهجم تناك ولو ىمس يتلا ةينآلا
 كلذك و ، نونجم وأ لفط مهيف ناك وأ مهلك اغلب ةثرولا ناك ع مسإلا كلذ نم
 ى هنزو وأ هدلب لئيكبف نزو وأ ليكب يصوأ نمو « ىنعملا اذه ىلع ةفيلخلا

 دلب رايمب : ليقو “ هريغ دلب يف وأ هدلب يف تام طسوألابف هدلب يف ددعت نإو
 يرضحلا وأ يردبلا دلبل رايع نكي مل نإو ‘ طسواألابف ددعت نإو ذ هيف تام

 قلطي ام ىندأب هلك كلذ يف:ليقو٬طسوألاف ددمت نإو هنم نوراتمي دلب رايعف
 هرادقم قحي ملو رايعلا اذهب وأ ى نالف رايعب : لاق نإو ى ددعت اذإ مسإلا هيلع
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 هب ذفنأ يذلا رايعلا جرخ نإ لفط هعم ناك نإ غلابلا وأ ةفيلخلا نمضو

 . . . . . . . . ه اصقان وأ آدئ از

 اوصقن وأ مهتارابع يف دلبلا لهأ دازف دلبلا رايعب وأ < هرادقم اوملعي ملو فلتف
 . مهسفنال اوطاتحيلف الإو هب اوذفنأ لوآلا رادقم اوملع نإ ةثرولا نإف

 (لفط ) غلابلا عم يأ ( هعم ناك نإ غلابلا ) ثراولا ( وأ ةفيلخلا نمضو )
 نم ذفنأ ام ( هب ذفنأ يذلا رايملا جرخ نإ ) بئاغ وأ هوحن وأ نونج وأ

 نإو ى ةثرولل داز ام نمض دئاز ناك نإف ( اصقان وأ ادئاز ) اهربغ وأ ةرافك

 نّيعم ريفل ناك اذإ مهريغ ىطمي نأ صخرو 0 مهاطعأ نيذللف اصقان ناك

 ع هدح ىلع ريقفل ذخآ ريقف نع صقن ام لك يطعي هنإف هيلعو « تارافكلاك

 اقلطم داز ام ةثرولل نمضي ةفيلخلا نكل رثكأ وأ دحاول لكلا يطمي نأ زيجأو

 نإو « ه,حنو لفطللو مهنم ضرب مل نمل ةدايزلا نمضي ثراولاو ٤ يضر نم الإ

 صقا وأ دئاز رايعب اوذفني نأ مهرمأف ةاكزلا وأ تارافكلل رايعب ىصوأ

 لوقب وأ هريبعت ةدهاشمب امإ ى للع يبنلا ةدم وهو يزجي يذلا رايعلاب اوذفنأ
 . هقدص نم زوجي : لبقو “ دحاو نيمأ زاجو ى ءانمألا

 تارابع ىلع داز دق هنأ مهل نيبتف رايعب اوطعأ نإو : « ناويدلا » يفو

 مهيف ناك نإو“ ةيصولا نم اوءرب غلب مهو مهلاومأ نم اوذفنأ نإف «تارافكلا

 كلذك و “مهزجي ال : ليقو ى ةيصولل مهازجأو ةدايزلا اونمض نيناجم وأ لافطأ

 ةثرولاوأ تيملا هزوج نإ الإ نماض وهف دئازلا رايملاب تارافكلا ذفنأ نإ ةفيلخلا

 رايعلاب تيملا هب ىصوأ يذلا لاملا نم ةيصولا اوذفنأ امنإ ناك نإو ى كلذ ىلإ

 ص يزجت : ليق ‘ فالخ اهيف هيصولاو ى مهلاومأ نم ةدايزلل نونماض مهف دئازلا

 . ال : لقو
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 ثراولا ربخو ء اهلك ةيصولا اونمض فازجب تيملا تارافك اوطعأ نإو ,

 ىطعبو ! طقف اولاتكا نيعب نإو ةرافكب ىصوأ نإ ليك وأ م اعطإ يف

 وأ ربب ىصوأ نإو « رمت وأ تلس وأ ةرذ وأ ريعش نم 0 لكل

 ىتح ةرافكلا ةلمج آلوأ اولاك نأب ( فازجي تيملا تارافك اوطعأ نإو )
 ةيصولا اونمض ) اونمض : لبقو ى اونمضي . لك الب نوطعي اوراص مث مث تمت

 هنآل عييضت ذ ذافنإلا كلذو ى لاملا يف اوفرصت مهأل اهريغ و تارافكلا ( اهلك

 ذافنإ اوديعيو ذفني مل نمك اهلك اياصولا اونمض لاملا فلت نإف 4 مهبزجي ال

 وس ى تارافكلا : ليقو ‘ طقة اوفلتأ ام رادقم اونمض « لبقو “ تارافكلا

 مهريغ وأ مه اولاك وآ ى هدعب وأ توملا لبق مهربغ الو مله اولاكي مل كلذ يف

 ىتح تارافكلل هب ىصوأ ام اوعض نإو ى افازج اوطعأ نكل ى هدعب وأ هلبق
 « مهسفنأب ةثرولاو ةفيلخلا لانكي امنإو ى نونماض مهف نيكاسملا هبهن وأ فلت

 سأب الف هنونمأي نم ددملا وأ ليكلا ىلع اولتك و نإ و

 هلوقل ماعطإب وأ ( ةرافكب ىصوأ نإ ليك وأ ماعطإ يف ثراولا رتيخو )
 نإ : ليقو « معطلاو لك لاب رسفت ةيآلاو“خلا « ')ةرشع مامعطإف ف : ىلامت

 ( نيعب ) ىصوأ ( نإو ) معطي الف ليكب ىصوأ نإو “ معطأ ماعطإب ىصوأ
 ىطعي ال امب وأ ةرافكلا يف هسفنب ىطعي امب ىصوأ نإ اذك وءمهاردلا وأ ريناندلا
 مامطإلا زوجي هنأ يدنعو “ نوممطي الو « ( طقف اولاتكا ) هسفنب ةرافكلا يف

 لكل يأ ( لكل ىلمعيو ( 0 ةرافكلا ددع نعو نوذفني ام نَسع نإ الإ

 "وإ ربب ىصوا نإو ى رمت وأ تلس وأ ةرذ وا ريعش نم عاص ) نيكسم

 )٠١( اهركذ مدقت .
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 ثدحاو اهب صخ الو 4 آرهج تمم ةرافك ىطعتو . هفصنف بيز

 . لك زوجو

 هنم ىطعي ديجلا رمتلا : ليقو “ نيكسم لكل نادم وهو ( هلفنصنَف بيبز

 : ليقو ى دادمأ ةثالث رمتلاو تلسلاو ةرذلاو ريعشلا نم ىطعي : لبقو « نادم

 طقف نادم : ليقو ى مادإلل ةضوبقم ربغ ةدحاولا فكلا ذخأت امو “نادم

 ناميألا باتك ين كلذ مدقتو ى ربلا نم دحاو دم : ليقو ى ربلاو بيبزلاك
 . تارافكلاو

 ربخي مل نإ سأب الو ى نالف ةرافك اهنأب ( ارهج تيم ةرافك ىطعتو )

 نم اهذخأي وأ مهريغ وأ ءارقفلا اهيهني نأ اهب رهجلا ىلع فيخ نإ الإ اهبحاصب
 ءارقفلا نأ اهب رهجلا هجوو ى اهؤافخإو اهب رارسإلا زوجيف ى اهقحتسي ال

 الو تيملا كلذ لام ذخأي نم اهذخأي نأ هركذ هجوو « نوملعيف اهيف نووتسم
 ةاكزلا فالخ تارافكلا ذخأي نم اهذخأي نأ ةرافكلا ركذ هجوو ى هيربي

 ديزمل اهيف لضفيو ى مهنم ةيالولا لهأب صتخت لب ث ءاوس اهيلإ ءارقفلا سيلف
 نإف ى ينطعأ ىلوتم ريقف ينإ : كل لوقي نأ هل أيهتي الو نيدلا يف عفنلاو عرولا
 رهش ام ىلع هتددرل كلذ كل لاق ولف ى هل حدم ةيالولاب هسفن هرك ذ

 نم نمم هدصقي ددع نم كلذ وحن وأ نانثا وأ ) دحاو ا صخ الو (

 يطمي ام هيتأي نمل يطعي لب اهلك ةرافكلا هيطعي وأ همطعيف هدصقي نأب “سانلا
 زاج كلذب تيملا نذأ نإو“امل ءيجي نأهيلإ لسرب الو هيلإ اهلسري الو؛نيكسمل

 وأ ك بهنت ن ] فخ ل ولو ة هفىفحخ ىطعت ن أ زوجيف كلذ نم ( لك زوجو (

 مهيلإ مهماهس لاسرإب هقوف امو ادحاو اهب صخي نأو « اهقحتسي ال نم اهذخأب
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 برقألاو هد وبأ يفو ك ةفلخلا اذكو > هن وم نمو فراول ىطعت الو

 . ... ...... .. نالوق

 ص هقوف ام وأ دحاولا اهلك اهيطعي ناب وأ ى اهذخأل اوبنجيل مهيلإ لاسرإلا وأ

 ةفيلخلا كلذ يف ءاوسو ى لقأ وأ رثكأ وأ نانيكسم ذخأي ام هل ىطعي نأ وأ

 هلام نم ذفني نمو « موزل الب ذفنأ نمو ى ام هجوب ذافنإلا همزل نمو ى تيملاو
 وأ ى رهظلا ةالص ىلإ سمشلا عولط نم ةيطعلا أدببو ذخأيل وأ تيملا ىلع اعوطت

 . مويلا كلذ يف ءاطعأ نم ديعي“اليل سمشلا بورغ ىلإ رهظلا ةالص نم

 ذخاي الف ( ةفيلخلا اذكو ) ى اموزل ( هنومي نمو ثراول ىطعت الو )
 نم الو ة۔ةىلخلا طعي الو « رخآ اثراو طعي الو ؟ هشفنب ةرافكلا نم ثراو

 مدقتو « ثراو هنومي نمل الو هسفنل ةفيلخلا ذخأي الو « ةفيلخلا هطعي الو ط هنومب

 يفو ) اهنم ذخاي نأ ثراوال تيملا اهب ىصوأ اذإ :نالوق 2 حاضيإلا » مالك نم
 امزلم ناك ولو وهف امهدلو لام نم عزنلا ايهف اهنأ هدوبأل زاوجلا هجو ( هيوبأ

 يف اذه اجاتحا اذإ هلام نم عزنل اءاش ول اهنأل همزلت نم هر۔ةك نكل هقفنلاب

 نم لكألا بألل اضيأو عزنلا اهلف ؛اهدالوأ نيب لدعلا اهيلع نأب لوقلا ىلع مألا

 له هنأ برقألا يف ايههجو ( نالوق برقألاو) رقتفي مل ولو عافتنإلاو هدلو لام

 يف سيل وأ « ثراول ةيصو الو » اهب هل صوب مل ولو ةيصو هثاريمو ثراوك وه

 ى ىطعي الف هل ىصوأ نإ هنأ ثلاث لوقو ؟ ءاصيإ هل ىصوي هنآل ثراولا كح

 هيدلاول رضتحملا يصوي نأ لصألا نأ كلذو ى تيملا برقأ دارملاو ى يطعأ الإو

 يذلا برقألا ةيصو يقبو « ءاسنلا يف ثرإلا ةيآب خسن ثاريم كلذف براقالاو

 هدالوأو ثراولل زوجي هنأ لصاح ام ره دقو ‘ ثرإ يهف ةخوسنم ريغ ثريال

 اوناك وأ ى مهزحي مل ولو هدالوأو هجاوزأو ةفيلخلل و هيوبأو هنومي نمو هجاوزأو
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 نغلب ولو هتانب و هندن اجملو هلافطألو هل لجرل ىطعتو هدالوأ اهذخأو

 ء نالوق هيوبأ يفو ء ةدع يف نك ام نقلط ولو هجاوزأو « نهزحي م ام

 ذخأيو ىطمي وأ « هريغل وآ هسفنل ثراولا ذخأي هيويأو هنومب نمو الافطأ

 اهطعب ال : لاقف ضحمب ددشو ه صخ ر لا هذه دمعتي الو ىطمب وأ كلذك ةفيلخلا

 هذه يف ةرافكلاك اهلك ةيصولا عاونأو ى هزاح ولو هدالوأ نم غلب نم ةفيلخلا

 . لاوقألا

 هدالوأل الو هتجوزل الو هسفنل ائيش اهنم ةفيلخلا ذخاي ال : « ناويدلا » يفو
 ةثرو امأو “ نض مهاطعأ نإو ص هنع نجرحي مل ام تافلابلا هتانبل الو لافطألا
 مهيلإ هتني مل نإ ةفيلخلا وأ لوآلا ةثرو نم اوذخاي نأ مهل : لبقو ى الف لوألا
 هتجوز لثم هتقفن همزلت نم يطعيو هسفنب ذخأي نأ امأو ى لوألا تيملا لام

 ثمح كلذ هل زوجي الف هنع نجرمي مل يتاللا تافلابلا هتانبو لافطألاو هدالوأو

 ةفيلخلا دالوأ ثراولا ىطعي نأ لثم « زاجل مهاطعأ ولف : يأ ذافنإلا هيلإ عجر

 هل لح رل ىطعتو ) برقألا دالوأ يأ ( هدالوا اهنخايو ) سكملابو هرمأ الب
 هسفن لع ( نهزحي مل ام نفلب ولو هتانبو )هملسو همنكلبو( هنيناجنو هلافطأل و
 مص وأ كب وأ نج وأ غلبي ل نمم هلايع نم ًاموزل هنومي نم لكو هريغ وأ جيوزتلاب

 نإ ( نقلط ولو هجاوزأو ) مدملاك ناك وأ باغ وأ هنبا تام نإ هنبا دلوك

 مهيلع كلذ فرصيو ( ةدع يف نك ام ) ةعجرلا كلمي ناكو ايمجر قالطلا ناك

 لاسرإلا هجو ىلع ءاطعإلا ناك اذإو ى هايإ اهيطعي هنإف هتجوزل ذخأ ام الإ

 اهيلع قفني ناك نإ ( هيوبأ يفو ) "در اوبأ نإف مهربخأو مهلك ءالؤهل ذخأ

 اراصايهنأ نيوبآلا نع ذخألا هجو ( نالوق ) مهزجي مل نيذلا غتلبلا روكذلا هبنبو

 نإو « دلولا ىلع ءالعتسا نأش ايل نأ عنملا هجوو ى لافطألاك اهيلع قافنإلاب
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 اهتوم دعب وأ ةمصع نم ةجوز جورخ وأ لفط غولب دعب هذخأ ناب نإو
 هل يهف هل تنخأ نم لك : ليقو « هبتشا نإ طاتحيو ايهنع ذخأ ام در

 . ةلغ قفنتو

 رمملا لذرأ ىلإ نيدودرم نيمرمه وأ نعكبأ وأ نيئصأ وأ نينونجع هاوبأ ناك

 ناك وأ هدلو مدع نإ بآلاك نوكي دجلا اذك و « ايل ذخآلا هلف لفطلاك نيرئاص
 . مدملاك

 غولب دعب هذخا ناب ) ف ةدملا يف يتلا هتجوزل وأ لفطل اهذخأ ( نإو )
 يذ وأ نونجم اهذخأ وأ ( هتوم دعب وأ ةمصع نم ةجوز جورخ وا لفط
 وأ هيوبأل اهذخأ وأ“توملا دعب وأةفآلالاوزو ةقافإلا دعب اهذخأ هنأ نابف ةفآ

 ىلإ اهريغوأ(ايهنع ذخأ ام در ) ذخآلا لبق تام هل اهذخأ نم نأ نابف امهريغ
 هدعب وأ كلذ لبق ذخأ له ( هبتشا نإ ) درلاب ( طاتحيو ) ثراولا وأ ةفيلخلا

 لفطلا ةروص يفو “ تيملا ثراول هلام نم يطعيو اهاطعأ يذلل اهدرب نأب

 نوكت نأ اهبحاص هل حيبي وأ « هدنع نم لفطلل يطعيو “ اهاطعأ يذلل اهدرب
 . انلاب ذخألا نامز ناك ولو لفطلل

 ريغ يف وهو هل تذخأ هنأ نيبت ولو ( هل يوف هل تلخأ نم لك : ليقو )
 لممي ام اهيف لمعي هثراولف تام نإو ى هلف يبح نإف ى هيف نظ يذلا لاحلا

 هلع ىلوتسي ال نمم ٠ رغ وأ همحاصل اضنأ ناسنإلا اهذخ أ ولف ى هتكرت ق

 هل تذخأ نم اهلبقي مل نإ الإ هثراولف تام نإف ، هل تحص اهريغب الو ةقفنلاب
 كلذ يف ةرافكلا ريغو ىصوملا ىلع انيكسم تيطعأ درلا رسعت نإو ى درت اهنإف

 وأ ةرضاحلا ةنسلا ةلغ صخ ءاوسو « لخن وأ رجش ةلغ ( ةلغ قفنتو ) اهلثم هلك
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 اهؤانعوء كردت ىتح تكرت الإو س اهب ىصوأو تكردأ نإ اهسفنب

 هءارك جرخي هدلب ريغ يف ناك بح اذكو ى كلثلا نم : ليقو ى ابنم

 عييضتب ناف < بيعم اهيف يزجي الو ‘ فاوطلا ءانع اذكو < هنم
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 :ليقو ںاهنم كلثم رجزلا ءانع : ليق لاح لك ىلعف صخي مل وأ ةنس ةلغ اهعم داز

 اهريغ وأ ةرافكلل ( اهب ىصوأو تكردأ نإ اهسفنب ) بحلا يف اذك و ثلثلا نم
 : ليقو ى اهنم هيلإ جاتحت ام لكو اهلمحو اهمطق ةرجأو ى هدعب وأ كاردإلا لبق

 اهيقس وأ اهرجز ءانع (اهؤانعو كردت ىتح تكرت) كردت ( الإو ) ثلثلا نم
 هيلإ جاتحت ام عيمجو اهل حالص لك لعفو اهريبأتو اهلمحو اهمطقو ام هجوب
 كلذب هيف اياصولا عم صصاحت ثلثلا مت نإو ( ثلثلا نم : ليقو ى اهنم )
 جاتحي ام لكو هلمح و هداصح و هيفس ةرجأ ثلثلا نم وأ هنم جرخت (بح اذكو )

 ( ءءارك جرخي ) لمحلل جاتحاو هدلب يف ناك وأ ( هدلب ريغ يف ناك ) اذإف “هنلإ
 هيف وه يذلا دلبلا يف هقافنإ زاج نإو ى ثلثلا نم وأ ( هنم ) هيلإ جاتحي امو

 ص ثلثلا نم جاتحا ام اوطعأو اوءاش نإو ى ةرجألاب صقني الئل هيف قفنأ
 ريغو ةقفنو ةاوادم نم ةيصولا هيلإ جاتحت ام لك اذك و ( فاوطلا ءانع اذك و )
 ى متي ل ولو يقابلا قفنيف هب ىصوملا سفن نم :ليقو “ ثلثلا نم : ليق ى كلذ

 الإ بجاولا متي ال امو هب صوي مل ولو « هل عبت هيلإ جاتحي ام نأ : لوآلا هجو

 ذافنإ ةرجأ يف فالخلا مدقتو “ هب صوي م هنأ : يناثلا هجوو ى هلثم وهف هب

 اهريغ وأ ةاكزلل هب ىصوأ ام اذك و ةرافكلا يف يأ ( اهيف زجي الو ) ةيصولا

 نم (عييضتم ) بيع ( نإف بيعم ) بيعلا مدع هل طرشو عرشلا ه"د_ح امم

 لب عييضت الب بيع اذإو “ عيض نم ( نمض ) ايهنم وأ ةفيلخلا وأ ثراولا
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 .نالوق ؟ملاس هنم ىرتشيو عابي وأ كاذك قفني لهف تيملا ةايح نم نإو

 نيكاسم ةرشعب لكل ًاهوي الإ ه معطي مل نإو لفط يبرم برقتيو

 ةثالث : ليقو ، ةتس : ليقو ةعست : ليقو ى اموي رشع ينثا مايص وأ

 رثكأل دحاول ام هبزجي : ل.قو « نيكاسملا يف اذكو

 ى هنيع نإ بيعم هوذفنيف نابض الف مهل زئاجلاو « رخأ وأ بيعلا هيلإ عرسأ

 لمي م وأ هب ملع ( تيملا ةايح نم ) بسع (نإو) بيعم ريغ هب اورتشي وأ

 ' هنمث نم يأ ( هم ىرتشيو ) مهارد وأ ويناندب ( عابي وا كلذك قفني لهف )

 ةطوح هلا ىلإ ( برقتيو ) ملاس هسفن هب ىرتشي نأ زيجأو ( نالوق ؟ ملاس )
 ةتس مامت لبق وأ ةنسلا مامت لبق ىثنأ وأ ركذ لفط ى ناسنإ (لفط يبرم)
 ص رهشأ ةتس لبق لسغ نإ لسغ ولو ، سجنلا هيف لصألا نأ كلذو ى رهشأ
 ناك اقلطم هدعب وأ دلو نيح لسغ نإ : لقو ى ةنسلا لبق لسغ نإ : ليقو
 دعب وأ اقلطم هلسغ دعب ةراهطلا هيف لصألا ناك اذإ و « ةراهطلا هيف لصألا
 . موصلا وأ ماعطإلا مزلي مل لسغلا دعب ماعطإلا ناكو ةنسلا دعب وأ ةتسلا

 الب اليلق ائيش هيف ةدحاو ةرم ( اموي الإ ) هقسي وأ ( همعطي مل نإو )
 مهل ليكي وأ ى ةرافكلاك مهمعطي ( نيكاسم ةرشعب ) لفط ( لكل ) همف لسغ
 ى ةتس : ليقو ص ةعست ) مايص ( : ليقو 0 اموب رشع ينثا مايص وأ ) كلذك

 : ليقو ى ةتس : ليقو ى ةعست : ليق ى ( نيكاسملا يف اذكو 0 ةثالث : ليقو
 ص برقت اذه نأل ليكي وأ معطي ام دجو ولو مهدنع موصلا زوجيو ى ةثالث
 رئاسك ثنحلا ىلع [۔ايق ممطي ام دجو نإ موصي ال هنأ يدنع يذلاو

 م اصل لفل ةئام ىبر ولف ى ( رثكأل دحا ول ام هيزجي : ليقو ) “ تارافكلا

 لكل ال لاوقألا كلت بسحب رثكأ وأ نيكاسم ةثالث معطأ وآ مايأ ةثالث لثم
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 همزلي مل رهشأ ةتس دعب همعطأ نإف «دحاو عون هلك كلذ نأ ههجوو ى كلاذ لفط
 الإ همزلي الف ةنس متأ نإ الإ همزلي : ليقو ى هيف يف سجنلا نقيت نإ الإ ءيش

 : ليقو « رهشأ ةتس لبق سجنلا لفطلا يف لصألا : ليق هنأ كلذو ى هنقمت نإ
 : ليقو ى هيلع ءيش الف هاف لسغ همعطي نآ دارأ اذإ ناك نإو ى ةنسلا لبق

 نإ الإ همعطم ىلع ءيش الف دلو موي لسغ ول و « ةراهطلا هيف لصألاف لسغ اذإ
 لغطلا معطأ نم ءيش ةقدب هللا ىلإ برقتي : ليقو « هيف يف سجنلا ىأر

 دحاول هبزح : ليةو : ةخسن يفو > رم دقو ةريبك لعف وأ اسجن غلابلا وأ

 رثكأل دحاول ام هدزجي لصألا « بلقلا باب نم اهنأ اههجوو ى رثكأل هيزحي ام

 برعلا مالك يف دراو بلقلاو ى كلذ وحن وأ رثكأل هيزجي دحاول هيزجي ام وأ
 هلوبق يف اضيأ فلتخاو ‘ حوجرم هسايق نكلو ى هسايق يف فلتخم ءاحصفلا

 هلع عجشيو ةحالم مالكلا ثرو هنأل عقو انيأ اقلطم يك اكسلا هلبقف هدرو

 : ينيوزقلا بيطخلا لاق “ اقلطم يكاكسلا ريغ هدرو سبللا نتمأو ى ةغالبلا لاك

 يك اكسلا اهركذ يتلا ةحالملا درجم ربغ ينعي افيطل ارابتعا نمضت نإ هنأ قحلاو

 : ةيؤر لوقك لبق اقلطم بلقلل

 هءامس هذضرأ نول ناك هءاجرأ ه ٨عم . همهمو

 ظفل نوكيل كلذ ىلإ بلقف ع هضرأ نول هءامس نول ناك رهاظلا ىضتقف

 مل نإو ، ةربفلاب اهفصو يف ةغلابم ضرألل ةربغلا يف لصأ ءامسلا نوك مالكلا

 : نمسلاب هتقان فصي يماطقلا لوقك "در افيطل ارابتعا نمضتي

 اعامسلا نردفلاب تنيط اك اهيلع نمس ىرج نا املف

 اعاطتست نل نا نظن نحنو اهوذخأيل لاجرلا اهب ترمأ

 نيطلا عايسلاو ى رصقلا ندفلا نأل عايسلاب ندفلا تنبط اك رهاظلا ىضتقم و
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 ارابتعا هيف نا لاقي دقو ى رصقلاب نيطلا ال رصقلا نيطلاب نيطي امنإو ث نبتلا عم
 ،لصألا ةلزنمب راص نأ ىلإ ةرثكلاو مظعلا نم غلب دق عابسلا نأ هماهبإ وه افيطل

 مالك يف فيطللا رابتعالاو « ندفلا ىلإ ةبسنلاب عايسلاك هيلإ ةبسنلاب ندفلاو

 نع ًارجز ةعايجلل مزلي ام دحاولل مزلي نأ بسنألا نأ ىلإ ريشي نأ فنصلا
 : هلو بلقلا نمو ى دا رمي سبلو لسغ دعب الإ كلذ

 اعادولا كنم فقوم كير الو

 تضرع : مهلوقو ك كنم افقوم عادولا فقوم كي الو « رهاظلا ىضتقمو

 ء ةقانلا ىلع ءاملا وأ ضوحلا تضرع رهاظلا ىضتقم ءاملا ىلع وأ ضوحلا ىلع ةفانلا

 : مهلوقو ى ضرع ايف رايتخا هل نوكي يذلا وه هربغ هيلع ضرمي يذلا نأل
 يسأر تاخدأ رهاظلا ىضتقمو ‘ يعبصإ يف متاخلاو يسأر يف ةوسنلقلا تلخدأ

 متاخلاو ةوسنلقلل نافورظم سأرلاو عبصألا نأل متاخلا يف ي.بصإو ةوسنلقلا يف

 ى ةعامجو دعسلاو يرشخزلاو يكاكسلاو يرهوجلا كلذ رك ذ ى سكملا ال

 '١'ي رانلا ىلع اورفك نيذلا ضرعي" مويو ف : ىلاعت هلوق يرشخزلا هنم لعجو

 ىلع ضوحلا ضرمف : لاق ى ةيآلا يف بلف ال نأ : نابح يبأ ذيملت ىكبسلا ركذو

 سيل رانلا ىلع رافكلا ضرعو ث بولقم هيلع اهضرعو « هيف بلق ال ةقانلا
 هيف فرصتي عاتملاك مهيف ةفرصتم رانلاو مهل رايتخا ال نوروهقم مهنأل بولغم

 يف دوملا بصتنا ءازوجلا تعلط اذإ : مهل وق بلقلا نمو “ هيلع ضرعي نم

 ةثالثلا موجنلا ءازوجلاو ى دوملا يف ءابرحلا بصتنا رهاظلا ىضتقم ى ءابرحلا

 رصقو راهنلا لاط سمشلا هبف تناك يذلا روهشملا جربلا وأ ىموم ىصع ةامسملا

 ( ١ ) ١ ف اقح ال : ٢٠ ٠
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 اهلع "رذ ةلسلس يف مث » : ىلاعت هلوق يف بلعث لاقيو “ سوقلا سكع ليللا

 : يأ ى ةلسلس هيف اوكلسا : ىنعملا نأو ى بلقلا نم هنإ اه اعارذ نوُطْبس

 رادت لب هيف تلق ال نأ لمتحيو هربد نم اهوجرخأو هيف نم هيف اهولخدأ
 كو » :يأ '٢كاهانكلهأ ةيرق نم ؟ :هنمو ليق ى هيلع ةقلح لمجتو هيلع

 » اهلهأ انكلهأ ةيرق نم و « : لصالا نأ لمتحمو ى » انكلهأ ةيرق لهأ نم

 ربخلاب ءيج ةيرق الإ نيفياضتملا نم قبي ملف ةيرقل فاضملا فذح امل هنأ لمتحيو

 اند مش « : ىلاهت هلوقو «» مهانكلهأ ال اهانكلمهأ » : لىقف ى اهف اقبط

 لامجالل ليصفت ىلدت نإ بلق ال نأ لمتحمو « اندف ىلدت مث :يأ ."ىدنف

 اذام رظناف مهنع “لوت مث : ط : ىلاعت هلوقو ى وندلا ةدايز هب دارملا وأ ى اند يف

 ص بلق ال نأ لمتحيو « مهنع “لوتف نوعجرب اذام رظنا : يأ '١٠ه نومجري

 رظناف ؛ كل عمسبب هنولوقي ام نوكيل مهنم برقي ناكم ىلإ مهنع لوت مث : يأ

 كءابنآلانع اومعف :ىنعملا نأء'٢)هءابنألا مهيلع تيمعفإ» يف:ليقو“نوعجري اذام

 ىلع ةءارق يف .4 ىحلا الإ للا ىلع لوقأ ال نأ ىلع قيقحإ» : ىلامت هللا لاقو

 قيقح عفان نع هأرقت اك لصألاو ى لوقأ ال نأ ىلع ى قيقح انأ : يأ ى ءاي الب

 4 صيرح ىنعم قيقح نمض : ليقو ؛ قحلا الإ لا ىلع لوقأ ال نأ ىلع

 ءونتل : يأ '١اه ةبصملاب ءونتل هحتافم نا ام » : ىلاعت هللا لاقو ى هف بلق

 : يأ ى ةزمهلاك ةيدعتلل ءابلا : ليقو ى ةلقاثتم اهب ضهنت : يأ ى اهب ةبصعلا
 اهلعجت : يأ ةبصملا بصنو ءاي اهدعب نونلا رسك و ءاتلا مضب ةبصعلا ءيننتل

 )١( ةقاحلا : ٣٢ )٢ ( فارعألا : ٤

 ه : مجنلا (ء) ) ٤( لمنلا : ٨
 ) ٥ ( :صصقلا ٦٦ )٦( فارعألا : ١٠٠

 )٧( صصقلا : ٦ ٧
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 ةيبرتل ماعطإب رضتحم يصويو

 : ناسح لاقو “ بلق الف ةلقاثتم ضهنت

 ءامو لسع اهجازم نوكي ساو تيب نم ةئيبس ناك

 عبات ىنعملاو ‘ سكعلا لصألا نإف ءامو لسع عفرو جازملا بصن ةياور يف

 ىلع جازملا بصن نوك زوجيو « ةفرعملا نع ةركنلاب رابخإلا لصألاو كلذل
 ءاقلطم وأ برشلل ةارتشملا رخلا ةئيبسلاو ث ءامو لسع اهجازم يف نوكي ىنعم

 : رعاشلا لاقو

 امدقت نإ كبيهتي الف ةدجن يف تيقال تنأ نإف

 ى برحلا ةدش ةدجنلاو « مادقإلا فخت ال لصألاو « مادقإلا كفخي ال : يأ

 : لبقم نبا لاقو ى كلذل لباق تيبلاو عزفلاو لوهلا ىلعو لاتقلا ىلع قلطتو

 رحسلاب ءادصألا تبواجت ذإ = اهبكرأ تاموملا ينبيهت الو

 وهو ، ادص عمج ءادصألاو ى ةزاقملا ةاموملاو ى تاموملا بىهتأ ال لصألاو

 : لاقو ى موبلا ركذ وأ زفقيو ليللاب رفصي رئاط انه

 ليقاسملا روقلاب عفلت دقو

 ص بارسلا لئاوأ : ليقاسملاو « ةراق دحاولاو رافصلا لابجلا : روقلا

 : درولا نب ةورع لاقو ع ليقاسملاب روقلا عفلت دقو لصألاو « لمتشا : عفلتو
 قمطأ ام الإ كوللع امو ىلامو يسفن هسفنب تيدف

 اذك و اذكب ىصوأ نإو ى ملعأ هللاو يلامو يسفنب هسفن تيدف لصألاو
 يصويو ) تارافكلا هيلع قفني نم ىلع كلذ قفنيو ى زئاجف دالوألا ةيبرتل

 ةيبرت ) لجأ ( ل ) رم ام وأ ةثالث وأ نيكاسم ةرشع ماعطإ ( ماعطإب رضتح
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 ةظلغمب ,صوم نع قتع زاجو 4 موص رذن هملع نم اذكو 4 موصب ال

 نإو عون لك نم ءاطعإ ةدحاو يف زاجو « معطأ الإو ةعاطتسا عم
 صخرو ٤ عاص يف ال ماعطإب

 لكل نيكسم ماعطإلاب يصوي ( موص رذن هيلع نم اذكو ) اهلجأل ( موصي ال
 موصب يصوي : ليةو ى ليكلا وأ آروطفو اروحسو ًاءادغو اءاشع هرذن موب
 مهطأ رذن يف نيبعالل اذك هنع مهطي نأ ىصوأ نإو ‘ ثراولا موصيو رذنلا

 لتقلا ةرافكب ىصوأ نإو ى ةلمجلا لهأ نم ةيالولا يف سيگ نمو “ نوملسملا هنع

 ؛ غلبي ىتح مهلام نم هوقفنأ و زاج الفط اوقتعأ نإو ى ةنمؤم ةبقر هنع اوقتعأ

 الو اوموصي الف قتعلا اوعيطتسي مل نإف ى هلام نمف كلذب تيملا مهاصوأ نإو
 . نومهطب : لبق دقو ى اومعطي

 ليكلاو ماعطإلا زوجي اك ( ةعاطتسا عم ةظلغممب صوم نع قتع زاجو )
 نع زارتحالا دارملاو “ (معطأ) قتعلا ثراولا عطتسي (الإو) نوموصي الو

 ديقو ، قتعلا اوعيطتسي مل نإ الإ نوليكي الو نومعطي ال : ليقو « موصلا

 يذلا بلاغلا نأل « زارتحا ال بلاغلا ىلع يرج فنصملا مالك يف ةعاطتسالا
 مهومعطأ نيذلا نأ نيبت نإو ى أزجأل قتعاف نياد ولف الإو عيطتسملا وه قتعي

 . ماعطإلا اوداعو اونمض يزجي ال نم وأ نوك رشم وأ دسع

 ةتسلا بوبحلا نم ( عون لك نم ءاطعإ ةدحاو ) ةرافك (يف) ولو ( زاجو)
 معطي وأ ارمت نيكاسملا ضب و ى ارب نيكاسملا ضعب يطمي نأ نم (ماعطإب نإو)
 نيدم وأ (عاص) مامتإ (يف) عاونأ وأ نيعون ءاطعإ (ال) ارمت مهضعبو ارب مهضعب
 ص آرمت آ"دم هيطمي نأ لثم انيكسم يطعي ام بسحب فك و نيدم وأ ةثالث وأ

 نيدم وأ ؤ ايز ًادمو ارب ادم وأ ى اتلس ًادمو ى ةرذ ًادمو ‘ ريعش دمو

 ةدح ىلع دحاو لك لزعب كلذ يف (صتخرو) ًآريمش ًادمو اتلس وأ ةرذ
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 وسكي ال اذكو ء ةدحاو يف اصعب معطيو ضعبل لاتكي الو طلخب ال

 هيلاوم ىلعو هينب دالوأ ىلع دج اهذخأي و صخرو ،لاتكيو وأ معطي و

 صخرو « هدنع اوناكنإ مهيلو ال مهيلع ةدعاقو ىماتي ةفيلخو راغصلا

 لكأي ال عيضرل نإو ذخؤتو

 نكل امعطم اضيأ طلخلا عم ىمسي هنآل طلخب يدنع زوجيو ى ( طلخب ال )

 ( يف اضعب معطيو “ ضعبل لاتكي الو ) اريمش مكو ارب مك هل نيبتيل آلوأ زيمي

 اضعب وكيال (وأ) اضعب (معطيو) اضعب ( وسكي ال اذكو ى ةدحاو ) ةرافك
 نآل ضعبل ليكيو اضعب معطيو اضعب وسكي ال اذك و ‘ ضعبل (لاتكيو)
 . ةدحاو ةرافك يف اهيعون وأ ةرافكلا عاونأ نيب عمج كلذ

 مهنيب نم تام نإ اولفس نإو ى ( هينب دالوأ ىلع دج اهنخايو صخرو )
 يلاومو هدالوأ يلاوم ىلع ذخايو « مدملاك ناك وأ هقفني ناك وأ ءابآلا نم هنيبو

 مدملاك اوناك وأ مهتقفن هتمزل وأ ى الافطأ مهكالمو الافطأ اوناك اذإ هينب دالوأ

 اهذخايو ى هطيقل ىلع طقتلملاو ( راغصلا هيلاوم ىلع ) ناسنإلا اهذخأي (و)
 ( مهيلع ةدعاقو ىماتي ةفيلخ ) اهذخأي (و) طلتخملا وأ كرتشملا ىلع ءابآلا دحأ

 ةدعاقلا مهمأو مهتفيلخ ىماتيلا ىلع اهذخأي يأ « ردقملا ذخأيو ةدعاق هعزانت
 . مهقفني ( هدنع اوناك نإ ) و ( مهتيلو ال ) مهيلع

 زوجيو ى هلك كلذ يف متيلاك نونجملاو ى مهقفني هدنع اوناك نإ (صخ رو)

 ابنج وأ مهيلإ ابيرق مهل ذخاي نأ محل اومأ نم ولو مهقفني وأ مهب ماق نم لكل
 لصألا وه كلذف الإو ‘ ذخألاب مهيلع هكح تبثي هنأل ةصخر هامس «مهنع

 ( لكاي ال عيضرل نإو ذخؤتو ) هنم هقفنأو هل هلبقل ةبه دحأ هاطعأ ول ذإ
 ذخؤي ال : ليقو ‘ نهدلاك هحلاصم نم هربغ وأ هسابل يف فرصت وأ هل زرحتف
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 1 اقلطم صخرو ‘ مهتقفن همزلت م نإ راغصلا هملاومل ةفلخ اهذخأن و

 اهذخآ قدصيو مهتغلب نإ زاجو « لايمألا جراخ ناك نمل ذخؤت الو

 ‘ اقلطم قيدصت عم صخرو 1 انيمأ ناكنإ مهددع ف هلامعل ةفالخب نإو

 رخآ ةفيلخ وأ ثراو نم ةبصولا ةفيلخ يأ ( ةفيلخ اهذخايو ) عبضرلل
 مهدلوف مهءابآ هريغ وأ وه قتعأ وأ ‘ هريغ وأ وه مهقتعأ ( راغصلا هيلاومل )

 مهيلع قفني ام مهل ناك نأب ( مهتقفن همزلت مل نإ ) ارارحأ اوناك نأ دعب مهءابآ

 مهتقفن هتمزل ولو (اقلطم) مهل ذخأي نأ (صخرو) ص مهريغ هتقفن تمزل وأ
 هل ذخؤت : ليقو « ةزوحلا يف ناك ولو ( لايمألا جراخ ناك نمل ذخؤت الو )

 مهريغ نم وأ هلايع نم وهو لايمألا فلخ ناك نمل ذخأ ءاوسو ى اهيف ناك نإ

 نإ امأو ى بئاغلا عفن عفنلل ديرم ذخألا ناك اذإ كلذو ى فالخلا اذه ىلع
 . رومأملاو لبك ولا اذك و « ءالؤهل ذخآلا هل زوجيف اديس وأ ةفيلخ ناك

 مهتلصوف مهيلإ تلسرأ نأب مهتغلب نإ أزجأ : يأ ى (مهتفلب نإ زاجو)
 ص هديب تناك نم وأ ىتح يف مهنع اهيضقي نم اولك و وأ اهوذخأف اهوؤاج وأ

 هل ذخأي نمل وأ هل اهذخأي نأ بئاغ ةفيلخل ءاملعلا ضعب دنعو يدنع زوجيو

 كلذ سيلو هرماوأ هلك و نمل زوجي اذك و « بئاغلا حلاصم يف اهفرصيو بئاغلا

 اهوؤبخ امنإو ى هل لوصو ةفالخلا وحنب هنع بان نم الوصو نأل بئاغل اهل اثبخ

 هوركم كلذف هيلع امئاق سيل نم هل اهزرحي وأ “اهقرفي نم هل اهزرحي نأ بئاغل

 ةرامإ وأ ةلاكو وأ ( ةفالخم نإو اهذخآ قدصيو ) تأزجأ هتلصو نإو ى ادج

 : فلختسا نم لايعو هسفن لايعك هل ذخاي نم لايع يأ (هلايعل) باستحا وأ
 يف ) هفلختسا وأ ى هل اهضبقب هرماوأ هلك و نم سفن وأ هل تبستحا وأ هيلع

 ولو ( اقلطم ) هل ( قيدصت عم ) هئاطعإ يف ( صخرو « انيمأ ناك نإ مهددع

 نيمأب : ليقو « انيغأ ناك ولو نينيمأ ةداهشب الإ قدصي ال : ليقو « نيمأ ربغ
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 ةفيلخو تيملا لفط فالختسا زاوج يفو 4 اضيأ هعم قتعم انأ : لئاق يفو

 . . { هتجوزو هدبع زاجو « نالوق اهذخأ ىلع هتيصو

 . رومأم وأ ليك و وأ ةفيلخ ينإ :لاق اذإ فالخلا اذك و « دحاو

 ؛قوتعم:ةخسن يفو ءاتلا حتفب ( قتعم انأ :لئاق ) ءاطعإ (يف)صخ ر (و)

 يفو ي رقتفا دق :لئاق ءاطعإ يفو ى هيدعت ةغل ىلع يثالثلا قتع لوعفم مسا وهو
 الإ ال : ليقو 0 (اضيا) قيدصتلا عم يأ (هعم) تدسأ دق : لئاق ءاطعإ

 ةفيلخو تيملا لفط فدلختسا زاوج يفو ) نيمأ زيجأ و ى نينيمأ ةداهشب

 نأ سأي الف ايمل تسيل ةرافكلا نأل زاوجلا ص ( نالوق ى اهذخأ ىلع هتيصو

 الإ حص هل ذخأ نإ ينعي « هل اذخأي نأ امهرمأي وأ اهلك وي وأ دحأ اهفلختسي
 ى هلثم وأ هئانع نم رثكأب هعفني نأ الإ هريغ لفط مادختسا هل لحي ال هنأ

 اذخآ نوكي الف يطعي يذلا وه ةفيلخلاو؛يصوملا عاتمنم عانمك يصلا نألعنملاو

 ناسنإل ءيش ىلع عضوملا وأ ءانإلا لاتشا نأ ىلع ينبم زاوجلا لوقو “ ايطعم

 عضوم يف هل كلذ زاح دق هنأ دب ال ةفيلخلاو « ناسنإلا كلذ نم اضبق نوكي

 زاحو يأ (هتجوزو هدبع زاجو) < هنمعي ل مأ ذخأي يذلا هل هنع ءانإ وأ

 نأ زوجي : «ناويدلا» يفو ى ذخأ ىلع هثراوو هتجوزو تيملا دبع فالختسا

 ذخأ امو > دحأ هل كمأ نإ كسمي نأ ردق ال ابص ولو هاتأ نم عمج يطعي

 ص مهنذإ ريغب هجئاوح يف هفرصي نأ هلو“هل وهف تارافكلا نم هلايع ىلع لجرلا

 ديبعلاو ءاينغألا ىطعأ نإو ى هنم هيلع ةعبابت الف اهنم لكأي نأ لبق تام نمو
 نإو « هنم وأ هلثم ةدر فلت نإو ع كلذ مهنم ةدر كلذ هل نيبتف نيك رملاو

 هنيعب تارافكلا يف يزجي ال امب وأ تارافكلا يف هنيعب قفني نأ رانيدب ىصوأ
 : ليقو يأ ث يزجي ام هب نورتشي نكلو مهل زجي مل اومهف نإو ى اولعفي الف

 لك ذفني : لاق نم لوقو ى ةميقلاب ةرافكلا ءاطعإ زيجع لوق وهو “ يزجي
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 نيكسم كاسمإ ثراولو ، كلذب رمآلا ناكم وأ ءاعو يف اهلعج زوجو

 هءاطعإ اهتفيلخل وأ هلو « هثروم تارافك ذفنت ىتح عاص موي لك هيطعي

 اهنم لك نم عاص دحاول يطعي نأ اياصو نع ةفيلخلو س هموي يف اهذخأل
 اهطلخ مل نإ موي يف

 . ةيصعم نكي مل اذإ هيزجي ال امم تيملا هب ىصوأ ام
 ديرم يطعي نأ كلذو « (كلذب رمآلا ناكم وأ ءاعو يف اهلعج زوجو)

 يطمي نمل وأ امهريغ وأ ةفيلخ وأ ثراو نم اهنفني نمل ءاعو ةرافكلا ذخأ

 كئاعويف يل عض : هل لوقي وأ ى هيف يل عض : هل لوقيو ى هربغ وأ هسفن ةرافك

 ءاعولا : لوقي نم لوق اذهو ى اذك ناكم يف يل عض : هل لوقي وأ ى اذه

 اذإ ناكملا اذك و ى هنيع اذإ هيف عضولاب قحلا بحاص رمأ اذإ اضبق نوكي ال

 ةرافك ذفنملو امهريغلو ةفيلخلو (ثراول) زوج (و) هيف عضولاب رمأو هنيع
 وأ ( هيطعي ) اهقوف ام وأ نينيكسم وأ ( نيكسم كاسمإ ) هسفنل اك هريغ
 لكل يزجي ام وأ ةثالث وأ نيدم وأ ) اعاص موب لك ) مهيطعي وأ اهيطعي

 تارافك يف اك موي لك كلذ نيكسم لك يطعي « ةمدقتملا لاوقألا ىلع نيكسم
 اذك و ى لقأ وأ ناترافك وأ ةرافك وأ ( هثروم تارلفك ذفنت ىتح ) هسفن

 نمم هريغ اذك و « ةيصولا ةفيلخ يأ ( اهتفيلخل وأ هل ) زوج (و) ماعطإلا يف
 نم وأ : ضعب لاق ى ىرخأ ةرافك نم ( همو يف اهذخأل هءاطعإ ) ذافنإلا هل

 نع ةفيلخل ) زوج (و) رخآ ناسنإ ةرافك نم وأ طلغلا رذحيو ةرافكلا كلت

 نم يأ ( اهنم لك نم ) نيكسمل يطعي ام وأ ( اعاص دحاول يطعي نأ اياصو
 ةرم مويلا يف نيكسملا ىطعأ اهطلخ نإو ، ( اهطلخي مل نإ موي يف ) اياصولا
 نإو ى نمضو هيزجي الف رثكأ وأ نانيكسم ذخأي ام هاطعأ نإو ى ةدحاو

 . نينيكسم يطعي ام دحاول لوق ىلع يطعي نأ هلف طلخلا ىف هل اونذأ
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 ىلع نمضو « رثكأ لئاسملا يف عنملاو « مهنذإ الب سان اياصو هطلخ يفو

 فورعم عنصل ال نويد ءاضقل اهذخأ زاجو « هنودب اهطلخ نإ اذه

 ينغ ةجوز اذكو س هيف صخرو ى هسكعال اينغ هوبأ ولو اهذخاألو

 ع امطق زاج اونذأ نإ ( مهنذإ الب سان اياصو هطلخ يف ) صخر (و)
 ءاعو وأ ناكم يف اهلعج اوعنم رثكألا نأ ينعي « ( رثكأ لناممملا يف عنملاو )

 اهذخأل ءاطعإ و ناترافكلا وأ ةرافكلا وأ تارافكلا متت ىتح نيكسم كاسمإو

 اهطلخ نإ ) عنملاب لوقلا اذه (اذه ىلع نمضو ) نذإ الب اياصولا طلخو هموب يف

 اودر اوؤاش نإف ى هقافنإ مهيزجي الو قفنأ ام مهل درب نذإلا نود يأ ( هنودب

 يأ ( اهتخأ زاجو ) 0 هيزجي : ليقو ى قفنأ ام هسفنل هيزحي الو قفنأ و هل

 نويدو قولخلا نويد (نويد ءاضقل ) ءارقفلل وه ام لك اذك و « تارافكلا ذخأ

 نإ الإ راجو محر ةلصو ( فورعم عنصل ال ) جحلاو ةرافكلاو ةاكزلاك قلاخلا

 هنأل زاج : لاق امنإو « نويدلا رئاسك وهف هب فوي ملو راج وأ محرل ىقح همزل
 نأ هلع قيضي الو :«ناويدلا» نم سيلفتلا باب يف اولاق « كلذل ذخآلا بجي ال
 . ها دارأ نإ اهذخأي نأ هل زوجيو“نوبدلانم هبلع ام اهب يضقبل قوقحلا ذخأي

 مل نإ هسفن نع هزجي مل ( اينغ هوبأ ) ناك (ولو اهنخأل) اهذخأ زاج ( و)
 نأ وهو هسكع زوجي ال يأ ( هسكع ال ) هتمزل ولو زيجأو ى هتقفن هابأ مزلت

 ىلع اينغ ناك ولو هنبا لام ىلع ىوقي بآلا نآل ينغ هنبا يذلا بآلا اهذخأي

 (هيف صخ رو) نالاك تنبلاو ١6)هنبا هنبا لام ناكف ريقف وهو فيكف ى رم ام
 اهذخأت ال ( ينغ ةجوز اذكو ) ، هدلوو دلاولا ىتح هلامب قحأ الك نأ ىلع ءانبا
 ةاكزلا اذك و ى ينغ هنومي نم لك اهذخأي نأ صخرو ى اهذخأت نأ صخرو
 امأو ى هيلع نيد الو ةلماك هتقفنب قفني يذلا لصتا اذإ فالخلا امنإو ‘ قوقحلاو

 )١( لصالا يف اذك .
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 الو « هنيعب قفنأ اهنم هجو يف لعجي نأ نوزوم وأ ليكمي ىصوأ نإو

 هسفنل ثراولا هكسمو ، هيزجي : ليقو ، هروضحو همايق عم هريغ يزجي

 دصحو هثرح نإ نيعم ,بح نم هب ىصوأ يذلا ليكلا الإ همزلي الو

 . تيملا ةيصول حلاص لك زوجو ، ةجاح يف هفرص وأ آريثك هنم

 هل فصني نم دجي ملو هقافنا نم عنتماو اينغ هتقفن تمزل امم اهريغ وأ ةجوز
 هطمي ال ناك نإ اذك و ى لام هل نكي مل اذإ ةرافكلاو ةاكزلا ذخأي هنإف هنم

 ةاكزلاو تارافكلا نم ذخأي نأ هل نإف هيزجت الو اهلك هيطعي وأ اهلك هتقفن

 قلاخلا نويد هيلع نكلو ى اهريغو ةجوزك ينغ هنومي نم اذك و « يفكي ام
 نأل اهيضقي ىتح كلذ نم ذخأي نأ هل نإف اهافو هدنع دجي الو قولخلا وأ
 ى شارفلا رانيدك كلذك تارافكلا عاونأو مهتةفن همزلت يذلا مزلت ال مهنويد

 (اهنم هجو يف لعجي نأ نوزوم وأ ليكمب ىصوأ نإو) ءارقفلل وه ام لك اذك و
 يأ ( همايق عم هريغ يزجي الو ى هنيعب قفنأ ) اهريغ اذك و « تارافكلا نم
 ك اونمضو اوداعأ هريغ اوقفنأ نإف ى هنم دوجأ ناك ولو (هروضحو) هدوجو

 ثراولا هكسمي ) اذه ىلع (و) يصوملا يأ ( هيزجي : ليقو ) ى ةفيلخلا اذك و
 دصحو هثرح نإ نيعم بح نم هب ىصوأ يذلا ليكلا الإ همزلي الو هفنل
 هفرص يف هحير وأ ءالغلاب داز ام هيلع امو ( هتجاح يف هفرص وأ اريثك هنم

 بلطك ( تيملا ةيصول حلاص لك زوجو ) ثراولل نوكي ثرحلاب دئازلاو
 اورتخأ ولف ى هل حلصي اهبف هعسع بئاغلا لامو بئاغ هنأل هتارافكل صخ رلا

 اهدوجوم عاض نإ نكل ى زاج صخ رلاب ةيصولل ءافو اودجيل بوبحلا ءارش

 . اياصولا باتك ىهتنا ى ملعأ هللاو هونمض
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 رشع يناثلا ءزجلا تايوتحم

 لينلا حرش نم

 ةبحلا ف رشع سماخلا باتكلا

 اوداهت : قلع هلوقل موق نيب يداهتلا بدن" : لصف
 دالوألا ةيطع يف ةلادعلا يف : باب

 هدلو لام نم دلاولل ابف : لصف

 سفن بيط ريغ نم ةبهلا يف : باب
 عفانلا ةبه يف : باب

 ةيراملا يف : لصف

 ملسملا لام ظفح يف : باب
 هذخأ لحي امو كورتملا يف : باب

 هذخأ لح ايف : رخآ باب

 ذخؤي ايف : رخآ باب
 سانلا لام نم هب عافتنالا زوجي ايف : رخآ باب

 عافتنالا يف حابي ال امو حابي ايف : باب
 ليدنمب مفو دي حسم مهل زاج : لصف

 س ٠ ٤ ٨ -

٣ 

٥٦ 

٦٨ 

٧٧ 

٠٠ ١ 

١١٢ 

١٦ 

١٨٣ 

١٥ 

٢١٩ 

٢٢` 

٢٣٧ 

٢٤٥



 خلا فلت نم اهبرل اهظفح و منغ ةلاض ذخأ بجو : ةمتاخ

 رشع سداسلا باتكلا

 اياصولا ف

 ء اصيإل ا بوجو ي : باب

 خلا يصوي نأ لجرلا دارأ اذإ : لصف

 : لصف
 زوجت ال نهو هتيصو زوجت نم : باب

 ةيصولا هب زوجت ابف : باب
 هل زوجت ال نمو ةمصولا هل زوجت نميف : لصف

 برقألا ةيصو يف : باب
 هنم اهثلث در برقأللف اينجأ اهب صخ نإ : لصف

 ثلثلا نم جرخي امو لكلا نم جرحي ايف : باب
 طايتحالا يف : باب

 هلا ليبس يفو رجآلا يف ةيصولا يف : باي
 جحلاب ةيصولا يف : باب

 خلا هنع جحلاب ةيصولا يف : باب
 هالصم نم وأ هرعق نم وأ هتيب نم عفدت له : لصف

 هريغ ةرجح" ذخأي ال نأ لئاقل يغبني : لصف

 قتعلاب ةيصولا يف : باب
 هضرم ىف قتعأ ام زاج : لصف

 ريبدتلا يف : باي
 ريبدتلا ظافل أ ف : لصف
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 باب

 : باب

 باإب
 باب

 : باب
 باب هتيصو نم ددمتم وأ اذك نم جرخم ءيشب ءاصبإلا ف :

 : باب

 مهثروم ةيصو يف ةثرولا ىلع ةجح نوكي ابف :
 خلا هنم مولعم مس وأ دحأل هلام نم رطشب ىصوأ نإ : لصف

 موصلاو ةاكزلاو ةالصلاب ةيصولا يف

 ةيصولا يف عوجرلا يف :
 كلذ ريغو ةمصرولا ىلع ةداهشلا ف :

 ةيصولا نامض يف

 هعييضتو هب ىصوملا نامض يف
 خلا نمثلا ذخأو هب ىصوملا ةفيلخلا عاب نإ : لصف
 خلا ثراولا دححو دوهشلا تام نإ نمض : لصف

 ةيصولا ذافنإ يف : باب
 ةمصولا ىلع فالختسالا ف : باب

 ةفيلخلا عوزن يف : باي
 اضيأ ةفال__+{ا يف : باب

 باب
 باب

 خلا ثلثلا هعسو دق : هتفيلخ لاقو ءيشب ىصوأ نإ : لصف

 امولعم اددع اهنمفنص لكل لعحف اهل اذك و اذكب ىصوأ نإ :لصف

 ةفالخلا نم جورخلا يف :
 بآلا ةفيلخ جرخ نإ مهفالختسا لطب :

 مألا دوعقو اضيأ ١ عزقلاو فالختسالا ق ! باب

 , قسفرلاو كيرشلا لام ظفح يق : باب

 تاراتفكللا ف : ةمتاخ
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