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 ر ) س ك 7 ل 1 ٤ س هم )

 ةدح ۔٧٢١١ ب.ص

 ةيوسلا ةيبهَملا ةكلملا

 :تنك ع نبللے زرخ
 ما٢٧٩ ۔ ھ٢٩٣١ ةيناشلا ةعبطلا

م١ا٥٨٩ - ه١ا٥٠٤ ةنلاخلا ةعبطلا



 لتيلملارافشرريتللشاتك
 يلات

 هننارمع .ينيم زملابع بزلا ريض ريتب
 .ھ٣٢٢١ تت ىزتتملا

  
 ةمزتَملاماَمرن'فيلأت

 شيفطأ_زسول نزح
 هتلاهحعحَر

 رشَعنذلاثلا رلا

 ر راك إلا ةبتلع

77 ا ةتيملا ةكلا



رتتحرلانلا لضت



 ى ك احلا اذك و“هنأشب قلعتي امو هطورش بادآ نايب دارملاو « كح ممج وه

 ص ةزمهلا رسكب ماكحإلا نم كحلا ةدامو يضاقلاو ةفيلخلا مك املا ظفل لوانتيو

 يفو ى هيفن وأ ءيدلا تابثإ :ةفل مكحلاو ى بيعلا نم هعنمو ءيشلا ناقتإ وهو

 قلعتملا ىلاعت هللا باطخ : هقفلا لوصأ يفو ‘ فنصملا مالك يف يتأي ام : هقفلا

 هرمأ :هللا باطخو “ريمختلا وأ ءاضتقالاب فلكم هنأ ثمح نم “نيفلكملا لاعفأب
 رسن" مويو ط :ىلامت هلوق لثم مهلعفب قلمتي ل ام نيفلكملا لعفب جرخ و ى هيهنو



 «'١٬ي.يش لك قلاخ وه الإ هلإ ال للا “'") « م انقلخ دقلو » )‘١'“ ي لابجلا
 ك ترادا ل او ك فلكملا تاذو ك دوحولا بحاولا تاذب قلعت ام كلذ وحنو

 . ملعأ هللاو “هلاعفأ و كلذ تافصو ى اهريغو

 ى ةقاطلا ردق ىلع نامز لك يف نابجاو ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألاو

 ال ام الإ “ ةمأ ولو ركنم وأ فورعم كلذ نأب ملاع فلكم لك ىلع ةيافك ضرف

 هيهن هيلع بجي هلعفي افلكم ىأر نم نإف ى هكرش وأ هلعاف رفك ةفرعم يف عسوي

 ركنم نع يهن لكو ى هيهن مدمب رفكيو 0 هكيرشت وأ هريفكت مدعب رقكيف
 نيمصاختملا نيب مكحلاو ركنملا نع يهن بجاولا فورعملاب رمألاو كفورممي رمأ

 يهنلاو رمألا ىلع ةلدألا نمو ى ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمآلا باب نم
 هلوقو “ ') طسقلاب نيما“وق اونوك اونمآ نيذلا اأاي» : ىللمت هلوق

 باتكلا كيلإ انلزنأ اتإ » : ىلاعت هلوقو ى 'ث) « اورفك نيذلا نملا ل : ىلامت

 هلوقو ى )٧' ي هلا لزنأ امب مهنيب 'كحا نأو ) : لاقو ةيآلا 2 '`» ي ىحلاب ٠
 ء‘٨)ي لدملاب رمأي للا نإ » :ىلاعت هلوقو “ ' يفبت يتلا اولتاقف ل : ىنامت

 . تايآلا

 )١() فهكلا ةروس : ٧

 . ١١ : فارعالا ةروس ( ٢)

 ؟ : ماعنألا ةروس ()

 . ١٣٥ : ءاسنلا ةروس (: )

 . ٧٨ : ةدئاملا ةروس )٠)

 ١ .ه : ءاسنلا ةروس )٦١(

 . ٤٩ : ةدئاملا ةروس )٧)

 . ٩ : تارجحلا ةروس )٨(
 ٠ ٩ : لحنلا ةروس )٩(



 كيلع هلا نطلسيل وأ ركنملا نع اوهناو فورعملاب اورما » : للع هلوقو

 ى ثيداحألا نم كلذ وحنو .ى .ي. مل باحتسي الف راخ اوعدىف را رمش :أ

 نم نادنج ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا ه : قلع هيلإ عوفرم رثأ يفو
 ركب يبأ نعو ى )١' « هلا هلذخ ايملذخ نمو ى هللا هرصن امهرصن نمف “-هللا دونج

 يهنلاو رمآلا عاطتسا نمو “باقعب هللامهمع الإ داهجلا موق كرت ام :هنع هللا يغر

 مل نمو “ هبلقو هديب لعف هناسلب عطتسي مل نمو “ لعفيلف هبلقو هديو هناسلب
 هللا لوسر لاق ى هبلقب لمعف ايهب عطتسي مل نمو ى هبلقو هناسلب لمف هديب عطتسي

 : لاق ؟ هللا لوسر اي وه امو : لبقف ؟ ءايحألا تيم ىلع مك_لدأ الأ » : نلع

 دبلا يلي نأ يغبنيو ى "! « هبلقب الو هناسلب الو هديب ركنملا ركني ل نم
 رمأ وأ ءايلعلا ديلا رمأ يلو نإو “ ةماعلل بلقلا ىقبيف ءايلعلا ناسللاو ءارمالا
 نإو ث ضرفلا طقسو كلذ ًأزجأ ةماملا دملا رمأ وأ ناطلسلا وأ ةماملا ناسللا

 كرت نإ اذك و ى ةماع وأ ناطلس نم هريغ نع ضرفلا طقسي مل رمآلا ماملا كرت
 ةما_قإ اهيلع لب ةماعلاو ملاملا ىلع ضرفلا طقسي مل ةردقلا عم ديلا رمأ ناطلسلا

 . مامإلاب صتخي ام الإ ةعامج ولو دودحلا جارخإ يلي نم وأ ةردقلا عم مامإ

 برصيو هلهأ بدؤي نأ ناسنإلل نكلو اقلطم اقلطم دودحلا جارخإ ةماملل سنللو

 رمألا متي دو“غلبلاو .لافطألا ملعملا بدؤيو“ نوصعلي مهدج و اذإ هبوث فرطب لافطألا

 نيذلا مهودع فصن ىلع نودلا ناك اذإ بحاو هصن و > لدع م ا هإب يهنلاو

 ٠ دواد وأ هاور ) ( ١

 . هجام نبا هاور ( ٢)



 ىلع اونوكي نأ تطرتشا امنإو ى لامو ملع نم مهيفكي ام عم مهنك وش نوقتي
 :نكي نإف افعض مكيف نأ ملعو مكنع هللا ففخ نآلا » : ىلاعت هلوقل فصنلا

 امناو )١'« ي نيفلأ اوبلغي فلأ كنم نكي نإو ى نيتئم اوبلغي ةرباص ةئم مكنم

 جارخإو قوقحلا باحصأل فاصنإلاو يهنلاو رمآلا بوجول هبوجوب تلق

 . بجاو وهف هب الإ بحا ولا متي الامو 0 مامإلاب كلذ متي امنإ و < دودحلا

 هيلع ةمألا عامجإلو ت هيلع هتراشإ وأ ركب يبأ ةمامإب قلع ىنلا رمآلو

 مهحبق جراوخلاو 2 هللا مهنمل _ راكنلا تلاقو ؛ ىلع ىلعو ناثع ىلعو رمع ىلعو

 هللا باتك اوميقي نأ سانلا ىلع بجي هنأو ى بجاو ريغ مامإلا بصن نإ - هللا

 نكل موقت تناك ولو لب كلذب موقت ال ةعامجلاو > هانركذ ام هدرو > مهنيب ايف

 لك مزل الإو ىلوأ مامإلا وه انلق ام دحا و : اولاق نإو ى مامإلا نكيلف فلتخت

 ؛سكملاو برغملا لهأو قرشملا لهآ ةعامجو « دحاو لك ىهنيو رمأي نأ دحاو

 ىلإ ةرجه مهمدقأ الجر رظنلاو يأرلا لهأ عامجإب نوملسملا راتخي نا كلذو

 بسح اذ > هموق ق ازيب زع > نيا؛اصلا رثأ و ك ررحم هلوس ر ةنسو لامت هللا

 زاج ةمامإلل حلصأ اودجو نإ و ث هنيد يف اعرو هلامب اداوج اعاجش ى بسنو

 ص هنوميابي كلذ ىلعو ص قحلاب مايقلا همزليف ى هنم ملعأ وه نم مهيف ناك ولو

 ل نإو > ءاوس قحلا ق هدنع سانلا نوكيو > ىحلا ىلع ماد ام هتعاط مهمزلت و

 سانلل ايوسم ايقتم ابستحم مهحلاصم و مهرومأ ميقي نم مهسفنأ ىلع اوماقأ اوردقن

 . ىحلا يف

 )١( لافنألا ةروس : ٦١ .



 قحلاف « رانلل مالسلا هيلع ليلخلا ميهاربإ نامز يف كحلا ناك هنأ يحو

 ىموم نامز يفو ى هقرحتف هدي لخدي لطبملاو ى هقرحت الف اهيف هدي لخدي
 نكست ى حيرلل ناهلس نامز ينو ى ققحملل نكستو لطبملل برطضت « اصعلل
 سلجي ى ءايلل نينرقلا يذ نامز يفو “ ضرألا ىلع هطقستو لطبملا عفرتو ىقحملل

 الانيةلسلسلل دواد نامز يفو ؛ ب وذيف لطبملا هيلع سلجيو « دمجيف قحملا هبلع

 . نيميلاو ةنيبلاب نل دمحم انديس نامز يفو « لطبملا نود قحلا



 باب

 ٠ نايصخلا همكح نم ىلع هقدصل ءاضقلا نم معأ مكحلا

 ه ءاضقلا فالخب ذوفن هف سيلو

 باب

 محلا يف

 ىلعو ص ( نايصخلا همكح نم ) كح ( ىلع هقدصل ءاضقلا نم معأ كحلا )

 كح يف يأ ( هيف سيلو ) ؛ مكحلل ةعامجلا وأ ناطلسلا وأ مامإلا هبصن نم كح

 لمفلاب هقحىلإ قحلا بحاص لاصيإ هيف سيل ينمي ( ذوفن ) نايصخلا همكح نم
 كح ءاضقلا نإف ى ( ءاضقلا فالخم ) ذوفنلا هيف نوكي دقو “ طقف ناسللاب لب

 ذوفن هيفو ص نايصخلا همكح نم ال ى ةعامجلا وأ ناطلسلا وأ مامإلا هبصن نم

 يضاقلاو ؟ املاو ى ءاضق كح لك سيلو 0 كح ءاضق لكف « ضرامل الإ لعفلاب

 ىلإ عجار ةفللا يف ههجوأب ءاضقلاو “ قلطم صوصخو مومع كلذ نيبف ى كلذك
 . همامتو ءيشلا ءاضقنا

 



 ءءاهقفلا لك اهنسحي ال ةدئاز رومأب زيمتي هنأ الإ هقفلا عاونأ دحأ ءاضقلا ملعو

 ةاحنلا لك سيل ةيبرملا ملع نم فيرصتلاك وهو ى هقفلا يف هل عاب ال نم اهنسحي دقو
 الجرناصحلا مكح اذإو ى وحنلا يف هل عاب ال نم هنسحي دقو « فيرصتلا فرعي

 قفاو اذإ مزلي : ةفينح وبأ لاقو ى يمفاشلل افالخ زوج ام كح اذإ هكح اهمزل

 . دلبلا يضاق مكح

 تابثإ همزلي الف يضاقلا ريغ ىلإ نالجر مصاخت نإو : « ناويدلا » يفو
 ' بجي م وأ هيلع ىعدملا هباجأ و يعدملا ىعداف ايضرو تبثأ نإو ى ةموصخلا

 هبلع اقفتي مل نإو ى مك احلا لثم اهنيب ملكتي نأ هيلعو ع وجرلا امهدحأ دجي م
 نإف « باوجلا هملع ىعدملا درب ل ام ع وجرلا بيصي ثًالك نإف هيلإ ايصتخا دقو

 نم ىلعو « مك اجلا لعفي اك كحلا ىلع امهربجيو امهنيب مكحي نأ هيلعف باوجلا در
 يف ةموصخلل مكاحلا دمت نإو ى مك احلا نيمي نأ هيلع اك هنيعي نأ سانلا نم هرضح

 ةموصخلا يف هيلإ ىتأ نمنيب ةموصخلا تبثي الف اضاق هيف سانلا هلعج يذلا لزنملا

 الف لزنملا كلذ نم جرخ نإ كلذك و ى ايضاق مهسفنأ ىلع هولعج ةليبق ريغ نم

 هيلإ نوهتني نم وأ ى كاح مهل سيل موق وأ ةدلب لهأ نيب الإ ةموصخلا تبثي
 اهعفرب نأ دارأف مك احلا ىلإ نامصخلا عفترا نإو « ةموصخلا تبثي هنإف مهرومأب

 ى اديعب وأ ناك ابيرق هدنع نيمألا ىلإ الإ اهعفري ال نكلو ى هلف هريغ مك اح ىلإ
 نإ الإ ى هنذإب الإ ةموصخلا اهنيب تبثي نمل زوجي الو « هاهرك وأ كلذ اراتخا
 ءادارأنم دنع كلذ دعب ناصاختي اهنإف ‘ لزع وأ هيلإ اهعفر يذلا مك احلا تام

 ىلإ اهعفرب نأ هل زاجو ى كلذ هلف هريغ ىلإ اهعفر امدمب اهنيب مكحي نأ دارأ نإو

 . اهنيب ةموصخلا تبثأ ام دعب ايهمفر هل زوجيو ى ك احي سيل هنأ ولو نمألا
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 ، يعرشلا همكح ذوفن اهفوصومل بجوت ةيمكح ةفص هنأب فآرحنو
 3 حيرجت وأ ليدعتب ولو

 (اهفوصومل بجوت ةيمكح ةفص هناب ) ةفرع نبا هفرع ءاضقلا ( فرعو )
 حلاصم مومع يف ال ( حيرجت وأ ليدعتب ولو يعرشلا همكح ذوفن ) يضاقلا وه

 ءانب لثم يعرسثلا ظفل هنع ينفي هنأل ‘ هيلإ ةجاح الو ضعب هداز ى نيملسملا

 ؛اذك عضوميف دجسملاو “ اذك عضوم يف قوسلا لْصَجو « اذك عضوم يف روسلا
 ؛ءاضمإلاو لاصيإلا ةمجعملا لاذلاب ذوفنلا عضوملا نييعت يف هللا نم يحو ال هنإف

 ةفصلا ةيمكح :هلوقب جرخو 6 مالاو غارفلاف لامهإلاب دوفنلا امأو ؟ دارملا وهو .

 ص ك احتلا لاح ريغ يف يهنلاو رمآلاو ريكذتلاو ظعولا ةفصك ةيمكح تسيل ىلا

 ءيجملاكو متشلا كرتك ى اذك كرتي وأ اذك لعفي نأ امهدحأ رمأ اذإ هلاح يف وأ

 ى هكح ذفنيال هنإف ضاق ريغ مك اح مكح “ يعرشلا همكح ذوفنب جرخو « ةنيبلاب

 ريغجرخو ايعرش ارمأ يضاقلا مازلإ : يعرشلا مكحلاب دارملاو ؛ضرامل ذفن امبرو
 وأ ليدمتب ولو : هلوق ىنعمو ى ىلاعت هللا باطخ دارملا سيل و يعرشلا مك_لا

 فالخب ‘مكحي تسيل اهنإف تاليجأتلا وحن “هب كح ءيش لك يف :انلوقب جرخو حيرجت
 ؛كح كلذ نإف ،اهداسفب كحلا يأ اهيرجت وأ اهتلادعب كحلا يأ ةنيبلا ليدعت

 مامإلا رظن نأل ؛ ىربكلا ةمامإلا ى نيملسملا حلاصم مومع يف ال : هلوقب جرخو
 قيرفت الو مناغملا مسق هل سيل يضاقلا نآل ى ريفصلا مامإلا رظن نم عسوأ ريبكلا
 ؛ فالخ دودحلا ةماقإ يفو ؛ لاتق الو شويجلا بيترت الو “ لاملا تيب لام

 ى ءاشألا ضعب يف ىضق ءاش نإ ءاضقلا كلذ عم هلو “ ريبكلا مامإلل هلك كلذو

 . هبصن يذلا هنأل هل ءاش هضاق ءاضقو

 د۔ةف هذوفن امأو ‘ مكحلا مازلإ هل امنإ ضاق هنأ ثبح نم يضاقلا نأ ملعاو
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 كلملا ىلع ذافنإلا عيطتسي ال هنإف ، كلذ هنأش نم ناك ونو ى هبلع رذعتي

 لك يف هدارطإ ال ذوفنلا ءاضقلا نأش نم نأ خلا بجوت : اهلوق ىنع « ةربابجلاو

 ةردق امأو ى مكحلا ءاشنإ الإ هل سيل مكاح وه ثيح نم مك احلا كلذك و ع ءاضق
 دقو ذوفنلا هل ضرمي دق دئاز رمأ يهؤ « زجاملا ىقح يف اه دوجو الف ذيفنتلا

 : { ماتكملا ةفحت ه يف يمصاملا يطانرغلا يسلدنألا لاق« هتيالو يف جردني ال

 مامإلا نع “ةبابن هل ماكحألل عرشلاب .ذفنم

 اك ببس الب ولو ءاش ىتم هلزع مامإلل نأ ى مامإلا نع ةباين هل :هلوق نم مهفو

 هلزمي نأ هل زوح ال نكل ى لزعنا هلزع اذإف “ هسفن نع هريغ بانأ نم نأش وه

 مل ببس الب هلزع ول تح ببس الب هلزع هل سيل : ليقو ى اثبع الو هسفن ىوهف
 نيملسملل زوجي الف نيملسملل امامإ نوكي نأ مامإلا هل ىصوأ نم فالخب “ لزعني
 قحي سيلو ى ةذفان مهيلع هماكحأو نيملسملا ىلع هل كح كلذ نآل لهات نإ هك رت
 رابخإلا ءاضقلا : ليقو “ هسفن نع هيف مهبانأ هل قح لاهملاو هماقأ نإ اك “ هل
 : ليق ى نافدارتم مكحلاو ءاضقلاف اذه ىلعو « مازلإلا ليبس ىلع يعرش مكح نع

 هيلع انض املف » : ىلامت هللا لاق ؛ هلهأ ىحلا مزلأ يضاقلا ىضق ىنعم

 ءاضقلا : يسلدنألا ةحلط وبأ لاق ى هيلع هانمّتحو ءهانمزلأ يأ 'ا) 4 توملا
 باتكلا ةطساوب هماكحأ و هرمأ مهيف يدؤيل قلاخلاو قلخلا نيب لوخدلا : هانعم

 مازلإلاف “ قالطإ وأ مازلإ ءاشنإ مكحلا ةقيقح : يقارعلا لاقو ؛ ةنسلاو

 )١( أبس ةروس : ١٤ .



 { ه و هملعو هل 'يضقمو ضاف : هناكرأف > مكحو لهأو ناكرأ هلو

 كلملا لاوزب كحلاك قالطإلاب كجلاو ى اهوحنو قادصلاو ةمفشلاو ةقفنلاب هكحك

 دئاصلا كلم لاوزب دحأ لكل ةحابم ىقبت نأو اهيلع ءابحإ ال ضرأ نع

 . ديص نع

 ( هل "يضقمو ,ضاق : هناكراف “ كح و لهاو ناكرا ) ءاضقلل يأ ( هلو )

 هتداهش زوجت نمم نوكي نأ “دب الو ى رخآلا ىلع ىحلاب هل يضاقلا كحي يذلا وهو
 نوكي نأ دب الو «قحلاب هربغل هيلع يضقي يذلا وهو ( هيلع ) يضقم ( و ) ؛ هل

 يضاقلا هب يضقي يذلا ىحلا وهو ( هب ) يضقم ( و ) « هيلع هتداهش زوجت نم
 حيبأ تيب و أ ى كلذل " دع أ تبب وأ هتيب ناكملاف « نامزو ناكم نم هيف يضقمو

 ء هيف مكحيالو دحسملا ا يف يضقي الو “ قيلي ثيح كل ذك ضرأ وأ هنوخد هل

 : يمصاملا لاق “ بحتسي : ليقو ؛ زوجي : ليقو

 , دحلم ١ “'بَحَحسر" دالبلا ق و دعق ءاضقلل قال ُ ثحو

 هدهع ىلع سانلا نأل هدعب هانهرك و “ دجسملا يف للع هللا لوسر ىضق دقو

 نامز اذكو .ى اهرك وأ اعوط بداتىف با ب أتي ل نمو ى بدأ ق نلع ١

 لصتلو « "ا « كتاوصأ عفر دجاسم اوبننج ١ » : نلع لاق دقو ى ءافلخلا

 هل زوجي : لبقو ى للملا باحصأو فلقألاو ارما و ءاسفنلاو ضئاحلا هلبلإ
 ص دوهشلا دهشيو “ باوجلاو ىوعدلا متت قح دجسملا يف نيمصحخلا نيب ملكتي نأ

 . دجسملا جراخ هفلحيف جرخي نيميلا مزل نإ اذك و ى دجسملا جراخ مكحيو جرخيف

 )١( يئاسنلا ءاور .



 دمحأ لك هللإ لصنل ضرألا نم زراب ف سلح نأ بدن : » جاتلا « يفو

 هسولح قفتا نإو > دحسملا ف ءاضقلا هل هركيو > دلبلا طسو ق نوكيو

 نم نكمم لك يفو ع هيف هزاوج : ليق ى رثكألاو ص زاج ةموكح تقفتاو هيف

 . ها اقيرط ولو هرصم

 مل نيمصخلا نأل ى رظن همفو “ دحسملا نم سيل هنأل بارحلا يف يضقي : لبقو

 ث دجملا يف دمحلا جرخي ال كلذك و ع دجسملا يف ماصخلا عقو دقف هيف هعم انوكي

 مالكلا رم دقو ى طاوسأ ةثالثك ليلقلا زيجأو

 نوكي نأ نسحتسيو ى دلبلا طسو يف ءاضقلا لزنم نوكي نأ يغبنيو
 يضقي نا ساب الو « كلذ ريغب سأب الو ى يبتع وأ آامبرتم ةلبقلا لبقتسم

 نيب اهسلجم نأ هل يغبني يذلاو “ هدنع نيمصخلا دوعق كلذب قحليو ى ائكتم
 ةيوستلا روهشملاو « افصض رخآلاو ايوق امهدحأ وأ ‘ نيفصض وأ نييوق اناك هيدي

 هلوقل مكحي ال نأ هلف ناكرشم هيلإ مصاخت اذإو « بيرقتلا يف يمذلاو ملسملا نيب
 سأب الو « لاوزلل سمشلا عولط نم دمقيو “ ي مهنع ضرعأ "وأ ل : ىلات

 حيرتسيف للملا لاح نع زرتحيو “ رصقي ال نكل « لقأ وأ هلك هراهن ولو رثكأب

 . رمآلا ىلع ىوقبل

 دوعقلا ماكحلا ضعب بحتساو « راهنلا فاصتنا ىلإ دمقي : « جاتلا ه يفو

 . ھا هلاح ريفتي ال نمل اذهو > هلك هراهن

 اذل ضقي الو « رجاتسملاك نوكي ىتح اهلك هتاقوأ مكحلل سولجلا يفبني الو

 لبق “رَك اذإو ةالصلا نم سانلا غرفي ىح ةمجلا نم ىلوألا ةالصلل نذملا نذأ
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 سانلا ا۔مفرمي ةعاس هسولجل لمجي نأ يغبنيو ‘ كسمأ ءاضقلا نم جورخلا تقو
 اسوبع نوكي نأ بحتسيو « سانلا عم كحاضتي نأ هل يغبني الو ى اهيف هوتأيل

 بنتجيو ىحلا نم ءيش كرت الو « نهو ريغ نم عضاوتلا مزليو ٤ بضغ ريغ نم
 نمل وأ هسفنل ءارشلاو عيبلاك هلصأ يف احابم ناك نإ و « ةبترلاب للخ هيف ام لك
 ىلع ةيدهلا لوبقو جئاوحلا ساتلاو يراوملا بلط نعو “ فخ ام الإ هرمأ يلو

 ءاش نإ مث ؛ ثيدحلا يف امل هدحو ةميلولل الإ يعادلا ةباجإ نعو ى يتأي ام

 . اهايإ هكرت ىلأوآلا : لسقو « كرت هاش نإ و لكأ

 هلو ى اهنم دب ال ةحاحل الإ مهعم همشمو سانلا ةطلاخم بنتجي نأ هبادآ نمو

 :«جاتلا» يفو ؛اوأدب اذإ دربو سانلا ىلع ميلستلاو ةزانجلا دوهش و ىضرملا ةدايع

 يف هب قثي نم ىلع دمتعي نأ هيلع دكأتيو ةتنسلا نم هنأل بئاغلا مدقم يتاي
 لاقو «هبانتجا يفبني ام كلذ نع بنتجيل هرسب هفرميو ى هلاوحأ و هرابخإ

 : يمصاملا

 [اآممج ءاضقلا ةلمج هيلع ىعدملاو يعدملا لاح زييمت

 : لاق مش

 نايبلا عم ىوعدلا ققحت ناطرش هل هيف يعدملاو



 لصف
 ءاضقلا ناكرأ ةفرمم ق

 ناكرألا ميسقت كلو « هيف ىعدملاو هيلع ىعدملاو يعدملا : ءاضقلا ناكرأ

 . نلع هلوسر ةنسو ىلاعت هللا باتك نم هب يضقم ىلإو ى هلك هانركذ ام ىلإ
 الف دهتجملا الإ كلذ دجي مل نإ هداهتجاو ع مهنود نمو ةباحصلا راثآو ى عامجإلاو
 وه يذلا هيف يضقملا ىلإ و ‘ يباحصلا دلقي : ليقو “ هنود نمو يباحصلا دلقي
 وه ام ةفرممك “ ءايشأ ةفرعم ىلع تفقوت ذإ ءاضقلا ةيفيك ىلإو “ قوقحلا عيمج

 لمع هبحص ام حيجرتك و “ليجاتلاكو « هبقعتيف مكحف سيل امو < هبقعتي الف مكح
 يضقمو ، ضاق : ةينامث ءاضقلا ناكرأف “ هب يضقملا يف ضمب هلخدأ و ةباحصلا

 يضقمو ى عرشلا نم هب يضقمو < قوقحلا نم هيف يضقم و “ هل يضقم و ى هيلع

 كلذ ىلإ انمض اذإو ى ءاضقلا ةيفيك و “ نامز نم هيف يضقم و ناكم نم هيف

 : هناكرأ نم ضعب دازو ‘ رشع دحأ تناك هبف ىعدملاو هيلع ئعدملاو يعدملا

 _ ١٧ - ) ج ١٣ - لينلا - ٢ (



 نم لزع بحتسيو “ هل ثدح ثداحب وأ ى ةرم لوأ نم هل لهأتي مل نم لزع
 ص مهف هنأ كشي ال قح مكحي ال نأ ؛ اهنمو ص لوأ نم وأ ثداح لاك طرش دقف

 لوصولا ىلع كلذب نيمتسيل لطابلا يف ةيضقلا ةقيقح نع فشكتسي نأ اهنمو
 يرجي هنإ : لاقي ام كلذ يفاني الو ى ءاضقلا لئاسمب فتكي الو « قحلا ىلإ

 ىلع اودهشيل ءاضقلا سلجم يف لودعلا رصحي نأ اهنمو ى اهرهاظ ىلع رومألا
 ص هئاضق سلجم يف هلع ايف هملعب كحي : ليقو “ هملعب كحي ال هنال مصخلا رارقإ
 . ةروشملل مملا لهأ رضحم كلذكو

 : ءاشأ ة رشع ىلع يضاقلا ةيالو يوتحتو

 . ملظلا نع عمقلاو “ حلصب امإو ى ربجي ذفات كحي امإ ى لصفلا : [ لوآلا ]

 . هقح ىلإ قحلا يذ لاصيإ : [ يناثلا ]

 . هل نوكي ام بسحب ىلامت هللا قحب مايقلاو دودحلا ةماقإ : ثلاثلا

 . حورجلاو ءامدلا يف رظنلا : عبارلا

 ظفح ىلإ ءايصوألا مدقتو نيناجملاو ىماتيلا لاومأ يف رظنلا : سماخلا

 . لاومألا

 . سابحألا يف رظنلا : سداللا

 . اياصولا ذيفنت : عباسلا

 . لضع وأ يلو نهل نكي مل اذإ ءاسنلا حاكن دقع : نماثلا



 غولبلاو مالسإلاو ةيرحلا ؛ ةلادعلاو ، نطف ى ملاع ، لدع هلهأ و

 ء قسفلا مدعو لقعلاو

 . ةماملا حلاصم ق رظنلا : عساتلا

 . لعفلاو لوقلاب ركملا نع يهنلا : رمشاملا

 ص دلقم لثماف الإو ‘ دجو نإ دهتجم “ نطف ى ركذ ى لدع : ءاضقلا لهأ و
 داسف فاخب وأ ى ةالصلا تقو قاض نإ الإ بيجي نأ قحلل يعد" نم ىلع بجيو

 ص نطف ىملاع “لدع هلهأو ) بيجي مث داسفلا حلصي هنإف ص هديب ناك دحأ لام
 ترصملا ةريبكلا يأ ( قسفلا مدعو لقعلاو غولبلاو مالسالاو ةيرحلا ؛ ةلادعلاو
 مدع ركذ نع ىنغأ ءافولا هب ديرأ نإو 2 ديحوتلا مالسإلاب دارملا و “ اهيلع

 : يمصاعلا لاق « قسفلا

 هلادملا و فلكتلا هطرشو هلازحلا هقح ق تنس حتساو

 "ملكو عمسو ةيؤر دقف نم ملس ارح اركذ نكي نإو

 مج هقفلل ث دحل ١ هنوك مم ع رو ل و هنف ململا بحتس و

 طورشلا نم ركذ ام ركذو ى قسفلا مدع ىنعمب ةلادعلا لعج يمصاملاف

 ء فاصوأ ةسمخ نم ابكرم افصو ةلادعلا لعج هنإف « فنصملا فالخب س اهريغ

 هفارتقا اع نوكي دق عرولا نأل ص عرولا ركذ نع ةلادملا ركذب اوفتكي ملو
 غولبلاو ةيرحلاب ةلادعلا ريسفت حص فيك : تلق نإو ى ةلادعلا نع جرخي ال

 دبعلاو « لاكلا مدع وه يذلا لادتعإلا ةلادملاب دارأ هنأك ::تلق ؟ لقعلاو

 لعج فنصملاو “ قسافلاو كرسلا يف لاك ال اك “ مهيف لاك ال نونجملاو لفطلاو



 لهاجلا نأل ىل'وأ فنصملل امو ى لاك طرش هلعج يمصاملاو ى ةحص طرش ملعلا
 الف أطخ ائيش نظي ال دقف لاؤسلا داتعي اعرو ناك نإو « قحلا ام يردي ال

 نإ : ةكلاملا نم بيبح نبا لوق ف '١\١ثحيي اذهبو ك هنع عروتي الو 2 هف لأسي

 مارحلا كرت عرولا نإف ‘ فقي عرولابو لأسي لقملابف “ عروو لقعف ملع نكي م
 نع دئازلا عرولا طرتشي الو “ اهيف تبثتلاو رومألا يف فقوتلاو تاهبشلاو

 لاك طرش يمصاعلا ايهلمجو ى ةحص طرش امه عرولاو ملعلا نأ قيقحتلاو ى كلذ
 : ضامع لاقو ى « سوماقلا » يف اك يأ رلا ةلاصأ و لماكلا لقملا يهو ةلازجلا عم

 ماكحإلاو ةوقلاو عطقلاب مهضعب اهرسفو ، عطقلاو لقعلاو راقولا ةلازجلا

 ء ءاضقلل لهأتي الف ل ناك ناك نإ هنأل مزجي ال نم ءاضقلاب قيلي الو ى ناقتإلاو

 ضمب ناكو ى ساوسولا غليو [آمزج ضقنىلف الإو ساوسولل ناك نإ اذك و

 مهمحر مهنم خيش لاقف ى اهنم لحلا بلط نينثا نيب ىضق اذإ هللا مهمحر انباحصأ
 رمع نأ يورو ى هللا كمحر : لاقف ماقف 0 هناكم دعقف كلذب قيلت ال مق : هللا

 ارانيد همك نم قلطأف رانيد يف نالجر هيلإ مصتخاف ءاضقلا ىلع الجر لممتسا

 . انءاضق كرتا نأ : هيلإ بتكف هنع كلذ هغلبف اهيلإ هعفدف

 - رئازجلا ءاملع نم - ضايعو _ سلدنألا ءاملع نم وهو - يبرملا نبا لاق
 ءاضقلا دقعني الو “ةيجحاولا طورشلا نم ملعلا نإ : - سنوت ءاملع نم - يرزاملاو

 دقعني هنأ قيقحتلاو ى هغلب نم دجو نإ داهتجإلا غلبي مل نمل الو اقلطم لهاعلل

 معزو ء هرمأ ىلوتي امب مهفو ةهابنو ملع اذ ناك نإ هغلاب دوجو عم هغلبي ل نل

 يضاقلا مزلي الو ى كلذك سيلو دهتجملل الإ ءاضقلا ححصي ال هنأ ةيكلاملا نم موق

 مل الإو “ حجربلف حيجرت فرط هل ناك نإ لب ة هدلقم لوق ىلع راصتقإلا دلقملا

 هجتي : اهباوص لملو ٠ لصألا يف اذك )١(

 ۔ ٠ ٢ _

 



 يعفاشلا اقلطم دهتجمللل الإ ءاضقلا "حصي ال هنأب لاق نممو “همزل : ليقو ى همزلي

 . يك۔ااملا باهولا دبعو

 هل أيهتيل يمصاملا لاق اك ثيدحلاو هقفلا عمج ى هقفلا لاكلا طورش نمو

 ء فالخلا عوقو نع حيجرتلاو ص لئالدلا نع ثحبلاو ‘ لزاونلا يف رظنلا

 ص هملع نيد ال اينغ هنوك لامكلا طورش نمو ى لاوقألا ضرامت دنع رابتخالاو

 اميلس ى شال ةمول ىلابي ال ًاريشتسم اميلح ى دودحم ريغ « بسنلا فورعم يدلب

 ناللذتي دق نيدلا هيلع نمو رقفلا نآل ، ءاهدلا يف دئاز ريغ « ءوسلا ةناطب نم

 دوهشلا فرعي يدلبلاو“امهريغ ىلإ ناجاتحي و ايهب نوهتيو “ نيدلا هل نمو “ ينفلل
 دجوت الئل و “ نكرب الو مهنيب يوسيل يدلبلا ريغ حجرب دقو ى نيلوبقملا سانلاو

 سيل نم انيلع ىلوتي فيك : نولوقيف ى ةسفانملا هب دجوت دق نكل و ةسفانملا

 يف درو ذإ ى الف يودبلا امأو ى حلصي نم هوحن وأ مامإلا رظني نكلو ؟ انم
 ءاضقلل بصن نإ و “ ءاضقلا اذكف « ١ '؛يورق ىلع هتداهش زوحت ال » : ثيدحلا

 وأ ,ناملل هوبأ فرعي ال نمو ى ةعناصملا مدع ىلإ برقأ هنأ اجساالو هل تدقمنا

 سوفنلا يف هل نوكي الف هيف نعطي كلذ ريغ وأ كارتشا وأ طالتخا وأ ىنز

 هريخ وأ ىنز نم دودحلاو فلقألا زوجي الو٬ طيقللا زاوجب : ليقو “ ةبيه ريثك

 نأ الإ موصخلا ىلع ملحيو « بات ولو هحيرجت رهظ دق هنألو « كلذك ةقرسلاك
 ح لاك ةفص آضيأ يه يتلا هتباهم مت كلذبو ع بضغيف عرشلا ةمرح كهتنت
 س هبقاعيلف روجلا ىلإ هبسن وأ هصقن وأ همتش وأ سلجملا يف دحأ هاذآ نإ اذك و

 )١( ينطقرادلا هارر .
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 ىحلا ةباصإ ىلإ برقأ اهنأل ءاملعلا ةراشتساو “ وفعلا نم لضفأ اذه يف ةبوقملاو

 . فالخلاب ماظنلا لتخيف ءاضقلا يف هعم مهسفانت مدعو

 اقح كرتي الو مئال مولب يلابي ال هنأل لاك طرش مئال مول نم ةالابملا مدعو
 يف هتالابمب عقي هنأل ةحص طرش هتالابم مدعف كلذل هكرتي ناك نإ امأو « كلذل
 ةناطب نم ةمالسلا طرتشاو ‘ ليصفتلا اذه ىلع هاجلا لهأب ةالابملا اذك و « قسفلا

 نم ريخلا لهأ ىلع ىتؤي ام ريثك و ى ريخ لك سأر نم اهنم ةمالسلا نأل ى ءوسلإ
 كحلا ىلع هلمحت هيف ءاهدلا ةدايز نأل ءاهدلا يف دئاز ريغ هنوك و « ءوسلا ءاترق

 رمع نأ يور دقو « ناممآلاو ةنيبلا ومح نم عرشلا قيرط ليطعتو ةساوفلاب
 ىلع سانلا لمحأ نأ ةهارك كتلزع : هل لاقف « كلذل ًآدايز لزع هنع هللا يضر

 يرجي ال غلابلا ريغو لقاملا ريغ نآل ةحصلا طورش نم غولبلاو لقملاو

 ى هسفن ىلع مكح ايهنم دحاو لوقب قلعتي الف ‘ باطخ امهيلإ هجوتي الو ملق اهيلع
 وهسلا نم دعبلاو ةنطفلا ةد"وَجو زيبمتلا ةحص لقملا نم يفكيو ؛ هريغ ىلوأف

 "حصي الو ‘ لضعأ ام لصفو لكشأ ام حوضو ىلإ كلذب لصوتي ىتح ى ةلفغلاو
 ص مالسإلا رومأ نم ارمأ كرشم ىلوي نأ يللع هيهنل ايضاق كرشملا نوكي نأ
 لبسلا مظعأ نم ةيالولاو ى )١' چ اليبس نينمؤملا ىلع نيرفاكلل هللا لمجي نلو ف

 اضيأ بنتجيو ص هب قثوي الو ماكحألا ىلع نومأم ريغ هنآل قسافلا الو “ مهيلع

 ءاضقلا نأل ةيروكذلا اوطرش او ث قوسلا يف لك آلاك ةءورملا يف حداقلا حابملا

 ( ١ ) ءاسنلا ةروس : ٤١ ١ .



 موق حلفي نل » : للع هلوقل ةعنتمم ةمامإلل ةأرملا ةيالوو ‘ ىمظعلا ةمامإلا عرف

 ةيالولا بصنمو « ةأرما نوكي ال هنع بئانلا اذكف ى )6١ « ةأرما مهرمأ اولو

 ص كلذب قيلت الف اهتنيزو اهسفن رتس بوجولو ى هقيطت الو ةأرما هيلت ال مظع
 دبعلا الو ى اقلطم يربطلا اهزاجأ و ى لاومألا يف ةأرملا ءاضق ةفينح وبأ زاجأ و

 زاجأ ولو هريغ ىلع هتيالو ذافنإ نم عنمي نأ ىرحاأف ى هسفن رمأ كلمي ال هنال

 ىلع رح بتاكملاو هكح ذفني ال نأ ىرحاف لبقت ال هتداهش نألو “ هدس

 نوكي نأ زوجيف ى هتلك وأ هب بتوك ام ضعب هتمذ يف يقب ولو ‘ حيحصلا

 هاوتفو دبعلا ةياور تزاجو « امهريغ ىلوآلا نكل « قتعأ نم اذك و ى ايضاق

 ولو مهلزع بجيو « ىمعألاو كبالاو ممالا ةيالو دقعنت الو . ةيالو اهيف سيل ذإ
 لصف ىلو اذإ ىمعألا زوجي : ليقو « ماهفإلاو مهفلا نم دوصقملا مدمل مهيلع أرط

 . هريغو ءاضقلا

 موقي ال افيعض وأ ىمعأ يضاقلا اولعجي نأ مهل يغبني ال : « ناويدلا ه ينو
 نايضاق دحاولا دلبلا ف بصني الو “ امهريغ اودجي مل نإ الإ نيملسملا رومأب

 الئل ةيحانب وأ سانلا نم عونب وأ ماكحألا نم عونب "لك صخ نإ الإ ادعاصف

 رخآلا ىلع ضقني ال نأ لك ىلع بجاولا نم نآل اقلطم زوجي : ليقو ى اوضقانتي
 ص لاوقألا نم لوق الو رمآلا نم لاتحا هيف نكي ملو هؤطخ رهظ ام الإ
 زاجأو « دحاو ضاق رصلا يف نوكي نأ بجي : دمحأ نب دمحم مساقلا وبأ لاق

 هيف كحي ام دحاو لكل نيع اذإ نينثا يمفاشلا

 ٠ دواد وبأو دمحأو ملم هاور ) ` (
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 ءاولعفيلف ىتش لزانمل ادحاو ايضاق اولعجي نأ مهنكمأ نإ : « ناويدلا ه يفو

 ادحاو ايضاق الإ لزنم يف اولعجي الو ايضاق لزنم لكل اولعج مهنكمي مل نإو

 نييضاق مهيفكي ام اولعجيلف دحاو ضاق هب موقي ال اريبك لزنملا ناك نإ الإ

 نأ زوحيو « مولعم تقو ىلإ لجرل ءاضقلا اولوي نأ زوجيو “ رثكأ وأ ةثالث وأ

 اودجي مل نإ كلذو ى مايآلا وأ روهشلا وأ نينسلاب لودلاب ىقش لاجرل ءاضقلا اولوي
 ص باوجلا ةدرل رخآلاو ةوعدلا لوصول ايضاق اولعجي نأ زوجي الو « مهرومأي امئاق
 ايضاق ءاسنلل اولعجي نأ اوأر نإ و ى ةموكحلل رخآلا و ى ةداهشلا غيلبتل رخآلاو

 كلذ وحن وأ تايدغتلل رخآو “تالماممل آاضاق اولعجي نأ زوجيو “ زاج ةدح ىلع
 م 1 .

 . حلصا ه وار نإ

 نكي مل نإ ةعاجملا وأ مامإلا نذإب الإ هل لعج ام ريغ يف دحاو يضقي الو

 ص تباث يضاقلاف ودملا هرسأ وأ دقف وأ باغ وأ مامإلا تام نإو ‘ مامإلا

 نإف ى مامإلا نود ضرم اذإ هناكم يف رخآ ايضاق لمجي نآ يضاقلل زوجي الو

 قافأ مث مامإلا دذإب كلذ لعف نإو ى ةعامجلا يضاق اذك و « ايضاق نكي مل هلعج
 عجرو رفسلا دارأ نيح هلعج بإ اذك و ‘ كلذ ىلإ قلع نإ ءاضقلا نم رخآلا لاز

 وأ عجرف قلمي مل نإو ى ريخالا تبث هرفس وأ هضرم يف تام نإو ى هرفس نم
 ىلوف ضرم وا دقف وا رفاس وا مامإلا يضاق باغ نإ و > ناضاق اهف ىافا

 يأر عمتجا اذإو ى ةعامجلا يضاق اذك و “نايضاق ايهف لوالا عجرو الجر ءاضقلا

 اولوىف هوك رتي وأ > مهبيجي ىح هرضي ال ناكم ق هوسدنح ىبأف لحر ىلع نسملا

 كحت ايضاق كانلمج : هل اولوقيلف ايضاق اولوي نأ نوملسملا دارأ اذإو ى هريغ

 نأ يضاقلا مهفلحيو ى انيوقل انفيعض نمو انفبعضا انّيوق نم قحلا ذخأت ى ىحلاب
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 رداصم ل نم الإ سانلا نيب مكحي ال : ليق هنأل هيف طرش معلاو
 . ... ت فورحلا يناعمو ءايسألا نيزاومو لاعفألا

 مهلاومأب هتناعإ مهمزلو مهتنامأ مكاحلا لبقيلف مهفئلح اذإف ى هوني
 . مهسفن او

 ى لامكلا طورش نم ال حيحصلا ىلع ةحصلا طورش نم ( هيف طرش ملعلا و )
 لمشي ام دارأ ( لاعفألا رداصم ملع نمت الإ سانلا نيب كحي ال : ليق هنال )
 عمجلاو درفملا نيب لصفيل “ عوجلاو ةدرفملا ( ءايسألا نيزاومو ) رداصملا ءامسأ
 رسكب _ آلاعفإ نأ ملمي نأ لثم ( فورحلا يناعمو ) “ ردصملاو فصولا نيبو
 فرح « نل ه نأو “ عمج - اهحتفب آلاعفأو _ اهحتفب _ لعفأ ردصم ةزمهلا

 ص رثألاو ةنسلاو نآرقلاب نوكي مكحلا نأل ى فرصلاو وحنلا فرعي نأو ى يفن
 .. حبحصلا وه اذهو « برعلا ةغل ىلع عوضوم كلذ لكو

 نوكي نأ بحتسيو : لاق ذإ ى ةبحتسم كلذ ةفرعم : انموق ضعب لاقو

 عامجإلاو ةنسلا و نآرقلا ريسفت كلذ عم فرعيو “ةيبرملا نم هيلإ جاتحي امي افراع

 يفو « جانلا ه يفو « خوسنملاو خسانلاو « هباشتملا ه و « مكحملا » و « رثألا » و

 ى عرولاو ىوقتلاو مهفلاو ملحلاو ملعلا عمج نمل الإ ءاضقلا زوجي ال : راثآلا ضعب

 هكحو“هحابمو هروظحم و؛هخوسنمو هخسانب املاع باتكلل اظفاح نوكي نأو

 ص اهخوسنمو اهخسانو ةنسلابو “ هبدنو هضرفو ؤ هماعو هصاخو ى ههباشتمو

 : هدراومو هرداصمو سايقلا ليوأتو برعلا ةغلبو “ راصعألا لهأ فالتخابو

 ةيبرملاب ءاملعلا رواشيو ؟ ھا الاد و هيلع در امل ازيمم القاعو ى هريغ نم هلمتحم و

 . لاوقألا فالتخاو راثآلاو ةنسلاو باتكلابو
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 ةنطفلاو ، ًايتفم ال ًايتفتسمو الوؤسم ال الئاس نوكي نأ هقحف الإو

 :لجرل لاقف « ءاضقلل هلمعتسي نم نحتمي مهضعب ناكو ، طرش

 ايهنم لكل دلوف ، هبحاصل همأ انم لك جوز ؛ نيلجر يف لوقت ام
 : لاقف ، فرعي ملف ؟ نيدلولا نيب ام ةبارق ام ث هتأرما نم دلو

 : همأل رخآلا مع نيدلولا نم لك

 ال اانا س نوكي نأ هقحف ) ركذ ام وأ لاعفألا رداصم فرعي ( الإو )

 افراع ناك ولو ى امكاح ال هل وأ هيلع اموكحم و ( أيتفم ال ايتفتسمو لوؤسم

 تنأمطا نإ الإ اهريغالو هاوتف يف ةحح نوكي الو ى هريغو هقفلا لئاسمب

 باتك يف هيلع هأرق وأ كلذ فرمي نم ناسل نم هذخأ دق هب ىتفأ ام نأ سفنلا
 ةالص يف اهب قفأ اذإ هاوتفب ذخؤي نأ زوجي هنإف ءاملعلا خف نعاط ريغ اعرو ناكو

 ةحصلا طورش نم ( طرش ةنطفلاو ) ‘ ايضاق نوكي الو كلذ وحن وأ موص وأ

 مهتبترم لزني نم وأ ءارمألا ضعب وأ نيطالسلا ضعب يأ( مهضعب ناكو ) ى هيف
 نم هيلي امنإ يضاقلا بصن نأل ى ( ءاضقلل هلمعتسي نم نحتمي ) : هلوق ليلدب

 ضاق وهو « متكأ نب ىيحي انه دارملاو « هتلزنمب نم وأ ريمآلا وأ ناطلسلا ءارمألا

 ءمءامإلا هل زاجأ نإ الإ كلذ هل زوجي ال : ليقو ى هنود ةاضقلا لمعتسي ريبك

 همأ ايهنم لك جوز نيلجر يف لوقت ام : ) ءاضقلل هديري ( لجرل لاقف )
 ؟ رخآلا أ يم يتلا هتحوز يأ ك ( هتأرما نم دلو ايهنم لكل دلوف هبحاصل

 ىيحي هل ( لاقف ) 0 اهنيب ام ةيارق ام ( فرعي ملف ؟ نيدلولا نيب ام ةبارق ام )
 ىثنأ ناك نإ هتمعو ى اركذ ناك نإ ( رخآلا "مع نيدلولا نم لك ) : مثكأ نا
 جوزت ى د۔نه ركب مأو ى بنيز ديز مأ : ركبو ديز كلذ لاثمو « ( همأل )
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 : هل ليقف ء ابمأ ينبا تج وزو ةأرما تجوزت ينإ : مهضعب لاقو

 رخآلا مع امهدحأ نأب باجأف ؟اتدلو اذإ .نيدلولا نيب ام ةبارق ام

 مع اهنباو ث ةريغصلا نبال لاخ ةريبكلا نبا نإف ، هلاخ رخآلاو

 . . . .. ... ... ... ... ءتةريبكلا نال

 ‘همأل ورمع "مع دلاخف ى ارمع "ركبو ادلاخ ديز دلوف “بنيز ركبو ىدنه ديز

 ىليل ةمع ةشئاع تناكل ىليل “ركبو ةشئاع ديز دلو ولف « همأل دلاخ "مع ورمعو

 ى رفز ةمع ةشئاع تناكل ى رفز ركبو ةشئاع ديز دلو وأ ى مالل ةشئاع ةمع ىليلو

 هنأل همأ نم ركبل اخأ نوكي ديز دلو ام نأ كلذو 2 مالل ةشئاع مع رفزو

 ديز مأ عم هدلو هنأل همأ نم ديزل اخأ نوكي ركب دلو امو ركب مأ عم هدلو

 . مألا نم ةمومعلا تراصف همأ نم رخآلا يبأل خأ اهنم لكف

 نب كلملادبع ىلع مدق ماشلا نم لجر وهو سانلا ضعمب يأ ( مهضعب لاقو )

 ةأرما تجوزت ينإ ) : كلملا دبعمل لاق هبلع قدصتي نأ هنم بلطي ناورم

 لاق يأ ( هل ليقف ) كئاطع يأ كدفر نع انب ىنغ الو ( اهمأ ينبا تجوزو
 كتيطعأ ينتربخأ نإ ( ؟اتدلو اذإ نيدلولا نيب ام ةبارق ام ) : كلملادبع هل
 فنصملا هرسفو باوجلا ها ( هلاخ رخآلاو رخآلا مع امهدحا ناب باجاف )
 هنبا ةجوز يهو ( ةريبكلا نبا نإف ) هلوقب هلّلعو لمجب ليصفت ريسفت هللا همحر

 نبال مع ) ةريغصلا نبا يأ ( اهنباو ) بآلا ةجوز يهو ( ةريغصلا نبال لاخ )
 تدلو ولو “ ةريغصلا دلول ةلاخ اهدلو ناك ىثنأ ةريبكلا تدلو ولو ى ( ةريبكلا

 تغخأوأ خأ ةريبكلا دلو نأ كلذو ى ةريبكلا دلول ةمع اهدلو ناك ىثنأ ةريغصلا

 تخأ "وأ خأ ةريغصلا دلو نإو ى ةريغصلا دلول ةلاخ وأ الاخ ريصيف ةريغصلل
 . ةريبكلا عم نب الا دلول ةمع وأ مع وهف نالل



 ىلع "يماش لخد : ليقو : اذكم ي جاتلا , ق هللا همحر فنصملا ةرامعو

 انب ىنغ الو اهمأ ينبا تجوزو ةأرما تجوزت ىنإ : لاقف ناورم نب كلملادبع

 : لاقف “امهاتدلو اذإ نيدلولا نيب ام ينتربخأ نإ : كلملادبع هل لاقف « 'الدفر نع

 هلأساف كباب ءارو ام هتسل"وو كفس هتدكق ديجم ني دسمح اذه نينمؤملا ريمأ اي
 : لاقف هلأسف هاعدف « رذملا نإ عستتا أطخأ نإو ى لهجلا ينمزل كاتفأ نإف
 امهدحأ ؛حامرلاب نعطلا ىلع نكلو “باسنالاب ململا ىلع ينتمدق ام نينمؤملا ريمأ اي
 . هلاخ رخآلاو رخآلا مع

 يماشلا بيجملا نا : « لينلا ه يفو ى ديجم نب ديمح بيجملا نإ « جاتلا ه يفف
 رجفلا ىلص هنع هللا يضر رمع نأ يورو “ تددعت ةصقلا نأب امهنيب عمجيف

 : لاقف “هيدي نيب هتعضوف التنكم لمحي لامتجب هيلإ ةلبقم اذإف هبارع يف ثكف
 عبرأو ناسأر هل ناسنإ دسج وه اذإف هرهظأف ؟ هيف ام انل رهظأ ىقرأ اي
 نحن : نسب ناسلب لاقف ؟ تنأ ام : رمع هل لاقف ص نارثبدو ناللبنقو نيعأ

 ء اننيب اهمسقاف مهرد ةيام انوبأ انيلع فلخ دقو انتخأ هذهو هللا قلخ نم قلخ

 يف ,يلعب ًيلَع : لاق مث هدنع امب لك لاقف ؛ كلذ يف اولوق : هلوخ نمل لاقف
 ريمأ بجأ : هل لاقف هطئاح يف هدجوف هيلإ آردابم ىقرأ جرخف ى تقولا
 : لاقف ى ةصقلا هيلع صقف ؟ هيف ينديرب يذلا مهملا ام : يلع لاقف “ نينمؤملا

 بلاط يبأ نبا اي : هل لاق « هيلع لخد املف رمع ىلإ ردابف « ةبعكلا برو ةلضعم ٠

 الكت : لاةف ي دسجلا نم ىلع اندف “ مهتروص ربدتو ءالؤه ثاريم يف رظنا

 نإ۔ف اهمون عقوتيو نايقسيو نايعطي اهنأ نايكح اذه يف : يلع لاقف ى ايلكتف

 ء نادسجف اتوافت نإو ‘ دحاو دسجف دحاو تقو يف امم ايهيمنو اهنيعأ اضمغ
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 اط“وغتونيلابم نم الاب نإف اهثادحإ تقوف ناسرحيو دغلا يف كلذك نايعطي مث

 ىنثأو رمع ربكف « نادسجف الإو “ دحاو دسجف دحاو تقو يف نيجرخم نم

 امه اذإف رابتخإلا نم يلع هلاق امب امهرمأ يف رمع رظن مث ذ ىكبو اربخ يلع ىلع
 انحوز : هل الاقف اهب رمع يتأ ليوط ربغ نامز دمب مث « اهنيب ىضقف نادسج

 رمع لبقأف ىلع روضح قفاوف ى انل لام ال انإف لاملا تيب نم انع رْهَملاا طعأو

 :الاقو بضغب هيلع البقأف اهل حاكن ال :لاقف ؛ هيف كدنع ام لق : هل لاقف هبلع
 لحيال :لوقي هقلع هللا لوسر تعمس » : يلع لاق ؟ لاملا تيب نم انظح توح م
 تدب دق :رمعل يلع لاقف المح" مث «١'« امهرظنت نْيَعو جرف يف نوكي نأ جرفل

 ايهبعات ىتأ لايل ثالث دعب مث ى ةعاس هيف ناتوافتيو اهتوم عرسأ امف ايهيف ةوهشلا
 اسصدحأ تام : لاقف اهتوم نع هربختساف لاملا تيب نم انَقَك ايف بلطي هىلإ
 . ململا وه اذه : لاقف رمع ربكف ى موجنلا كابتشا دنع رخآلاو بورفلا دنع

 انالف نأ هيلو ركذف هسأر -أ ىلع برض" دقو رمع ىلإ مدق الجر نأ يورو
 هناسل س رخو هممسو همشو هرصب بهذو هينيع نم دوسالا ءاملا لزنف هبرض

 اذه نوكي نأ ةركنم ةصقلا هذه نإ : لاقف رمع كحضف ى هبلص ءام عطقناو

 ةكحلا يتوأ دق هناف ىلع ىلإ هب ذفنأ نينمؤملا ريمأ اب : رامع لاقف ،ايندلا يف هلثمو
 راسف ى يتأي الو ىتؤي ملعلا نإف رامع اي مقف : رمع لاقف ى ماكحألا قئاقد فرعو

 لكب هلف اقداص ناك نإ : هل لاقف هتلع هيلع صقف ايلع هب ىتأ ىتح لجرلاب
 هنأ ملعت نبأ نمف نينيعلا مئاق هارت امأ : رامع هل لاقف ةمات ةيد كلذ نم دحاو

 . نابح نبا هاور ) ١(



 ك بهاذ وهف فرطب ل وه نإف سمشلا نيع ف هنمقأ : يلع لاقف ؟ امه ءوض بهذ

 تعمد نإف ةقرخ هفنأ تحت اوقرحأ : لاق 7 همش باهذ ملعت نبأ نمف : هل لاق

 : لاق ؟ هناسل سرخ ملعت نيأ نمو : لاق « بهاذ وهف الإو “ قاب مشلاف هانيع

 ء قابف رمحأ هنم جرخ نإو“بمهاذ هناسلف دوسأ مد هنم جرخ نإف ةربإب هوبرضإ

 هتلوو هوجرخأف كربخأ ىتح ينع هوحرخأ :لاق ؟هعممس باهذ ملعت نبأ نمض :لاق

 ةقعز هب اوقعأزاف هباسنأ نم دحأ الو وه ملمي ال ثيح اليل هولبقتسا : لاق

 باهذ ملعت نيأ نمو : لاق ؛ بهذ دقف الإو ى قاب عمسلاف تفتلا نإف ةديدش

 هلا۔ے يقب نإو ى قاب وهف هليلحإ صلقت نإف ءاملا يف هودمقأ : لاق ؟ هبلص" ءام
 انتاهمأو انئابآب : اولاقف = رضح نم ىكبو تكبف : رامع لاق « بهاذ هؤاف
 . تاهبشلا نم ةمآلا ذقنم اي كيدفن

 سانلا نيب يضقأل نميلا ىإ للع هللا لوسر ينثعب : لاق ايلع نأ ىوريو
 هبلق دها مهللا : لاقف هردص هديب برضف ى ءاضقلاب يل ملع ال ينإ : هل تلقف

 ء اذه يسلجم تسلج ىقح ءاضق يق اهدعب تككش اهف : لاق ى هناسل تبثو

 لك تلاقف امهادحإ نباب بهذف بئذلا ءاجف امهؤانبأ اهممو ناتأرما انيب ىوريو
 « ىربكللهب ىضقف دواد ىلإ اتمك احتف«كنباب بهذ امنإ : اهتبحاصل ايهنم ةدحاو
 وه لعفت ال : ىرغصلا تلاقف ى همستقأل نيكسلا ينوتنئإ : لاقف نابلس اتربخأف

 نيكسلاب ينوتئا لا۔ة : ةياور يفو « هل اهتمحر ىأر ثيح اهل هب ىضقف ى اهنبا

 ى معن : لاق ؟ هلل يناي هقشتأ :ىرغصلا تلاقف “ فصن ايهنم لكل نيفصن هقشأ

 لجر ءاجو ؛ كنبا وهف هيذخ : لاقف ى ىربكلل هيف ييصنو لعفت ال : تلاق
 فرعأ الف يزوإ نوقرسي اناريج يل نإ هللا يبن اي : لاقو مالسلا هيلع نايلس ىلإ
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 ء ةيافكلا ىلع ضرف وهف همكح امأو

 قرسيل مكدحأ نإ :هتبطخ يف لاقو مهبطخ مث ةعماج ةالصلا : ىدانف ؛ قراسلا

 :نايلس لاقف ى هسأر لجر حسمف هسأر ىلع شيرلاو دجسملا لخدي مث هراج زوإ
 : هلوق اذك و«اننود عرشلا كلذب صتخم وهف كلذ حص نإ “ مكبحاص وهف هوذخ

 ٠ .. ةضرعم همف وأ هقشد ال وهو مالفلا 3

 اوكله الإو ىفك ملسم هب ماق نإف ( ةيافكلا ىلع ضرف وهف هكح امأو )
 ةأرملا ال كلذب موقي نأو اقفاوم نوكي نأ همزلي هنآل مهفلاخو مهقفاولم
 كاله ريغ رخآ كاله فلا٨شلا كالهو ث ءاضقلاب بطاخي مل نمم امهوحنو دبملاو

 كرسثلا نود اكاله كرشملا كلهي اذك و « ةريبك لكب دادزي كالملا نإف « هفالخ

 .. حيحصلا وه اذهو “ ءاضقلاب مايقلاو مالسإلا همزلي هنأل ءاضقلاب دحأ مقي مل اذإ

 يزجي الو دلب لكل دحاولا يضاقلا يزجيو « دبحوتلا ريغب بطاخي مل : ليقو
 ناك اذإ : ليق نإف ى هلوقب فنصملا مالك نم اذه ىلع لديو ى دلب نع دلب يضاق

 > ملقإلا ف : لقو « ةزوحلا ق ضاق يز : ليقو 0 خلا ن وددعتم دلبلا ف

 ىلع بجيو ص نيخسرفلا يف يضاقلا يزجي هنأ يدنع يذلاو « ايندلا يف : ليقو

 يفبني الو ى هيلع هربج ةيالولا نع ىبأ نمو “ ايضاق سانلل بصني نأ مامإلا

 هيلعتيمتنإ الإ هرسمل عانتمالا ىلوألاف هيلإ يعد نإو ى ءاضقلا بلطي نأ دحأل

 . هيلع نيع ضرف ناك دحاو الإ حلصي مل نإو “ برضي وأ سبحيف

 ىلإ بلع ثعبو ى مهنيب ءاضقلاب هباحصأ رمأيو سانلا نيب يذقي ل ناكو
 ىلإ دوعسم نباو آايضاق ةرصبلا ىلإ ىسوم ابأ رمع ثعبو ى مهنيب يضقيل نميلا
 جوزتلا ليباق دارأ امل ليباهو ليباق هينبا نيب ضرألاب ىضق نم لوأو « ةفوكلا
 يمهرزاهيف بغرف هتمأوتب مهدحأ جوزتي ال مهتعيرش ف ناكو ى » ايلقإ » هتمأوتب
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 هتدلو نطب لوأ اميلقإ و ليباقو « ادومل ه.يهو ى ليباه ةمأوت هل لحتو هل لحت ال

 لازامو “«ةدئاملا»يف ءاج ام ىلع انابرق ابرقي نأ امهرمأ و اهنيب مدآ ىضقو“ءاوح
 يف نايكحي ذإ نايلسو دواد مكح لا انيلع صق دقو ى هتمأ نيب يضقي ين لك

 : لاقو « « داعملا راد ىلإ دازلا نايمه ه رظناف ى موقلا منغ هيف تشفن ذإ ثرحلا

 : لاقو ، ' )١ ي قحلاب سانلا نيب كحاف ضرألا يف ةفيلخ كانلمج انإ دواد اي ف
 نيميلاو ىعدانم ىلع ةنيبلا وه : ليق “ '") « باطخلا لصفو ةمكحلا هانيتآو ل

 ىضق اذإ ناكو ‘ اموي مئاهبلا نيبو اموي سانلا نيب يضقي ناكو « ركنأ نم ىلع
 ى قحلل نعذي ىتح هبف يوتلت يأ ملاظلا قنعب تذخأف ءامسلا نم ةلسلس تلزن

 الجر لجر عدوتسا ىتح “ امفاني قحلا بحاصو اهلاني ال ملاظلا نإ : ليقو

 نأ امهرمأف دواد ىلإ ءاجف اهدحجو اهفوج يف اهلعجو ىصع اهل بقثف ةؤلؤل .

 هيلإ تعفد ينأ ملعت تنك نإ مهللا : لجرلا لاقف اهايتأف ةلسلسلا ىلإ ابهذي

 هتعفد ينأ ملمت تنك نإ مهللا : لاقو ى ةؤلؤللا اهيفو هبلإ اهعفدف فلحأ ىتح
 ملاظلا اهلان ! اذه ام هللا ناحبس : سانلاو دواد لاقف ،اهلانف كلذك كلأسأف هيلإ

 يضقي نأ هرمأف ةلسلسلا تعفرف اصعلا يف هلام نأ هيلإ هللا ىحوأف ى مولظملاو

 ةيضق كلذ ىلع يرجيل بيفلا ملعي لاو امم اهالان اهلعل : تلق ى نيميلاو ةنيبلاب

 كجلا رمأىلع اطلسم كلم نوكلو ص كلذل وآ اهعافتراو ةلسلسلاب كحلا عاطقنا

 نم عون ىلع ةلسلسلا ىرجأ وأ « هللا هملع ام لب اقلطم بيغلا ملمي ال كلملاو اهب

 . ٢٦ : ص ة روس ) ( ١

 )٢( ص ةروس : ٢٠ .

  



 هب ماق اذإ يوافكلا نا ةيافك ضرف ناك اذإ : ليق نإف
 ريغ هالوتي اننامز يف ءاضقلا نأو 2 نيقابلا نع ىزجأ ضعبلا

 بوجولا عفري لهف ء انم ملعلا ةلقب هلهأ مدعو انموق نم لدعلا

 يفكي ال باوصلا لهأ ريغ مكح نإ : هل ليق ؟ انع يوافكلا

 ع نيملسملا نع ممال عفر يف ليق اميف

 يف اهنوكب هللا نذإب تملعف اهبحاص ديب اصعلا يف ةؤلؤللا تناكف كلم الب ملعلا
 ٠ دحاجلا اهلانف هدب

 ضرتعاو خلا لهف : هلوق وه باوجلا ( ةيافك ضرف ناك اذإ : ليق نإف )
 اواو ءايلا تبلق ةيافكلا ىلإ بسن ( يوافكلا ) ضرفلا ( نا ) : هلوقب اهنيب
 بسنللءاتلا طاقسإب يوفكلا : لاقي نأ زوجيو ى بسنلل ثينأتلا ءات طاقسإ دمب
 تلتتطقس املو اواو اهبلقو اهطاقسإ زوجي ةعبارلاو « ةعبار اهنأل ءاملا طاقسإ و

 يئافكلا خسنلا ضعب يف دجو نإو ى واو تبلقف ةثلاث يهو بسنلا ءاي فلالا

 ءايلا رص ثينأتلا ءات طاقسإب ءافك ىلإ بسن وه امنإف بسنلا ءاي لبق ةزمهلاب

 دودمملا ةزمه نأل ع بسنلا يف ةزمهلا تتبثف ةزمه تبلقف ةدئاز فلأ دعب افرط

 ىزجأ ضعبلا هب ماق اذإ ) اواو اهبلقو بسنلا يف اهتابثإ زوجي لصأ نع ةبلقنم
 لدعلا ريغ) انباحصأ دالب ضعب يف ( هالوتي اننامز يف ءاضقلا نأو ى نيقابلا نع

 هالوت وأ ( انم ملعلا ةلقب هلهأ مدعو ) انموق مهو يأ “ نايبلل نم ( انموق نم

 ١ هل ليق ؟ انع يوافكلا بوجولا عفري لهف ) لهاج وأ ةوعدلا لهأ نم قساف

 ضرف مثا (نيماسملا نع مثالا عفر يف ليق ايف يفكي ال باوصلا لها ريغ مكح نإ

 _ ٣٣ - ) ج١٣ - لينلا - ٣ (



 ,يش يف انموق نم ادحأ لمعتسي نأ لدعلا مامإلل زوجي ال ذإ

 يتلا هتنامأ ىلع نمتأي نأ الو س هنيد يف الدع ولو ماكحألا رومأ نم

 ةوعدلا لهأ نم ةبالولاو ةلادعلا لهأ الإ هقلخ يف اهيلع هللا هنمتنا

 هللا دعو » : ىلاعت لاق امك هضرأ يف هللا ءافلخ مه نيملسملا نأل

 يف هؤافلخ مه نونمؤملاف « مهل ىضترا ( ىلإ ) مكنم اونمآ نيذلا
 . كلذ ىلع آضيأ نمتؤي ال 4 مهنم ناك نإو س ملعلا فيعضو « هضرأ

 نم ادحا لممتسي نأ ) “ هريغل الو ‘ ( لدعلا مامإلل زوجي ال ذإ ) « ةيافكلا
 يف الدع ) ناك ( ولو ) كلذ وحنو ىوتفلاو ( ماكحألا رومأ نم ءيش يف انموق

 الإ هقلخ يف اهيلع هلا هنمتنا يقلا هتنامأ ىلع نمتأي نأ الو ) هبهذم و ( هنيد

 ةنسلاو نآرقلا ىلإ ءاعدلا يهو “ةدوهعملا ( ةوعدلا لهأ نم ةيالولاو ةلادعلا لهأ

 ةءاربلاو مهلبق وأ مهدعب نمو ضابإ نب هللا دبعو رباج ةيالوو 4 رثألاو عامجإلاو
 دعو » : ىلاعت ) شا ( لاق اك هضرأ يف هللا ءافلخ مه نيملسملا نأل ) انموق نم

 « مل ىضترا .. ىلإ ) مهنفلختسيل تاحلاصلا اولمعو ( كنم اونمآ نيذلا هلا

 لمأ نم يأ ( مهنم ناك نإو ى ملعلا فيعضو “هضرأ يف هؤافلخ مه نونمؤملاف
 نيدب كحلا يعرشلا رمآلا نأ لصاحلاو « ( كلذ ىلع اضيأ نمتؤي ال ) ةوعدلا

 كرمشملل ,واسم وهو اقفاوم ولو هنم عنم هب مكحي ال نمف زجي مل نكي مل اذإف « هللا
 باطخلا نب رمع ناكو « عرشلاب مكحلا مدع يهو ةدحاو ةلعلا نآل ى عنملا يف

 الو مهنيد يف اشر لهأ مهنإف ىراصنلاو دوهيلا اولمعتست ال : لوقي هنع هللا يغر
 ىسوم ابأ هنع هللا يضر باطخلا نب رمع مدقتسا املو ى اشرلا هلا نيد يف "لحت

 يف وهو رمع ىلع لخدو ى باسحلل اهيلع الماع ناكو ى ةرصبلا نم يرششالا

_ ٣٤ 



 هديب برضو ىهللا كلتاق : رمع هل لاقف « ينارصن وهو هبتاكل نذأتساف دجسملا

 ايأ اي » : لوقي ىلاعت هللا تعمس امأ ص نيملسملا ىلع ايمذ تيلو ى هذخف ىلع
 {ةيآا )\١' ه ضمب ءايلوأ مهضعب ءايلوأ ىراصنلاو دوهيلا اوذختت ال اونمآ نيذلا

 : لاقف ى هنيد هلو هتباتك يل نينمؤملا ريمأ اي : لاقف ؟ افينح تذختا اله

 دإ مهيندأ الو .ى هللا مذ دإ م -ع1 الو ى هلا مهنامأ 5 مهمركأ ال

 . هللا مهاصقأ

 دق ةيزجلا نإو رثك دق ودملا نإ :هنع هللا يضر رمع ىلإ لايعلا ضعب بتك و
 مهولزنأف ةششغ انل مهنإو هلا ءادعأ مهنإ : هيلإ بتكف ؟مجاعألاب نععتسنفأ ترثك

 نيكرشملا نم لجر هقحل ردب ىلإ :, هللا لوسر جرخ املو « هللا مهلزنأ ثيح
 هللاب نمؤتأ : لاق ى كعم بيصأو كمبتأ نأ ديرأ ينإ : لاقف ةرحلا دنع

 ةرجشلا دنع هقحل مث « كرشمب نيمتسن نلف عجرإ : لاق “ال : لاق ؟ هلوسرو
 ص ال : لاق ؟ هلوسرو هلاب نمؤتأ : لاق « كعم بيصأو كمبتأل كتئج : لاقف
 كلد لثم هل لاقف ءادلا رهظ دنع هقحل مش < كرشم نيمتسن نلف عجراف : : لاق

 ةوق هل ناكو « نوملسملا هب حرفو هب جرخف « معن : لاقف لوألا لثمب هباجأف

 يدي نيب لتاقيل جرخ اذه كرشمب نامتسي ال نأ يف مظع لصأ اذهو . دلجو

 زاجأ نم : لوقأو ؟ نيملسملا باقر ىلع مهلايمتسا فيكف تام امبرو ع للع يبنلا

 ضرف عفريو هؤاضق يفكي : لوقي هنيدو هبهذم يف لدملا فلالا ةداهش

 عم دهاجت نأ ضمب زاجأ اك اذهو “ بصنلاب نوملسملا هدصقي ال نكل هب ةيافكلا

 . ةمينغلا مهعم مسقتو نيفلاهلا

 . ٥٠١ : ةدئاملا ة روس ) ( ١
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 لك دارأو لدعلا لهأ نم نوددعتم دلبلا يف ناك اذإف : لمق نإف

 كرتي نأ ىلإ كلذ مهنم لكل زوجي له ص مكحلا نع فقوتلا مهنم
 - تتوافت وأ ماكحألا ملع يف مرتجرد توتسا اوكلبيف كحلا عيمجلا

 ناك نم ىلع نيعيو توتسا اذإ لكلا ريخيف كلذ يف لضفي وأ

 ؛ نيهجو ىلع ليق اك ص مكحلا يف لوخدلا هل : ليق ؟ اهب مهملعأ

 { كرت وأ لخد ءاش نإ لوخدلا يف ريخم هيف نوكي نأ امهدحأ

 وه نمم هريغ هبف مكحلا يلب لحم يف ناك ذإ كلذو

 مكحلل لهأتي نمم ادعاصف نانثإ ( نوددعتم دلبلا يف ناك اذإف : ليق نإف )

 زوجي له ) « ءاضقلا يأ ( مكحلا نع فقوتلا مهنم لك دارأو لدعلا لهأ نم )
 ل .ھأو مه يأ ( اوكلهيف كحلا عيمجلا كرتي نأ ىلا ) فقوتلا ( كلذ مهنم لكل

 ريخيف كلذ يف لضفي وأ تتوافت وأ ماكحألا ماع يف مهتجرد توتسا ) دلبلا

 نم ىلع نيميو ) دلبلا لهأ و مه اوكلهيف مهلك اوكرتي ىقح ( توتسا اذا لكلا
 ص ضرفلا عفار مدعو هكرتل كله كرت اذإف © ماكحألاب يأ ( ؟ اهب مهملعأ ناك

 ء لئاقلل يأ ى ( هل : ليق ) ‘ ضرفلا عفار مدمل دلبلا لهأو نورخآلا كلهو

 هيف ) مكحلل لهاتملا ( نوكي نأ امهدحأ نيهج و ىلع ليق اك كحلا يف لوخدلا )
 لحم يف ناك اذإ كلذو “ كرت وأ لخد ءاش نإ ) ءاضقلا ين ( لوخدلا يف اريخ

 كرت اذإ ( هريغ هيف مكحلا ) رييختلا حصي مل الإو ى اهلخدي ملو ةيالولل حلصي ( يلي
 ( وه نمم ) ريبخت نكي مل تبث ول هنأل ى ريغلا ءاضقتسا تبثي ملو ريفغلا كلذ وه



 ام وهو هف ربخت ال ام : يناثلاو > ءاضتلا .- فرعأو هنم ملعأ

 هيلع ىعدملاو يعدملا عضوم ةفرعمب هريغ نم ملصعأ هيف نوكي
 > كلذ نم دلوتب امو

 هيف نكل هنود وه وأ ( ءاضقلا مكحب فرعأو ) ةلمجلا يف ( هنم ماعأ ) وأ هلثم

 وه ريخي مل ملعأ وه نمم هريغ عضوملا يف نكي مل نإ هنأ كلذ نم مهفيو ى ةيافك
 ةفرعمب هريغ نم ملعأ هيف نوكي ام وهو ى هيف رييخت ال ام يناثلاو ) ، هربغ الو
 ال وأ ةيافك هريغ يف سيلو “( كلذ نم دلوتي امو هيلع ىعدملاو يعدملا عضوم
 لكلا ىلع عقاوف كالهلا امأ و یهمدعو فقوتلا زاوج يف كلذ و“هربغ دلبلا يف ملاع

 ١ دح ا همف رب ل ن .

 هيفعتسيو هيلإ رذتعي نأ هنم ملعأ دجو ىتم هنأ دقتعي : « جاهنملا » يفو

 نم الإ ةماملاو ملعألا ملاعلا كلهي هنأ لصاحلاو “ سفنلا بيطو ردصلا ةمالسب

 نع رابج مهعنم نإو “ هيف لوخدلا ىلإ اليبس دجي ملو ملعألا وأ ملاعلا نم نعذأ
 : هلوقو > ريخت ال ام : هلوق ف امو > ا وماس رايجلا ةمواقم اوقىطب الو ءاضقتسا

 مالكلا نمضتي ى خلا اهدحأ : هلوق نأل ‘ لحملا ىلع ةعقاو « خلا نوكي ام وهو
 ص خلا هبف ريبخت ال هجو يأ هجولا ىلع ةعقاو وأ ‘ هيف ركذو رخآلا لحملا ىلع

 فيلكت وه هيلع ىعدملاو يعدملا ةفرعم نم روكذملا كلذ نم دلوتي يذلا و

 . كلذ وحنو نيميلا ركنملا مازلإو هبلط نإ اهل ليجأتلاو ةنيبلا يعدملا

 ص اهتقيقح تفرع دقف ليصفتلا ىلع اهناكرأ تفرع اذإ ةيهاملا نأ لعإ

 ىوعدلاب هتفرعم عم ايهنم الك يضاقلا زيم اذإف ‘ نانك ر هيلع ىعدملاو يعدملا و

 :اولاق ی كلذ وحنو نيميلاب وأ ةنيبلاب بلطي نمو٤بولطملا نم بلاطلا فرع دقف .



 ءاودلا هملع له۔ ضيرملا ةتلع فرع اذإ بيبطلا نإف؛ضيرملاو بيبطلاك كلذو

 نب ديعس لاق كلذلو « ءاودلا ىلإ دتهب مل ةلعلا لهج اذإو “ ضيرملا كلذل قفاوملا

 يعدملا :ليقف ى ءاضقلا هجو فرع دقف هيلع ىعدملاو يعدملا فرع نم : بيسملا

 هملع ىعدملاو رخآلا قفاوو امهدحأ فلاخ وأ فرعلاو لصألا هلوق فلاخ نمت
 لصأب وأ ص ربتعي كانه لصأ ال ثيح فرمب وأ “ لصأ و فرطب هلوق ىوقت نم

 : يمصاملا لاق ى ربتعي كانه فرع ال ثيح

 دهشي قدصب عرف وأ لصأ نم دارج هلوق نم يعدملاف
 ادهش لصأ وأ فرع هلاقم ادضع دق نم هيلع ىعدملاو

 ىعدا نيمك يعدملاف « هفعضأ يعدملاو اببس نييعادتملا ىوقأ هلع ىعدملاف

 ترإ هيلع ىعدم كلذ ركنمو هزوح يف سيل صخش كلم وأ رخآ ىلع انيد
 نإو ى ةيرحلاو ةمذلا ةءارب لصألا نآل ؛ هل دهشي لصألا نأل « هيف كلذ يعدا
 فرملا نأل « عةدم وهف ةأرملا هتعَداو ءاسنلل فرعي ام تيبلل يف امم لجرلا ىعدا
 نأل ى هيلع ىعدم وهف ةعزانملا لئاسم يف هبشألا يعدي نم لك اذكف ى اهل دهشي
 ةئيرب ةمذ لغشي نأ دارأ نم لك يعدملا : مهضعب لاق ى هقدصب دهشي فرملا
 ء دحاو لوق هلك كلذو ء هسكع هيلع ىعدملاو فرملا ريغ ىعدا وأ

 كنكم مل : لاق نم هيلع ىعدملاو ؛ناك :لاق نم يعدملا : بيسملا نب ديعس لاقو

 : يمصاعلا لاق

 ىعدي هيلع نمل نكي ملو ىعدا ناك دق لوقي نم :ليقو



 ايعدم ىفانلاو هيلع ىعدم تبثملا نوكي دقف الإ و بلاغلا ىلع راج اذهو

 ىلصف ى قافنإل! وه ىعداو ى قفني مل هنأ رضاحلا اهجوز ىلع ةأرملا ىوعدك

 مل ذإ ةيعدم ةجوزلاو هل دهشي فرعلا نآل « هيلع ىعدم جوزلا لوآلا فيرعتلا

 وهو تبثم جوزلا نأل يناثلا ىلع كلذ "حصي الو ع لصأ الو فرع اهف دهشي
 هملع ىعدملاو بلاطلا يعدملا : ليقو “ ةيعدم يهو ةيفان ةجوزلاو هبلع ىعدم

 هل عفدي نأ هيصو بلطو غلب اذإ متيلاك سكعني دقو “ بلاغ اذهو « بولطملا
 فرع هل دهشي مل هنأل عآدم يصولا لوألا فيرمتلا ىلعف « هل عفد هنأ معزف هلام

 هلوقل داهشإلا بوجو وهو لصألا هل دهش هنأل هيلع ىعدم ميتيلاو ‘ لصأ الو
 فيرعتلا ىلع اذك و « '١)پ مهيلع اوديهشأف مهلاومأ مهيلإ متعفد اذإف » : ىلاعت

 بولطم يصولا نأل ثلاثلا ىلع يرجي الو ى عفان ميتيلاو تبثم يصولا نأل يناثلا
 يناثلا نيفيرمتلا دحأ دجوي ال دقو « هيلع ىعدم وهو بلاط ميتيلاو عدم وهو

 اندنع كحلا نكل ص ءطولا تعداو هتجوزب الخ اذإ اك ى لوآلا دجويو ثلاثلاو

 ؛ ءطولا . وحن نم هبجوم مدعب "رقت مل ام ةولخلاب قادصلا موزل قادصلا ثيح نم
 مظع نيك ر كلذ نم دلوتي امو هيلع ىعدملاو يعدملا ةفرعمو “فصنلاف رقأ نإو

 . .لا يف

 هملع ىعدملاو ى تكرت ةموصخلا كرت اذإ نم يعدملا : لبق : « جاتلا » يفو

 وه يعدملا : لىقو > هبلإ هملسي وأ ءيشب رقأ نإ الإ كرقت ل اهك رت اذإ نم

 ىعدملاو لصألا ىعدا نم يعدملا : ليقو « بولطملا وه هيلع ىعدملاو بلاطلا

 ٦١ : ه اللا ة روس ) ( ١



 الإ هرمع يف ًلتبي مل ولو ض هيف لوخدلا هل زاج كلذ فرع اذإف

 ‘ اهمف لدعلاب موقي هريغ ىري الو .شهيلإ تهجوت ةيضقب

 بلاطي نأ نسح نم يعدملا : ليقو < ماعب سبل اذهو 2 اثداح ىعدا نم هيلع

 > رهاظلا فالح يعدي نم يعدملا : لسقو > راكنإلا ىلع اهب هملع ىعدملا ال ةني

 . رهاظلا هعم نم هملع ىعدملا و

 نذإ الب سفنلا ةيدعت يف هريغو دبعلا نيبو هديسو دبعلا نيب ةموصخلا تبثيو
 ؛ ضعب يف وأ لكلا يف هل انوذأم نوكي نأ الإ هنذإبف لاملا يف امأو ى هديس

 ةيدعتلاب لاملاو سفنألا يف تبثتو ى نذإ الب اهيف تبثأ هدي يف ةعنصلا تناك نإ و
 ' طقف نذإب هل نوذأا ريغ يف تبثتف ةلماعملا يف امأ و “هل انوذأم ناك نإ نذإ الب

 ص ةيدمت وأ ةلماعمب لاملا يف مهل نوذأملا ديبعلا نيب تبثتو قالطلاو حاكنلا اذك و

 ةيدعتلاب روجحهملاب نوذأملا كسمتسا نإ و تبثي الف مهيلع آروجحم ديبعلا ناك نإو
 كسمت اذإ غلابلاو هيبأ نذإ الب لفطلا نيب تبثيو ى ةلماعملا يف ال تتبثأ لاملا يف
 نيب الو ‘ سفن وأ لام يف هب غلابلا كسمتسا نإ ال « هبلع ىدعت هنأ غلابلإب
 هتفىلخ وأ هيبأب كسمت نإو ‘ نونجمو لفط نيب وأ نينالا نيب وأ لافطآلا
 اذك و ى ةلماعم الو ةيدعت يف تبثي الف لام يف غلابلاب كسمت نإو « تتبثأ

 فرع اذاف ) اهريغ الو ةيدعت يف غلابلاو لفطلا نيب تبثت ال : ليقو “ نونجملا

 لمشيف هيلع مرحي ال ىنعمب ( هيف لوخدلا هل زاج ) ءاضقلل لهأتي نم يأ ( كلذ
 لتبي مل ولو ) هريغ دجو اذإ امك بج مل اذإ امو هريغ دجي مل اذإ اك بجو اذإ ام
 اهيف لدعلاب موقي هريغ ىريال ) هنأ لاحلا ( و هيلإ تهجوت ةيضقب الإ هرمع يف



 ًاعيضم اهكرتب ناكو . اهذافنإ همزلي ثيح افذافنإ هيلع ناك

 دنع هتلوهسلو ث رومألا دشأ نم كلذو . هيلع هللا اببجوأ ةضيرفل

 نيع ضرف هنأك كلذل مهسفنأ نوبصني مهارت نامزلا رخآ لهأ

 . للزلا نم ةمصعلاو ةمالسلا هللا لأسن

 اهبج وأ ةضيرفل اعنيضم اهكرتب ناكو 0 اهنافنإ همزلي ثيح اهذافنإ هيلع ناك
 ةلزات ثدحتف كلذل بصنيف ةيافكلا ضرف عفري نم دجوي دقو ( هيلع هلا
 فبك يضاقلا ملمي وأ اهيف يضقي نأ اهمكح فراع ىلع نيمتتف اهيف هل ةفرعم ال

 ةاكزلا و ةالصلاو ةراهطلاو ديحوتلا لئاسم يف ىوتفلا يف مالكلاو ى اهيف يضقي

 . ءاضقلا بوجو يف مالكلاك كلذ ريغو جحلاو موصلاو

 مل ولو هملع اذإ اهؤاضق همزلو لبق لتبي ما ذإ ( رومألا دشأ نم كلذو )

 هنوك يأ ءاضقلا يأ ( هتلوهسلو ) ضقي ل نإ اوكلهو كلهو ململا ف عستي

 نوبصني مهارت نامزلا رخآ لهأ دنع ) اميظع ارطخ هيف نأ عم انيه مدنع

 لاق دقو ( للزلا نم ةمصعلاو ةمالسلا هلا لأسن نيع ضرف هناك كلذل مهسفنأ

 . )١' « لمعلا بلط نم كنوخأ « : نل

 ءةالصلا يف مهتمامإل لضفلا لهأ رايتخإ ةيضرملا مهبادآ نمو : « رثآلا » يفو
 اهنع ذاوللاو امهل عفادتلاو اهماس نمع فوخلاو ايتفلا نع بورهلا ىواتفلا يفو

 . ن امح نب ١ . ١ ور ) ( ١



 ص نيلسملا لوق فالخ وأ هب ذوخأملا ريغب قفأ نإ الإ ى اهيف مدقت نمل دايقنإلاو

 ةءارق مهدنع اهيف بغرملا نمو “ تاوفهلا نم اهيلإ مدقتلاو ايتفلا بح نودميو

 الو ى فرمي ىتح فرمي ال نمل حرشلاو « راهنلاو ليللا يف ةوعدلا لمأ بتك

 ةالصلا وحن يف ةلأسم ناب ملعب مل نمو ى رضاق سانلل نكي مل هنأب ملمي مل نم كل
 . ملعأ هللاو اهىف يتفي نم دجوي ملو تعقو



 باب

 ردق ىلع ىهنيو رمأي نأ قيقر نإو لقاع ,غلاب لك مزل
 . عامجإلاو ةنسلاو باتكلاب هتقاط

 باب

 كلذ ريغو يهنلاو رمألا يف

 اب ( رماي نأ اقيقر نإو ) ىثنأ وأ ركذ ( لقاع غلاب ) ناسنإ ( لك مزل )
 ( ىهنيو ) بجاو ريغ فورعمب رمألا بدنيو بجاو فورعم هنأ ململاب ققحت
 بدنو“يمه ةريبك مأ ةريغصأ يردي ال وأ ةريغص ولو ةيصعم هنأ ققحت ام لك نع

 ءابلا نآرقلا يأ ( باتكلاب هتقاط ردق ىلع ) هيزنت ةهارك هوركملا نع يهنلا

 اهيلع ينبم وهو ( عامجالاو ) اهنم داهشتسإلا رم دقو ( ةنسلاو ) مزلب ىلعتم
 اهنع ىهنن نأ انيلع بجو ةمرحم ةيصعملا نأ انققحت اذإ اضيأو ى ايهنم ذوخام

 . ةىلعمف وأ ةك رت ءاوس عقت الئل

_- ٤٣ 



 يلوأ عامجإ نع لدعلا مامإلاب نايتيو { رم امك ةيافكلا ىلع ايهو

 رثألاو ةنسلاو باتكلاب مهملعأو ةرجه مهمدقأ نوراتخيف ث رظنلا

 اداوج اعاجش ، بسح اذ ى هموق يف زيزع ؛ًاسخ هلامكتسا عم

 هن وعيابيف اوردق نإ ، اعرو

 ؛ فاكم ربغ هنآل هيهن الو ىصلا رمأ يزجي الو ( رم اك ةيافكلا ىلع امهو )
 هتيلول حاكنلا دقعك لاعفأ هنم دقعنت ال هنأل ضرفلا عفر ىهن وأ رمأ نإ : ليقو
 لمتشت هتيالو نأل ( لدعلا مامالاب ناتيو ) حاكنلا باتك يف "رم ام ىلع لوق ىلع

 قراسلا عطق و ماكحألل نعذي مل نمو ةاكزلا يمنامو ةافبلاو نك رشلا لاتق ىلع

 نم ةمزال لاح فوذحمب قاعتم ( رظنلا يلوا عامجإ نع ) همجر وأ ينازلا دلجو
 ةنسلاو باتكلاب مهملعأو ) هنايب رم اك ( ةرجه مهمدقأ نوراتخيف ) مامإلا
 جاتحي الف ادهتجم ناك نإ و ع رثآلا ىلإ جاتحمف دهتجم ريغ ناك نإ امأ ( رثألاو

 عم ) هيلع ءانبلا زوجي امم هداهتجا هيلع ينبي رثألا نم رمأ ىلإ جاتحي نأ الإ هيلإ
 لاصخ هنابآل يأ ( بسح اذ هموق يف از زع ) نوكب نأ ( اسمخ هلامكتسا

 ص لودملا عرو عرولا الإ لاك طورش ءالؤه ( اعرو اداوج اعاجش ) ناسح

 . ( هنوعيابيف اوردق نإ ) هنوبصنيف ةحص طرش هنإف

 كلذو اهيف هنم لضفأ دجو ولو تافصلا هذه قلطم هبف نم ةيلوت زوجيو

 ةعسب : ماسقأ ةعبرأ اندنع ةعيبلاو ى مهاضرو مهقافتاو ءاحلصلاو ءاملعلا ةروشمب

 لجرلا عيابي نأ وهو « ناتكلا ةعيبو ى عافدلا ةعيبو “ ءارثلا ةعيبو “ روهظلا
 ةما _مإلا دقع اودارأ اذإو ى هموق ةقاط غلبت ثيح وأ ارس يهنلاو رمآلا ىلع
 ء سانلا هميابي مث هنوميابنيف مهلضافأ نم ةسمخ : ليقو ؤ لاجر ةتس هيلإ اومدق



 لاوحألا ةاعارمو دودحلا ةماقإ هيلعو { اهاضتقمب هتعاط مهمزلتو

 يعاريو يوسيو ث دعبيو برقي هنوضرب مكاح ءاليإ ةعامجللف الإو

 ۔ لق اك _ هسفن حب ذ دقف ح نهف . { ميظعب يلتب ا هنأ ملعي و دهتحنو

 3 نبكس الر

 ى ةمامإلا لبق ءارشلا عطق دق نوكي نأ هل بدنو ى هدي ىلع ةقفصلاب ةعيبلاو
 هللا ةعاط ىلع ةماقإلا ةعيب نوملسملا هعيابي مث هعطق نم آلوأ هميابي : لبقو
 هتعاط مهمزلتو ) دحلاو قحلا ةماقإو داهجلاو يهنلاو رمآلاو « هلوسرو

 عجرت يذلا حابملاو بودنملاو بجاولا رمألا وهو ةعاطلا ىضتقمب يأ ( اهاضتقمب

 ( الإو ) ةيعرلا لاوحأ ( لاوحألا ةاعارمو دودحلا ةماقإ هيلعو ) مهيلإ هتدئاف

 برقيو“هبحاصل قحلا ( برقي هنوضر مكاح ءاليإ ةعايجلاف ) كلذ ىلع اوردقي
 "قح ال نم ( دعبيو ) تايالولا رئاس ىلإو هسفن ىلإ مالسإلل عفانلاو ى هلل عيطملا
 رئاس نعو هسفن نع مالسإلل راضلاو يصاعلا.دمبيو “ سانلا قوقح نع هل

 حلاصمو نيمصخلا قوقح ( يعاريو ) قحلا يف سانلا نيب ( يوسيو ) تايالولا
 قوقحلا لاصيإ و فاصنإلا يف (دهتجيو) هقاطأ و هلصو ام بسحب ةماعلاو دارفألا
 رمأ ( ب يلتبا هنأ ماعيو ) مالسإلاو ةماعلا ىلإ عفنلا بلجو اهباحصأ ىلإ

 ماليإلا هبش (نيكس الب _ ليق اك _ هسفن حبذ دقف ) نينثا نيب( مكح نمف مظع)
 حبذب هسفن هماليإب ملع ريغب كح وأ هيف راج اذإ هكح ىلع ةرخآلا يف هل مزاللا

 وهابمب ليثمت درجع اذهو ص هسفن حبذ ول ةحيبذلا بذعي امم نيكس ربقب هسفن

 ثيدح كلذو ص لوتقملا حيرب الامب لتقلا عاونأ يهو ص هلاثمأ ةدهاشم

 . عوفرم
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 موي يضاقلا يتأي » : لاق هنأ قلع هللا لوسر نع اوركذ : « ناويدلا » يفف
 لاقو ى )١' « هروج هب ىوهي وأ هلدع هنع كفي نأ امإ ى نيديلا لولغم ةمايقلا
 : هل ليق نإف تفتليف هافقب ذخآ كلملاو ةمايقلا موي يضاقلا يتأي » : اضيأ
 هنعو “ ر"وجلاب كحي ناك اذإ كلذو '") « افيرخ نيمبرأ ةاوهم يف هعفد ى همفدإ

 ىلع فقي ىتح ةمايقلا موي الولغمت هب يتأ الإ ةرشع ىلع يلي ,لاو نم ام ه : يقلت
 دوسأ ملظم بج يف رسجلا هب فسا الإ و ى زاج ؟٭"دع ناك نإف ى منهج نم رسج

 لوسر تعمس اهنع هللا يضر ةشئاع نعو “ '" « بذعم افيرخ نيمبس هب يوج

 ىنمتي ام باسحلا ةدش نم ىقليف ةمايقلا موي يضاقلاب ىتؤي ه : لوقي للع هللا

 للع للا لوسر لاقو ىا « ةدحاو ةرمت يف نينثا نيب ىضق نوكي ال نأ

 ا۔منم يل ر نمف « يدعب نم ةمألا هذه رمأ نولتس كلعل يردأ ال «: : هباحصأل

 هيلمف فوي ملف دهاع وأ « لدمي ملف مكح وأ ى محرت ملو محارلتلساف كنم ائيش
 هنأ ىنمتي لجرلا كشوي ه : لاقو ى 6ث‘ « ةمابقلا موي ىلإ هتنملو هللا بضغ

 هلأس امل رذ يبال لاقو 0 '` « ائيش رومألا نم لي ملو ايرثلا نم وأ ءامسلا نم "رخ
 لام زيلو تت ال يسفنل بحأ ام كل بحأ ينإو افيعض كارأ ينإ » : ةرامإلا

 )١ ( ملم ه اور .

 ٠ دواد وأ هاور ) ( ٦٢

 )٣( ملم هاور .

 ) ٤ ( يقهيبلاو ينطق رادلا هاور .

 يذمرتلاو يئاسنلاو دمحأ ءاور ( ه) .

 . دواد وبأ و يقهيبلاو نابح نبا ءاور ) ( ٦١

 س ٤٦ _

  



 اهقحب اهذخأ نم الإ ةمايقلا موي يزخو ةمادن اهنإو ى نينثا ىلع ةنر نمأت الو مق

 نع اهتيطعأ اذإ كنإف ةرامإلا لأست ال ه : لجرل لاقو « )١' « هيلع ام :
 ء 6٢١ « كد"دي' اكلم كيلإ ثعبو ى اهيلع تنعأ الإو اهيلإ تلكو ةلاسم
 َةَدعاج لك أ اذإ هبئذ نم هفاصنا نوكي ىتح امكاح مكاحلا نوكي ال » : لاقو
 هللا ةنعل هيلعف لعفي مل نإو “ هتدعاج لكأ اذإ هريغ بئذ نم هفاصنإك هريغ

 هاشفت اقمع ارحي دباكيل مك احلا نإ ه : لاقو ى '") « نيممجأ سانلاو ةكئالملاو

 يدي نيب فقاوم ادغ ةاضقللو 0 ء ىرخأ هضفخت و ةرم هعفرت ملظلا ت ارات جاومأ

 نوكأ رأ بحأ ام : رمع نعو ى م٤) « لدملا الإ اهنم مهكفي ال ىلاعت هلا

 هيلإ بتكف ايضاق ءادردلا وبأ ناكو « هسفن قرحيو سانلل ءيضي جارسلاك
 تلإو “ تنأ اًممنفَ سانلا ءىربت تنك نإف ابيبط تلعج كنأ ينغلب : ناملس

 : لاق « كشف ىضق اذإ ناكف «0[© دحأ كدب ىلع توع نأ رذحاف ابطتم تنك

 ىضق نم » : لاق هنأ قلع يبنلا نع اوركذو ى موصخلا يلع اودر هللاو ببطتم
 دقف : بئذ يبأ نيا ىورو . ها ') « نيكس ريغب هسفن حبذ امنأكف نينثا نيب

 ائيش تدكأ اذإ : لوقت اك ص ىل رهظ ايف اديكأت نيكسلا ركذ « نيكسلاب حبذ

 سات نع تعممم : ةدبع يبأ نع حيحصلا يفو ص ينذ أب هتعمس وأ ينيمب هترصبأ

 )١( رخآ ظفلب ) ملم هاور ( .
 ) ٦٢ ( دواد وأ هاور .

 )٣( يناربطلا هاور .

 . هجام نبا هاور ( ) ٤

 ٠) دواد وأ هاور ٠ (
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 امنأكف نينثا نيب مكح نم ه : ملسو هيلع للا ىلص يبلا لاق : نولوقي ةباحصلا نم
 دقف سانلا نيب ايضاق لعج نم » : يطويسلا هاورو “«نيكس ريغ نم هسفن حبذ
 : لو۔ةي ى هيلع صرحلاو ءاضةلا بلط نم ريذحت كلذو ى )١' « نيكس ريغب حبذ

 نع زاجم حبذلاو ى هئقوَيل و هرذحيلف حبذلل ضرعت دقف هالوتو هل ىدصت نم
 . نيكس ريغب : هلوقو « هبابسأ عرسأ نم هنإف « كالهلا

 ء طقف نيكسلاب نوكي فرملا يف حبذلا نأ لوآلا : نيهجو لمتحي : ليق

 كاله نم هيلع فاخي ام وه امنإ لوقلا اذهب قلع هدارأ يذلا “نأ ملعيل هنع لدمف

 ةحارإو سفنلا قاهزإ هب عقي يذلا حبذلا نأ :يناثلاو « هندب كاله نود هنيد

 يف رمي هنأل نيكسلاب نوكي امنإ باذملا ةدشو ملألا لوط نم اهصالخو ةحيبذلا

 هحبذ ناك نيكس ريغب حبذ اذإو ى هيلع زهجيف هحباذم يف يضميو حوبذملا قلح
 يف دشأ و ،هيف عوقولا نم رذحلا يف غلبأ نوكيل لثملا هب برضف ى بيذعتو اقنخ
 ىلع ضمب هلمح و ث روهمجلا ريسفت وهو ى ءاضقلا مذ ىلع لمح كلذو ى هنم يقوتلا
 روجلا نع ايلاخ ايعرش اكح مكح ىتح هسفنل ةدهاجملا نم هيف امل هيف بيغتلا

 حبذلا ةبوعص اهيلع كلذ بعصيو ؤ كلذ ىبأت ءوسلاب ةراتمآلا هسفنو ى اصلخم

 ح ٢١' ي ابطح منهجل اوناكف نوطساقلا امأو » : ىلاعت هللا لاقو ى نيكس ربغي

 دعبأو هللا ىلإ سانلا ضغبأ و هللا ىلع سانلا ىتعأ نإ ه : مقلع هللا لوسر لاقو
 ص ؟) « مهيف لدمي مل مث ائيش لع دمع ةمأ نم هللا ه“الو لجر هللا نم سانلا

 . دواد وبأ هاور ) ( ١

 . ١٥ : نجلا ةروس ( ) ٢

 . ينطقرادلا هاور )+ (
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 هصمزلو هنع ىلخت راج نإف ىرجي مل ام يضاقلا عم هللا ه : رقللع لاقو
 . ١١) ناطشلا

 نب ديزب نع يعاز وأل ا نع - ىلاعت هللا همحر _ لعامسإ خيشلا ىكحو

 هنع هللا يضر باطخلا نب رمع “نأ : يراصنألا ورمع ن نمحرلا دبع نع رباج
 كعنم ام : هل لاقف اميقم مايأ دعب ءآرف ةقدصلا ىلع راصنألا نم الجر لمعتسا

 : لاق ؟ هللا ليبس يف دهاجملا رجأ لثم كل نأ تملع امأ ؟ كلمع ىلإ جورخلا نم

 نم ام » : لاق قلع للا لوسر نأ ينغلب هنآل : لاق ؟ كلذ فيك و : لاق « ال

 فقوف هقنع ىلإ هدي ةلولغم ةمايقلاموي هب يتأ الإ نيماسملا رومأ نم ائيش ىلي رلاو

 ى هعضوم نع هنم وضع لك ليزي ةضافتنا رسجلا هب ضفتنيف ران نم ,رج ىلع
 هب قرحا ائيسم ناك نإو ى هناسحإب اجن انسحم ناك نإف « بساحيف داعي" مث

 ؟ اذه تعمس نمع : رمع لامت “ )٢' « افيرخ نيعبس رانلا يف هب ىوهف رسجلا كلذ

 يفو « معن : الاقف ى ايلاسف رمع اهيلإ لسراف ى ناملسو آ رذ يبأ نم : لاق

 نم هانعمس:[_باهتلا رانلا يف بهتلي داو افيرخ نيعبس عمو هللاو يا : رخآ ظفل

 امب اهالوتي نم ! نوعجار هيلإ انإو هلل انإ هارمعاو : رمع لاقف « نلع هللا لوسر

 كلت :تلق . ها هآدَخ ضرألاب قصلأو هفنأ هللا بَلَس نم : رذ وبأ لاقف ى اهيف

 ىضق ولو“ هتلزنم عفرتو مظمعيل ءاضقلا هبح ىلع ملعأ هللاو - يه امنإ ةضافتنإلا

 : لاق رمع نع يورو ع لدع ىلاعت هنأل كلذ هقحلي الف كلذ وني مل نإو ىحلا

 ٠ د واد وبأ هارر ) ( \١

 ٠ يئاسنلاو يذمزقلاو ملسم هارر ) ( ٦٢

 - ٤٩ _ ) ج ١٣ لينلا - ٤ (



 'لشَم : ةبالق وبأ لاقو ى "ىلعالو ىل ال آافافك رمآلا اذه نم وجنأ نأ تددو

 قرفيقح حبسي نأ ىسع مكف رضخألا رحبلا يف حباسلا لًشَمَك ماملا يضاقلا

 : لاق ىقح ىبأيف ىضرلا ىلع هريدي لمجف ىبأف ءاضقلا هيلويل الجر رمع اعدو
 :لاق (/ يلت ال نأ : لاق { ل اريخ ممت كلذ يأ نينمؤملا ريمأ اي هللا كدشنأ

 اهنإو ى ةرامإلا ىلع نوصرحتس مكنإ » زنل لاقو ؛ تلعف دق : لاق ى ينع فعأ

 هللا لوسر نأ كلام نبا فوع نعو ى )١' « ةمايقلا موي ةرسحو ةمادن نوكتس

 ىلعأب تيدانف تمقف : لاق ؛ يه امو ةرامإلا نع مكتأبنأ متئش نإ : لاق رقللج

 ةمادن اهيناثو ى ةمالم اهل وأ : لاق ؟ هللا لوسر اي يه امو : تارم ثالث يتوص

 ؟ ‘٢ي هيبرقأ عم لدعي فيك و ؛ لدع نم الإ ةمايقلا موي باذع اهثلاثو

 ماوقأ ؟نيئنمتيل ! ءافرملل ليو ى ءانم" ألل ليو ى ءارمألل ليو » : تللح لاقو

 اولي مل مهنأ ضرألاو ءايسلا نيب ايرثلاب مهبئاوذ نم اوقلعتي نأ ةمايقلا موي
 نم هللا دنع مظعأ ءيش سيل هنإ ملعإ : رمعل لاق ركب ابأ نأ يورو ى '") « المع

 دتشاو ةحبص حاص مكحلاب رمأ امل قلع هنإو « ميظع وهف همظع امو « مكحلا
 كيأرب مكحت امنإ رمع اي مويلا تنأو “ هرمأ امم كحف هقفوف هللا رمأل نكس مث هيلع
 امو ى هب كترمأ امب كحاف ى مهيلع سبلت الو سانلا قوقح كرتت نأ كل سيلو

 كا۔حتو . قلع هللا ين ينربخأ اك ينقفوي للا نإف ى ةيلإ هعجراف كبلع لكشأ

 )١( دواد وبأو ملسم هاور .

 )٢( ملم هاور .

 ٠ دواد وبأ هاور )ء(



 ىلع ليئاكيموليربج نإ : لاقف هل ىضقف يدوهيلل قحلا ىأرف ملسمو يدوهي هيلإ
 « كل مأ ال كيردي ام : هل لاقف ص كلامش نع رخآلاو كنم نع اهدحأ كناسل

 نيطابش ىلإ هالكوو ى هنع اجرع هك رت اذإف قحلاب ىضق ضاق لك عم اهنإ : لاقف
 سانللروسج ةاضقلا نأ اوركذو « لاق اك هبسحأ ينإ : رمع لاقف « نجلاو سنإلا
 كدحأ رثمي نآل : لاق ءادردلا ابأ نأ هللا همحر ديز نب رباج نعو « رانلا ىلع

 دقل : دوعسم نب هللادبع نعو هناسلب رثعي نأ نم ريخ ههجو ىلع عقي ىتح همدقب

 رمآلا نم انغلب نأ هللا ىضق مث ، كلانه انسل و لأسن انسلو نامز انيلع ىتأ

 يف كلذ دجي م نإف ى هللا باتك يف اب ضقيلف ءاضقب مكنم يلتبا نمف ' نورت ام
 هب ىضق ابف كلذ دجي مل نإف 6 نل هللا لوسر هب ىضق امب ضقيلف هللا باتك

 لقي الو“هيأر دهتجيلف دجي مل نإف “نوحلاصلا هب ىضق امب ضقيلف للب هللا لوسر
 تاهباشتم رومأ كلذ نيبو نّيب مارحلاو نيب لالحلا نإف فاخأ ينإو ىرأ ينإ

 . ةعاس رسجأ الو ةنس فقأ : رمع نعو « كبيري الام الإ كبيري ام عدف

 رومألا نم مك احلا ىشغي امل ءاضقلا يف هزنتلل اذه انركذ امنإ : « ناويدلا » يفو

 كح اذإ امأو « ىتح ريغب مكحلاو اهنم للزلاو أطخلا هسفن ىلع فاخي يتلا ماظعلا

 ى رانلا ف نانثاو ةنجلا ف دحاو ةثالث ةاضقلا : ليق هنأل روجأم وهف هب لمعو قح

 ملعلا ريغي كحيو ملعلا نسحي يناثلاو « :ةنجلا يف وهف ملعلاب مكحيو ملعلا نسحي يذلاف

 .ث ثيدح اذهو “ رانلا يق وهف هب لمعي الو ملعلا نسحي ال ثلاثلاو ى رانلا يف وهف

 ىضق نمف ى ةنجلا يف ضاقو رانلا يف نايضاق ةثالث ةاضقلا » : ةياور يف هظفلو

 سانلا قوقح كلهأف ملعي ال وهو ىضق ضاقو ى رانلا يف وهف ملمي وهو ملع ريغب

- ١ ٥ __ 



 ‘ راوجب كلذك بدجتو 0 لدعب ةيضقب ًاعبس دالبلا بصختو

 وبآ هاور ك )١( » ةنجلا ف كلذف هملعب وهو ىحلاب ىضق ضاقو > رانلا ق كلذف

 : مصاع نبا لاق ؛؟ ةريره

 ىضقناو ينع رم بابش دمب اضقلاب تيلب نأ امل كاذو

 اضقلا يف هنم قفرلا يلع هب ىضق بر نم لأسأ ينناو

 انولدمي ىتحلاب ةمأ نم انوكأ نأ قيفوتلاو لمحلاو
 يثارو يل سودرفلا ةنجو ثالثلا ددع نم ىرأ ىتح

 دسحال :لاق هنأ دوعسم نيا نع اورك ذو ص ثارقلا ثارولا و ى ةوقلا لمحلاو

 ،اليبس يف هقفني وهف الام للا هاتأ لجر ؛نينثا يف الإ ةطبغ ال يأ “نينثا ىف الإ
 سلجي سلجم ريخ : ليقو “ سانلا هملعيو هب يضقي وهف املع هللا هاتأ لجرو

 ايقلابو « ركنملا نع ىهنيو فورعملاب رمأيو قحلاب هيف كحي عضوم ناسنإلا هيف
 يديأ ىلع رومألا ريداقم هللا يرج" هبو “ ضرألاو تاولمسلا تماق طسقلاب

 ( ةيضقب اعبس ) نينس ليق اك ( دالبلا بصخت و ) ؛ هدابع هللا محر هبو هدابع

 يف ةدحاو ةرم ( راوجب كلذك ) نينس عبس ( بدمتو ى لدعب ) ةدحاو
 هل رهظي نأ نودب ةرات اهيف رخآبو ةرات ةلأسم يف لوقب مكحلا روجلا نمو ث مكحلا
 جرختسملا لوقلاب ءاضقلا زوجي الو س قح اذه نإف لوآلا كرتيف يناثلا ناحجر

 روجلابكحلاو“ ةرايم هيلإ راشأ « هبنتلاو ركذتلل هنوركذي امنإو ى هب ءاتفالا الو

 ىلعف لدعملاب كحو روجلاب كح نإو ى امراجشأ راغ يثلث صقني ةدحاو ةرم

 ٠ يذمرتلاو يئاسنلاو دواد وبأو ملسمو يراخبلا هاور ) ( ١

 س _ ٢ ٥

  

 



 نوكيف“مدقتوأ رخأت لدملاب هناضق كح دسفي روجلاب هءاضق نأ بهذملا روهشم

 آلوأ روجلاب مكح ولف « بوتي ىتح هتانسح ىلع باثي ال ةريبكلا لعاف نأل بدجلا
 ٠ بصخلا ناك حلصأ و باتف ارخآ وأ

 ىلإ دصق الب ولو اهلبق اهلمع ةئيس اهب هل ىحمت ةنسح لمع نم نإ : لاق نمو
 دوعلا دصقي ملو بتي ملف الثم لفغ نأب رصي مل هنكل اهوحم ىلإ و « اهنم ةبوتلا
 ىلع بدج الف روج دمب لدع نإ و ع بدجأ لدع دعب راج اذإ : لوقي هنإف
 . بصخ الو هئاضق

 ناكنإ : لوقي اهرثك أب ىزاجيف هتائيس و ناسنإلا تانسح عمجت : لاق نمو

 الو بدج الف ىوتسا نإو « بدجأ رثكأ روجلا ناك نإ و بصخأ رثكأ لدعملا

 اذا يكف لدعلاب ضعب و روجلاب ضعب مكح و ماكحلا ددعت نإ و “ هئاضق ىلع بصخ

 مكحا نود ربتعملا وه روجلاب كحلا نأ قيقحتلاو ى دحاو مك اح نم كلذ ردص

 دقو ى حلصأ و روجلاب كح نم بات نإ الإ © هريغ نم وأ 1 احلا كلذ نم لدعلاب

 مايصو اهليل مايق ةنس نيتس ةدابع لدعت ةدحاو ةرم لدعلاب كحلا نإ : ليق

 يلصي لجر رجأ نم لضفأ اموي مكاح رجآل“ : يرصبلا نسحلا نعو ى اهراهن
 صقني الو نائيضي نيرمقلاك وهف لدعي نمو “ ةنس نيتس وأ ةنس نيعبس هتيب يف
 . ءيش ايهئوض نم

 ك هلع نامض الف أطخأ نإو 0 روجأ ةرشع هلف باصأ ادإ 1 احلا نإ : يورو

 نب رمع : ليقو _ صاملا نب ورمع تللم رمأ و ى يأرلا هيف زئاج يف يأ
 : لاقف ؟ رضاح تناو يضقأ : لاقف هرضحمب موق نيب يضقي نأ - باطخلا

_ ٥٣ _ 



 : تلق“‘١( ةدحاو كلف تأطخأ نإو “تانسح رشع كلف تنسحأ نإف ضقإ

 لاقو ى ةنسح هلف للا دنع قحلا بصي ملف داهتجإلا لهأ نم نوكي نأ هانعم

 وهو قحلا دصقي نأ هانعم لعل : هللا هاضرا « جاهنملا ه بحاص سيمخ خشلا
 ىلإ رمع بتك و « لاملا تيب يف نايضلاو ى هلا دنع ملسيف هريغب هناسل ًلزيف هملعي

 نمف “ رخذلا مظعيو رجألا بجوي اع قحلا نطاوم يف ءاضقلا نإ : ىموم يبأ
 نإو :ىلاعت هللا لاقو ى سانلا نيبو هنيب ام هللا هافك هسفن ىلع ولو هتين تصلخ

 نمام » : رتللع لاقو ى )٢' نيطسقملا بحي للا نا طسقلاب مهنيب مكحاف تمكح

 الو؛لداع مامإ نم لسرم يبن وأ ىفطصمكَلَم نم ةمايقلا موي للا ىلإ برقأ دحأ

 ىضق نم ه : لاقو ى هاوهب مكحي يأ ى '") هبحي ذخاي رئاج مامإ زم ا نم دمبأ
 تنبلاو مآلا ، مراحملا تاوذ ىدحإب ىنز امنأكف تاقثلا نع هذخأ مل ءاضقب

 سانلا هنَتَن نم ريجتسي هينيع نيب اداوس ناك » : ةياور يفو ى 'ذ) « تخالاو

 : ك الا يف ليق : كلذ يتأيسو “ ىقح ريغب ىضق اذإ كلذو ى «6٨١ ةمابقلا موب

 مادام هلا ليبس يف هفيس رهاشلاك لل اباستحا سانلا نيب مكحي ءاضقلل دعق اذإ

 هنأ هنع هلا يضر ةمرك نب ملسم ةدبع يبأ نع اوركذو ى ناكملا كلذ ق ادعاق

 كجحلالضفو“لايلل انزاخ نوكأ نأ نم "يلإ بحأ قحلاب ايضاق نوكأ نأل : لاق

 )١( يقهيبلا هاور .

 )٢( ةدئاملا ةروس : ٦١ ؛
 )٣( يئاسنلا ءاور .

 . دواد وبأ هاور ( ) ٤

 . يذموقلا هاور )٠٥(



 تللم هنأ اهنع هللا يضر ةشئاع نعو “ ميظع مثا هيف روجلاب كحلاو ى ميظع لدعملاب

 ؛ملعأ هلوسرو هللا :اولاق ؟ ةمايقلا موي هللا لظ ىلإ قباسلا نم نوردت له ه : لاق
 نيملسملل اومكح اذإو ى هوطعأ هولئس اذإو ى هولبَق قحلا اوعمس اذإ نيذلا : لاق

 موي رون نم ربانم ىلع نوطسقملا ه : للع هنعو « )١' « مهسفنال مهمكحك اوكح
 ةعبس » :للع هنع حيحصلا يفو “مهيلهأو مهكح ين لدملا لهأ مهو «‘"ءةمايقلا
 . ا٣) ثيدحلا ... لداع مامإ : هلظ الإ لظ ال موب هلظب هللا مهلظي

 ررقتىقح ءاضقلا نم ريذحتلا يف غلاب نيفلؤملا رثكأ نأ ملعإ : انموق ضعب لاق

 ىقلأ وهنيد هبلع لهس دقف ءاضقلا يلو نم نأ نيحلاصلاو ءاهقفلا نم ريثك نهذ يف
 اذه ميظعت بجاولاو ى هنم ةبوتلا بجت شحاف طلغ اذهو ى ةكلهتلا ىلإ هديب

 يق تدروو ى نل هللا لوسر ثعب هبف “نيدلا نم هناكم ةفرعمو فيرشلا بصملا

 الب "وأ ر"وجلاب يضقي نم قح يف وه امنإ ظيلفتلا نم هيف ءاج امو ى راثآ هفرش
 : هلوقب ملعأ هللاو - دارأو . ها هتلزنم همف عفترتل هيف بغرب نم وأ 2 ملع

 ص هنيد هيلع لهس دق هيف لخادلا نأ مهقالطإ يف شحاف طلغ هنأ ' شحاف طلغ

 حرصي نأ يفبنيف اقلطم هنم رارفلا يغبني ءاضقلا نأ مهوي قالطالا اذه نإف

 بلافلل رظن اذه نأب حرصيو ى ةلزنملا عفر دصق وأ لهجلا وأ روجلاب دييقتلاب
 هلماعي نمو ى باحصألا و براقألل ليملاو عافترالا نم هيلع سوفنلا تلبج يذلا

 ةمألا نيب فالخ ال هنإف ؛ةعيرذلل ادس هنم رارفلا ةيافك دجو نمل يغبنيف ى ريخب

 )١( دمحأو ملسم هاور .

 )٢ ( ملم ءاور .

 . هيلع قفتم (ء)



 { لدعلاب نورجؤيو ص هوراتخا نإ لدع ريغب كح ام مهرضي الو

 . . ت هلدع مهعفني الو هروجب مهرضيو « رئاجلاب نوبقاعي و

 تأ اوركذو « هافك نم دجويال نأ الإ دحأ ىلع نمتي الو 2 بجاو ءاضقلا نأ
 هريغ يلويو هيلخي نأ ريمآلا نم بلط ةليلق مايأ دعب مث ةطخ اناسنإ ىلو اريمأ
 ص تيلوت امل ربخب ينولماميو ىل نولذبي مهتيأر سانلا نإ : لاقف : ل : هل لاقف

 ص هنم برهي كلذ لثيملتف ، هركي ابب ريخب ينلمامي نم ىلع مكحأ نأ ردقأ الو
 اهف ثدحمو ى ىرخأ نم نكمأ ةدحاو ىلع زاج امف « لثاتت سوفنلا نإف

 دواد هيتوأ ائيش بيعتأ : لاقف ى ءاضقلا بيعي اناسنإ حيرش" ىأرو ى ءوسلا

 ؟ كيلإ ؛بحأ كدابع ؛يأ بر : زتتنن ىسوم لاق : سابع نبا نعو ؟ ةايتكنت

 امب يضارلا : لاق ؟3زعأ كدابع ياف بر اي : لاق « اركذ يل مهرثكأ : لاق

 اك هسفن ىلع مكحي يذلا : لاق ؟ مكحأ كدابع يأف بر اي : لاق ى هتيطعأ

 يتوأ دقف اهيتوأ "نمم يتلا ةكحلا ى ملعأ هللاو ع ىسوم ينعي ى سانلا ىلع مكحي
 . اهعضوم ءاشألا عضو يمهو 0 ا ريثك اريخ

 لدع ريغب ) هتبثأ ام يأ همكح ام دارأ وأ هبف ( مكح ام مهرضي الو )

 ىلع اوردقي ملو اوملع وأ ، هروجي وأ هيف راج امب اوملعي ملو مهدهج ( هوراتخا نإ

 نورجؤيو ) اوردق نإ هوعزن هتني مل نإو ‘ ىهتناف هوهنو اوملع وأ هعزن
 اذإ ( رئاجلاب نوبقاعيو ) ث هرايتخا يف اودهتجا دق ممنأل لدع اذإ ( لدعلاب
 الب ايضاق هوبصن وأ روجلاب هايإ مهماهتا عم وأ روجي هناب مهملع عم ايضاق هوبصن
 وأ “ بصني ال هلاح لهج نمف ى ملعي ال امع فقوتلا بوجول لهاست لب رايتخا

 ص هوهني مل وأ هعزن اوقاطأ دقو هوعزني ملو “ هرايتخا دعب هروج مهف رهظ

 . ( هلدع مهعفني الو ءروجب مهرضيو )

 س - ٥٠٦

 



 يف اولازي مل انئاخ اوضنفتنسا موق امأ » : للع هنعو : « ناويدلا ه يف لاق

 نم هب مكح ام لكف رئاج اوضقتسا موق اميأ : اضيأ ليقو ى )١' « هللا تقم
 ام لكف احلاص اوضقتسا موق اميأ : اضيأ ليق دقو « ءاكرش هيف مهف روجلا

 وأ ةأرما ىضْقتْست' نأ نع قلع ىهنو » ص ءاكرش هيف مهف قحلا نم هب مكح

 نم الو هتداهش زوجت ال نم ايضاق نوكي ال هنأ باتكلا يف ركذ و « ؟) « كرشم

 اثاريم هاعدا وأ اثاريم هك رتم نأ دارأ وأ افرش وأ الام هب بالطد 5 هنف بغري

 اوفلتخي مل نم اولعجيْلف اوفلتخا نإو ع هرش ةفاخم ايندلا نم ارمأ هيف بلطي وأ
 لوقلاف هعزن مهضعب داراف ايضاق اولعج اذإ و « حالصلا لهأ ىلإ رظني امنإو ى هيف

 مهتنامأ مهل دريو هسفن عزني نأ مهفالتخا ىأر اذإ هل يغبنيو ى هتبثأ نم لوق
 ذإ للا دمحيو « كلذ يف رجآلا بستحيو « مهعم دهتجيو مهنم ادحاو نوكيو

 . اجرخ هل لمج
. 

 ماكحألا ذافنإ مهنكمأو مهل مكاح ال ةعامج تدجو اذإو : « رثآلا » يفو

 مهمزل مكحلاب مايقلا ىلع هب نوردقي امل مدع الو زجع الو ةّسقت الب لدعلاب مايقلاو
 هتوقو هململ ماكحألا ذافنإ ىلع ردقي ملسم دجوو امم ام دت نإف ع ةالصلاك كلذ

 فاخي ام ىأر نإو « هنكمأ نإ رواشيو ى مكاحلاو ةعامجلا ماقم ماقو ى هل زاج

 ى هلان ملو هئتطخن مل ههجو ىلع مكحلا ماقأف ةرواغملا هنكمت ملو هليطعتو هعايض

 . هحام نباو يئاسنلاو يقهيبلا هاور ) ( ١

 . ىلمي وبار ينطقرادلا ءاور )٢(

 س - ٧ ٥



 ةعاط ناك نإ هلزع وأ هميدقت هيضاق يف مامإللو “ بستحا نإ باوثلا هل اوجرو

 ىضقو ص قحلا ىلع ماقتسا ام هلزع يف ةجح هومدق نميف ةعايجلل سيلو ى هلل
 نم هماقأ نمم يفعتسي نأ يضاقلا دارأ اذإف ع فعضي ملو ‘ عيضي ملو « لدملاب

 طرش مهيلع هل الو ث المجب رمألا مزتلا اذإ كلذ مهل الو هل سيلف ةعامج وأ مامإ
 ءاضقلل لضفأ وه نمم هريغ ىلع نوملسملاو وه قفتا نإ الإ كلذ يف لوخدلا دنع

 كسمتلا هيلعو هيلع ردق ام هللا رمأ عيضي نأ اذه هريغ ىلع همسب الو ى هنم

 ؛ ليكولاو يصولاو يلاولاو مامإلا اذك و ص هرصنيو هنيمي هنإف ى هللا نيمتسيو

 هب اجرو هنم ىلعأ دجو نإ الإ هك رت هل زجي مل تاعاطلا نم لمع يف مهنم لخد نف
 . ملعأ هللاو ى هب موقيو رمآلا مزتليو هنع ةيافكلا

 نم وأ هيلاو وأ هيضاق وأ لدع مامإ نم الإ كحلا نوكيال : « رثألا ه يفو

 مل و زئاج ءالؤه مكحف “قحلاب نايصخلا همكح نمم وأ امكاح مقت وأ كحت ةعامج

 ص هكح ىلع مهرابجإ همزلي الف « هايئكح نم الإ مهمكح ىلع موصخلا رابجإ
 ى رئاجلا يف فلتخاو « مامإلاك هلعف زاج الدع ايضاق مدق اذإ لداعلا ناطلسلاو

 الو هدي توبثل الو هتعاط ةين ىلع ال كحلا يف لخدو آلداع مدق اذإ : ليقف

 قحلاب فاصنإلاو لدملاب مايقلاو ىلاعت هللا ىلإ ةبرقلا ىفتبا امنإو “ هتجح ةيوقتل
 : ليقو “ روجأم وهو هريغ امئاق دجي مل اذإ هيف لوخدلا هلو « هكح زاج

 دنع زوجيال هنأ راوجلا لهأ ملميل ةربابجلا رمأب مكحي نأ دحال زوجيال

 . لدملا لهأ

- ٥٨ - 



 نكتال »ه: تلع لاقو « '١)پ اروفك وأ امآ مهنم عطت الو » : ىلاعت لاق

 مامإلا اهيلوي ىتح ماكحألا ةالولاو ةاضقلل زوجت ال : ليقو ى )٦' « نئاخل انيمأ
 ءاهيف هللا ةعاط ىلع ةدقملاو ةعيبلاو مالعألا ىضرب الإ امامإ وه نوكي الو « مهل

 "لودع ولو كلذ يف انموق لايعتسا بحن الو ى لدملا لهأ ريغ لايعتسا زوجي الو

 اونمآ نيذلا هللا دعو » : ىلاعت للا لاق ، هضرأ يف للا ءافلخ نيملسملا نأل
 كحلا زاوج ىلع ةيآلاب "جتحي" دقو ى هؤافلخ نونمؤملاف « ةيآلا .. '" « مكنم

 سيل كلذ يف هنأل « فاصنإلاو ملظلا نم عنملاو ةبوقعلاو سبحلاو رابجلا رمأب

 ةيعرلا نم دحاو رابجلا نأل ع هب للا نذأي مل ايف هل امكاح الو رابجلل دضامب

 طقس ضرفب ماق اذإ ملاظلاو ، هب ءاج نم لك نم لبقي فورممب رمأ قحلاب هرمأ و
 ةعامجلا وأ مامإلا دارأ اذإو “ ضرفلا طقس ىضقف يضقي نم رمأ اذإ اذكف ى هنع

 مهرواشو ط :العو لج هللا لاق “حلصي نم اورّبدتو هيف اورواش يضاقلا بصن

 حبرأ ةروشملا يفو “ هلع لزني يحولاو ةرواشملاب هلوسر رمأ 2 6٤ 4 رمألا :

 )١( ناسنإلا ةروس : ٢٤ .

 ( ٢) دواد وي أ هاور .

 )٣( هه : رونلا ةروس .

 ٤ ) رمع ل آ ة روس ١ :ى ن ١٠٩ .

_ ٩ ٥, __ 



 عازنلا فو “بابلا حتفتو “ةنيغضلا بهذتو « ةدوملا تبثتو ى ةنس اهنأ : لاصخ

 ص هيف ريخ الف ريخلا يف ريخلا لهأل دايقنإلا هيف نكي مل نم : ليق ى لشفلا
 اذإو ى ةعامجلا وأ مامإلا هلكو نإ الإ هدحو ايضاق نيملسملا نم دحاو بصني الو

 ارمأ عطقي ال ناك اذإ رئابكلا هيلع رهظت مل ىلوتم اوضقتسا ىلوتم اودجي م
 ٠ ةع ال ١ ن ود



 باب

 3 ردق ام همكح يف امكاح هللا يقتي

 باب

 مكحل ١ ةرعس ف

 هب مثأي ام كرتيلف ردقي م اذإو “ ( ردق ام همنكح" يف امكاح هلنا يقتي )

 يف دجو نإو ى ةيصعمب هللا ىلإ برقتي الو ڵ قلاخلا ةيصعم يف قولخمل ةعاط الو
 ةرثكل كلذ سابقب لوقلا ىلعف “قطنلاك طخلا نم ءايلا طاقسإب « ىتيت :ةخسن

 تؤي فوسو ط 4 عادلا عدي موب < 4 عادلا ةوعد ظ : ىلامت هلوقك « هدورو
 « هنذإب الإ سفن ملكت ال تأي موي » « لامتملا ريبكلا لف « نينمؤملا لا

 نلف » مهل دجت نلف للضي نمو دتهملا ف « محجلا لاص وم نمالإ ف
 « رزي اذإ ليللاو » دابلاوهيف فكاملا ءاوس لف ادشرم آابلو هل دحت

 « نميالا داولاب » « سدقملا داولاب » « لمنلا داو ف « رذنلا نفت امف ل

 دام كلا إو ف « غبن انك ام ل ي داولاب رخصلا اوباج لف سدقملا داولاب ط

 جئنن" انيلع اقح كلذك » مورلا يف ه يمملا داهب تنأ امو ل اونمآ نيذلا



 ٤ ره اظل اي ذخ يو

 ي راوجلا » « قالتلاو ف « باوجلاك رنافجو ف « نينمؤلا
 '. طخلا سايق فلاخ اهبف ساقي ال فحصملا ةطخ نأ روهشملا نكل

 ؛ نييضورعلا طخو فحصملا طخ « ناساقي ال ناطخ : هيوتسرد نبا لاق

 ليقو ى نطابلا فلكتي الو ى اهتداهشو نيمصخلا مالك نم ( رهاظلاب ذخايو )
 اذإ تحلا ىلإ لصوتيل ءايشألا نع ثحبلا يف هيلع سأب ال كلذ عم

 . ارمأ تاد

 نإف ى دعب امأ “ كيلع ”مالس : ىسوم يبأ ىلإ هنع هللا يضر رمع بتكو
 عفني ال هنإف ص كيلإ يلدأ اذإ مهفاف ى ةعبتم ةئنسو ةمكلحلم ةضيرف ءاضقلا
 ىتح كلدتو كرظنو كهجو يف سانلا نيبب "وس . هل ذافن ال قحي مَكَت

 ىعدا نم ىلع ةنيبلا ‘ كلد نم فيعض سأيي الو كفئيحَ يف فيرش عمطي ال

 وأ امارح "لحأ احلص الإ ى زئاج سانلا نيب حلصلاو ى ركنأ نم ىلع نيميلاو

 هيف َتيده'و كلقع هيف تعجارف سمألاب. هتيضق ءاضق كعنمي ال ى الالح مَرَح

 لطابلا يف يداتلا نم ريخ هتعجارمو ى ميدق هنإف قحلل هيف عجرت نأ كدشرل
 فرعا مث ةنسلا يف الو باتكلا يف سيل امم كردص يف جلجلت اف مهفلا مهقلا
 اههبشأو للا ىلإ اهبرقأ ىلإ دمعاو اهرئاظنب رومآلا سقف ص لاثمألاو هابشألا
 همصخ هل تذخأ هيلإ اهرضحأ نإف ثالجأ ةبئاغ ةنيب ىعدا نمل لعجاو ى قحلاب

 نوملسملاو “ ىمملل ىلجأ و كشلل ىفنأ هنإف ةيضقلا هيلع تللحتتسا الإ و ى هقح

 هللا نإف ‘ بسن وأ مالو يف نينض وأ روز دهاش وأ دح يف ًادولجع الإ لودع

 موصخلاب يذأتلاو قلقلاو كايإ و“ناميألاو تانيبلا مكيلإ درو رئارسلا مكنم ىلوت

 هب نسحيو “ رجآلا هب مظعي هنطاوم يف قحلا نإف ع تاموصخلا دنع ركنتلاو

_ ٦٢ _ 



 نمو ى سانلا نيبو هنيب ام للا هافك هسفن ىلع لقأو هتين تحص نمف ى رخذلا

 لجاع يف هللا ريغ باوثب كنظ امو“للا هناش هسفن نم سيل هنأ هللا ملمي امب قلطت

 . ةكئالملا ىلع هدر هللا ةنإف يأرلاو كايإو ى هتمحر نئازخو هقزر

 نم اهيف لمجتأ : اولاق ةفيلخ ضرالا يف لعاج ينإ » : [ ىلاعت ] لاقو
 ملعأ ينإ : لاق كل سةدقنو كدمحي حبسن نحنو ى ءامدلا كفسيو اهيف دسفي

 : يورو ى تيأر امب ال لا كارأ اب كحأ : هيبنل لاقو ڵ ١ « نودت ال ام

 ؟ ءاضقلا كل ضرع نإ يضقت فيك :هل لاق نميلا ىلإ ذاعم ثعب اتمل هقلع هنأ »
 :لاق ، ةنسلا يف ابف : لاق ؟ هيف نكي مل نإف : لاق “باتكلا يف امم يضقأ : لاق

 لوسر قفو يذلا هلل دملا : لاق ، ييأر دهتجأ : لاق ؟ اهيف نكي مل نإف

 رمع نأ لاقيو ى يلعل كلذ لاق هنأ ىوريو « )٦' « هلوسر يضري" امل هلوسر

 . . ملعأ هللاو ى ركذ ام لثمب ةيواعم ىلإ بتك

 ايوتسم ص لزعلل هراك ريغ قحلاب يضقي نوكي ىتح اضاق يضاقلا نوكي الو

 لهجلل وأ روجلل هبسن نم بقاعي نأ يدنع ىلوألاف كلذ عمو“مذلاو حدملا هدنع
 ص نيدلا زازعإ ةينب ظيلغ مالك وأ برض وأ سبحب امإ هترضحب هصقنت وأ

 ىضقف زيزملا دبع نب رمع يضاق يبعتشلا دنع اكاحت ةأرماو الجر نأ يور دقو

 : آدشفم نابضغ لجرلا ماقف ى اهل "قحلا نآل ةأرملا

 . ٠ :ة رقبلا ةروس ) ( ١

 )٢( هيلع قفتم .

 س ٦٣



 اهيلإ فرطلا عفر اتل يمشلا نتف

 اهيبجاح ظخلبو .نانبب 'نتنَتَف
 اهْيَبكنم تزه مث اديور" اشم تشمو

 اهيلع ضقت ملو م مخلا ىلع اروج ىضقف
 اهدعاس وأ اهرحن اهنم رصبأ ول فيك

 م

 ادي نينب آدجاس هارت ىتح امل

 هتعجوأ : لاقف ؟ هب تعنص ام : هيلإ بتكف زيزعلا دبع نب رمع كلذ غلبف
 ىقح تعاشو تايبألا اولوادت سانلا نأ كلذو « روجلا ىلإ ينبسن نيح ابرض

 ليذه وه تايبألا دشنم نإ : ليقو “ آاطوس نيثالث هبرضف يبعشلا تفلب

 نم اموي يبعشلا فرصنا : ىليل يبأ نبا لاق ، هبرضو ةأرملا مصخ ال يمجشألا

 ‘ 1 يبعشلا نتف : لوقت يهو > بايشلا لسفت مداخ انررم هعم نحنو ءاضقلا سلج

 فرطلا عفر : لاقو « يبعشلا اهنقلف تيبلا ةيقب فرعت ملو ؛ امل يبعشلا نتف
 : يمصاملا لاق ى ىحلاب الإ تيضق امف انأ امأ « هللا هدعبأ : لاق مث ى اهيلإ

 بولطم دهاشلا اذو ىلوأ بيداتلاف يضاقلا افج نمو

 رفتفي امم دهاشلا بناح ق رغع ةءورم يد نم 1 ةتلف و

 برضي كلذك و ص 0١١ « مهتارثع تاءورملا يوذ اولىقأ » : ك يأ

 . نابح نباو يئاسنلا هاور )١(



 . . ... ى عوج وأ بضغك هيلع شوشم عم هل هركو

 مرج بسحب هلك كلذ يف برضلاو « ةجح الب رخآلا ىذ7آ اذإ نيمصخلا دحأ

 سلجملا يف هافج نإ الإ هسفن قح يف يضاقلا هبرضي الو ى "وفحملا ردقو يفاجلا

 هاذآ هنأ ىلع ةداهشلا فالخب « هل رارقإلا لسق نم هتهجاوم نآل سانلا ةرضح
 ضاق وأ .يلاولا وأ مامإلا هبرضي ذئنيحو “ هسفنل مكحي ال هنإف هترضح ريغ يف

 لوقي وأ “ تملظ وأ ترج" وأ تلهج : لوقي نأ ءافجلاو ى لهأتي نم وأ رخآ

 . كلذ وحن وأ تماظ وأ تروز : دهاشل

 لجر هيلع جرخ املكف مالسلا هيلع دواد باب ىلع سلج الجر نإ : لاقيو
 دعقف اذك باب ىلع دمقاف دغ ناك اذإ : لاقف « كلذب هملعأف هنع ايضار هدجو

 جرخ ام هلللا ىن اي : لاقف ى هنم امج وتم هدجو لحر هملع جرخ ايلكف ى هيلع

 كح ] نم هنم جرخم هن ! : ل اقف > كنم عج وتم وه و ال ! ب ابل ا ١ ذه نم دح ] "يلع

 . مهل كحأ نم رخآلا نمو « مهيلع

 هندب وأ هلام يف هباصأ ءيشك ( هيلع ش"ةوشم عم هل ) ءاضقلا ( هركو )

 طرفم شطع وأ ) عوج وأ ِزبضفك ( هضرع وأ هيرق وأ هقيدص باصأ وأ

 ىتح هنيح يف ءاضقلا هيلع مرح هعم مهفي ال ناك اذإو ى دئاز ير وأ عبش وأ

 امم كلذ هبشأ امو “ طرفملا حرفلاو نزحلاو لسكلاو ساعنلا اذك و “ لوز

 ىتح عجريلف هسلجع لإ هحورخ دعب كلذ هلإ فدح نإو > مكحلا نع هفعضب

 ثيدحلا يقو > )١) )) نابضغ وه و 1 اجلا مكحي ال , ثيدحلا يفو > لوزب

 . اطرفم امبش يأ « ؤ") « ناعبش وهو يضقي ال هنإ ه

 )١( هيلع قفتم .
 ٠ دراد وبأو دحأ هاور ) ( ٦٢



 لوق يف نيمصخلا نيب لدعيلو ، عفتري الو

 درب وأ رح همف ىذأتي ال ثمح هسلجم نوكي نأ يفبني : « جاتلا ه يفو

 وأ عفترا نإو ى ضرآلا ىلع سلجي لب هسلجمب ( عفتري الو ) “ نتن وأ ناخد وأ

 نم وأ عفترم عضوم وأ يسرك ىلع دمقي نأ لثم « سأب الف شارف ىلع دمق

 . مالكلاب الو دومقلاب ناصحلا هلب الو فقس
 لمف وأ ائكتم وأ ًامحطضم وأ امئاق وأ ايكار كحم ال : « ناويدلا » يفو

 افيس وأ ةرد هديب كسمي نأ هلو « مكحلا تبث كلذ عم مكح نإف « كلذ نامصخلا

 حالسلاب ءاضقلا تقو ديبعلاو لاج رلا فقوب الو ى كلذل جاتحا نإ اطوس وأ

 فاخ نإ الإ ص ةسايرلل ابلاط نوكي وأ ى نايصخلا فوختي الئل طايسلا [ وأ ]

 . مالكلا للقيو يبتحي وأ عبرتيو ‘ ىحلا نالطب

 : لاقف ؟ ينتلزع ل : هل لاقف ث هل ايضاق لزع زيزعلا دبع نب رمع نأ يورو

 دعق الك حيرش" ناكو « كيلإ اكاحت اذإ نيمصخلا مالك نم رثكأ كمالك نا ينغلب

 نيب مكحاف ضرألا يف ةفيلخ كانلعج انإ دواد اي لف : اهيف ةعقر" يف رظن مكحلل

 لوخدلا يف ( نيمصخلا نيب لردْعَينلو ) '\) ي باسحلا ( ىلإ ) قحلاب سانلا
 يف ) و ى هتجح دحاو لك دفني ىتح لابقإلا نسح نم ايهنم عاتسالا و ى هيلع
 امهدحأ راك ولو ى دزب الو همالس لثم .نم لكل دريف امسي نأ لثم ( لوق

 ةدايزلا امهدحأ قحتسا نإو ع ديزي نأ زاج ةدايزلا يف امهاوس نإو ث ةيالولا يف
 لوقيو ؟ تنأ فيك : : امهدحأل لوقب نأ لثمو ص دزي الف رخآلل لحت ال لا

 نمي الو ‘ كلذ وحن وأ رخآلا نود معن وأ دز : امهدحأل لقي الو رخآلل

 ( ١ ) ص ةروس : ٢٦ .



 ٠ ٠ ٠ ٠ > لظ هنم ناب نم الإ ة رظنو ‘ لعفو

 امهدحأ ىآر نإ : ليقو ث هتجح هئّقَلي" الو « هبحاص نود مالكلاب اهدحأ

 صهربيو "يملا لَبيق نم كلذ نأ مهف نإ هتجح هنقليل و هدش ريلف هتجح موقي ال
 هاوعد يف ميقتسي ىتح هيلع يعدا ايف وأ هءاعدا ابف همهتا نإ مالكلا يف رخآلا

 : يمصاملا لاق « باوجلا در ف مقتسي و

 جرح الو اہنتقل بحومل ججحلا ءاقلإ نع رحع نإ مصخلا و

 يضاقلل نسحلتسا همصخ عفني امب مصخلا ملكت اذإو « فوخو شهدك كلذو

 يفو ص كلذ هعفني يذلا لفغ نإ هيف كلذ بتكأ « اساطرق تاه : لوقي نأ

 .اذإ هب ىوقتي ام هل حتفيو هتجح مصخلل نقلي نأ هيلع : ليقو : « جاهنملا ه

 هيلع ال كلذ هل : لبقو “ بوبحم نبا لوق وهو ؤ هتجح مصخلا مهفي ىتح هل ناب

 نع ىهنيو ى هيلع الو هل ال : ليقو ى ةقث مصخلا ناك نإ الإ هب رمؤي ال : ليقو

 امهدحأل دهمي وأ رخآلل يقلبلف اشارف امهدحأل يقلي نأ لثم ( لعفو ) ع كلذ
 ماعطإلا اذك و ى رخآلا يقسيف امهدحأ يقسي نأ لثمو ص رخآلل دّبميف ادعقم

 دارأ نإ يفبني لب ى "وَسُيْلفَ لعف نإف ى كلذ نم ائيش لعفي الو ى كلذ ريغو
 هل تلعف امكنم ءاش نم : لوقي نأ لثم “ امرحم وأ ةرمب امل لعفيلف لعفي نأ

 امهدحأ ىلإ وأ اهيلإ رظني الو ى رظن قلطم وأ ةشاشب رظن ( رظن و ) . اذك
 هرظني نأ هلف مصخلل وأ هل ( ماظ هنم ناب نم الإ ) بضغ رظن وأ آرزش آرظن

 نإو ى هريغ دي نم طسبأ مامإلا ؛ديو “ قحلاب برضلا هلو آرزش وأ بضغ رظن
 اك ع كلذك رخآلل لعفيلف مصخ هنأ ملمي مل وأ آطلغ وأ ادمع ائيش امهدحأل لعف
 اذه انبرغم قوف يذلا برغملا ينعأ ةلودلا انل ناك نبح برغملاب انتمأ ضعب لعف

 



 اذك و ى اهفعضل ةأرملا هيلإ برقي : لبقو 0 اهنيب ايوسم همامأ امهدمقنلو
 . كرشملا دعبي : لبقو كرشلاو ملسملا نيب يوسيو > فصضلا

 يف اباتك كيلإ تبتك ينإف دمب امأ : ةيواعم ىلإ باطخلا نب رمع بتك و
 ذخأتو كنيد كل مَلنست لاصخ سمخ مزلإ اريخ هيف يسفنل كل َرأ مل ءاضقلا

 نيميلاو ةلداملا ةنتبلاب كيلعف نامصخلا كيلإ مدقت اذإ ؛ كظح لضفأب هعنم

 مل نإ كنإف هدهامتو ى هناسلو هبلق طشني ىتح فيعضلا كيلإ ندأ و ى ةمطاقلا
 كيلعو ى اسأر هل عفري مل نم هقح عيض امنإف ى هلهأ ىلإ عجرو هقح كرت هدهامت

 . ءاضقلا "لصف هيف كل نيبتي مل ايف سانلا نيب حلصلاب

 «حلاص نب لاهنملا» : هل لاقي ةكم لهأ نم لجر نع بيبح نب عيبرلا نعو
 لاصخ سمخ يضاقلا يف ناك اذإ : لاق هنأ هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نع

 عراتملصوف ثالث وأ 4 ابيع ينمي ى ةمصوف عبرأ تناك نإ و « هرمأ لمك دقف
 نع هثزَسَتلاو ى راثلا نم هلبق ناك ام ملع : لاق ؟ نينمؤملا ريمأ اي يه امو : لبق

 ء ىحلا فالخ يف ةمألاب فافختسالا محعو « موصخلا نع مللاو “ عماطملا
 . نيدلاو يأرلا يلوأ ةرواشمو

 : يلع لاقف ةموصخ يف دمت مدقف لجر هيلإ فاضأ هنأ ,يلع نعو
 ث ه ه ۔ . م

 للع للا لوسر نإف ص لا كافاع انع لحترإ : لاق ى معن : لاق ؟ تنأ ”مطَخا

 ددح رخآلا فاضأ هنأ ةياور يفو رخآلا ن ود نيمصحلا دحأ فضن نأ اناهن

 . هفاضأ ام

 باحصأ مدقي نأ هل زوجيو ى اتقو لاجرللو اتقو ءاسنلل لعجي نأ هل زوجيو



 مهعفديلف هريغ عم هبيرق هيلإ مك احت نإف “نبإلاو بالاك ةبارقلا نيب مكحيو ريذاعملا

 نيب مكحيو ى هتبارق نيب مكحيو « نسحف اهنيب قحلاب مكح نإو ى هريغ ىلإ
 سفنالا ف ةيدعتلا لجرب هدمع وأ هلفط 1 اجلا ىلإ كسمتسا نإو > هدمسو دصلا

 ص هريغ ,ضاق ىلإ ايهعفديلو « ةموصخلا مهنيب تبثي الف تالماعملاو لاومألاو

 ؛هريغ ىلإ اهعفديلف هدبع وأ يضاقلا لفطب لجر يضاقلا ىلإ كسمتسا نإ اذك و
 كسمسا نإ و اهنيب مكح ةَيردْصتَ يف يضاقلا ىلإ يضاقلا دبعب كسمتسا نإو

 ؛ ةعامج وأ اح وأ ضاق وأ مامإلا ىلإ اعفارت لجرب يضاقلا وأ لجر يضاقلاب

 ه۔ذأ حيرش" نظف ى ءاضقلا سلجم يف احير ش" ىتأ سيق نب ثعشألا نأ يورو
 همحم كتئج : لاقف > مصخ ثعشألا عمو > همنجح ىلإ هسلجأو هدر قف السم هاتأ

 ص معن : لا۔ة ؟ كلذك : هل لاقف ثعشألا ىلإ حيرش تفتلاف ع كيلإ هصاخال
 ككنأشو حيرش ى كب يدهع : لاق ش > ههح و رّسفتف ذ كمصخ مم ثل“وحت : لاق

 « اذك تنك ينإ ى كريغ ىلع اهتبوقع كيلع هللا ةمعنو كلهج تعشأ اي : هل لاقف
 كنإ : هل لاق مث ؛ مصاخأ ال مث ص هقح نم هنيضرأل هللاو : ثعشألا لاقف

 نماو هل مع نبا هاتأ احيرش نإ : لاقيو 0 اضغم هدنع نم ماقف > كنأش و

 كلإ مدقأ نأ ديرأو ص اقحو ةبارق ل نإ ةممأ أ اب : هل لاقف 0 يدع ينب

 ص هتعطتسا نإ ءاش نإ معن : حيرش لاقف 6 هيلع يل يضقت نأ بحأو ى امصخ

 ىأر املف « همع نبا ىلع ءاضقلا هجوتف هيلإ ايصتخاف همصخ دغلا نم هيلإ ءاجف

 ء هنيبو ينيب “قحلا لاح : لاق ؟ ينتدعو ام نبأ : هل لاق ى هبلع لماحتي احيرش

 ك ؤاد كمصخ : هل لاقف > طلخو حيصي امهدحأ لعحف نايصخ هاتأ و

 ىتأف ى كل تناك نإ ةنيبي تئإ يأ ى كئاد ىلل هعنم عزفاف كؤافش كنيبو



 انومتيذآ ام ىلع اتناف اكمنمأ مل مت نإف اكعدأ مف انأ امأ : حيرش لاقف ى اهب

 . اكبر هللا ايقتاف

 ص ةمولظم اهنأك : لاقف لجر اهآرف “ يكبت تلعجف ةأرما هملإ تمصتخاو

 نالجر هاتأ هنأ يور ؟ حزمي ناكو « نوكي فسوي ةوخإ ءاج دق : حيرش لاقف

 : هل لاقف « هيلع ىضقف ملعي ال وهو همصخ هيلع ىعدا امب امهدحأ "رقأف ءيش يف

 نبإ : لاقف ؟ وه نم : لاق ى ةقث يدنع دهش : لاقف ى ةنيب الب ؟يلع يضقتأ

 ىلع ةقث ناسنإلاو ص هتلاخ تخأ همأ نأل ص ةرقملا سفن ينمي ،:كتلاخ تخأ

 ينيب : لاق ؟ هللا كحلصأ تنأ نيأ : هل لاقو لجر هءاجو ى "رقأ اذإ هسفن

 : لاق قيحس ناكم نم : لاق ى ماشلا لهأ نم ينإ : لاق ؤ طئاح كنيبو

 كثنهيل : لاق ى امالغ تدلوت : لاق ى نينبلاو ءافرلاب : لاق ى ةأرما تجوزت
 ' اننيب ضقا :لاق “ كلمأ طرشلا : لاق ى اهراد امل تطرش و :لاق “سرافلا

 . تلعف دق : لاق

 ٠ نامصخلا هئيحي لب هيلإ بهذي الف عضوم يف مكحي نأ مكاحلا يعد اذإو
 بمك نب "يبأو "رمع" أرادت دقو “رذعتم رمأ وأ هنيعب هاري ءيش ىلإ بهذي امتإ و
 يفو اننيب مكحلل كانيتأ : رمع لاقف ى هايتأف تباث نب ديز امهنيب العجف ءيش يف
 ىتؤي ملعلا نإف يلح ىلإ مق" : رذ يبأل لاق هنأ "رمو “ مكحلا ىتؤي هتيب

 بمك نب "يبأ ىلإ همصخ و وه عمتجاف هتفالخ ف ةعزانم تضرعو > يتاي الو

 > لسىق ايف اهىلع سلجف ةداسو هىل إ حرطف امصاخ كتئح : هل لاق هملع لخد املف

 "يلإ امحرطت تنأو اصاخ كتثج كل لوقأ ينإ كراوج لوأ اذه : هل لاقف
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 مصخلا لعلف اهيلع سلج هنأ حص نإف ع مصخلا عم سلجف ماق مث ى اهيلع سلجأ
 نأ ىلوألاو > كلذ نع آ ى دقو > رضحي نأ لبق اهنم ماقو > رصحب م

 ممنناف ص فلحتأ : هل لاقف نيميلا هيلع يبأ ىأرف هعزانف اهيلع لصأ سلجي ال
 ص نيميلا يف رمع ىضمو « نيميلا ىلع نينمؤملا ريمأ فعأ : مصخلل يبأ لاقف ى رمع
 . ةرضملا نيمي نم عزنلا ةحصل رمع ههني ملو نينمؤملا ريمأ فعأ : لاق امنإو

 : لوقي حيرش ناكو ى اهنع لئس اذإ ماكحالا يف يتفي نأ يضاقلل هركيو
 7 دحأ نم عمسي الو ى زاج نيدلا رومأ يف ىتفأ نإو ي ىتفأ الو يضقأ

 ىلإ بتك هنأ رمع نعو ص رخآلا ىلع ءيش هبلق يف قرسي الئل رخآلا ةرضحم ريغب
 تفلت الو .«{ ‘مَتْبَتالو "ح۔بتالو > كسلجم يف دحأ ىلإ رراست ال : حيرش

 : يمصاملا لاق ‘ راضت الو "رضت الو ى ماكحألا نم ةلأسم ىف

 ماصخلل عجري ام لك يف ماكحلل ءاتفإلا عنمو

 ءاتفإلا زيجأو“مهنع حصي ال : تلق ى ةعبرألا ءافلخلاك زوجي هنأ ضعب معزو
 اذإو موصخلا دئاكم نم كلذ نإ : لاقيو ى ةنيعم ةموصخ يف ال ةماع ةلأسم يف

 ش ىدفغتيو أضوتيو هتحاح يضقي ىح جرحم الف هبف كحي ام ىلإ جرحم نأ دارأ

 ةيفاصلا لأسي مث هيف نم ىلع ملس هسلجم ىتأ اذإف راقولاو ةنيكسلاب هيلإ جرخي
 ءيش لعل نإ : يور آ ةلمقلا لبقتسيو ك قيفوتلاو ةمصملاو داشرلاو نوملاو

 مهنعضرعأ موصخلا سلج نإو ى ةلبقلا هب لبقتسا ام سلاجملا فرشأ نإ و افرش

 نيمصخلا سلجيو“مهتجاح نوركذيو مهتنسلأ طشنتو مهبولق ءىرتجت ىتح ةهينه
 لفغ اذإ هناربخيو ةلز اذإ هنادشرب نيع رو نيملاع هعم سلجيو هيدي نيب



 هنأ ملعي ىتح هل ليق ام لبقي الو ‘ ههوجوو مالكلا فرحي الو موصخلا نابدؤيو

 داهشإلا هلو “ حيحص رثأ نم وأ ، هيلع عمجملا ىلع سايق وأ ةنسلا وأ نآرقلا نم

 عجرب الئل فلح هزن ا بتك امصخ فلح اذ ١ و .ؤ همتكي ن ] هل و { هكح ىلع

 ناتيألب تنعتي نم ىأر نإو « دوهشلا الو مك احلا ىلع نيمي الو غ هفلحي همصخ
 : هل لوقيف ى ةدحاو الإ همصخ هل فلحتسي ال نأ هيلع "جتحا ءيش دعب ائيش
 ‘ هب كحو كلذ بوبحم نبا لعف دقو > ةدحاو كل هفلحتسا و كملاطم عمجإ

 ميم نأ وأ > امصخ وأ اسدلج “راسد نأو > كلا سلجع ق حزامي نأ هل هرك و

 َرَجَت لاو لدع ام : يو'ر دقو “ ىرادي الئل هريغ كلذ "يلويو ‘ يرتشي وأ

 لبق هنم ريمتسي ناك نمم الإ ريعتسيال ناو مصخ نم ضرقتسي الو ى رهتّسعر يف

 لزنملا ثبح نم ديعبلاو بيرقلا نيب "وسيل و ى ضارتقالا اذك و ى ىضقتسي نأ
 ؛ عيضولا و فيرشلاو “ يوقلاو فيعضلاو ى بسنلا ثيح نم ديعبلاو بيرقلاو

 . هللاىلع لكوتيو ث رئاودلا ىشخي الو « بقاوعلاب لفحي الو « ضيفبلاو بيبحلاو

 همرح نمو “ ريخلا نم هظح يطعأ دقف قفرلا نم هظح يطعأ نم : يورو

 بجاحىلإ ةجاح هتعد نإو “ةميمذ لك كرتيو ةديمح لكب ذخأيو « همرح دقف
 نإ اذك و ى افراع قباسلا مدقتب هيصوبو ى عمطلا نم اديعب ًاقذاح انيمأ هذختا

 نب ديزو ى نامع ف يلع نبال ابتاك رشبملا نبا ناكو « ةباتك وأ سح ىلإ هتعد

 هباتك نأ : يور دقو ى زنل يبنلل اباتتنك مهريغو ةيواعمو ناثعو يلعو تباث

 ركب يبأ ىلوم ةريهف نب رماعو ريبزلا و ةحلط و يلعو ناثعو رمعو ركب وبأ
 نايفسوبأ عيبرلا نب ةلظنحو ى سيق نب تباثو ى مقرألا نب هللادبعو « قيدصلا

 ص تباث نب ديزو “ نايفس يبأ نبا ديزي هوخأو ةيواصم هنياو برح نب رخص
 ديلولا نب دلاخو “ يمرضحلا نب ءالعلاو ‘ همأ يهو ةنسح نب ليبح رشو
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 يبأ نب بيقْيَصنمو ى ةحاور نب هللادبعو ى ةبعش نب ةريغملاو ى صاملا نب ورمعو
 دلاخ هوخأو صاملا ن دمعس نب نايأ و > بطو لحو ىناملا ن ةف ذْلحو > ةمطاف

 بتك نم لوأو > ةللا ق هل بتك نم رثكأ ةعبرألا ءافلخلا عم امه و > دمعس نبا

 ةيواعمو تباث نب ديز ناكو » د وعسم نب هللادبع ةكمبو > بمك ن رأ ةنيدملاب هل

 بتك و ص ليبحرش اقلطم هل بتاك لوأ : ليقو ى اهب مهصخأو ةباتكلل مهمزلأ

 . اهنع هللا يضر رمعو ركب يبأل مقرألا نب هللا دبعو ةريهف نب رماع

 افلاب ارح اعرو ايهف املاع انيمأ ابتاك ذختي نأ يغبني : « ناويدلا ه يفو
 مالك بتكي > بتكم ام ملعيو 1 اجلا ٥ ارب ثح نم 1 الا راسي نع دمقي و

 ناكو ى تاغللاب افراع نامجرت ذختيو ى هتلاسرو هب كح ام بتكيو ى نيمصخلا

 . هتداهش زوجت نمم الإ نامجرتلا نوكم الو ى هل انامجرت ديز

 ؛لوقعلا يحيحص نيرح" نينيمأ نينامجرت ذختي نأ يغبني : « ناويدلا ه يفو

 ص هلقع لتخا نمو دبعلاو نيمألا ريغ هيزجي الو ى كلذك نيتأرماو الجر وأ
 ةلزنمب اذه راصف “ رضحي مل نم ةلزنمب راص نيمصخلا ةغل فرمي مل اذإ مك احلا نأل
 كعفد وأ بلج هيف هل ام الو هدبعو هدلوو هسفنل نامجرتلا لوق زوجي الو “لقنلا

 ء اهريغ دجي مل نإ ةنيمألا ةأرملا هيزجت : ليقو “ دحاولا نيمآلا هيزجي : ليقو

 هللا لوسر نع يور امل رذع الب بجتحي الو ملكتي نيح نيمصخلا مف ىلإ رظنيو

 بجتحامهتقافو مهجئاوح نود بجتحاف سانلا رومأ نم ًاثنش يلو نم »: ألم

 . 'ا) « ادغ هرقفو هتجاح نود هللا

 . د واد وبأ هاور ) ( ١
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 ‘ بدألاو راقولاو ةنيكسلا هملعو

 الو ص ةعافشلا الإ هيلإ اولصي ال ىتح ههجو مهنع بيغي الو : «ناويدلا» يفو

 كايإ ه : قلع هنعو « قيرطلاو طئاحلاك ازجاح نيمصخلا نيبو هنيب لمجي

 وأ ةلمرألا هثأتف الماع مكدحأ نوكب نأ : لاق ؟ وه امو : هل اولاق « دارفإلاو

 هدعقىف فيرشلا وأ ينفلا هيتأيف « كتجاح يف رظنأ ىتح دمقأ : لوقيف نيكسملا

 ههلإ عفارت نإو « )١١' « الجاع اهئاضقب رمأيف كتجاح ام : هل لوقيف « هبنج ىلإ
 هيلع ردق نم ىلع ىحلا ناك نإف ى هيلع ردقي ال نمو هبلع ردقي نم
 دشأ هلاو ‘ للا ىلإ هلك لفَ هيلع ردقيال نم ىلع ناك نإ و « هيلع مكح

 نإو “ىقحلا يطعي ال وه ناك نإ قحلا هل ذفني ال نأ هلو « ايهمفدي نأ هلو ؛ سأب

 ءاش نإو « قحلا مهاطعأ ءاش نإف نوملسملا هرجه نم وأ نعاطلا وأ دترملا كسمت
 . ىحلا مهنم ذخأ مهريغ مهب كسمتسا نإو « مهكرت

 نم لثم برطضي الو ةكرحلا رثكي ال ينعي نوكلا ( ةنيكسلا هيلعو )

 ميظعتلا يأ ( راقولاو ) فوشتيو قوفو افلخو آلامش و انيمي رظنيف ةفخ هيرتعت

 الف ع رشلا ذافنإ هيفو ى هباقعو هباوث مظع ماقم هنأل مكحلا سلجم مظعي يأ

 ع رشلا بادآب بدأتي ( بدألاو ) ةيصعم وأ ثبع وأ حازم وأ كحضيب هنيشي
 البقتسم سلج يضقي نأ دارأ اذإو “ ع رشلا نم آضيأ يهو ةطلاخلا بادآو

 هناسل تبثيو هبلق يدهي نأ هللا لأسو قلع يبنلا ىلع ىلصو هللاب نامتساو لمسبو

 نأ زوجي ال ا_م ؛ ةثالث ىواعدلا نإ : ليق دقو ى هيلع ىعدملاو يعدملا فرعيو

 وأ هب هملع قدصتي وأ ًاثدش هل بهي نأ هدعو هنأ دحأ ىلع ِعدم لثم الصأ عمسي

 هدلو هنأ انس هنم ربكأ ىلع وأ ص هكولمم هنأ بسنلا روهشم نع وأ “ لحي ال ام

 )١( نابح نبا هاور .



 رذع نم الإ غرفتيو ‘ . ٠ ٠ . ٠ ٠ ٠

 وأ لام يف اقح لجر ىلع ,عةدم ةنيبلاب هيف بلاطيو عمسي امو ى كلذ وحنو
 امو ى هيلع هل تناك ركنملا نيم بلطو اهدجي مل نإف ى هل نوكي نأ نكميو عاتم
 هنأ الإ امهرمأ مي ال ةأرما وأ لجر هديب نمك ةنيبب هيف بلاطي الو عمسي

 نافلكي الو“رارحأ اهف ةيرحلا نايعدي م هعئاض نم ديرب اجف هفرصيو اهمدختسي
 ةسمخ وأ رهش دمب اهدر بلطف ايمجر ةأرملا قلط نم اذك و « اهيلع ةنيبب

 اذك و ص هيلع ةنيب فلكت الو هنم نيبت اهنإف اهتدع ءاضقنا تعداف اموي نيعبرأ و
 نوعديو هلام مسقي نأ لبق نوك رملا يتأيو توميف نوك رشمو نوملسم هل ملسم

 اولسأ مهنأ انايب نوفلكي الو ى نيملسملا عم هنوثري مهنإف هتوم لبق اوملسأ مهنأ

 . كلذ وحن و هتوم لبق

 نم الإ ) اهججح مهفو ايل عاتسالاو نيمصخلل هئاضق تقو ( غرفتيو )
 ىلع ىنب رذع هذرتعاف بصن اذإو ى ةموكحلا بصني مل رذملا ناك اذإف ( رذع
 مكحينأ هيلعف مك احلاىلإ نايصخلا عفارت اذإف ص همهف هل رضحو غرفت اذإ ىضم ام
 ص مكحلا يف ةوشر ةيدملاو « داسف حالصإ وأ ضرمو اهتمدقمو ةالصك رذمعل الإ

 ى امح نالطب ىلع ام ائيش ذخأي نأ دحأل زوجي الو ى رفك مكحلا يف ةوشرلاو

 ء ىحلا لاطبإ ىلع هل لعج هنأ هب :رتسي مل اذإ هيطعأ ام ذخأي نأ ك احلل زوجيو
 امع لك ألا هلو ى هقيدص وأ هبيرق نم الإ ءايوقألل وأ ءاينغألل لمجي امم لك أي الو

 الو ى هب هل مكحي نم ةوشرلا يطعي نأ ىحلا بحاصل زوجيو ى ءارقفلل وأ ةماملل

 كلذ نأل ى هقح نم رثكأ يطعي نأ يطعي ن زوجي الو « اهذخأي نمل زوجي

 يف ةوشرلا نم عفنأ ءيش انل سيل : هللا همحر ديز نب رباج لاق “ لاملل عييضت

 > ملحلا نيع اقفتو ميكحلا ديصت ةوشرلا : ءايلملا تلاق “ دايز نب للادْنَجع نامز

 هل مكحي نم ةوشرلا يطعي نأ دحأل زوجي ال : لمقو 6 ملع ريبخ هدابعب هللاو



 { داتعم قيدص وأ بيرق نم الإ ةيده لبقي الو

 عيبي الو هريغ ىقح ذخأيل اهاطعأ نمك وهف اهاطعأ نإف ى هل قحلا نأ نقيت ولو

 ك مهل مكحيل وأ هل ةارادم عاب ام ولغي وأ > ىرتشا ام هل صخرب الئل يرتشي وأ

 لك وينأ يغبنيو ى هيلع كلذ فاخي نكل عيبلا حص لعف نإو « هنود ام اذك و

 هفرعيال ثيح ءارشلاو عيبلا رشابي نأ هلو هليك و هنأ سانلا ملعيال ثيحي هريغ

 يف رجتا اذإ يضاقلا نإ : لاقيو “ صقني الو ديزب ال رعس هل ابفو هلماعي نم

 تيبلل حلصيايف هيدخ لسري نأ هل صخرو ى نوعلم هنأ ؛ هيف مكحي يذلا عضوملا

 . بئاغ وأ متي لام ك هديب معلا هلعجي ام عيب يليو « ,للقيو ,تيزو محلك

 نم ىحلا جرخ بابلا نم ةيدهلا تلخد اذإ : لاقي هنإف ( ةيده لبقي الو )
 ص اهقيض عم ةوكلا نم جورخلا لمحتي قحلا نأ _ ملعألا و - ىنعملاو“ةةوكلا

 اهتمحازم ىلع قيطي الو « اهايإ هترفانمل ةيدملا لخدت ىتح ماقملا لمحتي الو

 ءادهإلا يف ( داتعم قيدص وأ ) راج وأ ( بيرق نم الإ ) اهايإ هضغبو اهثبخل
 راجلا وأ بيرقلا وأ قيدصلا داز امرو ث ءاينغألا و ءارقفلا هيف يوتسي امم وأ

 ةقفنلا يضاقلل لعجي نأ مامإلل زئاجو . هسفن نئمطت ىتح جرحتيف اهبيرب ةدايز
 رومأل غرفتيل هيلإ جاتحي امو لاملا تيب نم هلايعلو هل حلصي امو ةوسكلاو
 وأ عسو نإو ى هيف رتقيلف هضبق نإو كلذ نع هزنتي نأ هل يغبنيو ، نيحلسملا

 ص فرطلا هب لك أ نإ مرغي الو “ هحير هل زاج هلام هب عستيل وأ هب رجتيل ذخأ
 نإو ى كلذ نم يور ام وأ ةنس وأ رهش ةقفن ىطعيو ى ةعاجملا هاطعأ نإ اذك و

 نإو “ غرفي ىتح هوكرت وأ اوأر نإ اوداز تقولل غرفي مل نإو ى هوطعأ فلت

 اذك و ، هديب ام در همزلي مل ةموكحلا نم جرخ نإو ى هوطعأ تقولا لبق غرف

 هل ضرف امم هثراول وأ هل سيلف تام وأ جرخ نإو ى هكاسمإ هثراولف تام نإ

 . هقوقح هيلعو « هتبارق لصيو ضبق امم افورعم عنصي نأ هلو ى هضبق الإ



 يف دهتجيلو 0 قيلأ هريغ ىأر نإ الإ 8 ادحاو آلوق مزتليلو

 ٠ ٠ ٠ : لاوقألا يفو ةباصإلا

 بسحب نيملسملا رومأ نيعي نم لكو « بتاكلاو نامجرتلاو يتفملاو مك احلا اذك و

 محل لمحيو ى هلك كلذ يف نولخدي لب ص اطرش كلذ سيلو « كلذ يف مهيتنعت

 مالسإلارومأنع اولغتشي الئل هيلإ نوجاتحي ام مهل ردقي ى كلذ ةعامجلا وأ مامإلا
 اوماق الإ و ملام نم مهل كلذ نوملسملا لعج لاملا تدب نكم مل نإو ى رتب

 هب ىوقي ام مهلام نم اولعجي نأ نيملسملل يفبنيو“ مهتوق بسكب و مهتقاط رومألا

 دي يف كلذ نولعجيو ى مهيلع روجي نم هب نولصيو فورعملا هنم نوعنصيو قحلا
 اذهو ى مهرمأ هيلإ اوضوف نم وأ مهرايخ هيلع عمتجا ام الإ هيف لمعي الو نيمأ

 : يمصاعلا لاقو ؛ هريغ وأ مامإلا تقو يف لعفي

 قحتست نيا نإ اوس نمو ىح بلاط نم نوعلا ةرجأو

 نورضحعو مهن وعفربو موصخلا نومفدبي نيذلا يضاقلا ناوعأ دحاو > نوعلاو

 مل نإ الإ ص لاملا تيب نم هترجأ نوكت نأ لصألاو ى كلذ لثم نولعفيو مصخلا

 ( ادحاو الوق مزتليلو ) هنيعب همزلي ال ارمأ لمعي يضاقلاك هنأل « كلذ رسيتي
 هارب وأ > حجري ال نمم ناك نإ هل حج رب وأ > حيجرتلا لهأ نم ناك نإ هححرب

 ى روجلا نم كلذ نإف “ةرات رخآبو ةرات لوقب مكحي الو 2 ادهتجم ناك نإ هل ايأر

 ىلإ عجربلف ( قّيلا ) لاوقألا نم ( هريغ ىأر نإ الإ ) ؛ سانلا ىلع طيلختو
 الو روصق الب “ اذكهو عجر قلأ هريغ اضيأ ىأر نإو ى همزتليف قيللألا

 لوقلا كلذ كرتب دهشبلف هب يضقي يذلا لوقلا نع لقتني نأ دارأ نإو ى ريصقت

 حجري ( لاوقألا يف ) دهتجيل ( و ) ، قحلا ةباصإ ( ةباصالا يف دهتجيلو )
 . دهتجم ريغ ناك نإ هب يضقيو اهحجار



 ، سبح وأ نيمي وأ لُسحت وأ رفسك رذعب الإ اليل كحي الو

 امهالك وأ نيمصخلا دحأ نوكب نأ لثم ) رقمك رذعب الإ هيل مكحي الو (

 دلبلا يف اناك وأ ارفس ادارأ و نيميقم اناك ءاوس “ ليللا حبص يف وأ اليل رفسلا ىلع

 اهدحأ وأ اناك وأ كلذ ق افلتخا وأ > امهدحأ اذك و > جورخلا ادارأ و نيرفاسم

 رذملانيبتم لغش يف نكل راهنلا فصن ىلإ ولو حابصإلا دعب امو دلبلا يف حابصإلا

 انظ وأ احبص رفسلا املع ءاوس ىليل اهنيب كحي هنإف ماصخلا يف هعم هلقع رضحي ال
 كحلا اهنيب بصني كاحلا نإف « هجولا وأ ءادألا ةلامح ( لمحت وأ ) ي اتكش وأ
 نأ لثم “ عرشلا كحي هقحتسا اذإ لاملا وأ هجولا نيمض هميرغ يطعي نأ ناش يف

 نيمي هريغ وأ فحصملاب ( نيمي وأ ) بوره وأ رفس هنم فيخ وأ ر:س ىلع نوكي
 الإ ىقبي امو مكحلا مدقتي نأب نيميلا عاونأ نم عون يأ ملعلا وأ ةفصلا وأ تاتبلا

 مدقتي مل وأ هريغ دنع وأ مكاحلا اذه دنع رخآ موي نم وأ هموي نم نيميلا اهنيب

 هفلحي هنإف ى يل هفلح يل ةنيب ال : يعدملا لاقو هيلع ىعدملا ركنأ نكل مكح

 وأ كلذك مكحلا مدقتب ( صبح وأ ) رفس ىلع انوكي مل ولو « ابل هلك كلذ يف
 . سبحلا هيلع بجو نكل ص همدقت الب

 : راث آلا ضمب يفو . ها ليللا يف مكحي نأ هل زوحم ال : لبقو : « جاتلا » يفو

 كلت ف ثدحي رمأل الإ راحسالا الو ءاشملاو برغملا نيب ءاضقلل سلجي الو
 ،الف مكحلا امأ؛يط رشلا لسريو نجسيو ىهنيو اهيف رمأي نأ سأب الف تاقوألا

 تاقوألا نم كلذ هبشأ اهو جاحلا جورخ دنعو ديملا مايأ يف سولجلا كلذك و

 ةالص نيب مكح ءاش نإ هنأ رثألا اذه رهاظو « ها قييضت سانلا ىلعاهيف يقلا
 رحفلاىلإ ءاشملا دعب وأ ءاشعلاو برغملا نيب اليل ىضق نإ و « رحسلا نيبو ءاشملا

 ءوض ىلإ ناك نإ رذع الب وأ ، هوحن وأ رفس رذمل ءاوس ى ذفنأ و هؤاضق ىضم

 م _ ٧٨



 دهاشو بتاكو 7 ركاحك رمأ هدي ىلع ىرج نم لك هللا وت و

 ، ضارعألاو جورفلاو لاومألاو ءامدلا يف مهضوخ ي ريزوو

 هللا نع ةيكش عطق ؛ مالسإلا يف ليق ةبتر ىلعأو

 وأ ,ران الب هايضمأو امهدحأ هركني مل نإو ى رمقلا ال امهوحن وأ ةعمش وأ جارس

 . اهيلع ىضم آراهن هب ارقأ

 ص ضاق ريغ وأ ضاق « ( مكاحك رمأ هدي ىلع ىرج نم لك هللا قتيلو )
 دوقع بتاك وأ « مهريغ وأ مامإلل وأ مكاحلل وأ يضاقلل ( بتاكو ٍتنفلمو )

 قلمتم ( مهضوخ يف ريزوو دهاشو ) ، كلذ ريغ وأ مهاياصوو مهرومأ و سانلا
 ءامدلا يف ) « مهل ريمضلاو نوضوخي هدعب نمو مكاحلا نم الك نإف «قتيلو :هلوقب
 انالف نأ ةباتك و ى ةداهش و حيرجت ةباتكك ( ضارعألاو جورفلاو لاومألاو
 هللا همحر بيصخ دمص وبأ لاق يأ ( ليق ةبتر ىلعأو ) اذك لاق وأ اذك لعف

 نم هل فاصنإلاب مولظملا ىوكش عطق يأ ( هلا نع ةتيكَش عطق مالسإلا يف ز
 كلذ مطقي يأ “كلذ ريغ وأ يهنلاو رمألاب وأ ‘ رجزلاو عد“رلاب وأ مكحلاب هلاظ

 ًاقىقحت اهمطق ءاوس ى امهيف وأ ةرخآلا ىف وأ اهيف هللا ىلإ ءاكتشالا نع ايندلا يف
 هلف رهاظلاب مكح اذإف “ رهاظلاب مكحي هنأل رذمي ثيحب سكع وأ للا دنع

 هتين نأل رذعي ثيحب ‘ هدنع ىحلا قفاوي مل ولو ، هللا دنع قحلا قفاو نم رجأ
 . ىحلا ذافنإ

 مكلثم رشب انأ امنإ ه : يلع لاق اك رهاظلا ىلع يرجي وه امنإ مكحلاو

 ضعب نم هتجح "نحأ مكضعب “لملو « مكنيب مكحاف ةيلإ نومصتخت



 ذخاي الف هيخأ ىتح نم ,يشب هل تيضق نمف « هل عمسأ ام وحن ىلع هل يضقاف
 : مصخلل لوقي حيرش ناكو ى ؤ١) « رانلا نم ةعطق هل عطقأ امنإف ى ائيش هنم

 ،كتنيبب يضقأ امنإو ‘ نظلاب يضقأ الو ى املاظ كنظأل ينإو ى كل يضقأ ال ينإ

 حيرش نم "صن اذهف ؛ يئاضق نم "قحأ "قحلا ى امارح كل ةلحي ال يئاضق نإو
 اذهب هل ايوقم اضيأ يضاقلا هب حرص اك نطابلا يف ذفني ال يضاقلا ءاضق نأ ىلع
 اول'دت"و » : ىلاعت هلوقب الدتسم اهرذي وأ اهلمحيلف : اهرخآ يف دازو ثيدحلا

 مرحي الو امارح "لحي يضاقلا مكح سيلف ى ةيآلا .. '!) ي ماكحلا ىلإ اهب

 يف ةفينح يبآل افالخ « اضيأ اهريغ يفو ى اعامجإ نادبآلاو لاومآلا يف الالح
 نيميلا دعب ةنيبلا تميقأ نإ هنأ ىلع ةلالد ةيآلاو ثيدحلا يفو ى هلحو حاكنلا دقع

 . هتئربتو ركنملا فبلحت وه يذلا لوآلا مكحلا لطيو ةنيبلا تعمس

 سانلا اهيأ اي : لقيلف نيمصخلا نيب مكحي نأ مكاحلا دارأ اذإ : «ناويدلاه يفو

 لادج وأ ةموصخ هقحتسا وأ "قحي سيل هنأ ملعي وهو ماضقب هل تيضق نم نإ
 نوبلقني بلقنم يأ اوماظ نيذلا ملعيسو بيغلا ملعأ الف رانلانم ةعطق هل عطقأ امنإف

 يدنع تزاج دقو هصقنأ ملو افرح دزأ مل ى دوهشلا ءالؤه ةداهشب يضقأ امنإو
 لجرلا اذه ىلع لجرلا اذهف تمكح دق ينأ اودهشإ : دوهشلل لوقي مث ى مهتداهش

 نب نالفل ينالفلا نالف نب نالف ىلع تمكح دق : لوقي وأ « اذك و اذكب وأ اذهب

 نكي مل ام امأو ى ارضاح ناك اذإ ءيشلا اذهب وأ اذك و اذكب ينالفلا نالف

 )١( هيلع قفتم .
 )٢( ةرقبلا ةروس : ١٨٨ .
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 : ثللع لاق ىقح ىحلا ذافنإ يف عرشلا غلاب دقو ى ةفصلاب هكحيلف ارضاح

 هيلإ ريسأ ال وأ كل هيطعأ ال :لاقف قحلل يعد" نمو « 0١١ « لتقي قحلا عنام »
 مهلف مهلتاقو حالسلاب عنتما نإو ، هوربجأ كلذ وحنو هتعنم وأ بيجأ ال وأ

 تيب مده مهل و ط هج هعانتما تقو هحالس يف اودسف أ ايف مهيلع نامض الو ى هلتق

 ةرجش اوعطقي الو “ كلذل نبي ملو هربغل ناك نإ هونمضو هريفل ولو هيف عنتما

 « ىحلا نم تبأ نإ ةأرملا اذك و « هل تناك نإ اهعطق مهل : ليقو ى اهيف علط

 'ملو هناكم فقو وأ تكسف قحلل يعد نإو ى هلثم وهف ىحلا عنام ىوآ نمو
 بهذ و أ هلغش ف ىدامت وأ أكتا وأ دمق وأ هاعد ام دعب دقر و ] همعادب لغتشي

 . ملعأ هللاو « آقح ؛عننمت هلك اذهف هب لغتشي ملو

 )١( يئاسنلاو دواد وبأو ملسم ءاور .

 _ ٨١ - ) ج ١٣ - لبنلا ٦ (



 باب

 ةعفش عطقك اهبريث مل نإ بيجب نأ ةداهش لمحتل "وعدمل نسحي

 ص هب هتفرعم وأ ابر لماعم ماهتا وأ

 باب

 اهناداو ةداهشلا لمحت ق

 امارح نكت ( مل نا ) اهلمحت ىلإ ( بيجي نأ ةداهش لمحتل وعدمل نسحي )
 ؤ لصالا يف ةبه ىلع دهشتسي نأ لثم ( ةعفش عطقت ) ب اهبير ( ك اهبرب" ) ملو
 لثمو ى اضعب هل عيبيو اضعب هبه نأب اهب ةعفشلا عطق دارأ هنأ ةرامأ هل حولتف

 اهعطقل ظفللا يف نمثلا داز هنأ ةرامأب بيريف “ اذكب عيب ىلع دهشتسي نأ

 ةروص ىلع فلأب ىبر فنصملا خسن ضعب يف دجو نإو ( ابرب ,لماعم ماهتا وأ )
 بلقت تناك اذإ ى ةيثالث ولو واولا تاوذ ةلامإ ةزاجإب هيوبيس لوق ىلعف ى ءالا

 ناك وأ هلمع ةرامأ ىأر وأ ابرلا لمعب نمم هنأ عمس اذإ اك ى لوعفملل ءانبلا يف ءاي

 ص اهملمي ال هنأ نظ وأ ى اهملعي ال لهاج لماعملاو ى ةبعص ةلأسم يف كلذ
 ركذ امم دحاوب يأ ( (هب) ةداهشلا لمحت ىلإ يعادلا كتفرعم يأ ( هتفرعم وأ )
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 قالط وأ عيب وأ ةبهب ثرإ ةلازإ وأ ء ةيصو يف فيحب ضيرمل وأ
 ص ما هيف فيخ امم كلذ وحن وأ "يلو الب حاكن وأ رارضإب

 . له ةيآلا ه ءادهشلا َبأي الو » : هلوق يفو

 حيحص وأ ( ضيرمل ) امهتم نوكي نأ ( وأ ) ةلملا يف ابرلا وأ ةعفشلا عطق نم
 هثراول رارقإلا ىلع هدهشتسي نأ لثم ( ةيصو يف ) ,ر'وجت و لم ( فنيَحب )
 ثراو ريغل ةيصولا ىلع وأ هيلع هل قح ال وأ هقح ىلع داز هنأب همهتيو ى قحي

 ىتح داز هنأب همهتاف قح هل وأ “ هيلع هل قح ال هنأ همهتيو “ ثلثلا قوف قح

 بسحب هتايح رخآ يف هنأ عم ضيرم نم كلذ ناك اذإ و “ثلثلا زواجت ةدايزلا نأ

 ضغب هل نوكي نأب ( ةبهب ثرإ ةلازإ وأ ) حيحصلا نم عنملاب ىلوأف ، رهاظلا
 مهل ىقبيل وأ “ ثرإ مهل ىقبي الئل ىرخأ دمب ةرم هلام بهي لعجيف هتثرو يف
 وأ ,لصأل ( عنيب وأ ) كلذل هرثكأ ةبه وأ كلذل ةرمب هتبه دارأ وأ « ليلق
 قالط ) ب همهتا نوكي نآ ( وأ ) “ ثراولا نع هنمث فلتيل عاتم وأ ناويح
 بنرأ هب دارأ هنأب قالطلا كلذ يف همهتاو ى قالط ىلع هدهشي نأب ( ررارضإب

 حاكن وأ ) ‘ لوق يف ثرت تناك ولو هل دهشي الف ,صاع كلذ يف هنإف ى هثرت ال

 دق ينأ دهشإ : هل لوقيو ى جوزتلا ىلع جوزلا هدهشي نأ همهتا نأب ( يلو الب
 : ناسنإل لوقي وأ ى هايإ اهجوزي مل يلولا نأ همهتاف “ يل ةجوز ةنالف تلبق
 فرع اذإ اذك و « اهىلو سيل هنأ همهتاف ى ىقّسلو ةنالفب انالف تجح"وز يفأ دهشإ

 لدع ال۔ب دلول ةبهك امإ هيف نأ ملع وأ ( مثإ هيف فيخ امم كلذ وحن وأ ) كلذ
 . رخآلا دلولا نيبو هنيب

 6١ ( له ي ءادهشلا بات الو ف ) : لجو زع ( هلوق يف ) فلتخا ( و )

 . ٢٨٢ :ةرقبلا ةروس )١(
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 . . . ؟ ناليوأت اهتماقإل وأ اهلمحتل اوعد اذإ

 ى اهلمحتل اوعد اذإ ) يهنلا ىنعمب ةيفات الو ى اهلمحت نم ءابإلا نع يهنلا هانعم

 لوألا : ( ناليوات ؟ اهتماقإل ) اوعد اذإ اهتماقإ نم ءابإلا نع يهنلا هانعم ( وأ
 أدتبم ناليوأت نوكي نأ زوجيو “ نيملا ضرف يف يناثلاو « ةيافكلا ضرف ي
 ءءادهش لوآلا ىلع مهتيمستو “ءادألاو لمحتلا كرت نع يهنلا اهثلاث : هلوق هربخ

 ، اهلمحت لوبق آنظبو ى اهلمحت بلط ىضتقمب ةداهشلا اولمحي نأ ىلإ مهلآم نآل
 ني۔ب عملا ثلاثلا يفو ث ةقيقح اهنإف يناثلا ىلع مهتيمست فالخب لوآلا زاجم هيفف
 نأب زاجملا مومع ىلع لمحي دقو ى منملا روهشملاو ؟ فالخ هيفو ت زاجملاو ةقيقحلا

 هنأ ةداهشلاب عنتمملا سسلت ىنعمو « ةداهشلاب نوسبتللا ءادهشلاب دارملا : لاقي

 هجولاو “كلذ نم ةمالسلاب يناثلا حجرتيف اهيلإ يعد هنأ هبلق يف ناكف اهيلإ يعد
 مرحي ال : ضعب لاقو ‘ ضعب دنع ممرحتلل ةيآلا يف يهنلاو ى ةدئاف معأ ثلاثلا

 ىتح رسع وهف هريغ ناك نإ و ى اهلمحتل بولطملا ريغ دجوي مل اذإ الإ اهلمحت كرت
 بجو هريغ دجوي مل اذإو « ةيافك ضرف اهلمحت "نأل ى اوكلهبف اميمج اهوك رتي
 نع وأ وضع وأ سفن فلت ىلإ يدؤي اهلئمحتب لاغتشإلا ناك نإو « اهلمحت هيلع
 يف هب يفتكي ام يطعأ نإ الإ اهلمحتي الف هل لام ال نميف ,لابيع توق بسك
 نم هريغ ظفحم وأ هظفحم نم هل نرقي وأ “ توقلا ىطعي نأ لثم ى روذحملا كلذ

 نكي مل اذإ فورعمب هنم عافتنالاو متيلا لام نم لك آلا متيلا آيصّول اك فلتلا

 اضيأ ةباتكلا ءابإ نع "يهنم بتاكلا نأ لوآلا بسانيو مايقلا هلغشأ و اينغ
 ءاضقو ملسملا قح ءايحإ اهنمضتل قالخألا مراكم نم ةداهشلا لمحتو « ةباتكلاو

 . )١' « هيخأ نوع يف دبملا ماد ام دبعلا نوع يف لا نإ ه : درو دقو ى هتجاح

 )١( ملسم هارر ٠
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 . . !اهذخأ لبق فرعي ةداهش يذ نم لكأ نأ دهاشل زاجو

 هملإ رطضا نإ الإ ةداهشلا لمحت ىلإ بيجي نأ قّسضي ال : « ناويدلا » يفو
 ام ئأر وأ هلغش يف ناك وأ ديعب دلب نم اهلمحتي نأ يعد" نإو « هريغ نكي مو
 ةالصلا ىنعم يف لغتشا وأ هب لفتشاف ى لاومألا وأ سفنألا يف هداسف فاخي
 : ليقو ص ةباجإلا همزلت مل هلام ىلع وأ ةداهشلا كلت ذخأ نم فاخ وأ ءوضولاك

 عنام هل ناك اذإ غيلبتلا همزلي الو لغش يف نكي مل وأ هيلإ رطضا ولو همزلت ال

 وأ هب راد نإ ىقيرحلاك وأ ذخفلا نم راسكنا وأ هعم غيلبتلا قيطي ال ضرمك

 ةالصلا يناممب هلاغتشا و « لام وأ سفن يف هداسف فاخي ام حالصإو حيرلا وأ رطملا
 . قحلل ىعدي نأ لثمو “ تقولا توف فاخ دقو ى ءوضولاك

 ريسي نأ هيلعف ريسملا ىلع يوقو مكاحلا نع دهاشلا دعب نإو : « رثألا » يفو
 ىلع ردق نإو ى هلايعب نإو “ رضي مل ام ةنوثملا لمحتب ولو هيلإ هل دوهشملا عم

 هيلعف ءاركلا نعو ايهنع زجع نإ و “هدوزب نأ هل دوهشملا ىلعف دازلا ىلع ال يشللا

 . كلذ هل رضحم نأ

 نمم يأ ( ةداهش يذ نم لكأي نأ ) ى اهلمحت ديرمل يأ ى ( دهاشل زاجو )
 نإو ث بئاغ وأ نونج وأ متي لام نم ولو هرمأ يل و نمل وأ هل قح ةداهشلا
 (فرمي) لك أ وأ ذخأ ام ةدر ابر و رروزك "لحي ال ام ىلع دهشيل هاطعأ هنأهل ناب

 هل ىرخأ دعب ةرم وأ دئاز عش ىلإ لك ألاك فارسإ نود “ فورممب يأ

 نيع ضرف هيلع تناكف اهل نّيمت نإ الإ “ فارسإ الب ةراشإ وأ حيرصتب بلطلا
 اهذخأ نآل اهذخأ هيلع بجي مل اذإ ( اهذخأ لبق ) اهلمحت ىلع ذخأ هل لحي الف

 مهب جرختسي هللا نإف دوهشلا اومركأ » : نل لاق دقو “ بجاو ريغ ذئنيح
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 ‘ راتخم ١ ىلع اهتماقإل يعد نإ ال

 تإ الإ > ًا ريثك ولو هاطعأ ام 1 ذخأ هلف ءاطع هاطعأ اذإ و » ا١) . قحلا

 نع هتلطع نإ لمحتلا ىلع اهذخأ دهاشللو « هوحن وأ متي لام نم يطعملا فرسأ
 . جرحم وأ جاتحا نإ كلذك اهدؤملو دملل وأ > اجاتحم سنراكو هلاسصل بسكلا

 . لايمألا ٠

 بسك هعنمي ملو اهلمحتي نم دجوي ملو « اهلمحت دعب ( اهتماقإل يعدأ نإ ال )
 ى نابجاو لمحتلا نم ةيفيكلا هذه ىلع اهب لمحتلاو ةداهشلا ةماقإ نإف “ توق
 يعد وأ ‘ نيخسرفلا ءارو امم اهلمحتل يعد" نإ الإ بجاو ىلع ةرجألا ذخؤت الو
 ىلع ) اينغ ناك ولو لك آلا هلف امهءارو اهتماقإ ىلع اهلمحتي ملو مهءارو اهتماقإل

 اهذخأ لبق فرمب ةداهش يذ نم لك ن نأ دهاشل زاج :هلوق ىلإ دئاع ( راتخفا

 لمحلل يعد" يذلا عنمب لوقلا راتخا لباقمو « اهتماقإل يعد نإ ال : هلوق ىلإو

 ةبجاو تناك ولو ةماقإلا نأل امل لكألا ةحابإب لوقلاو ص لك آلا نم ةماقإلل وأ

 لك آلا هيلع ضرمف لك آلا ةين الب اهيلإ ىضمف اهتماقإل يعد اذإ نكل ى عامجإلا
 اذإو © مرغو لك آلا هل لحي م بجاولا ىلع لك آلا ىون ولف ى هنيدب الك آ نكي م
 هئادأ مدعب سفنلا وأ لاملا عاضف ءادألا هيلع بجي ثيح اهئادأ نم ىبأف اهلمحت

 جاتحا مث ةداهشلا ماقأ اذإو ى ةبوتلا هبلع تناك هريغ ماقأ و ىبأ نإف ى هتيمض
 ةماقإلاب هنع ضرفلا لاوزل كلذ ىلع ةرجالا بلط هلف ةماقإلا ةداعإ ىلإ اهبحاص

 ذمخايالف الإو « ىلوآلا هتماقإ يف هنم ريصقتلا وأ روصقلا نكي مل نإ ىلوآلا
 . اهلمحت ك اهدؤي ل ام اهتداعإ ىلع ةرجألا

_ 
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 . . . ء اههجو ىلع اهميقيو ص بوكرلاو سابللا اذكو

 اذإو ى اهلمحت دعب ةداهشلا بحاص هل ىطعأ ام ذخأي ال : ناويدلا ه ينو
 زئاجو ى ةداهشلل هاطعأ هنأ همهتا نإ ال : لبقو ص هاطعأ ام ذخأ هل زاج اهادأ

 نمل اهيطعي نأ هل زوجي الو « اهذخأي نمل زجي مل ولو اهئادأ ىلع ةرجألا ىطعي نل
 ٠ ھا هل قحلا نأ ملع ولو روزلاب هل دهشب

 ىلع ردقي ملف الل م لجر نم بصغ لجر يق هللا همحر بوبحم نب دمح لاقو
 هل كح ولو اهتداهشب لاملا اذه لك أ هل لحي الف روز يدهاشب الإ هنم فاصنإلا
 نإ هتثرو ىلإ وأ هيلع موكحملا ىلإ لاملا كلذ دريلف لمف نإف ڵ مكاحلا كلذب

 . تام دق ناك

 ث كشب ملو هل هنأ ملع نإ هلام ذخأي نأ ينبجعي : هللا همحر دعس وبأ لاقو

 ةداهشلاب رمألاب مثأي نكلو ص هلالح هيلع مرحي امم هتداهش نالطب نوكي الو

 لايعتسا هل زوجي ال : ليقو ى هيلع موكحملل لثللا مرغ كاجلا ىلعو ى روزلاب

 هل كح نإ اك هريغ ذخأ نإو ى هيلع الف هلام نيع ذخأ نإف ص روزلا يدهاش
 يفبنيو ى هسفن صصاق ىبأ نإو ى هيلع موكحملا صصاقو بات ةميقلا وأ لثملاب

 «يتداهش ىلع لكتت الف ةكشأو ىسنأ ينإ :هل دوهشملا ربخي نأ ةداهشلا لمحتي نمل

 يف نايسنلاو كشلا نال كلذب هربخي مل ولو مثإ الو نامض الف ةكشَ وأ يسن نإو
 . ناسنإلا عبط

 وأ اهتماقإل ةداهشلا يذ لام نم ءاطع وأ ةيراع ( بوكرلاو سابللا اذكو )

 اههجو ىلع اهمقي مل نإف ( اههج و ىلع اهميمتيو ) ليصفتلا نم "رم ام ىلع اهلّسحت
 ص دمعتي مل ولو همزل كلذب سفن وأ لام عاضف هيلع اهلمحت يذلا هجولا وهو
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 هريغ دجو نإ اهلمحت يف دهاشب وأ بتاكب حاحلإ اهبحاصل هركو
 4 دىہش الو بتاك ًراض٫ الو ط : ىلاعت هل وقل

 اولعفت نإف » : هلوقلو هلصأ ىلع ممرحتلل ةيآلا يف يهنلا نأل مرح يأ ( هركو )

 هرمأ ىلو نمل دوهشملا وأ هل دوهشملا وهو ( اهبحاصل ) )١' « مكب قوسف هنإف

 تأ اهب حاحلإلاو ( اهلمحت يف دهاش ) ب ( وأ ) اهتباتك يف ( بتاكب حاحلا )
 كلذ يف اهبلط رركيو « ايهعانتما دعب لمحتلل دهاشلاو ةباتكلل بتاكلا مزالي

 وأ بتاكلا كلذ ريغ يأ ( هريغ دجو نإ ) مامنإ دعب لاجمتساب وأ فلتب
 بجاوب حاحلإ كلذ نال ءادآلا يف حاحلإلا هل نأ اك ى حاحلإلا هلف الإ و ع دهاشلا

 حتفو ةيهان ال "نإف ( '") ي ديهش الو بتاك اراضي' الو ج : ىلاعت هلوقل )
 ءاقتلا امأ و ى ةحتفلا يهو ةفيفخ ةكرحب نينكاسلا ءاقتلا نم جورخ ةددغملا ءارلا
 رراضي ال لصألاو “ زئاج هنإف مغدم" يناثلاو دم فرح لوآلا نينكاسلا
 ءابإلاب هل دوهشملا بتاكلا رضي ال يأ ص - ةيناثلا ناكسإو ىلوآلا ءارلا رسكب _
 ةباتكلا يف رصقي وأ فرحي وأ هيلع ىلمأ ام صقني وأ هتنكمأ دقو ع ةباتكلا نم

 . . ديفت ال ةباتك بتكف

 ام بتكي وأ هيلع بجو ام ىلع ديزي نأب هيلع دوهشملا بتاكلا رضي الو
 ص ةداهشلا لمحت نم.ءابإلاب هل دوهشملا دهاشلا رضي الو “ هقح يف ف"رحي وأ هرضي

 ةمات ريغ اهئاداب وأ اهئادأ نم ءابإلاب وأ فرح وأ اهلمحت يف صقني نأ هنكمأ دقو

 :لعفلاف ى فيرحتلاب وأ ةدايزلاب هيلع دوهشملا رضي الو ط اهفيرحتب وأ اهلمحت اك

 . ٢٨٩٢ :ة رقبلا ةروس ) ( ١

 . ٢٨٢ : ةرقبلا ةروس ) ٢(
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 ةءارق ىلع ةباتكلا يف فيرحتلاو رييغتلاو ةباجإلا كرت نع امهاهن

 فيلكت وأ مہم نع لىجعتك ايههب را رضال ا نعو ،{ذ رسكلا

 مل دح" امع جورخ

 ديهش الو بتاك راضي ال يأ “ فوذحم لوعفملاو لعاف بتاكو لعافلل ينبم
 حتفب - "ررتاضي الو : لصألا نوكي نأ زوجيو ، هيلع ادوهشم الو هل ادوهشم
 لعافلا بئان بتاكو ص لوعفملل ىنبم لعفلاف _ ةيناثلا ناكسإ و ىلوألا ءارلا
 هل دوهشملا وعدي نأ لثم ى اديهش الو ابتاك هل دوهشملا راضي ال يأ « فوذهملا
 . اكرمأ كلا نإ : لوقيف ى انريغ بلطاف مهم لفش ىلع نحن : الوقيف ادهاش و ابتاك
 نأ اكرمأ هللا نإ : هلوق لب اهتجاح نع اهلفشيف اهيلع "حلب" وأ ينابيجت نأ

 حاخحلإلا ىنعم نم وه كلذب هملع دعي وأ مهملا لغشلاب هاربخأ امدعب ينابيجت
 يطمي الو ايل دح امع جورخلا اهفلكي نأ لثمو “ بلطلا رركي مل ولو هب ىحال
 يأ ( امهاهت ) كلذ هل بجي ثيح هرجأ وأ هتنوئم دهاشلا وأ هرجأ بتاكلا

 نع ( و ) ص ةماقإلاو لمحتلاو ةباتكلل ( ةباجالا كرت نع ) دهاشلاو بتاكلا

 لمحتلاو ( ةباتكلا يف فيرحتلا و ) ص ةماقإلاو لمحتلاو ةباتكلا يف ( رييغتلا )
 مث ءارلا رسكب _ رراضي لصألا نأ ( ىلع ) كلذ يف صقنلاو ةدايزلاو ءادألاو

 ىلوألا ءارلل ( رمكلا ) و كفلا ( ةءارق ) ىلعو « - ةيناثلا تحتفو تمغدأ

 . ةيناثلا ناكسإو

 ليجمتك) دهاشلاو بتاكلاب يأ ( ايهب رارضإلا نع ) هل دوهشملا يهن ( و )
 رثك أ اهمزلي ال هنإف ناخسرفلا وهو ( ايمل ةدح امع جورخ فيلكت وأ مهما نع
 هنأ يدنع يذلاو ،اضيأ لقألا نع جورخلا اهمزلي الف لقأ امل دح نإ الإ : ليق

 هل بوتكملا ةبلاطمو ةباتكلاب رمأ هنآل دودحملا لقألا نع ةزواجملا بتاكلا مزلي



 . ناك ثيح هئيجم ةنوئم دهاش وأ هلمج بتاك ىطعي ال نأ وأ

 دحو ام ةداهشلاو ايتفلاو ءاضقلا نع فغعللا بدن و ‘ حتفلا ىلع

 > كلذب مئاق

 هنع طقسي ال هيف يل بتكت كنإ : آلوأ هل لاق يذلا لقألا زواجي نأ الثم

 اذإ دهاشلا فالخم بتاكلل رذع نيبتي وأ نيخسرف ةزواجم بلطب مل ام ضرفلا

 بتاك ىطعي ال نأ وأ ) ناكملا ةزواجم همزلت ال۔ف ناكم يف اهيدؤي نأ ىلع اهلمحت

 نم ركذ ام ( ناك ثيح هنيجب ةنونم دهاش وأ ) هل ةرجأ لمج ام يأ ( هلعلج
 ءارلا حتفب _ رراضي لصألا نأب ليوأتلا (ىلع ) ةرجألا نم وأ هل ابجاو ةنوثملا
 كفلا ةءارق ىلعو ى ةيناثلا تحتفو ماغدإلا ناك مث - ةيناثلا ناكسإو ىلوألا

 اهحتف وأ ةيناثلا ءارلا رسك و ںاهلك تاءارقلا كلت دجوت الو ى ءارلل ( حتفلا ) و
 ص نينكاس نبءار ءاقتلا نم صلختلا هلصاح نأل ى ىنعملا اهب ريغتي ال ماغدإلا يف
 اذك ىنعملا نوكيف لصألا يف ةمغدملا ءارلا حتف لمتحي : لوقي نأ ىلوألاف
 ةممظملا ةرجألا بلطي نأ بتاكلل زوجي ال امعو “ اذك ىنعملا نوكيف اهرسك و

 ةباتكلا ةرثك ردق ىلع ةرجألا هل لب « رانيد فلأك بتكي يذلا لاملا ةرثكل
 . اهتلقو

 لكو ةباتكلاو ( ةداهشلاو ايتفلا و ) مكحلاو (ءاضقلا نع ففعتلا بدن و )
 دجو" ام ) مهضارعأ وأ مهئامد وأ مهلاومأ يف ضوخ وأ سانلا ىلع ةيالو هيف ام

 ناملس ىيحي وبأ مدق : هنع هللا يضر نوره نب نايلس عيبرلا وبأ لاق (كلذي مئاق

 نإ خيش اي تيأرأ : نايح هل لاقف فريزنوات لهأ نم نايح لزنم سوطام نا
 نم اماعط ىل راتْماف يلام سأرو يبارجو يتباد هتيطعأف هنيدتسال لجر يناتأ

 ص افازج يقابلا تعب مث “ هئارك يف هايإ اتيطعاأف نيتنفح هنم تعزتف قوسلا
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 نيعم يف وأ هدلب يف الإ اهميقي ال نأ طرتشي نأ اهلمحتمل زاجو

 ، ةزوحلا نود ام وأ نبخسرف اهب راس الإو

 ابأ ينعي لجرلا اذه نم اذإ ينطعأ : نايح هل لاقف ص ممن : لاق ؟ كلذ يل لحيأ
 كلذب لغتشي ملف كلذ ىلع ىبأيف يتداهش رضحيل هتوعد ريخلا نب هللا دبع دمحم

 نيتعمب نع نل همهنل افا زج" عاب نوكيل هعاب مث هنم صقن امإ و “ دمحم وب ] اضرأ

 دجو دق هنآل وأ ةبيرلل ةداهشلا رضحم مل دمحم ابأ خبشلا لعلو ث دحاو ليكب

 ى هذخأي نمم لمعو ى هرادقم نيدلا ءاطعإب هىبش كلذ نآل وأ ص ءاوس دهشي نم
 .نيدلاب هنم هذخاىلف هل راتمي نأ ىلع الوأ بهذ دق نكل ةرجألا هاطعأ ولو هنآل

 وأ سفنلا يف رئاج كاح ىلإ ةداهشلا غلبي نأ هاعد نإو : « ناويدلا » ينو
 سانلا نم هريغ ىلع وأ هبلع دوهشملا ىلع وأ هلام وأ هسفن ىلع هنم فاخو ى لاملا

 ةرضملا نم في مل نإ اهغلبي نميف اهعدوتسي نكلو ى اهغلبي نأ هيلع قيضي الف
 نإ اهفغىلبت هل زاجو ى اهبحاص نذإب الإ اهدرتسي الو لام وأ سفن يف هريغ ىلع

 لبق ( طرتشي نأ ) اهلمحت ديرمل يأ ( اهلمحتمل زاج و ) هلام وأ هسفن ىلع فاخ
 الو ( نهعم ) رادةم وأ عضوم ( يف وأ هدلب يف الإ اهميقي ال نأ ) اهلمحتي نأ

 طرش اذإو : ليق ى اهنود وأ ةرجأب هيلإ باجأ ءاش نإ و ى كلذ قوف ام همزلي

 نإ و دلبلا يف مكحلا ناك نإ لطاب طرش وهف ءاش نإ اهلمحي نأ هل اهلمحت نم ىلع
 ملسأو لضفأ ناك برق يف اهادأ نإو “ كلذ هلف دلبلا يف الإ اهيدؤي ال نأ طرش

 ضعب لوق يف اهميقيل ( اهي راس ) اهلمحت دمب طرتشا وأ طرتشي ( الإو )
 ةزوحلا رادقم اهب راس ( وأ ) ص ءاش نإ الإ « رثكأ ال لقأ وأ ( نيخسرف )

 ناخسرف اهيف ناك ءاوس “ةزوحلا نم رثكأ ال ضعب لوق يف ( ةزوحلا نودام ) و
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 . ميقم وأ ملظب لتاقل اهلمحتي الو ى فلخلا ىلع اهبحاص ءاش ثيح وأ

 ةرابع اهنأب ةزوحلا فرعت نأ نكمتو 4 عنام وأ ةيصاعل وأ مارح ىلع

 عم مايأ ةثالث ريس زواجتت ال ةفاسمب ةبراقتم ىرق وأ ندم نع

 { اهلهأ تايضتقم بلاغ يف ضعب ىلإ اهضعب جايتحا

 ىلع ) : لاق اك “ ضعب لوق يف ( اهبحاص ءاش ثيح وأ ) لقأ وأ رثكأ وأ
 . نيخسرف نم رثكأ ولو ( فلخلا

 ك ريسي ال نأ طرتشي ما ولو ليلق لقأ ولو هعم ريسي نأ هيلع بجي ال :ليقو
 همزلي ال ارفاسم هب نوكي امف اميقم ناسنإلا هيف نوكي ام رابتعإ لوآلا هجوو
 اهقلطأ اهبحاص نأ )١' ثلاثلا هجوو ى يهتني ال هنألو ى هلاح نع جورخ هنأل

 ص اهبحاص عفنت ثبح ا ميدؤي اهمومع ىلع نكتلف هقالطإ ىلع دهاشلا اهذخأ و
 س ريسيلا ىلع اهلمحت نإ الإ ريسيلا همزلي الف ريسيلا ريغلمحتلانأ "هعبارلا هجوو

 امع عاطقنالا مدعو تا رايعلا لاصتال ناسنإلا دلبك اهلك ةزوحلانأ '"'يناثلا هجوو

 وأ اركذ اناسنإ ( وأ ماظب لتاق اهلمحتي الو ) : هلوق دعب لاق اك هيلإ جاتحي
 وأ ) هديس نع قبآ وأ اهجوزل ( ةيصاعل وأ مارح ) شارف ( ىلع ميقم ) ىثنأ
 وأ ) رابك ( ,ن'دم' نع ةرابع اهناب ةزوحلا فرعت نأ نكمتو) ام قحل ( عنام
 رئاس يف ةريبكلا ىلع ةيرقلاو ةريغصلا ىلع ةنيدملا قالطإ زوجيو ، راغص ( ىرق
 ىلإ اهضعب جايتحا عم مايأ ةلالث ريسم زواجتت ال ةفاسم ةبراقتم ) مالكلا

 اهلهأ تايضتقم بلاغ يف ) ضعبلا كلذ ىلإ رخآلا ضعبلا جتحي مل ولو ( ضعب

 . يناثلا نوكت نأ يضتقيو ث لصألا يف اذك .)١(

 . ثلاثلا » » » » » » » )٢(

 . هححصم . عبارلا » » » » » » » (ء)



 ه ةعيابمو ةحكانمو ىوتفك

 ( ةعيابمو ةحكانمو ىوتف ) و ءاضقو مكحو ةريمو مهل اودع مهلاتق ( ك

 . ملعأ هللاو

 ص ودع لتق ىلإ جايتحإلا لثم اهضعب يفكي لب هلك كلذ عاتجا مزلي الو
 ةتباث تناك اذإ اهوحنو صوصخلاو رعشلا تويب ىرقلاو ندملا مكح يفو

 ص كلذ وحنو ءانبلاب ضعيو صوصخلا نم ضعبو رعشلا نم ضعب وأ « لقتنت ال
 اذإ ام مايأ ةثالث ريس زواجتت ال ةفاسمب : هلوقب جرخو ، نكسو : لاق كلذلو
 اذإ امأو ى داز ابف كلانه ةزوح ال هنإف مايأ ةثالث نم رثكأ ردلبو دلب نيب ناك

 ةفاسم تناك ولو ص ةدحاو ةزوح كلذ نإف لقأ وأ مايأ ةثالث دلبو دلب نيب ناك

 ريغو لخنو ءانب نع امطقنم نيدلبلا نيب ام ناك ولو ص رثكأ وأ مايأ ةرشع لكلا
 ‘ةدحاو ةزوح يليلتمو ةرارقو نايربو “سهخلا دالبلا هذه نوكت اذه ىلمف كلذ

 . نارمعلا لاصتا طرتشي : لسقو

 تامتت

 ىعدملاو “هاوعد هيف بتكي ساطرقب يتأي نأ يعدملا ُكاحلا فلكي : ىلوألا
 لك اذك و « لاملا تيب نمف ءاش نإو ى هباوج هيف بتكي ساطرقب يتأي نأ هيلع :

 مهلئابقو مهئابآ ءامسأ و امهءامسأ و اهظافلأ بتكيو « امهدحأل ةحلصم ناك ام
 بتاك هبتك اذإو ى هيف ايصتخا يذلا ءيشلاو ى هخيراتب هيف ايصتخا يذلا تقولاو

 مهءامسأ و دوهشلا ةداهش بتكيو ص نيمصخلا ةرضحمب كاجلا ىلع هأ رقيلف مكاحلا

 . كاحلا هب مكح ام بتكيو ى دوهشلا ىلع هأرقيو مهلئابقو



 و ى هلك كلذ هنف بتكيو ساطرقلا يعدملا فلكي : « ناويدلا » يفو

 :" هملع هبتشت الثل خرؤي مل نإ دحاو ساطرق يف تاقرتفم تاوعد بتكي
 هيف دازب الئل دحأ هيلإ فلتخي ال عضوم يف هلعجيو همتاخ هيلع عبطيو ساطرقلا

 يف اب كلذ دعب مكحيف انيمأ ولو مصخلا دي يف ال نيمأ دي يف هلعجيو ى صقني وأ
 نإ همتاخو هطخ لقع نإ “ هركذتي مل ولو مكحي : ليقو ط هركذت نإ ةقاطبلا

 يف دجو امب دهشي الو نيمألا اهل وات نإ اضيأ مكحي : لقو ى ادحأ امل واني م

 مكحيو هيدؤي : ليقو ، ركذت نإ الإ هب مكحي الو ى ركذت نإ الإ هطخب باتك
 دغاك ال قر يف بتك نإ هب دهشي : ليقو “ هب مكحي الو هيدؤي : ليقو ى هب
 بتاكلا يف : ليقو “ وحمك ةبير ىأر نإ دهشي الو “ ىفخأ قرلا يف ام نآل

 : يمصاملا لاق ى هبرب" مل نإ اقلطم هطخ نم دجو امب دهشي زربملا
 فلس ابف هنمض ام يسن فرع هطخ زرب دهاشو

 '١)كلانه ةبارتسا عم الإ '١؛كلذب هئادأ نم "دب ال

 دئاز ىنعمل قرفلاب : ليقو دهاشلا لثمك يضاقلا يف مكحلاو

 دهشي نأ ىلع رداق هنأل قراف ى دهاشلا ىلع دئاز ىنعمل كحي الو يدؤي ال يأ
 : ل اق و > نيل دحع هكح لع

 يفتقا لاملا يفو نْيَلدعب هيف يفتك ا باغ وأ تام لدع طخو

 لمملا نآلا هبو ءيش لك يف لمتعم : ليقو مدقي نأ سبحلاو

 فرعاف زهجأ رصقلا ةفاسم يفو [اقلطم ةييفلا ىف كاذك

 )١( اكلانه .. اكلذب نوكت نأ يضتقي نزولاو ث لصألا يف اذك .



 : ليقو “ هصقك هنأ هطخ ةياغو ى هنع لبقت مل اهصق ول هنآل ى عنملاب : ليقو
 وأ باغ ىتح الدع اهلمحت تقو يف ناك هنإ لوقي ىتح طخلا ىلع ةداهشلا زوجت ال

 تامو همزل ام هسفن ىلع بتك نمو “ طوطخلل اسرامم نوكي ىتحو « ت

 بحاص ىلع نيمي الب ءادآلا مهمزل هطخ هنأ ةداهشلا تماق نإف ص هتثرو ركنأو
 : يمصاملا لاق 0 قحلا

 همسر ام اوركنأ مث تامو همزل ام هطخم بتاكو

 اضقلا مويلا هبو نيع ن ود ىضتقا ام ىضعيوهطخ تدثي

 :ليقو“هلاوز لبق هلصو نإ هناويد يف امب "ريخألا مكح لوالا مكاحلا لاز نإو
 هيف امي هبتاك هربخأف يضاقلا ناويد فلت نإ و “ثدحي لاز نإ هناويد يف امب مكحي ال

 اهفنآل ارح اهنأل + لفتشي : لسىقو ‘ نانسمأ هرعخأ وأ انيمأ ١ ولو هب لغتشي ل

 > هل نيىت ام الإ كحي الف تشرتقما وأ ىقئاطبلا تهباشت نا ! و > اهنع امفدب ملو

 فلتت الئل ا مربخأد ءانمألا دنع هناويد عضو ضرم وأ رفاسي نأ دارأ ناد

 : يمصاملا

 لاملا مظعو ىوعدل ا بعشت لاقملل دسمقتلا بحوو

 ماصخلا يشان راصحنالاو ماكحألل طبضأ هنأل

 نسحي امم دييقتلل كرتلاف نيب فيفخ رمالا انيحو
 باتكلا نم مهفلل برقأ باطخلا يف ناك لوق برف

 . ىوعد لك يف زئاج وه لب زوجي ال ليلقلا بتك نأ درب ملو
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 دلب يضاق ىلإ دلب يضاق بتكي نأ ماكحألا يف مهفرع يف باطخلا : ةيناثلا

 دلب يف رخآ ىلع بتاكلا يضاقلا دلب يف ناسنإلا قحه نم هدنع تبث امب رخآ

 نإ بجاو كلذو ى هدلب يف كلذ هيلإ بوتكملا ذفنيو “ هيلإ بوتكملا يضاقلا
 : يمصاعلا لاق « قحلا وذ هبلط

 بحم م الإ و يضاقلا ىلع ةح بلط نإ موسرلل باطخلا ش

 “فرعي اك نيبيو ، كوكصلا يهو ى اهنأش يف وأ اهيلع وأ موسرلا لجأل يأ

 ًادلب الو ايضاق يمسي ال نأ لثم نييعت الب قافآلا ةاضق ىلإ بتكي نأ هلو
 بوتكملا نإ : لاقو ى اهلفسأ بتك قحلا ةفيحص يف كلذ بتك نإو ى اهنيمي

 هجولا يف وأ اهنطاب يف بوتكملا لوقيو ط اهرهظ ىلع بتكي وأ قح اذه قوف
 "هلا مسب : بتكيو خرؤيو ى لوألا قاض نإ رخآ اباتك قصلي وأ ، ىقح رخآلا
 ةمكحو ص مسرلا لوأ بوتكملا ركذلاب يفتكي : ليقو ى آلوأ ميحرلا نمحرلا
 باتك لبقيو ى دوهشلا يف ثدح وأ يناثلا وأ لوآلا لزع نكمي هنأ خيراتلا

 كلذ سيل و “متاخ الو ةداهش الب هطخ ةفرعم درجمب قوقحلاو ماكحالا يف يضاقلا

 بتكي وأ دهشي نأ هيلع بجيو « ةنيب لوبقك لب هملعب اكح هيلإ بوتكملا نم
 وأ توملا ثدحل يدنع ةحصلا تباث هنأو ص اذك يضاق نم درو باتك اذه نأ

 الإ مامإلا ةيلوت نع جرخ ضاق ال اضعب ضعب مامإلا ةاضق بطاخيو ى لزملا
 ا۔مب بطاخ هدنع اهميمج حص ةريثك دوقع ىلع ةفيحصلا تلمتشا نإو ى هنذإب
 يضاقلا رصتقي الو “ حص ام نيع ضعب نود ضعب حص نإ و « ادحاو اباطخ

 ملعإ : كلذ ىلع ديزي نأ دب ال لب ص هوحن وأ يدنع حص : لؤق ىلع بتاكلا



 ةغصب كلذ وحن وأ نالف اط كملعأ : وأ > انالف ملعا : وأ > رمألا ةغصب نالف اب

 : يمصاملا لاق مالعإلا نم عراضملا

 ىفك دق ديزملاو باطخلا نع ىفتكاك ضاق بتك ينغي سيلو
 املعم و ىضتقا هب املعم ذإ املعا لثم باطخلا امنإو

 بوتكملا جاتحي دقف مهامس نإف ص ةلادعب مهرك ذي لب دوهشلا ءامسأ رك ذي الو

 اوناك نإ مهيمسي : ليقو “ لوألا ليدمتب يفتكي : ليقو ع مهليدمت ىلإ هيلإ
 يف مال۔عإلاب ناسملت يف لمملا ناكو “ مهتداهش عفد يف لمعيل بئاغ ىلع اودهش

 ام اذك و « نيندألاب تبث ايف ءافتكالابو « مهنودب تبث اجف توبثلابو زربملا ةداهش
 ص ءافتكالاو توبثلاب نوفتكف اهيلي امو رئازجلا لهأ امأ و “ برغملا نم اهيلي

 لمع ناك كلذك و ص قباسلا نامزلا يف هلك كلذو “ ىضم اهبف ساف لهأ اذك و

 نيروكذملا نيتيبلا لبق هلوق نم مهفي اك ث مصاع نبا نامز لبق سلدنألا
 : اه الصتم

 العا لثمب ضاق هبطاخ ام لوبق ىلع مويلا لمعلاو

 ىح ةنيب كلانه عمسي نأ هل له « هتيالو لحم ريغ يف يضاقلا يف اوفلتخا و
 هدنع تبث امسر بطاخي نأ هل له “ كلانه هدنع يدونو ى هتيالو يف نوكي نمل

 ضاق فرمي نأ هل لهو ىانه هباطخ ىلإ رقتفاو كلانه هبطاخي ملو هتيالو عضوب

 : يمصاملا لاق ؟ هايإ هباطخ عنمب لوقلا ىلع مسرلا نم هدنع تبث امب هلولح عضوم

 ىفتقا فلخلا هكح لحم ريغ يف ؟لح ضاق دنع ءادآلا يفو

 صم نم ضعب فنرمتلا غ وس و ىضترم ا باطخ همف هعنم و
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 ء ةهجلا يضاق كلذب "لاخلا يضاقلا رابخإ زاوج ةلطيلط ءاهقف ةياورو

 وحن وأ عطق وأ فرح وأ 7 هيف عقو باتك نم "حصي امب يضاقلا بطاخيو

 : يمصاملا لاق « كلذ

 الس ام ىلع مسرلا ههبشأ امو وحملا ىلع يضاقلا تبثيو

 :مهضعب لاقو ى هيلإ يضاقلا باتكب يضاقلا مكحي ال :انباحصأ ضعب لاقو

 : فوفلاخملا لاقو ، هيلإ بتكي الو نيفلاخلا يضاق باتك لبقي الو « مكحي
 ى هيلإ بوتكملا هفرمي مل نإو ص هيف كش ال ناك ايف الإ لدملا ريغ بتاكي ال

 رصمو ماشلاو قارعلاو ةنيدملاو ةكمك ةعماجلا راصمألا ةاضق نم ناك نإف

 ذفني الف رافصلا ىرقلا ةاضق امأ و؛ةحصلا لع المح هذفنيلف سلدنألاو ناوريقلاو
 . ھا هنع لأسي قح

 ايف بتكي امنإو “«صاصقلاو دودحلا الإ اهلك قوقحلا يف يضاقلا باتك زوجيو
 ةداهشلاو باوجلاو ىوعدلا بتكيف هدلب يف ارضاح سيلو ناصحلا هيلع مصتخا
 ةداهشلاو ىوعدلا بتكب اذك و« هباتكب مكحيف ءيشلا هف يذلا دلبلا مكاح ىلإ

 دوهشلا نكمي مل اذإ بتكي امنإو “ هيف وه دلب يضاق ىلإ هيلع ىعدملا رضحي مل نإ
 يضا۔قة ينالفلا نالف نب نالف نم “ ميحرلا نمحرلا هللا مسب : بتكي هيلإ لوصولا

 ينإف « دعب امأ ص اذك لزنم يضاق ينالفلا نالف نب نال۔ف ىلإ اذك و اذك لزنم

 ةوعد نم يدنع حص ال اذك خيرات نم اذك و اذك تقو ف باتكلا كيلإ تبتك

 هيلع تماقو « اذك و اذك ءيش يف ينالفلا نالف نب نالف ىلع ينالفلا نالف نب نالف

 ءاج اذإف ص مهتداهش تزوجو ى دوهشلا هب دهش ام يدنع حصو ث كلذب ةنيبلا
 بتكيو ى همتاخب هيلع عبطيو باتكلا يوطي مث ه هيف اب مكحاف اذه يباتك



 ةرم لوأ هيف بتك ام ايلع نإو ى مكاحلا ىلإ هناغلبيو نينيمآل هعفديو ناونعلا

 ام يدنع حص دق : باتكلا اهعم هجو يذلا يضاقلا ايل لاق وأ امهرضحم

 دنع هيف ا۔+ ادهشي نأ ايمل زاج ةفيحصلا ىوط امدعب ى ىتح هنأو ى هيف تبتك
 مل نإ ةقاطبلا ىلع ادهشي ال : ليقو ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع يبأ لوق يف مكاحلا

٠ 

 . ةدهاشملاب اهمف ام ايلعي وأ ايهبلع أرقت وأ اهأرقي

 زوجت و ى ماكحألا رئاس يف هتداهش زوجت نم ةداهش يضاقلا باتك ىلع زوجت و
 وأ نيمصخلا ةرضح الإ هحتفي الف باتكلا هلصو اذإ و « ةداهشلا ىلع ةداهشلا همف

 يذلا يضاقلا باتك هنأ هب اوءاج نيذلا دوهشلا دهشيف « ايهيلع هأرقيف يليك ر

 نم ايهفلكيلف الإ و “ ايل وق زةوجملف ىناثلا يضاقلا دنع نينيمأ اناك نإف ڵ هب اهلسرأ

 هعفد عفدلا هيف يزجي ايف كلذ ناك نإ و « هيف امب مكح اكز اذإف ى 1 ,

 . همحاصل

 ءيشلا ناك نإ رخآ مكاح ىلإ ةقاطبلا هذه ثمبي نأ يناثلا مكاحلا اذهل زوجيو
 هملع ىعدملا هدنع ناك وأ ص هيف ناك يذلا هعضوم يف هدنع هيلع ايصتخا يذلا

 يضاقلا بتك نإ امأو ى يناثلا ك ال لثم كلذ يف هدنع حص امب مكاحلا مكحيلف

 هفلب نم ىلإ : همف ركذ نكلو ص نيملسملا ةاضق نم ادحأ هب دصقي ملو باتكلا

 نم هيلإ غلب نم هب لغتشي ال هنإف هيف امم مكحيلف « نيملسملا ةاضق نم اذه يباتك

 ى نيملسملا ةاضق نم هيلإ لصو نم هب مكحي : لوقي نم مهنمو « نيملسملا ةاضق
 الف هعضوم يف هيلع ىعدملا مصخلا ىتأف هانركذ ام ىلع اباتك يضاقلا بتك نإف

 هيلع ىعدملا رضحي مل نإ و “آالوأ هدنع حص امب مكحيل و ى كلذ دعب ةقاطبلا لسري
 يتايو ء هملع ىعدملا رضحمب ةوعدلا نافنأتسي اهنإف ی كلذ دمب ءاجف ى ةرم لوأ

 مكاحلا هرمأيذف باتكلا لاسرإ دعب آلإ هيلع ىعدملا تأي مل نإو ى ةنّيبلاب يعدملا



 مكاحلا تام نإ و هدنع حص امي هبلع مكحيلف يناثلا كاحلا دنع همصخ كردي نأ

 يناثلا مكاحلا ىلإ باتكلا لصي نأ لبق مكحلا نم لزع وأ باتكلا هجو يذلا

 م هنأل هيف اب مكحي : لوقي نم مهنمو 4 هيف امب مكحي الف كلذ دمب هيلإ لصوف
 ثدح مث هيف ام هدنع حصو هيلإ لصو دقو "الإ تمي مل نإو “ بتاكلا هدصقي
 انموق فلتخاو ڵ كلذ هدنع حص اذإ باتكلا يف امي مكحي هنإف هدعب رخآ مكاح

 تام نإو « هذافنإ لبق لزع وأ تام ,ضاق هيلإ بتك ام يضاقلا ذافنإ يف

 : يمصاعلا لاق ى هدعب يلي نم ذفنأ لزع وأ هيلإ ذوفنملا

 الح ام ىوس هباطخ ًذر ال زع وأ بطاخ" تع نإو

 اضقلا اولوأ هفلخي ملعمو . ىضم نم ضعب لوبقلا دمتعاو

 هئناضمإ نم دب ال هباطخ هئاضق ىلع لدصملا مكحلاو

 نالجر ةليبقلا كلت يفو ينالفلا نالف نب نالف يضاقلا ىلإ باتكلا ىتأ نإو
 هيف تبتك نميف هل نُسبتي ىتح مهدحأ ىلع مكحي الف « مسإلا كلذ ىلع ةثالث وأ
 هخيرات يف ناك دقو “ رخآلا شاعو مهنم دحاو تام نإ كلذك و ص مهنم ةقاطبلا

 ينلا ىلع مكحيل و هبلع كلذ هبتشي الف « ليوط نامزب هتوم دعي الإ اهبتكي مل هنأ
 كلذب ذخؤي مل هنكلو ءاملعلا هيف فلتخا امف يضاقلا باتك هاتأ نإو ؛ منم
 امب الإ مكحي الو « مهنيب مكحي يذلا وه يضاقلا اذه نآل هب مكحي الف لوقلا
 . كلذ لبق مكح

 مكحلا : لوألا : ءايشأ ةثالث دحأب ايضاق بطاخي نأ يضاقلل : : «رثألا» يفو

 يضتقملا مهلوبق و دوهشلا ءادأب : يناثلاو ك هذوفن دعب ةىضقا ق هب مكح يذلا
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 'نأ ىلع دوهشلا ءادأ درجمب : ثلاثلاو « هيلإ بوتكملا اهيف مكحي نأ ىلع توبثل
 ىلع يضاقلا داهشإب امإ باطخلاو ى مكحي ش مهليدعت يف يذلا بوتكملا رظني

 يضاقلا دنع كلذب هملع دهشي نم دهشي ش ص ءادألا وأ توبثلا وأ مكحلاب هسفن

 ةداهشلا ةباتكلا عفد نوطرتشي نومدقتملا ناكو ى هيلإ بتكي نأب امإ و رخآلا

 يضاقلا دنع فورعملا هماخ متخ وأ يضاقلا هىتك هنأب ةداهشلا وأ عفللا ىلع

 نأل ةيفاك ريغ يهو ةهفاشملاب امإو « هطخ ةفرعمب نورخأتملا ىفتكا مث « رخآلا

 الو هكح 7 ال هتيالو عضوم ريغ ق ناك نمو > هتيالو لحم ريغ ف امهدحأ

 لامعإ دعب يلو نم مزل لزع" وأ هيلإ بوتكملا يضاقلا تام اذإو ى هياطخ لبقي
 لمهأ هنأ فرع نإف ايضاق ,ضاق بطخ اذإو ، ةفينح يبآل افالخ باطخلا كلذ
 . ملعأ هللاو ى هلبقي مل هل الهأ سيل هنأ فرع نإو “ هباطخ لبق ءاضقل

 نأ دعب وأ ايضاق نوكي نأ لبق هملع ءيش يف هملعب كاخا كحي ال : ةثلاثلا

 يف ملع ابب مكحي : ليقو ى ةيكزتلا وأ هئاضق سلجم يف هلع ام الإ ايضاق ناك
 سلجم ىنعمو ى هيلع ,ضاق وه يذلا.دلبلا يف : ليقو “ هيف يضقي يذلا هلزنم
 لاح نيمصخلا ناسل نم هملع ام : لمةو “ هيف ءاضقلل سلجي يذلا ناكملا ؛ ءاضقلا

 > ةىكل املا نم نوشجاملا نبا لاق يناثلابو “ بهذملا يف ن الوقلاو < هدنع اهتمكاحم

 يف لوق وهو ، دودحلا يف ال سانلا قوقح يف هملعب مكحي : ةفينح وبأ لاقو
 ىلع هملعب مكحي : يمفاشلا لاقو « دودحلا ءانثتساب اوح"رصي ملو ؛ « ناوبدلا »

 ءاضقلا سلجم نأ حيحصلاو هئاضق سلجم يف ملع امب يضقي هنأ بهذملاو ‘ لصألا

 هلوقل رارقإلاب مهملعب مكحي دوهشل جاتحي الو «ةرم اك نيمصخلا يعادت لاح هسلج
 قح نم ءيشب هل تيضق نمف ، هنم عمسأ ام وحن ىلع هل يضقأف » : تللك
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 يدنع تبث ام ىلع يضقأف : لقي ملو ‘ ثيدحلا لوأ رم دقو ى خلا )) « هيخأ

 لاقو ى ةمكاحملا لبق ءاضقلا سلجم يف مصخلا عمس امب اضرأ مكحي الو ى همالك نم

 مكحي ال نأ مزليف هيلعو ءاضقلا سلجم يف ملع امم اضيأ مكحي ال :ةيكلاملا ضمب
 ةرهاظ ةجحب مكحي : ليق ى امهدحأ رارقإ اهعامس ىلع مكحي نانيمأ هعمو الإ

 ؛ لوكن وأ نيمي وأ ةداهش وأ فارتعا : يمهو اهنم بكرتي امو ةعبس يهو

 صافملا ةفرعم وأ ى ءامدلا يف ةماسقلا عم ثول وأ ‘ كلملا ىوعد يف زوح وأ

 . ةطقلا يف ءاكولاو

 قوقح نم ىح ىلع تكسمتف هيلع ةمرحم لجرلا ةأرما نأ مكاحلا ملع نإو
 هريغ ىلإ اعفتربو امهددهي و ايهيلع ظلغيل و ةموصخلا تبثي مل ثرإلا وأ ةيجوزلا

 لجر تام نإو ص كلذ يف هملعب امهربخي و اهقتعأ هنأ ملع ةمأب كسمت نإ آذك و

 مكا۔حلا الإ كلذب ملمي ملو هنبا هنأ ىعّداف لجر ىتأف لجر دي يف الام كرتو .

 ' هملعي مكحي : ليقو ص ادهاش نوكيو ى هربغل ايهعفربلف هدنع هب كسمتساف

 نم دوهشلا يف هملع امب يضاقلا مكحي نأ زوجيو . هيف كلذ هشأ ام لك اذك و

 هنأل هب ملعلا ىلإ انه رطضي نكل هملعب مكحي ال ناك ولو هنآل ةحرج وأ ةلادع
 لدعم ىلإ حرملا وأ لدعملا جاتحال هحيرجتو هريغ ليدعت ىلإ كلذ كرت ول
 ى اقلطم اهتوبث انبهذم و « حيرجتلاو ةيكزتلا « كلام » منم كلذلو ؛؟ لسلستيف

 هملعب يضاقلا مكح اضيأ هجوو ‘ بهذملا يف نالوق طقف روهظلا يف ايهتوبثو

 هب "رقي امب كحلا «كلام» عنمو ىةمهتلا تلازف مهلاح ملعب درفني ام لق هنأب مهيف

 ' كلام باحصأ نم نونحس هزاجأو « موصخلا لاح ءاضقلا سلجم يف ولو مصخلا
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 مصخلا مهب يتأي نيذلا دوهشلا وأ نالدع ةموصخلا رضحي نأ مزلي كلام لوق ىلعو

 : يمصاملا لاق ى هملعب ال مهتناهشب مكحيل

 العلا قافتاب مهنم ىلمي امب يضاقلا مكحي دوهشلا يفو

 ادهثشلا ريغب هكح منم يف اددش دق كلام مهاوس يفو

 لمتشا مكحلا سلج هيلع ايف لمملا مويلا هب نونحس لوقو

 هتداهش دهاشلا ىدأ اذإو كهملعب مكحي مل نيدهاشلا طخ يضاقلا فرع نإ و
 ىلإ هعفرب نكلو ى هملعب مكحي ال هنآل اهدري الف ى اهفالخ ملع دقو يضاقلا دنع

 : يمصاعلا لاق ‘ هريغ

 هدرب تأ عنم هفالخ هدنع ائيش يدؤي نأ لدعلاو

 هكح ادهاش هاوس نمل هملع ق ام ءاهنإ هقحو

 ريغ نيدهاشلا قدصب ملع نإو « هفالخ مكاحلا دنعو اثيش ىدأ نإ يأ
 ةداهش نالو ى هيلإ ةمهتلا فةرطتلو ى هملعب مكح كلذ نال ى مكحي مل نيلدملا
 : يمصاملا لاق « ربتعت ال لدملا ريغ

 المحت ام لبقي نأ حيبي ال لدملا ريغ قدصب هملعو

 كلذ يف ةقيثولابهسفنل ذخأيو قحلا ىلإ برقأ ناك ام مكاحلا راتخي : ةعبارلا
 تاوذ دحأب ىنز هنأكف تاقثلا نع هذخأي ل ءاضقب ىضق نم » : نلع هنعف

 نع هذخأي ل مماضقب ىضق نم , : نع هنعو > ١ '» تخألاو تنبلاو مألا مراحملا
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 موي سانلا هنتن نم ريجتسي هينيع نيب دوسأ هؤاضق ناك مل ملا لهأو تاقثلا

 هذخأ ولو « مثإ الف قحلا قفاو نإ و « ىحلا ريغب ىضق اذإ كلذو ى «)0١ ةمايقلا

 قثوتسيو نينيمأ ةفرعملا لهأ ىلإ لسرأ مكحلا فرمي مل نإو ، تاقثلا ريغ نع
 ؛ امهريغ لس رأ هب باجأ امف افلتخا نإ و « باوجلا ىلع ادحأ املطي ال نأ ايهىلع

 الو “ فيحي وأ عفدي وأ رجي نم الو نيمصخلا دحأ كلذ نم ءيش يف لسرب الو

 ث باتكلا يف دجو امب الو هيلإ ليمي نم وأ مصخلا وأ نيمألا ربغ ىوتفب مكحي
 نإو ى نيمأ دبع وأ ةنيمأ نع ذخأ ام مكحيو ص نيلسملا لوق نم هنأ ملعي نأ الإ

 ريغ وهف نيفلاخملاو نيقفاوملا مهلك اليلملا لاوقأ نع جرخو هب مكح ابف أطخأ
 ردقي مل نإو “هب هل مكح نم مرغ تاف نإو 'هلهآل هدر ءيشلا ماق نإف روذعم

 مكح ام لكو ى هسفنل همرغ هبلع ردق اذإو ث هلام نم مرغ سلفأ وأ هميرغت ىلع
 امم هيلإ عفر ام كلذك و ‘ ليواقألا فعضأ هنأ ولو ءايلعلا ليواقأ نم مكاحلا هب

 ى ءايلعلا ليواقأ فعضاب مكح امإ هنأولو ى هكح درب ال هريغ مكاح هب مكحي

 وه سيلو امهنيب مكحي نأ نايصخلا هيضر نم هب مكح امب هيلإ عفر ام امأو

 ، ءايلعلا ليواقأ نم كلذ هيلإ عوفرملا مكاحلا هب ذخأ امب اهنيب مكح نإف “ مكاحي
 ص كلذ ريغ ليقو « هب ذخأي ال امب اهنيب مكح نإ كلذك و ى هكح درب الف

 :لبقو ىهب امكح ام لك تبثي ال هنإف دبعلا وأ ةأرملا هب تكح ام هيلإ عفر نإو

 . كرمثملاو نونجملاو لفطلا مكح دريو « اهمكح زاج قحلاب اكح نإ

 ىتأو باوجلا هيلع ىعدملا "درف مكاحلا دنع يعدملا ةوعد تمت اذإ : ةسماخلا
 مكحلا مكاحلا رخؤي الف يعدملا هيلع ىعدا اب هيلع ىعدملا "رقأ وأ ةنّيبلاب يعدلا
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 ى ائيش يل مكحت ال : يعدملا هل لاق نإو “كله رذع الب هرخأ نإو ى ةعاس هبلع
 هاطعأ وأ هبلع ىعدملل هقح كرت نم كلذك و٤كلذ نم ةعس يف وهو هل مكحي الف
 ءكلذ هلف اذك و اذك تقو ىلإ مكحلا هل رتخأ :هل لاق وأ سانلا نم هدبغل وأ هل

 رمألا هيلع هباشت نإ الإ هب لغتشي الف سانلا نم هريغ وأ هيلع ىعدملا لوق امأو

 رخؤي نأ دارأ هنكل هدنع ةلأسملا تناك نإ و ى هل نّسبتي تح هرخؤي نأ هلف
 وأ هفلختسا نم نيبو ةفيلخلا نيب هيلع مكحي ام ملعيو هب ذوخأملا ملميل مكحلا

 ىوقل ةموكحلل دوهشلا رضحي نأ دارأ وأ ةلأسملا يف هيلع لخدي ام فاخ

 نم هل يتفي نم ىلإ لسري ىتح اضيأ مكحلا رخؤيو لعفي نأ هل زئاجف ى هكح
 دبع و 1 لفط هن أ هل نيبت و ] بره و ] نُشنحت و أ يعدم ا تام نإ و 0 ململا له أ

 وأ ةطقل وأ مارح هيلع نايصتخي يذلا نأ نبت وأ ةراجتلا يف هل نوذأم ريغ

 الف مكحلا هيلع زوجي ال نمم هنأ هل نيبت وأ ننجت وأ هيلع ىعدملا تام وأ ى ةلاض

 مكجلا هيلع بجو نيح هيلع ىعدملا بره نإ و « اهلك هوجولا هذه يف مكحي

 هبلط نرإ ةموكحلا بتك هيلع بجيو « هبورهب لغتشي الو هيلع مكحي هنإف
 : يمصاعلا لاق ى بلطي مل ولو اهبتكي نأ هلو ‘ قحلا بحاص

 بحم رم ] هن إف هلىحست بلط و مكح ذفن امدنع و

 المف ءادتبا نإ حر۔ح نم الو ال حانج يضاقلا ىلع امو

 نيصحتلا هجو ىلع سابحاألاك هيف عازن ال ايف اهبتك هيلإ بلط نإو

 : يمصاعلا لاق ى بتكي ال نأو بتكي نأ هل زاج هب دادبقسالا ال

 ايلك هيف عازنلا عقوي م ام لجست هلاؤس عم غاصو
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 ةفيلخلا هل نكت مل اذإ بئاغ ىلع الو بئاغل ةموكحلا زوجت ال : ةسداسلا

 مكاحلا رقي الو ى هيلع مكحيو هل مكحي هنإف ةفيلخلا هل تناك نإف ى كلذ ىلع
 بسنلاو ةلاكولا ةنّسبب الإ : لبقو “ هملع دوهشملا رضحمب الإ اهعمسي وأ ةنّئبلا

 مصخلا ناك اذإف ى طقف ةلاكولا يف زوجي : لبقو ى هنم رضحم الب كلذ اهيف زوجيف

 ى ىبأ نإ مكحلا سلجم هعفربل همادخ دحأ هيلإ لسرأ يضاقلا دلب يف ارضاح

 يلي نم رمأ فوخلا ناك وأ دعب نإو“بتكلا هيف ىفك لايمألا ريسي ىلع ناك نإ و
 ص مكحلا لحل لوصولا يف بولطملا ىلع مزعي وأ اهنيب حلصي نأ هيف وه دلب رمأ
 لسرب : ليقو “ بولطملا تتنعت ديري هلعل يعدملا قدص لئاخم عس هلك كلذو

 نم اندنع لوسرلا ةرجأو ى هبذك نسبت نإ الإ ى اقلطم دلبلا يف ناك اذإ هيلإ

 برضي اندنعف رمألا ىصع اذإو « قحلا هل نم لام نم : انموق لاقو ى لاملا تيب
 الو هب عفتني الف همهي ام هيلع عبطب نأ اودازو كلذك انموق لاقو “ نجسي وأ

 : يمصاملا لاق « ىتحلل عجرب ىتح هيلإ كرتي

 بئاغلا رسع لاسرإلاب عفرب بلاطلا قدصب ةلمح ممو

 لبسلانمأ عم هيف فاك بتكلاف لحي لايمألا ريسي ىلع نمو
 بجو ام لعفا نا موقلا لثم ال بتك ةفاخم وأ دمب عمو

 ممخلا دنع مصخلا روضح ىلع مزعلا امإو حالصإب امإ

 ةبتع تنب دنه للع هللا لوسر ةحابإب بئاغلا ىلع كحلا ىلع مهضعب لدتساو
 عويبلا يف كلذ يف ثحبلا رم دقو ف اهلايعو اهيفكي ام اهجوز لام نم ذخأت نأ

 ريغب وأ نانئمطالا ىلع ءاتفا كلذ نإف ك حرشلا يف خلا ضاقت حص باب : هلوق يف
 الف نامصخلا رضح ادإ « : يلمل لاق هنا نلع هللا لوسر نع يور دقو «“[ كلذ
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 ا مهدحأل ضقت ال » : ةياور يفو “ )١' « همصخ ةحح عمست قح امهدحأل ضقت

 بئاغ ىلع ةجح عمست ال : ةفينح وبأ لاق اذهلو «“") « رخآلا ةجح عمست ىتح

 لاقو ، بئاغ وهو اهجوز ىلع ةأرملل مكحي : نيق ايف ناكو « مكج هيلع زوجي الو
 ىلإ روضحلاو مكحلا نع عنتمملاو هرصم نع بئاغلا ىلع عاتسالا زوجي : انباحصأ

 ةنيبلا » : للع هلوقل دوادو يمفاشلا مهقفاو و “ هبلع مكلا ذافنإ و ك اجلا سلج

 ى اهب مكح اهرضحأ اذإ هنأ ىلع ةلالد يعدملا ىلع اهلعج يفف ى ئ" « يعدملا ىلع

 وهو ى هللا همحر يمرضحلا ىاحسإ وبأ لاقاذنك .ص ةمتع تنب دنه ثيدحو

 روضحلا ىلع ربجي هنأ يدنع يذلا نكل ص هروضحك مصخلا عانتما نأل ى حيحص

 . ةمألا قافتاب بئاغ اهب كحي الف دودحلا امأو : لاق “ باوجلا درو

 هيلع عمتسا نجسلا يف نجام وأ سلجملا نع ىلوت اذإ : بوبحم نبا لاقو
 ىأر نأ املف الجر هتموصخىلع نيمصخلا دحأ فلختسا نإ و ، هيلع مكحو ةجحلا
 كحيو س ةفالخلا نم لاز دق هنإف ةفالخلا نم هعزن هتفيلخ ىلع مكحي نأ دارأ مكاحلا
 لفطلا غلب وأ نونجملا قافأ نإف « كلذ نم هدنع نيبت امب هلع ىعدملا ىلع مكاحلا

 مكحي هنإف هتفيلخل مكحي نأ دارأ نيح وأ ى هتفيلخ ىلع مكحي نأ دارأ نيح

 نإو ى ايلوقع تحص نيح اهنم ىحلا هيلع ناك نم ىلع مكحيو « ىحلا بحاصل
 ايهتفيلخ ةريشملا تعزن وأ نونجملا وأ ةموصخلا ىلع لفطلا هنبا ةفيلخ بآلا عزن

 مهيلع مكحي نأ مكاحلا دارأ نيح ةفالخلانم مهسفنأ ءالؤه عزن وأ “ةموصخلا ىلع

 كلذك و « ايمل اوفلختسي ىتح كلذ دمب مكحي الف مهل مكحي نأ دارأ نيح وأ

 ٠. ملسم هاور ) ( ١

 . هحام نباو يئاسنلا هاور ) ( ٢

 هركذ مدقت )ء(
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 مكحيالف هريغب وأ ثريب مكاحلا ىلإ ةموصخلا يف ناك يذلا ءيشلا عجر نإ
 بيصن اهيف هل ةموصخ لك اضيأ مكاحلا مكحي الو ص هسفن ىلع مكحي الو هسفنل
 ضارقلا يف هل ناك لام وأ “ضوافم ريغ وأ آاضوافمهريغ عم ةكرشلا لام : لثم

 فلختسا وأ هملع لكو دق قح وأ ى هل نوذأملا وأ « هدبع دي ىف هل ناك لام وأ
 اهلك تانامألاب هدي يف ناك ام وأ « لفطلا هنبا وأ نونجملا وأ متيلا قح لثم هيلع
 نب نالف ىلع وأ لجرلا اذه ىلع تكح : مكاحلا لاق نإ و ى اهنمضي مل مأ اهنمض

 يدنع تمت : لاق نإ اذك و ى انيمأ ناك نإ هلوق زاج اذك وأ اذكب ىنالفلا نالف

 ماد ام زاج ؛ اذك و اذكب هسفن ىلع نالف نب نالف "رقأ وأ ى اذهب دوهشلا ةداهش

 مكاحلا ريغ كلذك و ث كلذ دعب هلوق زوجي الف ءاضقلا نم جرخ اذإف « ءاضقلا يف

 اذكب امهدحأ ىلع مكح هنأ زئاج اهيلع هلوقف ث نامصخلا هيلإ مصتخا نإ
 هيلع ىعدملا رقأ دق : لاق وأ ، دوهشلا ةداهش يدنع تمت : لاق وأ « اذك و

 نم لوحت نإ و ى انيمأ ناك اذإ سلجملا يف مادام زئاج كلذ يف هلوقف “ اذكب

 نم مكاحلا رمأف مكلا بجو اذإو ؛ كلذ دعب هلوقب لغتشي الف سلجملا كلذ

 مكح همكحو « ةزئاج هتلاكوف اهنيب مكحي نأ هل زوجي نمم نيمصخلا نيب مكحي
 لفطلاو نيمصخلا دحأ لثم هتلاكو زوجت الف مكحلا هل زوجي نم امأو 2 كاجلا

 . كرسلا وأ ةأرملاو دبعلاو نونلاو

 هملعي مل نإ و « ابئاغ وأ ارضاح هملع ام لصألا يف مكاحلا مكحي امنإ : ةعباسلا

 مكحي الف هؤانمأ الو وه هملعي مل نإو ى اضيأ مهب مكحي هنإف هؤانمأ هملعي قحف
 لوقب هولعو هؤانمأ هيلإ لصو اذإف “ يعدملا دوهش عم ءانمآلا هيلإ لسري قح

 كاجلا مكحيلف كلذب هوماعأف كاجلا ىلإ اوعجرو دوهشلا ةداهش وأ نيمصخلا

 ص هؤانمأ اهملع وأ اهملع نإ الإ اهمكحي ال اهتابثإو ةرضملا عوزن كلذك و ى كلذب
 اريثك ناك نإ و ى رضحي ىتح مكحي الف ناويحلاو ةعتمألا نم لصألا ريغ امأو
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 امو “ رضحي م ولو همكحي هنإف هريغ وأ نيدلا نم نومضم لكو “ هضعب رضحأ
 كلذف اذك و اذك كمصخ طعأ : مصخلل لاق نإو “ ةفصلاب هكحيلف رضحي م

 . اضيأ مكح

 تملسأ وأ اذك و اذك لجرلا اذه ىلع لجرلا اذهل تملسا : لاق نإ اذكو

 هملسأو هيلع ايصتخا يذلا ءيشلا نع هبلع ىعدملا دي عفر وأ ى اذهل ءيشلا اذه

 حاكنلاو قالطلاو بسنلا امأو ى اهفرصب وأ ةرضملا تابثإب رمأ وأ يعدملا

 : لوقي نأ اهيف جاتحي الف مكاحلا دنع تتبث اذإ ةلاكولاو ةفالخلاو توملاو قاتعلاو

 نم اهنودامو سفنلا اذك و “ هدنع مت اك كلذ تبثي نكلو ى اذهب تكح

 حراجلا ملسيو ى سفنلا يف يلولا ىلإ يناجلا ملسي نأ هيف جاتحي امنإو ‘ تاحارجلا
 ۔لهأ نم دحاو لك ذخأ دقو نيلزنمل امكاح ناك اذإ امأ و ؤ هنم صتقيف حورجملا

 هنإف رخآلا لزنملا باحصأ هب ذخأ يذلا لوق فالخ ةلأسملا يف لوقب لزنلا

 ناك نإ و ى كلذ نم هب اوذخأ يذلا لوقلاب نيلزنملا لهأ نم دحاو لكل مكحي

 بجو نم ىلع هب مكحي نأ يغبني امنإف لزنم نم رخآلاو لزنم نم نيمصخلا دحأ
 هيلع مكحلا بجو يذلا لزنم لهأ هي ذخأ يذلا لوقلاب ايهنم مكحلا هبلع

 لاح ناك نإو ى هنع جرخي مل نإ هيلع ىعدملا دلب يف نوكي مكحلا « اهنم
 لا۔ة « دجو ثمح بلطي" نيدلاو ى هيف ىعدملا دلب ىلإ بهذ هريغ يف ءاعدإلا

 : يمصاملا

 اعم لاملاو لوصألا يف هيلع ىعدملا ثيح روهشملاب مكحلاو

 يتمث لصأ ثيحو هبلطي يتمذلا يف امل هيقلي ثيحو

 اقلطم اممتجح ١ ثمح : لق و ك اقلطم يعدم ١ ثح مكحل ١ بصني : لمق و

 . ملعأ هللاو اممتجا نإ
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 لاق ى .« ركنأ نم ىلع نيمىلاو ىعدا نم ىلع ةندسلا » : للع لاق : ةنماثلا

 : ىمصاملا

 اعم لاملا يفو لصألا يف هبلع ىعدملا لوق روهشملا يف لوقلاو

 : لاق ى يعدملا ىلع ةنيبلا : ثيدحل ةلاصألاب لصألا يف : هلوق ىنعمو

 هنتب هنف مومملا ةلاح و هندبلاب بلاطم يعدملا و

 نيدتلا نع عآدمأ زجع يف 3 نيميلاب هيلع ىعدملاو

 لاق ؟ نايبلا مدعو راكنإلا دنع اقلطم مزلتأ ى نيميلا يف ءايلعلا فلتخاو

 ص لمملا ىرج هبو ى ةفرع نبا نامز يف سنوت لهأ اذك و ى معن : نويسلدنألا
 عزنلاب اهنع ربعملا امهو “ بهذملا يف نالوقلاو ى ةطلخلا هباحصأ و كلام طرشو

 حاكنلاو لاومألاو سفنألا يف ماع اذهو ى معأ ةرضملا نيي نكل « ةرضملا نيمي نم

 اديبع وأ اثانإ ولو لوقعلا يحبحصلا غلبلاو ص قالط وحن نم هيلع بترتي امو
 فلحيو “ هرمأ يلو نم ىلع وأ هيلع وأ هرمأ يلو نمل وأ ناسنإلل ايف نيك رشم وأ
 ص قافأ اذإ نونجملاو ص غلب اذإ هملع ىلع ميتيلا فلحي اذك و ى هملع ىلع ثراولا

 تزاج اذإ مه اوعدا نإ و «مهتفيلخ هلمف ءيش هيلع يعدا نإ مدق اذإ بئاغلاو
 هثرومك هريغ بناج نم كلذ نأ ىعدا نإ الإ ،اتاتب هيلع ىعدملا فلح مهلامفأ

 وأ ةيدمتب سفن وأ لام نم هلك مولعملا يف ىوعدلا زوجت و « هملع ىلع فلحيلف
 يف لوهجملا و « ةنايخلاب وأ ةيدعتلاب لوهجملا يف ىوعدلا زوجت و ى ةنامأ وأ ةلماعم

 . زوجت ال ام هنمو ىوعدلا هيف زوجت ام هنم تالماعملا
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 يعدملا هيلع ركني ملو هيلع ىعدملا أدب نإو « يعدملا مالكلا أدبي : ةعساتلا
 : لوقي نأ هنأش نمو ى امتلكت لوقي وأ مكحي نأ نيب ريع مكاحلاو ى زاج هءادتبا
 ملكتي نأ هرمأ ص رخآلا هيلع ركذي ملو ى انأ : امهدحأ لاق اذإف ؟ يعدملا نم

 امهرمأ نابي الو يعدملا نأ : ايهنم لك لاق نإو > مي ىح ت وكسلاب رخآلا رمأو

 مل اذإ : ليقو ى ينعدملا وهف ةموصخلا بلطي امهدحأ يتأي ىتح هنع عافترالاب
 موصخلا تمحازت اذإو “ ءاش ايهيأب أدبي : ليقو ى اهنيب عرقأ يعدملا فرمي
 نابي الو قباسلا فرمي مل نإو ى هتوف فاخي امو رفاسملا الإ « قباسلاف قباللاف

 : يمصاعلا لاق ى لوآلا فرعي نم لكوي نأ يغبنيو “ عرقأ هملع

 م الكل اي ] دسي يع دل ١ و م اصخلل ىب اسلا م د و و

 يعدملا كاذفقسي نموفرصاف يعدي مصخ لاح مصخ ثحو

 يعد ةعرقل كاذ ذإ جل نم ىعدمو ىقباس لهج دنعو
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 باب

 ضعب فرع دقو 2 نيلقاع نيغلات نيرح نيلدع نم لبقت"

 ( ةمدبو رجحو قسف الب لئاع غلاب لس رح هنل لسلا انو
 . . خلا لوأت نإو

 باب

 هتداهش لبقت نميف

 وه ( انموق ضعب فرع دقو ى ننيلقاع نئيفلاب ننيارح نئيلدع نم لبقت )
 الب لقاع غلاب ةلسم زرح : هنأب لدعلا ) ى۔وم نب قاحسا نبا رصتخلا بحاص

 لقاع ملسم رح لدعلا : اذكه هصنو ( خلا لوات نإو 0 ةعدبو رجح و قسف

 وأ ةريبك رشابي مل يردقو يجراخك لوأت نإ و “ ةعدبو رجحو قسفالب غلاب

 نم قئال ريغ كرتب ةءورم وذ درن بعلو ةهافسو ةسخ ةريغص وأ بذك ريثك

 ىمعأ نإو ى جنرطش يف ,نامدإ وأ ى رايتخا ةكايحو ةغابردو مانغ عامس و مامح

 نإو بأك برقلا دكأتم الو «سبلي اهف الإ لفغي سيل لعف يف مصأ وأ « لوق يف
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 ى دبعلا نم رحلاب َزرتحاف اهجوزو تنبك ى لفس نإو دلوو اهجوزو ى الع

 تزرتحنا امنإو ى هضعبب قتعأ نمو ى بتاكملاك قتعلا بئاوش نم ةبئاش هيف نمو
 اريرقت ضعبلاقتعمو بتاكملاب تلثمو قتعلا ةبئاش هيف نمم روكذلا كلذ نع هل
 . ىكلام هنأل هبهذم ىلع همالكل

 ص هب بتوك ام ضعب هبلع يقب ام دبع بتاكملا نأ ةيكلاملا بهذم نمو
 ةداهش زجت مل امنإو ‘ ضعبلا نود دبعلا ضعب قاتعإ زوجي هنأ مهضعب بهذم نمو

 بصانملا نم هصقنل اهتملهأ دبعلا بلسب ةفيرش ةرم ةداهشلا نآل ع دملا
 ىقرلا نأب عنملا مهضعب للعو ص تاداعلا نساحم نم فلأ ام ىلع ايرج ةفيرشلا
 راثآلا نم ةيقاب دبعلا يفف ث رفكلا هلصأ يمكح زجع قرلا نأل ع كرتلا هلصأ
 باي الو » العو لج كا لاق دقو ى اكولمم هنوك يهو ص رفكلا قحلت يتلا
 يف لخدي ملف « هالوم نذإب الإ هل ةباجإ ال دبعلاو ى )١' ي اوعد ام اذإ ءادهشلا

 نآل س دبملا ةداهش نيريس نباو حيرش زاجأو « « مكلاجر نم » : ىلاعت هلوق

 ديعلا بأي الو ى بذكلا نم هعنمت هتلادعو هنيدو ناسنإلا لقعو ط همعي لاجرلا

 ةمألا روهمجو ى سنأ لوقي اهزاوجي و ع لمحتلا ىلإ هذافنإ نم ديس عنتمي ال ىنعمب

 نم نأوَضأرَت انم » : ىلامت هلوقل رفاكلا نم ململاب زرةتسحاو « عنملا ىلع
 ىلع مهتداهش لوبق مدع ىلع عامجإلاو ى ايضرم سيل رفاكلاو ى )٢' ي ءادهشلا
 . ةيكلاملا دنع زوجت ال ضعب ىلع مهضعب رافكلا ةداهش كلذك و ص نيملسملا

 انكل ص يبعشلاو ةداتقو ةفينح وبأو ةيبهولا ةيضابإلا رشم نح لوقنو

 )١( اهركذ مدقت .

 )٢( :ةرقبلا ةروس ٢٨٢ .
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 زيجي" "ضعبو ى هتتلم_ نم كرشم ىلع كرشم ةداهش زوجت : لوقن ةداتقو يعشلاو
 ‘ يسوجي ىلع يدوهيو “ يدوهي ىلع ينارصنك هنود نم ىلع مهالعأ ةداهش اضيأ

 ىلع مهاندأ دهش ولو “ للملا تفلاخت ولو كرشم لك ىلع كرشم لك زيجي ةفينح وبأ و

 ص فلكم ريغ هنالو ى ءايشألا طبضي ال هنأل يبصلا نم غلابلاب ززتحاو ى مالعأ
 بذكلا نع زرتحي الف فلكم ريغ هنأ ملعي دق هنألو٤نابجاو اهؤادأ و ةداهشلاو

 ى ءادهشلا نم نوضرت نمم سيل لفطلا نإ : كلذ نع لئس نيح سابع نبا لاق
 الب : هلوقب زرتحاو “ فلكم ريغو طبضي الو زي ال هنأل نونجملا نم لقاملابو

 هقسف نرأآل « بصافلاو سلتحلاو قراسلاو ينازلاك « ةحراجلاب ىتسافلا نم قسف

 !لدعب سيل هنإف ‘ روجحملا نم روجحملا ريغب زرتحاو ‘ روزلا ةداهش نم هعنمي ال
 فلاخ نم لكو « انب لتثميأ وهف « داقتعالاب قسافلا نم ةعدبلا نع ولخلاب زرحا و
 ةيؤر مهداقتعال ةعدب لهأ مهنأل ةعبرألا بهاذملا لهاب لثمن نحنو“ةعبرألا مهبهاذم
 لثمنو ى مهليوأتو مهبيذاك أ ىلإ تفتلن الو ی بجوم الب اتنم مهتءاربو ءىرابلا

 :هلوقو كلا ءاش نإ يتأي فالخ مهتداهش يف نكل و “ عدبلا لهأ نم مهربغب اضيأ
 ال هنأ هدارم امنإو ى ةتبلا ةريبك هنم ردصت مل هنأ دارملا سيل ى ةريبك رشابي م

 هلاح تنسحو بات اذإ امإو ى ةبوت هدعب هل فرعت ال ابلت اهب اسّبلتم نوكي
 نكلو ى رذعتم هنإف ةيصعملا ءافتنا طرتشي الو : بجاحلا نبا لاق اذهف و « الف

 . ةداع هبنذ ىلع اهبكترم ظفاحي ال ةيصعم ةبر

 الو ةعاطلا لجرلا ضحمب نأ ةلادعلا تسيل : انؤاملع لاق : « رهاوجلا » يفو

 نكلو ى نوقيدصلاو ءايلوألا الإ هبلع ردقي ال رذعتم كلذو « ةصعمب اهبوشي
 ىلدملا وهف رئاغصلا كرت ىلع ظفاحيو رئابكلا بنتجي هلاح بلغأ ةعاطلا تناكنم

 الإ هملعي ال سفنلاب مثاق يفخ رمأ ةلادملا نأ ديري ى خلا بذك ريثك وأ : هلوقو
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 رهاظلا يف سبلتم ريغ لجرلا ناك اذإف ى رومأ هملع لدت نكلو “ لجو زع هلا
 ىلع لدت رئاغص لوانتي ال ثيحب سفنلا طقاس الإو بذك يف برجم الو ةريبكب

 لاوقألا نم ءاهفسلا هبكترب ام بنتجي ثيحبو “ سفنلا ةلاذرو ةمهلا طوقس
 يتلا رومألا هذه نإف « لاوقألا يف ةنجاهملاو رايقلاو درنلاب بمللاك لاعفألا و

 . هدنع رمآلا كلذ لوصح ىلع لدت اهب فصتا

 نوكت نأ مدقت ام عم طرتشيو يأ « خلا قئال ريغ كرتب ةءورم وذ : هلوقو

 ء هيلإ بسني امب اهبكترم يلابي ال قلا تاحابملا باكترا نم هعنمت ةءورم هل

 اذكو : ليق ى تاوهشلل ةجيهملا ناحلألاب ءانفلا عامسو مامحلاب بعللا وحن كلذو
 امم آزارتحا رايتخالاب كلذ ديقو ى ةكايحلاو ةغابآدلاك ةيندلا فرحلا لايعتسا
 احداق نوكي ال كلذ نإف ى اهلعف ىلع هركأ وأ هب تلزن ,ةقافل اهيلإ رطضا اذإ
 اهلامعتساب دصق نم فرحلا هذه ىلإ رطضا نمب مهضعب قحلأو ى ةءورملا يف

 طرتشا امنإو “ ءالضفلا قالخأب اهقثلخت و « ربكلا نع اهتدعابمو هسفن رسك
 مهضعب رسف دقو ى اهتحابإ يف سانلا فالتخال اهريغ نود جنرطشلا ين نامدإلا

 ةنسلا يف اهب بعلي وأ : ليقو ع ةرم نم رثكأ ةنسلا يف اهب بعلي نأب نامدإلا

 نأ دهاشلا يف طرتشي ال يأ “لعف يف مصأ وأ لوق يف ىمعأ نإو : هلوقو ث ةرم
 ىلع هيف دهشي ام فقوت نإ لب ى هيف دهشي ام لك ىلإ ةبسنلاب اريصب اميمس نوكي
 يف مصألاو لاوقألا يف ىمعألا دهشيف الإو « كلذ طرتشا “ رصبلا وأ عمسلا

 هزيميو ملكتملا توص هيف لقعي ام لك يف ىمعألا ةداهش زاوجي ليق دقو 4 لاعفألا

 . همالكب هلزع اوملكتو سان ةلمج يف ءاج ول هريغ نع

 لبق هملع ت ةفصلاب هملع كردي ايف ةزئاج ىمعألا ةداهش و : « ناويدلا » يفو
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 يف رارقإلاو بسنلاو قتعلاو قالطلاو حاكنلا لثم هباهذ دعب وأ هرصب باهذ

 ةداهش : ليقو “ تايدمتلاو تالماعملاب لاومألا يف رارقإلاو ع اهنود امو سفنألا
 زوجت الف هرصب باهذ دمب ملع ام امأ و ‘هرصب باهذ لبمت هملع ايف ةزئاج ىمعألا
 كلذ نم هل نيبت امب دهشي هنإف ليللاب دهشتسا نإ رصبلا جيحصلا امأو ' همف هتداهش

 . « نيىتي ل امي ال

 تولاك روهشملا ربخلاب هبلع لدتسي ابف ىمعأ نم تزاجو : « رثألا » يفو
 مهدحأك ناك ىتح هيف أشن تيب لهأ يف ناك اذإ هيف كشي ال امم حاكنلاو بسنلاو
 اهدّبقو “ تزاج ىمعأ وهو مكاحلا دنع اهاًدأو رصبي وهو دهش اذإو “ مهتي ملو
 نالدع دهشي نأ دعب اهدودح اهفصوو ةلخن وأ ضرأب دهش اذإ امب يراوحلا وبأ

 نإ ال « نالف نب انالف نأ دهش اذإ بسنلا يف تزوجو ى ىمعألا اهب دهش يتلا اهنأ
 لاق ولو « دودحلا نم امهوحنو ةقرس رأ ىنز ىلع الو « نالف نب نالف اذه : لاق

 ادهش اذإ هوتعملاو ىمعألا ةداهش ىلع ةداهشلا زوجتو « يمع نأ لبق اهب دهش هنا

 ع لفغمب سيل : هلوق ةعجارمو حاكنو عاضر يف ىمعأ نم تزاجو ى اهتحص يف
 هجو نود هجو نمو ى ةداهشلا لوبق نم عنام لففتلا نأ ديرب سبلي ال ايف يأ
 ءاذه لتق اذه تيأر : هلوقك سبتلي ال رمأ ىف الإ لفغملا ةداهش لبقت الف

 متش وأ ةنالف هتحور قلط اذه تممس : هلوقك و ى هدب عطق وأ هنع ًأقف وأ

 ء اهدوجو عم ةهبنملا ةوقلا لايمتسا مدع لففتلاو 4 لاوقألا نم كلذ وحنو انالف

 كلذ حع۔ةو دقو < اهلمعتسي ال . > هل لفغملا و > هبنتلا ةوق و هل سلل ديلبلاف

 ص ءاملا يف ةقرو هل تعقوف ةسارك أرقي ناك ص نيبولشلا ىلع يبأك ءاملا نم ةعامجل
 دوسا دق حلبلا ءاملعلا ضعب ىأرو « اعم تدسف ىتح هدي يف يتلاب اهرجي لمجف
 ىلع اسلاج مهضعب ناكو ى ءيش هنم قبي ملف هلسغف رحبلا لخدو ةفق يف هذخأف
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 ساركلا اهيعدتسي راصف « ةجنران ةمقسفلا طسو يفو ى سارك هعمو ءام ةىقسف

 : يمصاملا يطانرغلا لاق « ءيش هدي يف قبي ملو غرف ىقح

 ةيرح ظقت ةلادع ةبعرملا هتفص دهاشو

 ارئافصلا بلاغلا يف يقتيو ارثابكلا بنتجي نم لدملاو
4 . . 1 . . . 

 ناسنإلا ٥ءورم ق حدمي ناسملا ي وهو حيبا امو

 هل لاتحي نأ هيلع نمؤي مل ةلفغلا لهأ نم ناك نإ هنآل ةلفغلا مدع وه ظقبتلاو

 اهنأب ةلادملا مهضعب فرعو ص لقعلاو غولبلا نمضتي كلذو « لطابب دهشف
 ةربتعم ةلادعلا : يبطاشلا قاحسإ وبأ لاقو ى رئاغصلا يقوتو ى رئابكلا بانتجا
 ةلادعو ى نيعباتلا ةلادع اهيواست ال ةباحصلا ةلادعف « هباسحو هلهأب نامز لك ىف
 ى اذه اننامز ىلإ نامز دعب نامز لك اذك و ى مهيلي نم ةلادع اهيواست ال نيعباتلا

 وهف هبشألا ةماقإ نم "ديأ نكي مل ةلمج لودعلا نع ىرعي نامز ضرف ولو
 .ها يداوبلا يف لودملاك رضاوحلا يف لودملا سيلو ى نامزلا كلذ يف لدعلا

 كلذ ققحتيو ى هبرقل هتداهش لبقت ال يأ ى خلا برقلا دكأتم الو : هلوقو

 “بالا ةجوزو مآلا جوزو“تاهمأآلاو ءابآلا لبق نم ةدجلاو مألاو دجلاو بآلا يف

 .؛ نبإلا ةجوزو تنبلا جوزو “ تلفس نإو تنبلاو ى لفس نإو نبإلا كلذك و

 وهو )6١“ نوضرت نمم ل : ىلاعتو كرابت هللا لاقو « كلذ يف مالك يتأيو
 فرع نمق ى مهنع اهبجحو هاضر ةفرعم هدابع نع عفر هنآل نيحلاصلا ىضر

 )١ ( اه رك ذ مدقت .

- ١١٧ - 



 ف الإ نالدع دجوأ ولو ‘ لدع عم كلذك نبتنيمأ وأ 0 رم دقوم

 { لاجر ةعب رأف ينز

 رقس ولو “ هتريس تحبق ولو لدعو "ىلو وهف ةنايدلا يف ةقفاوملاو ةحلاصلا لامعألاب
 رهظيو ةبير الو ءوسب فرعي مل نم لكو ى هتداهش تدر ةفلاخملا رهظأ و هتدابع

 وه لدعلا :لاقف « يلولاو ةقثلاو لدعلا نيب ضمب قرفو ى هنم لبقت اهنإف حلاصلا

 ؛تاربخلا ىلإ عراسملا “ثادحألا ضعب ىلع آرضم فرعي الو تاتامألا ىلع نمتؤملا
 مل ولو هتيالو بجتف ص تاداهشلا نم لمحت ام ىلع نومأملا ة تاهبشلل بناهملا

 اذهف مهلاوقأب كسمتلا رهظيو ى نيملسملا نيد ريغل هلاحتنا الو هتقفاوم فرمت

 يفو ى ةداهشلا نم لمح ام ىلع نومأملا وه ةقثلاو ؛؟ يلوو لدع : لىقو ؤ لدع

 اذإ هسفن نم فصنيو « هتنامأ يدؤيو “ هب دهع امب يفيو “ هب ثدح ايف هقدص

 يلولاو ؛ يلو : ليقو “ ةقث اذهف تاهبشلا بنتجيو تاريخلا ىلإ عطقنيو < لماع

 : ليق مث نمو ى ةيالولا هب قحتسي ام لك يف ةقفاوملا عم كلذ هنم فرعي نم وه

 هب دهش ام لك ىف هنع لئسي الو “هتداهش تزاج كلذ ىلعو“ىلوو ةقثو لدع هنإ

 . . كلذ ريغ هنم لمي ىتح

 هنأ هيف ةمهتلا ال هنيد ىف ةنامألا هنم ترهاظت نم وه ةقثلا : ديعس وبأ .لاقو

 دجو نإ و “هتمهت زوجت الو « هب ىلوأ ةنامألاف ى ملعب الو لهجب هعسي ال ايف لخدي
 هنأ دارملاف « ( رم دقو ) : هصن ام خلا لوأت نإو : هلوق دعب خسنلا ضعب يف

 ةيرحلا ؛ةلادملا : « كحلا باب » يف لاق ذإ « خلا هلوق لبق هركذ ام بلاغ رم دق
 . ىقفلا مدعو لقعلاو غولبلاو مالسإلاو

 (لدع عم) نيتلقاع نيتغلاب زْيتًرح' لدع "يتا وذ وأ ( كلذك نيتنيمأ وأ )

 رارحأ لودع ( لاجر ةعبراف ىنز يف الإ نالدع دجو ولو ) لقاع غلاب رح
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 نهنم لبقتو ، ىنزلا يف : ليقو ث ًاقلطم دودحلا يف ءاسن نم درتو

 لمح نايبو صاصقو ةرذعو قترك لجر هرشابي ال ايف

 ماقم يف هتلعج دقف نالف "يلع دهش نإ : هيلع ىعدملا لاق نإو ى ءالقع غلب

 ادبف هيلع دهشف “ لجرلا كلذب يعدملا ىتأف ى يسفن ىلع هتزوج وأ ‘ نيدهاش
 الو ص لوآلا هلوقب ذخؤي الف “ نيدهاش الإ لع زوجأ ال : لاقو هبلع ىعدملل
 يف ءاسن نم درت'و ) ، يعدملا نيميو دهاشب مكاحلا كحي نأ انباحصأ دنع زوجي
 بدألا لمش امو بدآلاو دحلاو لاكنلاو ريزعتلاو ةدنلجلاومجرلا (اقلطم دودحلا

 ضعب رم دقو ى ؟نهدحو "نهنح لبقت ال اك لاجرلا عم لبقي الف « قراسلا عطقو

 . حاكنلا باتك نم « ةداهشلا » باب ف كلذ

 ص ادلج وأ آاجمجر ( ىنزلا ) ةدح وه يذلا دحلا ( يف ) درت ( : ليقو )
 (ةرنعو ) لقعو ( قترك لجر هرشابي ال ايف نهنم لبقتو ) ى هديع يف لبقتو
 صتقت نأ اهيلع ينجملا ةأرملا تدارأ اذإ ( صاصقو ) ةراكب مدمك و ث ةراكب يأ

 ناتكلا يف اضيأ صاصقلا زاوج ليقو “روهظلا يف صاصقلا هبف امم اهيلع ىنج نم
 ايف ناك اذإ ةيانجلا نم اهيف ام نايب يف نيفكي ءاسنلا نإف ى هيلع ةردقلا تناك اذإ

 : هلوق يف هلاخدإ لمتحيو “ شأرآلل حرجلا سايق يف اذك و س لاجرلا هرظني ال

 لخدي وأ شرأآلا ذخأتل وأ صتقتل هرظنت ءاوس “ صاصق بجوم يأ « صاصق

 وحن نع ضوع هنآل ش'رالاب ةلثاملا اهيلع ينجملل نإف « ةلثاملا صاصقلا نآل ى هيف
 صاصقلل اهمدقو : ليق ى اهفك و ةأرملا هجو لاجرلا رظنيو “ صاصقلا وأ حرجلا

 . امهوحنو شرألاو

 نكت مل نإ نيحلا يف دحلا جارخإو ثرإلاو ضيحلاو ةالصلل ( لمح نايب و )
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 وأ ح ل نإ ةنيمأ ةلب اق نمو .« هتدالو دنع هت ومو دول وم ةامحو

 . . . . عفدت

 ( هتدالو دنع هتومو ) “ هريغو ثرإلل ( دولوم ةايحو ) “ كلذ وحنو الماح

 نإف ى ( ةنيمأ ةلباق نمو ) « ةدالو ىلع ةناعإك رمأل ةلباقلا عم ترضح اذإ

 دهشت ال نمل وأ اهسفنل ( رت مل نإ ) لوبقم كلذ وحنو هتومو دولوملا ةايح اهل وق
 ص كلذب آرض هل دهشت ال نمع وأ اهسفن نع ( عفدت وأ ) « كلذب فن هل

 اهقشتو ى اهيف وأ ةميشملا ريغ يف ادلو ةأرملا دلت نأب ةلباقلا ريغ يف كلذ روصتيو
 رظنت ملو ةأرملا لباقت نأبو كاهب لصتي مل وأ اهدلو نيبو اهنيب ام يه عطقتو همأ
 ام هنأل ىثنأ وأ ركذ هنأ ةلباقلا لوق لبقي الو ى ىرخألا ةأرملا ءيجتف كلذ
 هتاممو دولوملا ةايحو : ءايركز يبأ خيشلا لوق لمح اولو « هنوزيو لاجرلا ةملعي

 نأ ىلع ةلباق ةنيمأ تناك اذإ ةأرملا لوق هجولا اذه يف اوزاجأ و ى هتدالو دنع

 طرش نايب « خلا اوزاجأ و : هلوقب ديريو ى ةلباقلا نايبب تايملاو ةايحلا ديري
 : ليقف ى لجرلا هرشابي ال ام لك يف اوفلتخاو ؛ زاجل ةنيمأ نوكت نأ ةلباقلا
 ص ةداهشلا رئاس يف لاجرلا نع ينغي ددع ؟نم سيل ءاسنلا نآل ى ةنيمأ ةداهشب
 ‘ لجرلا نع يفكي ددعال ناك دإ ص ةدحاولا يفكت لجرلا رشابي ال ابقف

 تل“زنت لجرلا رشابي ال ام كلذ ناك امل لجر ةلزنمب ةدحاو لك نيتنيمأ : ليقو
 : يمصاعلا لاق ع لجرلا ةلزنم "لك

 هحس نينثا يفف ىنزلا ادع امو هعبرأ روكذلا نم ىنزلا يفف

 "دمتعا لاملل عجرب ام لك يف دضتمي ناتأرماو لجرو

 عنفقم ضمح اك ءاسنلا ال ! معلطي ال ثح نيتنثا ق و
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 ص .رشابي ام نكي ملام لجرلا ةلزنمب نيتنثا "لك ع تانيمأ عبرأ : لبقو
 هف ى سوفنملا دلولا يف الإ زوحت الف ءامإلا ةداهش امأو :« ناويدلا » يفو

 ةداهش هيف زوجت ثيح مهنيب ايف الإ باتكلا لهأ ءاسن ةداهش زوجت الو«فالتخا
 الإ رشابي ال ام رشابي ال نكل ى ةأرملاك وهو ةزئاج ىثنخلا ةداهش و « تاملسملا

 ؛نهنود هنورشابي وأ ءاسنلا نود لاجرلا هيلإ رظني ام ىلإ اضيأ رظني الو“ءاسنلا

 رظني نأ زوجي ال هنإف ‘ جورفلا يف نوكي ابف هلثم ىلع ىثنخلا دهشت نأ زوجي الو
 . ىشنخلا ةروع ىلإ ىثنخلا

 مل نإ ءاسنلا نم هيلإ جاتحت نمو ى ةلباق ىلإ تلسرأ لمحلا عضو رضح اذإو

 ى اهفلخ نم ةلماحلل ةلماحلاو ى هيلإ جاتحت ام ةلوانملاو ةلباقلا اهي زجي نم اهعم نكي

 الإ اهيلإ تلسرأ نم الإ نهنم اهيتأي الو اهيلإ تلسرأ رثكأ ىلإ تجاتحا نإو
 ص نهيلع ترجح ولو اهرومأب نلغتشي وأ“لاسرإ الب اهيلإ نيتأيف اهتاوف نفخ نإ
 ،ةمألا ديس اذك و ى نهيلع رجح نإ اهجوزب نلغتشي الو اهنذإ الب اهيلإ نلخديو
 يه عنتمت الو ث هنم هرك ىلع هتمأ وأ هتجوز نع ةلباقلا عنم نإ نوملسملا هعنميو

 نإ الإ ةنيمألا ريغ ىلإ لسرت الو « اهنم اهدلول وأ امهل رض تفاخ نإ الإ اهنم
 تلسرأ اذإ ةلباقلا ىلع بجيوءةرورضل الإ ةكرشملا الو اهتمرح اهل دعقت الو دجت م
 تفعض نإ الإو ى اهيلإ جاتحت الو يفكي نم اهدنع ناك نإ الإ ى اهبيجت نأ اهيلإ

 نإو « هقيطت ال عنامي وأ لمحلا ىلع اهفوخ عم آضيأ الماح اهنوكب ةباجإلا نع
 ءيجت ال نأ اهلف اهيلع فاخت الو يفكي ناك نإو ى اهنود نم اهاتأو اهيلإ تلسرأ

 نإ تنمضو ى ىنز نم ولو كرتت الو « ىنز نع ناك نإ دلولا نم افهأستالو

 ص كلذك ةأرماو لاجر وأ ى هنع نينغتسي ملو ءاسنو لجر رضح نإو 0 اهتك رت

 اهتنيضو ، تردق نإ ةلفط اهكرتت الو ى اهرصمك نكمأ امب نونيمي لاجرلاف
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 فرمي ال نم رضح نإو “ تأي ملو هيلإ تلسرأ نم لك اذك و ى اهتكرت نإ ةغلابلا

 اهمرح ناك نإو ى اهجوز اهرمأ يلو مهريغ اهرضحي مل نإو « لاجرلا اهربخأ

 . هناعأ همم

 بوثلاب اهردص ىلي امم لمحلا قوف اهورصع مهدحو نويبنجألا اهرضح نإو

 اهتروع الإ « اهمرح اهرشابي نأ سأب الو ى هفارطأ نيب نوفلاخي بايثلا قوف نم
 ،ءاسنلا مدع دنع كلذ الإ دجي مل نإ اضيأ ةروعلا رشابي :ليقو ؛توت ولو «ؤالف

 ص كلذب هيلع مرحت الو س اهمرح نكي مل نإ بنجألا اضيأ كلذ لمفي : ليقو
 تلسرأ نإو ى ءاسنلا ىلإ لاسرإلا ىلإ جاتحت الو « اهوكرت اهسفنب تملق تإ و

 تفاخ نمب تأدب اعم نرضح نإ و “ ىلوأ اهب تلغتشا نمف ةأرما ىلإ لصاوح

 : لىقو 0 اهمأ نهيف تناك ولو “ تءاش نمب تأدب لكلا ىلع تفاخ نإ و ى اهيلع

 بيجتو لام حالصإ كرتتو ىلوتملا لمحي : ليقو ى ةنيمألاب : ليقو ى ىبرقلاب

 . لماخلا

 فاخت ال ىتح ةالصلا ريغ يف وأ اهترصتخا ةالصلا يف اهيلإ تلسرأ نإو

 نأ ةلباقلا مزلو ى اهيلع تفاخ نإ ريبكتلاب ولو اهترصتخا هتفاخ نإ و “ توفلا

 بنرأ تفاخ نإ الإ لامالا جراخ تنذاك وا اهحوز وا اهديس اهعنم ولو ءيجت

 نم ىرخأ اهكسمتو ةأرملا مادق ةلباقلا دعقتو ى قيرطلا يف تفاخ وأ اهبرضي

 مل نإ دلولا يوستو اهديب اهرشابتو “ترطضا نإ الإ اهتروع ىلإ رظنت الو اهفلخ

 ء ايذخف امل شرفتو لهلا قوف اهترصعو اهتضفن هجورخ صاتعا نإو وتلسَي

 هتذخأ و ةقرخ اهيلع تلعج الإ و“ ةنيل تناك نإ اهديب هذخأتو اهيعارذ : ليقو

 عباصأ ةعبرأ هملإ كرتتو ص هريغب سأب الو « ديدحب همأ نيبو هنيب عطقتو ى اهب
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 ٠ ٠ ٠ . قسافو كرشمو كولمم نم در ت و

 ص هب لصتملا يف يذلا دقملا يف اهنيب ام عطقت مث ، هيلي ام دقعتو ى ةثالث : ليقو

 وأ ءاسفنلا وأ يه ا۔ملجر نانبب اهيلي ام تكسم هيلي ام دقع لبق هتعطق نإ و

 . دلولا يلب ام دقعتو ى امهريغ

 دقعت مل نإو ث رسيألا اهذخف ىلإ همأ ىلي ام طيخب دقعتلف هنم تغرف اذإف

 لوط ىلع هافق فلخ تعطقو هتبلق هئاعو يف جرخ نإو “ رضلا هلصو نم تنمض

 نم باصأ ام تنمض ههجو لباقم تعطق نإو ى همفو هفنأ حسمتو ‘ جرحي ام ردق

 ال اهيف يف تيزب هيمدق وأ هيفتك تشر هيلع يشغ نإ و « رتافب هلسفتو ى "
 بتث عطقتو ص مهبأباهترزع تعطق ركب تلمح نإو ى تنمض الإ و ، ههجو
 عطق مطقلا لبق امهدحأ تام نإو ص اجورخ دجي مل نإ قوفل اهريغ وأ ىسومب

 ص فلخف الإو اركذ ناك نإ همأ مامأ لمحيو ةدح ىلع فليو ى اعم اتام نإ ال

 . نالوق ؟ عطقي لهف ى دعب همأ "7 ات م جرخ نإو ص نفك ين ناممجيو

 ءاعولا ىلإو “ هجورخ رسع اذإ دلولا ي"وستل اهنهد دمب اهدي ةلباقلا لخدتو
 ولو ةرفح يف مدلاو ءاعولا نفدتو اهدي نهدتو “ رسع اذإ هجرختل اضيأ

 . لحلا يف

 ص ةبادو عاتم ك الام هنوكب هناصقنل ( كولمم نم ) ةداهشلا ( در تأو )

 نإو 3 .: » جاتلا , يفو > ءيش ىلع ردقي ال هالوم ىلع “رزَك وهو

 : ىلامت هلوقل ( قسافو كرشمو ) 0 ها “ الدع ناك نإ تز"وجو ى اهيقف

 لدع 'ىَوذ اودهشأو ط : لجو زع هلوقو “ ) 4 ءادهشلا نم نوضرت نمم إ

 )١( اهركذ مدقت .
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 هلثم ىلع هنم تز وجو ، لفطو نونجو

 ةريغصلل وأ اہبلع ًا"رصم' ةريبكلل لعافلا وه قسافلاو ‘ '\) « كنم

 . اهيلع ارصم

 نم مهريغو ضعب ىلع مهضعب ةقفرلا لهأ ةداهش امأو : « ناويدلا » يفو

 نيرفاسملا ةداهش : لوقي نم مهنمو ى ءانمأ اوناك نإ الإ زوجت الف ى نيرفاسملا
 مهضعب زاجأ اك اذهو ؛ ها ص رارطضإلا هجو ىلع ةزئاج ضمي ىلع مهضعب
 ص هريغو ثاريملا نم كلذب قلعتي امل اذه لبق اذه تلتق ينإ : لتاقلا لوق

 : يمصاملا لاق

 رفسلا ةرورض يف الإ يكز رهظ دق ريخ مسو هيلع نمو

 اوسيلو هدوهشب يعدملا ىتأ اذإو ى ةقفرلا دوهش يف ةيكزتلا ىلإ جاتحي ال يأ

 ام دز : لقيلف اودهش اذإو ى مهدنع ام اوغلبي نأ مهرمأيلف مكاحلا دنع لودمي

 الف « نيك رملا وأ نيناجملا وأ لافطآلا وأ ديبملاب ىتآ نإ و ى دوهشلا نم كعفني
 يف هكيرشب وأ هل دهشي هيبأب ىتأ نإ كلذك و ى اودهشي نأ مكاحلا مهكرتي

 نم زوجت و “بابلا اذه يف ةلادعلا ريسفت يف رم ال ( لفطو نونجمو ) “ ةموصخلا

 . نونجلل عجريو قيفي ناك ولو قافأ اذإ نونج

 .سرخأ نم لبقتو ى ةقافإلا هيلع بلغ نإ نونجم نم لبقت : « جاتلا » يفو
 نم يأ ( هنم تزوجو ) ص قهارملا ةداهش زاوجس : ليقو ى ها ةراشإ وأ ءاميإب
 وأ هنود وأ اتنس هنم رثكأ ناك ولو ةيلوفطلا سنج يف هلثمل ( هلثم ىلع ) لفطلا

 )١( قالطلا ةروس : ٢ .
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 ريغ دحو م نإ ٠٥ . ٠. . . . . ٠. ٠

 هل "وأ قهارم ىلع لفط نم اهزاوج يفو ص ىثنأ رخآلاو ارك ذ امهدحأ ناك

 نم هملعي نم ىلي ملو ( هريغ دجوي مل نإ ) لفطلا ةداهش تربجأ امنإو ؛ نالوق
 قهارم ىلع هنم قهارملا اذك و « لفطل لفط ىلع لفط نم زوجت امنإو « غتلبلا
 ص رقمهارم ىلع وأ ,قهارمل ,لفط نم وأ لفطل وأ لفط ىلع وأ قهارم ىلع وأ

 ركذو ى ةلفطلا ىلع يريغ هبني ملو ى نيتأرملاك اهنأل نيتلفطلا ةداهش زوجت الو
 . مهنم ضعب 3 اهنأ انموق

 زوجت : ليقو سام ريش يف لافطألا ةداهش زوجت الو : « ناويدلا » يفو
 ىلإ اولصو اذإف ‘ سانلا نملآدحأ اوقلي مل ام ضعب ىلع لافطألا ضعب ةداهش

 . : يمصاعلا لاق « همالك نوعبتيف مهمكي نم لاحل مهب لغتشي الف سانلا
 يفتك ا دق مهنيب لتقو حرج ف تنر ابسببصلا نم 5 داهشب و

 ةروصلا عوقو ق قافتإلا و ةروك ذلاو زيمتلا ه .طرشو

 الدبي نأ فوخ ريبك مهيف ال۔خدْيو اوقرتفي نأ لبق نم

 ى لتقلاو حارجلا نم مهنيب ايف ضعب ىلع ضعب نايبصلا ةداهش زوجت ينعي

 امو ى ةنسلا يه : ةكيلم يبأ نبا لاق “ءامدلا يف اهزاوج ىلع ةنيدملا لهأ عمجأ

 لبقت الف سارعألاو متآملا يف ءاسنلا فالخب “اهب نومكحي مهو الإ ةاضقلا تكردأ
 لب : تاق « اهيلع ساقي الف لصألا فالخ ىلع نايبصلا ةداهش نآل حصألا ىلع
 اذه نكل ص ىلوأ لجرلا هرشابي ال ام وأ نيرفاسملا ىلع متآملاو سارعألا سايق

 ركذف « كلذ يف نهدحو نهتداهش زاوج عنم بهذملاو ص مهمالك ىلع ىرج
 ك اهوحن وأ ةهالبل وأ رغصل زيمي ال نمم لبقي الف زييمتلا : اطورش اهل يمصاملا
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 ىلع قافتإلاو ى « ةنودملا » ق كلام لوق ىلع ثانإلا نم لبقت" الف ةروكذلاو

 مدعو ى اهليصحت يف لخاد مهنيب لخد هنأ ىلع دهاش اهيف مهفالتخا نأل ةداهشلا
 مهتداهش ىلع لودعلا دهش نإ الإ لبقت مل اوقرفت نإف مهميلعت ةنظم هنآل مهقارتفا
 مهل هليدبت فوخ اوعمتجا ولو « ريبك مهنيب لخدي ال نأو ى مهقارتفا لبق

 مهيف نأل ديبع لبقي الف ارارحأ اونوكي نأ : بجاحلا نبا دازو ى هوملع ام

 . غلاب ريغ دبع نم زوجت ال نأ ىرحاف غلاب دبع نم زلجت“ مل اذإ هنأل قر ةبقب

 دهشي نأ و “افالخ هيف ملعأ الو : "ضعب لاق “ نيملسملا دالوأ نم اونوكي نأو

 نمل ةدارم اهلك ةديزملا طورشلا هذهو « رابكلا ىلع اسايق ادعاصف نانثا مهنم

 نمم نادهاشلا نوكي ال نأ و « ىلوألاب رابكلا نم اهممل اهركذي مل هنآل اهرك ذي م
 ى ريبكلا نم مولعم اضيأ طرشلا اذهو “هيلع دوهشملل ًآ"ودع الو “هل دوهشملل ليمي
 الو ريبك ىلع ريغصل مهتداهش زوجت الف ضعب ىلع مهضعب نم ةداهشلا نوكت نأو

 رك ذ دقف مهنيب يمصاملا لوق نم مولعم اذهو “ نوشجاملا نبال افالخ « سكملا

 ص غولبلا وهو مهنم مدع ةلادعلا فاصوأ لوا نأل حيرجتلا مهيف لبقي الو ةعبس

 يذلاف ى ملعتلل ةنظم عوجرلا نأل كلا لبق ولو ءادألا دعب مهعوجر لبقي الو

 تالفطلا درفنت الو ى غولبلاك ةيلوفطلا يف ةداهشلا ددعو ءلوآلا مهمالك وه مهنم

 ىمستو ص يفن هتداهش نم وهو ى يانلا : هل لاقيو ع رتاهتم نم درت" ( و )
 اذمل سيل : لوقي نأ لثم رتاهتلا ةداهش زوحت ال : « رثألا » يفو « رتاهتلا ةداهش

 هل عبي مل وأ “ هيعدي امم ءيش هيلع سيل وأ ى اذك و اذك لجرلا اذه ىلع لجرلا
 ملع نم ءزج يهو ى اذك لعفي م وأ ى هنيد هضقي مل وأ ى هل به ل وأ ى اذك

-_- ١٢٦ - 



- 

 ةنحو ةنظ يذ نمو

 لك يدنع اذك و ص عاب نيح بيغلاب ربخي مل عئابلا نإ : لوقي نأ زوجيو ‘ بيغلا
 دهاشلا رضح اذإ اذك تقو عقي م هنأ يفنلاب هيلع ةداهشلا زوجي تقو يف روصحم

 ءيشلا اذه لخدي مل هنأ هتداهش تزاج هريغل لصألا عاب نمو ى تقولا كلذ يف

 تومب روهشملا ءاج نإ اذك و “ هؤمستقا اهف ءيشلا اذه لخدي مل وأ ى هل عاب ايف
 دنع "درتو « كلذ يف ءانمألا لوق زاج تي مل يح هنأ ءانمألا دهشو دحأ

 يف هشثروم ناصحإب دهش نمك عفنلا رج نمم درتو ؛ ةمهتلل هيبأل نبالا نم انموق
 لقلا دوهش قبفب ةلقاعلا ضعب ةداهشك ارض عفد وأ « دمعلا لتقب وأ ىنزلا

 صرحلا نمو ى انموق دنع جوزلاو “ رم ام ىلع مألاو بآلاك قيفشلا نمو ى أطخ

 ؛ ثيدحلا يف هوور اك يرضحلا ىلع يودلا ةداهش و « اهئادأ وأ ةداهشلا لمحت ىلع

 : ةداهشلا نم سماخلا عونلا يف يمصاملا لاق « "ودع نمو

 لمقت ال يتلا ةداهشلا يهو لمع ايلع م سدل ةسماخ

 يبأ امم امهارجم ىرج امو بال نبإلا و روزلا دهاشك

 نكي مل هجوأ ةعبرأ يف الإ رتاهتلا ةداهش زوجت ال تالاؤسلا يفو « درتو
 الإ نانجلا اذه لاجرلا ءالؤه مسقو ٤ ملعن مل امم ناك نإ الإ ءيش نم لجرلا اذهل

 الإ نانجلا اذه لجرلا اذهل لجرلا اذه عابو “ ةمسقلا يف لخدت مل ةرجشلا هذه
 هيفو ءيشلا اذه لجرلا اذهل لجرلا اذه عابو ‘ عيبلا يف لخدت مل ةرجشلا هذه
 نأب هتداهش يف ةمهتلا ةنظلاف ( ةنح و ةنظ يذ نم ) هب هربخي ملو بيملا اذه
 دهاشلا نوكي نأ ةنحلاو 6 هيلع دوهشملا ىلع هل دوهشملا ىلإ نك رو لام هنأ مهتي
 ى لام هنأ نيبتم ضرامل وأ هدلول مألاو بآلاك عبطلاب هل دوهشملا ىلع "نيحي نم
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 فلتأ نإ حجارلا ىلع ابات ولو روزب لبق دهش نممو ‘ فلقأ غلابو

 . . . . ٠. ٠ > اسفن وأ الام هرورب

 يذو ةنحلا يذو ةنظلا يذ ةداهش زوجت ال ه : لاق هنأ رلع هنع ثيدحلا يفو
 ٠ . )ي [ ١

 يذلا ةنحلا وذو ى هتداهش يف مهتملاف ةنظلا وذ امأف : « ناويدلا » يف اولاق

 غلابو ) ت نونجلا هب يذلاف ةتنجلا وذ امأو ى مهريغ و هتبارق نم هريغ ىلع "نحي

 يف دلجب ةزئاج هتداهشف ًاروذعم ناك اذإ امأو ى نتخلا نم هعنمي هل رذع ال ( فلقأ

 لبق دهش نممو ) ص ةقرس يف عطقب وأ كلذ ريغ وأ رتمخ وأ ناتهب يف وأ ىنز

 ص اقلطم ةبوتلا دعب اهنم اهزاوجي لوق ةلباقمو ( حجارلا ىلع ابات ولو _ رو'زب
 ف ) هيف ر"وز وأ هيف دح" ام سنج ريغ يف “ ةبوتلا دمب اهزاوجي : لوقو

 ' اقلطم هتداهش تلبق باتو فلتي مل نإو ى ( اسفن وأ الام هروزب فلتا

 همحر عيبرلا لوق ابات ولو ر"وزملاو دودحملا ةداهش حيجرت نم فنصملا هركذ امو

 ةياغلاو ءانثتسالا يف مهفالتخا ؟ ةبوتلا دعب زوجت له فالخلا ببس و“ هاضرأو هللا

 لشم ؟ ةربخآلا ىلإ وأ لكلا ىلإ عجريأ « واولاب فطملا عم لمج دعب طرشلاو
 ء « اوبات نيذلا الإ » هلوق ىلإ '") 4 ةدلج نينام مهودلجاف » : ىلاصت هلوق

 لك بقع ىنئتسا ول اضيأو > كحت ضمبلاب هصصخت نأل كعيجلا ىلإ دوعي : لقف

 هتعنم نإ الإ ، حيحصلا وهو : ليق « اناجهتساو ايع دعل طرش وأ اتيغ وأ ةلمج

 باطخلا نب رمع لاق “ بآت اذإ فذاقلا ةداهش زاوجب روهمجلا لاق اذلو ى ةنيرق

 . هجام نب ١ هاور ) ( ١

 ) ٢( رونلا ةروس : ٤ .
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 هتداهش انزجأ مكنم عجر نم : مهدلج نيح ةريغملا ىلع اودهش نيذلل هنع للا يضر

 كانباحصأ ةماعو ةديبع يبأ لوق وهو“سابع نيا نع ةمركع هاكح و سةيآلا الت مث

 . عيبرلا لوق حجر فنصملاو

 ى ةبوتلا دمب الإ ادبأ هتداهش لبقت ال روزلا دهاشو : « جاهنملا » يفو

 هنم نيبت اذإو « روجحملا نع ءاهتنإلاو ڵ ضورفملا ءادأ و ى نيدلا يف حالصإلاو

 تلبق تاربخلا ىلإ ةعراسملاو تاحلاصلاب لمعلاو ناميإلا ةقيقح هنم تفرعو كلذ

 هيف دهش يذلا كلا يف الإ “ لبقتسي ايف هتداهش تزاج و هتيالو تتبثو هتبوت
 .٠ انباحصأ لوق يف آدبأ هيف هتداهش لبقت ال هنإف روزلاب

 سفنألا يف هتداهشب مكاحلا كح نإ بات ولو هتداهش لبقت ال :« ناويدلا » يفو
 عجر نمو . ها كلذ دعب هتداهش تلبقا « باتف مكاحلا مكحي مل نإو ى لاومألاو

 هيلع مكحي الف « راذعألا نم كلذ وحن وأ هاعآدا ظلغ وأ اهاع"دا ةهبشل هتداهش نع

 . رذع الب عجرب ىتح روزم هناب

 الو ر_خ نمدم" الو فذق ق دودحملا ةداهش زوحت ال : « ناوبدلا » يفو

 وأ مارحلا عيبي وأ ى هيلإ يوأت وأ اهعيبي وأ ةَذيبننآلا لمعي نم الو ناركسلا

 ريغ ىلإ هسفن بسني وأ ‘ رحلا عيبي وأ ںابرلا لماعي وأ ى هيلإ يوأي وأ هيرتشي
 ةادأ لمعي نمو ى باّصللاو ى يتنفملاو « بسنلا يف هاركإ الب هتليبق ريغ وأ هيبأ

 فارملاو مامحلاك ريطلاب بعلي وأ“هيلإ يوأت وأ جنرطشلاو فأدلاك اهنيبي وأ وهللا
 ءةربابجلا معطي وأ مهباتغي وأ نيماسملا يف نعطي نم ةداهش الو فاتكلاو نهاكلاو
 وأ ءوضولا نسحي ال وأ « نيفخلا ىلع حسمي وأ هايند نم هلاني امل ايند بحاص وأ

 قالخألا هتداع رثكأ نمو ٤ ةاكزلاو جحلا يف طرفملا ينغلاو ى هتالص وأ تايحتلا
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 ةفيلخو ث لعفلا هب متو هيلع لكو ايف ليكوو ,عفادو .راج نمو
 . . . . .. .. .. .. تثلذك

 باذككلاو ى ةبوتلا رهظي مل نإ رئافص وأ رئابك هنم ترهظ نمو « ءوسلا

 . رحاىلاو

 ہقت مل ءيش يف هنم درت نمو « لبق اهلمحت نإ بات نمم درت" : « جاتلا » ينو
 ىلع دهاش نمو “ميتي وحنل مكاحلا هماقأ نإ الإ لبك و نمو “هيف هكح الو هتلادع

 ؛مميتك هضرف نسح ال نمم و حاكنلا ةدقع ىلع يلولاو هب كح ايف مكاحلا الإ هلعف

 : هلوق يف فئاق نمو مصخ نمو دودحلا يف ىثنخ نمو ى ةالصلا تقو تاف دقو

 « ءاركب نإو هنكس ايف نكاس نمو ى رعاشلا يف فلتخاو « نالف رثأ اذه
 بجو دقو جحلاب متهي ال وأ هلام يكزب ال نممو “ رذع الب ةعامج وأ ةمج كرات

 ريغل بستنمو فرسمو ثنخعو ةريبك يذ لكو ناويح نيب نتفي نممو “ هيلع

 . ةيبورملل ع دمو هموق

 ةرضم هسفن نع ( عفادو ) ‘ هرمأ يلو نمل وأ ةعفنم هسفنل ( راج نمو )
 هب رمأ ابف رومأمو ( لعفلا هب متو هيلع لكو ايف ليكوو ) “ هرمأ يلو نمع وأ

 نأ كلذو ( كلذك ) لمفلا هب متأ هيلع فلختسا ايف ( ( ةفيلخو ) ؤ لمفلا هب متو

 ءارشلا متيف“هملع ليك و وأ هملع رومأم وأ هيلع ةفيلخ وه نل ائيش يرقشي

 زوجيف هريغب لعفلا مت نإ امأ و زوجي ال كلذف هارتشا يذلا ءيشلاب هل دهشبو هب

 هرمأ يلو نم هثرو نأب هيلع يلو نمل ءيشلا اذه نأ دهشي نأ لثم ص دهشي نأ

 . هريغ دي ىلع لب هدي ىلع دقعني ملف هل هيرتشي ناك وأ

 نيناجملاو ىماتيلا نم هرمأ ىلو نمل لجرلا ةداهث زوحت : « ناويدلا ه يقو
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 دارأ نم هب عفني ام هدنع ناك دق هنأ هل دهشي نأ لبق مكاحلا ربخأ نإ مهريغو

 دهشيو ربخي مل ولو تزاج مهتي مل نإ : ليقو ى زجت مل الإو مهنم هب هل دهشي نأ
 وأ عيبلا مامت ىلع رخآ لجر لكو نإ و « رابخإلل جايتحا الب هرمأ يلو نم ىلع

 دهشيو ى اضيأ نمثلاب هل دهشيو بهو وأ عاب نإ هلكو نم ىلع ليك ولا دهش ةبهلا
 وأ متيلا لام نم ةفيلخلا هعاب امو ى هل بوهوملل وأ ىرقتشملل هنأ اضيأ ءيشلاب

 يرقشملا ىلع ةفيلخلل نودهشي مهنإف متيلا غلبف دوهشلا رضحمب هرمأ يلو نمم هريغ

 نإ كلذك و ص .يشلا بحاصل اضيأ نودهشيو ى ءيشلا كلذ نمثب كسمتسا نإ
 ىلع كرديو > كلذب ةفيلخلا كردي ثح هرمأ يلو نمم هريغ وأ متيلل ىرتشا

 ى نمثلاب ةفيلخلا ىلع عئابلل نودهشي اضيأ دوهشلا نإف ، غلب اذإ اضيأ متيلا

 ع علئابلل ةفيلخلا هعفدي مل نإ نمثلاب غلب اذإ متيلا ىلع اضيأ هل نودهشيو
 دقع ىلع يلولاو مكا_لا الإ هتداهش تدر هلعف ىلع دهش نم : « رثألا ه ينو
 . حاكنلا

 ةداهش زحت مل هضعب ركنأف نمثب لجرل ةلاكوب الام عاب نم : { جاتلا « يفو

 ٠ ةداهش تزاج هريغل هنم ءارشلاب يرتشملا رقأ نإ و « نيدهاشي الإ عيبلاب ليك ولا

 ءيش يف مصاخ نإ الإ هلكومل لزع نإ ليك و نم تزاج و « رخآ لدع عم ليك ولا

 ليك و نم ةدةرت'و ى هلعف نيع ىلع هل متيلا ليك و نمو « اهيف فلتخم هيف هتداهشف
 هنمث هبحاص بلط مث هعيب مرح هنأو ى هريغل هنأ هيرتشم ملعأو الام عإب

 هدح و نمثلا يف اوفلتخا امنإ و“كلذب هملعأ هنأ ليكولا رقأ ولو ركنم هيرتشمو

 هريغ ةداهش عم اذك لاملا برل هيلع نأ يرتشملا ىلع دهش اذإ هنم تزاجو
 ه۔ذآل وه نيأ فرعي ال بئاغ ليكو نم تزاجو ى اذكب عاب هنأ دهش نإ ال

 . ليك و هل نكي مل ولو هلو ماكحألا هيلع ذفنتو متيلاك
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 . .... .س هاكرتشا ايف هكيرسشل كيرشو

 اهنيب وأ هريغ عم وأ هدحو هاكرتشا ءاوس ( هاكرتشا ايف هكيرمشل كيرشو )

 يفو ى هل هتداهش تزاج ءيشلا كلذ يف هعم كرتشي مل نإو ى ةماع ةكرش

 ك زوحت ال اهيديأ يف هلعج يذلا ق هريجألو هضوافمل لجرلا ةداهش و : « ناوبدلا »

 بحاصل ريجأآلاو ضراقملا ةداهش زوجت الو ى ةزئاج اهل هتداهشف كلذ ريغ امأو

 كيرشلا ةداهش زوجت الو ص كلذ ريغ يف هل زوحتو ى ايديأ يف هلعج ايف لاملا
 ضعبل مهضعب ةداهش زوجت و ى هاكرتشا امف ضوافم ريغ وأ ناك اضوافم هكيرشل

 لاملاف بجت ال ثيح سفنألا يف اهلك تايدعتلاو وفعلاو حاكنلا لثم كلذ ريغ يف

 ضارقلا لام نم كلذ نأ مه نّسبق اذإ لاملا بحاصلو ضوافملل دوهشلا دهشيو

 نودهشيو « اضيأ هالوملو عاب ابف هل نودهشي رجتلا يف هل نوذأملا دبعلا كلذك و

 ايهنم لكل نودهشي ناضوافتملا كلذك وةراجتلا نم دبعلا ىلع ناك امب ايهنم لك ىلع

 دحأ ةداهش زوجتو ص امهريغل دحاو لك ىلع نودهشيو ى امهريغ ىلع امهل اب
 لام نم بألل سيل نأ مهنيب ىرج وأ هزاحأ نإ يأ ى هديقع نبال نيضوافتملا
 ٍ . هيلإ جاتحا ام الإ هدلو

 تأًدر اهنيب كرتشم هبحاصل نيكيرشلا دحأ دهش نإ : ;_ جاتلا , يفو

 ةمأ نيلجر نيب تناك نإ : لضفلا لاقو “ بوبحم نيا دنع زوجو ع هتداهش

 ع هري هعم دهشي ىتح لبقي الف ع بسنلاب هتخأ اهنأ هبحاص ىلع "لك دهشف
 ةلاكولاب رخآل نهنم لك جوز دهشف لام ةوسن عبرأ نيب ناك نإ و؛نْنلدع انوكيو

 الك نأل ص مهتداهش ت٠ر تركنأ مث نمثلا ضبقو هعيب وأ همسق يف هتجوز ىلع
 ص ادعاصف نينثإ مهعاشمل عاشملا لهأ ةداهش يفو ‘ لعف ام ماتب دهشي م۔منم
 رج عنملا هجوو « هنيع نوكلمي الو مهل رصحي ال هنأ زاوجلا هجو مدقت ى نالوق
 مهنم نانثا هب دهش و ى ءارقفل وأ براقألل وأ ةارشلل هب يصوأ اهف فالخلا و عفنلا
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 نم لام ف لبقتو > هبف هلماعم هدنع نم ءيثلا لصأ ناك نممو

 نإ هتعدبب هلحتسي مل نإ املسم هب رفكي ال ايفو نيمأ عدتبم

 :. © انيلع رهظ

 نم ضعب هب دهشف هبحاص نستي ال ام كلذ هشأ ام اذك و ى ةثالث وأ
 . ھا هل له تن

 تزاج و ى ( هيف هلماعمل هدنع نم ءيشلا لصأ ناك نمم ) ةداهشلا درت ( و )

 وأ الصأ ائيش ديزل ورمع عيبي نأ لثم هيف هلماعمل هتداهش درت يأ ثلاثلا هلماعمل

 ريغ اذكو ص زوجي ال اذهف ‘ ورمع ديزل دهشيف هيف اديز دحأ ضراعيف اضرع
 لجرلا ةداهش زوحت الو : « ناودلا » يفف ى هيف هلماعم نم تزاحو ى عيبلا

 هاطعأ ام الو ريجألا هب راجتسا ام الو هقدصأ ام الو هبهو ام الو هعاب ام ىلع

 نمم هريغ لام وأ هلام اذه يف ءاوسو ى اذه هبشأ ام لك الو « اهلك قوقحلا يف

 سيلف ى مهتداهشي ىضقف مكاحلا ملعي مل اذإ امأو « كلذب مكاحلا ملع اذإ هرمأ يلو

 . ھا كلذب دهشي ال نكل هيلع اودهش ام نامض هبلع

 ص للا نيبو هنيب ايهف هسفنب ءالؤه عيمجل هنم ءيشلا لصأ ناك نم دهشيو

 هب رفكي ال ايفو ) قفاوم وأ فلاخ هنيد يف ( نيما عدتبم نم لام يف لبقتو )
 نإ هتعدبب هلحتسي من نإ ) “ ىلوتم ريغ وأ ىلوتم ايضابإ ايبهو ادحوم ( املسم
 وأ قافن رفك ملسملا رفك يضتقت ةداهش لكو دودحلاو سفنألا امأو ( انيلع رهظ

 نيدلا نم جرخم اهف انيلع زوجت الف ى انواصخ مهنأل اهيف هتداهش زوجت الف ى كرش
 اذكف“ ال وأ ةيالولا يف ناك نم ىلع تناك ءاوس « يضتقي اهف ىنعأ ى ةيالولا نم وأ
 الف ىلوتملا ةداهشب صتخم ةءاربلا وه يذلا عونلا كلذ نأل 2 اريغ دنع زوحت ال
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 اقلطم رت : لقو ‘ اقلطم ليقو

 امدسيل امم لاومآلا ريغلاثمو‘ رخآ هجوب هنم مىربتم ريغ ولو هيف هتداهشب مكحي

 نإو ى ةلملا لهأ هيف يزجي ام كلذ وحنو لاومآلاو لالهلاب ةداهشلا اريفكت الو

 لاومألاب ةذخاؤملا لحتسي نأ لثم لحتسا ايف هتداهش زجت مل هتعدبب الام لحتسا

 ىلع يلاولل وأ ناطلسلل وأ مكاحلل وأ لاملا تيبل نأ الثم دهشيف ط دودحلا لدب
 لحتسي يرفصلاكو « هل هنأ هبف هلماع نمل دهشيف هنم ذخؤي وأ اذك يناجلا نالف

 تأ دهش اذإف « ةريغص ولو ةيصعملا لعاف لام لحتسي وأ ةريبكلا لعاف لام
 ةذخاؤم كلذ نأ انملع اذإ هتداهش زحت مل اذكنالف ىلع امه وحن وأ ك احلا وأ مامإلل

 ىلع انرهظ نإ و كلذل ا ;+نا انبر وأ “ بنذلا ىلع هل لالحتسا وأ دحلا ىلع لاملاب

 لاملا يف لدع وه نم ةداهش زوجتو ى انيلع مهتداهش زجت مل نيعدتبملا و نيفلاخملا

 . ىلوتي الو ىك زب نمم وهف ىلوتم ريغ ناك ولو ى هيف نوخي ال

 ( امتاطم ) مهبهذم يف ءانمأ اوناك نإ انيلع مهتداهش لبقت : ( ليقو )
 كلذ ريغو ءامدلاو دودحلاو لاومألا يف كلذو 8 مهيلع انرهظ وأ انيلع اورهظ

 مهنأل ةءاربلاو ةيالولا الإ ةدحاو مالسإلا ةلم ماكحأ نأل ةءاربلا هب قلعتت ام الإ
 لاومألا يف ( اقلطم درت : ليقو ) هبهذم يف ىضرب نمع مهف مهبهذم يف لودع

 ءانمأ هب قلعت امم وأ ةيالولا وأ ةءاربلا هب قلعتت امم كلذ ريغو ءامدلاو دودحلاو

 .ءادهشلاف ىضرن نمم نوكي ال قحلا فلاخنمنآل«انرهظ وأ اورهظ ءانمأ ريغ وأ

 ايف اورثك نإو ى نيفلاخملا ةداهش در ىلع انباحصأ قفتا : » جاتلا , يفو

 لوق لبقي الو « نيدلا يف انؤاصخ مهنأل ةيالولا نم انجرخي وأ انريفكت بجوب
 امو راشبأآلاو لاومألاب قلعتي ام عيمجو قوقحلا امأو 0 مصخ ةداهش الو عآدم

 « نوضرت نمم » : ىلامت هلوقل اضيأ هيف زوجت ال : ليقف ع ريفكت هيف سيل
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 ، كلذك يسوجعو ءىباصو 3 هلثم ىلع يباتك نمو

 يف مهضمب اهزاجأو ص هرمأ يف .وفلاخو هنيد يف للا اوناخ مهنأل نييضرمب اوسيل و

 يف ال “:ثرإلاو ةيصولاو رارقإلاو نيدلاك ممذلا و لاومألاب قلعتي امو قوقحلا
 : ليقو “ جورفلا ماكحأ نم اهوحنو قتعلاو ةدعلاو قالطلاك نادبآلاو جورفلا

 مل نإ كلذ يف زوجت : ليقو “ هب اوند ام لصأ يف هبف انوقفاو ام لك يف زوجت

 قفاوم داقيو “ صاصقلاو دوقلا يف نيقفاوملا ىلع تزوج ىتح مهفالخب اونيدي

 .قوقحلا جرحم كلذ جورخل هتيالو ىلع وهو اهب هنم صتقيو مهتداهشب

 . دودحلا ال

 ةقرسلاك قوقحلا نم دودحلا هب قلعتي ايفو هلك كلذ يف مهنم : ليق “ثدرت'و

 دحلا هب قلعت ام نومرغفيو “ كلذ يف تزوجو « مرغلاو عطقلا هيف امم ةبراحملاو
 “تارفكملا نم اهنأل دودحلا يف مهيلع زوجت ال اهنأ يف : ليق فالخ الو « لاملا نم
 قوقحلاو دودحلا عيمج يف ةزئاج مهنيب اهف مهيلع مهنم لودعلا ةداهشنأ اوعمجأو

 نم ىرخأ ىلع ةقرف لك نم تزاجو « ةلبقلا لهأ نيب ةيراجلا ماكحألاو صاصقلاو

 قافنلا ةلم مسإ مهلك مهممجحي هنآل؛ مهنيد يف الودع اوناك نإ انفالخب ناد نم عيمج

 نإ دودحلاو قوقحلا يف كرشلا للم عيمج ىلع مهلودع نم اهتزاجإ ىلع اوعمجأو
 يف للملاو ةلبقلا لهأ عيمج ىلع انلودع نمو « دابعلل وأ هلل قح توبث اهيف ناك
 . ماكحألا عيج

 نمو “ يدوهي ىلع يدوهي نم هتلم يف ( هلثم ىلع يباتك نم ) لبقت ( و )

 اك < يسوجع ىلع يسوجس نمو ى ءىباص ىلع ءىباص نمو “ ينارصن ىلع ينارصن
 ظفل هنع يفكيف زاجل ءىباص ظفل طقسأ ولو ( كلذك يسوجو ءىباصو ) لاق

 لبقتو “ عمجلا ةمالع فذحي نوباصلا وه يذلا مملا ىلإ بوسنم وهو يباتك
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 . . «» و . ؟ . ة ۔ ۔

 ىلع ينارصن نم تز وج م 0 ىرخا ىلع ةلم يد نم د رب و

 فلخلا اذكو ‘ يسوحجم ىلع وهو 0& يد وهم ىلع ءىباص نمو 4 ءىباص

 . اهتلم يف ةيباتك نم تزاجو 4 ةرو لتق يف

 ىرخأ ىلع ةلم يذ نم درتو ) « دحاج ىلع دحاج نمو ى ينثو ىلع ينثو نم ( ٣ . - . 4
 ليقو “ كلذ وحنو ينثو و أ 3 يدوهي ىلع ينارصن نم زوحت الف اهنود وأ اهقوف :

٠ - ٠ - ٠ 

 ىرخأ كرش ةلم ىلع كرش ةلم لك زوجي .

 دهشي نأ ( يدوي ىلع ءىباص نمو ءىباص ىلع ينارصن نم تزًوجو )
 لصاحلاو ‘دحاج ىلع ينثوو “ ينثو ىلع يسوجم و ( يسوجب ىلع وهو ) يدوهيلا

 كلثم اك ،اهقوف ةلم ىلعال اهنود ةلم لهأ ىلع ةلم لهأ نم زوجت لوقلا اذه ىلع اهنأ
 .وأ ، يدوهي ىلع ينارصن لثم ىلوأ باب نم ةطساوب اهنود ةلم لهأ ىلع زوجتف
 ىلع يدوهيك ىل'وآلاب ةطساوب اهقوف ةلم نم زوجت الو “ دحاج وأ ينثو ىلع

 ةلم هلك كرشلا : لاق نمو ؤ ءىباص وأ ينارصن ىلع يسوجمكو “ ينارصن

 داقي : ليقف ( لتق يف فلخلا اذكو ) 0 ىرخأ ىلع ةلم لك ةداهش زاجأ ةدحاو

 : ليقو ى هقوف نميفو هلثم يف داقي : ليقو “ طقف هتلم نم هلثم يف كرشم لك
 دترا نإ ( ةدر و ) ةدحاو ةلم هلك كرشلا نأ ىلع رخآلا يف كرشم لك داقي

 ىلإ يدوهيك هقوف ةلم ىلإ دترا ولو لتقي : لبقف كرش ةلم ىلإ كرشم
 ىلإ يباتكك هنود ةلم ىلإ دترا نإ لتقي : ليقو ى ملسي نأ ىلإ ىراصنلا

 ىلإ يدوهيك هقوف ةلم ىلإ دترا نإ ال « ملسي وأ لتقي ينثو ىلإ وأ « يسوجم
 . ىراصنلا

 اهتتلم يف وأ ( اهتلم يف ) كرشلا للم نم اهريغ وأ ( ةيباتك نم تزاجو )
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 . . . . . . . رك ىلع ملسم نمو

 :« رثألا » يفو غ( لك" ىلع ماسم نمو ) ي لاوقأ ى ايهقوف امو اهيف وأ ى اهنودو
 مزلي ام ةداهش يف عمتجا نإو ى اهلهأ ىلع كرشلا نم ةلم لك لودع ةداهش زوجت
 نم ىرتشا دحومك ص دحوملا ال كرسلا بنج يف تضم كرشلاو دبحوتلا لهأ

 دحوملا عجرو ى تزاج نيبس وجم هيلع رضحأ و رخآ يس وجم هاعداف ادبع يس وج

 همئإب ىلع نمثلاب قحتسملا كرشملا عجرو دحوملل تبث : ليقو ى نمثلاب عئابلا ىلع
 ىرقشا نإو “كرسملا ةداهش هملع زوجت ال دحوملا نأ ثيح نم دحوملا ىلإ هفالتإل
 ىلععجري هانعم نأل البقي مل نييسوجم دهشأو دحأ هاعداو دح"وم نم ادبع يموجت

 ى نيدحوملا نم ةنيب كرشمو « نيك رملا نم ةنيب دحوم ماقأ اذإو دحوملا

 مالسإلا ولع عم نيدهاش هل نأل يأ ، دحوملل : ليقو « لدعأ هتنيب نأل يمذللف
 : ليقو ص رفكلا يدهاش ىلع ناولعي مالسإلا يدهاش نأب ثحبيو ث رفكلا ىلع

 دحاو لكل دهش نإو : لاق ى لوألا يدنع حيحصلاو ى اناميإ دعب ناصاحتي
 لوآلا يدنع حيحصلاو ى ها نافصن : ليقو “ ىلأوأ دحوملا دوهشف هتلم لهأ
 : نودحوم مهو هدالوأ لاقو ارفاك تام : الاقف نايمذ هاوبأو تام نمو : لاق
 . ھا هاوبأ هثرب الو مهل وق لسىق" ادحوم تام

 نع هلاقتنا ىعدا نم ةداهشب ذخؤي الف لصألا باحصتسا يدنع يذلاو

 يف بلاغلا ربتعيف هب ىلأوأ مالسإلا ناكف فرمي ال هلاح نأ هدارم لعلو ى هلاح

 . نودحوملا وأ نوك رملا رثكألا وأ يدنع دلبلا كلذ

 اماقأو هتلم ىلع هنأ ٢لك ىعًداف كرشمو دحوم نانبإ تيمل ناك نإو : لاق

 ولعل دحوملل هثرإب يضقي هنإف امهاوس اثراو هل ملعت ال ةنيبلاو انايب كلذ ىلع
 دوهشو نيىمذ ملسملا دوهش ناك نإ و « تيملا اذه ىلع ةالصلا تويئثلو مالسإلا
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 ‘ هسكع : لقو ‘ حاكن ال ق | دص ىلع حكنم نمو

 بألا نأ حص اذإ : ليقو ‘ ثرإلا هل ناكو هل مهتداهش تزاج نيملسم يمذلا
 هلاحملعي مل وأ املسم ناك نإو “ همالسإ حص نإ الإ هثرإب ىلوأ يمذلاف ابيمذ ناك

 . مالسإلا راد يف ناك نإ ملعي ىقح هب ىلوأ مالسإلاف

 ارفاك : هدالوأ لاقو 2 املسم جوزلا تام : ةجوزلا تلاق نإو : ضعي لاق

 ةدح وماتنبو ارفاك نبإ كرت ول هنأل مل ال اهلف ثرإلا يعدي وهو هوخأ اهقدصو

 يلصأ ملسم وهف ارفاك : نيإلاو ى املسم تام : خآلاو يه تلاقف املسم اخأو

 « مهنم رفاكلا قدصن الواملسم ناك تيملا نأ ةثرولا نم ملسملا لوق لوقلاو ى هيلع

 لك ةنيب تناك نإ و ى ةملسملا ةنيبلا هيلع زيجنو ملسم ىلع ةرفاك ةنيب زيجن ال اذكو

 . ملسملا ةنيب انأزَجأ ةملسم اهنم

 ةداهش لبقت ملسم ةيد ريغ همزلي الف ايسوجم تام هنأ ناملسمو ى املسم تام هنأ

 . هبراض ىلع ال همالسإ ىلع نيمسوجلا

 حص اذإ ("قادص ىلع ) هبئان وأ ةأرملا يلو وهو ( حكنم نم ) تزاج (و)
 ءاذنك هنأو ى امل ضرفم قادصلا نأ دهشي نأ كلذو ى هريغ ةداهشب حاكنلا

 يتأي ام ىلع براقألا ةداهش زوجت هنآل ى اذك ىلإ لجؤم وأ لجاع هنأو
 ك هبئان نم زوجت و ،اعامجإ هتمأ قادص ىلع دسلا ةداهش زوجت الف هل سيل قادصلاو
 ديسلاوأ يلولل لعف حاكنلا دقع نأل « نيماع ةبيغك حاكنلا طورش و ( حاكن ال )

 نم دهشي نأ وهو ( هسكع ) حصي امنإ ( : ليقو ) ى هلعف ىلع دهشي الف ايهبثان وأ
 هنمبولطم رمأ حاكنلا نآل قادصلا ال دقعلا دنع طرشي امو ى حاكنلا ىلع اترك ذ
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. 2 

 ٠ . . [. درت : ليقو ‘ هرجأتسمل ربجا نمو 03 رم دقو

 داع امبرف اهرمأ يلي وهو ةأرملل قادصلاو ‘ نيد هيلع نمك هرارقإ ىلإ هيف رظني
 حيحصلا : ليق ى يلولاكو ديسلا بئانو يلولا بئانك اهيلع "نح وأ هعفن هيلإ

 ۔للمل يدنعحيحصلا وهو حاكنلا ىلع الو ى ادصلا ىلع زوحت ال : لسىقو ‘ لوآل ا

 هللديهنإف' ) « قادصو &! نيدهاش و يلوب الإ حاكن ال » .: تلع هلوقل و > نيقيرفلا

 ى حكنملا ريغ قادصلا دقع ىلوت نإ الإ يلولا ريغ نيدهاشلا نأ هنم ردابتي هنأل

 حاكنلا ىلع ةداهشلا باب يف كلذ ( رم دقو ) . اديس وأ ابأ حكنملا سيلو
 ىلع ةداهشلا عاديتسا لبق يذلا بابلا رخاوأ يف ايركز وبأ حبشلا رصتقاو

 حاكنلا باتك يفو انه نيل وقلا رك ذ نأ دمب حاكنلا ىلع بآلا نم زوجت هنأب لوقلا

 . هراتخا هنأك و

 اهنيب سيل هيلع هرجاتسم دي ال هنآل ( هرجاتسمل ريجأ نم ) تزاج (و)
 هطلست مدع ليلد ةرجألاب ةبلاطملاو « لمعلا ةرجأ يطعي اذهو لمعي اذه نأ الإ

 ؛ليقو)“بآلا بلاطي ال دلولاكو « ةرجألاب ديسلا بلاطي ال دبعلاك سيلف ى هيلع
 لمأ ,نم عناقلا الو ه : ثيدحلا مامت ين قلع هلوقل هرجاتسمل رجألا نم ( درت

 ريجألا هب دارملاو « للذت يف لئاسلا ناقلاو ٤ تاراجإلا يف ةرم دقو '؟ تببلا

 ريجألا ةداهش زاوج يدنع يذلا : تلق ى للذت نم ولخ ال هنأل ثيدحلا ىف

 دبعك لب تيبلا لهأ نم دحاوك ناكو اقلطم هتوف رجأتسا نإ الإ .رجأتسم

 . تيبلا لهأ نم : هقلع هلوق هل لدي اك تيبلا لهأ

0 
 . ٥ رك ذ م دقت ) ( ٦
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 هنمو ض دلول مأو خال خأ نمو هسكعك ابجوزل ةجوز نمو

 ريبكلللو ًايح هوبأ ناك نإ ريغصلا هدلو دلول دج نمو ث هي وبأل
 اقلطم

 مهمدخي موق ىلإ عطقنملا : ليقو ت معطتسملا لئاسلا عناقلا : « رثآلا, » يفو

 لهآلعباتلا نأل هسفن ىلإ عفنلا رج يفو تيبلا لهأ ءاضرإ يف ةمهتلل هتداهش درتف
 ص « ناويدلا » نع اذه رم اك ريجألا دي يف ناك ام الإ و هيلإ ريصي امب عفتني تيبلا
 بر هحرخأ اذإ لما۔ءع نم تزاحو “ تزوحج و 0 رجأتسمل ريجأ نم تهركو

 . هنم لاملا

 ةداهشو : « نراويدلا » يفف ( هسكعك اهجوزل ةجوز نم ) تزاج ( و)
 نمو ) ى ةزئاج ضعبل مهضعب ةداهش كلذك و ةزئاج ضعب ىلع مهضعب جاوزألا

 يهو ةلجلا يف نحي نمم تناك ولو ( دلول مأو ) يمأ وأ يوبأ وأ قيقش ( خأل خا

 هيلإ نحت ملام هل اهتداهش كلذ عم زوجت نكل اهدلول نحت نأ ىلإ سانلا برقأ

 (هنمو)“اهريغ اذك و ى زجت مل تبيرو هيف هل ةنحلاب تمهتا اذإف ى هب هل تدهش اهف
 يرديالهنآل همأ وأ هويأ هب ثرب بسن يف ولو همأو هبأ ) هيوبأل ) دلولا نم يأ

 هقوف امو ( هدلو دلول ردج نمو ) “ ثوروم مأ كلذل هبأ دعم ثراو هنأ دلولا

 ةمل وفطلا نم وأ اقلطم نونجملا وأ ) رغصلا ( دالوألا نم هنود امو دادجألا نم

 وأ اريغص ناك نإ هيبأ ةلزنم هدج لزنتل زجت مل الإو ( ايح هوبأ ناك نإ ) نالوق

 ( ريبكللو) “انونجموأ اريغص ولو دلولا دلول يح دج هتحت دج نم زوجتو ى انونجم
 ناك ص تام وأ هوبأ يبح ( اقلطم ) رم ام ىلع لقاملا غلابلا وهو دلولا دلو نم
 دجلا ةداهش زاوج « ناويدلا ه يف اوقلطأو ‘ نكي مل وأ دهاشلا دجلا نود دج

 . هنبا نبال
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 ةلماعم يف الو ةيد ال ةيدعت يف هدلول بأ نمو

 ادلج ام هدلو ىلع دحأ اهادمتي ( ةيدعت يف هدلول بأ نم ) تزاج (و)

 ام كلذ وحن و ابدأ وأ اسبح وأ دودحلا نم ادح وأ الاكن وأ ًاريزمت وأ امحر وأ

 وأ وضع وأ هحرج وأ دلولا سفن ةيد ( ةيد ) لثم لام ىلإ هيف حجري ( ا٭ل )

 بسك ريغ نم بآلا هذخأي ال ايف زوحت : ليقو “ ثراولو . كلذ وحن وأ ةساح

 نم قحلا جرخيل ةداهشلا هدلو بلط دقو هدلو برذ انالف نأ دهشي نأب كلذو

 حصت مل دهش نإف ى كلذ ىلع هل دهشي نأ دارأ وأ صاصقلل وأ شرألل وأ هبراض

 ىلإ هليم دعب شرأآلا ذخأو صاصقلا كرت ءاش نإو « شرأآلا ذخأ ءاش نإ هنأل

 لوق يف هذخأ هلو [اشرأ ولو هنبا لام يف فرصتلا بألل نأ كلذو ع صاصقلا

 ثيدحلارهاظ يفو « لوق يف هيبأل اقلطم دلولا لام نآل ( ةلماعم يف الو ) هئانمك
 هل نأل آضيأ كلذكف جاتحا نإ الإ هلامب قحأ “"الك نأو هدجي ال انلق اذإو
 ءيشلا ةبقرل اكلمت سيل امم كلذ وحنو ابوكرو ىنكس و اسابل و الكأ عافتنالا

 : ليقو ى هلع يف ثحبلا رم اك توف امب بلاطي ال دق هنألو ى هدلو ىلع لالدإلاو

 قادصو ةلما همو حرجك دلولل عجرت يتلا لاومألا يف اضيأ هدلول هتداهش زوجت

 ةيدك بآلا هذخأي ابف ال قادصلا دقعي ملو وه اهيلع دقع وأ هريغ اهيلع دقع تنب
 نأ لثم ذخأي ال ثيح اذك و « نيدلا اهقرفتسب نأ لثم “ اهثري ال ناك نإ الإ

 : مهضعب لاقو 2 اك رشم دلولا ناك نإ ثرإلا هب قلعتي امبو اك ولمع هدلو نوكي

 اوزاجأو ص ثيدحلا يف اك هدلوو دلاولا ىتح هلامب قحأ لك لوقي نم لوق اذه

 هب دهش ابف هيلإ نح هنأ نيبت نإ الإ هدلول ةلجلا يف نحي ناك ولو بألا ةداهش
 نمف ةلمهملا ءا حلاب ةنحلا يذ ةداهش زوجت ال ثيدحلا يف درو هنأ كلذو ى مهتاو

 ولو هنم تلبق نحي مل نإو “ بنجأ وأ برقأ هعنم لبقت الف هتداهش يف ,
 . ابأ وأ ام
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 هنبإل بألا ةداهش الإ ةزئاج ضعبل مهضعب ةبارقلا ةداهش : « ناويدلا ه يو
 بآلا ةداهش يف اوفلتخاو ، ةرضم هنع عفدي وأ ةعفنم هيلإ رجي ايف زوجت ال اهنإف
 نأ انربتعا اذإ يناثلا يدنع حيحصلاو . ها زوجت ال : مهضعب لاقف هنبا ىلع هنبال

 هنبال ةعفنم بلج اهدر يف ربتعملا نآل كلذو « بنجألا ىلع هنبال دهشي آل بآلا
 بحاصو “ رخآلا هدلو ىلع ةرضملا عامق:إ اهحيبي الف ريغلا ىلع ةرضملا عاقيإ ال
 نبدمحم ةداهش زاجأ رفيج نب ىنهملا مامإلا نأ انغلب:لاق ذإ لوآلا ىلع « جاهنملا .»
 زاوجب لوقلا اذهب ذخآف انأ امأو : لاق ى ةكيلم هتنبال ةنادغ هدلو ىلع ةدئاز

 :«ناويدلا»ىف اولاق “يناثلا ىلع دعب فنصملا رصتقاو ى هدلو ىلع هدلول دلولا ةداهش

 نم هريغ وأ هنبا ىلع بألا ةداهش ؛ ةزئاج ضعب ىلع مهضعب مهلك ةبارقلا ةداهشو

 كلذك و ص نيإلاك هلك كلذ يف ةنبإلاو ها ةزئاج هنبا نبال دجلا ةداهش و ةبارقلا

 ضعبل مهضعبةبا رقلا ةداهش نأ موصلاو ملسلا يف « حاضيإلا » يف رماع خيشلا ركذ

 اذإف ةلادعلاو ىضرلا الإ ةداهشلا يف قارملا لهأ ربتعي مل تالاؤسلا يفو “ ةزئاج

 . لام يف هدلول بأ ىلع ولو ينمي تزاجأ دجو

 هتأرماو هتدحو هدحو همخأ و همأو هيبأل دلولا ةداهش : ;_ جاهنملا » يفو

 عيبرلاو ةديبعيبأ و ديز نب رباج نع دجوي اذك ضعبل مهضعب نم زوجت و" ةزئاج
 كامرغم هنع عفدي وأ آلام هيلإ رجي اهف هدلول هتداهش زوجت ال دلاولا الإ هللا مهمحر

 لامب عافتنإلا زوجيال : لوقي نم لوق اذهو “ ءيش لك يف هل هتداهش زوجت : ليقو

 هنمهلزوجي الو ص هتبه الو هتيطع الو هلح زوجيالو ثرإب ولو يأ هيأرب الإ هدلو

 زاجأو ص ءاوس هدلو لام يف هريغو دلاولاف « هلامب ىلوأ "لك ه : قلع هلوقل ءيش

 اهجوزواهوبأ الإ امهل دهشي نمو : لاق ةأرملل جوزلاو هدلول بآلا ةداهش حيرش

 عاضرلاو ةأرملا ىضرو حاكنلاو هريغ ىلإ نبإلا هلازأ اهف هنبال بألا كح زوجيو
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 هبأل دهشي اذكو ث رم ام ىلع الم هملإ رجي ال اهف هدوهش ةيكزتو هتيكزتو

 ص مهيلع هيكزيو هدلول آدوهش بآلا يكزي ال : ليقو ى هل ودع يكزي وأ هيكزيو
 نم لكو « هل دهش نمل هتيكزت زوجت ال لجرل هتداهش زوجت ال نم لك طباضلاو
 . هيلع دهش نمل هتيكزت زوجت ال لجر ىلع هتداهش زوجت ال

 ه۔هأ جوزل ناسنإلا ةداهشو ث سكملاو هنبال نإلا ةداهش ةيكلاملا تعنمو
 يصولاو مألل دلولا و دلولل مألاو هىبأ ةجوزل وأ ةتجوز دلاول لجرلاو “ هسكعو

 ص ةمهتلل هلك كلذ و ، هيلع ودملاو مصخلاو ى نيدلا هيلع نمل نيدملاو ‘ هروجحم
 : ىصاعملا لاق

 عبت اذ سكعو ةحوز نبا يفو عنم هسكع و ه_زبال بألاو

 بلغ املاح ةمهتلا اثيحو بأ ةجوز وأ ةحوزلا دلاوو

 نيدصملاو يصولاو مصخلا و نينظلاو ودملا ةلاحك

 دلولاو بآلا عاتجا زاوج انبهذم و « هللا مهمحر انباحصأ هررق ام ىلع لمعلاو

 : يمصاعلا لاق ‘ انريغ دنع حيحصلا وهو ةدحا و ةداهش ف

 لمعلا ىرح هبو هبأ عم لحم ق نإلا دهشد نأ غاسو

 نأل دحاو لدع ةداهشك اهتداهش نأ ههجوو .ى ةكلاملا نم غبصا اهعنمو

 ليلخ رصتقاو ص رخآلل "لك ةداهش ت٥ر اك رخآلا ةقفاوم يف بغرب اهنم الك

 كح ىلع ”لكو ى هبحاص ةداهش ىلع لك ةداهش يف اوفلتخا اذك و ى اذه ىلع

 نمحرلا دبعو جارسلا ىيحي نيب هيبأ عم نبإلا ةداهش يف عازنلا عقوو “ هبحاص
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 حاكن ىلعو 4 ةفالخ غيلبت يفو ./ ةقفنلل جاتح ا نإ .4 سملفت ىلعو

 قر دعب قتع و ةعجارمو قالطو
 م

 عفر ىتح « مصاع نبا لوقب يديمحلاو « ليلخ لوقي جارسلا قفأف ‘ يديملا
 ةعامجلا تحجرف « هيدي نيب اعمتجاو ديدجلا ساف يف دمحأ ناطلسلا ىلإ رمألا
 هادعتي الو ىوتفلا هب امو ليلخ ظفل مم فقي جارسلا ناكو ص مصاع نبا لوق
 ( و ) “ هبردتو ةعانصلاب هملعل كلذ عم فقي ال يديملا يذاقلا ناكو ى هجوب

 ( جاتحا نإ ) روكذملا هنبا سيلفت ( سيلفت ىلع ) هنبال بآلا ةداهش تزاج
 نمو بآلا لام الو 0 نإلا نبا وأ بآلا كلذ دح هقفنيو ( ةقفقنلل ) نبإلا كلذ

 دهشف هوجولا ضعب نم ةقفن هدلو تمزل نإ اذك و ص دلوك بآلا كلذ عم هثرب
 هتداهش زاوجب « جاهنملا ه نع مدقتملا لوقلا ىلع ةزئاج اهنإف سلفم هنأ هدلا و هل
 اعفن هل "رج وأ امرغم هدلو نع عفد اذإ : لاق نم لوق ىلع ال ‘ ءيش لك يف هنبال

 . هجاوزأ اذك و « سلفملا ةقفن هتجوز دلولا قفنيف « زجت مل

 ةفيلخ هدلو نأ مك احلا دنع بآلا دهشي نأب مك احلا دنع ( ةفالخ غيلبت يفو )
 ةفيلخ انالف نأ دهشي نأ وأ هرومأم وأ نالف ليك و هنأ دهشي نأ اذك و ى نالفل
 وأ هرمأ وأ انالف فلختسا يذلا وه بآلا ناك ولو « هرومأم وأ هليك و وأ هدلول

 ميرحتو ءاليإو راهظو ( قالطو ) رست ( حاكن ىلعو ) « هدلو ىلع هلتك و
 اهجوز اهب لعف هنأ هتنبال وأ هلعف هنأ هنبال كلذب دهشي ( ةعجارمو) ءادفو

 هلام هل تبثت ال لام ىلإ تعجر ولو ى كلذ ىف هدلول هتداهش نآل كلذو « كلذ
 عفتني نأ هل نأ اوربتعي ملو ى بآلا هذخأي ال الثم هتجوز نم دلولا هثري ام نآل

 بوكرو سابلو نكسو ى هنطب يف لك أك ثرإ نم ولو اقلطم هدلو لام نم

 هكلام ناب هل دهشيف دحأل اكولمم هنبا وأ هتنب نوكت نأب ( "قر دعب قتعو )
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 يف كولمم وأ لفط وأ كرشم اهلمحت نإو 0 رخآ ىلع هل هنم درتو

 ده اش اهميقي ال و 2 هنم كلبق هل ١ وز لعب اهم اق و هفصو

 .هارقشا هنأ وأ لوق وأ لعف نم قتع بجوم هب لعف وأ هبتاك وأ هربد وأ هقتعأ

 ( رخآ ) دلو ( ىلع ) هدلول يأ ( هل ) بآلا نم يأ ( هنم درتو ) هب قتعي نم
 يف هنأ ههجوو . « جاتلا » و « جاهنملا » يف راتخا وهو ةرم اك لبقت : ليقو ى هل

 اك ذإ ةمهتلا دعتف ص ددلو امهالكو « رخآلا ىلع امهدحأل دهش ذإ فنصملاك كلذ

 . كاذ نم ذخأي هلام اذه نم ذخأي

 كرسثم هنأ لاح يف يأ (هفصو يف كولمم وأ لفط وأ كرشم اهلمحت ناو )
 يأ ( اهماقأو ) ةيدوبعلاو ةيلوفطلاو كارشإلا : فصولاف ع كولمم وأ لفط وأ
 ىتع وأ لفطلا غلب وأ كرشلا ملسأ نأب فصولا لاوز يأ ( هلاوز دعب ) اهادأ
 لاوز لبق اهوماقأ نإو “ بات مث قفانم اهلمحت نإ اذك و « ( هنم تلبق ) دبعلا

 دق يضاقلا نأل دعب مهنم لبقت الف لاز مث فصولا لجأل تدرف فصولا

 . لبقت : لىقو ى اهدر

 اوغلبف ةداهشلا مهيف تناك اذإ لافطألاو : « ناويدلا ه يف للا مهمحر اولاق
 اذإ اهب دهشي هنإف هلقع لاوز لبق نونجملا فرع ام كلذك و ى اهب نودهشي مهنإف

 اوغلب مث ك احلا مهةدرف ةيلوفطلا لاح يف اهب لافطألا دهش اذإو ى هنونج نم قافأ

 ةيلوفطلا لجأ نم الإ مهدرب مل نإ : لوقي نم مهنمو “ كلذ دعب اهب نودهشي الف
 اذإ ديبعلا امأو ى لاحلا اذه ىلع نونجملا كلذك و ى اوغلب اذإ اهب نودهشي مهنإف

 قتعف ص مهك رش لاح يف نوك رلا وأ ص مهتيدوبع لاح يف ةداهشلا مهيف تناك

 دهاش اهميقي الو ) . ها كلذ دعب اهب نودهشي مهنإف نوك رسملا دحو وأ ديبعلا
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 ربخلا هيف يزجي امب نكت مل نإ نيترم

 هقح قحلا بحاص ذخاي الئل ( ربخلا هيف يزجي ايم نكت مل نإ ) رثكأ وأ ( نيترم
 ثيحب رثك أ وأ نيترم مكاحلا دنع ا۔مئادأل اهبحاص جاتحا نإ الإ رثكأ وأ نيترم

 وأ هتداهش كاجلا ىسني نأب كلذو ص دحاو قحلا نأو ى ةدحاو اهنأ ك اجلا ملمي

 اهئادأ ىنعم يفو ع اهرركيل هوعدنف اهققحتي نأ دارأ وأ لكشأ وأ اهضعب

 ملعي نأ الإ لوآلا اهبتاكل اهتداعإ وأ « بتاك اهبتك ام دعب رخآ بتاكل اهتداعإ
 قزم ءآر وأ رخآ اباتك فنأتسي ال ىلوآل! هتياتك اهريركتب ححصي لوألا نأ

 اهبتكي نأ هل زوجي ال بتاكلا اذك و “هيف بتك امب عفتني ال ثيحي دسف وأ لوآلا
 اهداسف وأ ىلوألا ةباتكلا لاوز ققحت نإ الإ ى هريغ وأ وه آلوأ اهبتك ام دمب

 . اهب عفتني ال ثيحب

 يذلا كاجلا دنع اهب اودهش يتلا ةداهشلا دوهشلا ديمي ال : « ناويدلا » يفو
 حاكنلاو بسنلا يف الإ اضيأ مكاحلا مهز"وجي الو « هريغ دنع الو هدنع اودهش

 يناعملا هنه ريغ ين ةداهشلا اودعي الو < ةفالخلاو توملاو قتعلاو قالطلاو
 تلطب نإ و 0 اودهش ام دعي مكاحلا مهدر وأ ى مهتداهش تلطب كلذ يف “ءاوس

 تفإو ى كلذ دعب اهب اودهشي الف ةداهشلا اهيف نوديعي يتلا يناعملا يف مهتداهش

 كلذ نم رثكأ وأ ةرشع ىلإ نانثا در ايف لاجر ةعامج يف ةداهش يعدملل تناك

 ملام مهريغ ديزب هنإف مك احلا مهدر وأ مهتداهش تلطبف نانثامهنم اهب دهش نإ هنإف

 . مهرخآ ىلع تأن

 ء كلذ ىف اصن رأ مل : هللا مهمحر ءايرك ز يبأ ماكحأ ةيشاح يف ضحمب لاق

 ةقيثولا بحاص نأ ىلع نوهبنيو ةباتكلا نودوعي اننامز يف دوهشلا ضعب تيأرو
 يردأ الو ى اهماقم موقت هذهف الإو ى اهيلع لمعلاف تدجو نإف ع اهعايض ىعدا
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 فال خ انموق دنعو ؛ ررحيلف ى ملعأ هللاو ى مهيأرب مأ كلذ اولعف .صتبأ

 : مصاع نبا لوق حرش يف ةرايم لاق “ ليصفتو

 هداعإ الف دوعلا بلطو هداهش تعقو دق هب امو

 مث « مسر يف اهبتك و ةداهشلا لمحتو “ ىح دهاشلا دهش اذإ ينعي : هصن ام

 امسر كلذب هل بتكي نأ امإ ى ةداهشلا ةداعإ هنم بلط و قحلا بحاص ءاج
 ريغ نم يضاقلا دنع ةداهشلا ءادأ هنم بلط وأ “ لوآلا مسرلا عايض همعزل رخآ

 .راركت نم كلذ يف ىشخي ا : ةرايم مالك مامتو ى ها خلا هبيجي ال هنإف باتك

 نإ اذك و « ايناث امسر هيلع بتك اذإ رهاظ اذهو “ كلذب هملع دوهشملا ىلع قحلا

 بلطو : هلوقف ى آلوأ هل بتك يذلا مسرلا رهظ مث هبلع دوهشملا ىلع مكحو ىدأ

 ةداهشلا نوكت نأ دب ال نكلو : حراشلا لاق 4 ءادألاو ةباتكلا لمشي ى دوملا

 نبا نع بيبح نبا لاق ى اهتداعإب رركتي اقح نمضتت ام اهتداعإ نم عنمي يتلا
 نأ دوهشلا لأسو عاض هنأ ركذ مث قح ىلع باتك يف دهشأ نميف : نوشجملا

 دق نوكي نأ فوخ هيف امب نيظفاح اوناك نإ و ى اودهشي الف اوظفح امب اودهشي

 . هب ىضق كلذب اودهش و اولهج نإف « باتكلا امو ىضتقا

 مل نإو ى انومأم بلاطلا ناك اذإ اوظفح امب نودهشي لب : فرطم لاقو

 اذإ ام مكحل خيشلا ضرمتي ملو “ "يلإ بحأ نوشجاملا نبا لوقف انومأم نكي
 فرطم لوقل الو ص لقنلا ءافيتسا دصقي مل هنأل ةداهشلا اوداعأ و دوهشلا لهج

 : . حراشلا مالك ها ظفحتلا نم قثوملا مزلي ام ىلع رصتقا لب نومأملا روذنل

 : يسيرشنولا دمحأ يديسل قئافلا نم رشع سماخلا باب نم لوآلا لصفلا يفو

- ١٤٧ - 



 الو يضاقلا كلذ دنع ناث ءادأ همزلي الف يضاقلا دنع هتداهش دهاشلا ىدأ اذإ
 يسودْبَملا للا دبع يديس باوج ءانثا يفو ى مسرلا صن ىلع ىدأ اذإ هريغ دنع

 هللاو ى هب رارضإ كاذ ذإ نيترم هتداهش يدؤي نأ دهاشلا مزلي الو : هصن ام

 لزاون يف سماخلا رفسلا يف هلقن 6١ ديهش الو بتاك “راضي الو ف : لوقي ىلاعت
 لوقو روهشملا ىلع ءادألاو ةباتكلا ةداعإ اهبهجوب ةلأسملا هذه ىلإ و ط ةداهشلا

 : ةيماللا هتديصق يف هلوقب قاقزلا يلع يديس راشأ فرطم

 المهاف ءاد وأ عاض : معزل همس ر كبتك م راركت غتبي نمو

 الف الإ و ر“ركف انومأم ناك ادإ فرطم ضقن تيدأ دقو الإ و

 نيدلاك كلذو ص هيلع دوهشملا ىلع قحلا راركتنم هيف ىشخي ايف اذه نأ مدقت

 : انخويش ضعب طخ يف تدجو ام كلذ يفو ى ةباتكلاو ةيصولاو

 املع د_ة اهمسر خاستنا عنم امد ةباتك ةيصو نيد

 خسن اذإف > ةفناح انالف حرج انالف نأ ةقثو ف اودهشي نأ ءامدلا ةروصو

 حراشلاب دارأو ث ةرايم مالك ها ى كلذ وحنو نيتفئاج هحرج هنأ مهوت ممرلا

 لاله ١ ىلع ةداهشلاك ددمتي ال وأ ريخلا هيق يزجم ام امأو > هلق رخآ احراش

 اندنع رح بتاكملا نأل ى رركتتال اهنأل اتدنع ةباتكلا اذك و « ريبدتلاو قتعلاو

 ضقي مل ام دبع هنأ نم هبهذم ىلع ةرايم اهب لثم امنإو ى هيلع ام ضقي م ول و

 )١( ةرقبلا ةروس : ٢٨٢ .
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 ۔ . . . . اهل عدي" مل نإو . اهعماس تمزلو

 اهءادأ و اهلمحت مزل يأ ةداهشلا يأ ) تمزلو ( 2 ةمتاكملا ديدحت مهدنع نكماف

 ةداهش هتداهشف دهشتسي د ملو اهل عدي ملو اهعمس اذإ و “( اهف عدي مل نإو 0 اهعماس )

 نكل « ال "وأ هعامسب هيلع دوهشملا ملع ءاوس انم ضعب دنع ةزئاج يهو عامسلا

 سبتلي ال يذلا موهفملا توصلاىلع ةداهشلا يفف “رارقإلا لاح دهاشلا هرمأي م نإ

 . اندنع فالخ ريفلا توصب

 ىلع انباحصأ روهمجو ى اهيف مهضعب ددشف ى عامسلا ةداهش يف انموق فلتخاو

 نيلدتسم زاوجلاب هيف اولاق ذإ « ناويدلا » مالك هيلع لد اك عامسلا ةداهش زاوج

 نإ الإ ةداهشب سيل عمسلا : مهضعب لاقو : اولاق مث « دوهشلا ريخ : ثيدح

 : لاق ثيح يمصاعلا اهزاجأ و ى اودهشتسا

 راتخملا ىلع داهشإ ريغ نم رارقإلاب دهاشلا دهشيو

 اماتلاو ءادبلا "رقلا نم امالكلا بعوتسي نأ طرشب

 هدعب وأ هعامس لبق نوكي دق هنآل ىهلك ةلأسملا سفن ىف اهمالك يف رضحي يأ

 ةداهش : ةفرع نبا لاق اك عامسلا ةداهشف انموق فرع ف امأو 0 هلطمب مالك

 جرخف ى نيعم ريغ نم عامسل هتداهش دانتساب هيف دهاشلا حرصي امل بقل عامسلا

 ةداهش ريسفتو : مهنم ةرايم لاق “ لقنلاو تبلا ةداهش نيعم ريغ نم : هلوقب

 الثم نوعمسي اولازي مل مهنأ كلذ يف فالتخإلا ىلع ةعبرأ وأ نانثا دهشي نأ عامسلا
 أطاوت دق نالف ىلوم انالف نأ وأ نالف ىلع وأ نالف ينب ىلع ةقدص رادلا هذه نأ

 نم هوعمس ام ةرثك نم هوعمس نمم نوظفحي الو نوردي ال ىتح هعامس رثك و كلذ
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 ل۔ةن وأ ةداهش اذه نأل نالفو نالف نم انممس : اولوقي ملو « مهريغو لدملا لهأ

 . اندنع ةرهشلا يه تسبلو « يتأتسو ةرهشلا يه مهدنع عايسلا ةداهش و

 دهشيلف الجر فذقي وأ هتجوز ىتلطي الجر لجر عمس نإ : كلام نعو

 دودحلا يف دهشيو ى ةداهشلا هل نم كلذب ربخي نأ هيلعو “ هدهشي مل نإو « كلذب
 تضرع امنإ ينفذقي مل تبذك : فوذقملا لوقي دقف ‘ هريغ هعم ناك نإ عمس امب

 صرحلا ةداهشلا عناوم نم بجاحلا نبا لعجو ى دحلا هيلع بلطبف يفذقب تنأ

 يغبنيو 2 تح هالقملاو ءالضفلاب ءافتخالا قيلي الو س اهلمحيل يفتغلاك اهيلع
 اهزاجأ نم طرش و اهلمحت ىلع اصرح كلذ دمي اهزاجأ نمو “كلذ نع هزنتلا

 زوحت ال هنأ : يدنعو ى افئاخ وأ اعودخم وأ افصض هيلع دوهشملا نوكي ال نأ

 : همحاصل ناسنإلا لوقيب دقو .ى ملكتملا نم نيقي ىلع سيل هنآل « يفتحلا ةداهش

 عمسيف ءكانك يدنع وأ يلع كل : لوقىف « اذكب تئج نإ كيلع اذام

 هاري د۔ةو 2 لوألا مالك نود اذك يدنع كل وأ “ اذك يلع كل : هلوق يفتهللا

 . هلالخ نم بابلا ءارو نم رظني نمك فتخم وهو ملكتلا لاح هيتفش ىربو

 هيلع امب ةرقي وأ هسفن ىلع دهشي نمل عماس ةداهش تزوجو : « رثألا » يفو
 دهشي نأ دحأل سيلو “ كلذ ىلع ةداهش نع ةداهش و ى هدهشي مل نإو دحأ دنع
 مل نإو دهشي نأ هيلعف دهشي هعمس اذإ : ليقو “ هدهشأ نإ الإ هريغ ةداهش نع
 هريغ دنع هب "رقأ اذإ هيف فلتخاو « كاحلا دنع هيلع امب "رقأ نإ اذك و « هدهشي

 ص ال : ليقو ى هيلع تباث رارقإ وه : ليقف ‘ هسفن ىلع هب دهشي نأ ريغ نم وأ
 لوبق يفف ى اذك نالفل هيلع نأ يدنع "رقأ وأ لوقي وأ َرقي هتعمس : لاق نإو
 نامضلاو مثإلا هبلع فيخ "رقي هتعمس امنإو يندهشأ ام :لاق نإو “فالخ هتداهش

 . ةبوتلا هتزجأ امكاح ولو ةداهش اهلعجي نم دنعو
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 . ةثالث لتاق روزلا دهاشو « اهب روزلاو اهمتك مرحو

 نكي مل اك لوقي نأب ‘ قحلا نع اهب ليملا يأ ( اهب روزلاو اهمتك مرحو )
 اومتكت الو < : ىلاعت هللا لاق ع اهب روزلاك اهمتك و ى كرشلاب نورقم وهو

 يف - هللا مهمحر _ اولاق . ناتريبك اهب روزلاو امل متكلاو “ )١' خلا ه ةداهشلا

 اوبنتجا و ناثوألا نم سنج"رلا اوبنتجاف » : ىلاعتو كرابت هللا لاق :« ناويدلا »
 قوقعو هلاب كرشلا رئابكلا مظعأ نأ ملعأ هللاو - اوركذو ،أ"١روزلا لوق

 لتاق روزلا دهاش ) : مهضعب لاق يأ ى ليق ( و ) “ روزلا لوقو نيدلاولا
 مئادلا باذملاو هللا بضغب امل ضرعت ذإ روزلاب اهكلهأ يأ ع هسفن لتق :( ةثالث
 مل هي مل نإو ةريبكلا ىلع هناعأ ذإ ث هكلهأ يأ « روزلاب هل دهش يذلا لتقو

 هيلع دهش يذلا لتقو ص لوهجملا مارحلا هلكأ هنأ هايإ هلتقف روز اهنأب هل دوهشملا
 نع زاجع ةثالثلا عضاوملا يف لتقلاف ى هقح عنمب ه۔لؤت ةيويند ةرضم هرضأ يأ

 لجو زع ها نآل « هدنع تناك ةداهش متكي نأ دحأل لحي الو ى ديدشلا ماليإلا

 ربكأب كنبل الأ » : تللم هنعو .. ةيآلا ") ةداهشلا اومتكت الو » : لوقب
 لوقو : لاق مث سلجف ائكتم ناكو ص نيدلاولا قوقعو هلاب كارشإلا رئابكلا

 لمجو دهشتسا نمو “ روز دهاشك ةداهشلا متاكو ى ؤ « هتوص اهب عفرو روزلا

 هتداهشب قحلا تبثي نمم هريغ سلجملا يف ناك نإف « اهممسي الئل هينذأ يف هيمبصإ
 هتيالو كرتتو « متاكلاك ناكو “ مكحلا يف هيلع نامض الو مثأ الإ و مثإلا نم ملس

 اثالث سلجملا يف عدي مل نإو ى مرغلاب.الإ هتبوت "حصت الو ى بوتي ىتح هنم أربيو



 ص مراغ الو مثآ هنإ : لوقن الو ‘ ءاسأ ولو يعد نم مزل ام همزلي مل ادعاصف

 قحلا نع تكاس روز دهاشك ةداهشلا متاك » : لاق هنأ قلع يبنلا نع يورو

 وهف ةداهشلا هب يذلا فلت ىتح هدنع تناك ةداهش متك نمو .ى « لطابلاب قطانك

 فلت ىتح آلوأ اهب هدهشتسا نم اهيلإ هبلطي ملو ةداهشلا هيف تناك نإ و “ نماض

 ى ءيش نامضلا نم هيلع سيلف هدنع تناك اهنأ قحلا بحاص اهب ملع دقو لاملا
 هدنع نراك دق هنأب هربخي هنإف هدنع تناك اهنأ قحلا بحاص ملعي مل نإ امأو

 ى نماض وهو ةداهشلا متاك وهف لاملا فلت ىتح هربخي مل نإو « هعفني ام

 : يطانرفلا لاق

 همزلي باقعلاو لاح لك يف همرغفب اقافتا روزلا دهاشو

 هتبوقع نرأل مكحلا لبق عجر اذإ ءيش الو ى هتداهشب فلتأ ام مرغي يأ

 نإو “ ةبوتلا دارأ اذإ كش وأ لطاب ةداهش نع دهاش عجري الف « فوخلا بجوت

 ناضلا يفو ‘ سبحي الو برضي الف هريغ وأ نايسنلاب رذتعاو مكحلا دعب عجر
 دح دحب هنإف ىنزلا يف "دحلا لبق عجرو روز اذإو ى نامضلا حيحصلا ى فالخ

 نع عجر دهاش يف لاق للع هللا لوسر نأ بيؤذ يبأ نع ةريغملا نعو فذقلا

 عجر نإو ى ةلطاب ةريخألاو اهلهأل ىلوألا هتداهش يضم : اهب كحلا دعب هتداهش

 دجو ام هلام نم هلف هب رذعي ام رلك ذو هلام عيبو هب مكحلا دعب تومب دهاش
 اودهش نإو ى ناك ثيح لاملا عجر هب رذمي ام ركذي مل نإو “ عيب ام نمثو

 بوبجمل لئاق ىلع دح ال هنأل فذقب دحأ ال : ليقف ،ابوبجم دجوف مجرف ىنزلاب
 نأ هدنع اودهشي نأ دوهشلا دارأ اذإ يضاقلل يغبنيو ى انموق لاق اذك « يناز اي
 . اعيمج نيرادلا يف هللا ةبوقع مهفوخ
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 دوهشلا هاتأ اذإ هنأ هنع هللا يضر باطخلا نب رمع يضاق حيرش" نع اوركذو

 رذعي الو “ قافن رفك يأ ى رفاك روزلا دهاش و ى ايقتاف اكب يقتا ينإ : اهل لاق

 هرهشي نأ روزلا دهاش هدنع رهظ اذإ يضاقلل يغبنيو ‘ كلذ يف ميرحتلا ةلاهجي

 محسي وزلا دهاش نأ باتكلا يف ركذو ع هنم سانلا رذحيو « لزنملا كلذ يف

 نع ركذو « لكني هنإ : ليقو ى كاجلا هرذعي : ليقو ط هب فاطيو ههجو

 هل ناك نإ هقوس ىلإ هب ثعب روزلا دهاش هدنع رهظ اذإ هنأ _ ملعأ هللاو _ حيرش

 احيرش نإ : سانلل هلوسر لوقيف ؤ قوس يذ ريغ ناك نإ هلزنم ىلإ وأ « قوس

 اورَذحو هورذحاف روز دهاش اذه اندجو انإ : مكل لوقيو مالسلا كل ءىرقي

 . هنم سانلا

 : ليقو “ ةبوت ثدحي ىتح هسبح لاطيو هب فاطيو روزلا دهاش دلجي : ليق
 روز دهاش يف هنع هللا يضر باطخلا نب رمع بتك و “ بلكلاك هناسل اعلاد ثعبي

 يفو ى هنجس لاطيو هب فاطيو هسأر قلحيو ى ةدلج نيعبرأ هودلنجا نأ

 لاق « سلاجملا يف هب فاطي الو مامإلا هارب ام ردقب برضي : كلام « ةنودم ه
 ص فلتأ ام مرغي ىتح هل ةبوت الو . ها مظعألا دجسملا سلاج ديرب : مساقلا نا

 هيلع دهش نمو “ فالخ اهيف هنم لحلا يفو ى اهدربلف روزلا ىلع ةوشر ذخأ نإ و

 نم وأ نيدهاشلا لام نم ضوعلا ذخأ يف رسع هنإ : ليقف ى هب ملع دقو روز

 هن خأ ىلع ردق نإ اذهو ى امهيف تبثو هنم ذخآلا يف فالخ الو ى هل دوهشملا

 هنأ وأ اثالث هتجوز قلط هنأ لجر ىلع روزلا ةداهش نالجر دّسمت نإو ى ارس

 دهش نم اذك و ى اهجوزتي نأ امهدحأل زجي مل اهتداهشب ىضقف ةنالف هتيراج قتعأ
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 الو » : ىلاعت هلوقل لجرلا دي نم هلكأ هل لحي الف هب هل كحف اروز لامب لجرل

 لاومأ نم اقيرف اوك أتل ماكحلا ىلإ اهب اولادثتو لطابلاب مكنيب مكلاومأ اولكأت
 . )١' ي نوملعت متنأو مثإلاب سانلا

 "رقأ مث امم مهب كحف دوهش وأ نيدهاش عم روزب دهش نم : بوبحم نبا لاق

 ك فصنلا نمض هعم رخأتو هب كح نإو > هريغب كلا مال هملع نامض ال۔ؤ هلعفب

 لالهلاب دهش نمو “ لعف اهنأل روزلا ةداهش يف ةيقتلا زوجت الو ى لكلا : ليقو

 وأ هتداهش أطخ هل ناب نمو « هريغلو هل اع"دَر ىري ام ردقب مامإلا هبآدأ اروز
 ء هب الإ ةبوت الو “ تام نإ هلع موكحملا ثراول مرفلا ه۔اعف كلا دمب هطلغ

 . تحص قحلا وذ هتلحأ نإ : ليقو

 ةداهش هدنع نمو ى رثكألا دنع درلاب الإ ةبوت الو ةدش روزلا ىلع يشترملا يفو

 رذع ال : لبقو ى نمأي ىتح رذع كلذ : ليقف ى هلام ىلع نإو هنم فاخي نم ىلع

 ناك نإ اذك و ى هيف زوجت ال ةيقتلاو لعفلا نم سيل هنأل لوألا ريتخاو ى هل
 اهيدوي ناك نإف ى هرضي نأ هملع دوهشملا ىلع دهاشلا فاخيو « ًآرئاج قحلا هل نم
 همزلو اهؤادا هل زاج رئاج ىلإ ادوب ناك نإو اهئادأ كرت يف رذعي الف لداع ىلإ
 هنمأ اذإف ، هل دوهشملا ىلع هنمأي مل اذإ ال : ليقو ى هلف لدع نإ و هيلعف راج نإف

 هل نيعمو هل الاد نكي مل اذإ هملعو كلذ هل ناك هنم ملعي ملو الطاب هيلع رهظي ملو

 رهظيو لدعلاب ماقي ثبحالإ ةداهشلا ءادأ هيلع الو ى هل سيل : ليقو ى هملظ ىلع

 . هظفحي هللاو « دهشي : لسىقو ى هماكحأ

 ١٨٨. :ة رقنلا ةروص ) ( ١
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 ربخيو دهشي وأ ؟ال وأ ملع اك اهب دهشي يلهف اهلمحت دعب اهبار نمو

 . لاوقأ ؟ اهب كحي الو ، طوحألا وهو ةييرلإ

 ىلع وأ ابر ىلع ابنأ بار مث ى اهلمحتي نأ لثم ( اهلمحت دعب اهبار نمو )
 دارملا نأ نم ماكحألا يشحم نع يتاي ام اضيأ كلذ ىلإ مضنيو ى ةهبش وأ مارح
 ء هدنع بيرم هلام نأ وأ ى هوجولا نم هجوب ضعبلا يف هددرتو ضعبلا قبقحت
 لهف ) « هقح ذخأ دق اهبحاص نأ وأ « ةلمامملاب ةدقعلا يف لخد دقف ةلماعملاو

 ولف “ ةداهشلا لمحت دعب هل تضرع ةضراع ةهبش كلذ نآل ( ملع اك اهب دهشي
 ( ال 'وا ) اهؤادأ هل زجي ىل لمحتلا لبق اهبار وأ هدعب وأ لمحتلا لبق كلذ نيبت

 دممتي الو ؟ بنتجت ةبيرلا نأل رمآلا نم غارفلا لبق ةيتآلا ةبيرلا لجأل اهب دهشي
 نإف ى ا١) 4 ملع هب كل سيل ام"فلقت ةالو ط : ىلاعت هللا لاق ى اهيف لوخدلا

 . هريغ دهشأ ةداهشلا بحاص ءاش

 ربخيو ) لمحتلا دعب تضرع امنإو ى ةبير الب لمحتلا ىحل ءادأ ( دهشي وأ )
 هنال مثأي ك احلا نكي مل ولو « مك احللو هسفنل احصنو هبايترا قحل ءادأ ( ةبيرلاب
 هنأل اهب كحلا عقي لوآلا لوقلا ىلعف ‘ ( طوحألا وهو ) ململاب كردي ال ايف رذمي
 ىلع ( و ) « اهيدؤيال هنآل اهب مكحلا عقي ال يناثلا ىلعو ى ةبيرلاب ربخي الو دهشي
 مالك يتأيو (لاوقأ ) ؟اهيف هبايتراب مك احلا ربخي هنآل اضيأ ( ؟اهب كي ال ) كلاثلا
 مارحلا يف قوقحلا مزلت باب : هلوق دنع هللا ءاش نإ كلذ ىلع ريخالا باتكلا يف

 ص ملعأ هللاو ءايركز يبأو فنصملا دارم وه هتركذ امب بيرلا ريسفتو « لوهجلا
 ققحت دهاشلا نأ دارأ هنأك ءايرك ز يبأ ىلع دمح خيشلا يشحملا لوق نم ىلوأ وهو

 ( ١ ) ة روس ١ رمإل ١ :ء ٣٦ .
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 هذهو ى هيف كوكشملا دئازلا كرتيو ققحت امب دهشيف دئازلا ف ددرتو ضعبلا

 اونقوي ملو نيدلا ضعب اونقيأ نإو : لاق ثيح « ناويدلا » يف اهزوج ةروصلا

 ةثالثلا لاوقألا لعلو ى هونقيأو كلذ نم مهل نيبت اب نودهشي مهنإف رخآ ضعبب
 باترا ول امأو ث ةروصلا هذه لثم يف ءايرك ز يبأ ينمي فنصملا اهركذ قلا
 . فالخ اهيف يرجي ال نأ يفبنيف ائيش اهنم ققحتي مل ثيحي هتداهش يف دهاشلا

 نأ دوهثلل زوجي الو : لاق ثيح اهزاوج مدعب « ناويدلا » يف مزج دقو

 ناك سنج يأ نم وأ نيدلا رادقم لك اشت نإو ى ةداهشلا اوذخأ اك الإ اودهشي

 لوقب نولغتشي الو نودهشي الف هذه هبشأ ام وأ لجألا لوط مهيلع لك اشت وأ

 ى مهل وقب نولغتشي ال مهنيب امف دوهشلا لوق كلذك و « رخآلا نود كلذ يف ممحلا

 نيدلا ضعبب اونقيأ نإو ى كلذ يف ضعبب مهضعبب يدتقي : لوقي نم مهنمو

 رهاظ لوقأ ‘ كلذ نم مهل نيبت اب نودهشي مهنإف رخآلا ضعبلا مهيلع لك اشتو
 امهادحإ “لضتة نأ » :ىلاعت هلوق يف يواضيبلا لاق يناثلا لوقلاىلع لدي نآرقلا

 تلض نإ امهادحإ نأ لجأل يأ ددملا رابتعا ةلع ىرخالا امهادحإ ركذتف
 رابتعا يف ةيآلا نأ "رهاظ مث « ملعأ هللاو خلا ىرخألا اهتركك ذ اهتيسن نأب ةداهشلا
 نحن ام ىلع ةيآلا لدت الف دحاو لجر ةلزنمب نيتأرملا نوك يف ينعأ ءاسنلا يف ددملا

 . دمحم خيشلا مالك ها ملعأ هللاو هيف

 ىتح دهشي نأ هل هرك هلوق يف كشي ال نم هركذو يسن نإ : « جاتلا » يفو
 نأ امأو ، ىدأ لبق هملع ام هيلإ عجرف هريغ هرك ذ نإ : تلق ى هسفنب ركذتي

 وأ هرادقم اوققحي ملو نيدك ىحي دوهشلا دهش اذإو ث الف هعبتيو لاق اجف هدلقي

 لوق هلو « كلامل لوق وهو ، ركنا فيلحت و ةداهشلا كلت ءاغلإ انبهذم ؤ هددع
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 ٠ ك هنم تلبق ‘ بات ش قفان وأ اهلمحتم دترا نإو

 ى ءيش يقب ام فلحيو هتمذ يف امب رقي نأ هيلع ىعدملا فلكي نأ وهو ى رخآ

 ى هيلع فلحيو هيلع هلام نيعي نأ يعدملا فلك فلحي ملو رقأ "وأ "رقي مل نإف
 تناك اذإ كلذو ى هقح لطب نيميلا نع عنتماو نيع وأ نييعتلا نم عنتما نإو

 ى نجس الو نييعتلاب فيلكت الف رادك نعمي تناك نإف ى ةمذلا ين امب ةبلاطملا

 : يمص املا لاق

 ادهش ,"ققحي بلاطي نمو
 نالوق هب هنع كلاف

 ركذت مل اهنأك اهؤاغلإ

 ا"رةي نأ بولطملا مزلي وأ

 ابنجت نإو هنيمي دمب
 انيسعتلا هبلطي نم فلك

 فرعأ تسل :لاقو ىبأ نإو

 اذإ نييعت بولطملا ىلع امو

 اددعلا كاذ دنع ققحي ملو

 ناينبم كلذ يف كلل

 ركنا نيمي ىوعدلا عفدتو

 ا"رقأ هب ام يدوي مش

 ىبأ افلح ولو ه_ا انىمت

 انيميلا لمع نإ هل وهو
 فرعألا كاذو هقح لطب

 اذكه كلم لصأ يف اودهش ام

 بات مث قفان وأ ) ى اهلمحت دمب ( اهلمحتم دترا نإو ) ى هردق اونيمي مل يأ
 نإ امأو ص اهرمأل كحلا دقعني ملو اهادأ وأ بات ىتح اهدؤي مل نإ ( هنم تلبق
 تلطب دق اهنأل بات نإ كلذ دعب هنع لبقت الف هدادترا وأ هقافنل تدرف اهادأ
 اذك و ى بهذملا يف فالخلاو طقف هتدر وأ هقافنل تدر نإ لبقت : ليقو ى درلا

 : لاق ذإ “ يطانرفلا اقلطم عنملا ىلعو ى ةيكلاملا دنع

 يلج ضقمل هرابتعا مم لمحتلا ال ءادآلا نمزو
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 هجو ىلع هل هبهو وأ نيعم هلام نم ًامولعم عاب هنأ دحأل رقأ نمو

 دحج نإ رقملا ىلع هب هل دهش هعم رارقإلا زاج

 رهظت اهتدئاف نأ وهو “ كلذ يضتقي رهاظ هجول ءادآلا لاح ربتعي هنأ ينعي
 نمم لبقتف “لمحتلا نامز ءادألا نامز ربتعاف 4 مدملاك يهف دؤت مل نإف ‘ ءادألاب

 ثدح نإف ى اهادأف قتعأ وأ غلبو اهلمحت غلب وأ بات مث دترا وأ قفانف اهلمحت

 مل عنامل هتداهش تدر نم لك : ةيكلاملا ضعب لاقو ى زاج اها"دأف لازو عنام

 ايتف اهدر نأل «عناملا لاز اذإ تدر ولو لبقت : مهضعب لاقو هلاوز دنع لبقت

 امب ملعلا هل لحي ايف هتداهشب مكاحلا دهاشلا مالعإ وه ءادألاو “ كحال

 .هب دهش

 اذك تعب : لاق نأب ( هلام نم امولعم ) ائيش ( عاب هنا دحأل "رقأ نمو )
 هقدصأ وأ ( هل هبهو وأ نئيعم ) ناسنإل ةفصلاب وأ تبلاب عماسلا هملعي امم اذك و
 انث هذخأ وأ ةعفشلاب هذخأ وأ هراعأ وأ هاركأ وأ هنهر وأ ةمآلا ديسل وأةنالفل
 وحن وأ ملسلا يف هذخأ وأ هماسأ وأ هضرق ضبق وأهضرقأ وأ عاب امل انمث وأ ةعفشلل

 ء( هعم رارقإلا زاج هجو ىلع ) هب رارقإلا حصي امم اهريغو تالماعملا نم كلذ

 ركس وسدلفتلاو رجحلاوهاركإلاك رارقإلاهعم زوجي ال هجوىلع ال هجول تعنةلجلا

 ( هل ) دحأل رقأ نمو ى هلوق نم دحأ ىلإ دئاع رتتسملا ريمضلا ( دهش ) مونو
 : هلوق نم امولعم ىلإ دئاع ريمضلا ( هب ) مولعمل هلوق نم مولعم ىلإ دئاع ريمضلا

 مل ولو هب رقأ ام ( دحج نإ ) ‘ فاقلا رسكب « ( "رقملا ىلع ) امولعم عاب
 ص زوحلاو لوبقلا عرف كلذب رارقإلا نأل ،اهريغ وأ ةبهلا يف لوبقلاو زوحلا نبامي
 : لاق نم لوق ىلع ادجوي ملو زوحلاو لوبقلا ققحتي مل ولو لب ى هنم ناردابتيو

 وأ لبقي طقف هيلإ جرخملل رايخلا لب « هل رايخ ال هكلم نم كلذ جرخأ نم نإ
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 عئابلل دهشي نمث نم اذكب نالف نم مولعم ءارشب دحأل رقم اذكو

 { دحج نإ هيلع نمثلإب

 ضبقلاو لوبقلا تبثي تح كلذب مكحي ال هنأ ةتتس وبأ يشحملا رهظتساو ى درب

 الي مكح هضبقو هيلإ جرلا لوبق عم هكلم نم جارخإلاب رقأ نإو ‘ ضعب دنع

 اذك مل بهو هنأ هدب بتكو هدالوأل به و الحر نأ ةبرح عقو 1 لاكشإ

 اولبق مهنأو بهو هنأب هنم رارقإ كلذ نال اهم وزلب اومكحف اوضبق و هولبقو

 جرخ نمل دهش اذإ عنمت اهنأل عاب وأ بهو ام ىلع ءرملا ةداهش ليبق نم ال اوضبقو
 . هريغ ىلع هيلإ كلذ

 عئابلل دهشي نمت نم اذكب نالف نم مولعم ) ءيش ( ءارثب دحأل رقم اذكو)
 دهش هنال عامسلا ةداهش نم كلذو «هب ترقأ ام "رقملا كلذ ( دحج نإ هيلع نمثلاب

 رمألا توبثب فرتعا كلذ يف ءاوسو ، ةزئاج يهو دهشتسي ملو ةداهشلل عدي ملو
 كدرب وأ لبقنل هل دوهشلا ربحم ةروصلا هذه يفف“ هىناج نم هتوشب وأ نيبناجلا نم

 رمأب يفتخي ماسقأ يهو « اهيلع مالكلا مدقت دقو ءافتخاب امإ عامسلا ةداهشو

 ص روضحو روهظب امإو « هنم رمأ الب هملعب وأ هنم ملع الب وأ هملعو هل دوهشملا

 ملعو “ اهب طلغ وأ اهيسنو قحلا وذ عامسلا ريغ ةداهشب وأ هتداهشب ملع اذإف

 زوجي الف ىاهب قحلا وذ غلبي مل وأ هداهشتسا ىلع قحلا وذ ردقي مل وأ كلذب دهاشلا
 ء ةعفنم يدنع نالفل نأ يضاقلل وأ هبئان وأ قحلا يذل لوقي لب تكسي نأ دهاشلل

 . ربخيف اهب ربخأ : لوقيف

 اهدؤي مل نإو « لطبت مل مدقي مل نإو اهئادأل اديهمت مدقي نأ يغبني اذكهو
 : للع هلوق يف دارملا وهو دوهشلا ريخ نوكي اهئادأبو هللا دنع فلت ام همزل

- ١٥٩ _ 



 ء «)١' اهنع اولأسي نأ لمق مهتداهشب نوأدبي نيذلا مه ءادهشلا ربخ كربخأ الأ »

 هل زوجي الف اهنع ةلأسملا ىلع رداق اهب ملاع رضاح لقاع غلابل ةداهش هدنع نم امأو
 ه اقافتا - ليق - امل لطبم مومذم كلذ نإف « دهشتسي نأ لبق دهشي نأ
 بذكلا اوشفي مث مهنولي نيذلا مث ينرق سانلا ربخ » : قلع هلوق يف دارملا وهو

 ريسفتو ى نيثيدحلا نيب ةافانم الف ى 'آ) « دهشتسي نأ لبق دهشي لجرلا نأ ىقح

 ىنعم : لبقو “ يعفاشلا باحصأ و كلام لاق هبو ى انبهذم وه كلذب نيثيدحلا

 فقولاو قتعلاو قالطلاب دهشي نأ دهشتسي نأ لبق دهشي نم دوهشلا ريخ
 كلذعفر هملع بجي هنإف “ ةبسحلا ةداهش نم كلذ وحنو دودحلاو ةماملا اياصولا و

 : ىلامت للا لاق ى هبار وأ كلذ فلاخي ام ىأر اذإ مامإلا وأ يضاقلا ىلإ
 ال اهبلط دعب ةداهشلا ءادأ يف ةغلابملا هانعم : ليقو ى ي هلل ةداهشلا اوميقأو »

 ىنعم : ليقو 0 فقوت الب هبقع يأ لاؤسلا لبق يطعي داوجلا : لاقي اك ك هلبق
 : ليقو “روزلاب دهشي هنأ دهشتسي نأ لبق دهشي نم هيف.مذ يذلا رخآلا ثيدحلا

 ةداهشلا ءادأ يغبنيو ‘ فيعض وهو “ فقوت الب رانلاب وأ ةنجلاب سانلل دهشي نم
 نع جورخو ضرفلل ءادأ هنأل بلط الب هل زاج وأ اهئادأ ىلإ بلط اذإ الجاع

 هل يغبنيف فوقوم وأ دجسم وأ نونجم وأ متيل ةداهش هدنع نمو “ لبق هتدهع

 اذإف « دجسملل وأ نونجملا وأ ميتيلا نالفل ةداهش يدنع : لوقيو مكاحلا لصي نأ

 . هدنع امب دهش « كلذ لق : مكاحلا هل لاق

 دهشتسي نأ لبق هللا قحل دهش نمو هل بستحملاو هليكوو متيلا يصو كلذك و

 . نابح نيا هاور )١(

 ٠ دواد وأ هاور ( ٢)
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 مث اهب هبهو وأ هل هعاب مم دوهش ةرضحب دحأ نم الصأ ىرتشا نمو

 هنم ءيثلا لصأ يذلا لوألا عئابلا هضراع مث ‘ اضيأ اهب هيلإ عجر

 ء هتبه وأ وه هعيبب مث 2 اذه نم ءارشلاب هل هنأب دوهشلا ربخأ

 نم ةبحلاب وأ .ث رخآلا علنابلا نم ءارشلاب هل هنا نودهشي مث

 ‘ به ١ ول |

 يبأ لوق وهو ى دبعلل قح اهنإ : لبقف هوحن وأ قتعب تناك نإو ى هتداهش تلبق
 . اهب ضري ل وأ اهبلطي مل وأ دبعلل قح اهيف ناك ولو لبقتو هلل : ليقو ى ةفينح
 دهشتسا نإ الإ ص ةداهشب سبل عمسلا : مهضعب لاقو : « ناوبدلا » يق اولاق

 . ھا كلذ ىلع

 ةرضحب ) هنم هيلإ جرخ وأ ( دحأ نم ) اضرع وأ ( الصأ ىرتشا نمو )

 دوهشلاةرضحب يأ ( اهب ) ام هجوب هيلإ هجرخأ وأ هل ( هبهو وأ هل هعاب مث دوهش
 ءيشلا لصأ يذلا لوألا عنابلا هضراع مث ) ام هجوب ( اضيا اهب اهيلإ عجر مث )
 دوهشلاو ام هجوب لوألا جرلا وأ هنم ءيشلا لصأ يذلا لوآلا بهاولا وأ ( هنم

 نم ) امهوبغ وأ ةبهلاب وأ ( ءارشلاب هل ناب دوهشلا ربخا ) ةدحاو هلك كلذ يف
 عنابلا نم ءارشلاب هل هنأ نودهشي مث ) كلذ ريغ وأ ( هتبه وأ وه هعيبب مث اذه

 جرخلا نم وأ ( بهاولا نم ةبهلاب وأ ) ةطساو اهنيبو آضيأ لوآلا وه ( رخآلا

 . ام هجوب

 هل هعيبيف هيرتشيف هل هعيبي نأ لثم قفتي ل وأ جارخإلا عون قفتا ءاوسو
 رثكأ امهنيب هلوادت ددعت نإ اذك و « هل همهب مث هل هبهيف هل هعيبي نأ لثمو ى اضيأ
 مهنأ لصاحلاو « ةعقاولا تالمامملل مهوي دق امو “ ةهبشلل عطق كلذو « كلذ نم
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 عئابلا هضراع نإ ًاضيأ هيف .دعق قابلاب معنأف ىرتشا ام ضعب قحتسا نإو

 عاب نمو « يتابلاب معنأو هضعب قحتساف ءارشلاب هل هنأ اوربخيو ، هيف

 اهضعب وأ نيرخآلا ريغ دوهشب ةلماعم لك تناك نإ اذك و “ ناك ام لكب نوربخ

 نإ هب دهش امب ةلماعم لك دوهش ربخرف اهدوهش مهتفلاخ اهضعبو اهدوهش تدحتا
 نال كلذو ى رابخإ مهنم كلذف رثكأ ناك نإو ، ةدحاو ةلماعم هب ربخي ام ناك
 لوق يف ةلعلا وه اذهو ى ةدحاو ةداهش الإ دحاو ءيش يف نودهشي ال دوهشلا

 ددمتل نودهشي الو نوربخي يأ ى دوهشلا دهش لقي مل ذإ دوهشلا ربخأ : فنصلا

 . ةفلتخم تاداهش نوعمجي ال مهو هب ربحلا

 ضعب )قحتساف هجوب هكلمتو ائيش ناسنإ ىرتشا نإو يأ ( قحتسا ناو )
 هنع هلزب مل يأ ( ىقابلاب ) هل هقحتسم ( معناف ) هكلمت ام ضعب وأ ( ىرتشا ام
 [هعنتم لمج وأ يقابلا كل معن :هل لاق يأ لوعفم ءانبلاب وه وأ ، هقحتسي مل نأب

 ىضملب قحتسملا قاقحتسا لطبي مل يأ ‘ يرتشملا وه يذلا لعافلل ءانبلاب وأ هب

 هنأ ىنعمب وأ ، يقابلا يل معن : لاق هنأكف هاوس هل تبثي مل ذإ يقابلاب يضرو هيلع

 نمثلاب ناك نإ نمثلا نم هطسق عم قحتسي مل امب يضر لب اهلك ةدقعلا لطبي مل
 دعق ) قحتسي ام يذلا ضعبلاب نكل ءارشلاب تيضر معن : هعئابل لاق هنأكف
 نإ : لاق نم هلوق كلذو ع اهلبق ةلأسملا ىف دعق اك ( اضيأ ) يقابلا يف يأ ( هيف

 ةلدا۔هلا ةنيبلاب الإ هدي نم جرخم الف زوجي ايف حصت زوجي ال ام ىلع ةلمتشملا ةدقملا

 هضراع نإ ) دومقلا ظفل اهلبق ةلأسملا يف ركذي ملولو هبلع نيمي الف تمدع نإف

 . يقابلا يف يأ ( هيف ) هكلم نم هل جرحلا وأ ( عئابلا

 هضعب قحتساف ) اذكب وأ ( ءارشلاب هل ) هلك ءيشلا يأ ) هنأ اوربخمو (

 عاب نمو ) ةفلتخ تاداهش نوعمجي ال دوهشلا نأل رابخإلاب ربع ( ىقابلاب معنأو
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 هضراع نإ كلذب هل دهشي الف { هل بهو وأ هارتشا لصأ ضعب

 ضراع نإ اذكو ث لصألا يف اهيف ةيزجتلا عانتمال هيف عئابلا
 ةيمستلا كلت يف هل بوهوملا وأ ريخألا يرتشملا لوألا عنابلا
 ٠ ٠ ٠ . » هل دهشي ال

 هكلمت وأ ( هل بهو وأ ) لصأل تعن ( هارتشا ) هجوب هجرخأ وأ ( لصأ ضعب
 وأبهاولا وأ ( عئابلا هضراع نإ ) هل هنأ يقابلا ( كلذب هل دهشي الف ) ام هجوب

 يأ( اهيف ةيزجتلا عانتمال ) هضعب وأ هلك ءيشلا يف يأ ( هيف ) ام هجوب جرهلا
 لوألا هب قلعتي مل ابب قلعتم ( لصألا يف ) ةيزجتلاب وأ عانتماب قلعتم ةداهشلا يف
 الف ال "وأ هل هلك ءيشلاب اودهش مهنأ كلذو ى يف رورجم نم لاح فوذحمب وأ

 نم جرخ دق هضعب نأل لكلاب الو « ةيزجت اذه نآل عيبلا دعب يقابلاب هل اودهشي
 نال هجوب هجرخأ وأ هضعب عاب مث اذكب هل هلك ناك هنأب نودهشي الو هكلم
 امنإو ةيزجت ريغ ريخآلا اذه نأ حضاولاو ى ةفلتخم تاداهش نوعمجي ال دوهشلا
 ركذ نودب ةبهلا وأ لوآلا عيبلاب اودهشي نأ مهل و « طقف يقابلاب اوربخي نأ يه

 مهلو ادعاصف ناتداهشلا مالكلا اذه لثم يف تاداهشلاب يدارمو « كلذ دعب ام

 مهمزل لب ، ةداهش ال ارابخإ كلذ نوكيف ابلا هل نأب وأ هلك كلذب اوربخي نأ
 ى ضورملا يف ةداهشلا ةئزجت زوجتو « لاملا هبشأ ام اذك و “لا!ا عيضي الئل كلذ

 . لوصألا يف اضيأ اهزاوجي : ليقو

 جرخملاوأ ( هل بوهوملا وأ ريخألا يرتشملا لوألا عئابلا ضراع نا اذكو )
 يريغل يه وأ عيبلا يف لخدت م : لاق ( ةيمستلا كلت يف ) ام هجوب هضعب هيلإ
 ءالؤه نم ريخألل دوهشلا دهشي ال يأ لومفمل ءانبلاب ( هل دهشي ال ) كلذ وحن وأ
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 . هملع هل دهش رخآلا عئابلا هضراع نإو

 تاداهش نوعمجي الو لكلا ىلع لوألل لب ضعلا ىلع هل ةداهشلا اوذخأي مهنأل
 . كلذب نوربخي مهنكلو

 عئابلا) ضعبلا هيلإ جرخأ نمم هوحن وأ ريخآلا يرتشملا يأ ( هضراع ناو )
 بوهوملا وأ رخآلا يرتشملل يأ ( هل دهش ) هجوب جرحلا وأ بهاولا وأ ( رخآلا

 سيل هنأل جرخلا وأ بهاولا وأ رخآلا عئابلا ىلع يأ ( هيلع ) هوحن وأ رخآلا هل
 هضعب وأ ريخألل هلك ءيشلا جرخأ كلذ يف ءاوسو ةفلتخم تاداهش عمج كلذ يف
 ريخألا مكح هيلي نم عم دحاو لك مكحو « كلذ نم رثكأ لوادتلا ناك نإ اذك و
 . ملعأ هللاو 2 هلبق يذلا عم

 ةدئاف

 تالا سل ا يف

 نإ الإ ءيش لجرلا اذهل نكي مل هجوأ ةعبرأ يف الإ زوجت ال رتاهتلا ةداهش
 يف لخدت مل ةرجشلا هذه الإ نانجلا اذه لاجرلا ءالؤه مسقو ى ملعن مل ام ناك

 ك هب هربخ ملو بسع هيفو ءيشلا اذه لجرلا اذهل لجرلا اذه عابو 0 عيبلا

 . ملعأ هللاو



 باب

 هل ىضقف ، دوهش ةرضحب زئاج رانيد ةيام رخآ ىلع هل نم
 > خسن ١ وأ ءاضقلا “وحتساف ‘ هريغ وأ لصأ اهيف

 باب

 اضيأ ةداهشلا ي

 ؟ كلذ وحن وأ ضراعل ىدؤت لهو ىزجحت له

 ريناندلا ريغو رثكأ وأ لقأ وأ ( رانيد ةيام رخآ ) ناسنإ ( ىلع هل نم )
 (دوهش) ةرضح يف يأ ( ةرضحب ) عيبو فلسك ( زئاج ) هجو ( ب ) كلذك
 تعدأ وأ نيدلا هيلع نم مهل رقأ نكل مهنم ةرضح الب وأ ى ةداهشلل نيلمحتم

 وأ مهتداهشب ( هريغ وأ الصأ ) آلثم رانيدلا ةياملا يف يأ ( اهيف هل ىضقف ) مهيف

 (خمفنا وا) لطبف يضقملا ءيشلا يأ ( ءاضقلا قحتساف ) ءاضقلاب مهنم ملع ىلع

 نيدلا هلزنم دنع الوهجم يضقملا ءيشلا نوكي نأ لثم “ رمآلا لوأ نم دقعني م وأ

 نأ ىلإ فقوتمو “ لوق يف اضيأ خسف هنإف امهدحأ دنع وأ خسف هنإف هيلع نمو

 كلذممجيو هملع لبق فلت نإ اذك و ى لطب هلطبأف هملع اذإف“هلطبىف رخآلا هملعي
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 وأ "اىكم هملع هل ناك نإ و ء ءاضقلا داسفل ةياملاب هل اود ہش

 ىتح يابلا اوعدو هضعبب يل اودهشإ : مهل لاقف ص نيدب "نوزوم
 ه نالوق ، اهوذخأ اك الإ ؟ ال وأ هل نودهشي لبف ى هيلإ مكوعدأ

 { "رم امك ى لصألا يف عنتميو

 تامرحلا نم اهوحن وأ ارمخ هل يضقب نأ لثمو ى هلصأ نم ًآدقعنم سيل هنأ هلك

 . عقي مل هنأكف ( ءاضقلا داسفل ) الثم ( ةياملاب هل اودهش ر

 يرجيو هليك وأ هنزو ربتعي سيل امو (نوزوم وأ ليكم هيلع هل ناك نإو)
 لاقف) نويدلا عاونأ نم ام ( نيأدب ) نامزلا اذه مهاردك نوزوملاو ليكملا ىرجم

 وأ كاجلا دنع ( هضعبب يل ) ةداهشلا اودأ يأ ( اودهشا ) دوهشلا يأ ( مهف

 رثك (يقابلا ) اوك رتا يأ ( اوعدو ) ضعبلا ىلع مكريغ دنع اهوعد وأ وأ يضاقلا
 'وأ ى هل يقابلا تكرت دق وأ ى هب ةداهشلا ىلإ يأ ( هيلإ كوعدأ ىتح ) لق وأ

 هبلط اك ضعبلا كلذب ( هل نودهشي لهف ) طقف ضعبلاب يل اودهشاف ى كلذ وحن
 ؛لايكملكبوني امبو “نزولاو ليكلا هتاذ يف نوزوملاو ليكملا ظابضنال مهنم

 نم كلذب ضري مل ولو دارفألا معت لكلاب ةداهشلا نأ عم ، نمثلا نم نازيم وأ

 مهنأل ( اهوذخأ اك ) لكلاب ( الإ ) هل نودهشي ( ال'وأ ) ملعي مل وأ قحلا هيلع
 ناك وأ « ىحلا هيلع نم كلذب ررضت امبر هنألو ، اضعب اضعب ال ةلمج اهوذخأ

 هيلع نم يضر ولو تذخأ اك اهئادأ يف قدصلا لك قدصلاف ركم هيف هيلع
 اذإ ىحلا ضعب جارختسا لثم يرورض عادل الإ يناثلا حصألا ( نالوق ) ؟ قحلا

 ضعبلاب ةداهشلا ءادأ (عنتميو) ءيشف ءيشب الإ قحلا هيلع نم ىلع ىوقي ال ناك

 نكت مل ءاوس نزو وأ ليك الب ض ورملا يفو « بابلا ليبق ( رم اك لصألا يف )
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 ابب دهشف } نيدهاشب ىتأف ى ريناند ةرشع دحأ ىلع ىعدا نمو

 تدرو ،نالوق ؟درت وأ اهيلع لبقت لهف ء ةسمخب رخآلاو امهدحأ

 ء رخآلا اهيلع داز نإ ًاقافتا

 ليكلا ةلماعملا نكت ملو « نزوي وأ لاكي امم تناك وأ ه لاكي وأ نزوي ام

 . نزولا وا

 ريناندلا ريغ وأ رثكأ وأ لقأ وأ ( ريناند ةرشع دحأ ىلع ىعدا نمو )
 " نودنكل رثكأ وأ لقأ وأ ( ةسمخ رخآلاو امهدحا اهب دهشف نأدهاشب ىتاف )

 اهقافتال الثم ةسخلا ىلع يأ ( اهيلع ) اهتداهش ( لبقت لهف ) هريغ هب دهش ام
 دحتت مل ذإ ىرخآلا ةسخخلا ىلعو اهيلع قفتملا ةسخلا ىلع ( درت وأ ) انمض اهيلع
 تدازو ى اهتنمضت ولو ى ةفلا ىلع ةداهشلا ريغ ةرشعلا ىلع ةداهشلا نأل ةداهشلا
 وهو « ةرشملا هب ام ريغ رخآ ءيش ةسخلا ةيام نأ ردابتي هنألو ىرخألا ةسهخلاب
 . ( نالوق ) ؟ يدنع ره اظلا

 ىلوألل ةصقان ريغ ىرخأ ةداهش امهدحأ داز مث ةسخلا ىلع اميمج ادهش ولف
 ةفخلا تتبث ةرشعب رخآ دهش و اهيلع اعيمج ادهش ولو ى ادحاو الوق ةسخلا تبثتل

 ( نإ اقافتا تدرو ) ةرشعلا ىلعو ةسخلا ىلع تحص عبار هعم دهش نإو ' طقف
 نأ لثم ( رخآلا اهيلع داز ) و امهدحأ اهب دهشف الثم ةرشع ىعدا دق ناك
 دازام عدي مل يعدملا نأل ةدايزلا نم كلذ ريغ وأ رشع دحأ وأ رشعةسمجي دهشي
 ص ىلوألا ةلأسملا فالخب ء يعدملا ةنيب تلطبف يعدملا ىوعد هتبذكف رخآلا هب

 تلطبويعدملااهاعدا دق ةدايز رخآلا دازو ى ةسفلا ىلع اوقفتا دق دهاشلاو هنإف

 . طقف ةدايزلا



 هل نأب كسمتسا اذإو : هيف اولاق ذإ « ناودلا ه مالك اهنمضت دق ةلملا هذهو

 فلأب دوهشلا دحأ دهش وأ مهرد ةيام سمحي دوهشلا دهشف مهرد فلأ اذه ىلع

 يبأ نب ملسم ةديبع يبأ نع يورو ى مهتداهش زوجت الف ةيام سمخ رخآلا و مهرد

 ةيام سمخ ىلع نيهجولا نيذه يف ةزئاج اهتداهش : لاق هنأ هنع هللا يضر ةميرك
 تلطب ةيام سمخب رخآلاو « فلأب مهدحأ دهشف ةيام سمخ ىعدا نإ و ى مهرد

 تفلاخ ةداهش لك اذك و « تلطب فلاب اودهش نإو ى رثكأب دهش نم ةداهش
 نانثا هقفاو اذإو ى مهرد ةيامب دوهشلا دهشف رانيد ةيام يعدي نأ لثم ىوعدلا
 لهجلا عيبب لاق وأ ‘ فلسلاب دوهشلا لاقو “عيبلاب كلذ لاق نإ اذك و ‘ تحص

 زوجت ال ةراجإلاب وأ قادصلاب وأ ةيلوتلاب وأ ةلاقإلاب وأ ةمألا عيبب دوهشلا لاقو
 . تلطب امم هافلاخ نإ و « يعدملا ىوعد فلاخ نم ةداهش

 وأ هناكم وأ دقعلا تقو وأ لجاآلاب وأ لجألاو لولحلاب فالتخإلا اذك و
 ةكسلا مسي ملو الثم ريناندلا ىعدا نإو “روهشملاب وأ ةزايحلاب وأ رارقإلاو لصألاب

 دوهشلا هركذي ملو هناكم وأ دقعلا تقو ركذ وأ ‘ سكملاب وأ دوهشلا اهامس و

 وأ دوهشلا نود اهفصوو الثم ةقان اذك ىعدا نإو ؛ نالوقف “ سكملاب وأ

 . تلطب سكملاب

 تإ لاملا هيلع رح وهف ةباتكلاب دوهشلا هل دهشف قتعلا دبعلا ىعدا نإ و
 ىتعلا ىلع اهتداهش تحص هب بتوك ايف نادهاشلا فلتخا نإ و ديسلا هبلط

 هنأ نادهاش دهشف افع ثراولا نأ ىناجلا ىعدا نإو ى لاملا نم هريغ ىلع تلطبو

 لاملا نم هيلع افع ايف افلتخا نإو ، لتقلا لطبو تزاج لاملا نم اذك ىلع افع
 هلتق :امهدحأ لاق نإ ةداهشلا تلطب و ى لاملا ىلع تلطب و هلتقي ال هنأ ىلع تحص
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 أطخ وأ ادمع وأ اذك وضع يف هبرض وأ اذكب وأ اذك ناكم وأ اذك تقو

 دهشو اذك تقو اذك عضوم يف هلتق هنأ نادهاشلا دهش نإو “ رخآلا هفلاخو
 ص هتنيب تلطبو لتقي هنإف ‘ اذك عضوم يف تقولا كلذ يف هنأ هل نارخآ

 هنأ رخآلاو هنع افع هنأ امهدحأ دهش نإو « هنع لتقلا طقس : بوبأ وبأ لاقو

 . لاملا ىلع ال وفعلا ىلع تحص لاملا نم اذك هيطعي نأ ىلع هنع افع

 نم اهيناعمو اهظافلأ تقفتا نإ الإ ةداهشلاب كحم ال : ليق : « رثألا » يفو
 ء اهظافلأ تفلتخا ولو اهب كحلا تبث اهيناعم تقفتا نإ : ليقو ى نيدهاشلا

 هيف هبلع زارحإ ال ام وأ هزرحأو اديز هلزنم ىطعأ هنأ لجر هبلع دهش نمف
 نإ الإ ى ال : ليقو ى راتخا وهو : لبق “ تقفتا دقف هب هل رقأ هنأ رخآ دهشو

 ايمجع رخآلاو ايبرع امهدحأ ناك ول هنأ راتخا ىلع لديو ى اظافلأ تقفتا

 ةيدأت ظافلألا نم بولطملا نألو « زاجل هب دهش ام ىلع نالدع هظفل نع رمف

 ظافلألا نيب قرفلا يدنعو . ها تايملاب رخآو ةافولاب دحأ دهش ول اك يناعملا
 وحنو قدصاملا قفتا ولو « ءاوس نوكت الف ةفدارتملا ريغو “ءاوس يهف ةفدارتملا

 ديزل رقأ :لاق اذإ ‘ ةقفتم يهف هتلزنمب هنكل افدارتم نكي مل ولو ةيفوتلاو توملا

 « ال .: ليقو ص فلأب ديز هل عاب وأ قح يف اهايإ هاضق : رخآلا لاقو ‘ فلاب

 : ليقو “ تفلتخا دقف عاب وأ هل "رقأ : رخآلا لاقو ى زرحأف هاطعأ :لاق نإو

 تتبث : ليقف “ لجأ ىلإ ال رخآلاو نيعم لجأل فلاب امهدحأ دهش نإو تقفتا
 امهدحأ وأ اهقفاوي مل وهو ةيامب رخآلاو نيسمخب هل امهدحأ دهش نإو ى رخآلل هل

 هل ءيش ال : لبقو “ نوسجخلا هل ليقف ى كحال نعذأ نكلو ى فلاخ ام الو

 ىلع رخآل دهشو حرجلاب ةنيامملا ىلع دهش نإو ى ىنعملا ةدايز عم ظفللا فالتخال
 يف تقفتا : ليقو “ تفلتخا : ليقو “ تقفتا : بوبحم نا لاقف س رارقإلا
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 اهنم لك : الوقي نأك ث اهصقن نم اهلوق اعزن م ريناندلاب اودهش نإو
 ء كلذ اهرضي م ، نزولا يف اذك صقان ابہنم اذك وأ

 ىلع ادهش نإو ى ةرهشلا دهاش ىلع مدقم ةنياعملا دهاش و “ صاصقلا يف ال ةيدلا

 دهش نإو “قادصلا ىلع تزاج ورمع اهوخأ اهجوز : امهدحأ لاق نكل قادصلا

 دقف دبملا ديس توم دعب ةداهشلا تناك نإف ى ريبدتلاب رخآلاو قاتعإلاب امهدحأ

 وأ ةقدصلاب رخآلاو ةيطملاب دهش نإو « ربدم هنإ : لقف ى هلبق وأ تقفتا

 ليق اهبف ةيطع كلذ لكو ى زاج رارقإلاو ةيطعلاب رخآلاو رارقإلاب امهدحأ
 رخآلا و ةيراجلل ءطولاب رارقإلاب امهدحأ ادهش نإ و٬ةيصولاب رخآلاو اهب دهش نإ ال
 . ةقفتمف هدلوب رارقإلاب

 الب اهب ةداهشلاو صقن رك ذ الب مهاردلاك اهريغ وأ ( ريناندلاب اودهش نإو )

 لاصتا ريغب ( اعزن مث) حيرصتلاب ناصقنلل ةيفان اهنأكف لايكلا ديفت صقن ركذ
 فاضملاو ى ءادتبالل « نم » ف “ ( اهصقن ) يفن ( نم ايوق ) لوألا ايهمالك

 لوألا اهلوق اعزن يأ فاضم ردقي الف ليلعتلل اهنوك زوجيو « تيأر اك ردقم
 ناكسإو فلألا زمهب ( "ناك ) اهصقن لجأل لايكلل ةديفملا اهب ةداهشلا وه يذلا

 ( اهنم ) رانيد لك يأ ( لك ) ى ريناند ةرشع نالفل نالف ىلع ( الوقي ) نونلا
 وأ رانيد يأ ( اذك وأ ) “ ةيمست سيل امم اهريغ وأ نزولا يف ةبح اذك صقان

 م نزولا يف ) اهريغ وأ ةبح ( اذك صقان اهنم ) رثكأ وأ ةثالث وأ نا رانيد
 مكاحلا مكحي امنإو ى اهب كحلا لبق عقو ولو عزنلا ( كلذ ) ةداهشلا يأ ( اهرضي

 يدنع كلذ نوكي امنإو ى ةيمست وأ درفب عقي م هنأل عزنلا يغليو لوآلا ايههلوقب

 مكاحلا كحي امنإف اطوبضم ادودحم ناك نإ وءاطوبضم ادودحم صقنلا نكي م اذإ

 . مهردلا نمث سدس ةبحلاب دارأ اذإ اك عزنلاب
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 وأ ادح ١ و ال ١ : ال وه نأكو { هنم ةيمست وأ دحا و نم هاعزن نإو

 . هيلع دوهشملا ىلع ريناندلاب مكحي مل ام اهرض هفصن

 دح ىلع رثكأ وأ ةئالث وأ نرانيد نم وأ (دحاو) رانيد ( نم هاعزن ناو )

 هملع : الوقي ناك ادعاصف دحاو نم ثلثو فصنك ( هنم ةيمست وأ ) ى ةرم ام

 ( الوقي ناكو ) ةمست لب ةرشع هل هملع سيل كلذ دعب الوقيو « ريناند ةرشع هل

 اذه ( اهرض هفصن وأ ادحاو الإ ) ةرشع هيلع هل لب : الوقي مث ةرشع هيلع هل

 لطبي نأ حضاولاو ى ةيناثلاب مكحيف ةيناثلاب اهضقنل ىلوآلا اهتداهش لطبتف عزنلا
 ةلماك ( ريناندلاب كحي مل ام ) مالكلا يف ءانثتسالا نايرجل ءانثتسالاب كحيو لامكلا

 دهاشلا لوق لوبقب انموق لاقو ٠ ( هيلع دوهشملا ىلع ) اهددعو اهسفنأ 1

 كحلا لبق اقباس ةلادعلا يف ازربم ناك نإكلذ ريغب دهش امدعب صقنلا وأ ةدايزلاب

 هدعب وأ سلجملا يف ركذي مث نيثالثب دهشي نأ كلذ لاثم و « فالخف هدمب امأو

 : يطانرغلا لاق ى نوسمخ وه امنإ

 ةلادملا يف زربي نمل الإ ةدايزلاو ناصقنلا عنتماو

 ينأ مهوتأ وأ اذك ةملك تركذ : دهش نأ دمب لاق اذإو :« جاتلا ه يفو

 ؛ هب مكحي مل ام لوبقم هنإف صقن وأ داز امف ى آرارم اهصقني وأ اهديزبف اهتدز

 . ها هب دهش ام رخآب مكحيو

 هنايطمي اداز ام مرغ اهمزلو مكحلا ىضم عزنلا عقو مث عزنلا لبق اهب كح نإو
 كحي نأ لبق اهتداهش نع نادهاشلا عجر اذإ : « ناويدلا » يفو ؛ هيلع دوهشملا
 انطلغ : الاق نإو ى اهب اهيف مكحي ال : ليقو ى قالطلاو قتعلا الإ “ تلطب مك اجلا

 مكحلا دمب كلذ الاق نإو « مكحي م ام يهب لغتشا اذك انيلع لك اشت وأ انيسن وأ
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 ادهش ام ضعب نع عوجرلا اذك و ى ةبير اذه نأل مكحي ال : ليقو « اهب لفتشي م
 اذإو كاهب كحي الف مهتداهش بارقسا نإ اذك و كلذ دعب كحي الف كحلا لبق هملع

 > هلك هنمض كلا دمب امهدحأ عجر نإو > هب اودهش ام اونمض كحلا دعب اوعحر

 : نلع لاق > لهحم ولو راح اذإ نمضبو > 1 الا نمضي الو ك هفصن : لىقو

 يضر اذإ يضارلل ”ليوو عناملل "ليوو ") « روجلاب كح اذإ يضاقلل "ليو »

 اذك و ى هيلع كحي الو ى هللا نيبو هنيب ابف نمض روجلاب 1 احلا كح اذإو ى روجلاب
 مكجلاىلع ةوشرلا ذخآو ص تدتفا وأ قادصلا هل تكرت ىتح زشانلاو روزلا دهاش

 بسع ىلع ذخألاو ءانفلاو حاونلاو ةناهكلاو ىنزلاك مرحم لمف وأ ةداهشلا وأ

 وأ نيك رسملا وأ نيناجملا وأ لافطألا وأ ديبملاب كح اذإ مكاحلا نمضيو « لحفلا
 نوك رملاو ءاسنلا نامضلا مزلو ‘ لافطألا يف نمض دمعتي مل نإو ى ادمعتم ءاسنلا

 مكح اذإو ى نمضي ال نونجملاب كح نإ : ليقو 4 هتبقر لباقي ايف دبعلا ديسو
 : يطانرغلا لاق ى نماض وهف يعدملا نيميو دهاشب

 رذتعب ل نإو ضع ل كحلا ام رعتعا هلوبق اهنع عجارو

 افلتأ دق اهب امل همرغ يف افلتخاو الف مكحلا ىضم نإو

 مل وأ هريغ وأ نايسنب رذتعا اهب كحي الف مكحلا لبق عجري نأ امإ كلذو

 لاملا يف يفوتسي : لبقف « ءافيتسالا لبقو مكحلا دعب عجري نأ امإو « رذتعي

 لاملاو ةيدلا نامرفيف ءافتسالا دعب امأو 2 مدلا يف يفوتسي ال : ليقو ى مدلاو

 هدمع تبث نإف « نوشجاملا نبا دنع ال ى بهشأ و ةيكلاملا نم مساقلا نبا دنع

 ٠ يئ اسنلا دا ور ) \ (
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 تناك نإو { طقف امهرضحمب اهب اودهش سان دنع نينثال تناك نإو

 { طقف امهدحأ ىلع هل امب نودهشي الف ددعتم ىلع دحاول مهدنع

 لاملا مرغ يفف بذكلا دممتي مل نإو ى بهشأل صاصقلاو مساقلا نبا دنع ةيدلاف
 . نوشجاملا نبا دنع ال بهشأو مساقلا نبا دنع نالوق ةيدلاو

 يأ ( اهب اودهش سان دنع ) رثكأل وأ ( نينثال ) ةداهش ( تناك نإو )
 رثكأل تناك نإ اضيأ مهلك مهرضحمبو نينثال تناك ذإ ( امهرضحمب )اهودأ

 الئل رضحي مل نم يضر ولو لكلل قحلا نأل ضعب نود ضعب رضحمب ال ( طقف )

 اذإ كلذ امنإو ى زاجل لكلا يضر ولف « قحلا هيلع نم ىلع ركم وأ ةرضم عقت
 ادعاصف دحاو اهلمحتل مهاعد نإ امأو ع قحلا باحصأ ةداهشلا لمحتل مهاعد

 اهلمحتل مهاعد نم ةرضحب اهودؤي نأ مهلف الثم نالفو نالفلو هل قحلا نأ "رقأو

 ى كلذب هلك ذخؤي قحلا نأل كلذ يف هئزجت الو « مهلك اهباحصأ رضحي مل ولو

 تأ مهل زاجأ ةداهشلا يف يَزجتلا زاجأ نمو ى اهلمحت ىلإ يعادلا ديب نوكيو

 ىحلا هل نم ضعب باغ نإ و ى اهلمحتل مهلك مهوعد ولو طقف ضعب رضحمب اهودؤب
 . دعب ايف اذك و ى رضح نمل اهءادأ زاجأ مهضارعإ دعبو ث مك احلا مهيلع جتحا

 نينثا وأ ( دحاول ) نينثا نيدهاش دنع وأ ( مهدنع ) ةداهش ( تناك نإو )
 ىنعملا وأ ى ةيهانلا ىنعم ىف ةيفا ال ( نودهشي الف ددعتم ىلع ) رثكأ وأ

 ىلع ) رثكأل وأ نيننثإل امب اذك و ص دحاولل امب يأ ( هلامم ) اودهشي نأ زوجيال
 روضح الب رثكأ وأ نينثا ىلع الو ص نينثا ناك نإ ددعتملا دحأ يأ ( امهدحأ

 ةنامألاك يهو ، لكلا ىلع لب طقف ضعبلا ىلع اهولمحتي م مهنأل ( طقف ) يقابلا

 تإ الإ يقابلا ةرضح الب هيلع ىدؤت نم كلذب ررضتي الئلو ى تلمحت اك دؤتلف
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 يعدملا تأ دوهشب نيدب نوزوم وأ ليكم رخآ ىلع هل نمو

 2 مهيقاب اهب هذخأيو هتثرو ضعبل مهتداهش تزاج

 لكلا ضبق دعب اضيأ بئاغلا ىلع ضبقلا ىلإ ركم نكي مل نإ زوجي هنإف ى يضر
 هففف طقف هبوني ام هنم ذخؤبىل ضمب ىلع ىدؤت امنإ ناك نإو ى رضاحلا نع

 ىلع « نزولاو لمكلإا ناك اذإ نوزوملاو ليكملا يف الإ زوجي الف « اضيأ ةيزجتلا

 . اهيف ةيزجتلا زيجم لوق

 هك رت وأ ضعب يقبو نيدلا ضعب لاملا بحاص ذخأ نإ : « ناويدلا » يفو

 اهنم دحاول اودهشي نأ اودارأف نيلجرل نيدلا لصأ ناك وأ هنم هأربأ وأ هل
 هىلع امب امهدحأ ىلع اودهشي نأ اودارأ و نيلجر ىلع نيدلا لصأ ناك وأ ى هبيصنب
 زوجي ال : لبقو ى اهلك هوجولا هذه يف اودهشي نأ دوهشلل زئاجف هبحاص نود
 ريناندلا نم يرجي امو « كلذب ملع نإ مهتداهش مكاحلا ز"وجي الو اودهشي نأ مهل
 . نزولاب ايف زوجت اك ةداهشلا يف ةيرجتلا هيف تزاج نزو الب مهاردلا و

 عاونأ نم عون قيرط ىلع يأ ( ننيدب نوزوم وا ليكم رخآ ىلع هل نمو )
 دوهشب ) نيدلا قيرط نم وأ نيدلا قيرط يف يأ « نم وأ يف ىنعمب ءابلا وأ نيدلا
 ةلأسملا ق دوهشلاب يتأيف ةداهشلاب بلاطف يعدي نأ نكم نم يأ ) يعدملا تايف

 تيملا يعدملل هنأو هلك نيدلا اوركذي نأب ( هتثرو ضعبل مهتداهش تزاج )
 مكحيف هبانم ةيمك ملعي وأ الامجإ هنم هبوني امب ثراولا اذهل مك املا مكحيف ثوروملا
 ىحلا هيلع يذلا رخآلا كلذ نوقابلا ذخأي يأ ( مهيقاي اهب هذخأيو ) هب هل
 الب مهبانم مهيطعي نأ اهب موكحملا ةثرولا ضمبل ةادؤملا ةداهشلا كلت ةطساوب
 لك ناكف تام قحلا بحاص نأل فالخ الب انه ةيزجتلا تزاجو « مكحلل ةداعإ
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 مهضعب ىلع نيدلا برل اودهش ةثرو كرتو هيلع ىعدملا تام نإو

 ريغ وأ ناويح وأ لصأ ىلع مهدنع تناك نإو ص مهعيمج اهب مرغو

 2 ةثرولا رضحي ىتح نودهثي الف ‘ تامف دحأل نوزوم وأ ليكم
 ىلع يعدملل اودهش هيلع ىعدملا تام نإو 0 انه اهتيزجت تعنمو

 { هت رو ضعب

 ى نزولاو ليكلاب بانملا طبض عم هبانم ىلإ رظنلاب هتلزنم هتثرو نم دحاو
 ىلع نيدلا برل ) دوهشلا يأ ( اودهش ةثرو كرتو هيلع ىعدملا تام نإو )

 ىعدملا تومل فالخ الب هبانم ءاضقب مكاحلا هيلع مكحيف ةثرولا ضعب يأ (مهضعب

 هؤاضق همزلي يذلا هبانم ىلإ رظنلاب هيلع ىعدملا ةل:زنب ثراو لك ةروريصو هبلع
 يأ ( مهعيمج اهب ) يعدملا وأ كاخحلا ( مرغو ) نزولا وأ ليكلاب هطبض عم
 نم مهمزل ام اوضقي نأ مهضعب ىلع ةادؤملا ةداهشلا كلت ةطساوب نيقابلا ىلع كحم
 . ندلا كلذ

 ناويح وأ لصأ ىلع ) دوهشلا دنع يأ ( مهدنع ) ةداهش ( تناك نإو )

 هب دوهشملا قحلا هل يذلا ( تايف ) هريغ ىلع ( دحأل نوزوم وأ ليكم ريغ وأ
 "دحب ضعبلا بوني ام لع ضي ال هنأل امم ( ةثررلا ري ىتح نودهشي الف )
 عم “-هدحو هبانمب هل كحي الف نزوب وأ لاكي ال امم هوحن وأ لصأ قحل اذإ زييمتو

 اذهل ( و ) ‘ نوزوملاو ليكملا فالخي ردقي مل هذخأ مار ولف ع طوبضم ريغ هنأ

 . همهس ىلإ رظنلاب قحلا هل نم ةلزنمب ثراو لك راص ولو ( انه اهتيزهت تعنم )

 (هتثرو ضعب ىلع يعدملل اودهش) ةلأسملا هذه يف (هيلع ىعدملا تام نإو)
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 ذخأ لصألا برل نأل اهيف ةيزجت تيلو ى مهيقاب اهب ذخأيو

 تامو نارانيد رخآ ىلع هل نمو ث ىلوألا فالخب اهب هعيج

 هيلع ىعدملا امهركتنأف « ايهنم هبانمب مهضعب كيمتساف ،ةثرو كرتو
 ىلع ءانب در انايب ىعداو مهيقاب ىتأ مث هفلحف هيلغ هل نايب الو

 ء ةرجافلاب قحلا عطق

 يعدملا ( ذخأيو ) ثوروملا ةهج نم كلذ نأ اونيبو ى هيلع ىعدملا ةثرو يأ

 ( تسيلو ) ذخأي لوعفم ( مهيقاب ) ضعبلا ىلع ةادؤملا ةداهشلاب يأ ( اهب )
 (لصألا برل نأل) ةداهشلا يف يأ (اهيف ةيزهت ) ضعبلا ىلع ةادؤملا ةداهشلا هذه

 ىلع ةادؤملا ةداهشلا هذهب يأ ( اهب ) لصألا عيمج يأ ( هعيمج ذخا ) يعدملا
 : هلوقب اهيلإ راشملا هنه لبق قلا يهو ( ىلوألا ) ةلأسملا ( فالخب ) ضعبلا

 ذخأي نأ ثراولا قحلا بحاصل اهيف سيل هنإف خلا لصأ ىلع مدنع تناك نإو
 . دحاو اهيف قحلا بحاص هذهو ى هزييمت مدعل هبانم

 كرتو ) نارانيدلا هل نم ( تامو ) الثم ( نارانيد رخآ ىلع هل نمو )
 هيلع ىعدملا اهركنأف ( , رانيدلا نم يأ ) ايهنم هبانم مهضصمب كسمتسماف ةثرو

 كحلا يف هنايب هيلع( در انايب ىعداو مهيقاب ىتأ مث « هفتلحف هيلع هل نايب الو
 ( ب قحلا عطق ىلع ءانب ) و ى هفيلحت ىلإ هل عرشلا ميدقتب ارابتعا حص ولو
 مالكلا مدقتو ى روجفلل دمع الب ولو ى اقلطم ةلطابلا نيميلاو ( ةرجالا ) نيميلا

 هتطسب اك قحلا عطقت ال ا__منأ يدنع قحلاو ص نويدلا يضاقت باب يف كلذ ىلع

 . كلانه
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 اضيأ كلذك هل ابلا مث دحأل هبهو وأ هنانج فصن عاب نمو

 يعدملا نإف ، بهاولا وأ عئابلا همف هضراع مث ء نيلوألا ةداهشب

 ‘ اضيأ كلذك يناثلا مث ؟هب هل نودمشيف لوألا رمألا يعدي

 ةنيبب ىتأ كلذ دهب مث يتداهش تلطبأ دق : يعدملا لاق نإ « رثألا » يفو

 اذه يف يل يتلا يتداهش تلطبأ : لاقف هنيعب الجر دصق نإ الإ هتنيب لبقت هنإف
 ىتافرضحت ملو يتداهش تلطبأ : لاق نإ : ليقو “ لبقت الف دمب هب ىتأف لجرلا
 ةنيب يلسيل وأ لجرلا اذه يف يتنب تلطبأ : لاق نإو ى هتداهشب لفتشي الف اهب
 . ها لبقت اهنإف دمب اهب ىتأف

 لوقي نأ لبق همصخ هل فلح نإو ‘ نكي مل وأ نيميلا ناك كلذ يف ءاوسو
 لدو هنيميب تضر : لاق نإو ى هتنيب تلبق « اهرضحأف ةندب كل تناك نإ : هل

 رقأ نإ : ليقو « اقلطم لبقت مل هتداهش كرت اذإ : ليقو ى هنم عمست مل تنيب

 وأ ( دحأل هبهو وأ هنانج فصن عاب نمو ) “ هنم تممس اہك رتو اهتفرعمب
 فصنلاريغ اذك و « هجوب هكلم نم هجرخأ وأ هتمأ يف لجرل وأ ةأرمال هقدصأ

 عاب ( مث ) دوهش ةداهشب ضورعلاو لوصألا نم نانجلا ريغ اذك و ی تايمستلا نم
 ةداهشب اضيا كلذك هل ) يقابلا ضعب وأ ( يقابلا ) الثم فصنلا 3لثم بهو وأ

 يعدملا نإف ) قدصملاك امهوحن وأ ( بهاولا وا عئابلا هيف هضراع مث نيلوألا
 نودهثيف)الثم ةبهلا وأ عيبلاب هل كلثم فصنلا توبث وهو ( لوألا رمألا يعدي
 ( اضيأ كلذك ) هب هل اودهشي نأ ابلاط ( يناثلا ) رمآلا يعدي ( مث هب هل
 لاق ولو ص لوألا دعب رخآلا فصنلا هل عاب اضيأ هنأ فصنلاب مكح امدعب نالوقيو
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 ضرقمك هوحن اذكو > اوذخأ امع ريمغتلا مزل الإ و > ةدحاو امهب ال

 امهب هل نادهشي الف نيلوألاب آضيأ هل رخآ مث هيلع داهشإب رانيد دحأل
 { رخابو دحاوب لب

 هل اودهشي الف ةرميب ا_مبعدي (ال) هنآل كلذ لبقيو « دحاوب ك لا سلج يف كلذ

 . ( ةدحاو ) ةرم ( اهب )

 ىلع ةرمب عقو ام لك يعدي « رثكأ وأ تارم ثالث ىلع كلذ عقو نإ اذك و

 نأ لثم ى تارملا وأ ناترملا ترياغت نإ ابس الو ى ةدح ىلع هب هل اودهشيف ةدح
 مزل ( ةدح ىلع دحاو لكب اودهشي ) الإو ( ًافصن هل عيبي ش ًافصن هل ابج

 اصقني الو اذخأ امع ناديزي ال نادهاشلا و ( اوذخأ امع ) ةداهشلا ربغت ( رييغتلا

 . اريفي الو

 اودهشي نرأ مهرمأف مكاحلا ىلإ هدوهشب يعدملا ىتأ نإو : « ناويدلا » يفو

 [ فرح اوديزي الو “ كلذ ريغ مهيلع سال و عفنت م وأ تعفن اوملع اك اودهشيلف
 هنأو نانجلا فصن هل عاب وأ هل بهو هنأ اندهش : اولاق نإو . ها هوصقني الو

 اولعج ذإ [اضيأ ريبغت كلذف اضيأ رخآلا فصنلا كلذ دمب هل عاب وأ هل بهو

 وحن يأ ( هوحن اذكو ) : هلوق يف اذك و « اهنيب مضلاب ةدحاو ةداهش نيتداهش
 اذإ دحأ كلم ىلإ [۔؛يشف ائيش كلملا نم هضعب وأ ءيشلا جارخإ لك نم ركذ ام

 ىلع نيدهاش نينيعتم دوهش جارخإ لك ىلع دهشآ دقو ى هجرخم هيف ضراع
 ًا رانيد ضرقأ ( مث هيلع داهشإب ارانيد دحأل ضرقمت ) اهلك تاجارخإلا

 هل نادهشي الف ) راكنإلا عقو اذإف ( نيلوألا ) داهشإ ( ب اضيا هل رخآ )
 كلذ دمب هل نادهشي ( وردحاوب ) هل نادهشي ( لب ) نيرانيدلاب يأ ( ايهب
 . ( رخآب )
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 هل دهش هيف عئابلا هضراعف رخآلا هثروف ًانانج نيب رتشم دحأ تام نإو

 ضراعف هايسق نإو { هكيرش تومب هيلإ راد فيك اوربخأو هدوهش

 و ًاحم دوہشلاب اكسمتسا نإو > هدحوم هل دهشي ل هب انم ف امهدحأ

 دحأ وأ ضورملاو لوصألا نم ريغ وأ ( انانج نييرتشم دحأ تام نإو )
 اهنيب ءاوس ضوع الب وأ ضوعب اهكلم ءيش لخد نيناسنا دحأ وأ ايمل بومرولا
 ءيشلا ضعب اهكلم لخد وأ هل هلك نانجلا ناكف ( رخآلا هثروف ) توافتب وأ

 ام هجوب هكلم هلخدأ وأ « رخآلل امهدحأ بهو وأ « رخآلا امهدحأ ثروف طةف

 تومب هيلإ راد فيك اوربخأو هدوهش هل دهش هيف ) هوحن وأ (عنابلا هضراعف )

 الثم عئا۔بلا نأ دهشي نأ لثم كلذو ى كلذ وحن وأ هكيرش ةبهب وأ ( هكيرش
 هلهلك ناكف نالف هثروف نالف تامف هفصن الثم ايهنم دحاو لكل ناكف ايل عاب

 نم هضعب لب ةرمب هكلم الو عئابلا نم هلك هكلم ل هنأل طقف هل هنأ نادهشي الو

 . لثم ثرإب هكيرش نم ىرخأ ةرم هضعبو الثم عيبب عئابلا

 ( هدح و هل دهشي م هبانم يف امهدحأ ( الثم عئابلا ( ض راعف هءاممق نإو )

 هل هدحو هبانم ال اهل هلك هعاب الثم عئابلا نأل نانجلا اذه فصن هل نأب هبانم ىلع

 نيكرتشم ال هلك هعيب ىلع اهولمحت دقو « تلمحت اك ىدؤت امإ ةداهشلاو ًازنمتم

 هبان الو ى ةمسقلاب اهلمحت دعب زيمت هنأل زيمتملا هبانمب اودهشي الف ةمئاش ةكرش
 هايسقو هايرتشا اهنإ نودهشي نكلو ى صوصخم يف هل ضرمت عئابلا نآل اعئاش
 . هفصن اذهل راصو

 نانجلا تبثيل ( اعم دوهشلاب ) الثم نايرتشملا يأ ( اكمسمتسا نإو ) اذه

 كلذ ( ف ) هبانم يف امهدحأ ةضراعم نع عئابلا عفديف “ ةمسقلا حصتف ايه الثم
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 صقن وآ ةدايزب هيرتشم هيف ريغف دوهشب ًانانج عاب نمو ى ددرت هيف
 ردأ مث ءارشلا ناح هف 1 وأ ‘ ًاقلطم رامث هف فلدح وأ

 ثدحأ امب ربخأو ذخأ امب هل دهش" هيرتشم ضراعف

 يضتقي ةمسقلا ثودحو 0 زاوجلا ىضتقى : ةر كاسمتسالا ق اهعاتجا نأل ) ددرت هيف (

 عيضيالئل اذه رفتفي هنأ يدنع يذلاو > لصألا ف ةداهشلا و رحت ىلإ هئادأل عملا

 ةمسقلا ة هحص هتحص نم مزليف الشم عيبلاب نودهشدف دوهشل اب ناكسمتسدف لالا

 . الثم عئابلا هضراع يذلل بانملا ةحصو

 وأ (دوهشب) ضورملاو لوصألا نم امهريغ وأ انادف وأ ( انانج عاب نمو )

 لخد نم وأ (هيرقشم هيف رّئيغف) دوهش كلذب دهش و ام هجوب هكلم نم هجرخأ
 ء دعتم لصألا يف ريتغ ظفلو « هللا هريغ وأ ىام دحأ هرمغ وأ هجوب هكلم

 ريغتلا هيرقشم هيف عقوأ ىنعملاو ى هلوعفمب ضرفلا قلعتي مل ذإ امزال انه هلمعتساو

 وأ ,راد وأ هيف تيب ءانبك و سرغ ةلازإ وأ اهيف سرغك ( صقن وأ ةدايزب )
 ةمج ةطامخك و ث كلذ مده وأ راغ وأ رثب رفح وأ « هريغ وأ لجام وأ رسج

 (اقلطم) اثودح ( رامث هيف ثدح وأ ) اهعضو وأ ةقان لمحك و اهطامخ ةلازإ وأ

 نيح وأ ( ءارعشلا نبح ) ) ةكردم ريغ ( هيف تناك وأ )كردت ل وأ تك ردأ

 اهنأل نكت مل اهنأكف كردت مل نإو ى تلاز مث ( تكردأ مث ) هجوب كلملا لوخد

 اذك و “اهب رابخإلا بجيال نصغ ةدايزو ى اهنم نصغك يه اضيأ و ى رجشلل ةعبات

 ءارشلا ريغب هكلم لخد نم وأ ( هيرقشم ) عاب يذلا كلذ ( ضراعف ) ناصغأ
 ' ءانبلاب ( ذخأ امم ) يرتشملل دوهشلا دهش يأ ( هل ) لومفمل ءانبلاب ( دهلش )
 يرتشملا (ثدحأ امم)لومفملل ءانبلاب ( ربخأو ) الثم يرتشملا ذخأ امب يأ لعافلل
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 مكحي مل مكحلا لبق نينيمأ ربخ عنابلا ىتأو هب ربخي مل نإو « هيف
 ‘ الوأ دهش نمم ىتأ نإ الإ زوجو ‘ ةداهشلا كلتب

 ىلع عقو ءارشلا نأ ك احلا مهوتي الئل صقنلا وأ ةدايزلاب رييغتلا نم ( هيف ) اله
 . ةداهشلا ءادأ لاح اهيلع وه ىلا هلاح ىلع نانجلا

 ابمب مك احلا دوهشلا ربخم مل نإو يأ ( هب ) لوعفملل ءانبلاب ( ربخي مل نإو )
 دوهشلا ةداهش لطببل ( نينيمأ ربخي عئابلا ) مهتداهش دمب ( ىتأو ) ثدحأ
 عيبلا تقو يف ناك الثم هنادف وأ نالف نانج نأ مك احلا ناربخي ( كحلا لبق ).

 هلاح ريغ ىلع اذك تقو يف ناك وأ “ نآلا هلاح ريغ ىلع دوهشلا هب دهش يذلا

 مكحي مل ) الثم ءارثلا تقو ىلإ اذك تقوب نيريشم “ صقنلا وأ ةدايزلا نم نآلا

 لاح نأ تمهوأ ثدح امب ديقت مل امل اهنأل يرتشملل اهب دوهشملا ( ةداهشلا كلتب
 وأ هيف ديز دق هنأ عم الثم ءارشلا دنع هلاح وه ةداهشلا ءادأ دنع الثم نانجلا

 عئابلا اهب ىتأ نيذلا نيني٠آلا ربخب اهبذك نيبت دق ةبذاك ةداهش اهنأكف هنم صقن
 داهشإلا ىلإ عئابلااعدو ى هريغ وأ لوآلا يضاقلا دنع مكاحتلا ناديميف
 نم ضرغ وأ عيبلا دنع راثلا نم كردأ ام دادرتسا وأ مك احتلا ةداعإيف عمطلا

 . ضارغألا

 ىتأ نيذللا نينيمألا ربخ نآل ىلوآلا ةداهشلاب كحي نأ ( زوجو )
 نالوقلا اذك و ص يرتشملل اهب دوهشملا ةداهشلل ريسفتلاو ديبقتلاك عئابلا امهب
 كل ةدنع : عئابلل اللقو ابتأ وأ “ يرتشملا نينيمآلا ربخب ىتأ نإ
 امم اربخأ : مك املا وأ وه لوقيف ةعفنم هل اندنع : مك احلل الاق وأ ، ةعفنم

 ( الوأ دهش نمب ) يرقشملا وأ عئابلا ( ىتأ نإ الإ ) ريغتلاب ربخلا كلذ نالوقيف
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 مكحلا دعب و اضيأ يزجتلا اهيفو ث ابنع ربخلا ريخأتل ًانينظ نوكيف
 اهريغب امل طلخلاب ضرأ تلصتا نإ اذكو ، كلذب كح ام دري ال

 هب نيربخم نينيمأب اهعئاب ىتأف اهلاصتاب نادهاشلا ربخي ملو

 نوكيف ) ربيغتلاب ربخلا ربخأف هسفنب ىتأ وأ ىلوألا ةلأملاك نيرخآلا نينيمأآلاب ال

 ( اهنع ) ريغتلاب ( ربخلا ريخاتل ) اهب هل ادهش يلا هتداهش يف امهتم يأ ( انينظ
 زوجت الف اهدعب وأ اهلبق اهب الصتم اهب هنرق باوصلا ناكو ى ةداهشلا نع يأ

 تطلغ دق : كجلا لبق دهاشلا لاق اذإ : لوقي نم لوق ىلع الإ ةداهثلا كلث

 . ريخآلا هلوقب كحيو هب لغتشي هنأ اذك رمآلا لب تيسن وأ

 ثدح ام ركذ الب آلوأ دهش ذإ ( اضيأ يزجتلا اهيف ) ةداهشلا هذه ( و )
 ربخلا ىلع ةلمتشم اه+نوك ديقب ةداهشلا ىلع ةدئاع اهيف ىف ريمضلاف دعب هركذو

 يأ ( كلذب كح ام دري ال كحلا دعبو ) را۔بخإلا عقو نإ مادختسالاك كلذف

 ص هل نانجلا توبثب هكح درب ال هنأ دارأ وأ يرتشملل نانجلا كلذب هكح درب ال

 يأ ى مسإ وأ ةيردصم «ام» و « ةداهشلا نم روكذملا كلذب هكح درب ال دارأ وأ

 زوجيو «كلذبهكح يذلا كلا وأ ةداهشلا نم روكذملا كلذب هكح مكح درب ال

 هكح د ريال يأ كملا دعبو : هلوق ىف طرش ردقي الو رابخإلا ىلإ ةرامإلا دوع

 مالكلاك ءارشلا ريغ يف مالكلا نأ تملع دقو ى هدعب عقاولا ربخلاب هب مكح امدعب

 تلخد نم ضرأ نم ( اهريغب امف طلخلاب ضرأ تلصتا نإ اذكو ) ءارشلا يف
 اهلصفف تلصتا وأ اهطلخف ةلصفنم اعطق اهارتشا وأ ‘ هريغ ضرأ نم وأ ث هكلم

 وحن وأ اهبهاو وأ ( اهعناب ىتأف ) اهلاصفناب وأ ( املاصتاب نادهاشلا ربخي ملو )

 ءارش الب هكلم تلخد نم وأ ا ہرقشم ىتأ وأ هكلم نم تجرخ نمم كلذ
 يذلل ةمفنم اندنع :الاقو اهسفنأب ايتأ وأ املاصتاب يأ ( هب نيربخم نينيماب )
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 . نالوقلا هيفف . كل ا لبق

 لطبيف امهربخ لبقي هنأ لوق “ ( نالوقلا هيفف ‘ مكحلا لبق ) عاب هنإ : ليق
 ص ركذ نم اهب ىتأ ولو ى ةداهشلل اتيبثتو اريرقت نوكي هنأ لوقو ى ةداهشلا
 ربخلا كلذب ربخأ نإ و « ادحاو آلوق ةداهشلا لطبت مل كحلا دعب ايهسفنأب ايتأ وأ
 دنع ةداهشلا تلطب الصاف دمي اب ةداهشلا نع الصفنم ًارابخإ يرتشملا دوهش
 . ملعأ هللاو ى روهمجلا
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 باب

 ىلع اهب مس كحلا لبق اقفان وأ اًدتراف ءيش ىلع ادهش نإ

 { دت رمل ا ف ول و ر اتخلا

 باب

 هب لطبت ايفو هتداهش زوجت نم لاح نع دوهشلا ريغت يف
 هب مكحي ام ةيؤر لا هءانمأ ؟ اجلا لاسرإ يفو

 لبق اقفان وأ ادتراف ءيش ىلع ) ك احلا دنع ةداهشلا ابدأ يأ ( ادهش نإ )
 عنم دترملا يف راتلا نأ لاحلاو يأ ( دترملا يف ولو راتخا ىلع اهب مكحي مل مكحلا
 عنمي نم دنع ادحاو آلوق كلت هتداهشب كحلا زوجي الف قفات يذلا امأو « ك_لا

 كيش مالسإلا ماكحأ نم هل قبي مل دترملا نأ قرفلاو ى اقلطم ةريبكلا يذ ةداهش

 ص راتحلا لوقلا ريغ ىلع دادترإلا لبق اهادأ ىلا هتداهش تزاجف ى تمملاك ناكف

 دارملا وأ “ دترا : هلوقب هنع ءانغتسالا م دترملا ركذ ةدئاف وه هتركذ امو

 كلذو “ دحاولا دارأ وأ ى اهيف مالكلا نأل « نيدترملاب قداصلا سنجلا : دترملاب

 ء طقف دحاولا دادتراب ةفلالا نكل ، فالخلاب ىلوأف طتف امهدحأ دترا نإ هنأ
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 تام نإ اذكو . اذه يف اهب مكح اننجت وأ امهدحأ وأ اتام نإو

 . .. . . هسكع و يعدملا

 عوجر ىل'وآلاف«لطبت الف تامو اهادأ هنأكف تيملاك هنأ دترملاب يّفتلا ههجوو

 . راتخا هلوق ىلإ دترملا ف : هلوق

 لبق امهدحأ وأ امه كلذك ( انئنيت وأ « امهدحأ وأ ) “ امه ( اتام نإو )

 ال هنأل ص نتجتلا وأ توملا نم روكذملا اذه يف يأ ( اذه يف اهب مكح ) اهب مكحلا

 . لاومألا عيضت الو اهركذ ددجي نأ تيملا وأ نونجلل نكمي

 بلغ" وأ نح وأ باغ وأ تام ش م احلا دنع دهش اذإ و : _ جاهنملا , يفو

 ى صاصقلاو دودحلا يف زوجت الو « قوقحلا يف هتداهش زيجي مكاحلا نإف ى هلقع ىلع

 مهتداهش ىلع اوميقي نأ دودحلا يف ةداهشلاب لمعلا طرش نأل يأ“تيلملا ةلزنمب هنال

 ى مك تب لغتشي مل ةداهشلا اوكرت مث هيف عرش اذإو ‘ دحلا يف عرشي نأ ىلإ
 عقو ام اومرغو هنم يقب ام كرت دحلا مامت لبق اهوكرت اذإ هنأ يدنع يذلاو

 ق زاح .ح وأ باغ وأ تامو 1 الا دنع دهش نم : راث آلا صضمب يفو « هنم

 دهش و دترا وأ فذق يف دلج وأ قسف نإف ى تلملاك هنأل دودحلا يف ال قوقحلا

 تزاج رخآ دهش مش هتدحول درف دهش نمو“تدر دهش موي الدع ناك هنأ نالدع

 اهدر نإ : بوأ وبأ لاق > تزاح دهش ك دهشف غلب ش ابص اهدحأ ناك نإ و

 نم اهلوبق راتخاو « ال : رفعج نبا لاقو « تزاج قتع دعب اهب دهش مث دبع هنال
 اهزاوجي : ليقو ى ةيلوفطلل ةدر نإ ةيلوفطلا يف اهادأ امك غولب دمب اهداعأ لفط

 . كرللاب هلبق در دق هنأ عم هلبق اهادأ اك مالسإ دمي اها"دأ كرشم نم

 توم وهو ( هسكع ) عقو ( وأ ) اهب كحلا لبق ( يعدملا تام نا اذكو )
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 امب مكحي نأ يناثللف ثدح الب لزعأ وأ مكاحلا تام نإو ء اهب مك
 ث ثدح لزع" نإ ال لوألا دنع حص

 > ) اهب كحي ( امهدحأ وأ امج اننحت وأ اهدحأ وأ اميج اتام وأ هملع ىعدملا

 نكميالاذنك و « لاومألا عيضت الو هتومل اهركذ ددجي نأ نكمي ال هنأل

 وأ ايهتومل اهيف ملكتلا يعدملل وأ هيلع ىعدملل نكمي ال كلذك و « نونجلل

 ثح باغ وأ > ىجرب ال ثح باغ وأ نح وأ ) ماجلا تام نإو )

 الب لزع وأ ) هبلع موكحملا داسف فوخل ريخأتلا لبقي ال رمألا نكل ى ىجري

 نراأب وأ 9 هندب ف ةلعل وأ > كلا نع هفعضل لزع ناب مالسإلا يف ( ثدح

 دنع ةحص امب مكحي نأ يناثللف ) ‘ كلذ وحن وأ هوفعف ةعامجلا وأ مامإلا ىفعتسا

 وأ > نورخآ دوهش هدنع هتحص ىلع دهشي وأ هدنع حص هنأ رقب نأب ) لوذلا

 لزع نإ ال ) هبلع ىعدملا هدنع هتحصب رقي وأ ‘ هدنع حص هنأ هناويد يف دجو

 دنع حم \ 5 ال هنإف > رئابكلا نم كلذ وحن و ر وج و روزو ةوش رك (ثدحح

 > ىرخأ ةنّنبب وأ هدنعا مكروضح يعدملا فلكي لب ء ثدحل لوزعملا لوألا

 ص مت ام الإ هماكحأ نم يضمي الف نومأم ريغ ناك ثدحل لزع امل هنأل « ملعأ هلاو

 . انيب اروهظ هنالطب رهظي ملو

 نإ لوألا كرت ثمح نم ذخأ رخآ ثدحو كاجلا تام نإ : ._ رثألا » يفو

 انيمأ نكي مل نإو ‘ ثدح الب لزع وأ هلقع لاز نإ اذك و ى انيمأ هدنع ناك

 يعدملا تام نإ و ‘ ىوعدلا نامصخلا فنأتسيلف ثدح لاز وأ دترا وأ هدنع

 مامت لبق هيلع ىعدملا وأ يعدملا فلختسا نإ اذك و « كرت ثبح نم هتثرو ذخأ

 هملع ىعدملا وأ يعدملا مكاحلا ثرو نإو“عورشلا 7 ةفىلخلا تام وأ ىوعدلا
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 ل ۔ _»>
 . . ء راتخملا ىلع مكاح ال عادم لاؤسب امميقم نم درتو

 هيلع ىعدملا لام ضعب يعدملا ثرو نإ و ى رخآ مكاح دنع كرت ثيح نم ذخأ

 هيلع ىعدملا نع طحيو « ةثرولا نم هريغ بان امي يعدملا كسمتسا سكملا وأ
 وأ اودترا وأ اوننجت وأ ةداهشلا ءادأ دعب دوهشلا تام نإ و ى نيدلا نم هبان ام

 مهنأ مجرلا يف باتكلا يف ركذو اهريغو لاومألا يف مهتداهشب مكح ةريبك اولعف
 الإ كحي الف ننجت وأ دحاو تام وأ اوننجت وأ مهنم دحاو باغ وأ اوباغ نإ

 رخآ دهاشب ىتأف تامف هل دهشف دحاو دهاشب يعدملا ىتأ نإ و ى اميمج مهرضحمب

 « دحاو دهاشب ىتأ امدعب يعدملا تام نإ اذك و « هل كحي مكاحلا نإف هل دهشف

 هملع دهش امدعب هيلع ىعدملا تام نإ اذك و « رخآ دهاشب نوتأي هتثرو نإف

 نإ كلذك و ى ةزئاج هتداهشف هتثرو ىلع رخآ ادهاش ىعدملا دازف دحاو دهاش

 ملع اذإ كح رخآ هدنع دهشف مكاح ثدحف دهاش هدنع دهش امدمب مكاحلا تام

 نيلدع اسيل مكاح ثدحف هدنع نالدع امهو تامف مكاح دنع ادهش نإ و ى كلذ

 كح لوألا دنع ال يناثلا دنع نيلدع اناك نإ و “ مكحي : ليقو ى اهب مكحي الف هدنع

 . يناثلا اهب مكحم الف لوألا امهدر نإ الإ امهب

 ۔ و -

 بلطب يأ ( عةدم' لاؤسب ) اهب دهش دهاش نم يأ ( اهميقم نم درتو )
 ( راتخا ىلع مكاح ال) ؟ اهيدؤتف يل ةداهش كدنع تناكأ : هماهفتسا وأ عدم
 اذإ درت ال اك ى تيدأف يعدملا اهلأس اذإ درت ال اهنأب لوقلا راتخملل لباقملا لوقلاو

 تئإ :يعدملل مكاحلا لوق دمب اهادأ اذإ درت ال اهنأب لوقلاو « مكاحلا اهلأس

 مل وأ ةداهش هل نأ مكاحلا ملع ى هتبيغ يف وأ دهاشلا ةرضح هلاق ءاوس ى نايبب
 وهو اهئادأ يف دهاشلل نذإ كلذ هلوق نآل ى هملعي مل وأ دهاشلا مكاحلا ملع « ملعي
 يعدملا مهرمأ نإ الإ نودهثي ال مهنأب لوقلاو 0 يتولآلا ءايرك ز يبأ خيشلا لوق

 ك«ناوبيذلا» ردص هبو 'تاطبأر دهشف طقف امهدحأ مهرمأ نإو ى امسج مكاحلاو

- ١٨٧ - 



 اهاماقأ لصأ يف نيدهاش نم تبلط نإو ى اقافتا هالأسي نأ لبقو

 ء ت تب وأ دنع ةفص ةداهش : اهلوق لعب

 اهيدؤي نأ هدنع نملف ‘ فاخ وأ ناسنإ دنع ةداهش هل نأ يعدملا فرعي مل اذإو

 لوقي نأ بجي الو ث )١' « دهشتسي نأ لبق دهشي نم دوهشلا ريخ »ه : ثيدحل

 يفبني نكل ثده-ةسي نأ لبق:هلوق رهاظل “ ةداهش ىل نإ : يعدملل وأ مكاحلل
 . "ةرم ام ىلع يعدملل وأ اهيدؤي نأ مكاحلا هرمأف مكاحلل كلذ لوقي نأ

 الو مكاحلا هلأسي نأ نودب يأ ى ( هالاسي نأ لبق ) اهادأ نإ درت (و)

 نكل ى اهبلطي نأ نم فاخ وأ اهب قحلا بحاص ممي م اذإ الإ ( اقافتإ ) يعدملا

 نيدهاش نم تبلط نإو ) ى اهئادأب هرمأيف ى ةداهش اذهل يدنع : مكاحلل لوقي

 هضمب رضحأ رثك نإو ى مكحلا سلجم يف رضحيف لصألا ريغ امأو ( لصأ يف
 وأ ى اندنع (تاتب) ةداهش امهلوق ( وأ “ اندنع ةفص ةداهش : اهلوق دعب اهاماقأ )

 ةفصلا ةداهش ىنعمو ص تاتب ةداهش اندنع : ايملوق وأ ةفص ةداهش اندنع : اهل وق

 هلع ةداهشلا تاتبلا ةداهش ينعم و “هنيع ةفرعم ريغ نم هتفصب ءيش ىلع ةداهشلا

 : لاصتاب ةداهشلا ةماقإ دعب الوقي نأ ضعب زاجأو « هنيع فرع ذإ عطقلاب

 ' ةفص وأ تاتب ةداهش كلذب انتداهش وأ ، ةفص وأ تاتب ةداهش كلذب اندهش

 نأ زوحي اذك و ص تارابعلا نم كلذ وحن وأ ةفصلاب وأ تاتبلاب كلذ انفرع وأ

 زوجت ال : لبقو “ تارابعلا نم كلذ وحن وأ تاتبلاب وأ ةفصلاب دهشن آلوأ الوقي

 اهزاوج اندنع روهشملاو ط ةقراشملا ضمي هراتخاو ى اهب كحي ال و ةفصلا ةداهش

 . حيحصلا وهو

 )١( يقهيبلا هاور .
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 ء لصألا نافرعي نينيمأ يعدملا نم مكاحلا بلط ةفصلا ةداهشب اين نإف
 'ينيمال يعدملا انيمأ لاق هاءاج اذإف { هنيمأ وه ثعب امهب ىتأ نإف

 دنع نالف نب نالفو نالف نب نالف هملع دہش يذلا وه اذه : مك اجلا

 اذاف ء نالف نب نالف مكاحلا

 وأ اذه وأ ى نالف نب نالف ىرتشإ : الوقي نأب ( ةفصلا ةداهشب ايتأ نإف )

 عاونأ نم كلذ وح وأ كلذك نالف نب نالف نم ثرو وأ ى هنيبي امم كلذ وحن

 اذك هفوجو اذك هبرغ وأ اذك هقرش اذك عضوم يف يذلا :نادفلا كلملا لوخد

 ضوحب ناك نإ نمثلا ركذيو ‘ ترادفلا ريغ وأ ڵ هلاصم هلو اذك هتلبقو

 يعدملا دنع اههتنامأ ربتعتو يعدملا ىلع اهترجأ (نينيمأ يعدملا نم مكاحلا بلط)
 رهظ نم يعدملا نع لسقي الو ‘ لاحلا يلوهجم وأ مكاحلا دنع نينيمأ اناك ءاوس
 كلذل حلصي ال ناك نم وأ هتداهش فيزي ام هيف ناك نأب نيمأ ريغ هنأ مكاحلل

 يعدملا نم مكاحلا لبقي ال يدنعو ى يعدملل هتداهش حصت ال وأ هلقع فعضل

 (لصألا نافرعي) يعدملا دنع نينيمأ اهنوكب يفتكي الو هدنع نينيمأ اناك نم الإ

 . دوهشلا اهفصو يتلا ةفصلا قفو ىلع هنيعب

 نيذلا هدوهشل رضح نمم يعدملا انيمأ نوكي نأ : « ناويدلا » يف اوطرشو

 ( هينيمأ ) مكاحلا يأ “( وه ثعب اهب ىتأ نإف ) “ مكاحلا دنع ةفصلاب اودهش
 ص لاملا تيب نم اهترجأو ‘ نكي مل وأ يعدملا مهمم ناك ءاوس لصألا ىلإ ايهمم
 لصألا ءاج يأ ( هاعاج اذإف ) ص هل عفنلا نآل يعدملا لام نمف نكي مل نإو
 وهو ى همساب هنمي وأ ‘ لصألا ( وه اذه : مكاحلا 'ينيمأل يعدملا انيمأ لاق )
 نادقلا وه اذه وأ ى رادلا يه هذه وأ “ نانجلا وه اذه : الثم لوقي نأب ىلوأ

 (اذإف “ندالف نب نالف مكاحلا دنع نالف نب نالف و“نالف نب نالف هيلع دهش يذلا )
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 هنأ نالجرلا كدنع هب دهش يذلا ءانمألا انارأ دق : هل الاق هايتأ

 كلذك مكا خلا ثعب تاتبلاب نإو « هيلإ انتثعبو نالف نب نالفل
 يذلا نانجلا : ًالثم لوقيو ص هب مكحيلف يعدملل هدنع ثبثي ىتح

 دق سانل سان نم هيف ام لكو هلكب اذكو اذك ناكم يف

 هب تمكح

 انيمأ ايهعم هاتأ ءاوس ى مكاحلا ايتأ يأ «( هايتأ ) و ' لصألا كلذ نم امجر
 لصألا يعدملا ءانمأ ( ءانمألا انارأ دق : هل الاق ) ى اهعم ابتاي مل وأ يعدملا
 ( نالف نب نالفل هنأ ) يعدملا ادهاش ( نالجرلا كدنع هب دهش يذلا ) اذك وأ

 ( هيلإ انتثعبو ) “ اذك و اذك مضوم ين نالف نب نالف ىلع وأ نالف نب نالف نم

 دهش ( نإو ) “ نيعم ىلع مكحلا عقيف ى هايإ دوهشلا فصو دعب انايع هفرمنل يأ
 دوهشلا عم هبنيمأ ( مكاحلا ثعب ) اهركذب وأ ةفص ركذ الب (تاتبلاب ) دوهشلا
 مكاحلا انيمأ رمتسيف ةفصلا ةداهش يف يعدملا ينيمأ عم اهثعب اك يأ ى ( كلذك )

 يأ ى ( هدنع ) لصألا ( تبثي ىتح ) ةدهاشملاب نييعتلاو نايبلا يف دوهشلا عم

 دوهشلا لوقيف “تاتبلا دوهش عم مكاحلا انيمأ هيلإ بهذي ناب (يعسلل) مكاحلا
 نبنالف مكاحلا دنع نالف نب نالفل هب اندهش يذلا لصألا وه اذه :مكاحلا ينيمأل
 نب نالفو نالف نب نالف انارأ دق :نالوقيف مكاحلا ىلإ مكاحلا انيمأ يتأيف ى نالف

 تاتبلا ةداهش نالف نب نالفل كدنع هب ادهش يذلا اذك وأ ى لصألا نالف

 ‘كحي ىلع ال كحيل : هلوق ىلع افطع عفرلاب ( لوقيو ) “ يعدملل ( هب مكحيلف )
 نم هيف ام لكو هلكب اذكو اذك ناكم يف يذلا نانجلا : كلثم ) ًاموزجم ناك الإو

 هب تمكح دق ) فالخو ليصفت نم عويبلا باتك يف رم ام ىلع ( سانل سان
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 هرسكي ام الإ مهركذ هيلع سيلو ث ءانمألا ةداهشب نالف نب نالفل

 نأب ملعلا

 وأ مهباقلأ وأ مهئامساب ( مهركذ هيلع سيلو ى ءانمألا ةداهشب نالف نب نالفل
 افص وأ مهانك

 نيمصخلا عم تاتبلا ةداهش يف هءانمأ لسرب مكاحلا نا : « ناويدلا » ذو
 فلكيف مكاحلاىلإ نوعجري مث يعدملا دوهش رضحم ريغ نم هيلع امصتخا ام مهن

 مم مكاحلا مهلس ريلف هدوهشب يعدملا ىتأ اذإف ‘ هدوهشب يتاي نأ يعدملا خب

 .7 رضحمب يعدملا دوهش دهشيف هيلع صتخا ام نايخلا مهار أ نيذلا هئانمأ
 مكحيف يعدملا دوهش ةداهش زاوجب هنوربخيف هيلإ مكاحلا ءانمأ عجري مث مكاحلا

 ءانمأل نايصخلا ىرأ ام يعدملا دوهش فلاخ نإ و «كلذب هيلع ىعدملا ىلع مكاحلا

 هيلع نودهشي ام مكاحلا ءانمأل يعدملا دوهش ىرأ نإو « مهتداهش تلطب مكاحلا
 ؛ كلذب كحيو ى مهتداهش تزاج هدنع كلذ ىلع اودهشف مكاحلا ىلإ اوعجرف

 نإف ى تاتبلاب رخآلا دنعو ةفصلاب نيدهاشلا دحأ دنع ةداهشلا تناك نإ و
 ق انركذ اك تاتبلا دهاش عنصيو ى ةفصلا ةداهش ف انركذ اك عنصي ةفصلا دهاش

 ص ةبكارتلا اهنومسي ةداهشلا هذهو « مكاحلا يهب مكحيف ، تاتبلا ةداهش
 ( هرسكي ام الإ ) لاق اك هبتك اذإو مكحلاب قطن اذإ مكاحلا ينثتسيو

 دئاع ءانثتسالا اذهو ىململا هلطبأ رهظ اذإ و ‘ يفخ ام الإ يأ ( ملعلا ) هلطبي يأ
 نإ الإ ى ةداهشلا عناوم نع لاخ نعمأ وه نم ةداهشب لاق هنأك ى ءانمأ هنوك ىلإ

 يكح امم ءانثتسالا كلذو ى اهزاوج نم عنام هيف وأ “ بيفلا يف نيمأ ريغ ناك

 : هلوقي فنصملا اهنيب ضرتعاو “ كاهلا هلوقي امم وهف ص الثم لوقيو : هلوقب

 ناب ) كلذو : هلوقب ململا هرسكي ام فنصملا روصو « مهركذ هيلع سيلو
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 امهركذي مل نإف ث هيلع علطي مل بيع يرتشملا ينيمأ يف نوكي

 : لاق نإ نمضي الو ء ايهب مكحلا لطب و امهبيع ناب نيح نمض امهيمساب
 وأ ةفصلا ةداهش اركذي مل نإو ؛ رسكنا ولو 4 ملعلا هرسكي ام الإ

 ه لبقت مل اهاركذ مث تاتبلا

 وهو ( يرتشملا 'ينيمأ يف ) مك احلا مالك نم خلا نوكي نأ : هلوق سيلف ( نوكي
 نم عنام ( هيلع علطي مل بيع ) ءارش الب كلملا لخد نإ يرتشملا ريغ وأ يعدملا

 هدلول بآلاك ةداهشلا نم عنام وأ ص غولبلا مدعو لقعلا ةلقو ةريبكلاك ةداهشلا

 بيع اهيف رهظو ( ايهيمساب ) يعدملا يرتشملا ينيمأ يأ ( امهركذي مل نإف )
 يعدملا هيف فرصت ام مكاحلا ( نمض ) اهنم عنام ءيش وأ ةداهشلا نم عنام

 ةحص نم عنام وأ ( اهبيع ناب نبح ) ذخأام يعدملا نم دريو « هكح

 . اهتداهش

 ( رسكنا ولو “ملعلا هرسكي ام الإ : لاق نإ نمضي الو “ايهب مكحلا لطب و )
 نيك رشم اجرخ نإ الإ لطبي ال : ليقو ى مكحلا لطبو ى ايهيمساب امهركذي مل ولو
 ةداهش يف يعدملا "ينيمأ عم لصألا ىلإ هسفنب ىشم 1 اجلا دارأ نإو « نيدبع وأ

 الو ع هسفنب هيلإ باهذلا ىلإ جتحي مل هفرع نإو ى هفرعي مل نإ ةفصلا وأ تاتبلا

 مث ) الوأ ( تاتبلا وأ ةفصلا ةداهش اركذي مل نإو ) ى هيلإ ءانمألا باهذ ىلإ

 ص تلطبو امب ادهش يتلا اهتداهش ( لبقت مل ) لاصتاب ولو رخآ ( اهاركذ
 . لاصتاب ارخآ كلذ اركذ نإ لطبت ال : ليقو ، زوجت اك اهاددجي نأ زيجأ و

 : لقي مل نإ : هيف اولاق ذإ ارخآ اهركذ زاوج يف حيرص « ناويدلا » مالكو

 ٠ ھا صخرب نم مهنمو > زوجحم ال هنإف ارخآ الو الوأ تدهش
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 وأ مكح يف تناك ةفصب لاسرإ همزلي مل نانجلا مكاحلا فرع نإو

 وأ عيب ف . ةيمست وأ ةنمدب كح يف الو س فيلحت فيلح وأ داعقإ

 ء سانل سان نم الو ، تاتب وأ ةفص ركذ امهيلع رييو . قادصإ

 نإ كلذك هل رقملل ادهشيو

 نم ملع الو ءانمآلل لاسرإ الب ةفصلا ةداهشب مكحلا ةقراشملا ضعب زاجأو
 اذإ باهذلا وأ لاسرإلا مزلي اذك و “ ءيشلا اهب فرعي ةفص تناك اذإ مك اجلا

 م ) الثم ( نانجلا مكاحلا فرع نإو ) “ هفرمي مل نإ لدألا ىلع فيلحتلا دارأ
 ةداهشلا يأ ( تناك ةفصب ) هسفنب هبلإ باهذلا الو هيلإ ءانمألل ( لاسرإ همزلي

 نإو ( فيلحت وأ ) « ةزايحلل نالف هيف دعاقلا نأ مكحي نأب ( داعقإ وأ مكح يف )

 نأ فيلحتلا ىنعمو « مدقت ام بسح ىلع لاسرإلا همزل كلذ مك احلا فرمي مل

 وحن وأ هبهو ام وأ هقدصأ ام وأ لصألا اذه عاب ام هنأ ركنملا ىلع نيميلا بجي
 مك احلا هفرع نإ كلذ لك يفف « كلذ وحن وأ هيبعدم نم فلح نمل هتبثأ وأ كلذ
 مل ولو اضيأ هيلإ باهذ وأ لاسرإ همزلي ( الو ) « هيلإ ءانمألا لاسرإ مزلي ال

 يف ناسنإلا هكلمي ام عيمج يهو ( ةنم دب ) لاسرإب قلعتم ( مكح يف ) فرمي

 وأ ( قادصإ وأ عيب يف اهنم ةيمست ) ب كح يف ( وأ ) اذك ميلقإ وأ اذك ةدلب
 هكح يف سانل سان نم ركذ الو « دوقملا نم كلذ ريغو نهرو ةبهك امهربغ

 ( سانل سان نم الو تاتب وأ ةفص ركذ ) نيدهاشلا ىلع يأ ( اهيلع سيلو )
 وهو فيفخت نونلا فذح « ن ( ادهشيو ) ةداهشلا نم ةنمدلا ىلإ عجر امف
 ادهشي دحأل اهنم ةيمست وأ ةنمدلا اي رق نإو يأ فوذحم باوج هلعلو ‘ فيعض

 نإ ) تاتب وأ ةفص ركذ الو ص سانل سان نم ركذ الب يأ ( كلذك هل رقملل )

 - ١٩٣ _ ) ج١٣ - لبنلا - ١٣(



 اركذو قادص يف ةنمد ىلع ةأرمال ادهش نإو س رقملا دحج

 اذإ مكاجلا الو س اهتفرعم ايهمزلت مل هيف لخدت مل اهنم ةنكمأ
 . مكحلا دارأ

 نييفوكلا لوق ىلع مدقم باوج هنأ ىلع هنم نونلا فذح وأ ، ( رقملا دحج

 . همدقت ز ١ وح

 وأ ةأرملل هريغ وأ ( قادص يف ) ةيمست وأ ( ةنمد ىلع ةأرمال ادهش نإو )
 دق ةيمستلا نم وأ ( اهنم ) كلذ وحن وأ آرجش وأ ( ةنكمأ اركذو ) اهربغ

 ( اهتفرعم اهمزلت مل ) هريغ وأ قادصلا يف يأ ( هيف لخدت مل ) ف تينثتسا
 همزلي الف ( مكاحلا الو ) اهئادأ يف الو ةداهشلا لمحت يف ةنكمألا كلت ةفرعم يأ

 كلذو ص داعقإلا وأ فيلحتلا وأ ( مكحلا دارأ اذإ ) باهذلا الو اهيلإ لاسرإلا
 ص كلذ وحنو لاسرإلاو فيلحتلاو مكحلاو اهئادأ و ةداهشلا لمحتب قلعتي امف هلك

 نم مهل "دب" الف نهترملاو نهارلاك نيدقاملا نم امهريغو يرتشملاو عئابلا امأو
 ص صاخلا لهج يف ام اهلهج يفو ى صاخلا ةفرعم نم مهل دب ال اك ى ةيمستلا ةفرعم

 . عويبلا يف رم دقو

 وأ ةفصلا مولعم نوكي نأ دب ال هب دوهشملا نأ هلصأك فنصملا مالك دافأ و

 دهشأ : لاق نمم الإ لبقي ال مكاحلا نوك نم مولعم كلذو ى ينثتسا ام الإ تاتبلا

 : «ناويدلاه يفف ث رم ام ىلع ءانمآلا لاسرإ دعب الإ كحي الو « تاتبلا وأ ةفصلاب
 دح اذإ هيلع ةداهشلا زوجتف ى لصألا الإ باغ ام ال رضح ام ىلع ةداهشلا زوجت
 زوجت ال لوهجملاو 0 مهتداهش زوجت الف دودحلا هل اومسي مل نإف « ةمولعم دودح

 يف ماعطلاو ى هدمغ يف فيسلاو ى ةينآلا نم ربعي الامم ريعش ةعصقك هيلع

- ١٩٤ - 



 اودهشت ال : مكاحلا لوقيو ى هيلع تزاج كلذ نم ضعب رهظ نإو ى ةرومطملا

 هيلع اودهش نإو “ بوبحلاو مهاردلاك باغ اذإ فرمعي ال ناك اذإ باغ ام ىلع

 كلذي مكاحلا كحيو ص ةزئاج مهتداهشف مهنع باغ امدعب رضاح وهو كلذك
 . ملعأ هللاو ى للا ىلإ مهرمأ لمكيو

 تاحتت

 ركذي الو ى كلذ وحن وأ تدهشو ى ادهشا : لاق ةداهشلا دارأ اذإ : ىلوألا
 ىمسيو ى ةداهشلا ظفلل ركذ الب زوجي : لبقو “ ةداهشلا ظفل الب هب دهش ام

 ارابخإ ناك ةداهشلا ظفل ركذي مل نإ لوألا ىلعو ى ةداهش كلذ عم همالك

 مثإلا هيلع فاخي نكل ةداهش ىمسي : ليقو “ ربخلا يزجي ثيح الإ يزجي ال
 . بيغلا ملعي الو « عطقلاب ةداهش هنأل

 ةداهشف اذك هيلع نأ عطقلاب دهشف هدنع رقأو هدهشأ اذإف : « رثألا » يفف
 ىلع لةوأتم هنأل نايضلا همزليالو ، للا دنع اروز نوكت نأ فيخو ى بيغلا ىلع

 دحاو لكل يفبني امنإف اودهشي نأ دوهشلا دارأ اذإو ى ةبوتلا هيلعو ى ىنعملا

 هب دهشي ام رضحي مل نإو ى اذك تدهش : لوقيو هلع يبلا ىلع يلصي نأ مهنم
 هي دهش امب تدهش : لاق نإو ص لوألا لاق ام رخآلا لوقيو 0 هتفصب هَفَصَو
 لاثمألاف هب دهش .ام لثمب تدهش : لاق نإو ى هيزجي : ليقو ك هزجي مل اذه
 اذكب لجرلا اذه ىلع لجرلا اذه تدهش : لاق نإو ى كلذ هيزجي الف فلتخت

 لجرلا اذم ىلع لجرلا اذهل نأ تفرع وأ تعمس وأ تلع : لاق نإ و ‘ زاج
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 دقو “ تفرع وأ تملع : هلوق يف صخرب نم مهنمو : زوجي الف اذك و اذك

 وأ هنأب وأ هنأ تدهش : لاق نإ و ‘ اضيأ تعمس : هلوق يف ةصخرلا تركذ

 اذه اي : لاق وأ « اذك و اذك ىلع تدهش وأ مكاحلا اأ تدهش وأ ى اذكب

 ' نالفل ءيشلا اذه اي تدهش : لاق وأ ص اذك و اذك لجرلا اذه ىلع هل لجرلا
 ايأ تدهش : لاق وأ « لجرلا اذ۔ه ىلع لجرلا اذهل ريناند ةرشع اي تدهش وأ
 ء اذك و اذك لجرلا اذه ىلع لجرلا اذهل نأ ةداهشلا ىلع هلل : لاق وأ « سانلا

 اذم ىلع لجرلا اذهل نأ ةمايقلا موي اهنع للا ينلأسي ةداهش تدهش : لاق وأ
 . صخري نم مهنمو “ زوجت ال اهلك ظافلألا هذه نإفا اذك و لجرلا

 وأ تقولا اذه اذك و اذكب لجرلا اذه ىلع لجرلا اذهل تدهش : لاق نإو
 لجرلا اذه هب دهش امب تدهش وأ « ةنوعملا تبصأ نإ وأ هللا ءاش نإ وأ هللا دنع
 تدهش : لاق نإ و “ هلك اذه زوجي الف نالف دارأ وأ نالف يبأ نأ تدهش وأ
 نإو ى اذه زوجي الف كلذ دعب هل يقب ام كردتسا مث هريغب وأ مالكب كلذ عطقف

 هل ناك ب نيبي ملو اذك و اذك لجرلا اذه ىلع لجرلا اذهل نأ تدهش : لاق

 لمعيف ذخاي نأ لبق اذك و اذكب : لاقو « كردتسا نإ الإ كلذ زوجي الف هيلع

 اذك هيلع هل :لاق نإ اذك و “ سلجملا كلذ نم مقي ملام : ليقو “كلذ ريغ

 مهعطقي ل ام كلذب تدهش : لوقيو كلذ كردتسي هنإف تدهش لقب لو اذكو

 . ءيسب

 هرك ذف كلذب تدهش :سانلا نم امهريغ وأ يعدملا وأ مكاحلا هل لاق نإو

 يف هتداهش زوجت : لوقي نم مهنمو “ كلذ يف هب لغتشي الف كلذب تدهش : لاقف
 اذهل لجرلا اذه فلسأ دق هنأ تدهش : لاق نإو ى لمعب اهعطقي مل ام كلذ
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 الف هيلع هل:لقي ملو اذك و اذك ةأرملا هذهل قدصأ وأ هل عاب وأ اذك و اذك لجرلا

 قر. دق هنأ تدهش : لاق نإ امأو ‘ كلذ ريغ : لبقو ع كلذ يف هتداهش زوجت

 . ملعأ هللاو « كلذ يف ةزئاج مهتداهشف اذك و اذك هل

 هلبق يعدا ام هيلع ىعدملا ركنأو مكاحلا ىلإ نالجر مصتخا اذإو : ةيناثلا

 تاإو ى اهب تأيثلف هتنيب رضحأ نإف « ةنيبلاب يتأي نأ يعدملا مكاحلا فلكبلف
 ضرألا دعب ردق ىلع ةنيبب هيف يتأي لجأ مكاحلا هل لجؤيلف ةبئاغ هتنيب نأ ىعدا
 ىتأ نإ الإ ى ءاضقلا هملع هجو "الإو لجألاكلذ دنع هتنيبب ىتأ نإف « اهبرقو

 هدوهشب ىتأ نإو ى لوطملا هنم ملعي ملام رخآ لجأ هل ديزي هنإف نسب رذعب
 مهب يتأي الجأ اضيأ هل لجؤي هنإف مهريغ ادوهش هل نأ ىعداف مهتداهش تلطبف
 مهتداهش اضيأ تلطبف مكاحلا دنع اودهشف لجألا كلذ ىلإ مهب ىتأ نإف ى هبلإ
 لك رضحي نأ ةثلاثلا ةرملا يف مكاحلا هيلع جتحي هنإف نيرخآ ًآدوهش هل نأ ىعدا مث

 . دوهشلا نم هلام

 اهب ىتأ اذإف “ هليجأت بتك و مكاحلا هل لجأ ةنيب ىعدا نم : « رثألا » ينو
 جتحاو اهبتك و مكاحلا اهعمس الإو “ هافاو نإ هليك و وأ همصخ رضحمب اهممس

 اهبحاص رمأ هب مايقلا همزلي نم توم وأ ضرمل ةافاوملا نع فلخت نإف هيلع

 تلدع اذإ اهعامس هيلع ذفنأ هفلخت يف هرذمي مل نإو ى مصخلا اهرضحي ىتح اهدرب
 اريقف بلاطلا ناك نإو “ هبلع حص اهف ةجح هل تناك نإ هيلع جتحي نأ دمب
 نإ ءاحلصلا نم هفرمي نم هنع لأسي نأيلاولا ىلإ هل بتك ةنيبلا لمح نع ازجاع
 ين ايفاوتي نأ ال لعجيو “ همصخ هعم وأ هتنيب عفربيلف ةردقم وأ لام هل ناك

 ص اهربغ وأ ةداهشلا هنع بتكي نم هنع بغي ال نأ مكاحلل يفبنيو 4 لجألا
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 نإو ى ًآرضم اشحاف نكي مل ام لجأت ام هل لجؤي هنإف هريغ ديب ام ىعدا نمو

 هنكمي ام ردقب لجؤيو ص هبغي ال نأ هبر رمأ عاتم وأ ةباد وأ دبع يف ناك

 لهأ عيمجو ، سوبحملاك لجؤي ءامدلا نم ءاربإلا يف اذك و 2 هتنيب راضحإ
 غرفتسي امدعب ثا دحألاو ءامدلا يف لتقلا يعدم ىلع جتحي ل نإو ؤ فا دحألا

 ءاربإلا يعدم اذك و ى ةحص ىعدا نإ هتنيب ءيجت ام ردقب لتجأ مهتملا سبح

 وأ هتنيب تفيز نإو ‘ ليفكب كلذك لجؤي هلطبيل هيلع حص دقو « نيدلا نم
 عيمج رضحي مل نإ هنأ هيلع جتحاو « اضيأ امل لجأ ىرخاب جتحاو « تتام

 يف هيلع جتحيو ى ةثالث لجؤي ام رثكأ : ليقو ى هتجح تلطب اذك ىلإ هتانيب
 . هدنع حص ام ذفني مث اذه نم رثكأ كلجؤأ ال ينا ثلاثلا

 اهرضحي مل نإ و لجألا بلطيو “ لطبتو هتنيب ءيجت ام لجؤي هللا دبع وبأ
 ىلع لجألا اذه كتلجأ : ثلاثلا يف لوقيو ث ةثالث لجؤي امنإف لجألا مامت دنع
 ةداهش مصخلا ىعدا نإو ص مكحلا ذفنأ اهب تأي ملو ىضقنا اذإف ى كتنيبب يتأت نأ
 دهاش هعنم لبقي الو لجؤي الف حيحص وهو هدلب نم مكاحلا ىلإ هبحصي ال نم

 عمست الو هتحح عطقت الف الزالث وأ نيمويب هدعب اهرضحأ نإ و « دهاش نع

 هندب ٠

 هيف دعقي نأ لبق كلذ نع اوعجرف ءانمألا ربخ هيف زوجيام لك : ةثلاثلا
 الف ك الا هدمقأ امدعب الإ اوعجري مل نإ و ك مه ئ غتشي هنإف هل هوتبثأ نم مك احلا
 وه نانيمأ لاقف تام انالف نإ : ةلملا لهأ نم رفن ةثالث لاق نإ و ث مهب لغتشي
 لهأ نم ةثالث لاقف نالف تام دق ءانمألا لاق نإو ى يح وهو زئاج ايل وقف يح
 يح وه : نانيمأ لاق مث تام : ءانمآلا لاق نإو « مهب لغتشي الف يح وه ةلجلا
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 نب نالف اذه : ةلجلا لهأ نم ةثالث لاق نإو ى لفتشي : ليقو “ مهب لفتشيالف

 لاق يذلا ريغل نالف نب نالف هنإ : كلذ دعب ءانمآلا لاق نإو « زاج ينالفلا نالف
 اذه:ءانمألا لاق نإو “ مهب لغتشي : لبقو ث ءانمألا لوقب لغتشي الف ةلمجلا لهأ

 ءانمألا لاق يذلا ريغل نالف نب نالف هنإ : ةلملا لهأ لاقو ى ينالفلا نالف نب نالف
 ينالفلا نالف نب نالف وه لجرلا اذه نأ نادهاش دهش اذإو ى مهلوقب لغتشي الف
 نيب يراجلا ثاريملا عيجج نانماض ايهف ثاريملا ىرج امدعب ايهتداهش نع امجر مث

 دعب ثاريملا نم ثدح اهف اهيلع نامض الو « ابوتي مل ام مهدالوأ دالوأو مهدالوأ

 اثاريم تثرو وأ ًآدالوأ تدلوف ةر> اهنأ ةمأ ىلع ادهش نإ كلذك و ى ةبوتلا

 اهتمدخ واهقادصواهدالوأ ةميقواهتميقل نانماض ايهف اهتداهش نع اعجر مث مهلوقب
 نمل كلذ انمض « اهتداهشب اهدالوأ ثرو امو تثرو امم فلت امو اهديسل

 ى ايلوقب لفتشي الف اهتداهش نع امجر مث ةمأ اهنأ ةرحلا ىلع ادهش نإو ى هافلتأ
 اهلع اردقي مل نإو ى تدلو ام عيمج ادريو 0 ناهو ًزَع امب اهادرب نأ اهىلعف

 مهمأ يف نمضي ام اهدالوأ يف نمضيو ى اهتثرول اهتمدخ و اهقادصو اهتيد انمض

 تعدا نإف“هيلع ءيش الف ينمدختسي ملو دحأ ينسمي مل : تلاقف دعب تعجر نإو

 لبقائيش اهتثرول اعفد نإ و « اهقادصو اهتمدخ اهل اعفد تئطوو تمدختسا اهنأ

 اقدصتف ةثرو اهل يلمي مل نإو « مهل عفد امب مهيلع عجريلف يناعملا هذه يف كلذ
 اهتمدخو اهقادص اهل اعمفدف اهسفن ةرحلا تمدق مث ءارقفلا ىلع اهتيدو اهقادصب

 اهتمدخ اهيلعف تتام دق اهنأ ايمل نيبت نإو ى ءيشب ءارقفلا ىلع ناعجري الف
 قتعب فلح انالف نأ نادهاش دهش اذإو « ءىش اهتيد نم ايهيلع سيلو ى اهقادصو
 تيبلا كلذ تلخد دق اهنأ نارخآ نادهاش دهش و تيبلا اذه لخدتال اهنأ هتمأ
 نادهاشلاف«نوعمجأ دوهشلا عجر مث ى اهقتعب ك احلا مكحف اهديس امهل فلح امدعب
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 عجر نإو ىانمض امهدحو لرخدلاب نادهاشلا عجر نإو ى اهتميقل نانماض نيميلاب

 . امرغ امب لوخدلاب نادهاشلا اهيلع مَجَر دعب نيميلاب نادهاشلا

 ى ةبوتلا اهيلعو ايهب لغتشي الف اجرو ةنالف جوزت انالف نأ نادهاش دهشنإ و
 نرادمهاشلاف رخآلا امهدحأ ثروف اهيلع دوهشملا ةأرملا وأ لجرلا تام نإو
 ك احلا كحف اهسم دقو هتأرما قلط انالف نأ نادهاش دهش اذإو “ كلذل نانماض

 مل نإو ، هتأرمال قدصأ ام جوزلل نانمضيو اهعوجرب لغتشي الف اعجرف اهقالطظب

 انمض اهسمي ملو جوزلا امهل ضرف ناو « جوزلل لثملا قادص انمض ةضيرفلا نكت
 ةعتملا نانماض ايهف جوزلا سمي ملو ةضيرفلا نكت مل نإو « ةضيرفلا فصن جوزلل

 نم نرانمضي الف هتوم دمب اعجرو يح جوزلاو قالطلا ىلع ادهش نإ و “ جوزلل

 لبق اثالث هتأرما قلط هنأ هتوم دعب ادهشف جوزلا تام نإ امأو ائيش ثاريملا

 نادهاش دهش نإو ى هنم اهثاريم ةأرملل نانماض ايهف اهتداهش نع اعجر مث هتوم
 نادها۔ث دهشف تيبلا اذه لخدت ال اثالث اهقالطب ةتأرمال فلح هنأ لجر ىلع
 ص نوعمجأ مهلك دوهشلا عجر مث نيميلا دعب تيبلا كلذ تلخد دق اهنأ نارخآ
 . ىتملاب فلحلا يف باوجلاك باوجلاف

 قرفف ةلداع ةنببب كلذ ىلع ىتأف اهاداف دق هنأ هتأرماب لجر كسمتسا اذإو

 ام ةأرملل نانماض امهنإف اهتداهش نع نادهاشلا عجر كلذ دعب مث اهنيب مك احلا
 اهيلإ عوجرلا هل زوجي الف « لاحلا اذه ىلع علخلا كلذك و ى قادصلا نم اهف افلتا

 لعجتال ةأرملا كلذك و “ حاكنلاب وأ ةعجارملاب الإ للا نيبو هنيب اهف الو ك_ا يف

 نيدهاشلا عوجرب تملع ولو « هللا نيبو اهنيب امف الو كحلا يف اليبس اهسفن ىلإ هل
 تتأف امهاداف وأ اهقلط هنأ اهجوز ىلع تعدا نإ و ى حاكنلاب وأ ةعجارملاب الإ
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 نع نادهاشلا عجرف اهجوز ىلع ءادفلاب وأ قالطلاب ك احلا مكحف كلذ ىلع ةنيبلاب

 ةأرملا اذك و ى يبس هسفن ىلإ لعجي مل ثيح نم اهيلإ عجري جوزلا نإف اهتداهش
 الو ص ءادفلا الو قالطلا اهنيب نكي مل اذإ نادهاشلا عجرب ملولو لاحلا اذه ىلع

 اهتخأ جوزتي نأ اهجوزل زوجي الو « ءادفلا وأ قالطلا اهجوز نم ملعت ىقح جوزتت
 قالطلا جوزلا اهيلع ىعدا يذلا هجولا يف امأو ى هنم نيبت ىتح ةسماخلا الو
 جوزتتو دتعت اهنإف كحلا دعب نادهاشلا عجر مث ةنيبلاب كلذ ىلع ىتاف ءادفلا وأ

 . اهتدع تمت اذإ اهتخأ جوزتيو « امجري مل وأ امجر

 ك احلا اهب هل كحف رانيد اذك و اذك نالف ىلع نالفل نأ نادهاش دهش اذإو

 ى هتالغ عيمجو اهتداهشب هل افلتأ ام هيلع دوهشملل انمض و اهب لغتشي الف اعجرف

 دوهشملا تام نإو ص ءيش ةبوتلا دعب امن امم ايهيلع سيلو ى ابوتي نأ لبق امن امو

 الإ افلتي مل اهنأل ةبوتلا الإ اهيلع سيلف هلك هلام اثرو نإف نادهاشلا هثروو هيلع

 اهسفنأ ىلإ العجي مل ثبح نم هل دوهشملا لام نم هاذخأي نأ امهل زوجيو « امهل ام

 تاإو “ ثاريملا نم همهس اهعم ثرو نمل انمض امهريغ اهعم ثرو نإو ى اليبس
 هثروفهلدوهشملا تام نإ و « هملع دوهشملل امرغ نادهاشلا هثروف هل دوهشملا تام
 ثرو نإو ص ءيش نبدهاشلا ىلع سيلف ائيش هيف هريغ ثري ملو هلك هيلع دوهشملا
 اهسفنأ نم نادهاشلا مرغ نإو “ هعم يذلا ثراولا لباقي ام انمض هريغ هعم
 تإو ى اليبس اهسفنأ ىلإ نالمحي ال ثيح نم هل دوهشملا لام نم امرغ ام اذخأ

 نيدهاشلا ىلع سيلف ى دحأ هعم ثري ملو هلك هل دوهشملا هثروف هيلع دوهشملا تام
 يذلا ثرو ام امرغي نرأ اهيلعف هربغ هعم ثرو نإو ع ةبرتلا الإ ءيش

 . هعم ثرو
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 مك احلا تبثأف عاشم اهنأ هراجشأ ىلع وأ لجر ضرأ ىلع نادهاش دهش اذإو

 نإ كلذك و ص راجشألاو ضرآلا بحاصل انمض اهتداهش نع امجرف عاشملل كلذ
 امجر مث اهب ك احلا هل كحف لجرلا اذهف اهنأ هراجشأ وأ عاشملا ضرأ ىلع ادهش
 الجر لتق هنأ لجر ىلع نادهاش دهش اذإو « عاشملا لهأل انمض اهتداهش نع
 ةيدلا نامرغي : لسقو “ لتق دحاو عجر نإف هب التق امجر مث ىلولا هلتقف ةيدمتلاب

 هنأ لجر ىلع ادهش نإ و . اهفصن : ليقو ى اهمرغ دحاو عجر نإو ى امجر اذإ
 ةلقاعلامرغتل و ايهب لغتشي الف امج رف ةيدلاب ةلقاعلا ىلع مك احلا كحف أطخ الجر لتق
 تاحارجلا نم سفنلا نود ام ىلع ادهش نإو « اهوطعأ نإ مهل ةيدلا مرغ اهيلعو

 ى ةيدلا هنم صنتقملل انمض نادهاشلا عجرف ةيدلا وأ صاصقلا حورجملا ذخأف

 . لاحلا اذه ىلع أطخلا كلذك و

 هملع دوهشملا لتقف الجر لتق هنأ لجر ىلع لجرو ناتأرما تدهش نإو

 ص ةيدلا عبر نامض اهيلع : ليقو ى ةيدلا نمضت اهنإف نيتأرملا ىدحإ تعجرف
 لجرلا مم اعجر نإ اذك و ؛ فصنلا اهيلعف اتعجر نإو ط ةيدلا فصن : ليقو

 لجرىلع لجر عم ةوسن عبرأ تدهش نإو ع فصنلا لجرلا ىلعو فصنلا ايهيلعف
 ص اهيلع نامض الف ناتنثا وأ نهادحإ تعجرف لوتقملا "يلو هلتقف الجر لتق هنأ

 ص اثالثأ نهنيب ةيدلا عبر تاعجارلا ثالثلا تنمض نيتيقابلا ىدحإ تعجر نإو

 نمض لجرلا عجر نإو 0 عابرأ نهنيب ةيدلا فصن نمض ةعبارلا تعجر نإو

 هيلعو سوؤرلا ىلع فصن نهيلعف اوعجر نرإ كلذك و ث رخآلا فصنلا

 وهو ىنز هنأ ىلع لاجر ةعبرأ دهش نإو لجرلا عم ءاسنلا رثك نإ اذك و
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 نولتقيال : ليقو“هتثرو اوناك نإ هنوثرب الو اولتق اوعجر مث مامإلا همجرف نصحم

 يضاقلاهدلجف نصحي مل نإو ى ةيدلا نم هبانم نمض ضعب عجر نإو « ةيدلا مهيلعو
 اوعجر نإو « ةيدلا اونمض دلجلاب تام نمو ث شرألا اونمض اوعجرف مامإلا وأ
 اونمضو مجرلا وأ ذلجلا متيف ال : ليقو ص مهب لغتشا مجرلا وأ دلجلا متي نأ لمق

 دهشو ىنزلا ىلع ةعبرأ دهش نإو « يضاقلا وأ اوعجري نأ لبق مامإلا لعف ام ةيد

 نمضي :ليقو“ سوؤرلا ىلع ءاوس اونمض اوعجر مث مامإلا همجرف نصحم هنأ نانثا

 نامض ال : ليقو “ رخآلا فصنلا ناصحإلا دهاش و ةيدلا فصن ىنزلا دوهش

 هنأ ةعبرأ دهشو آلالث هتأرما ىقتلط هنأ لجر ىلع نالجر دهش نإ و ى ايهىلع

 ىملعأ هللاف مامإلا همجر امدعب مهلك اوعجر نإ و « "دحي" هنإف قالطلا دعب اهعماج

 اهتداهش نع اعجر مث مامإلا ه“دحف نالجر فذق هنأ لجر ىلع نالجر دهش نإو
 برش هنأ لج ر ىلع ادهش نإو ى ةدح اهيلع سيلو ةيدلا الإ نانمضي ال اهنإف
 . كلذكو مامإلا اهدح الو ك هتيد انمض اهتداهش نع اعجر مامإلا ه دحف رخلا

 هدي مامإلا عطقف عطقلا هيلع هب بجي ام زرحلا نم قرس هنأ لجر ىلع ادهش نإ

 هيلع هب بجي امم ةأرما وأ لجر ىلع دهش نم لك كلذك و « ديلا ةيد انمض امجرف
 مرغ الو اوعجر مث كلذ مامإلا هيلع ماقأف بدألا وأ ريزعتلا وأ لاكنلا وأ دحلا

 تبثي نم يقب دقو عجر اذإو ى اهب مكحلا لبق رببسب هتداهش نع عجر نم ىلع
 عجارلا نمض مهب كحلا دصقو ى مهب مكاحلا كح دقو عجارلا نودب هب مكلا

 . هنود هب كحلا متي نم دوجول هملع نامض ال : ليقو ى هبانم

 امهدحأ عجرف مكحو نيدهاشب مكحلا كاجلا دصق اذإ : « رثآلا ه ينو

 بحاص سيمخ خيشلا لاق ص رخآلا ةداهش زجحت مل هالول هنأل لكلا مرغ
 : لىقو > يراوحلا يبأو يلع يبأو ملسمو رباج يأر هنأ وجرأ : جاهنملا ,
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 عجر اذإو ى رثؤملا يبأ لوق وهو ى وه هتداهش زجت مل رخآلا الول هنأل فصنلا

 ىلولا راتخي : ليقو ؛ روزب ادمع هيلع اندهش : الاق نإ التق لتقلاب نادهاشلا

 اوفلتأ وأ رثكأ اوناك نإ اذك و ى ةيدلا فصن هثراو ىلع ابلا دريو هلتقيف ادحاو

 دهش نم بانم هيلع دريو هنم صتقي نأ قحلا بحاصلف دحاو عجر نإف اوضع

 امم اهب فلتأ ام مراغ هنإف نايسن وأ وهسل اهب دهاش اهنع عجر ةداهش لكو « هعم
 . هيف هملع صاصق ال

 ماق نإ نكلو ى هيلع مرغ الف مكحلا دعب ةداهشلا نالطب مكاحلل رهظ اذإ و

 عجرت : ليقو “لوآلل تعجر اعجرف تجوزتف قالطلاب ادهش نإو “هةدر ءيشلا

 ةعجارمب الإ جوزتت مل ولو قالطلاب كحلا دعب هيلإ مجرت ال : ليقو ؤ جوزتت مل ام

 ىلع ةثالث دهش نإو “ريخآلا نع قرفت الو ى قادصلا نامرغيو « حاكن ديدجت وأ

 نازع دنع هيلع نامض الف ممدحأ عجرف هدي عطقف يلولا هبرضف لتقلاب لجر

 مهدح ] عجر مث هفنأ عطقق ىرخأ ةبرض هبرض نإف ى هنودب ةداهشلا ماتل

 ع۔جر اذإو .ى فنألا ةيد فصن يناثلا ىلعو ص ديلا ةيد فصن يناثلاو لوآلا ىلعف

 هلتق ىلوللف ى هلتق تدّسمت : لاق نإو ى ةيدلا عير مرغ هيلعف يناثلا دوهش دحأ

 دحلا مزلي : يلع وبأ لاقو “نيقابلا ىلع ةيد الو لتق الو دح الو دحلا يف فقولاو

 عجر نإو ى ةثالث ةيد مهتثرو ىلع درو اوعجر مث مهب مجر نإو ى مهنم عجر نم

 نإو ص ةدحاو نع لضفلا درو اولتق" « هلتق اندّمعت : اولاق نإ و ى مجر مدحأ

 زا اهلك ةيدلا ىطعأ دحاو عجر اذإ : ليقو ى ةيدلا اوطعأ مه ةهبش : اولاق
 . ملعأ هللاو « هب تم ةثالثلا :

 ةثالث ىلإ هيبأ نم هوبأو هيبأ نم اهثرو لجر ديب ضرأ تناك نإ : ةعبارلا

_ ٤ ٠ ٢ 7 

 



 ء ضرألا ريغ اذك و ى ءابآلا ريغ نم ثرإلا اذك و ص زاج اهب هل دهش نمف « دادجأ
 ةداهش الف مدآ ينب الإ كلملاب ةدهاش ديلاو « ثرإلاب وأ ديلاب هل دهشي : ليقو

 هل دهشي نأ زوجي : ليقف “ ناسنإ ديب ءيش ناك اذإو ى نايبب الإ ةيدوبملا ىلع
 بهو هنأ ملع اذإو ى هل كحيف هدي يف هنإ :دهاشلا لوقي لب ى ال : ليقو ى هل هنأ

 ص هب هل كحيف كلذ نم ملع امم دهشي:ليقف“ام هجوب هلخد وأ هثرو وأ هارتشا وأ هل

 . ملعأ هللاو « هل هنأ عطقلاب دهشي نأ زوجي : ليقو
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 باب

 { اهبر نذإب صاصق وأ دح ريغ يف اهعاديإ زاج

 باب

 ةداهشلا عاديتسا يف

 ء زوح ال : ليقو ى رثكألا لوق وهو ء زوجي : ليقف « هزاوج يف اوفلتخا

 .ها“ ةداهشلا عاديتسا زوجي ال : لوقي نم مهنمو :« ناوبدلا » يفف

 ى رثكألا فلتخاو ص طقف امهوحن وأ رفس وأ ضرم ةرورضل اهعادبتسا : ليقو
 دودحلا يف الإ تاداهشلا عيمج يف زوجي : انباحصأ لاقو ى اقلطم زوجي : ليقف

 ( صاصق وا ) بدألل لماش( دح ريغ يف اهعاديإ زاج ) : لاق اك ث صاصقلاو
 تام وأ رفاس ىتح عاديإلا كرت نإو ‘ دحأل اقح سيل دحلا نألو ى اهنأش مظعل

 زوجي الو ى قثوتلا قحلا هل نم ىلع لب ى هلبق نم ءيجي مل عييضتلا نأل هيلع الف
 أربت الف ى هل ىحو “ ندهاشلا دنع هل ةنامأ اهنآل ' ( اهبر نذإب ) الإ اهعاديإ

 : ليقو « هيضرو هل دوهشملا هب ملع نميف اهعدوتسيو ى هنذإب الإ اهنم اههتمذ
 صاصقلاو دحلا امأو ى هيلع دوهشملا نذإ ىلإ جاتحي الو ى عاديإلا هبف عدوتسملا

_ ٦ ٢٠ _ 

 



 . . سديعب رفس وأ ديدش ضرم يف هنودبو

 لوأ نم اهلمحتي نأ « اهبر نذإب : هلوق يف لخدو ى هنودب الو نذإب زوجت الف

 مكاحلا نأ دهاشلا دهشي نأ صاصقلا ىلع ةداهشلا نايبو “اهعد"وأ دارأ نإ هنأ ىلع
 اذك نالف يف نالف لمف هنأب ادهشي وأ “ اذك يف نالف نم آ؟صتقي نأ نالفل كح
 كلذ وحن وأ عطقلاب وأ دلجلاب نالف ىلع كح مكاحلا نأب وأ ع صاصقلا غيسي ام

 وأ ادلج بجوي امم اذك لعف هنأ وأ ى امهدهشي مل وأ مكاحلا امهدهشي
 . كلذ وحن

 كلذو ت مايأ ةثالث رفس ( ديعب رفس وأ ديدش ضرم يف هنودي ) زاج ( و )
 اهعاديإ يف اهبحاص نم نذإلا ذخأي نأ لبق مالكلا عاطقنا وأ توملا فاخي ناب
 هنكمأ نإف ى كلذ يف نذإلا ذخاي نأ لبق رفسلل هعم يقتلي ال نأ فاخ وأ
 لهج وأ رصق نإف ى هنذإب الإ اهعدوتسي الف اهبحاص هدنع رضح نأب ناذئتسالا
 نم باتو اضيأ عاديتسالا هل زاج هنع باغ وأ اهبحاص باغ ىتح يسن وأ

 « هنكمأ ولو كلذ يف هيلع ناذثتسا ال هنأ يدنع يذلاو « ليق اذك “هريصقت

 : هصن ام « ناويدلا » ف هلصأو كفنصملا رهاظ وهو “تفلت اهعد وتسب ل نإ هنأل

 مهسفنأ ىلع اوفاخ نإ الإ ةداهشلا بحاص نذإب الإ مهتداهش دوهشلا عدوتسي الو

 بحاص نذإ ىلإ كلذ يف نوجاتحي الو اهنوعدوتسي مهنإف رفسلا وأ ضرملاب توملا
 نإو نذإب الإ اهعدوي نأ هل زجي مل توملا فحي مل نإ هنأ رهاظف ى ها ةداهشلا
 ءاوس اهعاديإ هلف اهعاديإ كل زاجأ هنأ اهلمحت نمل اهبحاصنع الاقو نانيمأ هءاج
 نأ هريغ وأ "ودعب توملا فاخ نمل زوجي اذك و ى رفاس وأ ماقأ = ضرم وأ "حص

 ام هيف اهعدوي نمب اهبحاص ربخي نأ ةداهشلا عدوي نم ىلع بجيو « نذإ الب اهعدوي
 امب نوموقي نيذلا مه ءانمألا نال ى رابخإ همزلي ال : ليقو ى عيضت الثل هنكمأ
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 عدوت الو ، كلذ ف ربخلا ز وجو ‘ مك اح دنع ماقت ك اهب دهشيو

 نيدلا يف ءانمألا يف الإ

 :لوقي ناب ( مكاح دنع ماقت اك اهب دهشيو ) ث اهبحاصل ةنامألا نولصويف قيلي
 ثمح ةفص وأ تاتب ةداهش يدنع اهغىلبت دارأ وأ ك هدنع تعدوأ نم

 اهأ ربخيو « مزلي ثيح ةداهشلا ءادأ يف مزليامم كلذ ريغو « كلذ مزلي .

 . عاديإ ةداهش .

 : الشم لوقي نأب 0 ةداهشلل رك ذ الب عاديقسالا ( كلذ يف ربخلا زوجو )

 هنأل هركذي ال وأ ص لوقلا اذه ىلع عاديإلا ركذيو ى اذك و اذك نالف ىلع نالفل

 نمم اهذخأي هنأ ى اهب دهشي : هلوقب ديري نأ لمتحيو ى ةداهشلا ظفل ركذي م

 وأ تاتبلاب يدنع اهنأ عدوملا هل ركذي ناب مكاحلا دنع ادؤي اك هبف اهعدوي
 اذهو ى هريغ يف عاديإلا ديرم نم رابخإلا زوجو « كلذك هنع اهذخأيف ةفصلاب

 . بابلا رخآ هيلإ راشأ دق لوألا ريسفتلا نأل « ىلوأ لاتحالا

 دحاو لك لوقي هنإف ، اعدوتسي نأ نادهاشلا دارأ اذإ : « ناويدلا » يفو

 نالف نب نالف نب نالف ىلع وأ « لجرلا اذه ىلع لجرلا اذهل “نأ تدهش : ايهنم
 ادهشاف هل ادهشت نأ امكيلإ بلط نإف ص اذك و اذك لبق نم اذك و اذك ينالفلا

 :ديزب نأ جاتحي ال : لوقي نم مهنمو“هب تدهش دق ينإف“ هيلع ايكتدهشأ امىلع هل
 دق : ايل لوقي : ليقو ى همالك لوأ يف كلذب دهش دق هنآل ، هب تدهش دق ينإ

 نأ ايكبلط نإف“اذك لبق نم اذك و اذك لجرلا اذه ىلع لجرلا اذهل نإ تدهش
 . ھا يتداهشب هل ادهشاف هل ادهشت

 دوهشملا ىلع اوديزي الئل ( نيدلا يف ءانمألا يف الإ ) ةداهشلا ( عدوت الو )
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 تزوج اك لاملا يف ءانمألا يف زاجو « مهنم الإ ذخؤت الو

 . ،‘} ضعب نع مهضعب راوتي مل ام درلا اهيف زاجو 4 مهتداهش

 اهدر وأ هورضي وأ اهومتكي وأ هل دوهشملا نع اوصقني وأ هورضي وأ هبلع
 ص ةيالولا لهأ مه نيدلا يف ءانمآلاو « سانلا لام عييضت نم نوكيف مكاخلا

 يضر ولو لاومألا ءانمأ يف الو ، هيف فوقوملا الو « ةنايخلا لهأ يف عدوت الو
 ص هبحاص يضر ولو لاومألا عييضت زوجي الو « لاومألل عييضت هنأل ى اهبحاص

 يذلا ناك نإ الإ هل عدوت ةداهش دحأ ذخأي ال يأ ( مهنم الإ ذخؤت الو )

 ؛زوجي ال اك اهذخأ دق اهعاديإ ديرب يذلا نوكي الئل نيدلا يف انيمأ هايإ اهعدوي

 اهلمحت اوعنمي ملو“صقن وأ اهيف داز وأ ى موتكم.اب رَك زوجي ال ام ىلع تناك وأ

 نآل ى لمحتلاك عاديإلا سيلو < عنملا ىلع صنلا دورو مدعل هل وأ ىلوتملا ريغ ىلع
 . هيف قَسضف صيخرتو عرف عاديإلا

 مهنم اهذخأو ( لاملا يف ءانمألا يف ) اهعاديإ ءاملعلا ضعب دنع ( زاجو )
 مل ولو ( مهتداهش تزوج اك ) ى هيف نونوخي ال لاملا يف مهتنامأ تتبث نيذلا يأ
 يف اهوعدوي نأ اهبحاص يضر نإ و“اهبحاص مهنيعي مل ولو ةيالولا لهأ نم اونوكي
 . زوجي : ليقو ى اولعفي الف هنم أربتملا وأ هيف فوقوملا

 لا۔ة نإ الإ ص ءانمألا ف الإ مهتداهش دوهشلا عدوتسي ال : » ناويدلا « يفو

 - هللامهمحر - اوطرتشاف “ها لاجرلا ءالؤه ين يتداهش يل اوعدوتسا :اهبحاص مهل

 ءانمألا نا الإ اهبحاص مه هنيعي نأ اهبحاص نذإب نيمألا ريغ يف اهعاديإ يف

 نماهدر نأ يأ ( درلا اهيف زاجو ) « لاومألا ءانمأ وأ نيدلا ءانمأ لمتحم

 ىراوت نإ هنأل (ضعب نع مهضعب راوتي مل ام ) هيف اهعدوأ نم ىلإ هيف تعدوأ

 ٢.٩ - ) ج ١٣- لينلا - ١٤ (



 نورخآلا اهب دهشي الف محلوق نولوألا عزن نإو

 عدوملا اهعدوأ دقوهربغ وأ مكاحلا اهب كح دق نوكي نأ نكمأ ضعب نع ضعب

 تعدوأ نم اهعدوأ اذإ اضيأو ى نيترم قحلا ذخأ كلذ ىدؤىف هريغ اضيأ هف
 انومأم كلذ ناك اوراوتي مل اذإف ‘ اهدرب نأ نع لضف هدي يف تسيلف هبف
 ىلع « ناويدلا ه يف اورصتقاو ى دوهشلا وأ اهبحاص درلا بلط كلذ يف ءاوسو

 يل اودر : ةداهشلا بحاص لاق نإ و : اولاق ذإ ى اهبحاص هبلط اذإ ام ركذ

 مهنمو ص عادوتسالا هجو ىلع الإ هلوقب اولغتشي الف « نيلوألا يدوهش يف يتداهش

 تناك امب مهدنع نوكتف « نيلوألا يف اهنودرب مهنإف « مهنع راوتي مل نإ : لوقي نم
 ناك ولو اهب مكحيو اهعدوي مل نإ اهدرب نأ هيف عدوملل زاجو « ها الوأ مهدنع هب

 . اهيدؤي ام ردق باغ ذإ اهدر لوبق اهعدومل زوحي ال

 روضح الب ولو ( مهلوق ) ةداهشلا اولمحتم مهو ( نولوألا عزن نإو )
 اذإ اذك و ى مهيف تعدوأ نيذلا مهو “ ( نورخآلا اهب دهشي الف ) « هيف عدوملا

 نوعدوملا اهب دهشي الف مهلوق نولوألا نوعدوملا عزن اذإف ڵعاديإ دعب عاديإ ناك
 ص تلطبف اهب كحلا لبق اهوكرت دق نولوألاو ى نيلوألا نم اهوذخأ مهنأل مهدعب

 ؛ هيف عدوملا نم هدعب نم لك نع تلطب طسوتملا عدوملا اهعزن نإو
 اهدرب لاملا ق ةعرد ولاك هنأ اهلصأ > مهيف عدوملا نم هلبق نمف 77

 ٠ اهعد وتسا نم

 اهب دهش ةريبك لعفف نيمأ نم عادوتسالا ةداهش ذخأ نمو : _ ناويدلا ( يفو

 نيذلل ةداهشلا اعدوتسا ناذللا لاق نإو ص دهشي ال : ليقو ى هثدجل اهكرتي الو

 هنم هللا ىلإ انبتو كلذ نم انعجر دق انإف هيلع مكاندهش اودهشت ال امب اهاعدوتسا
 اهذخأ هنأ ةداهشلا ذخأ نمل نيبت نإو ىاهب اودهشي ال : ليقو ى مهب اولغتشي الف
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 الإ مك احلا دنع اودهش اذإ هنع اهوذخأ نم ركذ مهمزلي الو

 يفو نينثا يف دحاو اهعدويو . اندنع عاديإ ةداهش اولوقي نأ

 ايىف > دحاو نع دحاو ذخأ نإو > دحاو ةباثم مهو رثك أ

 هف زاج

 اهعدوتسا نإو ى اهب اودهشي الف اوملعي ملو طقف ءاسنلا وأ كرلا وأ دملا نم

 ،اهب اودهشي الف دعب مهل نّيبتف٤نهدحو ءاسنلا وأ نيك رملا وأ ديبملا يف ءانمألا

 مهرمأ نإ الإ اونمضيف اودّسعت نإ الإ مهيلع نامض الو « مهنم تجرخ دقو
 نيناجملا كلذك و ؛ ها كلذ اولعفي ال نكلو ى نامض الف كلذب ةداهشلا بحاص

 . لافطألاو

 وهو ( هنع اهوذخأ نم ركذ ) مهيف تعدوأ نيذلا يأ ) مهمزلي الو )

 كلذ نم رثكأ عاديإلا ددعت وأ عدوم اهعدوأ نإ اذك و « ةداهشلا لمحتم

 نأ الإ مكاحلا دنع اودهش اذإ ) اهايإ هعدوأ يذلا ه۔۔ف عدوملا رك ذي نأ مزلي ال
 ( اندنع عاديإ ةداهش ) اولوقي نأ مهمزلي نكل يأ “ عطقنم ءانثتسالا ( اولوقي

 بصنلاب وأ « اهنودؤي مث عاديإ ةداهش اندنع : مك احلل نولوقي يأ « ةداهش عفرب

 < لوقلاب بوصنم وأ اندنع عاديإ ةداهش اندهش يأ ى عاديإب دنع قلعتيف هيلعو

 . موزل الب زاج هنع اهوذخأ نم اورك ذ نإ و ع ظفللا كلذ اوركذي يأ

 اورثك ولو مهلك ( مهو ) دح الب ( رثكأ يفو نينثا يف دحاو اهعدويو )
 مهعدوأ ءاوسو > دحاو لحر نع اوذخأ مهنال ) دحاو ( دهاش ) ةباثمب (

 ذخأ نإو ) ةرمب مهعدوأ وأ ةبيغب وأ ضعب عم ضعب ةرضحب ادحأ وأ دحاو
 نم اهوحنو رفسلاو ضرملاك دحاو نع دحاو ( هيف زاج ايف دحاو نع دحاو
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 ربخأ نإ هدحو هتداهش مك الا زوح الو ‘ عاديز ابنأب ربخي الف

 . دعب هتداهش لاطبإ دارأ نإ نمضو « هنع اهذخأ

 نال ث كا۔حلا اهلطبي الئل ( عاديإ اهناب ربخي الف ) قيضلاو رارطضالا لاوحأ

 هنأ مكاحلا مهوت عاديإ اهنأب ربخي مل اذإف ى ةداهشلا عبر دحاولا نم دحاولا

 1 عدوملا ىلع مإ الو ص رخآ دهاش عم هب مكحيف همف عدوم ال ةداهشلا لمحتم

 . . عاديإلاب ةداهشلا هدنع تحص دق هنآل رابخإلا مدع

 نع يأ ( هنع امهذخاب ) ه ( ربخأ نإ هدح و هتداهش مكاحلا زوجي الو )

 دهش و اضيأ رخآ يف دحاولا كلذ اهعدوأ ول ام فالخب « ةداهش عبر هنآل دحاولا
 يذلا ريغ رخآ دهاش ءاج نإف « دحاو لجر ةداهش اهب متت هنإف اضيأ ربخأو اهب
 كلذف عاديإلاب ربخم ملو هيف عدوم وأ رخآ دهاش نع المحت نادهاش وأ اهعدوأ

 ه۔ذأب هرابخإب ( دارأ نإ ) مكاحلا هب كح ام للا دنع ( نمضو ) “ نيلدع ةداهش

 :لاقي « ناباطخلا الو دمعلا لكشي الف قحب ( هتداهش لاطبإ ) دحاو نع اهذخأ

 نأ زوجيو “ نمضب قلعتم وهو 6 اهلاطبإ دعب يأ ( دعب ) نامضلا ليزب ال أطخلا

 ولو ى هنامض كلذ دعبو هتداهش مكاحلا زيوجت مدع نيئيش كانه نأ ىنعملا نوكي
 ول دحاولا نإف ى اديق دحاو نع ذخألا سيلو ى ىلوأ ناك « دعب : ظفل طقسأ

 اهنأب اضيأ كاجلا ربخي مل رفس وأ ضرم وحنل رثكأ وأ نينثا نيدهاش نع ذخأ
 : ليقو ص اهلاطبإ دارأ نإ نمضيف هتداهش زوجي ل هربخأ ول ه_زآل عاديإ ةداهش

 ربخأ نكلو ى ملع وأ لطبت اهنأ لهج لب لاطبإلا دري مل نإو ع هيلع نامض ال
 نمع اربخأف دحاو نع نانثا اهذخأ نإو ى ربخأ هنآل نمضي مل لاطبإلا ريغ ةلمل
 ص رخآلا دهاشلا عم ةزئاج اهتداهشف مكاحلا دنع انيمأ ناك نإف ‘ هنع اهاذخأ

 اهف اهتداهش نالطب كلذب دارأ نإو ى كاحلا امهزوجي الف نيمأ ريغ ناك نإو

 ريغ ِعادل وأ هنايسنل وأ هلهجل دحاو نم اهذخأ هنأ الهج ربخأ نإو « نانماض
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 ءىرب نإ اهب دهشي الو ‘ دحاو .يف رفاسمو ضيرم عدويو

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ عجر وأ

 ةداهشب رخآلا دهشو هسفن ةداهشب امهدحأ دهش نإ و “ نمضي مل لاطبإلا دصق
 ء دحاو نع دحاو هيف اهذخأي يذلا هجولا يف الإ هتداهش زوجت الف عادوتسالا

 نإو ى كلذب ربخأ ولو ةزئاج هتداهش : لوقي نم مهنمو ى رفسلاو ضرملا لثم
 تعدوتسا نم كلذ دعب عجر نإو ط نمض مكحلا دعب ةداهشلا عدوتسا نم عجر

 عجر نرإو ى هيف تعدوتسا نم نمضي مل امم اومجر نإو ى نمضي مل هيف
 هيلع عجر اهعدوتسا نم كلذ دعب عجر نإو ‘ نمض الوأ هيف تعدوتسا نم

 . مرغ اب

 مل نإ ( دحاو يف ) ةرورضلا لهأ نم امهوحنو ( رفاسمو ضيرم عدويو )
 يذلا ضيرملا ( ءىرب نإ ) دحاولا اذه ( اهب دهشي الو ) ادحاو الإ اودجي
 ةرورضلاتلاز وأ هرفس نم اهعدوأ يذلا رفاسملا ( عجر وأ ) هضرم نم اهعدوأ
 . دحاو يف عاديإلا تغاسأ يقلا

 ص رفسلاو ضرملا الإ نينثا ق دحاو ةداهشلا عدوتسي امنإ و : « ناويدلا ه يفو

 يضر ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع يبأ لوق وهو “دحاو يف دحاو اهيف عدوتسي هنإف
 عيج يف دحاو يف دحاو عد وتسي : لاق هنأ هللا هحر ماض نع ركذو ى هنع هلا

 ضيرملا ءىربف هتداهش رفاسملا وأ ضيرملا عدوتسا نإو ى عادوتسالا هيف زوجي ام

 نإ امأو « هيف تعدوتسا نم الو اهعدوتسا نم اهب دهشي الف رفاسملا عجر وأ

 نم اهب دهشي الو 0 هىف تعدوتسا نم اہب دهشي هنإف نينثا ف دحاو اهعدوتسا

 مهيف تعدوتسا نيذلا عجر نإو “ هبف تعدوتسا نم تام ولو 6 اهعدوتسا
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 & .قوف ال ةينامث يف مهو ةعب رأ يف امهو نينثا يف دحاوو

 ةداهش اهنأ اه نودهشيو ى زئاجف آلوأ مهيف اهوعدوتسا نيذلا يف اهوعدوتساف

 ةداهش مهيف تناك نإو « آلوأ مهدنع هب تناك امب اهب اودهشي الو عادوتسالا

 نودهشي الو عادوتسالابنودهشي مهنإف مهدنع هيلع ىعدملا كلذب رقأف عادوتسالا

 ةرضحب هبهو وأ ائيش عاب نإو ى اودارأ امم نودهشي : لوقي نم مهنمو ى رارقإلاب

 : ليقو ى اهب اودهشي الف بهاولا وأ عئابلا يف مهتداهش دوهشلا عدوتساف دوهشلا

 . اهب نودهشي

 اهعدوتسيو يأ ( امهو ) رثكأ وأ ( نينثا يف دحاو ) اهعدوتسي ( و )
 دحاولا مهيف اهعدوتسا نيذلا رثكألا وأ دحاولا ايهيف اهعدوتسا ناذللا نانتإلا

 ةعبرألا اهمعدوتسيو يأ ( مهو ) ص ةنالث وأ نينثا يف وأ رثكأ وأ ( ةعبرأ يف )
 لقأ وأ ةعبرألا نم رثكأ اهعدوتسي وأ اهقوف ام وأ نانثالا مهيف اهعدوتسا يذلا

 رثكأ وأ ( ةينامت يف ) نينثإلا قوفام وأ ناننإلا مهيف اهعدوتسا نم مهو
 نأ لصاحلاف « رثكأ وأ لقأ وأ رشع ةتس يف ةيناثلا اهعدوتسي ال يأ ( قوف ال )
 نم ددعل دح ال عبارلاو ثلاثلاو يناثلا هيف عدوملاو لوآلا هيف عدوملاو دوهشلا

 نم نانثا وأ نينثا نم دحا و لك نم اعممج نانثا اهعمسي نأب كلذو « هيف اهنوعدوب

 ى سماخلا يف اهعدوي ال عبارلا نأ الإ ، كلذ هبشأ امو ةعبرألا نم دحاو لك
 زوجي الو اهعاديإ عبارلل زوجي ال اهنأل « اذكهو سداسلا يف اهعدوي ال سماخلا و

 :ليقو “ سماخلا يف اهعاديإب هنع لطبت الو ى اهعدوأ ولو لقتنت الو هنع اهذخأ

 نأ زوجي : لبق هنأ ينعأ ء لقأ و رثكأو رشع ةتس يف ةيناثلا اهعدوب نأ زوج

 اهعد وتسيف عادوتسالا يف ةياهن ال : ليقو “ سماخلا عدوملا يف عبارلا عدوملا عدوي

- ٢١٤ 



 ع نوقابلا اهب دهشي الف نج وأ دئرا وأ" باغ أ مهدحأ تام نإو

 . . .. . ... نيتأرما وأ لجر يف ةأرما اهعدوتو

 : لسىقو ‘ ةياهن الب اذكهو 0 سداسلا ف سماخلاو > سماخلا ىدرفلا ف عبارلا

 . آلوأ مهيف تعدوتسا نم زواحت ال

 ةداهشلا هعم زوجت ام ثدحأ وأ ( دترا وأ باغ وأ مهدحأ تام نإو )

 يف ةأرما اهعدوتو ) اهلمحت نإ دحاوك مهنأل ( نوقابلا اهب دهشي الف نج" وأ )
 ةدحاو ةأرما يف اهعدوت نأ زوجيو ( نيتأرما وأ ) نيتأرما ماقم يف هنآل ( لجر

 عاديإ زيجي نمو « رم اك رابخإلا يف مالكلاو ى امهوحن وأ رفس وأ ضرم ةرورضل
 . اقلطم ةأرما يف ةأرما عاديإ زاجأ اقلطم دحاو لجر يف لجر

 امهذخأيو « ءاسنلا نعو لاجرلا نع لاجرلا اهذخأي : « ناويدلا ه يقو
 وأ نينيمأ نيلجر يف هتداهش لجرلا عدوتسي امنإو “ لاجرلا و ءاسنلا:نع ءاسنلا

 يق وأ لجر يف اهتداهش عدوتست ةأرملاو ى ءادهشلا نم نوضرت نمم نيتأرما و لجر
 نيرح" نينيمأ.نيلجر يف الإ اهتداهش ةأرملا عدوتست ال :لوقي نم مهنمو “نيتأرما
 . ھا نيتأرماو لجر وأ

 نأب هنع اهلمح نإ تيم نع يح نم عاديتسالا ةداهش تزاج : « رثألا » يفو

 : ليقو ى اذك نالفل هيلع نأ هدهشأ [نالف نأ يندهشأ انالف نأ دهشأ : لوقي
 هنع يدؤأ نأ يفرمأ دقو ى اذك نالف ىلع نالفل نأ نالف ةداهش ىلع دهشأ :لوقي

 ةيح نع ال ةتيم نع ةبح نم تزاجو « اهنع عجر هنأ ملعأ الو ةداهشلا هذه

 نيبئاغ وأ نيضيرم نع نالدع دهش نإف « يح نع اذك و ى امهوحن وأ نالجر الإ
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 . عنمو

 نعال نيتأرماو لجر نع اذك و « اهنع ازاج اذه نعو ى اذه نع ادهش نأب
 نيتيم نع نيتأرماو لجر نم تزاجو ى نيدهاش نع نزجي ال ذإ ةوسن عبرأ

 . يح مم اهنع نيتيح نم تزاجو « نيتيم نع يح نم ال

 دحأل سيلو ى ايملدع وأ نالجر الإ اقلطم تيم وأ ىح نع زوج ال : لىقو
 اذإ ةنيب نع ةنيب مكاحلا لبقيو « هتداهش نع هدهشأ نإ الإ دجأ نع دهشي نأ
 نعو “ هدنع رضحي نأ ردقي ال نمعو « دلبلا يف نك ولو ءاسن نعو “ تباخ
 ؛هسلجم يف وأ كحلا دلب يف اناك نإ ال : ليقو ںامهريغ مكحلا يلو اذإ ,ضاقو مامإ

 هنأل ملسم ىلعال هيلع وأ ,يتمذل هسكع زاجو « اقلطم ملسم نع يمذ نم الو
 دعب تيدأف تد رل اهب دهش ول تقو يف هنع دوهشم نع تلمتحا ةداهش لك : لبق

 دلول دلاو نم ةعفر تناك نإ الإ هيلع دوهشم ىلع زجحت مل دهش ول هنع تزاج نأ
 ول تقو يف هنع تلمتحا ةداهش لكو ى هنع زوجتف قساف نم وأ ى دلاولا تاهف

 تلمح نإ الإ زجت مل تدرل اهيف دهش ول لاحي راص ىقح دؤت ملو تزاجل هيف دهش
 حرط مث دهاش نع دهش نمو ؛ تزاج “ نج مث لقاع لاق وأ ' يمع مث ريصب نع
 نإو “ هريغ هنع دهشي نأ زاج لوألا لدعو رخآلا حرط نإ و « ايهنم تلطب
 نالدع الإ اهنع زوحت ال : لسىقف ةنالفو انالف تعضرأ اهنأ ادحاو ةأرما تدهشأ

 ص نالدع الإ هنع زجي مل اذكب نالفل ىضق هنأ ادحاو دهشأف كاح تام ول ايك
 نيلجر دهشم يف : ليقو ى هتداهش ىلع دهشي نأ دهاشلا بلطي نأ هل دوهشملل و
 ص اهنم اهلبقي ال بوبحم نبا نأ اهاظفح دقو يسن مدق املف « باغ مث هتداهش ىلع
 اهيلإ لصوتيال ةداهشك ةجح هيف اهتداهش نوكت لاح ىف ةأرما تدهش اذإو

 (عنمو) كلذب هتداهش تزاجو ى ةجح وهف اهتوم دعب اهنع دحا و دهشف لاجرلا
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 دهش تاتبب اهذخأ نمو ‘ حيرجتلاو ةيكرتلاك ةمهتلاو ربخلا يف

 الإو 0 هايإ عدوملا هارأ لصألا فرعي مل نإو ، كلذك ايب

 فقولاف

 امم لجر دنع ربخلا نوكي نأب ( ريخلا يف ) عاديتسالا ءاملعلا ضعب عنمو يأ

 هعدوأ نإف ؟هربغ دنع هعدوي الف اهللإ عجوي ال ام وأ ةموصخلا ىلإ عجرب

 لالهلا روهشم يف الإ زوجي ال لقنلا : « ناويدلا » يفف “ هنع لطبي ملو هنع لقتني

 نأ زئاجو « روهشملا هيف زوجي ام لك يف زئاج لقنلا : ليقو 6 ةثالث نع ةثالث
 ى ةموصخلا لبق هوذخأ اذإ كلذب اودهشيو ى روهشملا لهأ نع ءانمألا ذخأي

 . اهدعب هوذخا ولو صخرو

 وأ دخأ لام ىلع ةيدعت يف اناسنإ مهتا نيمأ لجر نوكي ناي ( ةمهتلاو )
 كلذ عدوي الف ةمهتلا يف هذخأ دق مكاحلا نأ دهش وأ كلذك ةمهت عدوي الف هسفن
 دق هل دهشي وأ هحرجي وأ اناسنإ نيمألا يكزي ناب ( حيرجتلا و ةيكزتلاك ) كلذك
 واولاب ةىكزتلاو : لاق ولو “ كلذك هتىك زت عدوي الف 1 احلا دنع حرج وأ يكز

 حيرجتلا هبشت ةمهتلاو « هلبق ةمهتلا هركذل فاكلا راتخا هلعلو ى ىلوأ ناكل

 . ةيكزتلا وهو اهدض اهب رضحتسيو

 (كلذك) مك احلا دنع ( اهب دهش تاتبب ) عاديإلا ةداهش يأ ( اهنخأ نمو )
 لصألا :فرعي م نإو ) دوهشلا هفرمي اك هيلع دوهشملا لصألا فرعي نأب تاتبب
 دنع هروي مل نإو ى تاتبلاب مك احلا دنع دهشيل عاديتسالا دنع ( هايإ عدوملا هارا

 ء زاج ةداهشلا ةيدأت لبقو اهدعب وأ ةمكاحملا لبق كلذ دمب هاراف عاديتسالا

 فقولا اذه عمو ؟ مهتداهش زوجت له ( فقولاف ) مهرب ( الإو ) ال : ليقو
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 هدنع يه نمع اهوذخأ دق مهنأل تاتبلاب يه مهيف اهعدوأ نم دنع اهنأ نورعحم

 ' هفرع اك لصألا اوفرمي نأ ربتعا هتلزنمي اوناك امل مهنأ فقولا هجوو ى تاتبلإب

 اهنأ يدنعو ى ةفصلاب الو تاتبلاب دؤت مل ةداهشب مكحلا هجوتي مل هوفرمي مل املو

 ةداهشلا تناك نإو ى لاومألا عيضت الئل وه نيأو وهام لصالا ققحيف زوجت

 . ملعأ هللاو ى ةفصلاب تي"دأو ةفصلاب تعدوأ ةفصلا
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 باب

 ربخلا يف

 ى لصألا وه لوألاو 4 مالكلا نم هب ربخي ام ىنعمبو رابخإلا ىنعمب قلطي"
 دحأل اقح دحأ هركذي ام ىلع اضيأ قلطي ءاهقفلا فرع يف وهو ى رثكأ يناثلاو

 لدي اك س ةداهشلا ةدام نم امهوحنو تدهش وأ دهشأ : ظفل ركذ الب رخآ ىلع

 اولوقي نأ ريغ نم ى ءانمألا ربخ هيف زوجي ام باب : « ناويدلا » لوق هيلع
 هيف ركذي ربخ نع زارحا سيل اندهش اولوقي نأ ريغ نم : هلوق نإف “ اندهش
 ى أطخأ دقف عونلا اذه يف ربخم هب ربع نإو ى مهدنع دجوي ال اذه نأل ى اندهش
 احيولت هب ءيج هنأك ى ربخلا ظفل تاقلعت نم اندهش اولوقي نأ ريغ نم : هلوق امنإو

 اندهش :اولوقي مل اذإف « « ناويدلا ه تارابع عبتت نم لثم ملي اك كربخلا.ىنمم لإ
 نكت م وأ ةداهشلا ركذ مدعب اهئادأ يف اورّصقف ةداهش ناك ءاوس « ربخ هنإف

 اولعي م وأ عاديإ الب دوهشلا نم اوعمسي وأ داهشإ الب اوعمسي نأ لثم ى ةداهش
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 ، نايصخلا رك انتي مل نإ تومو بسنو :حاكن يف ءانمألا ربخ زاج

 ‘ نهرلاك اهيف زوجو .. ةفالخلا ف ك ةداهشلا بجتف

 هيف مصخ ال ام ركذ ىلع اضيأ قلطيو “ لجر دي يف ءيشلا اوفرمي وأ ةرهشلاب

 ولو « ءانمألا ريغ ةداهش ىلع آضيأ قلطيو « ةءاربلاو ةيالولاو لالهلاو ةمامإلاك

 نيمي الب قحلا بجوي ام انموق دنع ربخلاو « اذك نالف ىلع نالفل نأ اندهش : اولاق
 اندنع تبثي الو < يعدملا ىلع نيمي الب دحاو مهدنع هبف يزجيو ى ربخلا ربخ وهو

 : يمصاملا لاق « نيميو دهاشب مكح

 رظن يذ لك دنع ىلوأ نانثاو ربخلا باب ف يزجم دحاو

 ةداهشلاو “ دحاولا هيف يفكي هنوكل هكح يف ةداهشلل رياغم مهدنع وهو

 اولثمو “مهدنع نالوق ربخلا يف ةلادعلا طارتشا يفو ى ةلادعلاو ددعتلا اهيف طرتشي

 نينثإ ( ءانمألا ربخ زاج ) بيغلاو حرجلاو بطلا يف بيبطلا ينارصنلا لوقب
 ، ( ناصحلا ركانتي مل نإ تومو بسنو حاكن يف ) اندهش اولوقي ملو ادعاصف
 اولمحتي نأب ةداهشلاب الإ تدثي ال يأ ( ةداهشلا بت ) هنإ ( ف ) اركانت نإف

 . ةداهشلا ظفل ركذيو « اهودربف مهيف عدوت وأ ث اهودؤيف ةداهشلا

 ريغ وأ ةيصولا وأ دلولا وأ لاملا ىلع ( ةفالخلا يف ) ةداهشلا بحت ( ايك )

 فرصتي كرتي الف هريغ لام ىلع طيلست ىوقأ اهنأل ركانتلا نكي مل ولو كلذ

 توملا فالخب دوهشب الإ اهاضتقم ىلع مكاحلا يزجي الو ص مكاحلا هزيجي الو « هيف

 كلذ ىلإ تدأ ولو رمآلا لوأ نم لام ىلع اطيلست تسيلف حاكنلاو بسنلاو

 ص ركانت عقي ملام ةفالخلا يف ربخلا ءاملعلا ضعب زاجأ و يأ ( اهيف زوجو )
 نمو هتوبث ثيح نم ( نهرلا ) يف ربخلا زاج ا( ك )الف عقو اذإف
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 . . راكنإلا عم بجت : ليقو « رم اك نهارلا ركنأ نإو

 ةنوعمب كلذو ( نهارلا ركنأ نإو ) نكل « كلذ وحنو لجأ توبث ثبح

 دي يف نكي مل ولف ى ربخلا هيف زوجاف هل زئاج نهترملا دي يف اضوبقم نهرلا نوك
 نكل ضبق الب حصي هناب لوقلا ىلع وأ ى ضبقلا مدع زاوج لوق ىلع نهترملا
 يف اذه ضمب ( ةرم ا ) راكنإ نكي مل نإ الإ ى ربخلا هيف يزجي الف دعب هضبقي
 نيدلا : لاق نأك هلجأ يف افلتخا نإو : لاق ذإ ى ةمتاخلا يف نهرلا باتك

 اضيأ دمب : هلوق ىلإو ى ربخلاب نإو نهارلا نيب : هلوق ىلإ لجأ ىلإ نهرلاو
 . نهرلا نيبو

 ريغ نهرلا ناك نهرلاا راكنإ ( راكنإلا عم ) ةداهشلا ( بجت : ليقو )
 ةفالخلا يف ءانمألا ربخ زاوج ىلع « ناويدلا ه يف اورصتقاو آاضوبقم وأ ضوبقم

 ص اندهش : اولوقي نأ ربغ نم ى ءانمآلا ربخ هيف زوجي ام باب : اولاق ذإ ى نهرلاو

 نالف نب نالف تام : اولاق وأ ى ىنالفلا نالف نب نالف اذه : اولاق نا لثم كلذو

 نالف قتعأ دق : اولاق وأ ى ينالفلا نالف ني نالف ةجوز هذه : اولاق وأ ى ينالفلا
 لالحلا “له دق : اولاق وأ “هتأرما قلط : اولاق وأ « اذه هدبع ينالفلا نالف نا

 ىلع وأ هتيصو ىلع وأ هدالوأ ىلع وأ هلام ىلع نالف نب نالف ةفيلخ اذه : اولاق وأ

 وأ لجرلا اذه نهر غيب لجأ لح دق : اولاق وأ ي قوقحلا نم كلذ هبشأ ام
 اذه ىلع لجرلا اذه نيد لجأ لح دق : اولاق وأ « ينالفلا نالف نب نالف نهر

 لولح وأ ى ءاسنلا تاقدص وأ تاراجإلا لجأ لولح نم اذه هشأ ام وأ لجرلا
 ى لاحلا اذه ىلع اهعطقو ةعفشلا ذخأ كلذك و « كلذ هبشأ امو ةزايحلا لجأ

 لبق لجرلا اذه دي يف هانفرع : ءانمآلا لاقف ءيش ىلع نالجر عزانت نإ اذكو
 هريغو لصألا نم هيف دمقي ام كلذك و لجرلا اذه ىلع اندهش :اولوقي ملو « اذه

 . ها اهعزنو ةرضملا :تابثإو ..,
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 اهتوبثو ةرضم ثودحو هروضحو بئاغ ةبيغو ةمسق يف زاجو
 . . . . . . . اهعزنو

 ىلع نيمي الف ةنّنب الو ركنأو هوبأ اذه نأ لجر ىعدا نإ : « رثألا » يفو

 غلبلاو ءاسنلاو لاج رلا ءاوسو ى خألاك ةبارقلا رئاس ءاعدا اذك و « ركنملا

 اوعدا نمو ص نوك رسلاو نودَحوملاو رارحألاو ديبعلاو نيناجملاو لافطألاو

 ريغ اوعدا نإ اذك و ى مهنيب كرتشفف اميمج اونيب نإو ى هنباف نسب نمف ذوبنم
 ءاسنلا وأ نوملسملا وأ نوك رملا وأ ديبعلا وأ رارحألا هاعدا ءاوس ى ةوبنملا

 ةونب ىعدا نم ةنّسبب لغتشي الو “ ضعب عم كنل وأ ضعب وأ لاجرلا وأ

 دلي نأ نكمي ال وأ ايواسم وأ هنم ربكأ ناك نم وأ بسنلا فورعم ناك نم

 ۔ ةلثم هلثم

 دي يف لفطلا ناك اذإو ؟ مهتداس ركنأ ولو زوجت بسنلا يف ديبعلا ىوعدو
 دعب دلو هنأ فرع نإ اهراكنإب لغتشي الف هعم اهدلو هنأ اهجوز هاعداو ةأرما

 ىلع دلو هنأ فرع نإ هل وه : « ناويدلا » يفف ى اهجوزت موي نم رهشأ ةتض

 رهشأ ةتس نم رثكأ اهجوز عم تنكس نإ كلذك و « تركنأ ولو هشارف

 لغتشب ال ركنأو اذه اهجوز نم هنبا هنأ ةأرملا تعدا نإ اذك و « دلوب تتأف

 : تلق ى هشارف ىلع فرع وأ ى رهشأ ةتس نم رثكأ هعم تنكس نإ هراكنإب

 نأ ىعدا نمو « رم اك نكمي مل ولو : ليقو “ ءطولا نكمأو نكست ول اذك و
 . نيمي الف نبي ملو يل نالف ءالو وأ نالفل .ءالو

 وأ دقفلا ةلباقم ةبيغلاو « ( بئاغ ةبيغو ةمسق يف ) ءانمألا ربخ ( زاجو )
 ةرضم ثودحو هروضحو ) زئاج كلذ لك ي ةزوحلا وأ لايمآلا نم جورخلا
 ( اهعزنو ) ‘ هب تبثت امب اوربخأ وأ اذكه تتبث : اولاق نأب ( اهت وبثو
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 ةزجأ يف ءانع ةميقو حورجو صاصق يف لبقأو ، رم امك هعم ولو

 ٠ ٠ ٠ 7 ٠ لصأ يف ةيشام داسفو

 يأ ( هعم ولو ) « اهعفدب رورذملا ماق وأ اهعزنب مكحلا عقو دق اهنأ نوربخي يأ

 لصف : هلوق يف ةمسقلا يف لاق ذإ “ كلذ ضعب ( "رم ايك ) راكنإلا عقو ولو
 اهيف زاجو : لاق نأ ىلإ « ربخلا اوغلب ُدعب اهدحج نمو : هصن ام ى خلا طخي

 نإو : هصن ام « خلا هكيرش اعد نم باب : هلوق يفو « مهرابخإو ءانمالا راهشإ
 تعاش لاق نإو : هصن امو “ ربخي نإو :: لاق نأ ىلإ ى اننود ثري نم كرت:لاق
 ام انمستقا : لاق نإو : هصن امو « ربخم نإو : لاق نأ ىلإ ى انتضيرف

 اهيف فنصملا ديقي م ةثالثلا هذه نكل « ربخب نإو : لاق نأ ىلإ ى هانك رتشا
 وأ دقف آنالف نأ ءانمألا لوق لبقيو : دقفلا باب يف لاقو ى ءانمألاب ربخلا

 هدقف موب نم ةعبرألا دعب نإو ى اح هوأر مهأ هدقف ةحص دعبو ى ًادوقفم

 . خلا ى هتبيغب مكحيف

 اضيأ راكنإلا عقو ولو ءانمألا ربخ _ ءابلا رسك و فاقلا مضب - (لبق'و )
 (حورج و) اصاصق هبلع هل نأ وأ يناجلا نم صتقا دق هنأ نوربخي (صاصق يف)
 هملع هل نأ وأ شرأآلا هاطعأ هنأ نوربخي « شرأآلا اذك و « هحرج هنأ نوربخي

 رجأتسم ريغ وأ ًارجأتسم ناك ءاوس ( ةرجأ ف ءانع ةميقو ) اذك وه اشرأ

 ص اذك و اذك لودعلا هموق هءانع نأ نوربخي هلمعل ةرجأب هل عرشلا كح نكل

 نوربخي ( لصأ يف ةيشام داسفو ) اذك اذك وه ءانع هل هيلع نأ هضبق دق وأ

 ء اذكب هوم"وق لودفلا نأ وأ ى اذك تلكأ وأ « اذك يف تدسفأ هيشاوم نأ

 يزجي الف ضورع يف اهداسف امأو « هيشاوم داسفإ ةميق نالفل اذك هيلع نأ وأ

 ى داسفإ ىنعمب داسفو < لاقتنإلاب ضورملا رمأ فعضل ءانمألا نم ةداهشلا الإ هيف

 د _ ٢٢٣



 ترسكنا نإ ربخلا دوهشلا غلبي الو 2 اندهش : اولاق نإ ريض الو

 محل زاج ءانمألا نا هانعم لهو ، ليق اذك ،اومهتي الو مهتداهش

 يف ال سفنألاو تايدعتلا يف ماهتالاو هيف مهل زاج اميف ربخلا غيلبت
 ءالؤهو ، مهتملا نجسيف مهلوق مك احلا عبتيو ، دودحلاو تالماعملا

 مهتنامأ كلاز

 ةيشاملل هفاضأف اذه ىلعو ى يثالثلا ردصم هلصأ ىلع وه وأ « ردصم ممإ وهف

 . اهب هعوقول

 مهنم زوجي ثيح ربخلا مهدنع ناك اذإ ى ءانمألا يأ « (اولاق نإ رنيض الو)

 ى انملع ىنعم ىلع ( اندهش ) راحنإلا عقو اذإ زوجي ال ثيح ال راكنإلا عقو ولو
 ( اومهتي الو مهتداهش ترسكنا نإ ربخلا دوهشلا غلبي الو ) “ كلذب ريض الو

 هانعم لهو ) 0 ءايرك ز وبأ لاق اذك يأ “ ( ليق اذك ) « اهحتف وأ ءاملا رسكب

 روصلا يف يأ ؟ ربخلا غيلبت ( هيف مهف زاج ايف ربخلا غيلبت مهف زاج ءانمألا نأ

 هب اودهش اهف ال ربخلاب ايف ربخلا غيلبت مهف زوجي هنأ دارملاو “ غيلبتلا هيف مهل يتلا

 . ةد اهش

 يف ماهتالا ) همدع وأ راسكنإلا دمقب ال لئاسملا قلطم يف مل زاح ( و )

 (دودحلاو تدلماعملا يف ال)دودحلا ىلإ يدؤت ولو اهنود امو (سفنألا و تايدعتلا

 طحم وه دودحلاو ةلماعملا يف ال : هلوقو “ سفنألا و ةيدعتلا قلعت نع ةصلاخلا

 يذلا يأ ںءاتلا حتفب “( مهتملا نجسيف مهلوق مكاحلا عبتيو ) ى همهتي ال : هلوق
 ترسكنا نيذلا ( ءالؤهو ) 0 حرجلاك سفنلا نود ام وأ سفن وأ ةيدعتب هومهتا

 ين تلازو ةريبكب راسكنإلا ناك نإ قالطإلا ىلع ( مهتنامأ تلاز ) مهتداهش

 س ٢٢٤ -



 ترسكنا اميف نومهتي الو هنوغلبي ال هانعم وأ .2 مهلوق لبقي الف

 اودهشي مل اذإ ربخلا زاجو .ددرت هيف مهتداهش هيف

 اودهشتسي نأ لبق اودهشي نأ لثم ى اهريغب ترسكنا نإ هملع دوهشملا رمآلا
 (مهلوق لبقي الف ) ي آ"رضارعفدي وأ امغذ اورجي نأ لثمو “كلذ زوجي ال ثيح

 رسكتت نأ كلذو ًادحأ هيف اومهتا وأ « مهتداهش هيف ترسكنا امب اوربخأ نإ

 : هلوقو ‘ كلذ مهنع لبقي الف هنمضت امب ماهتاب وأ اهب رابخإلاب اهك رادت اوديريف
 ال اهنآل اهنوفلبي ال “ خلا غلبي ال : هلوق طع وه “ مهلوق لبةي الف مهتنامأ تلاز
 ص اومهتي الو : هلوق ىف ءايلاف اذه ىلعو ى اهراسكنال تدر اهوفلب نإو ى لبقت
 نأ مهنع لبقي ال يأ ى هيلع دوهشملا اومهتي ال يأ « ةروسكم ءاهلاو ةحوتفم
 ربخلا يأ ( هنوغلبي ال هانعم وأ ) هب اودهش ام وه وأ اذكب هانمهتا : اولوقي

 (مهتداهش هيف ترسكنا اميف ) اهئادأ يف ةنايخلاب لومفملل ءانبلاب ( نومهتي الو )
 نب دمح هللا د۔ع بأ خيشلا نم ( ددرت هيف ) ؟ ةريبك ريغل اهراسكنا ناك نإ

 لديو : لاق « طقف اومهتي ال ةدام ريسفت يف ددرتلا لصاحلاو ى ةتس يبأ نب ورمع

 . فنصملا لاق اك ربخلا زاج اودهشي مل اذإو : ءايرك ز يبأ لوق يناثلا ىلع

 نس عناه ثدح اذإ هنأ ينعي ى اوغلبي مل يأ ( اودهشي مل اذإ ربخلا زاجو )
 تلطبل اودهش ول هنأ اوملعو هب اوظّفلت مالك ريغو ةريبك ريغ ةداهشلا ةحص

 نم ىوقأ ربخلا نأل ى هيلع دوهشملا نومهتي الو ى ربخلا نوربخي مهنإف ى ام هجوب

 ى اندهش اولاق نإ رض الو : هلوق ةلباقم ىنعملا نوكي نأ لمتحيو ى ةمهتلا

 نوكي نأ لمتحيو « مهربخ زوجيف اوربخأ اودهشي مل نإو ڵ زاج اودهش نإ يأ
 ربخلا حصي ثيح رخآلا نع امهدحأ يفكي نازئاج ةداهشلاو ربخلا نأ ىنعملا
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 لصأ حصو هن ايب لطب نإ ًنىم همصخ نم عدمأ كرديو

 . بسن توبثو بئاغ توم يف روهشملا زاجو 2 هاوعد

 اودهشي نأ مهل "حصي مل اذإيأ اودهشي مل اذإ طقف ربخلا زوجيو“راكنإلا عقو ولو

 . راكنإلا عم ربخلا "حصي ال ثيح كلذو

 نيزئاج ريغ هدوهش نوكي (هنايب لطب نإ انيمي مصخ نم ع دم كرديو )
 اودهشتسي نأ لبق مهتداهشب وأ ةيلوفطل وأ نونجل وأ عفدل وأ رجل وأ ةريبكل

 ريفب وأ تاتبلا وأ ةفصلا ةداهش لصألا يف اولوقي نأ لبق وأ ى زوجي ال ثيح
 ك هل كح نابلا لطبي ل ول نوكب نأب لجحلا ق ) هاوعد لصأ "حصو ) « كلد

 ملكتي هنأ ىوعدلا دعب نًّسبقي نأ لثم “ نمي الف هاوعد لصأ "حصي نإ امأو

 امهدحأ نأ وأ « ابر وأ اررغ المع عئابلاو يرتشملا نأ وأ“هل ةلاكو الو هريغ ىلع

 . عيبملا ري م ايهىلك وأ

 لايمألا نع ( بئاغ توم يف ) ةلمجلا لهأ نم ةنالث يأ ( روهشملا زاجو )
 ص ثروي الو ى ةيدلا اوطعأ وأ اولتق انالف انلتق : نويلملا لاق نإو ى ةزوحلا وأ

 اك هلك كلذ يف مهلوق زوجي : ليقو “ توملاب هيلع مكحي الو ى هتأرما جوزتت الو

 ينالفلا نالف نب نالف نب نالف ىلع انيلص : نويلملا لاق نإو ى « ناويدلا » يف

 الإ ءانمألا كلذ يف زاجو ى زجي مل هربق اذه وأ « هائنفد وأ « هتزانج هذه وأ

 . لبقي الف دحأل هلتق نويلملا بسن نإو هانفد : مهلوق

 ُو هنأ دلولا فرع اذإ بسنلا تبثي : « رثآلا ه يفو “ ( بسمن توبثو )
 نالف نب نالف هنأ نالجر هيلع دهش وأ « هتمأ وأ هتجوز نم لجر شارف ىلع
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 . . . . لاله ةيؤرو ةمامإو لايمأو سايإو حاكنو

 لمهأ نم لاجر ةثالث وأ ى ءادهشلا نم نوضرت نمم ناتأ رماو لجر وأ « ينالفلا

 اذإو ى اوبارقسي مل اذإ ينالفلا نالف نب نالف وه لجرلا اذه نإ : اولاق اذإ ةلملا

 لوحي ن۔؛ لغتشي الف اندنع هبسن تبث نالف ن نالف هنأ لجر ىلع نانبمأ دهش

 نإ اذك و ى ةلجلا لهأب هبسن تبث اذإ كلذك و ى هريغ وأ انيمأ كلذ نم هبسن

 مهب لغتشي الف مهلوق نع ةلملا لهأ عجر وأ “بسنلاب مهتداهش نم ءانمألا عجر

 ىتأو هيلع ىعدملا ركنأو همأو هوبأ نم هوخأ هنأ لجر ىلع لجر ىعدا نإ و
 دهشو ى همأو هيبأ نم هوخأ هنأ امهدحأ دهش نإو ع بسنلا تبث ةنيبلاب يعدملا
 صتبثي ال:ليقو “هيلع اقفتا ام ىلع تبث همأ نم هنأ وأ هيبأ نم هوخأ هنأ .رخآلا
 نإو ص همأو هيبأ نم هوخأ وهف همأ نم هنأ نانثاو ى هيبأ نم هنأ نانثا دهش نإو

 دارأ نإو “ مكحلا يف زوجي الف :اذك دلب يف نبإ هل : نويلملا لاقو لجر تام

 مل هوزرفي ملو اذك عضوم يف ثراو هل :اولاق نإو “زوجي:ليقو “اوطاتحا ةثرولا
 هلك كلذف ءانمآلالوق زاجو“نالوقلاف كلذ ريغ وأ امع وأ اخأ هوزرف نإو٤زجي
 مل ينالفلا نالف نبا نالف وه ةحرابلا برغملا انب ىلص يذلا نإ : ةلملالهأ لاق نإو

 وأ ، اذك رهشلا نم وأ ى ديملا موي اذه : اولاق نإ و « زوجي : ليقو ى مهلوق زجي
 همأ وأ همع وأ نالف وخأ وأ ى نالف ةأرما هذه وأ « اذك ةليل رهشلا اذه لهتسا
 . زوجي : ليقو ع ةداهش هنآل مهلوق زجي مل ‘ تابارقلا نم كلذ هبشأ ام وأ

 اذك تفلب وأ « سايإلا دح يف اهنإ : نولوقي “ ضيح نم ( سايإو حاكن و )
 ىلإ ةراشإلا ترم اك ( لاله ةيؤرو ) اهعضوم يف ( ةمامإو لايمأو ) نينسلا نم
 اذك ةنس يبصلا ةدالوو لايمألا امأو : « ناويدلا ه يفو ‘ موصلا باتك يف كلذ

 : ليقو “ قالطلاو ةيصولا يف زوجي الو « زئاج : ليقو ى روهشملا اهيف زوجي الف
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 هلقأو . هغيلبت لبق هيف دحأل اميف راكنإ وأ ةمهت عقت مل ام

 روهظل لجؤم نيد هل مهدحأ وأ ط اوناك اذإ اك ( ةمهت عقت مل ام ) كاذ ربغ اهيف

 دحأ ةزم حتفب ( دحأل ايف راكنإ وأ ) قيض نم جورخ وأ ةقفن وأ لالهلا

 قلعتم وهو “ روهشملا غيلبت لبق يأ ( هغيلبت لبق ) قح ( هيف ) ءاحلا حتفو
 راكنإلا وأ ةمهتلا تعقو نإف ى هلثم رخآلل ردقيو « راكنإب وأ ةمهتب وأ ى عقتب

 مهربخ يف رظنلا كاجلا رخأ اذإ هدعب اذك و ى اولبقي مل هدنع وأ غيلبتلا لبق
 اذإ امأو ى هلبقي نأ لبق راكنإلا وأا ةمهتلا تثدح مث رمأل هدر وأ هلوبق رخأف

 ىلإ عجرب رمأ يف هلوبق دمب ةمكاحملا تمقو وأ ةمهتلا تثدح مث مكاحلا هلبقو هوفلب
 مهربخ يضمي هنإف ى ةموصخلا لبق مكاحلا هلبق دقو مهربخ مصخلا ركنأف « ربخلا

 ةقفنك رهشلا لوأ ىلإ هعجرم رمأ يف اومكاحتي نأ لثم كلذو ٤ هلوبق مدقتل

 نأ لبق اذك موي رهشلا وأ ةلمجلا لهأ نع مكاحلا لبق دقو ث ةدعو نئي لولحو
 نودهشي مهنإف ةموصخلا لبق ةلملا لهأ نع ءانمألا هذخأ نإ اذك و ى اومكاحتي

 . « ناويدلا ه نع ةرم اك اهدعب ولو : ليقو ى هب

 عبرأ و لجر وأ ى ناتأرماو نالجر وأ ( ةثدلث) روهشملا لقأ يأ ( هلقأو )

 عم نيمألا زوجيو ى ءالقع رارحأ مهو ص روهشملا يف ءاسنلا زاوج ىلع « ةوسن

 نينيمآلا ةداهش كلذف ةلمجلا لهأ نم لجر عم نانيمأ امأو ثةلمجلا لهأ نم نيلجر
 نزجي : ليقو “ لا۔جرلا عم ولو روهشملا يف ءاسنلا زوجت ال : لبقو ؤ روهشم ال

 . نايلمج نالجر روهشملا يف زوجي : ليقو ى اثالث نك اذإ نهدحو ولو

 دصلا لتق ىفالفلا دبملا : اولاق اذإ ديبملا روهشم نعو : « رثألا » يفو
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 يف ديبملا ناك : لاق « نوولو يف تلزن دق : هنع هللا يضر خيشلا لاق ى ينالفلا

 ديبعلا ءاحف ى رخآلا ا_مهدحأ لتقف مهنم نادبع مصاختف مميهالم ف مهت رضحم

 نم نال كلذ دعبي الو ص مهروهشم كلذ يف زوجي : لاق ى نالف هلتق امنإ : اولاقف

 مهاضرأو هللا مهمحر مهترابع يف روهشملا ظفلو ى ديبملا ةداهش زاجأ نم ةمألا

 نأ زوجيف ري_خألا ىلعو « مهربخ ىلع قلطيو ، نييما دوهشلا سفن ىلع قلطي
 ةرهشلا دحو « ةثالث ربخ هلقأ و روهشملا ربخلا زاجو “ فنصملا دارم : لاقي

 باترب الو ، غفدت ال يتلا رابخآلا رتاوت نم ركني ال ىتح هروهظو رمألا راشتنا
 حصت ال : ليقو « ةاقث نيربحخلا ف نكي مل ولو ى نيلقانلا ةرثكل كلذ ةحص يف

 ص هربخ هنم لبقي مل ةقث نكي مل اذإف « دهاث ربحلا نأل مهيف اونوكي ىتح
 : ليقو.ث فنصملا لاق اك نينثا قوف ام : ليقف مهب تيثت نم ددع يف فلتخاو

 مهلوق ديفي الف ى ىنزلاب اودهش ول ايف ةيكزتلا ىلإ ةعبرألا جايتحال ةعبرأ قوف ام
 :ليقو ثدعسلا هلاق اك ردجأ طابتحالابو قيضأ ةداهشلا رمأ نأب باجيو « ململا

 لوصألا يف ال باسحلا دنع داحآ اهنود ام نأ هدريو « داحآ اهنود ام نأل ةرشع

 رحثع ينثا مهنم انثعبو ط : ىلاعت هلوق يف ءامةنلاك رشع ينثا : ليقو ى هقفلاو

 اذه ربخي قثوتساف نييناعنكلا لاوحأب هوربخيل رشع ينثا لسرأ ى 6١١ ي ابيقن
 نكي نإ : ىلاعت هلوقل ‘ نورشع : ليقو ى هنود ام ال يفاكلا هنوكل ددملا

 مهنوكف ى مهربصب مهرابخإ ىلع نيتيامل نيرشع ثعب فقوتف '") « نورشع مكنم
 رثع دحأ : لبقو ڵ كلذ لثم يف بولطملا ململا ديفي ام لقأ هنآل وه نيرشع

 )١( ةدئاملا ةروس : ١٢ .

 . ٦ ه : لافنألا ةروس ( ( ٢

_ ٢٢٩ - 



 مهيف ناك نإ : ليقو ى اقلطم نوعبرأ : ليقو “ رشع ةلالث : ليقو ى رثكأف

 نومبرأ مهنإف 'ا) ي نينمؤملا نم كعبتا نمو هللا كبسح » : ىلاعت هلوقل ملاع
 كلذب مهسفنأ نع اوربخي نأ يعدتسي اذهف ى هلع هيبن اوفاك مهنأ هللا ربخأ

 هنأب ضرتعيو ى كلذ لثم يف بولطملا ململا ديفي ام لقأ كلذف ى هبلق نئمطيل
 هلوقل “ نوعبس : ليقو ى ىلاعت هللا رابخإب هبلق نأمطا دقو مهرابخإل ىنعم ال

 مهموق اوربخيل كلذو '؟؛ه انتاقيمل لجر نيمبس هموق ىسوم راتخاو ل : ىلاعت
 ةيام ثالث : ليقو ى بولطملا ملعلا ديفي ام لقأ هنأل نيعبس ممنوكف نوعمسي امب
 ةدايز هئاضتقال اذهو ى ريبك مهلضف نإف ‘ ردب لهأ ددع “ رشع ةثالثو

 ىلع مهنوكف مهرابخأب نوفرعي امنإ و ى اوفرعيل مهنع شيتفتلا يضتقي « مهمارتحا
 . ملعلا ديفي ام لقأ هنوكل وه ددملا اذه

 اهأ ملسن ال اناب اهلك لاوقألا كلت يف تاروك ذملا تاهيجوتلا نع باجيو
 قرفو ى هكلعب كحي نأ مك احللف ةرهشلاب ملعلا توث اذإ و ى تايآلا كلت يف تادارم

 «بالقنإلا و ةلاحتسالا هيف نكمي لوألا نأب ةربخلاب ململاو ةرهشلاب ملعلا نيب مهضعب

 يفنو س ركنم مصخ ال ثيح كلذب مكحي امنإو ى ملع امع يناثلا يف لوحتي الو

 ثلاثو ناث لاقو ى نالفل ةلخنلا هذه : دحاو لاق نإ : نسحلا يبأ نع « رثألا ه
 دهشت نأ كلف ى هريغل اهنأ دحأ نم عمسي ملو ى دحاو سلج ريغ يف ولو كلذك
 . لاومألا يف ةرهشلا حصت ال : ليقو « هل اهنأ اهب

 )١( لافنألا ةروس : ٦٤ .

 . ١ه٥هه : فارعالا ةروس ) ٢(

_ ٢٣٠ 



 ؛سانلا لاومأ يف تمستا دق عابطألا نإ :ديمس نبا ىلإ دشار مامإلا بتك و

 لك نإ دلبلا يف ىداني نأ هجولاو ى اهنوعديو سانلا لاومأ يف مهديأ نوحرطد

 بلطت الوبقامي هنإف اكلم هيعديو هزوجيو هريغ دي يف لام يف هدي حرط نَم
 ؛هب لمعاو كلذ فرعاف « دلبلا لهأ لوق ىلإ كلذ يف عجرب لب « ةنيب هيلع
 . ملظلا لوزب و ى عمطلا ةدام مسحنت ىتح رصقت الو

 ,دوق الو ,دحت يف زوجت ال ةرهشلا نأ هبلع عمجملا « رثألا » يف ءاجو : ليق
 هللا نم ةبوقع اهلصأف دابعلا قح اهطلاخ نإو ت اقح هلل اهف نأل صاصق الو

 زاج هنيد ىلع املسم لتق نم نإ : اولاق ام الإ « هرمأ لابو يناجلا اهيف قوذي
 ةجح الو ةينالع وأ ةليغ مهريغ وأ يلو وأ ,لاو وأ ,راش وأ مامإ نم ةرهشلاب هلتق
 بسنلاو حاكنلا يف ةرهشلا ةزاجإ ىلع اوعمجأ و“هلتق هنع هوفع طقسي الو“يلولل هيف

 توملاب دهشيو “ عاضرو دقفو مدهو قرحو قرغفك كلذ نم ببست امو توملاو

 عطقيو ص هتزانج الو هرضحي مل ولو ى هغلب نم هيف بتري ملو رابخألا ترهاظت نإ
 . هب ةداهشلا

 ع ضعب اهعنمو ضعب اهزاجأ ةءاربلل ةبجوملا ةرهشلاو بسنلاو حاكنلا اذك و
 نمؤملا علخ » : يورو ى "ءاوس فيسلا دحو ةءاربلا : اولاق < دح ةءاربلا نأل

 نأ لمف ى اجرخ هل متدجو ام نمؤملاب نظلا اونسحأ : رمع نعو « )١' « هلتقك
 ى ةرهشلاب كحلا هيف زوجي ام عون نم تسيلو « هب هدابع دبعت شل ةءاربلا يف قحلا

 الو هيبأ مساو لجرلا مساب بسنلا دحأ دنع رهش اذإو « دودحلاب هبشأ يه لب

 ( ` ) ور ١ ٠ يئ اللا ٠
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 فرعن اك هابأ الو هرب ملو رهش نإ اذك و « نالف نبا هنأ دهشي نأ هلف هابأ كردي

 ٠ م ٣ ملو باطخلا ن رمع و ةفاح" بأ ن ركب أ

 نأ هناريجلف ص نالف نب نالف هنأ فرعو رثكأ وأ ارهش موق دنع لزن نمو
 الف ص دحاو الإ هفرعي ملو بستناو دلب نم مدق نمو “ نالف نب نالف هنأ اودهشي

 ةنياعملا ىلع نارخآ و ةرهشلا ىلع نالدع دهش اذإ و هعم دهاشب الإ هريغ هب دهشي

 ء زاج تام انالف نأ يدنع حص : دهاشلا لاق اذإ و ى ىلوأ ةناهملا دهاشف

 يناعم تفرع نإ عطقلا ىلع هب دهشت ةرهشلاب هتملع ارف 0( يدنع دهش : لاق نإ ال

 ملو ناثراوتم لتق اذإو ى دودحلاو قوقحلا يف تدثأ اهنأل ى ال : ليقو ى ماكحألا
 ُايهلتاق لوقب لمعي نأ صخرو “ىقرفلاك اثراوت قباستلا مدع ملع وأ قباسلا ملعي

 نمل هلوصحل رظن ىلإ جاتحي ال يرورض روهشملاب لصاحلا ملعلا نأ "حص الإ و : ليق
 ؛ عماسلا دنع ةلصاح تامدقم ىلع هفقوتل يرظن : ليقو ى مات زييمت هدنع سيل

 مهؤطاوت عنتمي مهنوك و عمج ربخ هنوك يهو ى رتاوتم ربخلا نوكل ةققحملا يهو

 هنأ لوقلا اذه ىف ايرظن هنوك ىنعم سيلو ‘ سوسحم نع هنوك و ‘ بذكلا ىلع

 يرورض هنأب لئاقلا نأل ع يرورض هنأ ىنعملا يف فالخ الف رظن ىلإ جاتحي
 ء اهدنع ةلصاحلا تامدقملا ىلإ سفنلا تافتلا ىلإ هجامتحاب [ا_برظن هنوك رسف

 ؛نيقيرفلا يليلدل ؟ي رظن وأ يرورض وهأ ضعب فقوتو“يرورض لك نأش اذهو

 دحأ ةافانم ءافتناو ىنعملا يف فالخلا ءافتنا عم فقوتلا نأب هفقوت يف ثحبيو
 ةرهشلا ةدا_هش نومسي انموق نأ مدقتو ؛ ملعأ هللاو = لكشم رخآلل نيليلدلا

 وهو “ يطانرغلا لاق « ناعم نع اهنودنسي الو اودهشي نأب اهو رسفو ةداهش

 : يمصاعلا ٤
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 ممضعب فرع :

 عامسلا ةداهش تلمعأو

 داليملاو ثاريملا و ض۔لاو

 ءالولاو ل_ددمتلاو حرجلاو

 ديب ك۔ال كلمت يفو

 نينسلا نم زاح نإ سبحلاو

 هميدقت يف و اح لزعو

 ال ثحب ةضافتسا اهطرشو

 بايترا نم ةمالسلا عم

 ىلع نْيلدعب هيف يفتكيو

 عاضرلاو حاكنلاو لجحلا ي

 دادترا وأ مالسإ لاح و

 ءاصيإلاو هيفستلاو دش رلاو

 دمألا لوط دعب هف ماقي

 نيرشعلا زهاني .ام هيلع

 هميمتت نم نيجوزلا ررضو

 القن عامسلا هنع نم رظح

 باذك وأ ظيلفت ىلإ يذغي
 المعلا هيلع سانلا عبت ام

 ريغو كلذ هنع لقن ول ناسنإلا ركني ال « خلا رظحي ال ثيحب : هلوق ىنعمو

 دوهشملا نوكي نأ اضيأ اوطرتشاو ى ددملا ةرثك طارتشا مهدنع لمملا هيلع ام

 صتخي ال هنإف باسنألاو ةماعلا سابحألاك سانلا ضعب هملعب صتخم الاء هنف
 كحي ال مهبهذم ىلع نكلو هل دوهشملا دي ف نوكب نأو 0 سانلا ضعب اهتفرعمب

 ؛ دحاو دهاش نم عامسلا نوكي نأ لاتحال هنيمي دعب الإ عامسلا ةداهشب دحأل
 ى دهاشو نيميب مكحي الف اندنع امأو « نيميلا نم هعم دب ال دحاولا دهاشلاو
 ام اذك و ى ةدايزو فنصملا ركذ ام ضعب ىلع لمتشم تايبألا هذه يف روكذملاو

 مالك اذك و ى ةدايزو تايبألا هذه يف ركذ ام ضعب ىلع لمتشم فنصملا ركذ
 . ملعأ هللاو ى ناويدلا

 (مهضعب فّرع : هيبنت) : هلوقب فنصملا ركذ : لوآلا س تاهيبنت انه اهو
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 هاضتقمب مكحلا عامس مكاحلا ىلع بجوي ثيحب لوق : اهنأب ةداهشلا

 ملو ه { ةياورلل جرخم خلا مك احلا ىلع بجوي هل وقب 2 هلئاق لدع نإ

 ,مكحا ف هدوج ول هنم معأ ً رم ك مك احلا نأل يضاقلا ىلع لقي

 ك همأل ( و

 مكاحلا ىلع بج وي ثيحب لوق : اهناب ةداهشلا ) ‘ سنوت ءاملع نم ةفرع نبا وه
 نإ هاضتقمب ) هببس هنأل اعامس تابثإلا ىمسو « كحلا تابثإ يأ ( كحلا عامس

 ك زوجت ثيح ةدحاولا ةأرملاك داحتإلا عمو ددمتلا روص يف هدأدمت عم (هلناق لدع

 ىلعبج وي : هلوقب ) عطاق ربخ اهنأب « انموق نم “« رصتخملا ه بحاص فرعو
 نيعب صتخت ال اهنآل ى ( ةياورلل جرخم ) هاضتقمب : هلوق ىلإ يأ ى ( خلا مكاحلا
 كلذ يضتقمو ى اهاضتقمب كحلا مكاحلا ىلع بجوت نأ نع الضف « هيلع ىدؤت

 > كحلا لوسق : كحلا عامسب هدارمو ى هب دوهشملا هلولدم وه ةداهش ىمسملا لوقلا

 نأل ص يضاقلا ىلع لقي ملو ) ‘ مكاحلا ىلع لاقو ى هب مكحي نأ مكاحلا لبقي يأ

 ص كا۔لا يأ ى ( هدوجول ) يضاقلا نم يأ ى ( هنم معأ _ "رم اك - مكاحلا

 ريمألا هبصني مل ولو هيلع اقفتا نم نيمصخلا مكحت نأش يف يأ “ ( ميكحتلا يف )
 ءاضقلل آدحأ هنييعت يأ امكاح هميكحت يأ ( ريمألا ) نأش ( و ) مكحلل هوحنو

 كلذ مدقتو « ءاضقلل آدحأ تجرخ اذإ ةعامجلا هعاونأب ريمآلا لثمو سانلا نيب
 ءاضقلا ن نم معأ كحلا : لاق ذإ “ظفللا اذه ريغب رشع عباسلا باتكلا اذه لوأ

 ء ءاضقلا فالخم ذوفن هبف سيل هنأ دازو ڵ نايصخلا همكح نم ىلع هقدصل

 ناك معأ ناك اذإ كحلا نأ ىرت الأ ى رخآلا نم مولعم نيمالكلا نم لك ىنعمو
 نرأل صخأ يضاقلا ناك ٦صخأ ءاضقلا ناك اذإو 2 مكاحلا لمف هنآل معأ مكاحلا
 . هلعف ءاضقلا
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 لاقو .ي يضاقلا دنع هتلادع تبثت نأ يأ ح هلئاق لدع نإ : هلوقو

 ةداهشلا نيب قرفلا بلطأ نينس نامث تقأ : نيققحملا ضعب

 { امهنم لك ةيهام قيقحتو ى هنع ءالضفلا لأسأو & ةياورلاو

 ةروك ذلاو ددعتلا اهيف طرتشي ةداهشلا : نولوقيف

 نإو ى ( هتلادع ) لومفلل ءانبلاب ( تبثت نأ يأ هلئاق لدع نا : هلوقو )
 اذه “لد توبثلا تيبثتلا نم مزلي هنآل «مزاللاب ريسفت كلذف ى لعافلل ءانبلاب ناك

 هدع يأ هلئاق كاحلا لدع نا يأ « لدع "لاد فيرمتلا يف دةدشي هنأ ريسفتلا
 ى كاحلا دنع لوقي نأ باوصلا ةنيبلاب وأ لعي هنوكب ( يضاقلا دنع ) الدع

 وأ كلذل بصن مكحي نم يضاقلاب دارأ هنأ باوجلاو « مومعلا ىلع ءاج دحلا نأل
 سنجلا لئاقلاب دارملاو ى كاجلا دنع لوقي نأ ىلأوألا نكل ص نامصخلا همكح
 ادعاصف نينثا ةداهش ىلع قدصت ردصم ةداهشلاو « ادعاصف نيدهاشلاب قداصلا
 بجوي لوق اهنأ دارأ نوكيف هتداهش و دحاولا دهاشلا دارب نأ نم عنام الو ںانه

 . ةفرع نبا ةرابع يف عقاولا وهو « هلثم رخآ لوق عم لوقلا عامس

 قرفلا بلطأ نينس نامث تمتأ ) : - ينارقلا وهو - ( نيققحملا ضعب لاقو )
 ( اينم لك ةيهام قيقحت ) بلطأ ( و هنع ءالضفلا لاسأو ةياورلا و ةداهشلا نيب
 «ام» نم بك رم مسإ وهو ى يشلا هب ام لقف تئش نإ و ى هتقيقح ءيشلا ةيهامو
 ةددشم ريغ ءايلاف ثينأتلا ءتو ريمض وه يذلا « يه ه ظفلو ةيماهفتسالا

 نوكي نأ زوجيو ثنؤم مما ةقيقحلاو ءيشلا ةقيقح ام : لاقي هنأ كلذ هجوو
 وهو اهرخآ سنج نم فلأ اهيلع ديزف اهريغ اهب يمس ةيماهفتسالا « ام » وه
 ءةزمهلانم فخأ ءاملا نأىلع ءانب ءاه ةزمهلا مث ةزمه ةديزملا فلألا تبلقف “فلأ
 . ددشتف اذه ىلع بسنلل ءابلاو

 وأ ةضحملا امأ « ( ةروكذلاو ددعتلا اهيف طرتشي ةداهشلا : نولوقيف )
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 نع اهزيمتو اهروصت عرف كلذ طارتشا : مهل لوقأف . ةيرحلاو

 : لاقف ص حورشلا ضعب يف هققح مهضعب نع هتدجو ىتح ةياورلا

 وهف نيعب صتخي ال آماع ناك نإ هنع ربخلا نأ ريغ 2 ناربخ امه

 ع مسقي مل ايف ةعفشلا ه و « تاينلاب لامعألا ه : ولع هلوقك . ةياورلا

 . راصمألاو راصعألاو صاخشألا يف ماع كلذ نإف

 يف هضعب الو كلذ طرتشي الو « ( ةيرحلاو ) نيتأرماو ركذك ةثونألاب ةجوزمملا
 عرف كلذ طارتشا ) و ‘ اهروصت ديرأ امنا اوملعإ : ( مهف لوقاف ) ى ةياورلا

 نال ثاهنم ءازج الو اهتروص سيل اهتروص لوصح ىلع ينبني عرف يأ ( اهروصت
 وأ باستكا وأ هتروص كاردإ وه ءيشلا روصتو « هتاذ نع جراخ ءيشلا طرش

 ىمسملا قطنلا نأ دارملا نأ باوجلاو ى ةزئاج تايانع كلذ لك ى اهلوصح وه

 . دُدعتلاو ةيرحلا و ةروكذلا هيف يذلا وه ةداهش

 ىلع تمد يأ ى تمأ : هلوقل ةياغ ( ىتح ةياورلا نع اهزيمت ) عرف ( و )
 يرزاملا وهو (مهضعب نع ) اموسرم “ قرفلا يأ ( هتدج و ) ىقح قرفلا بلط

 ‘سنوتل ةلباقم ةريزج هبش ةيلقص يف ةيرق : رزام نم هلصأ و - سنوت ءاملع نم
 كلذ فلأ ى ناهربلا حرش وهو ( حووشلا ضعب يف هققح ) ايلاطيإ دالب يهو
 جتفب 4 ("نأ) عطقنم ءانثتسا اذه ( ريغ ى ناربخ امه : لاقف ) { يرزاملا حرشلا

 ةياورلا وهف نيعب صتخم ال اماع ناك نإ هنع ربخملا ) ةددشملا نونلاو ةزمهلا

 ماع كلذ نإف ى « ممقي م اميف ةعفشلا » و “ « تاينلاب لامعألا » : نلع هل وك

 يف ىفكل طقف كلذ ضمب يف مع ولو ث ( راصمألاو راصعألاو صاخشألا يف
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 نيعمل مازلإ هنإف 2 نيد اذ دنع اذهل مك احلا دنع لدعلا لوق فالخب

 طارتشا هجوو ء ةياورلا وه لوألاو .ةداهشلا وه اذهف , هادعتي ال

 ةوادع هيف عقوتت نيعملا مازلإ نأ طورشلا ةيقبو ةداهشلا يف ددعتلا

 طارتشاب كلذل عراشلا طاتحاف ، مكاحلا اهيلع علطي مل ةنطاب

 : هوم رخآ

 ءاذنك (اذ دنع اذه مكاحلا دنع لدعلا لوق فالخب ) ةياور هتيمست

 ( نيمل مازلإ هنإف ) ‘ اذك وه ( نيد ) هيلع هل وأ ةبراضم وأ ةنامأ وهو

 دمي ى هلوق كلذل لديو ى ةيوقتلل يه وأ ى ىلع ىنعمب ماللا نإف « ىتحلا هيلع نم

 ينعي ( اذهف ) ةباينلا قيرطب الإ ( هادعتي ال ) خلا هيلع اكح نيعملا مازلإ نأل
 ددعت الب ذفنت ال ذإ لاك طرش ددمتلا طرشو ( ةداهشلا وه ) نيعملا مازلإ

 ( طووشلا ةيقب و ةداهشلا يف ددعتلا طارتشا هجوو ٠ ةياورلا وه لوألاو )
 نيعملا ناسنإلا ىلع هوحن وأ انيد مازلإ يأ ( نيعملا مازلإ نأ ) ةيرحلاو ةيروكذلا
 عرشلا طاتحاف ى هل هب ليمي هيلع علطي مل هل دوهشملل نطاب ةبحم ( هيف عقوتت )
 نوكي نأ فوختي يأ ( ةنطاب ةوادع ) هيف عقوتت وأ هعم رخآ طارتشاب كلذل
 مكاحلا اهيلع علطي مل ) ةنطاب هنم ةوادمل هيلع وأ دوهشملا ىلع روز دهاشلا

 كلذل عقوتلا ضعب لوزب هنآل (هعم رخآ) دهاش (طارتشاب كلذل عراشلا طاتحاف
 رهاظلا رمآلا يف فيفخت كلذك زيجأف ةيلكلاب لوزي ال ناك ولو « رخآلا دهاشلاب
 اذإ رخآلا ىلع نييدامتملا دحأ ةداهش زوحت ال هنأ كلذب دافأو ى هللا دنع بنفلاو

 يذ ةداهش يف لخاد كلذ نإف هب مهتي ام وأ ةمتلشم وأ ةبراضم اهنيب تناك

 . رم دقو ثيدحلا يف اك زوجت ال اهنإف « ةنظلا

- ٢٣٧ _ 

 



 رهقو هيلع ايكح نيعملا مازل نأل ًاضبأ ةيروكذلا طرش بساتو

 ‘ < دشأ ءاسنلا نم يبف > ةسبألا سوفنلا هغن أت

 نيمتاشنملا نيناسنإلا يأ ى نينعالتملا ةداهش الو : هصن ام « جاتلا » يفو
 بذك نم دب ال ذإ اطايتحا ةأرما ةداهش تناك اهيف اعمتجا نإ : ليقف “ فالخ

 ةداهش تزاجو ى ىحلا عايض نم افوخ دارفنإلا ىلع زوجت : ليقو ى امهدحأ
 الجر آاجحباذ ىأر نم : كلذ لبق لاقو « انالف لتق ةاغبلا نم انالف نأ نيلدع

 ،لتاقلا هلمل زجي مل ةداهشب مهنم دهش نإف هفرمي الوسانلاب طلتخاو ادجسم لخد
 الو نانثا مهنم أربي ذإ ةثالث مهنم دهش نإ الإ ى لتاقلا امهدحأ لمل نانثا اذك و
 وأ ةبوتلا ترهظ اذإو “ هودع ىلع ودملا ةداهش ةفينح وبأ زاجأو . ها دب

 نم لكو ى هل لبقىف هبلع هتداهش لبقت ال نم لكو “ تزاج ةحماملا وأ فاصنإلا

 . هملع لسقتف هل هتداهش لبقت ال

 رهقو : هلوق ليلدب تابثإ يأ ( مازلإ نأل اضيا ةيروكذلا طرش بسانو )
 يأ ( هيلع امكح ) هوحن وأ هبلع انيد ( نيعملا ) هتبثي لب بجوي ال دهاشلا نأل
 راص هنأكف دهاشلا ةطساوب هنكل ى مكاحلا لمف مكحلاو ث كح مازلإ وأ مكحب

 ى دهاشلا وه يذلا _ يازلا رسكب مزلملل مكحلا دنسأف ص كاحلا وه دهاشلا

 يأ ( هفنات ارهقو ) دهاشلا ةطساوب اكح نيملا ىلع مكاحلا مازلإ ديري نأ زوجيو
 ةداهشلا ( ف )ام هجوب لذلا نم ةمعنتمملا ( ةيبألا سوفنلا ) ههركتو هعفدت

 سوفنلا ىلع ( دشأ ) هترشابمب نصصتخي ال ايف نهدحو ( ءاسنلا نم يه )
 قلطم يف هلمعتساف ى ودلا نم حرجلاو لتقلا لصأو “ ةرضم يأ ( ةياكن )
 ةرضم ةأرملا ةداهش سوفنلا بسحت يأ ى ةرضم لتقلاو حرجلا يق نأل ى ةرضملا
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 ىنعمبو « نيدو لقع تاصقان نهنأل { ةيروكذلا طارتشاب كلذ ققحف

 ء نيعب صتخت ةداهشلا نأ امهنيب قرفلا يف يخايشلا لوق ركذ ام

 ص نيربخ امهنوك يف اتكرتشا نإو ى ةماع لب ةصتخم ريغ ةياورلاو
 ص ناذألاو ى هترابطو ءيشلا ةساجن نع رابخإلا ةياورلا نمو

 { مكحلل بجوملا ببسلا نع رابخإ اهنأل ناضمر لاله ةيؤرو

 { هدوجو نع يأ

 هب دوهشملا وأ ةداهشلا نم روكذملا ( كلذ ققحف ) اهلوبق نم فناتف اهب ةدوصقم

 ننييتثنأو اركذ وأ نيرك ذ دهش نم نوكي نأب ( ةيروكذلا طارتشاب ) كحلا وأ
 ديعس نبا دمأ خيشلا ( لوق ركذ ام ىنعمبو “ نيدو لقع تاصقان نهنأل )

 لب ةصتخم ريغ ةياورلاو ى نتيممي صتخت ةداهشلا نأ امهنيب قرفلا يف يخامشلا )
 ى ريغلا ىلإ لقنلا ةياورلا ىنعمو “نييوغل ( نيربخ اهنوك يف اتكرتشا نإو ى ةماع
 ةساجن نع رابخإلا ةياورلا نمو ) “ تلسغ لوقيو لسغي نأك لقانلا لمفي ولو
 (ناضمر لاله ةيؤرو ) ناذآلا عوقو وأ ( ناذألا ) تقو ( و هتراهطو ءيشلا
 ةمذلا ةءاربي سيلو تاذلاب عازنلا ىلإ عجرب ال امو ى امهريغ وأ ةجحلا يذ وأ

 كلذ نإف ى مومعلا ىلع اذه ( مكحلل بج وملا ببسلا نع رابخا اهنأل ) تاذلا
 نم لك هب لمعي ناضمر لالهو ناذألاو هتراهطو بوثلا اذه ةساجن نم روكذملا

 كلذب ىلص نم لكف ى ةفلتخلا ماكحألا نم يرجي ام هيلع يرجيو هب عمس
 مالك نم ريسفتلا اذه ( هدوجو نع يأ ) رهاطب ىلص هنأ هيلع قدص الثم بوثلا
 . اهنعو ينع همرك و هنمب للا زواجت فنصملا مالك نم ال دمحأ خيشلا
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 هيف طرتشي ال امم اههبشأ ام اذكو س ةيكرتلاو لوهجملا ةيالو اذكو

 ةيؤر امأو ء ةيئزجلا رومألا ىف اهنوكل ةداهشلا تهبشأ نإو ى ددعلا
 2 ةمذلا ةءارب اهنأل ةداهشلا نمف لاوش

 يف مالكلا نآل لوهجملا ظفل ركذ امنإ هتءاربب وأ ( لوهجملا ةيالو اذكو )
 اهيف طرتشي ةيكزتلا نأل ص لكشم اذهو ى دوهشلا ةيكزت ( ةيكزتلا و ) رابخالا

 كاهيف ةلادعلاو ددعتلا طارتشا يف انريغ فلتخاو ىاندنع ةيروك ذلا و ةلادعلاو ددملا

 ص ةداهشلا باب نم سيل هنأ حص اهلبق ام نأل اهلبق ام عم اهركذي ال نأ ىلوألاو
 باب نم ركذ ام نكلو ى لاومألا يف ةداهشلا يف اك نالدع الإ هيف زجي مل الإو

 مل ولو ةياور الثم بوثلا ةراهطب رابخالا ةيمست هجوو “ ثيداحالاب لمعلاو نردلا

 اهركذ هنأ رهظ مث ى رابخألا ىنعمب لمعتست ةياورلا نأ دحأ نع دحأ اهلقني
 انبهذم ىلع ال ةيكزتلا يف ددملا الو ةلادعلا طرتشت ال هنأ نم يفارقلا مالك ىلع ءانب

 يف نوكي هنأل ةياورلا نم معأ رابخالاو ت يفارقلا مالك يف وه هلك هركذ ام نأل

 نم يهو ربخلا اهيف ءيزجي هنأ اهيف ركذي ىتلا لئاسملا يف هارت اك صاخو ماع

 هيف طرتشي ال امم ) ةبك زتلا يأ ( اههبشأ ام اذكو ) نهرلا يف ربخلاك ماكحألا

 ةنيعملا ( ةينزجلا رومالا يف اهنوكل ةداهشلا ) تاياورلا هذه ( تهبشأ نإو دلا
 ناذأو ى ةنسلا هذه ناضمرو ى الثم بوثلا اذه ةراهط دارملا نأل ةدح ىلع لك

 رهطي : هلوق لثم مومملا يف نوكت نأ ةياورلا لصأ و ى الثم مويلا اذه رهظ
 كولأدل ناذألاو ‘ ا موب نيثالث ةدعلا اولمكأو « هتيؤرل اوموصو « ءاملاب سجنلا
 اهاضتقم نأل يأ ( اهنأل ةداهشلا نمف لاوش ) لاله ( ةيؤر امأو ) ‘ سمشلا

 لاككإلاب لب اضيأ نيلدملاب راطفإلا زجي مل عرسلا الولو « موصلا نم ( ةمذلا ةءارب )
 " ثبث ام نأ ةدعاقلاو ى نبقىلا دفت ال ةداهشلا نأل ى لالهلا ةدهاشم وأ رتاوتلا وأ
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 . .. . ددعلا هيف طرتشا اهليبق نم رم ام لعج نمو

 لمج نمو ) ‘ لمملا ديفت اهلعج عرشلا نكلو « نيقيلاب الإ لوزي ال نيقيلاب
 ةيالولاو ناضمر لاله ةيؤرو ناذألاو ةراهطلاو ةساجنلاب رابخالا نم ( رم ام

 طرتشا ) اهعون نم يأ ةداهشلا قيرف نم يأ ( اهليبق نم ) كلذ وحنو ةيكزتلاو
 ى اضيأ لكلا يف اندنع ةلادملا طرتشتو ت ةروكذلاو ةلادعلاو ( ددعلا هيف
 الإ حيرجتلا نود ركذ امم اهريغو ةيك زقلا يف اندنع ةيروكذلا و ددملا يف فلخلاو

 نكل ى يفارقلا مالك يف دوجوم دمحأ خيشلا هركذ امو « اضيأ هيف ًاذاش افالخ
 ص ةياورلا وه لوألا هنع فنصملا هاكح ام لاق ام دعب هنإف « باوجو ثحبب

 يئزجي قلمتت ةداهشلا نأ نم هانررق ام الئاق آالاؤ۔ در وأ ةداهشلا وه يناثلاو

 قلعتت دقف ةياورلا كلذك و « فقولا يف ءارقفلاك ىلكب قلعتت دق اهنأب ضوقنم

 ناب لوألا نع باجأو ى نينيعملا ءاملاو بوثلا يف ةساجنلا نع رابخإلاك يئزجي
 نأل ص يئزجلا وه امنإ تاذلابو الوأ دوصقملاو ى ضرملاب ناث ةداهشلا يف مومعلا

 نيعم ريغ هملع فقوملا نوك و “ هب عربتملا لاملا نيمعت فقولاب ةداهشلاب دوصقملا

 هفصو رابتعاب وه امنإ نيعملا ءاملا ةساجن نع رابخإلا نأب يناثلا نعو ى حدقي ال
 ايلك ناك اذلو ‘ ةصوصخلا هتاذ رابتعاب ال ةيلك ةفص هنأ ثيح نم
 . ىلعأ هللا و

 مهلحم يف دوهشلا عامسل جرخي نأ مكاحلا ىلع سيل هنأ اوقفتا : يناثلا هيبنتلا
 ص هلحم يف هيلإ اهرضحي نأ ةنيبلا هتمزل نم ىلعو ث هتيرق يف اوناك وأ ى بلط ولو

 لمح هل لام الو هريغصل اقح ىعدا نمو ى هلام نم ميقيلا ةنيب لمحي نأ يصوللو

 : لىقو “ هنم ىطعأ لام هل ناك اذإ هلام نم ذخأي نأ هلو ص وه هلام نم هتنيب

 يف اهعامسل هجورخ يف همصخ ريخ هدلب ريغ يف يهو هتنيب لمح نع زجع نم
 حص امب ثعبيو اهلدعيو اهعمسي نأ دلبلا يلاو ىلإ مكاحلا بتكي نأ ينو ى اهلحم
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 دلبل دلب نم ةنيب لمحت ال : ليقو ، اهيلإ جرخي نأ ىبأ نإ نيمتيو ى هيلإ هدنع
 ولو اهبحاص دلب يف عمستو “ ثرإ الو بسن الو ةيصو الو ةلاكو الو ند يف

 . ملعأ هللاو كلذ ونر ثادحألاو راضملا يف اذك و ى اهلمح ىلع ردق

 نم فصو ام ىلع اذكب نالف رارقإ ىلع دهشأ : دهاشلا لوقي : ثلاثلا
 اذإو ى نآلا ىلإ هنالطبب ملعأ الو ص كلذ ريغ وأ عيب نم باتكلا اذه يف هرارقإ

 لاق نإو خلا ملعأ الو : هلوق اضيأ دازو « اذكب تدهش : لاق هتنياعب تنإك

 ملو ث كلذب مكحي مل ‘ مارح هتجوز وأ اذك وأ نالف ديب ام نأ تدهش : دهاشلا

 ص كلذ وحن وأ قالط وأ ابرب مارح : الوةي ىتح هدي نم جرخ ملو ث اهنيب قرقي

 زاج هل معننأف باتكلا اذه يف ام لكب كيلع دهشأ : هيلع دوهشملل لاق نإ و

 نإ اهب اودهشي الف ةقث ىلإ اهوعفدو مهيديأب مهتداهش اوبتك نإ و ى هيف ل۔؛ هيلع

 اوفرع نإ : ليقو ‘ نودهشي : ليقو ص رخآ نيمألا عم ناك نإ الإ اضعب اوسن
 ىتأف تام وأ باغف هسفن ىلع دهشأ نإو « ةقث ريغ ديب ناك ولو مهطوطخ

 : ليقو ى ناظفحم لب نازوحجم ال : لسىقف ى ايهتداهش بتكب نم ىلإ نادهاشلا

 ‘ ىنعملا ريغي ال انل نحال نع برعم يدؤي اك ىنعملا ريغي ال امب اهبتكينأ زوجي
 اكو ى ىنعملل رييغت الب كلذ سكعي وأ ةليلقب اهيدؤيف ةريثك ظافلأب اهلمحتي اكو
 الو ى اهلمحي ام ريغب ةياكحلاو ةلاسرلا يدؤي اكو ‘ ىرخأب يدؤيو ةغلب لمجتي
 نأ مهرمأ و ي يديب هتبتك :لاقو اموتخم اباتك ءىراقلا عفد نإو “ ائطاخ "دملي

 ةداهشلا زجت مل وه هأرق هنأ لقي ملو هيلع ءىرق" نإو « زاج هيف امب هيلع اودهشي
 اهيف بوتكملا كوكصلاو ى مهفيو هيلع أرقي ىجح يمآلا ىلع دهشي الو ى كلذ ىلع
 نذإب الإ هيلإ ملت الو ع قحلا يذل يهف اهيلع دهشيو “ قوقحلا و اياصولاو عويبلا

 . ملعأ هللاو ع « جاتلا ه يف هركذ « مهتداهش اهيف نآل « دوهشلا
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 دنع اهب دهشي ىتح دهاش ةداهش بتاك بتكي ال نأ هب رومأملا : عبارلا
 كاجلا اهيلو نإو ى اهبتكي نأ مامإلا وأ وه هرمأيف « افرح افرح يضاقلا

 نيب قرفي نأ مكاحلا ىلع سيلو ى سأب الف رظنيو عمسي وهو ةقث ربغ اهبتكو
 6١١ امهادحإ "لضتة "نأ » : ىلاعت هلوقل ةدح ىلع اهنم لك نم عمسيو نيدهاشلا

 بلط اذإ اهنيب قرفي نأ هلو ى اعمتجا اذإ اضعب مهضعب يوقي دقو ى ةيآلا
 الإ ص ال : الاقف ؟ اهاتيأ رأ : ايل لبقف ةأرما ىلع ادهش نإو ث كلذ هيلع دوهشملا
 ص دوهشلا يأر نع الإ ةداهشلا بتكت الو : ليق ع اهتداهش لبقت الف “ يم اهنأ

 لاؤس هيلع : لبقو ى مهيلع الو هل ةجح سيل باتكلا نآل ى هنودب ز"وجو

 ملعأ الو ص ةدش يف هنإ : لاق نإف ؟ هلقع يف ناك أ ضيرم ىلع دهاشلا

 تزاج اريغت هيف ملعي ال هنأ دهش مث هلقعب لبق نم هفرع نإف « لقعلا لئاز هنأ
 . هتداهش

 اذه نأ املع نيأ نم نيدهاشلا لس : مكاحلل هيلع دوهشملا لاق نإ : سماخلا

 هفرعي مل نم لكو : ليق ى كرتي وأ مهلأسي نأ هلف ى هل دوهشملل وأ "يلع قحل
 مصخلا رق “رقأو ص هتفشك ولو اهفرعي ال وأ هجولا ةرتاس ىثنأ وأ ركذ ءاوس م احلا

 اهأ نالدملا هرخأ اذإ و « هرارقإب هيلع كحم نأ هلف هلع هل دهش يذلا وه هنأ

 دهش نإف 0 نالدملا اهب يفربخأ : لوقبو دهشي نكلو 4 يمه اهنأ دهشي الف ةنالف

 ولو بيرلا هنع لازو هبلق يف اهفرع اذإ : ليقو ‘ تبثي : ليقو 2 تبثي م اهب
 اهايإ هارأف دلبلا يف اهمسا رهشأ اذإ : ليقو . دهشي نأ هل زاج اليلق اهرصبأ
 تدهش و ةدحاو هترمخأ اذإ : لسقو ى دهشي نأ هل زاح يه اهنأ اتدهش و ناتلدع

 ( ١ ) ةرقملا ةروس : ٢٨٦٢ .
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 زاجأ اك ص زاج ةنالف اهنأ _ ةأرما ولو۔۔ ةقث هل لاق نإ : ليقو ى زاج ىرخأ هل
 ٠ رم ك دحا وب ليدعتلا مهضعب

 اهتفرعو هريغ وأ باب فلخ نم اهتفرعم يف كشت ال نم كتدهشأ نإ : ليقو
 ص توصلاب زوجي : ليقو “ تاوصألا هباشتل توصب الإ اهفرعت مل نإ ال ع زاج
 ص اهيلع وأ امل كحلا يف فالخلا اذك و “ فوشكم هجو ىلع الإ دهشي ال : ليقو

 ةفرعم دهاشلا نقيت اذإ رمت الو ران الب ايل ةداهشلا لمحت كلام وبأ زاجأو

 دنع جوزت هنأ حتحاو ى اراهن خسفلا بلطف اليل لجر جوزتو ى هيلع دوهشملا
 . ملعأ هللاو ‘ جوزلا ةفرعمب اونقبت نإ ةداهشلا اودؤي نأ كلام وبأ رمأف مالظلا
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 باب

 باب

 حيرجتلاو ةيكزتلا يف

 نإف ى رئابكلا نم ةداهشلا لطي اع ةراهطلا ىلإ دهاشلا ةبسن انه ةكزتلا

 هتداهش زوجت الو ى ناسنإلا ىكزي دقف ى رم ام ىلع اهزاوج نم ةعنام رئابكلا
 نم كلذ ريغ وأ هل نحي وأ هل ابأ وأ هب دوهشملا يف هل دوهشملل اكيرش هنوكل
 ناسنإلا ةيكزتو ى ريهطتلاو عفرلاو ةيمنتلا : ةغللا يف ةيكزتلا لصأو ث عناوملا

 ءةاكزلا باتك لوأ كلذ مدقتو “سندلا نم هل ريهطتو هل عفرو ى هنأش يف ةدايز

 : ضعب لوق هنمو ى اقلطم ةداهشلا لطبي ام يفن ىلع اضيأ ةيكزتلا قلطت دقو

 يكزت كنأ يلاوت ال نم يكزت ىنعم نإف ؛ يكزت ال نم يلاوتو « يلاوت ال نم يكزت
 ملو ص لاملا :يف انيمأ ناك اذإ ىلوتملا ريغ ةداهش زاوجب لوقلا ىلع لاملا يف لدملا
 يلاوت كنأ يكزت ال نم يلاوت ىنعمو ى هرس ملعي هللاو ى رهاظلا يف قساف نكي

 راج وأ “ بأ وأ ى الثم هل دوهشملل كيرش وهو فوم وه نم لكو “ يفوملا دبعلا

 دمب هنونج ثدح وأ ص ىلوتم هوبأو « ةيلوفط نم نونج وأ نحي وأ عفاد وأ
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 حيرجتلاو ى لدملا مامإلا تحت هنوك درجمب هملاوت وأ « كلذ و۔غ و ةيالوو غولب

 حيرجتلاف ص ةداهشلا زئاج ىلوتم اهلبق هنأ داقتعا وأ ملست عم ةريبك ىلإ هتبسن
 لوتلا ثادحإ ىلإ ةبسنلا حيرجتلا : لقف تئش نإف « ةيالولا مدقت مزلتسي

 ال 'وا “ مهتلادع تبثأ دقف همصخ دوهش حرج نمو : بوبحم نبا لا۔ة ى ةريبك

 نأ هيلإ تصني ال : ليقو ى هنايب لبقي هنإف نسب نإف ى ليدعتلا دمب الإ حيرجت

 لاق نإ هيلإ تصني امنإو “ حيرجتلا بلطب مهتلادع تبث اذإ مهحرجي نمب يتأي
 كلذك و ى دسجلا يف داسف هنآل حرجلا نم ذوخأم ةداهشلا زاوج نم عنام هبف آلوأ

 هتداهش حرطت حرجلا نآل ‘احرط اضيأ حيرجتلا ىمسيو ى نيدلا يف داسف ةريبكلا
 يف يتأي اك اذه ريغ راذعإلا يف روهشملاو « ًاراذعإ ىمسيو ث لبقت الو ى حرطيو

 : يمصاملا لاق ى رح ىعدا نإ لصف : هلوق

 لسلستلل راذعإلا هناش ىف لمعم ريغ راذعإلا دهاش و

 الدب هنم فيلحتلاك ناك ام ىلإ يضاقلا ءمجو يذلا ال و

 دمتعا ةماسقلا يففيفللا الو دهش دق هيدي نيب يذلا الو

 لوةنم اهعيمج يف فلخلاو لودعلا مهيف ريثكلا الو

 هيلع موكحملا ىلع دهاشلا نوحرجي ال ةسمخ يأ ى حيرجتلا راذ۔ءإلاب دارأ

 امب دهش نمو “ مكحلا رمأ يف يضاقلا لسرأ نمو ى ةجح هل قبت مل هنأب راذعإلاب
 ءاسنلاو ى لودع ريغ ةعامج مهو فيفللاو ‘ يضاقلا يدي نيب مصخلا هب "رقأ

 ؟اثول سيل وأ ةماسقلا هعم بحت ثول اذه لهو ى انالف لتق انالف نأ « نابصلاو

 رهاق ىلع دهش نم وهو سداس ديزو “ لودع ريغو لودع مهيف ة ريثكماا ةعامجلا و

 ص رضلا هيلع فيخ نإ الإ هب ربخي هنأ حيحصلاو « هب ربخي الو هتبيغ يف ريزوك
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 وهو نماثو ص رسلا ةيكزت دهاش وهو عباسو ى هتلادع يف مكاحلا رظني هنإف

 ليدعتلاو ى دوهشلا عم هسلجم يف رارقإلا عمس اذإ كإاحلا وهو عساتو ى زربملا

 بحاصف ص قحلا نع ليملا : رأوجلاو 2 روجلا دض وهو لدصملا ىلإ هتبسن
 اقدص ام دحاو ءيش ةيكزتلاو وهف ى قحلا نع لئام يأ “"رئاج ةريبكلا

 . اموهفم نافلتخم

 هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع نع اوركذ و ى انباحصأ دنع ةزئاج ةيكزتلاو

 ‘ هانىلوتو اريخ همف : انلقو . اريخ همف اننظ ربخ هنم انل رهظ نم : لاق هنأ

 : هلوقف ى هنم انأربتو ى ارش هيف انلقو ى ارش هيف اننظ رش هنم انل رهظ نمو

 ةيكزتلا انباحصأ ذخأف ط حيرجت آرش هيف انلق : هلوقو ث ةيكزت اريخ هبف انلق
 الو ص ىلاعتو هناحبس هللا باتك يف ركذ ايل سيلو ى ةياورلا هذه نم حيرجتلاو

 ةداهشلاىلع اشرلا ذخأو روزلا ةداهش ترثك ال نكلو ى تلل للا لوسر ةتنس يف

 يضر رمع يضاق حيرش" نع اوركذو ى دوهشلا ةلادع نع نولأسي ةاضقلا عجر

 نكت مل ائيش تثدحأ كتيأر ينإ ةيمأ ابأ اي : لجر هل لاق هنأ اهنع هلا
 اوثدحأ .رانلا تيأر امل : حيرش هل لاقف ؛ رسلا ةيكزت يف مويلا لبق هعنصت

٠ ٌ 

 مهل تثدحا ٠

 لاق س ةباحصلا نع الو لوسرلا نع نكي مل دوهشلا ةيكزت : « رثألا » ينو

 ص تاروعلا نع سسجتلا نع ىهن دقو ‘ ضعب ىلع مهضعب لودع نوملسملا : رمع
 اشرلاب لاومآلا ذخأو روزلا رهظ امل هنأ الإ “ ةعدب دوهشلا نع لاؤسلا : لبقو
 يف لجرلا لاح نع نوكيو ى ةفعلاو ةلادعلا نع لاؤسلاب رمأ تاداهشلا ىلع
 نرال ؤ لكشم ةباحصلا نع الو : هلوقو “ لبق هيلع اع ال هيف مه يذلا مويلا
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 : ليقو ، دودحلا ريغ يف ةداهش لك يف ةكرزتلاو ليدعتلا زاج

 هتمكرت بلط دهاش لاح مك اح لهج نإو . لكلا يف حيرجتلا

 ءانمأ نم

 ركذت مل ةيكزتلا نأ دارأ هنأكو ى ةيكزتلا تبثأ دقو < مهنم هللا همحر احيرش

 . مهرورمج نع

 يف ةيكزتلا زوجت الف ( دودحلا ريغ يف ةداهش لك يف ةيكزتلا و ليدعتلا زاج )
 دحلا برض دق هنأ وأ ی دحلا بجو امم اذك لعف انالف نأ دودحلا ىلع ةداهشلا

 مهمالك كرتو مهاغلأ الإو مهب كح زاوجلاب دحلا دوهش مكاحلا فرع نإف ى داعي الف

 امو بدآلا لمشي ام دودحلاب دارملاو 2 مهتيك زت بلطي الو هريغل مهعفر وأ
 ملو هيف سسجتي مل رهظي مل نإف ‘ سانلا نم هل بلاط ال هلل قح كلذ نآل ى هقوف
 ركذو ء قحم دحأل دحأ ةبلاطم يف ادرو امنإو ص نيميلاو ةنيبلاو ؛ هيف فلكتي

 توملاو ةزايلاو سيلفتلاب ةداهشلا بحت هنأ سيلفتلا ةلأسم ف ءايركز وبأ

 ىلع قيضي ال هنإ : الاق نوراه نب نابلس عيبرلا ابأو دمحم ابأ نأو « بسنلاو

 نهمي عوزنو اهتوبثو اهعوزنو ةرضملا ثودح يف ةيورلاو ةمهتلاو ةيكزتلا سانلا
 ةحارجب الو ةاكزب رابخإلا مزلي ال هنأ نبيبتلا يف يتأيو “ فحصملاو ةرضملا

 . لئس ولو

 ةداهشو دودحلا ريغ ةداهش “ تاداهشلا لك ( لكلا يف حيرجتلا : ليقو )

 يف تاداهشلا عبمج يف زئاج انلوق يف حيرجتلا : « ناويدلا » يفف ى دودلا

 ه ا اهلك قوقحلا نم اهريغو قاتملاو قالطلاو حاكنلاو دودحلاو سفنألا و لاومألا

 ولو ةداهشلا ةماقإ دمب ( ءانمأ نم هتيكزت بلط دهاش لاح مكاح لهج ناو )

- ٢٤٨ - 



 نا آلثم لوقي نأب هتداهش لطب زئاج ريغ هفرع نإو ى هتبكزت مصخلا بطي
 امع هحالصو هتبوتب نانيمأ هربخأ نإ الإ ةداهشلا نم كعفني ام دز : هل دهش

 ى مصخلا اهبلط نإ الإ ةيكزقلا كاجلا بلطي ال : ليقو “ كاجلا هنم ملع

 نم ىضر نمم وه امإ كجلاو > كحلا ق هب لحدي هنآل لوألا حبحصلاو

 ٠ ءادهشلا

 ص دوهشلل اهفلكي الو يعدملل ةيكزتلا مك الا فلكي امنإو : « ناويدلا ه يفو

 ك احلا بلطي امنإو « اهبلطي مل وأ ةيكزتلا هيلع ىعدملا بلط كلذ يف ءاوسو

 يزجيو ةيكزتلا هيلع لبقي الف هفرعي نم امأو ى دوهشلا نم هفرعي مل نمل ةيكرتلا
 يزجتو دحاو نيمأ يزجي : ليقو 0 ادعاصف ناتنيمأو نيمأ وأ ادعاصف نانيمأ

 نإو دحاو نيمأ هازجأ ةيكزتلا مكاحلا بلط نإ : ليقو ى "رم اك ةدحاو ةنيمأ

 ءًادعاصف ناتنيمأو نيمأ وأ نانيمأ الإ هيزحم الف ك احلا لبق نيمصخلا دحأ اهبلط

 ؛ليصفتلابو اقلطم ادعاصف ناتنيمأو نيمأ وأ نانيمأ الإ يزجي ال هنأ روهشملاو

 : ىمصاملا لاق

 نيزربم حيرجت كاذك نينثاب هلددعت دهاشو

 اعم نيرمأل دحاوب هيف اعنق ,ضاق لبق نم صحفلاو

 هجوو : ةرايم لاق ى حيرجتلاو ى ةيكزت وهو : ليدعتلا 4 نيرمالاب دارأ و

 اهيف طرتشي ةداهشلا نأ ءافخ الو « ربخلا باب ىلإ ةداهشلا باب نم هجورخ كلذ
 هيف يفتكاف ى ددمتلا هيف طرتشم ريغ ربخلا نأو « كلذ ريغو ةلادعلا عم ددعتلا
 الجر يضاقلا ىضترا نإ الإ ؟دعاصف نالجر الإ لبقي ال : كلام نعو ى دحاوب
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 لاقو “كلذ نم لقأ ال نيلجر نع ةبك زتلا نم لقن ام هنم لبقي نأ زاج فشكلل
 ى ةداهشلاب ممالا نم ليدعتلا ناك اذإ نيلجر ةداهشب تبثت ةلادملا : يمخللا

 نع فشكتسي نم لأس وأ هرضح نم لأس يضاقلا نم لاؤسب ناك اذإ فلتخاو

 هنأل نيلجر نم لقأ لبقي ال : ليقف ‘ فشكتسي نم ىلإ ىضم وأ ارضاح هلاح

 لاقو “ لوآلا يمخللا نسحتساو ى ربخلا باب نم هنأل دحاو : ليقو ى ةداهش
 ؛ دحاو هيف يفكي و ؤ رسلا ليدعت وه رلا ق دوهشلا نع لاؤسلا : دشر ن ١

 ى رسلا ليدعت نع ةينالعلا ليدمت يفكي الو ى ةينالعلا ليدعت نع يفكيو

 ليدمت لبقي الو « مكحلا لبق هفالخ ىلع مك احلا علطي مل ام يفكي هنأ انبهذمو

 . هحيرجت الو دبعلا

 نع لأسي نأ دوهشلا فرعي مل اذإ يضاقلل يغبنيو : « ناويدلا » يفو

 يفو ص رسلا ةيكزت رمآلا كالم نإ : ليق دقو « ةينالملاو رسلا يف مهتيكزت

 ى هتداهش لبقت ال ذإ ليدمتلا ال لهأت نإ دبع نع ةيالولا ذخؤتو : « جاتلا »

 عوفرملا ىلوتو كلذ هنم لبق دهاشلا نع لاؤسلا لبق ةيالولا عفر اذإ : ليقو

 هلهأ ناك دلب يف ةوعدلا ترهظ اذإ : ليقو 0 هتداهشو هيدمت ز"وجو “ هيلإ
 الو هئايل وأب كحي نأ 1 احلل و 9 مرحم ىلع ماقأ نم وأ دح هقنع يف نم الإ آالودع

 ولو مهنع لأسي نأ مكاحلا جاتحي الو « مهتلادع ىلع مامإلا ةيالوو “ مهنع لأسي
 لماح ليدعت زاجو “ بوبحم نبا نع اذك و ى اهفالخ حصي ىتح مهرمأ هنع باغ

 دهاش ةيكزت مصخلا ىلع تبثي الو « هرصبي الدع ناك نإ هنع اهلمح نمل ةداهشلا

 رارقإلا جرخم هجورخل هيلع هليدعت زوجو ىهيلع هب دهش ايف هقدصي ىقح همصخ
 نيبوصنملا نم الإ ضعب دنع ليدعتلا لبقي الو “ فلاخم ليدعتلل بصني الو

 . ليدعتلل
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 ةينامثو « نينثا ةعبرأو ، ادحاو نانثا يكزيو 7 اهتماقإ لبق حصتو
 ‘ قوف ال ةينامث رشع ةتسو . ةعبرأ

 لبقت الف حيرجتلاو ةءاربلا امأو ى ةيالولا اذك و « دحاولا نم ليدعتلا لبقيو

 ةءاربلاو ةيالولا بجوم رصبت ةقث ةأرما نم ليدعتلا لبقي : ليقو “نيلدع نم الإ

 ةأرمال اهنم نوكيو ليدعتلل ةأرملا بصنت الو لاجرلا نم هفرعي نم دجوي مل اذإ
 دعب حصت اك ةداهشلا ةماقإ لبق يأ ( اهتماقإ لبق ) اضيأ ةيكرتلا ( حصتو )
 زوجيال : ليقو « مصخلا وأ كال ةيكزتلا بلط كلذ يف ءاوسو « اهتماقإ

 . « جاتلا » يف هيلع رصتقاو ةداهشلا ةماقإ دعب الإ ةلادملا نع لاؤسلا

 امدعب وأ اودهشي نأ لبق دوهشلا اوك زب نأ ءانمألل زوجي : « ناويدلا ه يفو

 : « جاتلا ه يفف « ال : ليقو ى ىلوتي هنإف لجر نانيمأ ىكز اذإو ى اودهش

 ىلع ةيكزتلا مكاحلا بلط نإو : « جاتلا ه يفو “ نولدعملا هلدع نم ةيالو مزلت الو

 نم مهنمو ى مهب مكحي هنإف نيزك رملاب يعدملا يتأي نأ لبق مكاحلا مهالوتف نيدهاشلا

 يعدملا دوهش هيلع ىعدملا قدص نإو « ءانمألا مهيك زب ىتح مهب مكحي ال : لوقب
 نم رارقإ كلذ نأل مكاحلا مهزوجي ال نمم اوناك نإو “ كلذب هيلع مكحي مكاحلا نإف
 ىتأف نوكزملا مهيك زي نأ لبق مهتداهش لطبي ىنعم اوثدحأ نإ و « هيلع ىعدملا
 . كحي : ليقو ى مكاحلا مهب كحي الف مهوك زف كلذ دعب نوك زملا

 نينثالا ةعبرأ يكزيو يأ ( نينثا ةعبرأو ى ادحاو ) ادهاش ( نانثا يكزي و )

 نيذلا ةعبرألا ةينامث يكزب يأ ( ةعبرأ ةينامث ) يكزب ( و ) دحاولا ايك ز نيذللا

 اوكز نيذلا ةيناثلا رشع ةتس يكزي يأ ( ةينامث رشع ةتسو ) نينئإلا اوك ز
 ةتسلا نوثالثو نانثا يكزي نأ جاتحي ال يأ ( قوف) ةيكزتلا فلكت ( ال ) ةعبرألا
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 كح ةينامث رشع ةتسلا ىك ز اذإ لب « اذكهو ى اهفعض نيثالثو نينثا الو ى رشع

 وأ ءوسب مهفرع نإ الإ رشع ةتسلا لاح فرمي مل ولو نيلوألا نيدهاشلاب مكاحلا

 ؛ نينعالتملا ةداهشك و ىنزلا ةداهشك تاداهش عبرأ لوصح كلذ هجوو ى عنام

 مهنإف “ ىنزلا دوهش فالخب « دوهش ةدع ىلع ةلمتشم انمه ةداهش لك تناك ولو

 نأ ىلوآلاو ع تارم عبرأ هدحو دهشي هنإف نعالملا ةداهش فالخبو ى ةعبرأ

 . فيرعتلاب ةيناثلا رشع ةتسو ى ةعبرألا ةينامثو ، نينثالا ةعبرأو : لوقي

 مهفرعي ملو مهب ىتأف نيك زملا يعدملا كاجلا فلك اذإو : « ناويدلا » يفو
 نينثا ىلإ كلذك ةيكزتلا عباتتو اضيأ ءالؤهل نيك زملا هل فلكي هنإف مكاحلا

 «ناويدلا» مالك نوكي نأ لاتحال ى هلصأ و فنصملا مالك اذه يفاني الو نيثالثو
 كلذو ‘دحاولا دهاشلا يف هلصأك فنصملا مالك نأ ىفخي الو «اهيلك نيدهاشلا ىلع

 ةيناتلا يكزيو ،ةينامن ةعبرألا يكزيو ى ةعبرأ نينثإلا يكزيو ى نانثا دهاش يكزي ناب
 ى نورخآ ةعبرأ نينثالا يكزيو ث نارخآ نانثا رخآلا دهاشلا يكزيو “ رشع ةتس

 ةتسلا عمجاف ‘ نورخآ رشع ةتس ةيناملا يكزيو « نورخآ ةينامث ةعبرألا يكزيو
 . نوثالثو نانثا لصحم رشع ةتسلا ىلإ رشع

 ددعلا سفن يف رصحلا نييعت « ناويدلا هو هلصأ و فنصملا مالك يف دارملا سيل و

 اوركذ امع ددعلا صقن ولو تارم عبرأ يف رصحلا دارملا نكل ص هوركذ يذلا

 ايك زب نأب نارخآ نانثا اهيك زيو ى نانثا دحاولا يكزي نأ لثم هيلع داز وأ

 يكزيو « كلذك نانثإ نيريخألا نينثالا يكزيو ةرمب وأ « رخآلا ايك زيو ادحاو
 دهاشلا عم كلذ لمف اذإو ؛ ةيكزتلا متي انهو « نارخآ نانثا نينثالا نيذه
 يكزي مث ةعبرأ دحاولا يكزي نأ لثمو ى ايكزم الجر رشع انثا عمتجا رخآلا
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 . . . . . . . . . اهفعضل ز وجو

 ص نوثالثو نانثا رشع ةتسلا يكزي مث « رشع ةتس ةيناثلا يكزي مث ى ةينامث ةعبرألا

 . نوتسو ةعبرأ عمتجا رخآلا دهاشلا عم كلذ لعف اذإو ؛ ةيكزتلا تمت انهو

 ى فعضلاب ديازتلا الو ع ددملا يف بتارملا يف نيكزملا ءاوتسا طرتشي الو

 ريغ وأ ةسمخ وأ ةثالث وأ ى ةتس نينثالا يكزبو نانثإ دحاولا يكزي نأ زوجيف

 رخآلا ايكز مث نيدهاشلا دحأ نانيمأ ىك ز نإو : « ناويدلا » يفف « كلذ

 ةيكزتلاب نيدهاشلا نم دحاوب نيك زملا نم دحاو لك درفنا نإ و ‘ زئاجف كلذ دمب
 ىكز نإو ى نانسأ نيدهاشلا نم دحا و لك زب قح ايهتمك زت زوحت الف

 ةمولعم ةليبق وأ سانلا نم ةعامج نالجر ىك ز وأ ى ىدارف نيدهاشلا نوك زملا

 . ةزئاج مهتيك تف

 وهو ى رشع ةتسلا فعض ىلإ يأ ( اهفعضل ) ةيكزتلا عباتت ( زوجو )
 نيثالثو نينثا ىلإ عباتت ةيكزتلا نإ « ناويدلا ه لوق ىلإ ريشي ى نوثالثو نانثا

 ةتسلا لوق ىلإ هليوأت رم اك كلذك سيلو “ رشع ةتسلا لوق ريغ رخآ آلوق هارب

 ى امم نيدهاشلا يف نيثالثلاو نينثالاو ى دحاولا دهاشلا يف رشع ةتسلا نأب رشع

 عباتت ءاملعلا ضعب زوجو يأ “ داضلا مضو ى ليلعتلا دارأ فنصملا لملو
 يف اولاق اك فيعض ةيكزتلا رمأ نأ لجأل دح الب رشع ةتسلا قوف ةيكزتلا

 : انموق لاقو ى هبلإ يهتنت دح ةيكزتل سيل : لوقي نم مهنمو ى « ناويدلا ه
 موق ىلع موق دهش نإ : « ةنودملا ه ف لاق ى ةلادع ىلع ةلادع يضاقلا لبقي ال

 ءابرغ دوهشلا ناك نإف “ نورخآ نيلدعملا لآدعو “ نيفورعم ريغ موق مهل "دمف

 : مهضعب لاق “ ةأرما ةداهش اذك و ى كلذ زاج

 ابرغ وأ ةأرما ىكزم الإ ابه ليدمتل جاتحا ليدعت
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 ةداهشلا ةقيقحب فراعلا وأ ةقثلا يكزي امنإو

 امنإو “ مدعلاك يأ ص ة"وك" نم تلخد اذإ سمشلا يف ىري يذلا ءابهلاك يأ

 لوقلاىلع ىلوتملا ( ةقثلا يكي امنإو ) مصخلا وأ كلذ لك يف يضاقلا ةيكزتلا بلطي
 نيبتي مل يذلا اهريغو ةزئاجلا ( ةداهشلا ةقيقحب فراعلا ) ةقثلا ( وأ ) روهشملا

 كلذ يفو رخآلا لوقلا ىلع ةيالولا دح لصي مل ولو هتبوت ترهظ وأ “ قسفلا هنم
 كاجلا لبقي الو : « ناويدلا » يف اولاق اك ةريبك هنم رهظت مل اذإ ىلوتملا ريغ زاوج

 ،ةداهشلا هل زوجت نم ةيكزت لبقت : لوقي نم مهنمو « ءانمألا لوق الإ ةيكزتلا يف
 يف زوجي نم عيمج نوك زب : لوقي نم مهنمو ى مهدنع ءانمألا نوك زملا يكزب امنإو

 . فرصتب ها ةداهشلا

 يكزيو “فلاخملا ةداهش يف رم ام ىلع ادهاش فلالا يكزب : ريخآلالوقلا ىلعو

 : لوقي نأ ةك زتلا هذه ىنعمو « مهتداهش زاوج يف رم ام ىلع اك رشم كرشلا

 نأ فنصملا ديرب نأ لمتحيو ى ءامدلا يف وأ لاومألا يف بذكي هفرعن ال هنا
 الو ى ةلأسملا هذه ىف قحي دهش ةقثلا ريغ نأ وه فرع اذإ ةقثلا يكزي لجرلا
 هذه يف الإ ىكزم سيل هنإ : لوقي نأ لثم ى هل هرهظأ هنأل مكاحلل كلذ رهظي
 دوهشلا ةيكزت زاوج هلصأ و فنصملا رهاظو ‘ هب مكحي مل كلذ وحن وأ ةلأسملا

 دبال : ليقو ؛ لوق وهو ى اهل الثم مامإلا وأ مكاحلا بصني نم ةطساو الب

 . هتطاسو نم

 لزانملا نم لزنم لكل نيك زملا بصني نأ يضاقلل يغبني : « ناويدلا » يفو

 . هكح اهيلع ىرج قلا

 ةاقث دوهشلا اهنع لأسي يتلا هلئاسم يلوي نأ مكاحلل يغبني : « جاتلا ه يفو
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 ث لبق هتيكرت تعزن نم ةداهشب مكحي الو س مكحلا دعب عزنتو
 تنر ١ و

 يف لسرأ اذإ هنأو ى مهاوس اهيلع رهظي ال نأو ‘ هرس نومتكيو مهيلإ نئمطيو

 ءكلذ هةالو نم ىلإ هغلبي ىتح هيف ام فرعي ال نم عم اموتخم هب ثمب ليدعتلا

 لئاسملا بحاص هنأ رهشي نأ فاخ نإو © مصع نم الإ سانلا رضأ عمطلا نأل

 ىتح رس هيلإ لسري مث « اهيف ام رظنيل يضاقلا ىلإ هريغ عم ةموتخم اهب ثعب
 اهنع لأسي هريغ ىلإ ةيناث اهدرب نأ دارأف اولدع نإو ى اهيف هبيجي امع هلأسي

 تاقث نع لأسيو ى ةقث دلب لك ىلع مدقي نأ يلاولل يفبنيو قفوأ و نسحأف
 هل نيبوصنملا نيلدعملا ىلإ ليدعتلا لعجيو ع اهرومأ مهيلويف لضفلا لهأ دالبلا

 . هسفنب ليدعتلا هيلإ عفارلا وه ليدعتلا يلاو نوكيف

 لب مهتقثل دوهشلا ايك زي مل اذإ فراملا وأ ةقثلا اهعزني ع ةيكرتلا ( عزفتو )
 ةداهشلا يف زوجي ال يذلا ةقثلا ريغ نم ( مكحلا دعب ) هب اودهش امف ىحلا مهتباصإل

 عزن همزلي ال هنأ يدنع يذلاف ةقثلا امأ و اهبف اقحم هنوكل ةداهش يف هاتكز اذإ

 ىتح لصألا بحصتسي لب ى اهنع هتيك زت دعب مك اجلا لاؤس الو هنع ةيكرتلا
 . ملعلاب كردي ال امف اهيلع نامض الو هتداهش زاوج نم عنام تبثي

 كح نإف ث اهب ححلا لبق يأ ( لبق هتيكزت تعزن نم ةداهشب مكحي الو )
 هدنع ققحت اذإ :هنآل عزانلا نمض ملعي مل نإ و « عزنلاب ملع نإ مك احلا نمض عزنلا دعب

 كحلا دعب عزن نإو ٤4 1 الا مالعإ هيلع بج وو عزنلا هيلع بجو عزنلا بجوم

 ص امل لهأ ريغ هفرعي نأب ةيكرتلل الهأ سيل نم ىك ز نمو ع مكاحلا ىلع نامض الف
 ثحي ىحي الو لطابب دهش هنأ ملعي مل نإ و لطابب دهش نإ نمض هلاح لهجي وأ
 نإو ) ى هل نمضف طاتحا وأ هيلع دوهشملا للاح ملعلا هنكي مل نإو « ملعي ىتح
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 دهش نإ اونمض ىرخأ هب كح ىتح مهاكزم نم نومكزملا اهمعزتي .

 ى لطابب

 يف قح هنأ الإ ةقث ريغ وهو ( مهاكزم نم نوكزملا ) ةيكزتلا يأ ( اهعزفي م
 هنإف ادهاش نوك زملا ىكز اذإ : لوقي نم لوق ىلع ةقث وه وأ ى هذه هتداهش

 ينبم وه وأ كاجلا ( مكح ىتح ) ةقث ولو هب مكحلا دعب ةيكزتلا عزن نم دب ال

 دهش نا ) هللا نيبو مهنيب ايف ( اونمض ىرخأ ) ةموكح ( هب ) لومفلل
 نمض كلذك هب كحف ىكزي نأل الهأ سيل هنأ مكاحلا هفرع نإو ى ( لطابب

 مهيلعو ى مهتيك زتب كحي ملف ى زوجي الامب مكحلا دّسمت هنأل « نيكزملا نود وه

 مهمزلي نولازي الو ى مثإلاو نامضلا مهيلعف هتبوت ىلع مهتداهش مهوت نإ الإ « ممإلا
 عزن ال ذئنيح هنإف ‘ نجي وأ ةداهشلا زئاج ريغ هنأ مكاحلا فرمي مل ام نامضلا

 . مهيلع
 هنأ عم هلدع نإ ينعي هليدمتب كحلا دعب لدعملا عجر اذإ و : _ جاتلا )ه يفو

 ليدمت دّممت نإ نكلو > ال : لسىقو ك مرغ الو ةضقلا تضقن لدع هدنع سنل

 . فلتملا مرغو ةبوتلا هتمزل هل ةلادع ال نم

 نإو ص مهتيكزتب كحي الف مكحلا لبق نوتكزملا عجر نإ : « ناويدلا » يفو

 ى اومرغ امب مهيلع اوعجر كلذ دعب دوهشلا عجر نإ و « اونمض مكحلا دعب اوعجر

 نإو ث اونمضي مل دعب نوئكزملا عجر نإو ى اونمض آلوأ دوهشلا عجر نإو
 ةعبرأ اوناك نإف “نيكزملا دحأ عجر نإو “نيكزملا نود دوهشلا نمض اعم اوعجر
 ترإو ؤ فصللا عجارلا نمض نانثا ناك نإ و « دوهشلا هملع دهش ام عبر نمض
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 > عنام هن ثدح وأ عزنت ل ام مك اح كنع ىكزم ةداهش تزاجو

 . ّ . . . . هبحاص دهاش يكزي الو

 ىكزم ةداهش تزاج و ) “ مرغ ام فصنب لوآلا هيلع عجر رخآ مث [كزم عجر

 . ةداهشلا زاوج نم ( عنام هب ثدحي وأ عزفت مل ام مكاح دنع

 اوتأ ش مهب كحف ةدحاو ةرم دوهشلا ءانم ألا ىك ز نإ و : « ناوبدلا » يفف

 يف مهعم ناك نإ هنإف « ىرخأ ةموصخ يف هدنع اودهشف ىرخأ ةرم كلذ دعن
 مهب كحي الف رثكأ وأ ةنس هنع اوباغ نإ و “ مهب كحي هنإف ارش مهنم رب ملو لزنملا

 ام ري مل ام ادبأ مهب كحي : ليقو “ رهشأ ةعبرأ : ليقو ى رهشأ ةتس : ليقو
 : ي اعلا لاق « ها مهتد اهش لطسي

 عبتي ىلوألاب ةدم ٦يضم مم ليدعتلل ديدجتلا بلاطو

 ءىرخأ ةداهش دهش ةدم دمب مث يكزو دهش اذإ دهاشلا نأ ينعي : ةرايم لاق

 عابتا ىلوآلا ص نالوق ؟ ىلوآلا ةيكزتلاب ىفتكي وأ ةيكزت ديدجت ىلإ جاتحي لهف

 ى لاحلا لوهجملا يف وه امنإ فالخلاو “ بلط ام ىلإ هتباجإ و ديدجتلا بلط نم
 راتحلاو ى لصاحلا لصحت نم هنأل « هليدعت نع ثحسي الف ةلادعلاب فورعملا امأو

 : ةفرع نبا لاق ث ةنس لوطي ىتح لوآلا ليدمتلاب ءافتكالا : مساقلا نبا دنع

 هليدمت رثكي ىتح دهش ايلك هليدعت بلطي لاحلا لوهجم نأ نونحس لوق ىلع لمملا
 تالا جحلا ريغتت ةنسلا وحن يف هنأل ى ةنسلاب لوطلا "دح امنإو اقلطم رهتشيو

 ء -

 ٠ ھا ثادحالا ثدحمو

 ق هنألو ك دحا وك ا ال > رخآ ا دهاشلا وهو ى ( هبح اص دهاش يزب الو (

 - ٢٥٧ - ( ج ١٣ - لبنلا _ ١٧ (



 ٠ لام ىلع هدلو د وهش نأ الو

 :«ناويدلا»يف اولاق هيك زب : ليقو ى هبف اكرتشا رمأ يهو “ هسفن ةداهث تيبثت
 ‘نيك ملا ةيكزتل وأ هب هملعل هدنع نيمأ امهدحأ مكاحلا دنع نالجر دهش اذإو
 ةيكزت زاوجب لوقلا ىلع يأ « هعم د۔مش يذلا هبحاص هاَك زف هفرعي ال رخآلاو

 .ادعاصف نانثا الإ يكزي ال هنأب لوقلا ىلع رخآ "كزم عم وأ “ ادهاش دحاولا

 ص ةزئاج : لوقي نم مهنمو « ةداهشلا هذه يف هتيكزت زوجت الف ى ردابنملا وهو
 هتيك زتب مكحي مكاحلا نإف ةداهشلا هذه ريغ امأ و لصألا بحاص ىيحي انمع هيلعو

 . هعم دهش نمل هتيكزت زوجت ال : لوقي نم مهنمو ى ىلوآلا

 ىلع مهيك زي نأ زوجي : ليقو ى ( ,لام ىلع هدلو ذوهش بآ ) يكزب ( الو )
 كاهدلو دوهش مآلا ةيكزت يف فالخلا اذك و هدلول بآلا ةداهش يف م"دقتملا فالخلا

 هل بآلا ةداهش زوجتو “ ةداهشلا يف "رم ام ةدح ىلع هبيرق دوهش بيرقلا ةيكزتو

 يف ةيكزتلا مدعل ادح سيل امع كلذ ريغو هل اجوز هذه نوكك لاملا ريغ يف

 وأ رجي ةداهش عفدي وأ هرمأ يلو نمل وأ هسفنل رجي يذلا ةيكزت زوجت الو « دحلا

 هدلو ىلع دوهشلا هتيكزتو لاملا ريغ يف هدلو دوهش بآلا ةيكزت زوجيو « اهب عفدي

 ةدا مش زاوج بهذملا نأ مدقت دقو ى ةبارقلاو مآلا اذك و « هريغو لاملا يف

 براقألا ةداهش انموق منمو ‘ بآلا يف فلخلاو ع ضعبل ضعب براقألا
 : يمصاملا لاق « كلذل ةعبات ةيك زتلاو

 زربت هيف ةمهتلا امب ال زربملا دهشي هيخاألو

 ص ةلادعلا يف قباسلا وه زربملاو ى مهدنع هاخأ يكزي الف زربملا ريغ امأو يأ

 الو هدوهشل هتيكزت زجت مل تيوق وأ هيخأل ةيكزتلا يف زربملا ةمهت ترهظ نإو
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 زرب : لاقي ‘ ديدشتلاب زرب ل۔ءاف مسإ - ءارلا رسكب _.زربملاو ى هل هتداهش
 زرب : لبقف ‘ فعوض فيفختلاب زرب نم هلصأ وأ هباحصأ قاف اذإ لجرلا
 سبلو مسقملا ءاضفلا وهو ءارلا حتفب _ زا رملا لإ جرخ ىنمب ةغلابم ديدشتلاب

 حتف زاج امرو ى ةبلطلا ماوع معز اك يضاقلا وأ ريمألا نذإب ليدعتلل جراخلا وه

 دهاشلاو ةلادعلا يف ارهاظ بوسحم هنأ ىنعم ىلع ةبلطلا ضعب معز اك ءارلا
 لوهجم امأو ،ابئاغ ولو لدميف مكاحلا دنع نيعلا فورعم امأ “ةيكزتلا ىلإ جاتحملا

 : يمصاعلا لاق ى ارضاح الإ لدعي الف نيملا

 الف باغ نإو ارضاح سكملاو الدع نيع فورعم اقلطم و

 ص « ناويدلا ه نع رم ام ىلع رفسلا ةرورض يف ةيكزتلا ىلإ جاتحي الو

 0 : يمصاملا لاق

 رفسلا ةرورض يف الإ يكز رهظ دق ريخ مسو هيلع نمو

 انلعا دق يذلاو ىك زب نأ نح ىنغ الف هلاح سكمب نمو

 لدعي الو ةداهش هل ل۔بقت سيلف حرجلا ةلاحب

 ىقح لبقي الف ريجلا ةمالع رهظت نأ امإ ، لاوحأ ةعبرأ هذه : ةرايم لاق
 وأ اولح يذلا دلبلا وأ ةيرقلا مكاح دنع ضعبل ضعب ةلفاقلا لهأ داهشالا ىكزب

 رهظت نآ امإو ؤ ةحرج الو ةلادعب فرعي مل ولو هتداهش زوجت هنإف « اهب اورم

 الو لبقي الف ”رثب نلعي نأ امأو “ ىك زب ىتح لبقت الف قيقحت الب رشلا ةمالع

 ء ىكزي ىتح الف هلاح لهجي نأ امإو ى هلاح هبذكت هليدعت نأل ى لدصي
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 ولو تزاج و ى لاح .ءوسب هفرع نم ةيكزت مك اح لبقي الو

 قيقر يكزي الو 7 عنمو ، هيف عدومل عدوم نمو 4 نامتك يف

 > انيمأ نإو

 الو لدع نم الإ لبقت ال اهنأ ةيكلاملاك مهريغو انباحصأ نم ملعلا لهأ روهمجو
 باجأ اك حيبق رمأب فرعي الو دجسملا يف تاولصلا دهشي هنوكب ىفتكي

 . كلذ نع هلئاس مماقلا نبا

 هنم اهفرع يتلا هلاح نآل ص ( لاح هوسب هفرع نم ةيكزت مكاح لبقي الو )
 هلردمت نأ ملعي ىح هلددمت بذعت هلا ح ءوسب هدنع تحص يتلا ةداهشلا وأ

 . هحالصو هتبوتل

 ةيكزتلا هبشل ناتكلاب غلاب ( ناتك يف ولو ) دوهشلا ةيكزت ( تزاجو )
 عدوأ يذلا وهو - لادلا رسكب - ( عدوم نم ) تزاج (و) ى ةدحلا ةماقإب

 نأل تزاج الو - لادلا حتفب - ( هيف عد ومل ) لاق اك هريغ يف ةداهشلا
 ذإ اهنع جرخ دقو اهعدوأ يتلا ةداهشلا يف هل عفن ال - لادلا رسكب - ع روملا

 ىتك ز نمك و۔مف هاتكز اذإف ع هبئان هنآل هل هتمكزت زاوج ( عنمو )0 اهعدوأ
 وأ ضرم وأ رفس الب اهبر نذإب دحأ يف ةداهشلا عدوي نأ كلذ ةروصو ى هسفن

 رسفل هف عد وملا ع روملا يكزيو ةباتك وأ ةداهشب رفس نم كلذ يكزبف رفسل

 . ةعدوملا ةداهشلا

 (انيمأ) ناك ( نإو ) ي ادهاش ( قيقر ) - فاكلا رسكب _ ( يكزي الو )
 يف اهنألو ى اهب ةهيبش وأ ةداهش اهنآل هتيكزت زوجت الف هتداهش زوجت ال دبعلا نأل

- ٢٦٠ - 



 ةنامأ بر وأ ةفيلخوأ ليكو الو س ةموصخ يف بيصن هل نم الو

 ٠ . . . . . . . . . هديب ايف

 ةمكزتلا نأ ىلع ءانب انيمأ ناك نإ دهاشلل هتيك زت زوجي : ليقو « ةداهشلا ناش

 دبعلا ةداهش زاوج انموق ضعب لاقو « ةيرحلا هيف طرشي ال ربخلا نأو « ربخ
 رضلا عفدي وأ « هسفنل عفنلا رجي هنآل ( ةموصخ يف بيصن هل نم الو ) نيمألا
 ةلعلا كلتل رومأم وأ ( ةفيلخ وأ ليكو الو ) “ هسفن ىلع مهاكز نإ الإ هتيكزتب

 (هديب ايف ةنامأ بر وأ) هرمآ وأ هفلختسم وأ هلكوم ىلع مهاكز نإ الإ ةروكذملا
 مهاكز نإ الإ ،ةلملا كلتل هيف رومأم وأ هيف لكوم وأ هيف فلختسم وأ ةنامألا نم

 فالخب اهبحاصك هدي يف اهنوكب هنآل هب اهنمضي ام اهيف ثدحي مل ولو هديب ام ىلع

 دحأ هاعداو رديزل ةنامأب كدي يف ام دحأ يعدي نأ كلذو « « ناويدلا » يف ام

 كديز ةنيب ةيكزت كل لبقي الف « ةنّسبب ديز ءاجو ةنيب ءاجف ديز ريغل وأ هسفنل
 ال كلذك و ص هديب ءيشلا ناك نم ةقفاومب ديز ةنيب تحجرت تانبلا توتسا ولف

 _ فاكلا حتفب - لك وملاو - ماللا حتفب - فّلختسملا دوهش ءالؤه يكزي

 . مهسفنأ ىلع مهوتك ز نإ الإ ، ةلملا كلتل نومأملاو رومأملاو

 دوهش اوك زب نأ نومأملاو ةفيلخلاو رومأملا و ليك ولا ديب نكمي مل ايف زوجيو

 زوجت الو : « ناويدلا » يفف « هل ةنامألا يذلاو رمآلاو فّلختسملاو لكوملا

 ص هكيرش دوهشل كيرسثلا لثم ةموصخلا يف بيصن هل نم لك الو يعدملا ةيكزت
 ص رجتلا يف هل نوذأملا هدبع دوهشل ديسلاو “ ضراقلا دوهشل لاملا بحاص وأ

 ىلإ نارجي ايف نهارلا دوهشل نهترملا ةيكزتو ى نهترملا دوهشل نهارلا ةيكزتو
 لعفف تانامألا هوح و نم همجحو هدي ق ءيشلا ناك نم كلذكو « ةمفقنم اهسفنأ

 ةمكزت زوجت الف ى هبصغ نم ىلع ةنّسدب هبحاص ىتأف هنم بصغف هب هنمضي ام هيف

 - ٢٦١-۔



 . . . ىكزم نيمأ يدنع نالف وأ اذه : ً“كزم لوقيو

 ىلع ليك ولاو ةفيلخلا كلذك و “ءيشلا بحاص دوهشل ةنامألاب الوأ هدي يف ناك نم

 يعدملا ىتأف مه ديأب ام ريفب انركذ نيذلا ءالؤه كسمتسا نإ امأو ء ةموصخلا

 . ھا ةزئاج مهتيك زتف ءالؤه مهاتك زف مكاحلا مهفرعي ملو دوهشب

 دارأ : لوقن نأ لثم « هلك كلذ ممي ام ىلع فنصملا مالك لمح ىلوألاو
 اذه : ةك زم لوقيو ) ث هبلع ةعزانملا ىلع وأ لاملا ىلع ةفيلخ وه نمم ةفالخلاب

 ىك زم وأ (ىكزم نيمأ يدنع) هب فرعي امب هركذي نالف نب نالف يأ ( نالف وأ
 : لوقي نأ ىلوألاو ء كلذ وحن وأ 0 ىك زم لدع وأ “ لدع ىك زم وأ 0 نعمأ

 هدنع يكز هنأ يف حيرص هنأل ءابلا ديدشتو فاكلا رسك و يازلا حتفب -ي ز

 نأ ردابت ولو ى امه وأ هريغ وأ وه هاكز دارب نأ لمتحم هنإف ى يكزم فالس

 كلذ وحن وأ لدع ىلع وأ ىك زم ىلع وأ نيمأ ىلع رصتقا نإو ى هدنع يكز دارملا

 ىلع راصتقإلا يف آضيأ فلتخاو“ىك زم ريغ ىلع راصتقإلا زاوجب : ليقو “ زجي م

 : يمصاعلا لاق ، لدت ىلع وأ يضر

 اضحبيث نأ زيجي" مهضعبو ىضر لدع لقيلف كزيب نمو

 > : هلوقب .ا يكلامل ا رخاتم ش ضمب نع لقنو ‘ هباحصأ و كلام

 : هكرب راشأ فال__{٨ا اذه ىلإ و “ لدع : هلوق ىلع راصتقإلا نونحس زاجأو

 . . 7 نأ زيح مهضعبو «

 : دوهشلا اوك زب نأ اودارأ اذإ نوكزملا لوقي امنإو : « ناويدلا ه يفو
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 . . . . راتخملا ىلع طقف روهظلا يف حيرجتلا زاجو

 وأ نوملسم مه : نولوقي وأ ى ةداهشلا يف نوزئاج اندنع تاقث دوهشلا ءالؤه نإ

 ءانمأ مه : نولوقي وأ ص نوقّتم وأ نوراب وأ نوقداص وأ نولاص وأ نونمؤم

 اذه : مهلوق زوجي الو ص ربخلا الإ مهيف فرعن ال : نولوةي وأ ى اندنع نوتكزم
 ج جاتلا ه يف لاق اك ةيالو ظافلألا هذه نأ رهاظلاف ؛ ھا ىك زم اندنع لجرلا
 لهأل وأ نيدلا يف وأ نيملسملل وأ ىل يلو وأ ةقث وأ لدعت يدنع نالف : لاق نإو

 ص نيملسملا رايخ نم وأ ى آريخ الإ هنم ملعأ ال وأ « ةداهشلا زئاج وأ قحلا

 ص نيحلاصلا وأ نيقتملا وأ راربآلا وأ رايخألا وأ نيحلاصلا نم مهنم وأ مهلضافأ وأ

 هبف لدع وأ هنيد يف ةقث : لاق نإو ى هتداهشل ةزاجإو ى هتيالول تابثإ كلذف
 ىلوتي الف يدنع نيمأ وأ هنمتئأ وأ هب قثأ : لاق نإو ى هتيالو ال هتداهش تلبق

 . هتد اهش لمقت ال و

 ص ةنتفلا ةنظم هنآل ى ( راتخا ىلع طقف روهظلا يف حيرجتلا زاجو )
 همف ةنتفلا دلوتت ال اهنإف = روهظلا فالج{ص « ناتكلا يف اهران ءافطإ رسيتي الو

 ص نوملسملاو مامإلا اهأفطأ تدلوت نإو ى نيملسملاو مامإلا نم-فوخلل حيرجتلا
 فتلك الإو 0 م كح مهحالص مك احلا فرع نإف « ناهكلا يف دوهشلا دهش اذإف

 « ءوسب ركذ نإ اذك و ص هريغل مهمفر وأ مهنيب حلصأ دجي مل نإف “ مهبتك زي نم

 ك مه كح هتداهش زوحت ال نت مهنأ مصخلا عدي ملو ملاح فرعب ل اذإ : لىقو

 كاجلا دارأ وأ يكز نإو « هتداهش زاوج فرمي ال نمب مكح ذإ “ صيخرت اذهو

 هيلإ تصني مل هيرجت مصخلا بلطف هلاح فرمي هنأل ةيكزت الب هب مكحي نأ
 زاوجو هتيالوب حيرصت وهف هحرجأ انأ وأ حرج هنإ : مصخلا لاق اذإ لب « مكاحلا

 الإ ى لصألا يف اذهو < ةداهشلا زاوجو ةيالولا مدقت عرف حيرجتلا نأل ى هتداهش
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 ايهناحرجي نيدهاشب يتأيف 2 قحب دحأ ىلع نانثا دهش اذإ نوكيو

 تامحتلا نافرعي ال وأ ‘ ءوضولا نانسح ال وأ ‘ ةريبك المع اهنأب

 كلذ وت وأ > نيفخلا ىلع حسم نمم وأ

 ةيالولا مدقتت مل ولو “ةداهشلا عنمي ام لعف قلطم ىلع حيرجتلا قلطت دق ةماعلا نأ
 درجمب هيلع مكحي مل هقطن يف قطانلا داتعم فرع اذإو « ةداهشلا زاوجو
 امب ريض الو ص روهظلاك ناتكلا يف حيرجتلا زوجي : ليقو ى هظفل

 مزلي ىقح هنأل ع دوهشلا وأ مصخلا وأ مكاحلا ىلع هنأش يف ةنتفلا نم موقب
 . هلوبق حرجملا

 ص ادهشي نأ لبق وأ ( قحي دحأ ىلع نانثا دهش اذإ ) حيرجتلا ( نوكيو )
 مكحي ل ام اهئادأ دمب و ةداهشلا ءادألبق حيرجتلا زيجي هنإف دابع نبا لوق كلذو
 الإ نيدهاشلا حيرجت هملع ىعدملا عدي ل نإ هنأ : « ناويدلا » راتخمو ى اهب كاجلا

 ص نيرح" نيل ادح ( نيدهاشب يتايف ) ' حاحلا هب لغتشي الف اودهش امدعب
 اهركذ مزلي الو ى ( ةريبك المع اناب ايهناح رجي ) لدعا ناتأرماو نالدع زاجو
 اذه مدعو “ ضورفلا نم امهوحن وأ ةالصلا وأ ( ءوضولا نانسحي ال وأ ) ةنيبم

 لخاد وهف الإو “هيف ءاماعلا فلتخا امم وأ « هوحنو ءوضولا دسفي 7 امم ناسحإلا

 ىلع امأو ى ةبجاو ريغ اهنأب لوقلا ىلع ( تايحتلا نافرعي ال ء ةريبكلا يف

 نمب وأ ) ص ةريبكلا يف لخاد اهتفرعم مدعف ناث وأ آلوأ ٢ ذ بوحولا

 نم هدعي ملو حرج وأ ضرم وأ قاطي ال درب ةرورض الب ( نيفخلا ىلع حسمع

 ص كلذ عنام عم ةلا ءاش نإ ىحلا ناك ولو ث هيف ةمألا فالتخال رئابكلا

 كاجلا اهب زيجي ال يتلا ءوسلا قالخأ نم وأ « آدج هوركم وه امم ( كلذ وحن وأ )
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 وأ هللا نع نكي مل اذإ بذكلاو « عاقجا الو ى هيلع ءانغ الب آفأدلاك ةداهشلا

 وأ بدألاب ندبلا يف زض هب عقي ملو اسفن هب فلتأ الو الام هب فلتي ملو هلوسر

 ى ةريبك نكي مل كلذك نكي مل اذإ بذكلا نأب لوقلا ىلع ناتهب نكي ملو ةدحلا

 . يمالملاب بعللاكو

 الوق اوركذو رئابكلا لعفب دوهشلا حرجي امنإ هنأ : « ناويدلا ه يف اوكحو
 زوجي ال يتلا ءوسلا قالخأنم اضيأ رئابكلا ريغب دوهشلا حرجي هنأ كلذ دعب رخآ

 حرجي الو « نوفلاحخلاو نوقفاوملا دوهشلا نيلوقلا يف "ءاوسو “ ةداهشلا مكاحلا اهب

 هنإف ىتح دوهشلا هيلع دهش يذلا ةنأ نوح"رحلا فرع نإو ى مهفالخب نوفلاحلا

 دوهشلا حيرجتىلإ يعد نم ىلع اضيأ قيضي الو ،اودارأ نإ مهوحرمجي نأ مهل زوجي

 دوهشلا نإ : مكاحلل هيلع ىعدملا لاق نإ و “ ديرب ام لعفي نكلو ى مهحرجي نأ

 مهفرع نإف ص نيناجم وأ لافطأ وأ نوك رشم وأ ءاسن وأ ديبع ؟يلع اودهش نيذلا

 ةنيبلاب ىتأ نإ و«لاق ام ىلع نايبلا هلأسيلف مهفرعي مل نإ و « هب لغتشي الف مكاحلا

 . هب لغتشي الف ةنتيبلاب تأي مل نإو « مهتداهش تلطب كلذ ىلع

 تدر" هاوعد تحص نإف ، نادبع اهنأ ىعداف ادهش نإ : « جاتلا » يفو
 ادهش امهنأ دوهش ةعبرأب ىتأف لجر ىلع نالدع دهش اذإ و « رثكألا دنع اهتداهش

 دوهشلا ىلع ةداهشلا لبقت : ليقو « اهب قحلا همزلو مهيلإ تفتلي الف اروز هيلع
 رافك يدوهش نإ : مكاحلل لاقف هدوهش يف يعدملا نعط نإو “إروز وأ لطابب
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 ناح رحي نيرخأآب ءاش نأ ًاضنأ يعدملا يتأيو

 يلع اودهش نيذلا نإ :هبلع ىعدملا لاق نإو © ءانمأ هدنع اوناك نإ هب لغتشي الف

 اهب ىتأ نإف ى كلذ ىلع ةنيبلا هل فلكي مكاحلا نإف ‘ ىوعدلا هذه يف بيصن مهف

 نأ بلط نإو ص يعدملا ةنّيبب هيلع مكح ةنب هل نكت مل نإو « مهتداهش تلطب

 ؛ هملع ىعدملا حيرجت زوجي الو « كلذ هيلع كردي الف هاوعد ىلع يعدملا فلحي

 مكاحلا فلكي الو كيرشلا وأ “رم ام ىلع بآلا لثم دهشي نأ هل زوجي ال نم الو

 : كاجلا لقيلف نيدهاشلا حيرجت هيلع ىعدملا ىعدا نإ نكلو ى دوهشلا حيرجت

 الو دوهشلا حيرجت يف موصخلا ىلع جتحي نأ مكاحلا ىلع سيلو ى ايهحرجي نم تاه

 ركذي دهاشلا حرجي نمو ى هيلع لدعملا وأ هيلع دوهشملا بلط نإ الإ نيلدعملا
 . حيرجتب هب ام

 : اوفلتخاو ى ائيش هيف هلوقأ الو هنع فقأ لوقي : « جاهنملا ه يف لاقو

 تصني معن : ليقف ص ؟ زربملا ىمسيو ريخلا يف قيافلا دهاشلا حيرجلا لبقي له

 ،ةبارق وأ ةوادعب هحيرجت لبقيو « ال :ليقو “هحرجي نبب يتات هنأ يعدي نم ىلإ
 : يمصاعلا لاق

 حص وتست ةوادع ىوس هف حدقيسيل زيربتلا وذ لدعلاف

 حبقتسي ام لك نم اهريغب حرجي دق زيربتلا يذ ريغو

 نيدهاشلا ( ناح رهجي نيرخآ ) نيدهاش ( ب ءاش نإ اضيأ يعدملا يتايو )
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 رم ام ىلإ هيلع ىعدملاو يعدملا بناج نم غلبيو ى هدوهش نيحرجملا

 . .. ...... .... ةيكرتلا يف

 هناحرجيف رخآلا ىلإ نامجرب مث ادحاو ناحرجي وأ“ة"رمب ( هدوهش نيحرجملا )

 هيلع .ىعدملا يتأيو “ ىوقأف رخآلا احرجف نارخآ ءاجو ادحاو احرج نإو

 ( غلبيو ) ص اذكهو يعدملا دوهش ةحارجب هيدهاش احرج نم ناحرجي نب اضيأ

 رشع ةتس ( ةيكزتلا يف “رم ام ىلإ هيلع ىعدملاو يعدملا بناج نم ) حيرجتلا
 حرج اذإو ى كلذل ةدح ال : ليقو ى رخآلا يف رشع ةتسو ى دحاولا دهاشلا ف

 مهلوقب مكحلا مكاحلا كرتي ثيحب نيحرجملل وأ دوهشلل نياحرجملا وأ دوهشلا ءانمألا

 ' ءانمض جلا دعب امجر اذإ ناتمجرتلا اذك و اودمعتو ةحارج نكي مل اذإ اونمض

 ىوتساو نورخآ هلدعو موق دهاشلا حرج اذإ و ى كحلا ين نانمضي ال : لبقو

 نم هملعي مل ام دهاشلا نطاب نم ملع هنأل ةحارجلا تبثأ نم مدق ةلادعلا يف ناقيرفلا

 : يمصاعلا لاق « هرمأ رهاظب هلدع

 الدتعا ام اذإ ليدعت تدثم ىلع مدقم حرجلا تبثمو

 :ليقو « كلام لاق هبو « مدقت : ليقف “ لدعأ نيتننببلا ىدحإ تناك نإو

 اضيأ نالوقلاف ةلادعلا دوهش داز نإو . عفان نبا لاق هبو ‘ حيرجتلا ةنيب مدقت

 نإو ى حيرجتلا هب ام حرجلا نيبي مل اذإ فالخلا كلذ : ليق ى ةلادع ابوتسا نإ

 ص انموق لاق ايف اددع لقأ وأ ةلادع لقأ تناك ولو حيرجتلا ةنيب تمدق هنيب

 مهحرمجيو ةعبرأ نينثإلا حرجي نأ وءادحاو نانثا حرجي نأ فنصملا مالك حاضيإ و
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 . رخآ ىلع مث دحاو ىلع نينثا زاجو

 ه رشع ةتس لصحي ىتح زاج نانثا نينثإلا حرجو نينثا نانثا حرج نإو ى ةينامت

 ةبترملا يف ( رخآ ىلع مث دحاو ) دهاش ( ىلع نينثا ) عاتجا ( زاجو )
 ‘ةرمب امهايك زب نأ زوجو “ ةمك زتلا ق “رمام ةدح ىلع اهريغو حيرجتلا نم ىلوألا

 . ملعأ هللاو
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 باب

 ثرإوأ ةبهب رخآو ءارشب امهدحأ انادف نانثا ىعد نإ

 ةزايحلا يعدم : ليقو ث هبحاصل امهدحأ هيف دعقي مل ةزايح وأ

 دءاق

 باب

 دوعمقل ١ و ىو اعدل ١ يق

 ضورملاو لوصألا نم هريغ وأ (انادف) رثكأ وأ ةثالث وأ ( نانثا ىعد نإ )

 نبد يف ماضقب وأ ءارثلا عاونأ نم هوحن وأ ضاق وأ ( ءارشب امهدحأ )

 ( ةبهب رخآو ) ةضوامم وه امم كلذ وحنو ةراجإ وأ شرأ وأ قادصإب وأ

 < ةضواعمب سبل امم هريغ وأ ( ثرإ وأ ) ى ةيهلا عاونأ نم اهوحنو ةقدص وأ

 هل كلام ال ناك نأ دمب هترايعب هيف دومقلاب يل وه : لوقي نأب ( ةزايح وأ )

 دعقي مل ) كدي لخد نمم لوقي نأ مكاحلا مزلي الو“نينس رشع ذنم يدي يف هنأ وأ

 نيبي ىتح فوقوم وهف هبحاص ىلع وأ « هبحاص نع يأ ( هبحاصل امهدحأ هيف
 (دعاق ةزايحلا يعدم :ليقو ) ى ةنتبلا يعدملا ىلعو ى عدم الك نأل ء امهدحأ
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 هنم ةيمست رخآلاو لكلا ىعدا نإو . ءارشلاف ةبهلاف ثرإلا مث

 ل ام يعدملا دعقو ‘ هاعزانت ايف دوعق الف اضرأ ال آرجش وأ

 ٠ . . ٠ . ز هف اعزانتي

 نم مزلي ال لب هيلإ هريغ نم جورخلا ىوعد نع ةدرفنم ىوعد ىعدا هنآل هيف
 هملع لاتشالا ةزايحلا ىنعم لصاح نأل ى لبق هربغل ناك دق هنأ ةزايحلا ىوعد

 دقع الب كلم لوخد هنآل ص ( ثرإلا ) يعدم ( مث ) ص ديلاب نوكلاو كلملاب
 ( ةبهلا ) يعدم ( ف ) “ هريغ نم لوخدلا ىوعد هيف نأل ةزايحلا نع رخأتو
 باوثلا ةبه نأل باوثلا ةبه ريغ دارملاو ى اهيف ةضواعم ال يتلا دوقملا نم اهوحنو
 دقع هبف امم هوحن ( ءارعشلا ) يعدم ( ف ) ى ءارشب : هلوق يف ءارشلاب ةلخاد

 هىلإ كلملا جورخ ىوعد هيف نأل 2 ىوعدلا ةدايز نم همف امل رخأت امنإو ةضواعمو

 ءارشلا وأ ةرملا وأ ثرإلا هريغ ىعداو ةزايحلا دحأ ىعدا نإف٤ضوملاو هدقعو

 يعدملف ءارشلا وأ ةبهلا هريغ ىعداو ثرإلا ىعدا نإ و « ةزايحلا يعدف

 ةضوامعم هف امو ك ةمهلا يعدنللف ءارثلا هريغ ىعداو ةمحلا ىعدا نإو > ثرإلا

 امم اهديأ يف ناك ءاوسو ى اهدحو ةضواعملا هيف ام ىلع مدقم قلخلا ةمراكمو

 . اذه دي يف الو اذه دي يف سيل وأ

 و_ه و ) هنم ةيمست رخآلا ( ىعدا ) و ( > امهدحأ ) لكلا ىعدا نإو (

 اذه لثم اضعب وأ مئاش فصن وأ ثلثك كلذ ديب الو اذه ديب سيل وأ اييديأب
 اضرأ وأ ( اضرأ ال ارجش وا ) 0 اذك عضوم در ام وأ عضوملا اذه ى عضوملا

 تومسلا رخآلا ىعداو تويبلا ىعدا وأ امهدحأ نم اضعب وأ ةيمست وأ آرجش ال

 اذك و “لوصألا رئاس اذك و « كلذ يف ضعبلاو ةيمستلا اذك و رجشلاو ضرألاو

 وأ ضعبلا وأ ةيمستلا وهو ( هاعزانت ايف دوعق الف ) " ضورملا يف مالكلا

 (هيف اعزانتي مل ام يعدملا دعقو ) “نايبلا نوكي ىتح فقويف ضرألا وأ رجشلا
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 يفو 0 اهيف امو قيلاوجلا يعدم يف اك دعاق لكلا يعدم : ليقو

 . ٠ . ِ > نالوق { { يه ال اهيف ام وأ ء طقن اهيعدم

 نع يقابلا وهو ى هبف اعزانتي مل ام ىعدا يذلا دعق يأ ى يعدملل لوعفم « ام »
 ءاعدا يذلا رجشلا نع وأ ضرآلا نع وأ زخآلا ءاعدا يذلا ضعبلا وأ “ةيمستلا

 ى ىقابلا يف هريدقت فوذحم دعق لومعمو « قابلا يف دعقي لكلا يعدف « رخآلا

 . هبف اعزانتي مل ايف وأ

 ص هبف اعزانتي مل امو هيف اعزانت ام لكلا يف ( دعاق لكلا يعدم : ليقو )
 ص هريغ دي يف ا۔ا عزانلاك ضعبلا يعدف ى عويشلاب ضعبلا ىلع تآ لكلا نأل

 اهيلإ جاتحي هنأل ى ةنيب ىلإ هيف جاتحي ال هيف اعزانتي مل ام نأ لوألا لوقلا هجو
 ى هيلإ فقويف نايبلل هيف جاتحي هيف اعزانت امو « هل مصخ الو ماصخلا دنع

 يعدم نف ايك ) هل هنأ دحاو لك نم فلحلا دعب هنامسقي هيف اعزانت ام : ليقو

 واو اهنيب ماللاو ميجلا رسكب - ىقلاوج عمج يه - ميجلا حتفب _ ( قيلاوجلا
 كيبرع عمجلاو يمجع درفملاف _ اهرسك و ماللا حتفو ميجلا مضبو “فلأو ةحوتفم

 ص ءاي نودب عجلا يف قلاوجلا : لاقيو ى رئارفغلاك ةبادلا ىلع هيف لمحي ام وهو

 اهيف ام وآ ) اهيف ام عم ال ( طقف اهيعدم' يفو ) هريغ وأ مامط نم ( اهيف امو)
 «اه» ىلع ةفوطعملا «ام» ىلع الب فوطعم وه ذإ رجلل ريمثتسا عفر ريمض ( يه ال
 (نالوق) اذه الو اذه دي يف نكي مل وأ اعم اهيديأ يف ناك اهيعدم يفو : هلوق يف

 فوطعم وهف ى اهيعًدم يقو :هلوق امأ ؤ “قيلاوجلا يعدم يف : هلوق هربخ ادتبم
 نأ ىلإ جاتحن الف « فاكلل ةفاك ةدئاز « ام » و ى قيلاوجلا يعده يفو : هلوق ىلع

 ع ضعب دنع زئاج وهو ى ةممسإلا ةلمحلا ىلع ةيردصملا « ام » لخدأ هنإ لوقن

 اعزانتي مل ايف لكلا يع"دم دمقي هنأو ى هيف اعزانت ايف دعقي ال هنأ لوألا لوقلاف
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 رئاس اذك و ى اهيف امو قيلاوجلا يف دعقي لكلا يعدم نأ يناثلا لوقلاو ى هيف

 كلت يف لوآلا لوقلا نوراه نب نابلس عيبرلا يبأ راتخغو ى اهيف امو ةيعوألا

 . لئاسملا

 سيلو امهريغ ديب وهو هلك رخآلاو هضعب مهضعب ىعدا نإ : انموق رثأ يفو
 يف ناك نإ ى اقافتا ىوعدلا ردق ىلع هايسقو افلح دحأ دمب سيل وأ همعدي

 : نونحس و بهشأ لاقو ى روهشملا ىلع ىوعدلا ردق ىلع هامسقو افلح ي ديأ

 ىلع وأ اقافتا ىوعدلا ىلع ةمسقلا ناك نإو « ةزايحلاب اهي واسقل نيفصن مسقي

 ح رذعلاو حيجرتلاو ءاعدإلا يف اهي واسقل ةضيرفلا لوقك اهيف لمملاف روهشملا
 همصخل ملس نم :مساقلا نباو نوشجاملا نبا لاقو“ هباحصأ رثكأو كلام لوق اذهو

 يعدم ةثالث مسقيف نينثا فصن لثم فصنلا يعدم لاقيف « هيف هقح طقس ائيش

 يناثلا ىلع امأو ى لوآلا لوقلا ىلع اذه “ ثلث فصنلا يعدم و نأثلثلا لكلا

 . اهنيب رخآلا فصنلا مسقيو ؛ فصنلا لكلا يعدللف

 هيلع ايصتخاف نيلجر دي يف ءيشلا ناك اذإ هنأ « ناويدلا ه يف اوركذو
 ىلإ هبسني ملو نهرلا لبق نم رخآلا ءاعداو ءارشلا لبق نم هل هنأ امهدحأ ىعداف
 اهنيب ءيشلا ناك ةنيبلاب اميمج ايتأ نإف “ امهاوعد ىلع ةنيبلا كاحلا اههفلكيلف دحأ
 وأ قادصب وأ ةبهب رخآلا هاعداو نهرب امهدحأ هاعدا نإ كلذك و « نيفصن

 اهنم دحاو لك ىتأف ى كاحلا ةموكحي وأ ةزايحي وأ دىلاتب وأ ثاريمب وأ ةراجإب

 يف ىلوأ ةزايحلا بحاص : لوقي نم مهنمو ى اهنيب ءيشلا ناك هاوعد ىلع ةنّبلإب
 : ليقو “ ةموكحلا يعدم : ليقو ى ةزايحلا هيف زوجت امم ناك نإ هلك كلذ

 ةبلاو نمهرلاو ءارشلا نم ىلوأ ديلاتلا : ليقو “ نهرلاو ةبهلا نم ىلوأ ءارشلا
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 الو اذه ةنيبلاب تأي مل نإو ى ةنيبلاب هل كح نيمصخلا دحأ نسب نإو ‘ ثاريملاو
 ؛هبحاصل وهف نيميلا نع امهدحأ لكن نإ و؛نيفصن اهنيب ءيشلا راص و افلاحت اذه

 ،نافصن ايهنيب وهف هديلات هنأ اهنم لك نيب نإ و٤فلحي وأ "رقي ىتح سبحي :ليقو
 يدنع نهر لجرلا اذه نم وأ نالف نم هنأ "لك هاعداو ايهيديأ يف ءيشلا ناك نإ و

 لك ىعدا ايف "لكل فصن ايل نهر وه : ليقو ى نهرلا لطب ريناند ةرشع يف
 . لجرلا كلذ ىلع اهنم

 ىعداو لكلا امهدحأ ىعًداف اهديأ ق ناك ءيش ىلع نالجر عزانت اذإو

 ص اعابرأ اهنيب ءيشلا راص اماوعد ىلع ةنّتب ايل تناك نإف ع فصنلا رخآلا

 ص [ثالثأ : ليقو ‘ عبر فصنلا يعدملو عابرأ ةثالث لكلا يعدمل نوكيف يأ

 ؛لكلابحاصل وه :ليقو ثلث فصنلا يعدم و ناثلث لكلا يعدمل نوكيف يأ

 هدحو ةنيبلا ىتأ اذإو ى انركذ ام ىلع هنايسقيف افلاحت ةنيب ايل نكت مل نإو
 مالكلاو : تلق ى نافصن انيبف هدحو فصنلا يعدم اهب ىتأ نإو ث هلك هذخأ

 ءيش ىلع لاجر ةعبرأ مصتخا نإو « فصنلا ىلع مالكلاك تايمستلا رئاس يف

 رخآلاو نيثلثلا رخآلاو لكلا مهدحأ ىع داف مهيديأب نكي مل وأ يأ مہدياب

 مهاعدم ىلع هومسقو اوفلاحت اونّنبي مل وأ مهلك اونب نإف “ ثلثلا رخآلاو فصنلا

 نيثلثلا بحاصو ةتسب "لكلا بحاص لزنيف ‘ ةتس نم مهتضيرف نوكتف ةصاحلا

 ىلإ مهتضيرف اوبرتف نينثاب ثلثلا بحاصو ى ةثالثب فصنلا بحاصو ى ةعبراب
 فصنلا بحاصو ةعبرأ نيثلثلا بحاصو ةتس لكلا بحاص ذخأي « رشع ةسمخ

 . نينثا ثلثلا بحاصو ى ةئالث

 هتنيب نأل ثوأ دحأ هيف هعزاني مل هنأل ثلثلا لكلا بحاص ذخاي : ليقو
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 نم لصأ ريغ يفو ء ءارشلا ال جاتنلا يعدم ةباد يف دعاقلاف

 ك دبب ن ك ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

 نيثلثلا بحاص غم لكلا بحاص مسقيو ى اذه دمب يتأي ام للعي اذك و « ةملسم

 مسقي مث ى ثيش ثلثلا بحاصو فصنلا بحاص هيف عدي مل هنأل ‘ نيفصن سدسلا

 نم مهتضيرف مسقتف عابرأ مهنيب نوكيف ثلثلا ىقبيو “ آاآنالثأ اهنيب ثلثلاو

 فصن لكلا يعدمل نوكف ى لقأ وأ رثكأ ناك ام كلذ ىلع 'سقف“نيثالثو ةتس

 فصنلا يذلو ء هسدس ثلثو هسدس نيثلثلا يذلو ء لاملا سدس ثلثو لاملا

 دحا و نمف ةثالث مصتخا ولف “ سدسلا فصن ثلثلا يذلو ‘هثلثو هسدس فصن

 نم فصنلاو ثلثلاف اثلث هل نأ رخآلاو هفصن هل نأ رخآلا نبو هل ءيشلا نأ

 اهثلث نينثا رخآلاو اهفصن ةثالث يناثلاو ؛ لكلا يهو “ ةتس يعدي لوألاف « ةتس
 ةلأسملا يفو ص لوألا لوقلا ىلع اذهو © اهنم كلذ نوذخأي رشع دحأ عومحملاو

 . اضيأ يناثلا لوقلا

 ال يأ ى ( ءاوشلا ال ) هجاتن اهنأ يعدي ( جاتنلا يعدم ةباد يف دعاقلاف )

 هيف تسيل وأ ى ةضوامملا هيف ام كلذ ريغ وأ ثرإلا وأ ةبهلا وأ ءارثلا يعدم

 اهيف دعاقلاو ةموكحلا وأ ةزايحلا يعدم الو ‘ كلملا لوخد عاونأ نم ةضواعملا

 يف دعاقلا ( و ) « جاتنلا ىوعد ةدايز هيف نآل « جاتنلا يعدم ال ديلاتلا يعدم

 ليلد ديلا نآل هنيمي عم ( هديب ناك نم ) قالطإلا ىلع ( لصأ ريغ يف ) و لصأ

 نم نآل هملع لومحم لصألا امأو « لصألا ريغ يف اذهو « كلملاب هدهاش و كلملا

 مل نم ىلع هاوعدب الاصتا داز دق هرمعي وأ هثرحي "وأ هنكسي هديب لصألا دهوش
 هيف طرتشي لصألا نأ الإ ى نايبلا مدع دنع ىلوأ نوكي نأ دب الف هديب دهاشي
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 هعادم نيبب ل ام مادختسا نم ال كلم نم جارخإو فالتإ نم عنميو

 هوغلب مكاح دنع هف عزوتف دحأ لديب ءانمأ هفرع نإو ‘ هفلحم وأ

 > هيف هدعقف هديب هل م٫تفرعم

 عزنيف ى كلملا ليلد ديلا يف اهنأ يف طقف ضورملا اوركذ كلذلو « ةزايحلا ةدم

 . ةنيبلاب تبثي ىتح ةزايحلا ةدم هل ض مل اذإ هدي نم لصألا

 هقارحإو هبرشو هلكاأك هيف دعق امل ( فالتإ نم ) ديلاب دعاقلا ( عنميو )
 ءةضواعم الب وأ ةضواعم امهريغ وأ ةبه وأ عيبب ( كلم نم جارخإو ) همدهو

 هفلت ىلإ ىعدأ هنأل منملا يف دشأ كلم نم هجارخإ نإف « لصألا ريغ اجس آلو
 ةاودلاك ةمدخلا ةلآو ةبادلاو دبعلا مادختسا : ( مادختسا نم ال ) هبيبغتو
 رجشلاو ضرآلا داسف حالصإك ةدايز الب هتمدخ نم الو « رجزلا ةلآو « ملقلاو

 ةلداع ةنّب ( هيعدم نتيبي مل ام ) ةلغلا لكأيو هريغ وأ ثرحلل اهبلقو لخنلاو
 ص نايبلا مدع دنع هديب وه يذلل ينعأ « هل هنأ هبعدم ( هفلحي وأ ) هب هل دهشت

 زاوجب لوقلا ىلع هديب وه يذلا نيميب هتعانقو هنايبب نايتإلا هك رت وأ هزجعو
 غلب يأ ( هوغلب مكاح دنع هيف عزونف دحأ ديب ءانمأ هفرع نإو ) “ كلذ

 : اولوقي نأب ( هديب ) هيف عزانتملا ءيشلل يأ ( هل مهتفرعم ) كاخا ءانمألا

 ‘ همصخ ديب ال : مهل وق اوك رتب وأ < همصخ ديب ال نالف ديب وأ اذه ديب هانفرع

 ص هدي يف هوفرع مهنأ مهغيلبتب ( هيف ) هديب ناك نم مكاحلا دعقف يأ ( هدعقيف )
 . هديب يذلل هنأ امطق اودهشي نأ زوجو

 دحأ ديب ام لكو ء هل وهف هديب ه يشلا ناك نم ن أ ف ر اعتملا : « جاتلا ( ف و

 الو كولمو كلام مهنم نوكي دقف مدآ ينب الإ هب هل ةدهاش ديلاو ى هل كلم وهف
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 نس رظن او ‘ هسكع ريتخاو ‘ اهنسرب ال اهلجرب اهكسام هب اد يفو

 ‘ ن رك كسامو لجر كسام

 ( اهلجرب اهكسام ةباد يف ) دعاقلا ( و ) “ نايبب الإ مهيلع ةداهشلا نوت

 رعشلا وحن وأ اهتبقر رمش وأ اهتبقر وأ اهتيصان وأ اهنأرَقب وأ رخؤملا وأ مدقملا
 كسمت وضعب كسام ريغ هب كساملا نأل ى ( اهنَسّر ب ) اهكسام ( ال ) بنذلاب وأ
 اهنسرب اهمكسام اهيف دعاقلا نأ وهو ( هسكع ريتخاو) الصأ اهريغب كسام لب هب

 هل دبتعا ايف اذهو ىاهب لمعلا يف فرصت كلذ نألو “ اهكاسمإ ىف داتعملا هنأل
 ص كاسمإلا لح ريغب ولو هسفنب كساملا هيف دعاقلاف هل دتعي مل ام امأو « نسر

 يذلا قلطملا يف ديفملل آليعتسا ماجللا لمشي ام نسرلاب دارملاو “نسرلاب كساملا ال

 . هب رَحت' ام قلطم وه

 كسمأو ماجللا وأ نسرلا نم امهدحأ كسمأ نإ هنأ :« ناويدلا » يفو

 ىلع « ناويدلا » ىف اورصتقاو “رخآلل دمقأ امهدحأ نوكي الف ةصانلا نم رخآلا

 : اولاقو “ بنذلا وأ لجرلا نم كساملا ال اهيف دعاقلا وه نسرلا نم كساملا نأ
 امهدحأ دعقي الف ماجللا نم رخآلاو نسرلا نم امهدحأ كسمأف اسرف ناك نإ

 اعطق يهو ، ةحيبذ تدجو نإ لصف : هلوق لبق كلذ فنصملا رك ذيسو “رخآلل

 كسام نيب ) كحلا ام ( رظناو ) « هب كسمت ال امب اهمكسامل ال نس رلاب اهكسامل
 ىلع اهب اهكاسمإ دبتعا نإ هنأ باوجلا ‘ ةيصان وأ ( ,نأرق كسامو لج ر

 ه_ب كسامللف ابلاغ وأ طقف امهدحأ نم ديتعا نإو ‘ نيفصن ايهنيبف ءاوس ةدح

 . نافلحي و نيفصن اهنيب يهف الإو “ هحجرتل

 ء لقتني ال لقتني امو“لقتني لقتني ال ام نأ _ هللا مهمحر انباحصأ ركذو

 هل فرعي ملو .هرمعي لجر دي يف فرع اذإ لصألا نأ لقتني لقتني ال ام ىنعمو
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 'نينسثالث هرمع اذإ هل وهف « هريغل فرعي ملو ‘هريغ وأ ءارشبأ هكلم لخد م
 هلاقتناف يأ « دعقي :ليقو “ لوألل هيف دعقي مل نينس ثالث هدعب هريغ هرمع نإو
 ى رهاظلا كحلا يف اذهو ص رثكأ وأ ةثالث هلوادت نإ اذكهو ى لوقلا اذه ىلع وه

 تاقفن يف هوركذ ص هللا نيبو هنيب ابف ولو ى هل يهف ةتيم اضرأ رمع نإو

 . « ناودلا »

 هيف دحاو لوق ىلع هماكحأ يف اورصتقاو « « ناويدلا » ماكحأ يف اوركذو

 دحأل فرعت ملو نينس ثالث اهرفعي لجرل تفرع اذإ : اولاق ذإ ى لاقتنالا نايب
 ..اوركذو“هريفلو جرخ نمل اهيف دعقي هنإف رادقملا كلذ دحأ اهيف دعقف جرخف هلبق

 ثالث ضرألا يف لجرلا دمق اذإ : ءاملعلا ضعب لاقو : هصن ام ريثكب كلذ دمب

 هضراعي ملو رضاح لوألاو نينس ثالث ثكمف رخآ اهلخدف اهنم جرخف نينس
 ءارسثلاب لوآلل تفرع ولو :لوقي نم مهنمو “لوألل اهيف دعقأ رخآلا نوكي هنإف

 نوكي نأ رضاح وهو نينس ثالث ثكمف رخآلا اهلخدف اهنم جرخف ثاريملاب وأ

 . لصألاب هل تفرع نمل اهبف دمقأ رخآلا

 دعاقلا وهف لجر دي يف تفرع اذإ ضورعلا آنأ « لقتني ال لقتني ام ىنعمو
 نإ الإ ص سانلا نم ريثك هلوادت ولو “ هب ىلوأ وهو 0 ةدم ىلإ جاتحي الو اهيف

 يف هوركذو “لقتني ال لقتني ال امو لقتني لقتني ام : ليقو “ هكلم نم هجرخأ

 الصأ لجر رمع اذإو ، لوألا ىلع هماكحأ يف اورصتقاو « « ناويدلا » تاقفن
 الإ كحلا يف لوألا دمقي الف ى ريغي ملو رضاح وهو رخآل فرع دقو نينس ثالث

 مث دحأ دي يف نكي ملو امهريغ وأ بوث وأ ةباد تفرع اذإو ى لوآلا بيرتسا نإ

 . دمقي : ليقو 4 اهيف دمقي الف لجر دي يف تفرع
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 ي أ يفو ى هانمي يف ولو متاخو لمعنو ب وثك ( هسبل اميف صخش دعقيو )

 هبوث يف دقع ا۔مو “ كلذ ريغو طرقو ةيشاشو ةدالقو لاخلخو راوسو عبصإ

 ص فالخ اهريغ يفو ى هديب عفدلاب هقاس وأ هرج وأ ( هلمح وأ ) هسابل وأ

 ص هدسج وأ هلجرب ال هديب ( هكسمأ وأ ) ى هلامل وأ هسابل وأ هدسجل طبر وأ

 كسام ىلع ديلاب كسام مدقيو ى اهريغ وأ هديب هكسمأ ايف دعقي : ليقو

 ام و ] ٥هرحح ق ناك ام و هملع دعق ام و لح ر هبل ام َلك : « نا وبدل ا » ق و

 هتيب يف ناك ام وأ هتباد ىلع وأ هناعو يف ناك ام وأ هلجرب وأ هديب هكسمأ

 ىلعو ى هلوق لوقلاف “ هدي يف ناك نم هبتذكف هل هنأ لجر هاعداف هزرح يف وأ

 ( هب ىطغ وأ هدتسو وأ) ناويلا نم (هاعر وأ هقاس وأ هداق وأ)“ةنّيبلا يعدملا

 وأ هبلع امئان وأ هبف ادعاق دجو هلك كلذ يف ءاوس هشرف يأ ( هدهم وأ ) هسفن

 ريغ هضعبو آروشنم هضعب دجو ولو هضعبب وأ هلك هب كلذ لعف ءاوسو ى ائكتم
 ءاعو وأ ) هئاعو يف يأ ( هناعوب ناك وأ ) “ هيلع دعقو رشني مل وأ “ روشنم

 كلذ ريغ وأ هراغ وأ ( هتيب يف وآ ءارك وأ ةيراع كب ) هدي يف يأ ( هديب ناك

 . هكالمأ نم

 وأ (بصقب هديب ناك )رادو ةبادك ءاعو ريغ وأ (ءاعويف) اضيأ دعقي ( و)
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 هيف اب ىلوأ وه له ى هلايعتسا هيلع مرح امب كلذ وحنوأ ةنامأ وأ
 نمو امهيديأب ناك نإ نيعتو ، نالوق ؟ ىلوأ هبر وأ ى هديب هنأل
 . . . ء اهيلع وأ هيف امب ىلوأ وهف ةباد وأ تيب هديب

 كلذ وحن وأ ) ةطقل وأ نهر وأ « اهلايعتسا هل زوحي ال هنأل ى ( ةنامأ وأ ) ةقرس

 نكل « ةناهكلا وأ ابرلا بناج نم هديب ناك ام لثم ( هلامعتسا هيلع مرح امم
 ىقبيف ى الثم ءاعولا بحاص ريغ وه يذلا همصخل عفد وه امنإ كلذ يف هدوعق

 ىلع لمحيف ى هيلع الثم ءاعولا بحاصل ةنيب الو هديب هنآل هل نوكيأ ثحبلا
 ص هدنع نم ءيشلا كلذ هيف وه لعجف روكذملا هجولاب ءاعولا كلذ هديب ناك هنأ
 له ) و : لاق اك س نالوق ؟ هناعو يف دجو هنأل الثم ءاعولا بحاصل نوكي وأ

 ق هنأل همف امب ( ىلوأ ) الثم ءاعولا بر يأ ( هبر وأ هديب هنأل هيف ام ىلوأ وه

 نم هديب ناك ام امأو ى يناثلا لوقلا وه « ناويدلا » راتخم ( نالوق ) ؟ هئاعو

 ناك نإ لالدإلاب هلايعتسا زوجي اكو ةيراملاب لثم اك هلايعتسا هل امب هريغ لام
 ى ءاطغلا فشكنا ول هل زوجي الو ملعلاب هلايعتسا زوجي اكو ى افورعم اهنيب لالدإلا

 كاملايمتسا يف اهبحاص هل نذأ ةنامأك و ءيش هيفو "قحتسيف ءاعو ىرقشا نم لثم

 . ءاعولا بحاص ن ود هدي يف ناك نم كلذ يف دعاقلاف

 ( ايدياب ) الثم ءاعولا ( ناك نإ ) هيف امب ىلوأ هبر نوك ( نيعتو )
 هيف يذلا ءاعولا نوكب الثم ءاعولا بحاص دازو ى ديلاب اكرتشا اي ہنأل

 وهو “امهريغ وأ ( ةباد وأ تيب ) زئاج هجوب ( هديب نمو ) ى هل ءيشلا

 امي ) اهبحاص ريغو امهوحنو ةبادلاو تيبلا بحاص نم ( ىلوأ وهف ) هريغل كلم
 طبر وأ هيلع وأ امهريغ ينو ى ةبادلا ىلع يأ ( اهيلع وأ ) تيبلا يف يأ ( هيف
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 اهيلإ طبر وأ هب تطبر اميفو هديب تناك نإ اميلع اميف اهبر دعقو

 وأ لصأ نم هديبع ديب اميفو ، لمج وأ ةاشكهلبإ وأ همنغ يف اميفو
 . ء مهيديأب ايف مهسوؤر ىلع ءاكرشلاو ء هريغ

 ايف )

 لبح نم ( هب تطب ر ايفو هديب تناك نإ ) اهتلآ وأ لمح ةلآ وأ لمح نم ( اهيلع

 اذكو ى سافو اهيلإ تطبر ةفقك ( اهيلإ طبر وأ ) امربغ وأ ديدح وأ
 ضرألا يف ةبورضم ةديدحك و ى ةروسكم وأ ةعولقم ةبشخك هيلإ تطبر ام

 اهطبرب يذلا عضوملا يف دمقيو ةنيب نكت مل اذإ هيلإ طبرت رادجك و ى اهيلإ طبرت
 . ةنيبلا نكت مل اذإ كلذ لك ةزايح وأ طرشب هيف

 ( لمج وأ ) ههايش يف ( قاشك ) هباود وأ هرقب وأ ( هلبإ وأ همنغ يف ايفو )

 لك نم كلذ وحنو هسارفأ يف سرفو « هلاغب يف لغبو « هرقب يف ةرقبو « هلبإ يف
 هدهف دعقي الف هسارفأ يف ةرقبو هلبإ يف ةاشك هفلاخي ام امأو ص هعون يف ءيش

 امم كلذ وحن وأ بئلحَ وأ قوس وأ يقس وأ يعرب لب « هدي يف هنوك درجمب

 ىلع مهزجي مل نيذلاهدالوأ و هنيناجم و هلافطأ و ( هديبع ديب اميفو ) “ كاسمإك رم
 كلذ ناك اذإ ( هريغ وأ لصأ نم ) كيبأل كلامو تنأ : رهاظب لوقي نم لوق

 ( ءاكرشلاو ) « رم ام ىلع هدب ناك ول هيف هسفنب وه دعقي ام ردق ىلع مهديب

 اذ{ؤف ع مهتكرش ربتعت الو ( ميديأب اميف مهسوؤر ) ددع ( ىلع ) نودعاق
 اوك رتشا فيك رظني الو “ دحاولا لثم اوناك بابلا لئاسم نم ءيش يف اودعق
 ىلع مهل تبث مهيديأ يف وهو مهريغ هاعدا ول اذك و « هلك هيعدي ءاكرشلا نم لكو

 يف ناك ام امأو ث ضعب ملسي مل وأ “ ةكرشلا لصأ ىلع هنأ اوملسي مل نإ سوؤرلا

 : اولاقو ؟ « ناويدلا ه يف هولاق هب ىلوأ هديب ناك نمف « مهضعب وأ مهدحأ دي

 ةبادلا بر يأ ( اهبر دعقو ) هيف ءيشلا لمج هل زوجي ام ناك نإ كلذ ىلإ

 زم (
 ك
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 ضرأ يفو ى فوقوملا كلذكو « هيف لخدي مل ام هبر ضوعلا يفو

 ٠ . طبر وأ ىنكس وأ سرغ وأ ءانبب اهرمع

 رخآلل و ى ةنامألاب مهدحأ دي يف ناك و أ ةنامألاب ًاميمج مهيديأ يف ناك اذإ كلذك و

 مهنيب وهف مهديبع دي ف ناك امو “هب ىل وأ مهف ؤ : مهيدي ] ف وهو { مهس هم هف

 وهف ةيعوألاو توببلاو“رودلا نم لجرلا دي يف ناك ام ق دبعلا ىف اوك رقشا اك
 كلذكو ‘ هريغ نود هدي يف ناكو كلذب درفنا اذإ يناعملا هذه يف امب ىلوأ

 . لاحلا اذه ىلع ناومحلا

 كلذك و ث مهديأ يف ناك امف دعقي الف بصغلاب هدي يف اوناك اذإ ديبملا امأو

 اذإ دبعلا كلذك و ص هبحاص نم هدي يف امب ىلوأ هدي يف ناك نم نوكي ال نإلا

 نم مهيديأ يف امب ىلوأ ديبعلا ءالؤه باحصأ و ءالؤه لثم هدنع ناكو لجر هاوأ

 يف ) ايف دعقي ( و ) ص لالا اذه ىلع هبشأ امو نوهرملا دبعلا كلذك و « مهريغ
 ائيش يرتشملل ضرعو ص يرتشملل ائيش عاب يذلا الثم عئابلا وهو ( هبر ضوعلا
 إ ام يأ « هب ململل رمضأ لعافلا وأ لوعفم ءانبلاب ( هيف لخدي مل ام ) رخآ

 امأو ص ضوعلا كلم عيبملا قحتسا نإ هنأب لوقلا ىلع الثم يرتشملا هيف لخدي

 . هبحاصل هيف امث عيبي : لاق نم لوق ىلع

 ىلإ فقو وب عيبب وأ ةمحلا وأ رامخلا عيبب لاومألا نم ) فوقوملا كلذكو )

 فقو امم كلذ وحنو درب وأ لبقىل بئاغلا روضحل وأ نونجملا ةقافإ وأ لفطلا غولب

 ىلإ لقتني ل ام هيف امع ىلوأ ءيشلا بحاصف “ قادصلاو ةراجإلا و عوببلا نم

 همف هل هنأ هل هلصأ نم ىعًداف ًافوقوم ءارش ث هيرتشمك هريغ ىلإ لقتنا ادإف « هريغ

 .نايبب الإ لبقي مل هجارخإ لبق
 طبر وأ ىنكس وأ سرغ وأ ءانبب اهرمع ضرأ يف ) صخشلا دمقي ( و )
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 ءام زاوجو ، نينس ثالث يهو ى اهتدمم ةعنصل سولجب وأ ناويح

 ك كلذ وح وأ هريغ وأ

 اهتوبث ةدمب يأ ( اهتدم ةعنصل نمولجب وا ) هناويحل اضبْرمت اهلمج وأ ( ناويح
 بحاص رضح نإ رفحب ولو ةيقاسلا متب ( ءام زاوجو ، نينس ثالث يهو )
 ضرألا وأ ءالا بحاص روضحل كلذو « دمب عزغي الف ءاب سرغ مايقبو 4 ضرألا

 ثالثو لع الب ولو هديب ناك ايف نينس رشعف ( كلذ وحن وأ هريغ وا )
 . لمعب ابف

 اهرمعي لمجف هريغ ضرأ لخد اذإ ةزايحلا نوكت امنإ : « ناويدلا » ىفو

 اعنم هنم رك ملو لزنملا يف هعم رضاح اهبحاصو ى عنميو يطعيو دصحيو ثرحي

 مهنمو « ةزايحلاب هل ريصتف “ ةزايحلا ةدم هبف متت ام اهيف ثكم ىتح ارجح الو

 ملعيو ربخلا هيلإ لصي ثيح نم ةزوحلا نود ايف اهبحاص ناك نإ : لوقي نم

 لخادلا ناك اذإو “ ةزايحلا هيلع تزاج انركذ ام هنم ملعي ملو هضرأ ىف هلوخدي

 تناك وأ « اهسرغي ملو اهثرحي ملو افصلا عطق وأ اهنم بطحلا عزنب ضرألا حلصي
 كلذف سرفلل وأثرحلل اهحلصي و اهنفدي راصف ناردفلا وأ ةخبسلا وأ ءاملا ضرأ

 اهيف رفحيو ثرحلل اهي"وسيو بارتلا اهنم جرخي" ناك اذإ كلذك و ى اهترامع

 عنميل نادفلا وأ ناردجلا فلخ رفحي ريفحلا مهفرع يف لصمملا : تلق لصامملا

 هنأ فرع نإ و « اهترامع كلذف ڵ باودلا عنمي وأ ى اهلوخد وأ قورملا جورخ

 وأ لمقلا وأ دارجلا هلكأ وأ ائيش تبني مل وأ « اهداصح نم رئاجلا هعنم اهثرحي

 رود نإو ى ةزايحلا هل تراص ةزايحلا تمت ىتح لوقبلا الإ اهيف ثرحي ال ناك

 ةدم اهيف متأ ىتح اهبحاص هضراعي ملو ابرز وأ الصمم وأ اطئاح ضرألا كلتل

 هناوبحل ةنمد اهلعج وأهصخ اهيف ينبي ناك اذإ كلذك و «كلذب هل تتبث ةزايحلا
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 اهيف متأ ىتح هراثل ارشنم وأ هعرزل ًاردنأ اهلعج وأ ى اهيف تبت وأ اهيف لبقت
 هشاومل وأ هسفنل اقيرط اهيف ذختا نإ كلذك و “اضيأ اهترامع كلذف ةزايحلا ةدم

 . ةدملا متأ ىتح الصمم وأ ةبق ةمقاس وأ

 مهتعنص ةادأ اوبصن اذإ راجتلاو رازجلاو زازرخلاو دادحلاك عناصلا اذك و

 ء راجشألا ن ود ضرألاك صمب ن ود اضعب زوح نأ حصيو > ةزامحلا ةدم تم ىح

 رادلا ةحاسو ى تببلا نود فقسلاو « سكملاو ضرألا نود ءانبلاو ‘ سكملاو

 ناك ولو راثلا عطقو ريك دتلاو يقسلاو بطحلا عزنب راجشألا رمعيو « رادلا نود

 وأ موب لك وأ تقو لك ىر نأ جاتحي الو > الثم ةلغلا تقو ق الإ كلذ ق ىر ال

 دصحو ثرح وأ ضرألا بحاص مرصيو رك دب لخادلا ناك نإو > رهش لك

 . كلذب ةزايح الف سكملاب وأ ضرألا بحاص

 مرصيو اهدحأ رك دي وأ و رخآلا دصحيو امهدحأ ث رحح نالحر اهلخد نإو

 ءةزامحلاب اهلف فصلاثرح رخآلاو الثم و الثم ءاتشلا ثرح اهدحأ ثرح وأ رخآلا

 اذإو “ حص كلذ وحن وأ نيثلثلا نيرخآللو ى آ للث امهدحأل نأ ىلع اهارمع نإو

 ؛هل اهنإ : ءانمآلا لاق نإ الإ اهيرتشي الف اهب لصتا ام وأ ضرأ ءارش لجرلا دارأ

 دحأل اهفرعي ملو اهرممي نينس ثالث اهيف دمق هنأ هل اهفرع وأ اندنع دعاقلا وهف

 وحن وأ ةيصولاب وأ ةبحلاب وأ ءارشلاب وأ ثاريملا وأ ةزايحلاب هل اهفرع وأ ى هلبق
 دومقلاب هل تفرع نم دنع نم هكلم لخدت نأ لثم ى يناعملا نم ىنعمب وأ ى كلذ
 ٠ دحاو نيمأ لوقب اهف دعقي نأ صخرب نم مهنمو > هريغ وأ

 دومقب تمنف و ننس ثالث ن ود نكل رثك ] وأ لقأ وأ نعتنس ض رآلا ق دمو نمو

 دسلا ىديو ؛مهثاريم ردق ىلع ةثرولا اهمسقيو . ةزايحلا تحص هتوم دعب هثراو
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 وأ نرونجملا ةفيلخو ى هتفيلخ وأ هليك و وأ هريجأ وأ هدبع اهيف ثكم ام ىلع

 ىلع رتشم ينبي الو « لصألا يف ثكم ام ىلع نونبي رضاحلا وأ بئاغلا وأ لفطلا
 رجأتسملاىلع ريجآلا الو « اهيف ثكم ام ىلع هل بوهوم الو «عئاب اهيف ثكم ام

 . كلذ وحنو

 نم اهجرخأ نإو ى دوعقلاب مهل دهش مهكلم تلخد نيح نم ةدملا تن اذإو

 مل ههلإ تعجر نإو « يناعملا كلت نم ىنعمب هل اهنأب هيلإ تراص نمل دهش هكلم

 ءاوس و “ دوعقلاب ال هريغ وأ ءارش نم هيلإ هب تمج ر امب لب دوعقلاب هل دهشي

 اهيلإ اوقباست نإو“ًادعاصف نانثإلا و دحاولا و ديبعلاو رارحألاو ءاسنلاو لاجرلا

 نإو مهسوؤر ىلع مهل يهف مهل تق اذإف ى هبانم يف دعق ةزامحلا ةدم هل تمت نمف

 هل اهنأ اهلوخد يف بيرتسا نمل دهشي الو « هديسل دبعلا بانمف دبع عم رح اهلخد

 ع لحي ىنعمب الإ لصألا لوخد هلا نيبو هنيب ايف هل لحي الو ‘ هثكم لاط ولو
 نينس ثالث ةمولعم ةيمستب همم رمعف هل فورعملا هلصأ يف لجر ىلع لخد نمو

 ملو نينس ثالث اضعب لخادلا رمع نإو ى ال : ليقو ى ةيمستلا كلت يف دمق

 ص هل رقملل وهف هريغل ةب رقأف نينس ثالث الصأ رع نمو « هل يهف لوآلا هضرامي
 تإو ى رقملا اهمتأ وأ دعب وه اهمتأ اذإ اضيأ هل رقمللف ثالثلا لبق هل رقأ نإو
 دعقي لخادلاف يناعملا نم ىنعمب دوعقلا ةدم اهيف متي مل يتلا ضرألا يف هريغ لخدأ

 . ملعأ هللاو نينس ثالث اهيف متي ىقح هريغل لخادلا اهيف دعقي الو اهيف هل

 )١) « هل يهف ةتىم اض ر أ ىح أ نم » : ل اق هن ] نلع هلل ١ ل وس ر نع و رك د و

 ٠ يئاسنلاو دمحأر دواد وبأو ملسم هارر ) ( ١
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 مل اصحف تناك نإ اهيف وأ اهيلع امم لقتني اع ضرأب اميف دعقي الو
 . ٠ ٠ ٠ هتلغ ربغ نم ه رجش ىلع اف ال و 0 رمعت

 اوفلتخي ملو ى هل يهف مالسإلا ىلإ كرسثلا نم اهايحأ نم : اهئايحإ يف ءاملعلا لاقو

 : ءاملعلا ضعب لاقو ى هنذإب وأ نيملسملا مامإب الإ كلذ نوكي الو “هجولا اذه يف

 لثم ائيش تبنت ال اضرأ لجرلا رمعي نأ وهو ى هجولا اذه ريغب اهؤايحإ نوكي
 : نورخآ لاقو ع هل يهف ىوعد دحأل اهيف فرعت مل نإ ءاملا ناردغ وأ ةخبسلا

 فرعت ملو اهرممف اهراجشأ مطقف لجر اهلخدف نارمعلا رثأ اهيف نكي مل اذإ

 فرمت ملو رافقلاو يراربلا ضرأ رمع نمت : لوقي نم مهنمو ى هل يهف هلبق دحال

 الإ نولوآلا اهيلإ قبس دق اهلك ضرألا نإ : لوقي نم مهنمو ع هل يهف دحأل

 . اهبابرأ نذإب الإ ائيش ضرألا يف رمعي نمل زوج الف فارغج ضرأ

 سرغلاوثرحلاب اهنارمع اهؤايحإ : مهضعب لاقف ضرألا ءايحإ يف اوفلتخاو
 ناطيحلاو لصاملا و يقاوسلا اهيف لعج اذإ : لوقي نم مهنمو “ كلذ وحنو ءانبلاو

 اهدح اذإ : لوقي نم مهنمو “ سرغي ملو ثرح مل ولو اهؤايحإ وهف تابرزلا و
 اهبف نررولزتي اوناك اذإ اهؤايحإ نوكي : لوقي نم مهنمو “اهايحأ دقف دودحلاب

 همشاوم يقسي هنأ فرع نإ : لوقي نم مهنمو ى ءاتشلا وأ فيصلا يف نونكسيو

 هنأ فرع نإ هنإ : لوقي نم مهنمو ى هل يهف رابآلا يف وأ نوبملا يف وأ راهنألا يف

 ضرألا ىلإ قبس اذإ : لوقي نم مهنمو ى هل يهف اههبشو جورملا يف هيشاوم ىعرب
 . ملعأ هللاو هل يهف اهيلع دهشأو

 تناك نإ اهيف ) نفد ( وأ اهيلع) رهظ (ايم لقتني اع ضراب اميف دعقي الو )
 ثرحلا و ءانبلاكلقتني ال ام امأو( رمعتمل) :هلوقب هرسف اك ةروم-م ريغ يأ (اصحف

 (هتلغ ريغ نمه رجشىلع اميف الو) هضرابنفد ايف دمقي:ليقو“هيف دعقيف رجشلاو
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 امهوحنو هتويب و هرودب اميف دعقو . عنمو « زرح الب صحفب ناك نإ

 . . .. .. . .اهنكسي مل نإو

 هتلغ فلاخ نكل هعون نم وأ ى هتلغ عون نم سيل ةلغ وأ ى ةلغ سدل وه امم

 صحف يف امهوحن وأ برز وأ رادجب هزرح نرإو ( زرح الب صحفب ناك نإ )
 هتلغ نم ام امأو < دوعقلا تبثيف ءيفلا نم "رم ام ( عنمو ) هيف ام هل ناك

 ناصغألا نيب وأ ةبشخلا يف وأ عذجلا يف هدجو ءاوس ى هيف دعقف ةفلاخم الب

 اهف دعقيف عنملاو زرحلا يف امأو « اهتحت وأ ةكوش يف آزوك رم وأ دئارجلا نيب وأ

 هتويب و هرودب اميف دعقو)اهتلغل ةفلاخم ةلغ وأ“ةلغ ريغ ولو اهتحت وأ اهيلع دجو
 ريغ تناك نأب ( اهنكسي مل نإو ) : هلوق ديزيل هداعأو « ةرم دقو ( امهوحنو
 زوجي ال اك وأ ى نكاسلا دعقف هل زوجي اك دحأ اهنكس نإ امأو ى ةنوكسم

 . ملعأ هللاو رم اك ؛ نالوق ؟ اهبحاص وأ وه دمقيف

 كحي الف اهزوحب و اهرمعي ناكو راد يف هتأرما عم ناك نمو : « جاتلا ه يفو

 هل سيلو ‘ هزوحو هتجوز لام يف رمعي جوزلا نأل ى هل اهنأ دهشي ىتح اهب هل
 . هبساني ام لجرلل و اهبساني ام ةأرملل : ليقو . ها اهيلع ةجح

 مل وأ اميمج ايل فرع دقو تيب يف نالجر نكس اذإ : « ناويدلا ه يفو
 ركذ وأ ى اثانإو ؟روكذ اميمج امهو هبحاص نود امهدحأل فرع وأ ايل فرعي

 وأ نيدبع وأ نيلفط وأ نينونجم اناك وأ ث لوقعلا يحيحص نفلاب اناك وأ « ىثنأ و

 انونجم وأ غلاب عم الفط انركذ نم دحأ ناك وأ 4 هتأرماو جوزلا وأ ى نيك رشم

 يف ناك اهف افلتخاف كرشم عم املسم وأ دبع عم ارح وأ « لقعلا حيحص عم

 ةثرول رحلا دعقي الف اهدحأ تام نإ اذك و ى هبحاصل امهدحأ دعقب الف تيبلا
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 لاجرلا ىلإ بسني اهف جوزلا دمقي نأ اعزانت اذإ : جاوزألا يف ليقو ى تيملا

 تام نإو ى لكلا يف جوزلا دمقي : ليقو « ءاسنلا ىلإ بسني امف ةأرملا دعقتو

 دعقت الف جوزلا تام نإ : ليقو ط تيملا ةثرول رحلا دعق رخآلا يقبو امهدحأ

 ابف الإ تيملل يحلا دمقي ال : ليقو ص جوزلا دعق تتام نإو « هتثرول ةأرملا

 هيف نوكي امو“هيف تنكس يذلا تيبلا يف ةأرملا دعقت : ليقو كايهتابح يف دعقي

 ءاوسو “ كرشملل دحوملاو “لفطلل غلابلاو “دبملل جاوزألا نم رحلا دعقي : لبقو

 تناك اذإو ص ةرحلا تيب يف انكس وأ « اهبلجي مل وأ هديس ىلإ ةرحلا دبعلا بلج

 يف فرع نمو . رخآلل امهدحأ دعقي الف اهجوز اهبلجي ملو اهيلو مكح يف ةجوزلا
 :نأ لبق نيجوزلا نم لكل فرع اهف : ليقو “ هب ىلوأ ناك اهنم ءيش هدي
 وأ ةوسن ثالث لجرل ناك اذإو “ احكانت امدعب هبحاصل هيف دمقي الف احكانتي

 ءيجتلت نهادحإ ناك نإ و ى اهيلإ ءىجتلي ايف دمقت ةدحاو لكف ‘ تامف عيرأ

 تفرع اهف نهنم ةدحاو لك دمقتف ‘ لصألا فتفرع دق ىرخألا و يشاوملا اهبلإ

 . كلذ نم هيف

 لجرلاب قيلي ام هلف ايل ةنتب الو ناجوزلا فلتخا اذإ هنأ : انموق رثأ يفو

 اهنيمي عم ةأرملاب قيلي ام اهلو ى هنب عم باتكلاو سرفلاو حمرلاو نيكّسلاك

 ى هنامسقيو نافلحي : ليقف ، دبعلاك اهب قيلي امو “ لجرلا هسبلي ال امو يلحلاك
 ،نيجوزلا ىلع لئاسملا كلت يف نيميلاو “لمعلا هبو هذخأيو جوزلا فلحي : ليقو
 ء كلذ ذخأو همصخ فلح فلحي نم لكن اذإو ى ملعلا ىلع مهنيميف ةثرولا امأو

 قيلي امب جوزلل كحلا هجوو « نافلاختملاو نادبعلاو نارحلا نيجوزلا يف ءاوسو

 روهشملا ىلعو « مساقلا نبا نع لوألاو “ روهشملا وهو هل تيبلا نأ ةأرملاو لجرلل

 ص « ةنودملا » بهذم وهو مالسلا دبع نباو بجاحلا نبا لوق وهو فلحي لهف
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 هب مكح هل وأ امل ءيشب فرملا ىرج نإو ؟ نونحس لوق وهو فلحي ال وأ
 ءامإلاو ديبملا هلو لجرللف متاخلاو ةقطنملاو فيسلا الإ ةأرملل يلحلا : ليق

 ص بهذلا متاخ ةأرملل و « اهلف سرفو لفبك ائيش تزاح نإو ى اهلك ةيشاملاو
 : يمصاملا لاق

 ىفتقتف ةنيب نكت مو افلتخا هيف تيبلا عاتم نإ و

 نيكسلاك قيلي هب اهف نيمي عم جوزلا لوق لوقلاف
 ىلتت ام اذإ ةجوزل وهف يلحلاك ءاسنلل قيلي الو

 . امستقاو افلح قيقرلا لثم اهنم لكب رقال نكي نإو
 اضقلا هلوقبو نيميلا عم ىضق جوزلل كاذب كلامو

 ليصفت ام ريغ نم هبحاص لوكن عم فلحي نمل وهو

 يدنع ةير اع وأ 1 ل وه : تلاقو ف ل وه كيلع ام : لاقف اهقثلط نإو

 عم جوزلل لوقلاف الدب ابوث ناك نإ : ليقو ى ةجوزلل : ليقو ى جوزلل لوقلاف

 ابايث امل ىرقشا نإ و ؤ اهاسك تفلح اذإ و ى اهنيمي عم اهل لوقلاف الإ و “ هنيمي

 ةيراملا ىلع امل ىرتشي هلثم ناك نإف ،ةيراع اهنأ ىعدا و اهقرافو اهتسبلف ةلدب ريغ
 نإ : ليقو ى اقلطم هل لوقلا : ليقو « اهنيمي عم اهلف الإو ى هنيمي عم هل لوقلاف
 نإ و ‘ لجرللف لقأ وأ ى اهلف رهشأ ةثالث ىضم نإف اهقلط مث ةوسك لجرلا اسك
 . اهلف امل زغ هبشأ امو ى هلف هلزغ هبشأ امف اكئاح جوزلا ناك

 هعجري ال ك اح كح الب هايإ اهاطعأ ام : هلا مهمحر انباحصأ رثأ ىفو

 هل ءيش الف ةيدهلا هجو ىلع جوزلا اهاسك امو : ةرايم لاقو ى انريغ لاق اذك و

 امأ و ى اهنع ةثوروم يهو ى دمب وأ اهدهع برق ى ىلخت م وأ تقلخ اهيف
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 ةثالث نم لقأب قالطلا لبق اهاسك نإف اهب لمح الو انئاب اهقلطف مكحلاب اهاسك ام

 نإو ى اهذخأي الف ادعاصف رهشأ ةثالثب هلبق اهاسك نإو ى اهذخأ هلف رهشأ
 اهنأ تعداو برقلاب قالطلا ناك نإ اهدريل ةبجاولا ةوسكلا اهنأ ىعداو اهقلط
 ةوسكلا اهنأ اقفتا نإو ى هل لوقلاف الإو ى اميفر ابوث تناك نإ اهل لوقلاف ةبه

 اهىلعف افل ىقبتل هدعب تعداو ى اهدريل هتوسك نامز برق ىعد اف ةبجاولا

 : يمصاملا لاق ى اهيلإ نيميلا در هلو « فلح تزجع نإو ى نابلا

 اقلطم دهع برق عم اهذخأي اقَلط مث ةجوزلا اسك نمو

 روظح ادعاصف ةلنالث روهش هل ترم نإ ذخألاو

 سفنألايف ةجوزلوق لوقلاف سدلملايف افلتخا انوكي نأ و

 نرتقا لمحلاب لمحلا تاذ سبلو نهتمم بوثل جوزلل لوقلاو

 ص الماح تماد ام تقلط نإ ةوسكلا لماحلل يأ

 نيب هيف ةجوزلل لاقي نمزلا يف اإ هفلخ اثيحو

 بلقتف اهبلق دارأ نإو بجوي جوز نيي اهزجعو
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 باب

 ىرخأ تتبنف ةرجش ايف رخآلو لجرل ضرأ تفرع نإ

 ضرألا برف ص ضرألا نم وأ اهلصأ نم فرعت ملو اهتحت نم

 اهب ىلوأ

 باب

 دوعقلا نم عاون أ يف

 بيرق يف وأ ( اهيف ) الثم ( رخآلو ) هريغ وأ ( لجرل ضرأ تفرع نإ )
 بيرق نم وأ ( اهتحت نم ىرخأ تتبنف ) ةلخنلا لمشي ام دارأ ( ةرجش ) اهنم
 ( ضرألا برف “ ضرألا نم وأ اهلصأ نم فرعت ملو ) اهنم اهنأ مهوتي ثيحب
 يف اهفلاخت ملو ةلخنلا وأ ةرجشلا كلت تقفاو ولو ( اهب ىلوأ ) اهيف يه تتبن يتلا

 اهتك رش ردق ىلع اهنيب يهف ايل ضرألا تناك نإو ى اهميرح يف تناك وأ « ءيش
 ضرألا ف تتبن اهن أ كلذ هحوو ٤4 ضرأل ا ف كرتشا نم لك اذك و « ضرأل ق

 نم اهنأ روهظب الإ ةرجشلا بحاص ىلإ هنع جرخت ال ضرألا بحاصل يبف
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 امهيأ نم فرعت ملو اهنيب ىرخأ تتبنف نيلجرل ناترجش تناك نإو
 . . . . . . . . ‘ ُ ١ وس اهيف اهف

 اهنم اهنأ ءانمألا دهش نإ الإو ى امل ةرضم الب كلذ نع ثحبي نأب « هترجش

 نأ ضرآلا بحاصلف اهنم اهنأ تبث ذإو ى ةرجشلا كلت نودب تمنت نأ ناكمإل
 تبنف هريغ ضرأ ىلإ عذج وأ نصغ دتما نإ هنأ همالك ديفيو « اهعزنب هذخأي

 تراك ولو ى ضرألا بحاصل ال ةلخنلا وأ ةرجشلا بحاصل هنإف قورع اهيف هل

 نم وأ اهلصأ نم فرعت ملو : لاق هنآل رمثي ناكو ةدملا تلاطو هلصأ نع ينغتسي

 بحاص ذخؤي نكلو ى اهبحاصل نوكي اهلصأ نم فرع ام نأ هموهفمن ضرألا
 : هصن ام ىرخأ ةلأسم يف دمب هلوق نم ذخؤي اك هعزنب عذجلا وأ نصفلا كلذ

 . هع زنب ذخ ؤب و

 اهكرت نإ و: “اهعزنب ذخأ هريغ ضرأل قورع تجرخ نإ :ةسوفن لزاون يفو
 نإ اذك و ع هضرأ تتبنأ ام ضرألا بحاصل : لبقو ى هيلع تتبث ترمثأ ىتح
 بحاص ىلع هل تتبث نينس ثالث تثبلو هريغ ضرأ ىف تتبنف ةرجش ليسلا لمح

 تتبن ثيح نم ميرح اهلف اهيف تتبنو اهبحاص ضرأ يف تجوعت نإ و ى ضرألا

 نإ هنأ عيمملا عبتي امف مالك رمو ى تنفتسا نإ اهتبشخ وأ اهعذج لصأ نم ال

 تناك نإو ) هتعبتا الإو اهلصأ عبتت مل عن ج وأ نصغ نم ةتبانلا تنفتسا
 وأ ايل ضرألاو ، رثكأ وأ ةثالث وأ ( نيلجرل ) رثكأ وأ .ثالث وأ ( ناترجش

 ( ايهف) نيأ نم وأ ( ايحأ نم فرعت ملو ) نهنيب وأ (اههنيب ىرخأ تتبنف) مهل
 ردق ىلمف ةكرتشم ضرألا تتوافت نإو ى اهنيب ضرألا نأل ( ءاوس اهيف ) مه وأ

 . ضرآلا قلطم اهيف يف ءاملاف “ ةكرشلا
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 ، تقفاو نمل : ليقو ث اهسنج نم تناك وأ امهادحإ تقفاو ولو

 الو « امهنيب ىرخأ تتبنو ىرخألا تيقبو ايهادحإ تتام نإ اذكو

 ونص نم جرخ نإو امنيب يدوت تبن نإ ناوتّصلا اذكو { نايب

 ضرأب ةرجش قورع نم تبان لكو ى هعزنب هبر ذخأ ايهدحأ

 هبرل وهف ريغلا

 نهادحإ وأ ( امهادحإ ) ةفصو اعونو اسنج ةهج لك نم ( تقفاو ولو )
 تناك وأ ( معطلا يوتسم ضيبأ بنع ةرحش امهاتلك نوكت نأ لثم ‘ نهلك وأ

 قلطم سنجلاب دارأو ‘ ىرخألا سنج نود نهسنج وأ ايهسنجوأ ( اهسنج نم

 وأ ص ةلادأ امهاتلك وأ ، نهت ةرحش امهاتلك وأ “ بنع ةرجش امهاتلك الثم امهنوك
 ء“ءاوس ةغللا يف فنصلاو عونلاو سنجلا نأل ع كلذ وحن وأ ةرهوجمت امهاتلك
 ةلادأك لخن قلطم وأ ص نيت عم بنعك رجش قلطم ايهنوك سنجلاب دارملا سيلو

 . ةرهوجمت عم

 لك نم وأ سنجلا ةهج نم هتلخن وأ هترجش ( تقفاو نمل ) يه : ( ليقو )
 امهادحإ تتام نإ اذكو ) اهلف ايهتقفاو نإو < تبثت مل ام اهعزنب ذخؤيو “ هجو

 نم اهنأ ىلع ( نايب الو ) نهنيب وأ (: اهنيب ىرخأ تتبن و ىرخألا تيقبو

 ( ناونّصلا اذكو ) تقفاو نمل : ليقو “ ايف يهف نهادحإ نم وا امهادحإ

 تبن نإ - نونلا مضب - ناونصلاو ( ايهنيب يدرل تبن نإ ) نونلا رسكب
 ونص نم جرخ نإو ) تقفاو نمل : ليقو “ ايل يهف نايب الو نهنيب يدو
 ناب اهنوصغ نم وأ ( ةرجش قورع نم تبان لكو ع هعزغب هبر ذخا امهدحا
 تبانلا برل يأ ( هبرل وهف ريفلا ضراب ) تابن اهنم تبنف اهنوصغ تنفد
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 هع زنب ذخ : و ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

 هريغ ضرأ ىف ةرجشلا نوصغ تلخد نإو “ هريغ ضرأ نم ( هعزنب ذخؤيو )
 ىتح ةلخن وأ نوصغ جوعت نإ و ‘ تتبث ةرضملا هيف تبثت ام رادقم اهيف تثكمو

 رذج نع ىنغتسا ناف ى قورع اهنم تتبنف اهبحاص ضرأ يهو ضرألاب تقصتلا
 لاق ع طقف لوآلا ممرحلاف الإو ‘ لوألا ريغ رخآ ميرح هلف ةلخنلا وأ ةرجشلا

 ضرالا ىلع ترهظ ولوقورملل ميرح ال : هللا مهمحر ركب نب دمح نب دمحأ خيشلا
 ىرخأ ة ةرحش تتبن نإو “ تبثت ام رادقم تثكم نإ اهدسفي امم عنمي نكلو

 نإو « اهتلغ تك ردأ نإ : لمقو ط تنفتسا وأ تلغتسا نإ تتبث قورعلا نم

 نإف كاذ اهبحاص ركنأو توبثلا ةدم ثكمت ملو “تثدح :ضرألا بحاص لاق

 وأ توبثلا ةداهشب ةرجشلا بحاص نسب نإ الإ اهبحاص اهعزن ضرألا بحاص نسب

 ضرألا بحاص نيبي مل نإو ى لالغتسالا ! و ضرألا بحاص ةيربتك هبجوي ام
 اهبحاص ىعدا نإو ى اهعزن لكن نإ و ع تبثتف ةرجشلا بحاص فلح ثودحلا

 لكن نرإو ى اهعزنب اهبحاص ذخأو ضرألا بحاص فلح هل نايب الو اهتوبث

 وأ اهبحاص اهلغتشا هنأ ۔رقأ نإ لشم توبثلا بجومب -أ نإ و “ هملع تتبث

 عزنب اهبحاص ذخؤي ال طرش ىلع الوأ تناك ةرحشلا نأ "رقأ وأ هل نفمأرأ

 . اهقورع

 زواجت نإ ىورملا عنمي نأ ضرألا بحاصلف هريغ ضرأ ف ةرحش هل نمو

 - > اهمطقنلف كلذ تزواج نإو ك مم رحلا زواج ايف هتغلب يذلا عضوملا

 تزاحف هضرأ يف ةرجش سرغ نمو “ميرحلا در اهف هضرأ ةرامع نم هعنم ةرجشلا
 نم ةرحشلا بحاص هعنمف هضرأ رمعي نأ هراج دارأف هراج ضرأ ىلإ اهقورع
 وأ ةرجش تناك نإو « ممرحلا يف ام عطقي الف هيلإ تزاج يتلا قورملا عطق
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 هيلع ًاقولغم وأ داسو وأ شارف وأ سابل نم تيم ىلع دجأو امو

 هيف دعق هرعش هيلع رفظ وأ هيلإ طوبرم دجو وأ هيفب وأ هدي

 اذهو ص نالوق ؟ نوفدم ريغ هشارف تحت ايفو هنرا و

 اهنيب تناك تتبث اذإو « تبثت ما ام اهعزن ىلع اوذخاوت اهنيب ام "دح يف ةرامع

 ةيحان لك نم مم رحلا ايهلف تتبث نإو ك اهسوؤر ىلع : ليقو “ ضرألا اكرتشا اك

 . ملعأ هللا واهميرح ةرامع نم نامناتيو اهيلع

 دجو ( سابل نم ) انونجم وأ الفط ولو هعم يأ ( تيم ىلع دج و امو )

 دجو ( شارف ) وأ هب ىطغم دجو ءاطغ ( وأ ) العن وأ امتاخ ولو هلاسي ال
 ( هدي هيلع اقولغم ) دجو ام ( وأ ) ث هل ًادتسوم دجو ( داسو وأ ) هل اشرفم
 وأ ) كلذ وحن وأ هفنأ يف وأ هيف يف يأ ( هنيمفب ) دجو ( وأ ) هعباصأ نيب وأ
 وأ "يلب وأ دقعب اقلطم هسابل ىلإ وأ هبوث وأ همسج ىلإ ( هيلإ اطوبرم دجو
 هعم دجو ام امأو ( هثراو هيف دعق هرعش هيلع رفظ وأ ) قصلي ابب هيلإ اقصلم
 ريغ ) هداسو وأ ( هشارف تحت اميفو ) هبف دعقي الف هريغ وأ هسبلي مل سابل نم
 ه۔ذأ رخآلا لوقلاو ى هثراو همف دعقي هنأ « ناويدلا » راتخم ( نالوق ؟ نوفدم

 وه هنأ ردابتل لوألا حيحصلاو « ءارقفلل وهف هبحاص نيبتي مل نإف ى هيف دعقي ال
 تحت هل لخدأ وأ هشرفم هيلع هعضو وأ ى هل ازرح هشارف هيلع عضو يذلا

 هيف هنفد هنأ ناكمإ ةوقل هثراو هيف دمقي الف هشارف تحت نوفدملا امأ و ، هشارف

 ه ىوقأ نفادلا وه نوكي نأ ناكمإ ناك ولو ط الثم هيلع شرفف وه ءاج مث هريغ

 دوجوملا يف هدومق تبث ثراو هداسوو هئاطغو هشارف يف دعقي هنأ تبث اذإ و

 ىلإ ةراشإلاو “دوجوم دوعقلا يأ ( اذهو ) اهيلع وأ هداسوو هئاطغو هشارف يف
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 دعقي الف إلاو ةيراع وأ ءاركب نإو ؟ هيف تام تيبب نكس نإ

 دعقي مل ايهدحأ تامو هبر هعم نكس نإو ، هاطغ وأ هسبل ايف الإ

 . . . . .. ... ... . هيفام ايهنم يحلا

 همداخ عم وأ هلايع عم وأ هدحو (نكس نإ ) فالخ ىلع شارفلا تحت ابف دومقلا

 مث ءارشب وأ طلغب وأ ( ةيراع وأ ءاركب نإو هيف تام ) هل سيل ( تيبب )
 ضرفف هلخد وأ هيلإ لقنو ضرم نكل « ىنكس هيف نكسي ( الإو ) ‘ قحتسا

 . ( ءاطغ وأ هسبل اميف الإ دعقي الف ) هيف

 فالخلاىلع نوفدم ريغ هشارف تحت دجو ام وأ ةداسو وأ شارف يف دعقي الو
 هلعج يأ ى ام ىلإ ةدئاع هئاطغ يف ءاهلاو ى هيف دمقي امم كلذ وحنو ى اذه يف

 اهتلمش ولو اهيف دقي الف تويبلا رئاس امأو ص تيملا ىلإ وأ ‘ هب ىطفتف ءاطغ
 رادلا ىرتكا ولف « هدحو هارتكاو هدحو تيبلا نكس هنأل ةدحاو راد

 :ءايركز وبأ لاقو “هلك رادلا يف اهف دعقل ءاركلا هجو ربغب اهنكس وأ ءاهنكسو

 هيلع تماق ام الإ هتثرو هيف دعقي هتوناح وأ هتيب يف ام لكف عناصلا تام نإ

 هتثروف ةيراع وأ ماركب هيف ناك تيب يف تام نإ كلذك و « مهريغل هنأ ةنيبلا

 . مهريغل هنأ ةنيبلا هملع تماق ام الإ هيف ايف نودعاقلا م

 تامو ) هضرمل هيف نكس سيلو الثم تيبلا بر يأ ( هبر هعم نكس ناو )
 هيف اضيأ تللا ةثرو دمقي ملو ( هيف ) ايف يأ ) امي ايهنم يحلا دعقي مل امهدحأ

 ضيرملا نكي مل نإ : ليقو ى حلصلا وأ نايبلا ىلإ فوقوم اهنيب هبتشم وه لب

 ف لاق هبو ء طقف هسابل تممللو تيبلاب ايف تيبلا بحاص دعقي : 17
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 ديق وأ هيلإ تديق ايفو اهيلع ايفو ى اهيلع تام ةباد يف هئراو دعقو
 وأ اهيلع دحو نونح وأ لفط ١ ذكو ‘ دحأ هعم نكمب ل نإ اهيلإ

 ، نفد نإ هتحت ايف ال هيلإ طبر وأ س هيلع ايف شارف ىلع

 لوق انمه امو « ناويدلا ه و رماع خشلا لوق وهو ، ةمتاخلا لبق اياصولا

 . ىيحي خيشلا

 اضيرم اهيلع دجو وأ اتيم اهيلع دجوف ( اهيلع تام ةباد يف هثراو دعقو )

 هيلإ تطبر نأب ( هيلإ تديق اميفو اهيلع اميفو ) لزنف احيحص وأ « لزنأف
 ،ةرارجلاو ةكسلاك هرجت تناكف اهيلإ طبر" نأب (اهيلإ ديق وأ) رئارغو لحرك
 وأ هب موقي دحأ هعم ناك نإ و ( دحأ هعم نكي ل نإ ) ةرارجلا ىلع لمح امو

 حيحصلا اذهل نوكي نأ نكمي هنأل حلصلا وأ نايبلل فقوي كلذ نإف « هل قيفر

 هعم نمل كلذ عجريف ى عاتلاك ضيرملا نأل ‘ حيحصلل وه : ليقو ، ضيرمل وأ
 :لبقو “اضيرم اهيلع دجو اذإ لوقلا اذهو “ضيرملابو ءيشلاب مئاقلا هنال دوعقلاب

 . هزوح يقو هيلع دجو هنأل ضيرمل كلذ

 دمقي هنإف ( اهيلع دجو ) اتام نإ اك نايح امه ( نونجب وأ لفط اذكو )
 دجو ( وأ ) دحأ هعم نكي مل نإ اهيلإ ديق وأ هيلإ تديق ايفو اهيلع ابفو اهيف
 ىلع يأ ( هيلع اميف ) و شارفلا يف دمقي هنإف ( شارف ىلع ) نونجملا وأ لفطلا
 ىلإ وأ هيلإ طبر ام اذكو ى هشارف ىلإ يأ ( هيلإ طبر وأ ) هيف ايفو شارفلا
 ميف ال ) اهيلإ طبر وأ اهيلع ايفو اهيف دمقي داسولاو ءاطغلا اذك و ى هسابل
 اذكو ؛ نالوقف نفدي مل نإو ( نفد نا ) “ شارفلا تحت يأ « ( هتحت
 . داسولا تحت
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 وأ شارف يف وأ ةباد ىلع تيم عم هسفن كلمي ال لفط دجو نإو
 يف ريغص دعقو 0 كلذ يف رخآل اهدحأ دعقي مل لام امهعم دجو

 ، هدحو هيف دجو نإ تيم ال « هيف ايفو هدحو هيف دجو صخ

 ةباد ىلع لقعي ال لفط وأ تيم عم دجو نإ غلاب وأ قهارم دعقو

 ناتأرما تدلو نإو ى اهيلع امو اهيف

 يف ءاوسو ى الف نفد نإو « ال : ليقو ى نفدي مل نإ هتحت ابف ناسنإلا دعقيو

 .هرغصل ( هممفن كلمي ال لفط دجو نإو ) “لفطلاو غلابلاو نونجملاو لقاملا كلذ

 اهمم دجو وأ شارف يف وأ ةياد ىلع تيم عم ) امفن هسفنل بلجي ال ناك ناب
 الف عفنلا بلج مدع يف ايواست دق امهنأل ( كلذ يف رخآل امهدحأ دعقي مل لام
 امئاق وأ همأ وأ لفطلا ابأ تيملا ناك نإ الإ « عاتملاك اهنم الك نأل اهدحأ حجرب
 ص هب امئاق وأ امأ وأ ابأ نكي مل اذإ ءاوس اهنيب كلذ : ليقو ى دعاقلا وهف هب

 هيف دجو ) امهوحن وأ تيب وأ ( صخ يف ريفص دمقو ) 0 فقوت لوألا ىلعو

 ' هريغ عم دجو نإ ابس الو “ ( هدحو هيف دجو نإ تيم ال ى هيف اميفو هدح و
 دومقلاب بسنأ وهف ةايحلا رومأ نم هوحنو صخلل جاتحي ريغصلا نأ قرفلاو
 همف توميف هل نوكي دق هنأل « اضيأ تعملا دعقي : ليقو ؤ تيملا فالخب هيف
 . هريغ وأ ضرمب

 ى .رفصل ( لقعي ال لفط وأ تيم عم دجو نإ غلاب وأ قهارم دعقو )

 ىلع ) لقمي ال لفط ةلزن قهارب مل ام وه : ليقو “ قهارب مل هنكل لقمي وأ
 تدلو نإو ) « لفطلاك لئاسملا كلت يف نونجملاو ( اهيلع ام ) ف ( و اهيف ةباد
 > الرشم ىرخألاو ةلسم اهادحإ وأ > ناتك رشم وأ ؟ ناتمسلسم ) ناتأرما
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 يف وأ امهاوبأ فلتخاف امهادلو زرفي الو امهادحإ وأ اتتامف تيب يف

 ناتقان اذكو رخآلل امهدحأ دعقي الو 2 رخآلا تام نإ ايهنم يحلا

 الف تاهمأ وأ جاتن نم عابتا دجو ولو س اليل لحمب اتدلو ناتاش وأ
 . . ٠ امهباب رال دوعق

 جوز امهادحإ وأ ناحوز ةمأ ىرخألاو ةرح امهادحإ وأ “ ناتمأ وأ نات“رح

 وأ ) امه ( اتتايف ) هريغ وأ ( تيب يف ) جاوزألا اذك و « ةيرس" ىرخألاو
 وأ امهاتمأ وأ ( امهاوبأ فلتخاف امهادلو زرفي الو ) “امم اتيبح وأ ( امهادحإ

 رخآلاو اركذ امهدحأ وأ 0 نيشنأ وأ نيرك ذ اناك ءاوس ى نيدلولا ىلع امهءايلوأ

 رمأل اذهو ىاعم اتام وأ ( رخآلا تام نإ امهنم يحلا يف ) اعزانت ( وأ ) “ىثنأ
 ثالث اذك و “ناطبلخ نادلولاف «( رخآلل امهدحأ دعقي الو ) “ نفدلاو ريهجتلا

 نادلوو لجرل رثكأف ناتأرماو ث رثكأف لاجر ةثالثل رثكأف ةوسن
 امأو ى ةفاقلا وأ هبشلاب كحي : ليقو “ ىرخأل ادعاصف دلو عه ةأرمال رثكاف
 . امهربفل نادعاق اهف امهربفل

 لحمب اتدلو ) ادعاصف كلذ ريغ وأ ناترقب وأ ( ناتاش وأ ناتقان اذكو )
 ى امهدالوأ طلتخاف اهتدالو اورضحي مل نكل ءوضو راهن يف وأ ةملظ يف وأ ( ليل

 نم ) - ةروسكم ءاتلا ديدشتب _ ( عابتا دجو ولو ) ى اهباحصأ فلتخاف
 تاهمألا دالوآلا عابتاب كحي ال يأ ىجاتنل ( تاهمأ ) نم ( وأ ) تاهمألا ( جاتن

 طلتخ لام .دالوألاف ‘ عبتلاب ( امهبابرأل دوعق الف ) ى لا تاهمألا عابتاب وأ

 تاهمألا وأ نهلك تاهمألا اهلك تعبت اهلك دالوألا نأل كلذو ى هيف نوحلطصي
 لك نهنم مأ تمبت وأ ى .نهلك تاهمألا عبت ة دلولا وأ ث اهلك دالوألا نهبت نهلك

 . هبشلا كحي : لقو ص ددعتلا روص نم كلذ وحنو دالوألا
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 { هيف دعقأ اهبرف عابتألا يف دالوألا دحأب امهادحإ تدرفنا نإو

 يف ةعضرم بر دعقو . رم ام ىلع رخآلا شاعو تام نإ اذكو

 دعقي الو « هيلع ننحتت وأ هسحلت ىرخأ اهلوح تفقو ولو اهعيضر

 . ... ... .... .س ًقلطم رخآل ةباد يبكار دحأ

 ىدحإ اذكو ى ننّسأآألا ىدحإ يأ ( امهادحإ تدرفنا نإ ) امأ ( و )

 كلذ يف لخدو « اهمبت وأ هتعبت ( عابتالا يف دالوألا دحاب ) لحملا نع تاهمألا

 دلولا يف يأ ، ( هيف دعقأ اهتبرف ) رخآلا عبتي ام ريغ عبتي دحاو لك ناك ول ام
 ىدحإ تناك نإ الإ ى نيقابلل ىقابلا وأ رخآلل رخآلا ىقبيف عابتتالا ةلعل
 يف دمقي هنإف ادعاصف ادحاو تدلو ىرخألاو ص رثكأ وأ نينثا تدلو تاهمألا

 . ةطلخ ةكرش دحاوب يقابلا يف كرتشيو ى هتعبت وأ هتباد عبت يذلا

 . تام نإ هنأ نم ( “رم ام ىلع رخآلا شاعو ) امهدحأ ( تام نإ اذكو )

 ىيحلا ين امهدحأ دمقي الف “هيعدي“لك “يحلا يف اهباحصأ فلتخاو نيدلولا دحأ

 ك اهمبتي ملو هاعبتت مل وأ اهعبت وأ يحلا اتعبت اهيف ةطلخ ةكرش لب “ تيملا يف الو

 دحاو دلو دجوو اتتام نإو ى اهبر هيف دمق امهادحإ مبت وأ امهادحإ هتعبت نإو

 تفقو ولو اهميضر يف ةعضرم بر دعقو )مئاهبلا وأ تايمدآلا يف طلتخم وهف
 كحي الو ص كلذ نم ىوقأ ةعاضرلا نأل ( هيلع ننحتت وأ هسحلت ىرخأ افوح
 اعم اهعبتا وأ اعم اهعضر نإو ى نيتأرملا ىدحإل دلولا لوبقب مدآ ينب يف

٠.٠ 

 . ةكرشف

 وأ اهمادق امهدحأ بك ر ولو ) اقلطم رخال ةباد يكار دحأ دعقي الو (
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 ه هيلع بكارلا دعق ناك نإ إو ث جرس اهيلع نكي ل نإ : ليقو

 1 هوحن وأ ًاماجل كسمأ نإ ًاقلطم مدقتملا : لىقو

 كلذو ى ايهريغل نادعقيو هوحن وأ نسرلا اهدحأ كسم وأ هوحن وأ جرسلا ىلع

 تردق نإ ضعبل افالخ ةثالث زوجي الو ى نانثا ةبادلا بك رب نأ زوجي هنأل

 نوكي نأ دب الو ى ايهب موقي ال جرسلاو امهابك رف اعم ايل نوكت نأ برقف
 اضيأ نوكتف دئازلا ثلاثلا ايهيأ ردي مل ةثالث اهبك ر نإو ى رخآلا مادق" ايهدحأ

 يف وأ رخآلا فتك ىلع اهبكر نم ضعب ناك نإو « رخآلل مهدحأ اهيف دعقي ال

 دعقي الف قلاوجلا لخاد وأ بناج نم اهلمح ىلع وأ هل الماح هرجح وأ هرهظ

 أ ( جوس اهيلع نكي مل نإ ) اهيبكار دحأ اهيف دمقي ال امنإ : ( ليقو ) ى اهيف
 هيلع اعم ادمق وأ “ اذه الو اذه ال هيلع دمقي ملو ناك وأ ى ةعدربو ةيوحك هوحن

 همف دعق نإ و ى ( هيلع بكارلا ) اهيلع افو اهيف ( دعق ناك نإو ) “ اهعسو نأب

 ؛ نكا اذك و ى اهيلع ايفو اهيف ادعق : ليقو رخآلل يهدحأ دعقي مل نانثا
 ى اهيلع ناك اذإ هوحن وأ جرسلا ىلع نوكي نأ بوك رلا لصأ نأ كلذ و “

 دق دق ص كلذ وحنو ةعدربلاو ةيوحلا لمشي ام : جرسلاب فنصملا ديري نأ

 . قلطملا يف ديقملا لمعتسا

 '١اهردصب حأ ةبادلا بحاصد : للع هلوقل (مدقتملا) دعقي ( ٠ ليقو )

 كسمأ نإ ) ، هيلع دمقي مل وأ هيلع دعق “ نكي مل وأ جرس اهيلع ناك ( اقلطم )
 ثيدحلا يف سيلو “دبقلا اذه دازو؛نسرك (هوحن وأ) _ ماللا رسكب - ( اما

 ىلع نينثا فدارت بدأ مكح يف لب ةلأسملا يف اصن سيل ثيدحلا نأل مكحلا ةيوقتل

 )١( نابح نيبا هاور .



 ك امهدحأل دوعق ال : لقو > هسكع : لىقو > دئاقلاو قئاسلل بكارلاو

 ك قئاسلل دئاقلا دعقو

 نسر نكي مل نإو ى مدقتملا هيلع بك رب ملو جرسلا وحن ناك اذإ اجس الو ى ةبادلا
 كلذ سيلو “ ثيدحلل مدقتملا : ليقو ى رخآلل ايهدحأ دعقي مل كسمي ملو ناك وأ

 . « ناويدلا ه يف آدوجوم روكذملا قالطإلا

 : هصن ام اولاق ذإ > جرسلا مدعب ةلأسملا دىسىقت « ناويدلا ه رهاظو

 نم مهنمو 2 رخآلل هنف دعقأ اهدحأ نوكي الف جرس اهل سيل ةبادلا تناك نإو

 . هريغ نم دعقأ نس رلا كسمأو مادق بك ر نم : لوقن

 ص تيبلا لخاد وه نمك اهيلع هنأل ى ( دئاقلاو قئاسلل بكارلا ) دمقي ( و )
 ص ركذ ام سكع يأ ( هسكع ) مكحلا ( :ليقو ) “نامداخ ايهو هجراخك ايهو
 اهبك ر نإ بكارلل ال دئاقلل نوكتف بك ارلل دئاقلا وأ قئاسلا دمقي نأ وهو

 نأل ص رخآ اهبكرو دحأ اهقاس نإ بكارلل ال قئاسللو ‘ رخآلا اهداقو دحأ
 بوك رلا نآل لوآلا حيحصلاو ث ءاشي ثبح اهفرصي اهدئاق وأ اهقئاس ديب اهكح

 نإ امأو ، دوقي وأ قوسي دئاقلا وأ بصاغلا ءيجيو اهكلام اهبك رب دقف « مظعأ

 وأ بكارلا ددعت اذإو “ د_زناقلل ىهف ثلاث اهداقو رخآ اهبك رو دحأ اهقاس
 ىلع هلك كلذو ى دحاولا كح ىوتسا اذإ ددمتملا كحف دئاقلا وأ قئاسلا
 . يناثلا لوقلا

 بكارلا وأ قئاسلاو بكارلا نينثإلا دحأل يأ ( اهدحأل دوعق ال :ليقو )
 اهفرصل لومحملا نسرلا كاسمإب نكمأ هنآل ى ( قئاسلل دئاقلا دعقو ) دئاقلاو
 يذلاو ى « ناويدلا » تاقفن نم بابلا لئاسم رثكأو « هديب يه نم ءاش ثيح
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 هسكع : لقو { اهاداق نلأ اهسأ ر يلد امم اهنسر كسامو

 (مديأ يف تناك دقو ةباد ىلع نالجر عزانت اذإو : هصن ام ةلأسملا يف هماكحأ يف
 دعقأ اهداق يذلاف اهقاس و اهدحأ اهبك ر نإ و ‘همحاصل دمقأ اهدحأ نوكي الف

 . قئاسلا نم ىلوأ بكارلاو ى بكارلا نم
 نم هدعب هكاسمإل ( اهسار يلي امي ) هوحن وأ ( اهنسر كسام ) دعق ( و )

 كحلا : ( ليقو ) ث اهوداق وأ ( اهاداق نإ ) اهيلإ برقأ هنأل فرط وأ طسو

 نكي مل نإ طسو نم هكسا۔هو فرط نم هكسام دعقي ن وهو ى ( هممكع 9

 ى سأرلل برق نمم هريغ ىلع مدقم فرطلل برق نم لكف « فرط نم كسام
 هفرط نم كاسمإلاو “ فرط نم كاسمإلل لوعجم نسرلا نأ كلذ ةلعو

 . لصألا وه

 الوق اوركذو ى هلبق يذلا نود ريخآلا لوقلا اذه « ناويدلا ه يف اوركذو

 زإو : مهصنو مهت رابع نم رهظي ابف مهراتخم وهو ى اهدحأ هىف دعقي ال هنأ

 نمم مهنمو ى اهيف رخآلل دعقأ ايهدحأ نوكي الف اميمج اهاداق وأ اعيمج اهاقاس

 نإ كلذك و ى ةبادلا ىلي ام كسمأ نمم دمقأ اهنسر سأر كسمأ نم : لوقي

 كسمأ نمف ، بنذلا وأ لجرلا نم رخآلا اهكسمأو نسرلا نم ايهدحأ اهمكسنأ
 . اهيق دمقأ نسرلا نم

 يلي امم رخآلاو نسرلا سأر نم دحأ اهمكسمأ نإو : « ناويدلا » ماكحأ يفو

 لجرلا نم رخآلاو نسرلا نم كسم نإو ى دعقأ نسرلا سأر كسافف ى اهسأر

 ءالؤه دحأ دعقب ال : لبقو > ىلوأ نس رلا بحاصف اهدسح ضعب نم وأ

 مد_خلاو منغلاو لاغبلاو رقبلاو ريمحلاو لامجلا نم هلك ناويحلا كلذك و « هبحاصل
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 . هريغ نيبو نسر وأ ةيصان وأ ماجل نم سرف كسام نيب دوعق الو

 :لىقو دعقأ وهف كسع ام كلذ كسمأ نم > عاتملاو ةمن آلا و حامرلاو قوردلاو

 . بحاصل اهدحأ دعقب ٧

 ى ( هريغ نيبو نسر وأ ةيصان وأ ماجل نم .سرف كسام نيب دومق الو )
 هكسمأ نإ اذكو ى ةثالثلا نم رخآلاب هكسامو ةثالثلا دحأب هكسام نيب يأ
 يذلا بابلا ي مالك مدقتو ص مهريغل هيف نودعقيو ةثالثلا نم دحاوب “رك ةثالث

 . اذه لبق
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 لصف

 هب تراد لام وأ ، مهيديأب ال موق نيب ةحيبذ تدجو نإ

 ةباد يف دعقو . مهريغل هيف مهل دوعق الف 2 دحأ ديب ال ةعامج

 . اهفلعو اهيقسب فرع نم

 لصف

 نأ زوجيو 0 ةديصم وأ ةريحن وأ اهريغ وأ ةاش ( ةحيبذ تدجو نإ )

 ) موق نيب ( هلك كلذ لمشيف ص اقلطم ةيعرشلا ةاك ذلاب ىكذملا ةحيبذلاب ديرب

 ضورع ( لام وأ ) مهضعب دي وأ مهيديأ يف يأ ( مهيدياب ال ) الثم ضرألا يف
 (دحأ ديب ال) ضرألا يف (ةعامج هب تراد) ناويحلاو عاتملاو مهاردلا و ريناندلاك

 مهنم نيب نمل لب ( مهريغل هيف مه دومق الف ) ة مهضعب دي يف الو مهيديأ يف ال
 هيف دعق ضمب يديأب ناك نإو “ هيف اودعق مهيديأب ناك نإو « مهريغ نم وأ
 . ٥ دمب ن ك نم

 رخآلاب فرمي ملو “ ايهدحأب وأ ( اهفلعو اهيقسب فرع نم ةباد يف دعقو )
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 اهل كسمأ نإ هل اهنم عابتاب ال > هديب ناك نإ اهيعرب وأ

 فرعي ل نإ صحف نم ءيش عفارل دوعق الو > اهل هطعي ًاماعط

 . . . . .. .. ... . .لبق هل

 ى ( اهيعرب وأ ) ى اهفلعب فرع نم اهيف دعق هريغ رخآلاب فرع نإو ى هريغ
 ى اهفلعو اهيعرب فرع نم نيب يهف رخآ اهيقسو اهيعربو دحأ اهفلعب فرع نإو

 تناك نإ ) اهيلع لاملل قافنإ فلملا نأل ى اهفلعب فرع نمل اهنأ يدنع يذلاو

 ةباد يف دعقي ( ال ) و “ هطبرم ىلإ وأ هئانب وأ هراد ىلإ يوأت يأ ( هديب
 ضعبو ى هايإ اهعابتا يف ضبق ذإ هنودب وأ اهل هئاعد مم ( هل اهنم عابتاب )
 هنأ اردقم ( اماعط امل كسمأ نإ ) اهبر نكب مل ولو ی اهيعاد عبقت باودلا

 ؛ هيلإ ءيجتف امل هرهظي وأ هيلإ ءيجتف اهيطميل اهوعدي ناكف ( امف هيطعي )
 هتجبت ةيادل اماعط كسمأ نم "لك هنأل « اماعط امل كسمي مل نإ عابتاب اهيف دمقيو
 ص اهفلع : هلوق ىلإ عجريف الا : ةخسنلا يفو ‘ فلع كلذ : لاقي نأل هجو الف

 . اهيف دمقي مل كاسمإلاب نكل اهقلعب فرع نإف

 نم نكي ملو ى ( لبق هل فرمي مل نإ صحف نم ءيش عفارل دوعق الو )
 نم اهماكحأب ىل'وأ وهف ةطقللا كح هلو “ سانلا اهيلإ يوتسي يتلا صحفلا لاومأ
 صعفلا لام نم ناك نإو ى هل وهف لبق هل فرع نإو “ ذخأو قافنإو فيرعت

 جراخ صحف ءاوسو ص هزاح وأ ذخأ ابف دعق ندعملاو تابنلاو يراربلا ةرجشك

 . هلخاد وأ دلىلا

 ملو هعفر نم ءاج ىقح صحف يف عوضوم ءيش ناك اذإو : « ناويدلا » يفو

 ٣.٥ - ) ج١٣ - لينلا - ٢٠ (



 امهنيب دوعق الف هيف هعم ًائيش هتيب يف رخآ ىلع لخاد ذباجت نإو

 دعقيو ، هفرط نم هذباجلهسابل يف اك هب ىلوأ تيبلا بر : ليقو
 ذ ...... جرسكو ماجل ك يف هل تفرع ةبادب

 ( هتيب يف رخآ ىلع لخاد ذباجتنإو ) 4 هيف دمقي الف كلذ لبق هل فرمي
 ريغ وأ ابوث ( ائيش ) هوحنو رعش تيب وأ هوحنو نيط ءانب نم ايهوحن وأ هراد وأ

 هنال ى ( امهنيب دوعق الف ) ‘ تيبلا يف يأ ( هيف ) رخآلا عم يأ ( هعم ) بوث
 هنأ نيبت ولف ث اهيديأ نيب لب كلذ وحنو دتولا وأ فقسلا وأ ضرألا يف دجو م

 بر : ليقو ) “ تيبلا بحاصل ناكل ديجلاب هعفرف اهوحن وأ ضرألا يف ناك
 ص هلام لحم وه يذلا هتيب يف اهنأب دازو « درلاب اكراشت هنأل ( هب ىلوأ تيبلا
 رابتخا نودقتعي مهنأ سانلا ضعب ةداع ترجو ى« ناويدلا » رايتخا رهاظ وهو

 صنت مل ام هرايتخا حيرصتلا وأ ةرابعلا طعت مل ولو « ناويدلا ه يف يناثلا لوقلا

 راص هتيب يف هنوكبو ص كلذ ريغ : ليقو ى نولوقي اك كلذ فالخ ةرابملا

 ( هسابل يف ) اعامجإ ناسنإلا دعقي ( اك ) : هلوقب هرظن وأ دباجت ولو هسابلك
 ص ( هفرط نم هذباجل) ةيشاشو لعنو متاخو بوثك لاحلا يف هسبل يذلا
 . هطسو وأ

 يف ) مصحلا رارقإب وأ ةداهشلاب وأ لبق نم ( هل تفرع ةبادب دعقيو )
 سرفلا وحت يف ديتعاو ى مفلا يف ماجللاف ‘ مامزو نسر نم ماجل لثم يف ( ماجل ك

 ةعدرب نم ( ج رسك ) يف ( و ) ‘ ماع مامزلاو ى فنألا ىلع نسرلا و ى لبلاو

 ةرقبلاو ةلفبلل نوكي دقو “ سرفلل ديتعا جرسلا - حتفلاب _ زاهجو ةيوحو

 وهف ةلحارلا ىلع ام زاهجلاو ى ريعبلل ةيوحلاو « لغبلاو رايحلل ةعدربلاو ى ريعبلاو
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 > هكعك هف امىف هل فرع ءاعوبو > اهيف هب ال دىقكو

 :. . . « هيف هل تفرع نإ اهبو « هئاطغو هئاكوو هصافع يف هبو

 يف هب عنمت وأ ةبادلا هب طبرت ام لك نم ديدح نم ( ردنيك ) يف ( و ) « ماع
 اهلك ءايشألا هذه يف دعق هل ةبادلا نأ حص اذإ يأ « كلذ ريغ وأ اهقنع وأ اهلجر
 لثمب يأ « ( هب ) دمقي ( ال ) ص اهب تلصتا وأ اهيلع تفرع وأ اهيلع تناك اذإ

 :هلوقو “جرسك :هلوق يف فاكلا ءاغلإ ليوأتلا اذه يفو ى ديقلاو جرسلاو ماجللا

 ماجللا لثم نم روكذملا ىلإ ريمضلا ةدر كلو « كانه ال ريمضلا "در يف ديقك

 يناعملا هذهب دعقي الو : « ناويدلا ه لوق هل لديو « ديقلا لثمو جرسلا لشمو
 يف دمقي مل ةبادلا يف عزونو ءايشألا هذه هل تفرع اذإ يأ ةبادلا يف يأ ( اهيف )
 دحأ تيب يف ال ةبادلا ريغ ىلع ءايشألا هذه نم دجو امو نايبلا ايهيلع لب ةبادلا

 . مهدحأ هيف دمقي
 هنأ وهو (هسكعك) هيف ايف عزون اذإ ( هيف ايف هل فرع رماعوب ) دعقي ( و )

 . ءاعولا يف عزونو ى هيف ام هل فرع اذإ هبف امب ءاعولا يف دعقي

 ةروراق ناك اذإ ( هصافع يف ) هل فرع اذإ ءاعولاب يأ ( هب ) دعقي ( و )

 ص امهريغو ةبرقلا طابر ءاكولا نإف « هطابر ىأ ( هناكوو ) اهفالغ صافملا نأل

 ءاطغلاو ءاكولاو صافملاب يأ ( اهب ) دمقي ( و) “باتكلا ةطيرخك ( هناطغو )

 ءيشلا عضي ناسنإلا نأ لصألا ةنأ كلذو ى ءاعولا يف يأ ( هيف هل تفرع نا )
 ةسبالملل هل هلك كلذف ت هل وه امب هيطغي وأ هةدسي وأ هءاعو طبريو هئاعو يف

 ىطغم ءاعولا دجو وأ ءاعولا يف ءيشلا دجو اذإ كلذ امنإ و « ديب ضبق اهنأك

 ناك هنأ نايب ماق وأ ى لبق نم كلذك فرع وأ ‘ كلذب اطوبرم وأ ًادودسم وأ

 . هل هنأ نايب وأ دي ىلإ جاتحا الإو « كلذ
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 يف فورخو ى ةقان يف ليصفب الو « اهعبات يف ال هعضرت ايف ةبادب و

 يف لوانميو ى ابعضري ليصفلا ناك ولو ‘ امهوحنو ةجعن

 هتادأ و حجسنم

 رركتي الو ى ( اهعبات يف ال ) هل تفرع نإ ( هعضت ايف ةبادب ) دمقي ( و )
 اهعيضر يف ةعضرم بر دعقو : لصفلا لبق هلوق عم هعضرت امف ةباديو : هلوق

 يف دالوألا دحأب امهادحإ تدرفنا نإو : هلوقو ى اهمبات يف ال : هلوق يفاني ال
 ا۔م يردي الو ناكم يف اتذلو نيتباد يف كلانه ام نأل ص هيف دعقأ اهبرف عابتالا
 دلو عبتف دالوأو باود تناك اذإ هنأ قرفلاو “ كلذ ريغ يف انه امو “”لك دلو

 ص همأ يهف اصوصخ اهمبتو اهريغ كرت هنأل همأ اهنأ ىوقت طقف ةدحاو اهنم
 ‘ةدحاو ةبادو دحاو دلو لب ، ةطلخ الف انه امأو «لصقلا لبق ام ةلأسم يهو
 . لحلا اذه ةلأسم يهو ى همأ ريغ ولو ةباد ريغ مبتيف دلولا شحوتسي دقف

 ال ( و « ةقان يف ) هل فرع اذإ ةقانلا دلو يأ ( ليصفب ) دمقي ( الو )
 ص هل امأ نوكي نأ نكمي ام عم دلو لك نم ( امهوحنو ةجعن يف فورج )
 ،كلذ وحنو ع ةجمنلا عضرب فورخلاو ى ةقانلا يأ ( اهعضر ليصفلا ناك ولو )

 ناوبحلا يف دعقي ال هنأ لصاحلاف ى هل امأ نوكي نأ نكمي ام عبتي دلولا ناك وأ

 . هل ادلو نوكي نأ نكمب امي

 وهو “ لونم عمج : - واولا رسك و ميملا حتفب ( لوانتمب ) دعقي ( و )

 اهب برضي يتلا ةصوصخلا جسنلا ةلآ ( جسنم يف ) زئاكرلا هلثمو ةكايحلا ةبشخ
 هب ةي ام يأ. « جسنملا ةادأ يأ « ( هتادأو ) هريغو ديدح نم نوكتو جسانلا

 بسحي كلذو ، فعس الب دئارج وأ يصعو لابحو دابجمك روكذملا جسنملا رمأ
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 .يفعردبو «هيلإ طبرت مل نإ ةادأو جسنم نيب دوعق الو ى هسكعك
 > مهسلاو جزلا اذكو > هسكع ال حمر دوع يف نانسو اهب لصتم

 . . . . ،هسكع ال هضبتم ف نيكس وأ فسبو

 نم ءيش هل فرع اذإ۔ف ى ( هسكعك ) هتيفيك و جسنلا تاودأ يف دالبلا فالتخا
 ( هيلإ طبرت مل نإ ةاداو جسنم نيب دوعق ال ) نكل (و) ى رخآلا يف دعق كلذ

 تدجو اذإ ةيتآلا لئاسملا عيمج يف اذك و ضعب ىلإ هضعب طبرب مل ام لك اذك و

 « كوكفم تدجو اذإ ايف مالكلا امنإو ى ةعبات يهف ةطبترم ءاشألا

 ى لابحلا يف دبالا لخدتو ى اهيف لخدت وأ زئاكرلاب لابحلا طبرت انفرع يفو
 نمو ى ةجسانلا ءارو يذلا طئاحلا يف دئارجلا وأ « يصملاب لابحلا دقعتو

 . ةكوشلا لصفملا

 اهسبلي ص كلذ وحن وأ رفص وأ ديدح نم نوكت لاتقلا عرد ( عردبو )

 ةضيبك ( اهب لصتم يف ) نويعالب نوكت دقو ى ةكبشلاك نويع اهلو لجرلا
 يتلا دئادحلا يه ( نانسب و ) ى ةقالعلاو ةقردلاكو « عردلاب تلصتا نإ لاتقلا

 نسلا عومجو نانسلا هيف زكرت" يذلا دوملا يف يأ ( حمر دوع يف ) اهب نعطي
 (ال) و ص ديز دي : كلوقك لكل ضعب ةفاضإ حمرلل دوملا ةفاضإف حمر دوعلاو

 الو اهب لصتمب عردلا يف دمقي ال يأ ص ركذ ام سكع ال يأ ى ( هسكع ) تبثي

 . حمرلا دوعب نانسلا يف

 ال حمرل ا د وع ق اهب دعقي حمرل ١ دوع لفس ] ن وت ة ديدح ) جزل ١ اذكو (

 فيسبو ) ى هيف ,دوعب ال هيف بك رب دوع يف هب دعقي ( مهسلا و ) « اهيف هدوعب
 هضبقمب نيكس وأ فيس يف دعقي ال يأ ( هسكع ) "حصي ( ال هضبقم يف نيكس و أ
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 هيف حمربو ، هسكعك اهفالغ يف ةقردلابو ء هكعك هبف دمغلاب و

 ف لعنب و .0 هسكع ال فئافل يف فخو قرقب و . هسكع ال

 ‘ . . ز وجو ‘ امهسكع ال عسش يف قرقبو ك ازش

 لادلا حتفب - ( ةقر دلابو “هسكمك ) نيكسلا وأ فيسلا يف يأ ( هيف دمفلابو )

 رقبلا لج نم نوكي هب برض اذإ فيسلا هب ىقتي بلص ءيش : _ ءارلاو
 ا 2 همسكمك اهفالغ ق ( هريغو ديدح نم نوكيو > هب فعاضيو بكر > هريغو

 ( قرَقب و ، هسكع ال ) هفالغ يف يأ ، فالفلا يف يأ « ( هيف حمربو
 وأ قاسلا ىلإ مدقلا يطغي دلج هب طاخي" لمن وه - ءارلا ناكسإ و فاقلا حتفب -

 دلج ( فخو ) ‘ فخلا نم "معأ وهف لصفنم وه لب هب طاخي ال وأ « كلذ ضعب
 نيل ءيش نم اهلخاد يف آفلي ام يه ( فئافل يف ) قرقلا ةئيه ىلع هريغ وأ
 دلج لعنلا ( كارش يف لعنبو “ هسكع ال ) كلذ ريغ وأ ناتك ةقرخو نطقك

 ىولب وأ مدقلل لمنلا هب طبرب ريس كارسثلاو ع ضرألا يلي مدقلا رادقم ىلع ظلغ

 وأ ريس وهو _ نيترسكب وأ < نوكسف رسكب - ( عنسش يف قرب و )
 ىلع ددج نوكيو ى مدقلل لعنلا كسمي اهيلت يتلاو ىطسولا نيعبصإلا نيب هوحن

 نوكت رومس اندالب ةعنص ةداع ق عسشلاو ك عسشلا هب كسم نانسلا ضرع

 مظع مادق نم ضعب يف اهضعب لخدي دوقعب “ بمكلا قوف قرقلا دلج بناوجب
 نم هبسانيو « تالافكلا : ربربلا ةغلب امل لوقنو “ قوف بعكلا ىلي امم قاسلا
 عسشب الو لمن يف كارشب دعقي ال يأ “( ايهسكع ال) تالابق اهتيمست برملا ةفل

 . قرق يف

 سكمك فقرق يف عسشبو لمن يف كارشب دعقي : ليقو يأ ى ( زوج و )
 ولو اهب دوعق الف تلصفنا ول امأو ى لئاسملا يف ةلصتم ءايشألا كلتو « كلذ
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 ء هسكع ال هيف فلي دلج يف ىسوملاب و « هب لصم يف دمغنبو

 ربشإب الو { هسكع ال بلاوق يف قرقبو قليم يف اضيأ هب الو

 > اهدب و ةقدمو اهدلج و اهديو ةنحطم ١ ذكو ‘ هسكعك فخ ق

 ٠ ٠ ال ىحرلاو ناعارصملاو فلاو لاعنلا نم دحاوو

 يف دمغبو ) ‘ فعضألا يف ىوقألاب دعقي هنأ لئاسملا بلاغو « تبرقو ترضح
 . ةوالع نم ( هب لصتم

 ص هب قلعي امو هماجلو هسابلب فيسلا دمغ يف دعقيو : « ناويدلا » يفو

 فالخب هنأشو فللا فعضل ( هيف آفلي دلج يف ) ثنؤيو ركذي ( ىسوملابو )
 سكع ال ( هسكع ال ) فيسلل دايغلاك هنإف ى ةقالعك كلذب لصتب امو دلجو دوع

 دمقي ( الو ) « هب فلت امم ىسوملا يف الو هب لصتمب دمغ يف دعقي ال يأ « كلذ
 رجح نم ىسوملا هب ددحي ام وه ( قليم يف اضيأ ) ‘ ىسوملاب يأ ى ( هب )

 هب ىسوملا فلت اب اضيأ ىليملا يف الو ' نيط نم اضيأ لمعيو « دوع وأ صوصخم
 (ربشإب الو؛هسكع ال ) قرقلا لخاد بلاوقلا تدجو اذإ ( بلاوق يف قرةبو )
 فخلاب دمقيفا ةعنصلا وأ دقملاب الصتا نإ الإ ( هسكمك ,ةفخ يف ) سرفلا زاهم

 . هسكع ال هيف

 اذإ ( اهدلجو ) “ ىحرلا نع لصفني ناك اذإ ( اهديو ةنحطم اذكو )
 رادف ةينبم تناك وأ ى اهب نحطي و اهتحت نم دلجلا شرفي ةينبم ريغ تناك
 وأ ديدح وأ رجح نم اهيف آقدي" يتلا "قدلا ةلآ ( ةتقدمو ) ى اهبناوج نم اهيلع
 ال ىحرلاو ناعارصملاو ةفخلاو لاعنلا نم دحاوو 0 اهديو ) دوع وأ هوحن

 



 داتوأو لابح نم هتادأ يف صخيو ‘ هب فرع نإ اهضعبب دعقي

 نيب دوعق الو . ةميخلاو ءابخلا اذكو { هسكع ال اهب ةلصتم

 ال ثيح « هزئاكرو هزئاوجو «. يناقوفلاو ينالفسلا صخلا ريصح

 . حاتفمو لفق نيب الو ‘ هسكع ال باب يف تيببو ى نايب

 عم رركتي الو “ ةنحطملا ىحرلاو ( هب فرع نإ ) ضعب ين ( اهضعبب دعقي
 يف انه امو اهدلج عم وأ اهدي عم ةنحطملا يف رم ام نال « افنآ ةنحطملا هركذ
 ( ةلصتم داتوأو لابح نم هتادأ يف صخيو ) “ رخآلا عم ىحرلا يقش دحأ

 نيب قرفلا مدقت ‘ ( ةميخلاو ءابخلا اذكو “ هسكع ال اهب ) داتوأ و لابحل تمن

 . ةميخلاو ءابخلاو صخلا

 ص درفم ريصحلا نأل ص ريصحل تعن ( ينالفسلا صخلا ريصح نيب دوعق الو )
 ريصحلاو ص رخآلا يف هل فرع اذإ امهدحأب دمقي ال.( يناقوفلا ) هريصح ( و )
 وه ينالفسلاو « نيط الب بشخب فقسي امدعب صخلا هب فقسي" يذلا وه يناقوفلا
 بشخلا ( هزئاوجو ) “ اهيلع طبريو هسبلتو صخلا زئاكر ىلع هب رادي" يذلا

 ( هزناكرو ) “ هريغل وأ يقوفلا ريصحلا اهيلع نوكيل رخآل بناج نم ةضرتعملا
 ال ثيح ) رخآلا يف كلذ نم ءيشب دمقي ال ءامسلا ةهج ىلإ ضرألا يف زئك رب ام

 اذك صخ نم ةزيكرلا وأ ةزئاجلا وأ ريصحلا اذه نأ نايب ناك نإو ى ( نايب

 ( هسكع ال باب يف ) امهوحن وأ راد وأ ( تيبب ) دمقي ( و ) “ هبحاص هيف دعق
 يف وأ بابلا يف بشخ وأ ديدح نم ( لفق نيب ) دوعق ( الو ) « بك ر وأ كف
 . حتف هب حتفتسا اذإ ناك ولو بشخ وأ ديدح نم ( حاتفمو ) طئاحلا
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 ح ءانبو رجشو تابن نم اهيلع ايف ضرأبو هب لصتم يف طئاحبو

 نازيم توباتبو ء هسكع ال راغو لجامو رئبو نيع ك نم اهيف امو

 اهريغو مهاردو ريناندو ليقاثمو . جنصو دومعو تافك نم هيف ايف

 ماجح ةنوجبو ، هسكغ ال دي يف سأفكبو ، لصتا نإ هسكعك

 ايف هريغ تيبب بح عضاو دعقو . هكعك ةطرشمو مجاحم يف

 > هلعح نإ | ذكو > هريغو تم اص نم هف دحو

 ريغو لبحو ةقلحو دتوو بشخ نم ( هب لصتم يف طئاحب ) دعقي ( و )
 (ءانبو رجش و تابن نم اهيلع ييف ضراب ) دمقي ( و ) ‘ كلذ سكعال كلذ
 رئبو نئيع ك نم اهيف امو ) ‘ بشخ نم اهيف ينب وأ ةبشخلاك اهيف زكر امو
 ى ضرالا يف يناعملا هذهب دمةي ال يأ ى ( هسكع ال ) ةرومطمو ( راغو لجامو

 اذيملا ناسل ىلع رئادلا ديدحلا وأ دوملا وه ( نازيم توباتب ) دمقي ( و )
 ليقاثمو ) نازيملا ناسل يأ ( جنصو دومعو تافك نم ) هعم يأ ( هيف اميف )
 ضعب يف كلذ ضعبب دمقي : ينمي « ( لصتا نإ هسكعمك اهريغو مهاردو ريناندو
 ص نازيملا هيف لمجي يذلا قودنصلا توباتلاب ديرب نأ نم عنام الو لصتا نإ

 ص كلذ يف لخدت يتلا ةبشخلا يأ ى ( دي يف ) تاحسمو موداقو ( ,ساف كبو )
 رحبلا نم جرخي طيسب تابن يهو هتفشنم يهو ( ماجح ةنوجبو ى هسكع ال )
 اهيف عمتجي يتلا تالآلا يهو ( مجاحم يف ) عئاملاو مدلاو ءاملا فشرب بقث هيف

 يف دعقي ( هسكعك ) ىسوملا وحن نم ماجحلا هب حرجي ام يأ ( ةطرشمو ) مدلا
 ( بح عضاو دعقو ) ص الصتم ناك هنأ فرع وأ لصتا اذإ ضعبب كلذ ضعب
 ييف ) ةيعوألا نم كلذ ريغ وأ هقودنص وأ ضرألا يف ( هريغ تيبب ) هربغ وأ

 < بحلا ي ا ( هلعج نإ اذكو ى هربغو ) ةضف وأ بهذ ( تماص نم هيف دجو

 ۔ ٣٦١٣



 . هف دعاقلا وه ءاعولا و تيبلا بر : لقو > هراعتسا ءاعو ف

 ( هراعتسا ءاعو يف ) ءارشلا هجو ريغ نم هل ناك وأ بحلا ىرتشا هريغ اذك و
 نم هريغ وأ بلا كلذ يف هدجو اهف دمقي هل زوجي اك هديب ناك وأ هارتكا وأ

 ع ( هيف دعاقلا وه ءاعولا ) بر ( و تيبلا بر : ليقو ) “ هريغ وأ تماص
 . بحلا ريغ يف وأ « ءاعولا يف يذلا بحلا يف دجو ابف يأ

 رخآ لجر دنع اهعضوف هريغ نم بوبحلا كلت ىرقشا اذإو : «ناويدلا» يفو

 ص هيف دعاقلا وه عئابلاف اهيف دجو ام لكف كلذ هيف لعجف ءاعو راعتسا وأ
 . قيفوتلا هللابو ى هيف دعاقلا وه ءاعولا بحاص : ليقو
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 لصف

 , ءالومل هنإ : دبعلا لاقو « امهيديأب ام دبعو "رح ىعدا نإ
 الف انّتبو نارح هاعّدا نإ اذكو ىانّتب نإ ىلوملاو "رحلا نيب وهف

 > نافصنف اي واست نإو ‘ رثك ألل ال ةنسب املدع

 لصف

 "رحلا نيب وهف ،هءالومل هنإ :دبملا لاقو ى ايدياب ام دبعو رح ىعدا نإ )
 : هلوق وه هيبشتلا “طحم (اذكو) ى هيف ادمق وأ هل هنأ ”لك نسب ( انيب نإ ىلوملاو

 نإو ) 0 ةداهش ( رثكذلل ال ةنيب املدع الف انيب و نارح هاعدا نإ ) نافصنف

 انيلع نب رادلاك مملا نكمأ ثبح ( نافصنف ) اددعو ةلادع ( ايواست
 ء امهرثكألف ددعلاب امهدحأ دوهش تدازو ةلادع دوهشلا توتسا نإو نانثا

 : لمق “ دوهشلا ددع ىلع مسقي : لبقو “ هاوس نامسقىف ةرثكلا رعتعت ال : لسقو

 ترثك نإو لصألا يعدم ةنيب نم ىلوأ : تلق نإو &0 مرلا ةنيب نأ اوعمجأو

 تحجرت نمل نوكي اذك و « مرلا يف مهفل قحال لصأ ىلع ةنيب تناك نإ الإ

- ٣٦١٥ - 



- 

 تاأفاكت اذإ هنإف ى ددملاو ةلادملا يف ءاوتسالا عم ةلادعلا ريغ رمأب هتداهش

 ىلع مدقت" ةيرحلا ةنيبك اهفعضأ انباحصأ لطبأ عملا هيف نكمي ال ايف ناتنيبلا
 راكنإلا ةندب ىلع حاكلنلاب ىضرلا ةندب مدقت" اكو ..{ ةيد وصلا فمضل ةيدوبملا ةنيب

 مدقت" هلوق لوقلا ناك نم لك اذك و « لجآلا يعدم ةنيب ىلع لجاعلا يعدم ةنيبو

 . هملع ىعدملا نم رثكأ ائيش يعدملا هسفنل رج نإ الإ هتنيب

 ةندبو ى الثم نعفلأب عيبلا يعدم ىلع الثم فلأب ءارسثلا يعدم ةنيب مدقتو

 بألا رارقإ ىلع ةيبورملاب دالوألا نايبو « لقأب عيفشلا ةنيب ىلع اذكب يرقملا
 ىلع اذك موي انالف لتق انالف نأ نايبو “ هريغ قحو هقح يف هرارقإ ىفليف دلولاب

 ى ةايحلا ةنيب نم ىلوأ توملا ةنيبو ى لتاقلا لتقىف ابح هيف هانيأر هنأ نايب

 نم ثرإلاو ثرإلا نم ءارشلاو ى ءارثلا نم عطقلاو ةيجوزلا نم قالطلاو
 نم نهرلا و ص نهرلا نم رايخلا عببو ى رابلا عيب نم عطقلا عيبو ى ةمطعلا

 ص كلملا نم مرلاو عاشملاو ص ةيقرلا نم ةيرحلاو ى ءالولا نم ةيبورملاو ى ةقدصلا

 . اهمسا ماد ام نالوزي ال اهنال

 نم ديلا وذو « اكلم راص عاشملا لهأ هيلإ صقن اذإ يذلا ددملا مدقتو
 يعدمو ى ةءاربلا نم ثدحلاو < همدع نم لقعلاو « كرسملا نم ملسملاو ى يعدملا

 نم نمثلا ةرثك يف عئابلاو ص راكنإلا نم ىضرلاو . بصغلا يعدم نم ءارشلا
 رح يمالغ : لاق نمو ى ةنامألا نم ضرقلاو ى هب رارقإلا نم بسنلاو « يقغملا
 ىلع نيلجر نم لك نسب نإو « ىلوأ هبف تام هنأ هتنيبف اذه يضرم ىف تم نإ

 محلب هتيقر توبثب ضراعم هنأل يناثلا ال اهنم لوألا ةنيب تلبق هدبع هنأ رخآلا
 اذك و « اتطقسف اتضرامت لوألا ذافنإلا لبق يناثلا نيب نإو ط مك احلا هذفنأ اذإ
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 لكتن نمف .4 هامسق و ء هل ه أ رخآلل ك فلح انيبي ل نإو

 . . . . . . . . (٤ عفد

 لكأي لزي مل هابأ نأ ىرخأو ى ضبقو هاطعأ هابأ نأ ةنيب تدهش نإ لاملا يف

 تجوزتو هلام مسقف بئاغ ىلع نالجر دهش نإو “ ضبقلا ةنيب تمدق عيبيو

 نإو ) ء حص نإ الإ هتوم دعب يحي ملو « البقي مل هتايحب نارخآ دهش مث هتأرما

 « ركنأ نم ىلع نيميلاو ه ركنم اهنم الك نأل ( هل هنأ رخآلل "لك فلح انيبي م

 نيميلا نع ىلوت ( لكن نمف ) كلذ يف ادعاصف ةعبرأو ةثالث اذك و ى ( هامسقو )
 ىلع ضرع ةل هنأ انموق ركذو ‘ فلح نم يطعأ و ءيشلا نع ( عفد ) اهكرتو
 ةروص نأو « فلحي مهيأ اهيف مهنيب مهسي نأ رمأف « اوعرسأف نيميلا موق

 امهدحأل ةنيب الو اهدحأ دي يف سيل ائيش نانثا عزانتي نأ نيميلا يف كارتشالا

 يور ام كلذ ديؤيو ص هقحتساو فلح ةعرقلا هل تجرخ نمف امهنيب عرقليف
 دحاول ةنيب الو عاتم يف امصتخا نيلجر نأ ةريره يبأ نع عفار يبأ قيرط نم

 لاقو “ « اهرك وأ كلذ ابحأ ناك ام نيميلا ىلع اهتسإ ه : قلع لاقف اهنم
 : يمصاملا

 ىعدي دهش الو دبالو اعم ناصخش همعدي ءيشلاو

 مزتلم يواستلا كح كاذو مسقلا دمب اهنيب ام مسقي

 درفنم ردي يذ لوق لوقلاو د۔ي وأ لوكن وأ تانيبب
 'هتتتب اهنم لدعألا ةلاحو “هنبلا هيف ماقأ نمل وهو

 ليقو “ يمصاملاو فنصملا رهاظ وه اك لوصألاو ضورعلا كلذ يف ءاوسو

 هداسف ىشخي الام امأو « ماعطلاو قيقرلاو ناويحلاك هداسف ىشخي اهف كلذ
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 لك ل اقو مك اح لجأل لك نبي ىتح نيمأ دب هالعج نإو

 هنايب هعفني الو ى هعفد ؛ يحاصل هعفداف اذك موي نيبأ مل نإ : هل

 ‘ همصخل هعفد لدعب

 لاط نإ الإ ؛ هبحاص هب يتأي ام لدعأب امهدحأ يتاي ىتح كرتي هنإف رودلاك

 ء يواستلا يف : هلوق ىنعمو « ررض هك رت نأل مسقي هنإف ءيشب ايتأي ملو نامزلا

 دي يف ناك نإف ى نيميلا نع لوكتنلا يف وأ اهمدع يف وأ ةنيبلا يف امهؤاوتسا
 ص خيراتلا ةميدق هتنيب نم مدقي ةيكلاملا نم انموق دنعو ى هل هنأ فلح امهدحأ

 : يمصاعلا لاق ى ممج عجلا نكمأ نإو ى ةثداح هتنيب نم مدقي : ليقو

 لقن صعب نع سكملاو دي عم ال لق حمجرت خيراتلا مدقو

 اهنيب انل مجلا نكمي ال اتيح كاذ نوكي افإو

 لجأىلإ يأ ( مكاح لَجآللك نيبي ىتح ) هريغ وأ ( نيمأ ديب هالعج نإو )
 ( اذك موب نيبأ مل نإ ) :نيمألل يأ ( هل لك لاقو ) نايبلل اهنيب مكاحلا هلجأ دق

 همفداف ) مويلا غرفي ىقح نيبي مل نإ يأ ث مكاحلا لجأ ىلإ اريشم هلبق وأ
 هعفد دعب هنايب هعفني الو ) “ لجأل نيبي مل نإ هبحاصل ( هعفد “ يبحاصل
 انيبي مل نإو ى انايب ايهنم لكل نأل هامسق هلبق وأ لجألل لك نيب نإو ( همصخ
 لصاحلاو٤يبحاصل هعفداف نيبأ مل نإ : هلوقل رخآلانم هفصن اهنم لكل نآل هايسق
 لوقب هل هلك هنأو ى يبحاصل ؛عفداف نيبأ مل نإ : رخآلا لوقي دحاول هلك هنأ

 مل نإ : اهنم لك لاق نإو ى اهنيب ناكف يحاصل هعفداف نيبأ مل نإ : هبحاص
 نايب الو ى هل هعفد "لبق اهنم ءاج نمف ى ءاج نإ يبحاصل هعفداف نايبب ءيجأ
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 لك : هلوقب هدارمو « عفدلا دعب لبقي الف نايب ايهنم رخأت نمل ناك وأ امهدحأل

 اميج الاق اذإ اهنأل ث اميج الاق ال ى اذه وأ اذه ناك ايأ طقف امهدحأ لاق هنا

 امهدحأ ءاج هنأ قفتاف ى ءاج نإ يبحاصل هعفدا : دارملا وأ ى هامسق اعم ازجعو
 نيقفتم اذك مويل نيبأ مل نإ : هل“لك لاقو “هربغ وأ نيمأ ديب هالعج نإو ى طقف

 نإو « الصأ لجؤي مل وأ رخآ لجأ مكاحلا لجأ ءاوس “ كلذكف دحاو موي ىلع

 لجأ ايهدحأ قفاو كلذ ىلع ايضارتو ، نورخآلا لجأ ريغ لجأ ايهنم لك لجأ
 ص رظتنا لوألا لجألا بحاص نيب نإف « ك احلا لجؤي مل وأ “قفاوي مل وأ مك احلا
 لوآلا نيبي مل نإو “ نيب يذلا لوآللف يناثلا نيبي مل نإو “ هامسق يناثلا نّيب نإف
 . ملعأ هللاو اهنيبف الإو يناثللف نيب نإف ى يناثلا لجأ رظتنا

 نأ ىسع ايهل وأ نييعادتملا دحأل ةلهم مك احلا اهبرضي يتلا ةدملا وه لجألاو
 لحي ةدمو « ناسنإلا ةايح ةدمك ‘ ءيشلا ةدم ةفللا يف وهو ى هبف ةجحلاب يتأي

 لصألا و رصقلاو لوطلا يف مك احلل رهظي ام بسحي لجألا برضو ى اهماتب نيدلا
 : يرعشألا ىسوم يبأ ىلإ هتلاسر يف هنع هللا يضر باطخلا نب رمع لوق هيف
 ص هقح هل تذخأ هتنيب رضحأ نإف ، ادمأ ةنيب وأ ابئاغ اقح ىعدا نمل لجأو
 : يمصاملا لاق « ىمعلل ىلجأ و كشلل ىفنأ هنإف “ هيلع ةيضقلا تلجس الإو

 لايعتسا اهل ثح ةلوك وم لاجآلا 1 اخا داهتجابو

 ص ةعفشلا نمث راضحإل ليجأتلا بلط نم مايأ ةثالث لجؤي هنأ :انموق رثأ ينو
 ىعداف لام هملع يعدا نملو 90 عفشي له رظنلل لمجأتلا بلط نإ رخؤي الو

 تهجوتنم لكلو ، ركني وأ رقيف رك ذتيل ةثالثلا لجؤيف نامزلا لوطل نايسنلا
 ىعداف ةرسملا ىعداف نيدب بلوط نإو اهمفدي ام هدنع نأ ىعداف نيميلا هيلع
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 هملع ىعدملا ركنأ ول اذك و ‘ ينيضقيو هضبقي دحأ ىلع انيد هل نأ هبلاط نم

 بلطو راذعإلا الإ قبي ملو حصو قاقحتسالا اراد وأ اضرأ بلط نملو نئدلا

 : يمصاملا لاق ى عبرلا كلذ ءالخإ قحتسملا

 ماكحألا نم ضعب يف لجأ مايألا نم ةلثالثبو
 نمزلا لاطنإ نايسنلا يعدملاو نمثلل عيفشلا راضحإ لثمك

 عبتتسم اهرمأ انيب هنع عفدي ام هل نأ يعدملاو

 يفتقا كلذ عبرلاك ام ءالخإ يفو نايدل انيد تبثم

 يقب هيف راذعالا مسرب قاقحتسالا توبث هطرشو

 ام له :مكحلا بجومهيلع هجوت نم مك احلا لاؤس : ةفرع نبا لاق امك راذعالاو
 نإو ى هيلع ح ،ال : لاق نإف ؟ ةجح كل تيقبأ : لوقي نأ لثم ، هطقسي
 ه۔ذأو « لجألا بتك و هيلع مكح ةديعب .ةنيب ركذ نإو « هل لتجأ ى معن : لاق

 ةجحلا ءاقب نم يفتني ىتح هتعباتمو هيلع بتك عدي ملو زجع نإو ى هتجح ىلع

 انك امو » : ىلاعت هلوق راذعالا يف لصألاو ى زيجمتلا ىمسي ءيشب يتأي ال وأ

 ك نيلدع ةداهشب تبثي راذعألا نأ راتخملاو « 6١١ 4 الوسر ثمبن ىقح نيب ذعم

 ةأرملا ىلع سنأ اي رذعا » : للع هلوقل دحاو يزجيو “ نالدع بحتسي : ليقو

 الب كح نإو « بحتسم : ليقو “ بجاو راذعالا و ") « اهمج راف تفرتعا نإف

 ( ١ ) ة روس ١ رمإل ١ ه :. ١٥0 .

 ٠ نابح نباو يئاسنلا هاور ) 1 (
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 هرذميو اهب ماق ةجح هيلع موكحملا دجو مث هزجمي ملو هرذعأ وأ راذعا

 لاق لوآلا ىلعو ى رذعي مش كحي : ليقو “ مهدنع هب لومعملا وهو ى كحي ش

 : يمصاعلا

 راتلا اذو لدع يدمهاشب راذعالا تبثي مكح لبقو

 اذإو “ حيرجتلاو ةيكزتلا باب يف ةرم اك حيرجتلا ىلع راذعالا قلطي دقو

 لك يف زئاج وهو “ كلذ هلف هيلع موكحملا زيجت مك احلا نم هل موكحملا بلط
 قتعلاو مدلاو بسنلاو قالطلا يف الإ دعب هنع نايبلا لبقي مل هزجع اذإف ى ءيش

 نم لبقي هنأ ثلاثلا لوقلاو « لبقي : ليقو « مهعفانمو ةماعلا قيرطو سبحلاو

 : يمصاعلا لاق ى هل موكحملا

 اضقلا يف ءيش لكب هل ىضمي ىضق دق نمم زيجعتلا لئاسو

 ىاتعإ وأ مد وأ بسن وأ قالط وأ ِردح ءاعدا الإ

 تبث زيجمت دمب لاقي ا۔ تفتلي سيل لوقلا اد ىلع مث

 لجألا نأ : انموق ركذو “لاجآ ةثالث ليجأت هريغو « ناويدلا » نع مدقتو

 وهو عبار اودازو ى ةعبرأ ثلاثلاو ى ةتس يناثلاو ى ةينامث لوصألا ريغ يف لوآلا

 اوعتمت » : ىلامت هلوق هيف لصألاو ى ريخآلا لجألا مولتلاو : اولاق ك مولتلل ةثالث

 يمص : 2 م - : اعلا لاق ١١) بوذكم رغ "دعو كلذ أ ةثالث راد ق

 ( ١ ) دوه ةروس : ٦٥ .

 ٣٢١ _ ) ج١٣ - لينلا - ٢١(



 هيلاوم ةتسل اهفصنو 3 هيناث هل لصألا ىوس يفو

 عقت عبرألا دعبو اموت مبتتست اذل ةلنالث مث

 نئالث ٥ ريغو لصأل ثرإلا يفو لوصألا ف اولعجو > نورشعو دحأ كلذو

 ةرشع مث « ةرشع وأ « امولت ةثالث مث ى ةعبرأ مث ى ةينامن مث ' رشع ةسمخ «.عبت

 ص رشع ةتس وأ ى رشع ةعبرأب مولتي مش ةينامث مث ى ةينام وأ ةرشعب هل مولتي مث
 : يمصاملا لاق ى نينثا مث « ةعبرأ مش ةيناثن مث

 رشع ةسمخ مايإلا ددع نم ربتعملا ثرإلا يفو لوصألا ينو

 مولتلا يلي مث اهفعضب مدقتست ةعبرأ يلت مث

 لجأ دلبلا نع تباغ نإ و ى دلبلا يف ةنيبلا روضح عم انموق دنع هلك اذهو

 لاق 20 رهشأ ةثالئف لوصألا نم هريغ ديب ام ِعدم ىعدا وأ تدعب نإو ى رثكأ

 : ىمصاملا

 هاهتنم رهشألا ةزالث هاوس وأ ثرإلا لوصأ يفو

 هنكس كلم زئاح هلثمو ةنيبلا دعب ءاعدا عم نكل

 اتنيئا نم هسفنل هتبثأ ىتم هل ةيوق ةجح عم

 وأ ارهش لجؤي هنإف هلصأ ةميق الإ هب يضقي ام هل سيلو نيد هيلع نمو

 لحل لجؤيو « ابلاغ ءارشلا ديرب نمل ربخلاا غولب ةنظم كلذو ى هعيبل نيرهش
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 نمهب لف هنايب مك اح هل لجف ةأرما وأ ادبع لجر ىعدا نإو

 لجألا لدعب هنايب هعفني ل هاعَدم برقي ال نأ هيلع رجحف هدنع

 . . . . 0 همكحك وهف ريجحتلاو

 لاق “ رهش كلذ ررسغ وأ حيرجتب وأ دوهشلا ضقانتب اهضقن يعدا اذإ دوقملا

 : يمصاعلا

 نيرهش ىلإ هيف اولجأ دق نيد ءاضقل كلم عيبو

 لومعملا مهدنع اذو هيف لمجأتلا رهش دقع لحو

 : يمصاملا لاق ى ائيشف ائيش هلصفيو لاجآلا عمجي نأ مكاحلل زوجيو

 ' ليوعتلا ه۔ب اذه انتقو يف ليصفتلاو لجألا عمجيو

 كدبع تسل : لاق وأ ى ةيدوبعلا دبعلا ركنأف ( ادبع لجر ىعدا نإو )
 نيبي ملف هنايبل ) اجأ ( مكاح هل لجاف ) كلذك تركنأف ةجوز ( ةأرما وأ )
 برقي ال ( هاعدم برقيال نأ ) مكاحلا ( هيلع رجحف ) لجألا دنع نيأ ( هدنع
 وأ سملا وأ عامجلاب ةأرملا الو « كاسمإلا وأ كلمتلا وأ عيبلا وأ مادختسالاب دبعلا

 لودمب نسب ولو ( ريجحتلاو لجألا دعب هنايب هعفني مل ) كاسمإلاب الو “ رظنلا

 الو ( هكحك ) ريجحتلا نأل ى أ 6 ريجحتلا يأ ( وهف ) هجوز اهنأ و هدمع هنأ

 زحميو ى لاجآ ةثالث متت ىتح لبقي : لسىقو « مكحلاو ليجاتلا دعب نابلا لبقي

 وأ هب جوزتتو « اهقالطب كحلا كانه هريجحتف 0 ةعبرأ : ليقو “ اهنم لك دنع

 هتجوز ريغ انوكي نأ نيب ايهرمأ راد هيلع رجح امل هنأل هنايب هعفني الف قتملاب ا
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 ةيراع وأ نهر كب هيعدي نمم هيف دعقأ هسفنل ءيشلا يعدمو

 ءيش ف دعاق نم ك سب نإو هسكع حجرو امهوحنو

 . . . { راتخملا ىلع هدبب نكي مل نل هب مكح هبحاصو

 ادبع سبل : هلوق لشم هرححف ارح نوكي وأ ًاقلاط نوكت نأو ؛هدمع ريغو

 زحعلاب انه هنأ ايس الو يفنلاب كحلا درب ل نكلو > كل ةحوز تسيل وأ كل

 . نابلا نع

 ةيراع وأ ٍننهرت كيب هيعدي نمم هيف دعقأ هسفنل ءيشلا يعدمو )
 ىوعد هف نأل ةنامأك هريغل هبسن لب « كلمت ءاعدا همف سيل امم ( امهوحنو
 انالف نأ ىوعدو ى الثم نالفل هنأ ىوعد هيف نإف “ هوحن و نهرلا فالخ ةدحاو

 دهاشلاك نهر كب همعدم نأل ( هسكع حجرو ) اذك هجوب "يلإ هلقن وأ 7

 (ءيش يف دعاق نم "لك نتيب نإو ) “ هسفنل ةعفنملا رج يف همصخ نود وهف هريغل

 ناكمإلل ءيشلل ابحاص هامسو “ دعاق ىلع بحاص فطعب ( هبحاصو ) ديلاب
 ىلإ ريمضلا دوعي نأ نكمي دقو ص ءيشلا بحاص هنأ ققحتي ملف الإو ىوعدلا و
 هتنيب ذخؤت دق هنآل ( راتخا ىلع هديب نكي مل نمل هب كح ) همصخو يأ ى دعاق

 يعدملا ةبلاطمب هتاعارم تلطب دق هديب هنوك نألو “ بارتف هدوعق درجم نم
 راتخملا لباقم و « دعب هديب ناك نم نايب لبقي الف هل تبثي نايبلاب هئيجم “نايبلاب

 ناك وأ دملا بحاص اضيأ نمب قح هب مك احلا هل كحي مل ولف ى ديلا بحاصل هذوك

 ى ديلاب حجري هنإف ديلا ريغ انايب هل نأ ىعدا 1 املا دنع ديلا بحاص رضح امل

 لبقت : ليقو ى اعم ايتأ وأ الوأ اهب ىتأ نإ هديب ناك نم ةنيب حيجرت حضاولاو

 . جاتنلا ىلع هتنيب
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 ىنعمب هل هنأ لجر هاع“داف « لجر دي يف ءيشلا ناك اذإو : « ناويدلا » يفف

 نم ةنيبب لغتشي الف مك احلا هل مكحف دوهشب يعدملا ىتأف رخآلا هركنأف يناعملا نم

 ايف جاتنلا ىلع ا۔مب ىتأ اذإ هتنيب لبقت : لوقي نم مهنمو « كلذ دعب هديب ناك
 . ها رقللع ينلا نع باتكلا يف ركذ

 هذا : هصنو ى انراثآ ضعب يف اك ةنيبلا ىلع ةنيبلاو ديلا حيجرت انموق رثأ يفو
 ديزيو ى مدملاك اتناكو ى اتطقاست زوحلا يهدحأ عمو ى ناتنيبلا تافاكت نإ

 فلحيو « روهشملا وه : بجاحلا نيا لاق ى ديلل احيجرت هل نوكيف هزوحب زئاحلا

 : تلع هلوقل ركنملا ىلع نيميلا بجوف ىوعدلا تيقب اتطقس امل اهنأل زئاحلا

 مهلك ةيكلاملا بهذم ىلع لمتحيو « ركنملا ىلع نيميلاو يعدملا ىلع ةنيبلا ه
 تبثأ اذإ قحتسيو ى زئاحلا فلحف دهاشلاك زوحلا نوكي نأ « مهريغ ضعبو

 فلحيو هل وهف همصخل الو هل نايب الو هديب ناك نإو < نيميو دهاشب مكحلا ءالؤه

 ديلاو « نايب الب همصخلف نايب همصخل ناك نإو ى نيي الب هلف نايب هل ناك نإ و

 : يمصاعلا لاق « مصخلا ةنيب اهضراعت مل اذإ ةداهشلا نع ينغت

 نهر زايتحاو رتس ءاخرإ ىنغي دق دهاش نع انه اهو

 نبيتساف نا۔_ةنيب تأفاكت نإ وأىوعدلا درجم عم ديلاو

 املع فلخ كلذ ىوس يفو . ايسقلا ىتأي هيلع ىعدملاو

 يعدا امط وقسبىضقيو دعب يعدملا لوكن عم نيمي الو

 قالغإ الو باجح لدس هب دارملا سل رتسلا ءاخرإ : انموقو انباحصأ لاق
 نكمأو سلجملا نع اقرفت اذإ لوخدلا كج مكحي : انباحصأ لاق نكل ى بإب

- ٣٢٥ 



 يفف امهدحأ اهسفن ف تدعقأف مكاح دنع ةأرما وأ ةمأ ايعدا نإو

 ‘ نالوق ‘ امل وقب اهيف هد وعق

 ركنأو سملا تعدا اذإف ى اهب ولخلا ققحتي ىتح ى ال : انموق لاقو « لوخدلا

 لجرلا نأةداعلا نأل ىلبج رمأ ءطولا ىلع لماحلا نأل : انموق لاق “قادصلا اهلف

 لبق اهقرافي ام “لق اهيلإ قوشتلاو اهيلع صرحلا عم ةرم لوأ هتأرماب الخ اذإ
 ضيحك يعرش عنام ما۔ة ولو ى الماك قادصلا ذخأتو فلحتو ى اهيلإ لودولا

 عناملا عم قدصت ال : ليقو “ فاكتعاو ةرمع وأ جحم مارحإو اراهن ناضمرو
 ءطولا يعدت ةبوصغملا اذك و “ كلذب ىلابي ال نم اهجوز ناك نإ الإ يعرشلا

 : ليقو “ نيميلا اهيلعو ى رقي مل نإ هيلع الو اهيلع دح الب الماك قادصلا اهل

 هعم فلحتف دهاشلاك رتسلا ءاخرإ نأ مهبهذم ىلع اومعزو ى اهيلع نيمي ال

 . ةجوزلا

 لبق فلحيو لاق ام ذخأيف نيدلا ردق يف دهاشلاك نهرلا نأ اومعز اذك و

 نم لاق ام ردق هتميق ناك نإ نكل ى كلذك رمآلا نأ ضعب معزو ى ذخألا
 بهذملاو ى رثك أ نيدلا سيل نهارلا فلح نهرلا ىواس نإ :ضعب لاقو ى نيدلا

 ىعدملا نيميلا تمزل نإو “ فلحيو قحلا هيلع نم لوق نيدلا يف لوقلا نأ “رم اك

 امدعب هبلع ىعدملا لاق نإو « ذخأ و يعدملا فلح هلوكن متو اهنع لكنف هيلع
 لك ىعدا ( ةمأ ايعدا نإو ) هنم لبقي مل ع فلحأ ينإ : هلوكنب مكاحلا كح

 مكاح دنع ) هتنب وأ هتجوز اهنأ "لك ىعدا ( ةأرما وأ ) هل ةيرس وأ هل كلم اهنأ
 هتنب وأ هتيرس وأ هتمأ وأ هتجوز انأ : تلاق نأب ( امهدحأ اهسفن يف تدعقاف

 هنأل اهلوقب اهبف دعقي : لبق “ ( نالوق ؛ اهلوقب اهيف هدوعق يفف ) كلذ وحن وأ

 امنإ رارقإلا نأل هب دعقي ال : ليقو « ديلاب زوحلا ةلزنمم اهرارقإ لزنيف اهنم رارقإ
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 عفرو مكاحب اهيف دعق امهاوس نالف يالوم يجوز : تلاق نإو

 لفط مادختسا زاجو « اهنم ىفتنا نإ امهنيب عجرو عازنلا

 هدبعتسمل

 > اهنابعدي ناذللا مصخلا امنإ ك مصخ تسبل نآلا يهو > مصخلا ۔نم لوسقم وه

 . اهدحأ نع اهسفن اهتيوفت درج وه امنإ اهرارقإف

 هللا همحر ءايركز يبأ رهاظو ى ايهدحأ دعقأ اذإ كلذ ف ةمالاك دصلاو

 هنأ نالدع دهش و ى اكولمم : لىق ٠6 ىعدا نم : « رثألا » يفو ؤ لوألا رابتخا

 ،ببسب الو هجوب هكلم نم جرخ هنأ ناملعي الو :الوقي ىتح اهتداهش تدر هدبع
 ىلع ادهش نالفل ةكولمم اهنأ ةمأ ترقأ نإو ص هالوقي نأ مزلي ال : ليقو : تاق
 : ليقو : تلق “ عطقلاو رارقإلا يقداهش رباغتل هتمأ اهنأ ىلع ال ةيكلملاب اهرارقإ

 . كلذ زاوج

 يالوم ( : ةمألا كلت تلاق وأ ) يجوز ( : ةأرملا كلت ) كلاق نإو (

 هوح ونم هحو وأ 1 لام تأ وأ ًايئاغ وأ الفط وأ ًانونجع ولو ) امها وس نالف

 تبسن نم ( اهيف دعق ) كلذ ريغ وأ نالف ةرافكل ةيصو وأ يسلا نم وأ رجألا
 ىلع يأ ( مكاحب ) كلذ وح وأ رجألا هجو وأ دجسملا مئاق وأ ى هيلإ اهسفن

 بئاغلا ةفيلخ وأ هيلإ بوسنملا اهلبق نإ ( عازنلا عفرو ) اهيف هدمقي نأ مكاحلا
 يذلا كلذ ( اهنم ىفتنا نإ اهنيب ) عازنلا ( عجرو ) لفطلا وأ نونجملا وأ

 ى هلف كلذ دعب يهدحأ نيب نإو ى كلذ يف ةمآلاك دبعلاو ى هيلإ اهسفن تبسن

 . هل اهسفن تبسن نمل مكحلا لطبو

 يعدم يأ ) هدبعتمممل ) نونج 5 ) لفط مادختسا ) ) حلا ف ) زاجو (
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 هغولبل هقافنإ ىلع ربجأو ى دلب وأ كلم نم هجارخإ وأ هفالتإ ال
 فخ نإ كلذك ربجأو ‘ نيمأ ديب لعجو 1 امهنيب مكح بصنف

 هفالتإ ىلإ كرتي ال هنأ ىنعمب ( هفالتإ ال ) ةيدوبعلا لفطلا ركنأ دقو هتيدوبع
 كلذ ىلإ ناسنإلا كرت زوجي ال اك « كاله بجوم يف هلايعتساكو لتقك هجوب
 نم هجارخإ وا ) رخآ دلب ىلإ هجرخي الو ى هلتق ديرم هلتق ؟لح نإ الإ اقلطم
 ملامل ( دلب وأ ) ‘ هضيوعتو هنهرك هنم جورخلا اهيلع بترتي ةدقع وأ ( كلم
 اهبعدم دي يف ايل ةظفاحملاب امل عراشلا ماق مايق الو مالك نونجملاو لفطلل نكي

 اهنكمي ىتح هدي يف اكرتي ناب ىلوأ ناكف هدي يف ادجو اهنأل هدي نم اعزني ملو
 كلذ ريغو !سابلو ابرشو الكأ ( هقافنا ىلع ربجأو ) ى انّبيف نايبلاب مابقلا
 هتقافإ وأ ( هغولبل ) ةقفنلا هب همزلت ام ه۔فن ىلع تبثأ و هاعداو هسبح هنال

 نوكي امو اهتمدخ ءانع اهل در ةيرحلا انيب نإف ( امهنيب كح بصنيف )
 كرتي الو « ةمألا اذك و « هذخأو كلذ ناك نإ همف نادعقي امو ى ايل اكلم

 . قيفت و أ غلبت ىتح اهارستي

 نإ ) غولبل هقافنإ ىلع ( كلذك ) هدبعتسم ( ربجأو ى نيمأ ديب لعج و )
 ءانعلاونيمآلا دي ىلع مدخيو “نيمأ ديب لعجو : هلوقب لصتم اذه ( هفالتإ فيخ
 ىعداو « دحأ ديب ناكو نانثا هيلع عزانت ام لك اذك و ى هدبعتسمل بسكلاو

 نكي مل نإ اذك و « دلب وأ كلم نم هجارخإ وأ هفالتإ ىلإ كرتي الف نايبلا رخآلا
 ص هوحن وأ بئاغل ناك وأ هوحن وأ كلذ يف يضاقلا ماقف دحأل فرعي ملو دحأ ديب

 ديب الصأ دحأ ىعدا اذإ ى نيمأ ديب لعج جارخإلا وأ فالتإلا ىلع فيخ اذإو
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 كانريغ دنع كلذ يف فيقثت الو هتنيبب هيف يتأي الجأ مك احلاهل لجأ هضعب وأ دحأ
 اذك و ص ةنيبلا همصخ رضحي ىتح عفتنيو ص جارخإلاو تالفإلا نع فقثت اندنعو

 لوقلا ىلع راذعإلا ىلإ مك احلا جاتحاو هتنيب ترضح نإو « دحأ ديب نكي مل نإ

 توناحلاو ىحرلاو نوفلا ءارك فقوو ضرألا ثرح نم عنميف الجأ هل لجأ هب
 ىعدا نإ ةصحلا ردق فقوي : ليقو “ اجارخو اجرخ ىمسيو ى كلذ وحنو

 : يمصاملا لاق ‘ لوألا حيحصلاو ‘ ضعبلا

 لمملا حص هب هلام لقنل لجأل متح رادلاك ام فقوو

 احضو جارخلا فيقثت هيفف ىحرو نرفك جرخ هلامو

 اركلا فقويو ىركت ةصحو ارمعتنأ نمعنملا ضرألا يف وهو

 بختنالوأآلاو كاذنم ظفحلل بحيام ردقب وأ اميمج ليق

 فوخب هوديقي ملو نيمأ دي تحت عضو لصألا ريغ فقو نإ و :ةيكلاملا تلاق
 : اذكه تايبألا هذه رثإ تيب ةدايز ىلوألاف : ةرايم لاق ى هبلع

 القن ام نظفحاف نيمأ دي ىلع هعضوب هرس_غ فيقثث

 لجأل رخآب ىتأي ىتح فقث دحاو دهاش هلو دحأ ديب الصأ ىعدا نمو

 فقوتو داسفلا حالصإب الإ هريغي الو همده الو هام نم هحرحم ال هدي ف كرتيو

 : يمصاملا لاق ى اهنمث فقثو تعيب اهداسف فيخ نإ و « كلذك هتلغ

 فلأ ا۔مب دي نم لازي الو فقو لصألا هبلدع دهاش و

 داسفلا نمأ ام اذإ هنم دافي ام فقو قىقافتابو
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 نادهاش دحأ ديب لصأ يعدمل ناك نإو ى دحاو دهاشب فيقثت ال : ليقو

 ام ردقب الجأ هل لتجأو هتدئاف فقث مهتحرج الو مهتلادع 1 الا فرمي ال

 : ىمصاملا لاق 0 ليدمتلا ىلإ هب لصوتي

 ةنيب ريغ مكحي نم قح يف ةنيبلا لاح نوكي امثيحو
 ليدعتلا لمكتسي ام ردقب لوصألا ال دئافلا فقوب

 عيب محللاو ةبطرلا ةهكافلاك داسفلا هيلإ عرسي امم هيف ىعدملا ناك نإو

 عابيف داسفلا هملع فاخ ىح فقو هلق نإو > ريخأتلا لمقب ل نإ هنمث فقوو

 : يمصاملا لاق > نمثلا فقوبو

 لخد دق ىرب نأ الإ فقو هل داسفلا عرسي ءيش لكو

 نمزلالوط نم ليدمتلاف فيخنإ نمثلا فيقوتو هعيب كلاف

 دشني ناك هنأ ةندب ماقأو هل هنأ ىعداو دحأ ديب هريغ وأ ادبع دجو نمو

 ‘ اذك هل لض وأ دمع هل قبأ ه۔زأ عامسلاب ولو ةندب تماق وأ 1 هريغ وأ ادبع

 لجألا هل لتجأ ؛ ةديعب ريغ ةنّئبب يتأيل فيقوتلا بلطو ى ةنيب هل نأ ىعداو
 ةدصب ةنيب بلط نإو ى رثكأ ال كلذ نود وأ ةعبسلاو ةتسلاو ةسفحاك ريسيلا
 نإ : لاق نإ اذك و “ هديب كرتيو ى اقح هيف هل ملعي ال هنأ هيلع ىعدملا فلح
 هيف ملعي ام هيلع ىعدملا فلح هريغ وأ دبع دشنأ ينأب يل دهشت ةديعب ةداهش يل
 : يمصاملا لاق ى ريسيلا لجألا هل لجأ ةبيرق تناك نإ و ى هل اقح

 ناهرب هب ماق هتوبث نادشنلاو دبعلاك عدمو
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 قافنإ هلع هل الو هراكنإ عم دحأ ةيلوم لفط ءاعدا ربتعي الو

 ث هنييبتل بلط نإ سبحيو دحج نإ ًاغلاب دبعتسم نيبيو { غولبل
 . . . هقافنإ ىلع ربجأو

 قحتسم وهففقوتلابلطنإ قيأ هدبع نإ عامسلا وأ

 روضح ةنيب يل لاق نإ ريسي اهقوف وأ ةسه

 اعفترا هنع مسقلا ام هيلع ىعدماف ةديعب نكت نإو

 درت هني مهيقاب دعبو دهش نادشنب لدععم كاذك

 ىلوم دحأ نوك يأ ( دحأ ةيلوم ) نونجم وأ ( لفط ءاعدا ربتعي الو )

 فذح زوجي هنأل فلألا فذحو ى ىلوم ىلإ بسن وهو « هل اديس يأ ى هل
 اذهو ى ةيولوم : لاقف واو اهبلقل اهتبثأ ولو ع بسنلا يف ةريخألا ةعبارلا فلألا

 لممتسيو“يردصملا ىنعملا ىلإ ثينأتلا ءات عم هب لصوتي يذلا بسنلا نم بسنلا
 هنأ كلذ هجوو “دحاب هنع ربعملا ناسنإلا راكنإ يأ ( هراكنإ عم ) ى هانعم يف
 ى ماصخلا هلف غلب اذإو ى هقافنإ همزل لبق نإو « نونجملاو لفطلل ماصخ ال

 ى ةقافإ وأ ( غولبل قافنإ هيلع هل الو ) ةيلوفطلا يف قباسلا هرارقإب ذخؤي الو

 ى ةنيب امل تماق نإ الإ نّيب قافأ وأ غلب اذإو ى هوحنو دلولا ءاعدا يف اذك و

 الو وأ هل ادلو وأ ركنملل اكلم اهنوك ىف اهيلعو ةقفنلا ىف اهل اهضيب ك احلا نإف

 سبحيو ) ى هدبمتسمل ادبع هنوك غلابلا كلذ ( دحج نإ اغلاب دبعتسم نيبيو )
 رظنب ىمسم لجأل نيبي نأ ىلإ يأ « ( هنييبتل ) هسبح هدبعتسم ( بلط نا
 نإف ى هئانعو هتمدخ ولو هيلإ جاتحي ام لك نم ( هقافنإ ىلع ربجأو ) مكاحلا
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 ًانيمض وأ ًانىمي بلط نإ ةمأ وأ ادبع وأ ةأرم ١ يعدم ذكو

 . "رم اك قفنأو سبح الإو هدجو هنايبل

 ىلع قفنم اذك و « فلتي مل ام الإ قفنأ امب هيلع عوجر الو ى رحلل اهف ارح جرخ
 ٠ اق اي دح و ام ال ! ن د ر ا 1 دمع و أ انب ! هىعدي ن ونجع و أ لفط

 قفنأو سبح :هلوق وه هيبشتلا "ةطحم ( ةمأ وأ ادبع وأ ةأرما يعدم اذك و)

 لجؤي لجأ دنع رضحت نأ ةمألا وأ ةأرملا نم ( انيمي ) يعدملا ( بلط نا )
 هفلحي : اولاق بورهلل ةنظم هيلع ىعدملا ناك املو ى كلذك دبعلا نم وأ هل كاجلا
 ناميألا يف « لأ » و ى ءافولا ىلإ بورهلا نع عدتريل عملا ةغيصب نامألاب كاجلا

 ددعت دارملا نكل « مكاحلا رظنب ادعاصف ةدحاولا نيميلا لمشيف ى ةقيقحلل

 ةراتفكك “ ةريثك ءاشأب هفلح بورهلا لياخم هنم ىأر نإف ى هيلع فونحملا

 عنقي مل نأب ( انيمض وأ ) “ مهضعب دنع كلذ وحنو نيكاسملل هلامو جح و ةظلغم
 ‘نايبلا ىلإ اهنومضم يهتني انبمي يأ ( هنايبل ) كلذ هل نأل ريمضلا بلطف نيميلاب

 دنع هيلع ىعدملا روضح وه اهنومضمو « نايبلا ىلإ هنومضم يهتني انيمض وأ
 مل وأ فلحي ملو “ نيمضي هتأي ( الإو ) نيمضلا دجو يأ ( هدجو ) نايبلا لجأ
 ى مكاحلا ةطساوب ةمألا وأ دبعلا وأ ةأرملا يعدملا ( سبح ) نيميلا يعدملا لبةي

 نم هيلع ىعدملا سبح يأ لوعفملل ءانبلا زوجيو ى مكاحلل ريمضلا عوجر زوجيو
 ص لوعفملل ءانبلاب وأ هلع ىعدملا يعدملا ( قفنأو ) ةمآلا وأ دبعلا وأ ةأرملا

 هيلع بجوي ام هسفن ىلع تبثأو « مهلطع هنآل ( "رم اك ) هيلع ىعدملا قفنأ يأ
 ص فلتي مل ام الإ يأ هاوعد فالخ نيبت نإ قفنأ ايف عوجر الو « مهتقفن
 ىعدملا دارأو ص نيميلا يعدملا بلط نإو ى رم اك ءانعلاو بسكلا يف مالكلاو



 الب ةيضقلا سع مكح اذكو « نيب دجو انايب دجي مل نإو

 ‘ قافنإ

 هتمأ وأ هتأرما اهنأ ىلع لجألا يف ( انايب دجي مل نإو ) “ نيمضلا هلف نيمضلا هبلع

 (انيم دجو) اوسبح وأ ريمضلا ذخأ .أ وأ اورضحي نأ ىلع اوفلح اوس هد هدبع : هنأ وأ

 . هدمع سل

 ةأرملا بلطت مل نإو ى نايبلا لجأ ىلإ سبحسف ( ةيضقلا سكع مح اذكو )

 هنأ يعدي وأ هتمأ وأ هتأرما اهنأ يع دت . وهو ڵ سبحلا ةمألا وأ دبعلا وأ

 وأ هتأرما تسيل اهنأ فلح نكت مل نإو ى ةنبلا مهيلعف ركنيف رحلا اذهف دبع
 : لاق اك ةنّيبلل لجؤي يذلا لجألا يف هيلع مهف ةقفن الو هدبع سيل هنأ وأ هتمأ

 . ( قافنإ الب )

 ص هتنب يتأت ام ردقب لجأ اهمنميل ةأرما جوزت ىعدا نإ : « رثألا » يفو

 اهنع فقوي الو اهجوز نع فقوت مل اهجوزت يف دحأ جتحاو جوز عم تناك نإف

 نيب "يلخ الإو نيب نإف ى كلذك لجؤيو « اعم اهنع ناعنميف دقعلا "حص نإ الإ
 هنأ اهنيمو اهاضر بلطف اهجوزت لبق بلاطلل دقعلا حص نإف « هتجوزو لجرلا
 فلحو هيلإ اهتدر نإو ى هنم تئرب تفلح نإف « نيميلا اهيلع هلف اهل اجوز سيل
 حاكن توبثل نيمي بلاطلل اهمزلي مل هتيضر نم دقع يف تناك نإ و « هتأرما تناك

 . نيدهاشي الإ الوق لبقي مل لبق نم ل وألابو هب تيضر نإ و ى اهيلع رخآلا

 نمم هتعدا نإ و ى كلذك تلجأ ةندبو ًاقالط اهجوز ىلع ةأرما تعدا نإو

 انونج هتجوز ىلع ىعدا نمو تلجأ عاضرك اهنيب ةمرح وأ ىلومك هحاكن درب
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 اهنييبت نع بيغي ال نأ اثالث اهقالطب نيمي ةأرملا هيف تبلط نإو
 . . . . . . . . > مكاحلا هفلح

 ص اهحاكن لبق اهب ناك هنأ نسببلف اشخن وأ الفع وأ اشحاف اصرب وأ ماذج وأ

 هنآل هردقب لجأ هديس نم ًاريرحت دبع ىعدا نإو “ هيف كشي ال امم ناك نإ الإ
 صصاحمو هترجأ هلف ةنّسبب هاوعد حص نإف“ةرجأب همادختسا نم ال هعمب نم عنمي

 . ةمآلا اذك و ى يقابلا يطعيو ى هتوسك و هتقفنب

 اذك و ص لتجأ هدي يف لامب لجر ىلع اهوحن وأ بئاغ وأ متيل مجتحا نمو
 يف جتحا نإو “ فلت نإ الإ هبحاص ديب ام ىلع ,لاو وأ ,ضاق نم اكح عًدم

 همحر _ بوبحم نبا لاق ى اضيأ لجأ الصأ ىعدا وأ لدعم وأ دهاش حيرجت

 الإو اهب ىتأ نإف ى اموي هل سبح هيلع ةنيبو اقح لجر ىلع ىعدا نم : - لا
 ص هل لجأ ةلداع تناك نإف ى اهنع لئس اهاعدا نإو ى اليفك دجي مل نإ كرت
 . مكحلا ذفنأ الإو

 ركنيو ى اهجوز هنأ يعدت نأ وهو « سكملا يف يأ ى ( هيف تبلط نإو )
 ةدحاو تمدقت نإ نينثا وأ ( اثالث اهقالطب انيمي ةأرملا ) يديس هنأ يعدي وأ

 ناتنثا تمدقت نإ ةدحاو وأ طقفناتَرم اهقالط نمم تناك وأ اهماقم موقي ام وأ

 ةمألاو دبعلا بلط وأ [نئاب اهقالطب وأ ةرم اهقالط نمم تناك وأ « كلذك

 هب تءاج اذإ ( اهنييبت نع بيغي ال نأ ) ايهقتعب نيملا امهديس هنأ نابع"دملا
 هفلح ) هديس هنأ ناسيب دبعلا ءاج وأ اهديس هنأ وأ .2 اهحوز هنأ لجألا ق

 مل نإو ى ماقأو قفنأ رضحو لجألا يف اونيب نإف ى مهلطمي الئل كلذب ( مكاحلا

 لجألا يف رضحي ملو اونيب نإو ىهلا نيبو مهنيب ايف هوملع امب اولمعو اوبهذ اونّسبي

- ٣٣٤ _ 



 فإ لجألا دنع رضحي نأ اهاعدا نإ ثالثلاب اضيأ انيمي هنم اهلو

 فرعو ثالث اهقلط اهجوز نأ ةالوتم تعدا نإو اناب دجي م
 ,اهنع عراب رقب قح انايب دمي م نإ ةمهتب سبح هب نيمسلا ةرثكب

 اثالث اهقالطب هفيلحت اضيأ مكاحللو

 نإو ص اهسفن رمأ ةكلام اهيلع ةعجر ال قلاط وأ ة"رح تجرخو ارح جرخ

 رضحي مل نإ هنأو ط نايب مهل نكي مل ولو مكاحلا دنع لجألا يف رضحي نأ اوبلط

 فنصملا مالك يف هلوخد لمتحيو “ كلذ مهلف قتع وأ تقتع وأ ى كلذك تقلط

 كانيمي هنم اهسفنل دجتو يأ ( انيمي هنم الو ) امدعو اتوبث اهنييبت نع ديري ناب
 وأ ى ةرم ام ةدح ىلع "لقأ وأ ( ثالثلاب اضيأ ) انبي هنم اهسفنل بلطتو وأ
 نأ ىعدا وأهتمأ وأ ع هتجوز اهنأ ( اهاعدا نإ ) اضيأ قتعلاب دبعلل و « قتعلاب

 اهنأ نايبب هيف يتأي نأ هل كاحلا هلجأ يذلا ( لجألا دنع رضحي نأ ) هدبع اذه

 .انيمض هطعي ملو هاوعد دنع ( انايب دجي مل نإ ) هدبع هنأ وأ هتمأ وأ هتأرما

 ( هب نيميلا ةرثكب فرعو اثالث اهقلط اهجوز نأ ةالوتم تعدا نإو )
 هنأ "رقي يأ ( اهنع عفرلاب "رقي ىتح انايب دجي مل نإ ةمهتب سبح ) قالطلاب يأ
 عفرو هتيالو يف ىسوم وبأ كلذ لعف دقو : ءايركز وبأ لاق « اهنع هسفن عفر دق

 ءيجي وأ ى اهنع هسفن عفرب ىقح : لوقي نأ ىلأوآلاو « نجسي هنأ ىأر امل هسفن
 ءاذك هقالط ظافلأ نم نإ : كلذ دعب لوقت نأ لثم « ةمهتلا هنع عفدي ام

 . قالط ريغ ظفللا كلذ نأ نّسبتىف

 لب ى نئاب وأ قالطلا نم آابقاب وأ ( أثدلث اهقالطب هفيلحت اضيأ مكاحللو )
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 يذلا قالطلا هقالطب ينعأ ى نئاب هنأ ركذي ملو 2 ادحاو ولو نئاب ك احلا قالط

 كلذب فلح اذإف ى مكاحلا عم قرتفي ال يأ ( هعم قرتفي ال ) عطقيل هيلع لاحأ

 :ءايرك ز وبأ لاق“مهدنع قارتفا كلذف طقف امهدحأ بهذ وأ امم ايهباهذب اقرتفاف
 هل لخد مث هنع بيغي ال الجر فلح هنأ ورمع يبأ نب للا دبع وبأ كلذ لمعف دقو

 ‘ اهتقرفب مكحف « معن : اولاقف ى هنع تبّيفت دق : خياشملل لاقف “ توناحلا يف

 ةينب يه نيميلاو ى هقراف وأ رخآلا باغ دقف هقراف وأ هبحاص نع باغ امأف

 ء يعدملا ثيدحلا يف فلحتسملا : ليقو “ ثيدحلا يف اك م اجلا وهو فلحتلملا

 : يمصاملا لاق

 فلحتسملا ةين قافو ىلع فرعألا ف تددعت نإ يهو

 نيميو ةمهت نيمي ىلإ تعونت نإو عرشلاب ةبجاولا نيميلا نأ ينعي : ةراتف لاق

 ؛ىتحلل بلاطلا فلحتمملا ةين ىلع اهلك اهنإف“باصنلا لاك نيعو ركنم نيميو ءاضق
 ' ثنح هعم ارضاح ىونو هدنع ءيش ال هنأ ممرغلا فلحف هنيد بلط نف

 ص قح ةقيثو ريغ يف يتلا نيميلا امأو « ةيكلاملا روهمج لوق نع فرعألاب ربعو
 : ليقف قاتع وأ قالط نم للا ريغب تناك نإو « فلاحلا ةين ىلعف هللاب تناك نإف
 ى هتين ىلمف اهب عربت نإ : ليقو ى هل فولحلا ةين ىلع : ليقو “ فلاحلا ةين ىلع

 قرتفي ال وأ بيغي ال نأ فلح اذإ :ليقو ى هل فولحملا ةين ىلعف هنم تبلط نإ و
 ىلع يمم قرقفت ال :لاق نإف ىةبيغلا وأ قارتفإلا هيلإ دنسأ نم باهذ ربتعي امنإف

 ىون نإ الإ فلاحلل ةبيغ وأ آقارتفا هدحو مكاحلا باهذ "دمي الف « اذه
 قرتفت ال وأ بيغت ال : مكاحلا لوق لثمو ى عاتجإلا لاوز قلطم فلحتملا .

_ ٣٣٦ 



 ل احم ولو ثنح هئجلي امب وأ

 ( لاحمب ولو ثنحل هنجلي امب وأ ) “ عضوملا وأ ةبادلا وأ نالف نع وأ يتنع
 . رَصتم وأ

 لحر فلح هنأ اضيأ ورمع يبأ 7 هللا دبع وبأ كح دقو : ءايركز وبأ لاق

 دنع كلذو «سورشب امهو مويلا اذه يف «وداج» نجس ىلإ يفوي نأ كلذلثم ىلع
 ءانمآلا هعبتاو هثنح كلذ يف بلط امنإو “لابجلا يصاون ىلع يهو سمشلا بورغ

 علطي نأ وأ ی برشي الو لكأي ال نأ هفلحي نأ كلذ نمو “ سمشلا تباغ ىقح

 نالفل هلك هلام ب نأ رصتملا نمو ی ليحتسي امم كلذ وحنو اهلصي و ءامسلا ىلإ
 . تاجح ثالث جحي نأ وأ دحسمللل وأ

 دبعلاو ةمألا تعدا اذإ ثنحل هئجلي لاحم وأ رتمتمب مكاحلا هفلحي كلذك و
 . قتعلاب فلحلا ةرثكب فرع دقو ى اهقتعأ هنأ نايلوتملا

 ىتعلاب الو قالطلاب الو هللا دودح نم دحب م احلا فلحم الو :«ناوبدلا » يفو

 مهنمو ى ةدحاو قالطلاب هل متخيلف ناميألا رسكي نأ هنم فاخ نمو ى جحلاب الو

 نأ الك ناميألا يف بصنلا ز"وجحي نم مهنمو ى اثالث قالطلاب هل متخي : لوقي نم
 مهنمو ى نيكاسملل هلامب وأ "ةبقر اذك و اذك ىقتعب وأ ةجح اذك و اذكب هفتلحي

 . يعدملا هملع ىعدا ام رادقمب الإ نيك اسل هلامب هفلح ال : لوقي نم

 وأ مهذؤي ال نأ الو ی سانلا لاومأ قرسي ال نأ ىلع ادحأ كاملا فلحي الو
 ى نكي مل امم كلذ هبشأ امو ى رخلا برشي ال نأ وأ قرطلا مهيلع عطقي ال نأ

 مصاع نبا نإ : ةيكلاملا نم نونحسل ليق . ها كلذ ىلع فلحي : لوقي نم مهنمو
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 < و ّ

 ، هبلط نم عنمي الو ، هبر نم اقتع ىعدا دبع نيبيو

 لجأل هكلم نم هجارخإ نم عنمو هنم ًانيمي دجو هدجي مل نإف

 مك الا

 : زيزعلادبع نب رمع لوق نم : لاق ؟ اذه ذخأ نيأ نمف « قالطلاب فلحي ناك
 مولظملا نع ملاظلا عفد يف كلذو “روجفلا نم اوثدحأ ام ردقب ةيضقأ سانلل ثدحت

 عونمم قالطلاب فلحلا نإف “ اعرش زوجي ال يذلا هجولا يف ال ركملاو ليحلا عفدو

 ةصعملا ىلع ةبوقملاو « قاَسفلا ناميأ نم قاتعلاو قالطلا نأ درو امل هوركم وأ

 باكترا ةجاحلا سيسمل هزاجأ كلذ زيجم لعلو ص زوجي ال كلذو ى اهل ريركت
 . ليق اذك ى نيت“رضملا فخأل

 ( هبلط نم عتمي الو ) هبر ركنأو ( هبر .نم اقتع ىعدا دبع نئيبيو ) .
 هبوره فيخ نإو “إرفسب ولو « نيبي : هلوقب هبلع لولدملا نايبلا بلط نم يا
 كلمي ال انئإب ناك قالطلاب مك احلا فلح اذإ : انموق لاقو ى انييض طميلف رفسب

 نإ اذك و لصفلل هفيلحت نأل نئابلا وني مل ولو اقفتا نإ يه اهدجت الو ى هتمحر
 هنأ مكاحلا ىون نإ الإ « نئاب كلذ لك يف وهف كلذ ىلإ يعادلل هيلع مك احلا اهقلط

 نايبلا يأ ( هدجي مل نإف ) نئاب ريغ هنأ هناسلب قلط اذإ جوزلا وني ملو ‘ نئاب ريغ
 دبع هنأو هقتعأ مل ينإ :فلحي هبر نم يأ ( هنم انيمي دجو ) م احلا لجؤي لجأل
 يذلا لجألا ىلإ يأ ( مكاحلا لجأل ) ام هجوب ( هكلم نم هجارخا نم عنمو )
 نم هجارخإ نم عنمي مل رذع هل نكي ملو نيبي ملو ىضم نإف « نايبلل مكاحلا هلتجأ
 هنإف «لجألل نايبلا همزل نم قح يف رذع نيبتو مك احلا هلجأ لجأ لكو ت هكلم
 . ةدح الب اذكهو ى رخآ هل لجؤيو رذعي
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 ضرأ نم بلح هنأ فرع وأ دىلاتب لجرل ديملا فرع اذإ : « رثألا » يفو

 اذإ ديبملا نم ءالؤه ريغ امأو “ نيب نإ الإ هب لغتشي مل رح" هنأ ىعًداف ةشبحلا

 لجر ينقتعأ : لاق وأ ى ىتمم انأ : لاق نإ اذك و ى هلوق لوقلاف ةيرحلا ىعدا
 وأ ريبدتلا مهلك ءالؤه ىعدا نإو ى هقتعأ هنأ نايب هيلعف هامس نإو « همسي ملو

 ى لفطلا ينبا لام وأ يلام تدسفأ : اهديس لاق نإو ى نايبلا مهيلعف ةبتاكملا
 :لبفو ى اهلوق لوقلاف « لبق : تلاقو ، كتقتعأ امدعب هتحرج وأ ينتحرج وأ

 وأ هيلع ىنجملا لاقو « قتعلا دمب ةرضم تثدحأ وأ تدسفأ : لاق نإو ى هلوق

 نإو ى ديسلا لوق لوقلاف ى لبق : يه تلاق وأ ى لبق : هيلع ةرضملا ةثدحملا

 نإو ى دسلا لوق لوقلاف ‘ دمب : تلاقو « كقتعأ نأ لبق كترقع : لاق

 ةيانج أرقأ نمو ى هلوق لوقلاف ى ركنأف « قالطلا دمب ىنتسسم : ةأرملا تلاق
 هكلم نم هجرخأ وأ هدي يف ةنامأ هنأ ىعداو ةباد وأ دبع وأ نونجم وأ لفط

 ولو ةنيبلا هب تماق وأ ى هب “رقأ ام نمض داسفلا لبق قافأ وأ غلب وأ هقتعأ وأ

 ى كلذ ىلوم ىلع ءيشب عجري الف ةيدعتلاب هدي يف ناك نإف ى هريغل كلذ نأ فرع
 ذخأ اذإ كلذ ىلوم ىلع عجري الو “ عيض نإ الإ هيلع عجر ةنامألاب ناك نإو

 هدي ين نكي مل نإ ةيفخ هبحاص لام نم ذخأيو ص مكحلا يف ءالؤه ةيانج هرارقإب
 مل : لاقو ى كمييضتب فلت وأ ىنج : هبحاص لاق نإو ى عييضت وأ ,دمتب
 ابمب "يلع عجرت الف دَمَتب_ كديب ناك : لاق نإو ى ع دم" كلذ ىلوف عيضأ

 . ءيشلا ىلوم لوق لوقلاف ى ةنامألاب يديب ناك : لاقو “ تمرغ

 نم : لاق ولو ى ضرملاو ةحصلا يف هتمأ وأ هدبع قتعب لجرلا رارقإ زوجيو
 نم دبعلا ماكحأو مهماكحأو اهماكحأو ى تقولا كلذ نم اهدالوأو « اذك تقو

 ةنامأب وأ “ هوحنو بصفب .هريغ دي وأ هدي يف اوناك ءاوس ى رحلا مكح تقولا كلذ

- ٣٣4 - 



 وهف نهرلا نم جرخ اذإو ى هيف قتعلاب هرارقإ حصي الف هنهر ام الإ « اهوحنو

 ى رح وهف هيلإ عجرو "رقأ نإف ص ةراجإلاو رايخلا عيبك قلعت ام اذك و « رح
 نإو ‘ رارحأ مهف هنب دمع قتعأ هنأ قأ نإو > هرارقإ هريغ مزلي الف الإو

 رارقإو رابخإ وأ ةداهش وه ااو ى هرارقإ مهمزلي الف مهوقتعأ هدالوأ نأ "رقأ

 هكيرش بيصن نمضيو « زئاج هقتعأ هكيرش نأ وأ هتيرحب دبعلا يف كيرشلا
 ىتعلاب هيف هرارقإ يضمي دبع ىلع هقاتعإ يضمي نم لكو “ ال : ليقو ى رقي مل يذلا
 تدرف هيلع دهش وأ هدبع ىتعأ انالف نإ : لاق نمو “ حبرلا ناك نإ ضراقملاك
 ادحاو نأ رقأ نإو « آرح جرخ هكلم لخد مث ينم مرح وذ هنأ وأ ى هتداهش

 مهيلعو رارحأ مهف زرفي ال ىقح مهبف فلت وا تام ىتح هنيبي ملف رح يديبع نم
 ةعست دحاو لك ةميق دبعأ ةنثالثو نينب ةثالث كرت نمو “ دحاو ةميق الإ مهتميق
 ؛هفرعي ملو ادحاو قتعأ هنأ رخآلا "رقأو ،اذه قتعأ هابأ نأ مهدحأ "رقأف ريناند

 نارانيدو ى هتميق نم ركنملل ريناتد ةثالث لوآلا ىلعو ى رارحأف ثلاثلا ركنأو

 رقملل اذك و ى ركنملل اهنيب ةتس نيرخآلا نيدبعلا ىلعو ى هفرعي ملو قتعم رقأ نمل

 “رقأ نينبا كرت نمو ‘ هفرعي ال قتعمب "رقأ نمل اهنيب ةعبرأو هنيعو < قتعملا
 ةمأ تناك نإ و ص هتميق فصنب رخآلل ىعسي "رح وهف هدبع قتعأ هابأ نأ امهدحأ

 ثراو رقأ و كيرش اهيف تيملل ناك نإو « رارحأ مهف دالوأ تيملا دعب تدلوف

 . كيرشلا ةصح نمضيو ةًرحف اهقتعأ تملا نأب

 ص ةقتعملا ةمألا يف هلام عيمج كيرشل رقملا نمضي : ليقو : « ناويدلا » يقو
 اهف رخآ قتعأ هنأ رخآلا "رقأو ى هضرم يف اذه قتعأ هابأ نأ ثراو رقأ نإو

 نإو هلك كلذ يف بألاك بالا ريغو ء هبوني امب رقي نمل "لك ىعسي ناةرح
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 ء ةيرح هثراو دنع تعدا نإ هنوملا مادختساب ةمأ ٨ةرتست الو

 اهوع داف اهبر دنع نالوأ تكرتو ابعت ملو تتام نإو

 هدنع ةارتشم تدلو نمو 0 ناأببلا اوفلكو .4 مهقر تبث

 . .. . . . .. . . . [آدالوأ

 اوجرخ : ليقو ءيشب سيلف هدبع نم ادحاو قتعأ انالف نأ نانثا دهش
 . ارارحأ

 نإ ) هتوم ىلإ يأ ( هتومل اهل مادختساب ) دبعلا اهلثمو ( ةمأ ؛قرتست الو )
 ةايح يف اناك نإ كلذب ناتقرتسي اي۔منأ يدنعو ( ةيرح هثراو دنع تعدا

 الو فوخ الو اهيلع ربج ال ى ةيرحلاب ا"رقي نأ نيرداق نيلقاع نيفلاب ثروملا
 الإ ةمأ اهنأ تبثي مل اهنأ لصاأك فنصملا دارأ نإ الإ مهللا ڵ هتركذ ام ريغ نكمي
 ذئنيحف “ ضيبلا وأ دوسلا ءمإلا سنج نم اهنوك و ى مادختسالا درجمب
 اهديس اهبطاخي وأ نالف ةمساب اهتيمست سانلا ف رهش ولف دبعلا اذك و «ةقرتست ال

 . ةمأ اهنإف ركنت الو ةمألا

 دنع ادالوا تكرتو ) ةيرحلا ىأ ( اهعدت ملو ) ةمألا كلت ( تتام نإو )
 مهمعز يف ةرح مهمأ نأل رارحأ مهنأ اوعدا يأ ى ةيرحلا يأ ( اهوعًداف اهبر
 مهنأ وأ ى لايمألا يف مهمعز يف مهقتعأ لجرلا نآل "وأ « قاتعإلاب وأ ةلاصألا

 اهرهاظ لاحي ةرخآلا ىلإ اهعاطقنال (مهتقر تبث) رارحأ مهف هتيرس نم هدالوأ

 . مهل اهبجوي ام ىلع وأ ةيرحلا ىلع ( نايبلا اوفلكو ) قرلا

 لومفم ( ادالوأ ) تدلوب قلعتم ( هدنع ةارتشم ) ةمأ ( تدلو نمو )
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 لحم يف مالسإلاو 0 اهمكح اهلافطأ مكحف امل نايب الو اهتعااف

 ةراهطلاو لالحلاو ةايحلاو روضحلاو ةيلوفطلاو ةيرحلاو س هيف بلغ
 . ٠. . ‘ اهدادضأ نم دعقأ

 قرلا وهو ( اهمكح املافطأ كحف ى امن نايب الو ) ةيرحلا يأ ( اهتعداف ) تدلو
 نإ الإ ارارحأ اوناك الإو لئاسملا كلت يف هنم دالوألا سيلو ى ديبع مهو ةمأ يهف

 الو “دالوأ اهمم دجو لب ةمأ مهمأ تناك نإ ديبع مهف هشارف ىلع اودلوي ملاونلك

 . اهاةرست هنأ ىلع نايب

 هيف رثكألا ناك ناب ( هيف بلغ لحم يف ) ديحوتلا ينمي ( مالسإلاو )
 نم دمقأ ةراهطلاو لالحلاو ةايحلاو روضحلاو ةيلوفطلاو ةيرحلاو ) مالسإلا
 سجنلاو مارحلاو توملاو ةبيغلاو غولبلاو ةيدوبعلاو كرسثلا يهو ( اهدادضأ

 رضاح وهو « غلاب ربغ دلويو “ ةرطفلا ىلع دلوي ناسنإلا نإف ع لصألل باحصتسا
 ناك نيح هنأ يعدي نأ كلذ نمو ى لاقتنالا ثودح الإ ةبيغلاب هفصو حصي ال
 ثدحت ةمرحلاو « [ا.ح ىقبيو ايح دلو ةزوحلاو لايمألا نع جراخ اذك و اذك

 هذه تتبث اذإف لولبم سج ةاقالب ثدحي سجنلاو ى امهوحن و ةقرسلاو بصغلاب
 هنأ اضيأ لصألاو ث ابحصتسم كلصأ تناك هدعب امو كرشلا يه يتلا دادضألا
 رهاظلا يف هل لام مدع درجمب دحأل سالفلاب دهشي ال هنأ الإ لام مدآ ينبل سيل

 امبرو ًاربقف دلوي ناسنإلا نأ ههجوو ى « ناويدلا » يف اك هربتخي وأ هطلاخي مل نإ

 ىنغلاو ص بلاقلا ىلع هيف لمح ام وهو ينفلا لصألا نإ : ليقو ى اينغ دلو
 مصاع نبا هحجرو ى بسكلا بلاغلاو رقفلا وه لصألا نإف ث لصالا

 : لاق ذإ
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 الخ كحلا هبو حصألا ىلع اللا لاح ىلع سانلا لمحيو

 . ىضم يأ

 نم همزل ام لثم « هيلع هل ضوع ال لام ىلع دحأ سبحي ال : « جاهنملا » يفو

 سانلا يف لصألا نآل « ءاذألا نع عنتماو ينغ هنأ ملعي ىتح قادصو ةيدو شرأ
 ءافلاب خلا لح يف مالسإلاف ةخسن يف دجو نإو ى مهيف ثداح ىنفلاو رقفلا
 ص ءارشلاب وه امنإ هذه لبق ةلأسملا يف قرلا توبث نأ عيرفتلا هجوف ى واولاب ال
 ءءارشلا ةحصب الإ ةلأسملا يف تبثي مل امل دمقأ ريغ هنأ نيبتف تبثي مل ءارشلا الولف

 يأ عاقجإلاو عبتلاب اهعم ركذ ام عم تاذلاب ةيرحلاو : هلوق عيرفتلا طحمو
 . ةيرحلا ركذت ال لب « كلذ ممتجي مل كلذ الولو ى لوصأ هذه نأ عمتجاف

 هرفاو هنأ نارخآو لقعلا صقان هنأ نالجر هيلع دهش نم : « رثألا ه يفو
 ى ايل كلذ هرك لقملا حيحص هنأ اندهشأ انالف نأ ادهش نإو “ ىلوأ هتحص ةنيبف

 ةحص يف اندهشا وأ « ناصقن هيف معن ال : نالوقي نكلو ى هتباتك بتاكلل و
 نإ و « ادر هصقات هنأ نارخآ امهدعب دهش مث اهيف دهشأ لاق نإ : لبقو ى هلقع

 :ةداهشلاو . امهدعب كلذ نارخآلا لاق ولو البق اناصقن هيف ملعن الو اتدهشأ : الاق

 لبقت الو ى هلقع ةحص يف الإ نانوكي ال اهريغو اياصولا يف ضيرملا ىلع ةباتكلاو

 نأ ادهش نإو « لودملا الإ لبقي الو ‘نيثراوتملا توم يف ريخأتلاو ميدقتلا ةرهش
 هب كح اذإف “ هتومب كحي مل ام ىلوأ ةايحلاف ماقم يف يح هنأ نارخآو تام انالف

 قيرط يف تام نإ : ليقو « ىلوأ نايملاف “ نيوع" نإ الإ « ادر هتابحي ادهش مش

 يف زوجي هنإف هرمأ يف نيقيلاب الإ مهتي ال دحاو الإ هعم سيلو عبس هلكأ وأ
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 رثكأو ايهنم لدع ادهش مث تجوزتو هتأرما تدتعاف هتوم ادهش نإو “ نانايطالا

 :ليقو “هثرت اهنإف تام لايل رشع راس اهف اهيلإ لبقأ هنكلوتمي م هنأ ىضرأو

 نإ الإ “ ترثك ولو هتايح ةنيب لبقت الف تجوزتو ةلداع ةنيبب هتوم ؟حص اذإ
 دلولا ةداهش تزاجو « افلتأ ام امرغو ريخآلا نييو اهنيب قرفيف نوع وأ مدق

 . ملعأ هللاو ى عفنلا هرجل ثرإلا يف ال هبأ تومب
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 باب

 :لاقو مكاح دنع امهدحاجب نيرانيد ضرقم كسمتسا نإ

 اذكهيلع يل نأب بجيف ؟ هلبق يعدت ام : هل لاق اذه نم يقح ينطعأ

 ص ؟ يعدي ايف لوقت ام : هيلع ىعدملل لوقيف « هنم هينطعاف اضرق اذكو

 هادأتسا "رقأ نإف

 باب

 تدلاماعملا ف ىوعدلا ق

 ريغ وأ رثكأ وأ لقأ وأ ( نيرانيد ) ءارلا رسكب ( ضرقم كسمتسا نا )
 اذكو اذكب رتشمب عئاب كسمتسا وأ ث ايهريغ دحاج وأ ( امهدحاج ) ريناندلا

 ؛اذه نم يقح ينطعأ : لاقو ‘مكاح دنع ) تايدمتلاو تالماعملا نم كلذ وحنو

 ى هتهج يأ ى ءابلا حتفو فاقلا رسكب ؟( هلبق يعدت ام : هل ) ك احلا ( لاق

 حتفب _ اضرقم يأ ( اضرق ) هنوك لاح ( اذكو اذك هيلع يل ناب بجيف )
 ىعدملل لوقيف ى هنم هينطعاف )كلذ ربغ وأ اذك عيبب اذك و اذك وأ “ ءارلا

 كاجلا هبلط يأ ( هاداتسا "رقأ نإف ) ؟ كبلع ( يعدي اميف لوقت ام : هيلع
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 ربجأ باوجلا نم عنتما نإو 4 ءادال نجس هدعب طعي مل نإو

 هبلع

 نكي مل نإ ( نجس ) رارقإلا دمب يأ ( هدعب طعي مل نإو ) يعدملل هيدؤي نأ
 نيبت نإ الإ ءادألا ىلإ يأ ( ءادأل ) لاق اك ءادآلا الإ هنجسل ةدح الو ، ةرسع اذ
 هنإف نجسلا دعب ةرسلا هل تثدح وأ ى نجسلا نم جرحي هنإف ةرسع وذ هنأ

 يأ ( هيلع ربجأ ) باوجلا در هيف بجي ايف ( باوجلا نم عنتما نإو ) جرخم

 وأ هبرضب مكاحلا هرمأ نمم وأ هناوعأ نم وأ مك احلا نم برضلاب ولو باوجلا ىلع
 هيلع عبطي الو ى انروهمج دنع هيلع كحي الو « اهب وأ نجسلاب وأ هب هيلإ راشأ

 ى رم دقو ى ةيكلاملل افالخ « عدتربل هب عافتنالا نم هل اعنم هيلع هلام "زعأ
 ىلع ربجي' هنإ : ةيكلاملا تلاقو ، نكي مل وأ يعدملل نايب ناك كلذ يف ءاوسو

 ى نيمي الو نايب الب يعدملل مك الا ىضق بجي مل نإف “ نجسلاو برضلاب باوجلا
 هذه يتأتو > غبصإ لاق هبو مهدنع راتخلا وهو نيميلا دعي هل يضقي : لسىقو

 : يمصاملا لاق ى ةدايز عم « ناويدلا » يف لاوقألا

 ارابجإ هفلك همصخل اراكنإو ارارقإ ىبأ نمو

 ىضترا اذو اهب وأ نيمي نود ىضق بلاطلف ىدامت نإف

 كلذ وحن وأ ال الو معن لوقأ ال : لاق وأ ى ركنأ الو رقأ ال : لاق ءاوسو

 قيرط ىلع هلوقك راكنإلا مهفأ ولو ع راكنإلا وأ رارقإلا يف احيرص سيل ام
 كل قحال : لاق نإو ‘ تكس وأ ؟ "يلع اذك كلأ : يراكنإلا ماهفتسالا

 « ركني وأ رقي ىقح كلذب هنم عنقي ال هنأ : كلام نع مساقلا نيا نعف “ يدنع

 ةنيب هل عمست الو مكحلا هيلع ذفنأ هتجح نم هغارف دعب مكحلا سلجم نم رف نإو
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 لبقتو ںهل لاهمإلاو م"ولتلا دعي نكل اضيأ هيلع ذفنأ هغارف لبق رق نإو ى دمب
 : يمصاملا لاق ى دمب هتنيب

 ججحلا مامتإ لبق رارفلا جهن جهتناو ماصخلا يف دلأ نمو
 مصتخي هب ام لكل امطق كحلا هيلع مكحلا دفني

 رهظ اذإ هتجح مطقنت مل رقتسا نإ امل فوتسم ريغو

 يضقي نم هل مولت دمب يضم هيلع كلا امنإو

 ىعدملا هبيجيل مكاحلا ىلإ يعدملا هلسرأ اذإ باتكلا باوج ةدر هيلع بجيو

 باتكلاو ى '١»؛ بجاو باتكلا باوج در ه: قلع هلوق مومع يف هلوخدل هبلع
 نوكل ى فيقوتلاب نيقثوملا دنع ىمسي هنع بيجي نأ همصخ يعدملا بلطي يذلا
 يدي نيب هنع باوجلاب هبلطيو بولطملا هملع فقوي هبتاك ىلع هالمأ يذلا بلاطلا
 ٠ : يمصاعلا لاق ى لاقملاب آضيأ ىمسيو “ يضاقلا

 يعد ًافىقوت باوجلا همصخ نم يعدملا هملع يضتقي بتكلاو

 امو « لمأتلل رهظو لهس ايف نيحلا يف باوجلا ىلع ربجي امنإو « يتس يأ
 لجأ ىلإ باوجلا نع رخأتي نأ هل كاجلا زاجأ هيف لمأتلا بعصو هلوصف ترثك

 يعدملا هملط نإو > هملع ىعدلل باتكلا يطعيو كلذ بتكيو > هرظن بسح

 : يمصاملا لاق ك هدربو هرظنب هطمىلف

 بحي رابجإلاب نيحلا يف هيلع بجي مل نإ انيب نوكي امو
 لجالا برضو هخسن مكحلاف . لمأتلل رقتفا ام لكو

 . يقهيبلا ءاور )١(
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 هلجأ ةافاومب هنم نبمض وأ نيم هلو 4 لمجأتب يعدملا نيب دحج نإو

 ليح دجي مل نإو ، رم اك بلاطلل ال مكاحلل ليحلا يضرو هبلط نإ

 هدجي مل نإو ث ءادألا ىلع ربجأ هاوعد وحن ىلع نيب نإف ، سبح

 دعب هيلع ىعدملا فلك انيمي بلطو

 لجأل (ليجاتب يعدملا نيب ) يعدملا ءاعدا ام هيلع ىعدملا ( دحج ناو )
 ( نيمي ) هيلع ىعدملا ىلع يعدملل يأ ( هلو ) “ هرظن بسحب مكاحلا هلتجؤب
 يف بيغي ال يأ ى ( هلجأ ةافاومب ) هجولا ةنامض ( هنم نيمض وأ ) هلجأ ةافوم

 هبلط نإ ) ةنبلا ترضح اذإ لجألا يف ةبيغ دعب رضحي نأ وأ ى لجألا تقو
 :هيلع ىعدملا هب يتأي نيمض لك يف يعدملا لوقي دق هنآل ع ( مكاحلل ليحلا يضرو
 5ليمح ىطعأ اذإف “يعدملا ( بلاطلل ال ) هربخ مكاحللو “أدتبم يضرو ى هلبقأ ال

 ، ةلمحلا يف عويبلا يف ( ًرم اك ) يعدملا هلبقي مل ولو ى ليملا وهف مكاحلا هيضرف
 ركذو ى نيدلا برب لغتشي ال ءاضترا نإ مكاحلل هجولا ليمح يفو : لاق ذإ
 ةدحاو نيمي نم مكاحلل رهظي ام بسحي اضيأ نيميلاو لاملا نيمغ يف نيلوق
 . ناميأ و نينىميو

 يتأي نأ نم هيلع ىعدملا يصاعتل انيمض يعدملا دجي مل ( ليمح دجي مل نإو )
 نيمضب يتأي نأل نعذأ دقو ى هنع نمضي نم هيلع ىعدملا دوجو مدمل وأ نيمضب
 ص نايبلل مكاحلا هلئجأ يذلا لجآلا يف هيلع ىعدملا ( صبح ) هدجي ملو فلكتف
 تداز امبر هنأل « وحن ه ظفل داز ( ءاوغد وحن ىلع ) يعدملا ( نيب نإف )

 ىلع ربجأ ) ىوعدلا ديدجت ىلإ جاتحي ال ثيحب تصقن وأ هاوعد ىلع هتنيب
 دعب هيلع ىعدملا فتلك انيمي بلطو ) ى نايبلا يأ ى ( هدجي مل نإو ى ءادألا
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 . . . . فحصم هنايتإب نيميلل هناعذإو هفالحتسا

 نوكيف ى هيلع ىعدملل ءاهلاو « فلحلا هنم يعدملا بلط دعب يأ ى ( هفالحتسا
 ى لعافلل هتفاضإ نم نوكيف ص يعدملل وأ « هلوعفم ىلإ ردصملا ةفاضإ نم كلذ
 ىعدملل « واولا ه هذه نإف «( نيميلل هناعذإو ) :هلوق هبسانيو “لوآلا رهاظلاو

 ىلإ باتكلا ةحتاف نم لماك ( فحصمب ) فلك ب قلعتم ( هنايتإب ) هبلع
 يعدملل قح نيميلا نأل هيلع ىعدملا هب يتأي امنإو “سانلا آبرب ذوعأ لق :رخآ

 هتامدقمو هتنؤمب فلكي يذلا وهف٤قحلاهبلع بجو وهو“هيلع ىعدملا ىلع بجاو
 ٠ هتمذ ءىربيىل

 ىلع هعاقيإ دارأ ررض نيميلا نآل ع فحصملاب نايتإلا يعدملا فلكي : ليقو

 ص هيلع ىعدملا نود كلذ يف ىمسي يذلا وهف ى هب هنم ماقتنالاو هيلع ىعدملا

 رصتقاو ‘ ىصع وأ ىسوم نم هب صتقي امب يتأي يذلا وه هنإف ى صاصقلا ديرمك
 ؟ كل هفلحنأ : كاجلا لاق ص هفثلح : يعدملا لاق اذإ اذه ىلع ءايركز وبأ

 رضحي ذئنيحف ى ممن : لوقيف ؟ فلحتأ : هيلع ىعدملل لوقي مث ي معن : لوقيف
 ركذو ى نيلوقلا ىلع هب تئإ : يعدملل وأ هبلع ىعدملل لوقي وأ « فحصملا
 هيلع رصتقاو ى لوآلا رابتخا مهترابع رهاظو ى « ناويدلا » باحصأ نيلوقلا

 . فنصلا

 هملع بجو نمس هب فلحي فحصم همم نوكب نأ مكاحلل يغبني : اولاقو

 لماحلاو نيمألا الإ فحصملاب نيميلا هيلع بجو نم مكاحلا فلحي امنإو « نيميلا
 ى نآرقلا اهيف نكي مل اذإ رتفدلاب الو حوللاب كاجلا فلحي الو « سومافلابف

 نم مهنمو “ نوك رسلاو نودحوملا اذه يق ءاوسو ى هللا باتك ريغب فلحي الو

 سوملاو ى ليجنإلا برب ىراصنلا فلحيو ى ةاروتلا برب دوهيلا فلحي : لوقي
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 فلحلاب قطنيو هللا مساب فلحلا "نأ ررق نأ دمب ؛ يمصاملا لاق ي رانلا برب

 : هصن ام فلاحلا

 ديدشتلل ةاروتلا لزنم دوهيلل ديزي مهضعبو

 ليجنإلا لزنم ىراصنلا ىلع ليقثتلل هيف ديزي اك

 رم ام ضعب لاق ك «كلام» نع ةدايزلا تيورو > كلذ دا ز ال نأ روهشملاو

 نوديزي ال رانلا وأ ليجنإلا وأ ةاروتلا "بر ىلع راصتقالا نم ٠ ناويدلا ه نع

 يف هاركإ ال » “هنيد نم جورخلا ناسنإلا فلكي ال هنأل وه الإ هلإ ال يذلا هللاو
 نبالا نم جرخأ نأ يلع سبل : لوقيو كاذه لبقي ال نمم رافكلا نمو ؟ نيدلا

 حيسملاو ريزعب اهوضقن لب ى هللا الإ هلإ ال ةملك نوصلخي ال مهنأل هيف انأ يذلا
 جارختسا لب ناميإلا ىلع اهارك إ كلذ سيل هنأب ثحبيو « كلذ ريغو رانلاو

 دوهملا نم هنم ددّللا هل رهظ نم فلحي سلدنألا ةاضق ضعب ناكو « قحلل

 ناكو ى كلذب قحلل نونعذيف كلذب رمأيو ةلجلجلاب دوهيلا اهيمست يتلا ةاروتلاب
 ءادش لآ توؤابصأ توؤابصأ يانضأ يانضأ : لوقي نأب دوهيلا فلحي ضمب

 ى ريزنخلا مدو ةضاحتسإلا مدب ةاروتلا حسمتو ى ءاخلصأ ءاخلصأ ءادش لآ

 ليللا أربت اك ىموم نيد نم أربتو سدقملا تيبل مهرد فلأ كلام نم كيلعو

 . راهنلا نم

 فحصلاب يتأي نأ هيلع ىعدملا فلكيلف مكاحلا دنع فحصملا نكي مل نإو

 « هقح ذخأيل يعدملا هفلكي امنإ : لوقي نم مهنمو > يعدللل هقخ يطعيو

 نم فلحيل فحصملا ذخأي نأ دارأ اذإ ةراهطلا ىلع نوكي نأ مكاحلل يغبني

 . نيميلا هيلع بجو
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 ةيآلا ليوف ىلإ روطلا لوأ أرقيو ذيعتسيو مكاحلا هنم هذخأيو
 فلعتأ : هيلع ىعدمللو ‘ معنيف ؟ كل هفلحنأ : يعدملل لوقي مش

 راضلا وه الإ هلإال يذلا هللاب فلحتأ : هل لوقيف ‘ معنيف ؟ هل

 ام كنع ليزي نأو نيرفاكلا نم مقتنملا نيماسملا ىلع ناملا عفانلا

 . . ى كفلخ نمو كيدي نيب نم ةكربلا عزنيو كيلإ هب نسحأ

 مكاحلا هنم هذخاي ) هنإف فحصملاب يعدملا وأ هيلع ىعدملا ىتأ اذإ ( و )
 هللاب ذوعأ : لوقي نيعادتملا دحأ نم هذخأ وأ مكاحلا هب يتأ ءاوس ( ذيعتسيو
 نمحرلا نيملاملا بر هلل دمحلا محرلا نمحرلا هللا مسب أرقيو « ميجرلا ناطيشلا نم

 نمحرلا هللا مسب : ( روطلا لوأ ارقيو ) - باتكلا ةحتاف رخآ ىلإ - محرلا
 ى نيبذكملا ىلإ يأ ى ( ةيآلا .. ليوف ىلإ ) روطسم باتك و روطلاو 4 محرلا

 لوقي مث ) ص نوفصت ام ىلع ناعتسملا نمحرلا انبرو « قحلاب مكحا "بر : لوقيو
 : هيلع ىعدملل ) لوقي ( و ) “ معن : لوقي ( معنيف ؟ كل هفّاحنأ : يعدهل

 ةفص ( راضلا وه الإ هلإ ال يذلا هلناب فلحتأ : هل لوقيف ى معنيف ؟ هل فلحأ
 ى مذلا وأ انه اك حدملا تعنب يبغلا ريمضلا تمن زاوجب يئاسكلا لوق ىلع ريمضلل
 هنأ اراض هنوك ىنعمو ى راضلا وه الإ يأ فوذحم ربخ هنإ : لوقي كلذ عنامو
 اهردقم عفانملا قلاخ ( عفانلا ) هيلع اهر"دقيو قلخلا هركي يلا ءايشألا قلاخ

 مقتنملا ) مهمالسإل ةرخآلاو ايندلا معنب ( نيمامملا ىلع ) معنملا ( "ناملا ) قلخلل

 نأ ) ب ( و ) يكرشلاو يقافنلا مهرفكل ةرخآلاو ايندلا مّقنب ( نيرفاكلا نم
 نم ةكربلا عزنيو ) نمأو ندب ةئحصو لام نم ( كيلإ هب نسحأ ام كنع ليزي

 وأ كرمع نم ىضم ام ( كفلخ نمو ) “ كرمع نم لبقتسا امم يأ ث ( كيدي نيب
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 كلبق هيعدي ام اذهل ام فحصملا اذه يف هب كرذنأ امب كبيصي نأو

 فمملا عفريف ، معنيف ، تفلح : اضيأ هل لوقيف ، اذكو اذك نم

 معني ىتح هسبح لكن نإف ، هلّبقيف ههجول

 اذم يف هب كرذنأ امب كبيصي نأو ) “ ةرخآلا هفلخو ايندلا هيدي نيب نم

 هيعدي ام اذهل ام) لطابلاب سانلا لام لكأو بذكلا ىلع ديعولا نم (فحسملا
 (لوقيف ى اذك و اذك نم ) كبنج يف يأ - ءابلا حتفو فاقلا رسكب _ ( كلَجق
 مكاحلا ( عفريف « معنيف ؟ تفلح ) أ : ( اضيأ ) هيلع ىعدملل يأ ى (هل) مكاحلا

 امل مازتلاو اميظعت ( هلبقيف ) ى هيلع ىعدملا هجول يأ ى ( ههجول فحسملا )
 ههجو ىلإ هعفرب نيحو معن هل لوقي نيح ههجو نوكيو ى هيلع ىعدملا كلذ هيف
 ظافلأ نم ءيشب ملكتي ال فلاحلا "نأ كل ناب دقو ى روطلا ةروس يف باتكلا يف

 اذإ اهمزتليو اهينامب معني هنأ ريغ « فلحلا نم ةقيرطلا هنم ىلع نيميلا
 عضول ال آعومجب فحصملل ليبقتلاو ى فنصملا لاق اك كاجلا اهركذ

 . هنم صوصخ

 نعذيو اهب ( معني' ىتح ) مكاحلا كلذ ( هممبح ) نيميلا نع ( لكن نإف )
 ى لفطلا هنبا قح وأ هقح ىلع مكاحلا فلحي الو : « ناويدلا » يف اولاق ى اهيلإ

 فلح نإو ى هدي يف ام "لك ىلع الو ى بيصن هيف هل ناك قح وأ « هدبع ىقح وأ

 ؛همصخ فلحي نأ نيمصخلا نم نيميلا هل بجو نم مكاحلا رمأي الو«زاج كلذ ىلع
 ص كاحلا رمأ ريغب هفلح نإ كلذك و ى هقح ذخأ دقف هفئلحو كلذب رمأ نإف

 ملو هسفنب فلح نإو ص هسفنب فلحي نأ نيميلا هيلع بجو نم رمأي ال كلذك و
 تفلح : مكاحلا هل لاق نإو « ءيش كلذ يف سيلف مكاحلا الو قحلا بحاص هفلحي
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 رضحي مل نإ كلذك و « نيمي كلذ يف سيلف ى هحتفي ملو « فحصملا اذه يف امب

 الف فللا ىلع هتحت اوزاجف حامرلا ىلع فحصملا اوعفر وأ ‘ هب فلحو فحصملا

 هيلع ىعدملا ىلع نيميلا بجو اذإو ى ناميأ هلك كلذ نإ : ليقو ى كلذ يف نيم

 ىقح هسبحي : لوقي نم مهنمو ى نيميلا ىلع هربجي مكاحلا "نإف « فلحي نأ ىباف
 ابب هيلع مكحي مكاحلا "نإف نيميلا نع لكن اذإ : لوقي نم مهنمو « "رقي وأ فلحي
 سفنألاو لاومألا يف ةيدمتلا امأ و ءةيدمتلا ريغ نم لاومألا يف يعدملا هبلع ىعدا
 نع هلوكنب هيلع مكحي الف « كلذ هبشأ امو وفعلاو قالطلاو حاكنلا نم كلذ ريغو

 هلك اذهب هيلع مكحي" : ليقو ى فلحي "وأ آرقي ىتح سبحي" نكلو “ كلذ يف نيميلا
 . هلك اذه يف هسفن ىلع رارقإلا ةلزنمب نيميلا نع هلوكن نوكف

 ى هني رتفكيو مرفغيلف بات مث فحصملاب فلحف هيلع ام لجر دحج اذإو

 نايسن نأ ىلع ءانب باتف : مهلوقو ؛ ها باتف ركذ مث فلحف يسن نإ كلذك و
 ى كلذ هعفني الف نيميلا هفلح نم هل عزن نإو : اولاق ى همف رذمي ال دابعلا قوقح

 نم : ليق هنآل ى اتقحم ناك ولو فحصملاب فلحي نأ لجرلل ىفني الو : اولاقو

 . ها نبللا نم ءانإلا يف ىقبي ام هنم ىقبي اقداص ناك ولو هب فلح

 ريغ ىلع كلذ لاتشال نآرقلاب الو فحصملاب فلحي ال هنأ يدنع يذلاو

 ء هتافصو هئامسأو هلا مساب فلحي لب “ هللا ريغب فلحلا نع يهن دقو « هلا مسا

 هللاو هللا ءايربك و ص هللا لالجو ى رابجلاو ى مقتنملاو « رهاقلاو « هللاو : لثم

 ؛مكاحلا رظن بسحب كلذ وحنو ى مقتنملا باقعلا ديدشلا زيزملا وه الإ هلإ ال يذلا

 كلتب ظّفلتيو ى ةرم ام خلإ .. مفانلا راضلا وه الإ هلإ ال يذلا هللاو : لثمو
 . هيلع ىعدملا ظافلألا
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 هلإ ال يذلا هللاو لق : مكاحلا هل لوقيو ى ركنملا نوفلحي نامع" لهأ ناكو

 لب اق “ باتكلا لزنمو ‘ باحسلا ءىشنم ميحرلا نمحرلا ردتقملا زيزعلا وه الإ
 رّمدمو ةربابجلا مصاق « رامعألا رتبو راثلا يحام ى باقعلا ديدش بوتلا

 ى ردتقم زيزع ذخأ ابذاك همساب فلح نم. ذخأي يذلا ى ةرساكأآلاو ةنعارفلا

 كلذ يف اثناح تنك نإو ى كلذ وحن وأ امهرد اذك و اذك لجرلا اذهل ةلع ام

 طخ نم الوقنم تدجو ث ةرخآلا باذعو ايذدلا لاكنب نيثناحلا نم هللا مقتني
 روكذملا هنباو « جاهنملا ه بحاص ينايصلا ديمس نب سيمخ خيشلا نبا لضافلا

 هذه بتكو امايأ اهيف دعقو « ةبرج » ىلإ ءاج « ديعس نب سيمخ نب رصان همسإ
 . ةلأملا

 وأ امئاق وأ ادعاق نيميلا بحاص قفتا ام ثبح وأ كاجلا دنع فلحيو

 و۔ه اذه ص رثك ايف الو لق ايف نامز الو « هوحنو دجس طرشي الو ى ائكت

 هيف هيلع ىضق عضوم يف فلحيو : لاق ى ةفينح يبأ بهذم اضيأ وهو ى بهذملا
 الو ربنملا ركذي ملو ‘ « رَكنأ نمت ىلع نيميلاو يعدملا ىلع ةنيبلا : للع هلوقل
 عماجلا دجسملا يف ادعاصف رانيد عبر يف البقتسم امئاق هللاب فلحي :ليقو “عماجلا

 جرختو ى لابقتسا طرش الب امئاق فلحي : ليقو “ ربنملا ىلع : ليقو © هربنم دنع

 « ناك ثبح هيلع فلحيف رانيد عبر نود ام امأو “نأش هل ابف ايل ةأرملا هيلإ

 : يمصاملا لاق « كرشملاو دحوملا ءاوس و

 اضقلا ناميأ عماجلا دجسملا يف ىضتقت ' ىلاف رانيد عبر يف

 جربت نم ريغ اليل هيلإ جرخت هيفف لاب هل امو
 نيميلا هدنع تّقحتس نم ن وكب لبقتم اماق و
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 : لاق نأ ىلإ

 فلحلا نوكي هللابو هيف فلحي ناك ثيح لقي نممو

 ؛ماظعلا دجاسملا نم هوحن و هيف ةعامجلا يلصت يذلا عماجلا :دجسااب دارملاو .

 : ةيرهاظلا لاقو “ رثكأف ةاكزلا باصن يف الإ ربنملا دنع فلحي ال : يمفاشلا لاق

 ريغ يف فلحلاب قحلا بحاص يضر نإ و « ريثكلاو ليلقلا يف ربنملا دنع فلحي
 فلحلا عضول تجرخ اراهن جرخي نمم ةأرملا تناك نإو زاج ةروكذملا عضاوملا

 قوقحلا مكحو ى رثكاف هعبر يف : ليقو ص رانيد عبر نم رثكأ يف ةأرملا جرختو
 الو كلذ نود ايف لابقتسالا طرتشي الو « ادعاصف رانيدلا عبر مكح ةيندبلا

 : كلام لاقو ى رشك ايف الو ى “لق ابف بجي ال لابقتسالا : ليقو ى مابقلا

 تناك نإ و“ًادعاصف رانيد عبر يف الإ هقلع يبنلا ربنم دنع فلحي الو ىامئاق فلحي
 ىبأ نمو “ًادعاصف ادحاو الجر اهراد يف اهفئلحي نم اهل ؟ املا ثعب جرخت ال نمم

 ص نيميلا نع لوكن وهف “ يناكم يف فلحأ : لاقو فلحلا عضوم ىلإ جورخلا نم
 ضعب لاق “ نيميلا نع لك انلاك وهف ربنملا دنع فلحي نأ ىبأ نمم : كلام نعو

 نامللاو ءامدلا لثمك رمآلا مظع نإو ى قلع يبالا ربنم دنع ينعي : نييسلدنألا
 هرضحي رصع تقو يف فلحيف ى ناكملا عم نامزلاب ظيلغتلا ديز ميظملا لاملاو

 : يمصاملا لاق ى ةالصلل دجسملا يف سانلا

 نامزلاو تقولا يرحت هف نرامللا و مدلا لشمك امو
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 سوماغلاب نإو حصو

 يف عماجلا دجسملا ىلإ نوفلحي : ليقو ط مه ثيح اوفلح مهل عماج ال نمو
 تيب يف سوجملاو ‘ مهعَبب_ يف ىراصنلاو مهسئانك يف دوهيلا فلحت و ‘ بيرغلا
 ةفىلخلاك “ رشاب اهف الإ اتدنع دحأ نع دحأ فلحي الو « نومظعي ثيح مهران

 ءارشو عيبك هيف رشاب ابفو < هيف رشاب هنأ ىعدا اهف هنع فلختملا ىلع فلحي

 اذإ الإ بولطملا نم لمك ولا لبقي ال ةيكلاملا نم نونحس ناكو ى ماطعإ و ضبقو

 نم هلبقي كلام سيلأ : هل ليقف “ بلاطلا نم هلبقيو ى ةأرما وأ اضيرم ناك
 ةيضقأ سانلل ثدحتت : ريزملا دبع نب رمع لاق دق : لاقف ؟ بولطملاو بلاطلا

 بلطي نأ لصألا نأ ىلإ اتيم بلطو : هلوقب راشأو ى اوثدحأ ام بسح
 يعدملا بلطي مل نإو « ناويدلا » يفف ى 1 احلا نم ةراشإ الب هدحو نيملا يعدملا

 . هنذإب الإ مك احلا هل هفلحي الف هيلع ىعدملا نيمي

 اهنأل كلذب تيمس" ( سومافلا ) نيميلا ( ب نإو ) فيلحتلا ( حصو )
 ؛ قورافك لوعاف نزوو ى ابونذ "رجت نأب ى مثإلاو رانلا يف اهبحاص سمفت

 رانيد عبر يف سوماغلاب فلحي امنإو « لاعفو لوعف نم ةغلابم دشأ سوماغو

 ريثكلاو ليلقلا يف اهب فلحي : ليقو ى اهب هريغو ىلوتملا فيلحت زوجيو « ادعاصف
 "ىلع : لوقب نأ سومافلا نأ رهاظلاو « رانلا ثروي سانلا لاومأ نم ليلقلا نأل
 . . سوماقلا نيمسلا

 بجو نم عيمج سومافلا نيميلاب فلحي نأ مكاحلل زوجيو : « ناويدلا » يفو

 ى فحصملاب الإ يمصخ فلحت ال : لاق اذإ يعدملا لوقب لغتشي الو « نيميلا هبلع
 ةبابسلاو ىطسولا هعبصإ كسمي هنإف سومافلاب لجر فتلحي نأ مكاحلا دارأ نإو
 ملاع وه الإ هلإ ال يذلا هللاب تفلح : هل لوقيو ىنميلا مكاحلا ديب ىنميلا هدي نم
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 طيحملا ' بلاغلا بلاطلا ى عفانلا راضلا ث محرلا نمحرلا ى ةداهشلاو بيغلا

 دجسملا بر ى نالعإلاو رسلا ملاع “ نآرقلا لزنم “ ثراولا ثعابلا « كردملا

 هيعدي امم اذك و اذك لجرلا اذهل كيلع ام مادقألا و يصاونلاب ذخآلاو ى مارحلا
 كملع لجرلا اذهل ام هللاب هفلحف 1 احلا ىفتكا نإو « كلذب هل معيف ي

 نيميلا نرإ .: ليقو ى زئاج كلذف ركنملا معنأف « كيلع هيعدي امم اذك و 7

 . عقالب رايدلا ُرَذتَ¡ سوماغلا

 ء _راثيدح ناذه : تلق “ سومافلا نيمي ةبوقع تابوقعلا دشأ نإ : ليقو

 ةبذاكلا نيمسلا : لقو > همطقب ناسنإ قح ف ةبذاكلا نيمىلا اهيف سومغلاو

 . سومافلا ظافلأب فلحلا صوصخ دارملا سدلف لاح لك ىلعو ى اقلطم

 اذ تناك نإ الإ اهدي رشابي الف سومافلاب ةأرما فلحي نأ كاجلا دارأ اذإو

 سومافلاب هفلحي نأ دارأ اذإ نيكرشملا نم هريغ وأ يأ يدوهيلا امأو ى هنم مرحم

 ذخأ دقف هلاب همصخ مصخلا فلح نإو ى هفلحي مث هئادر فرطب ذخأي هنإف

 فلحي الو “سوماغفلاب الو يأ “ كلذ دمب فحصملاب نيميلا هيلع كردي الو “ هقح

 . صقني الو ديزب ال ىعدا ام ىلع الإ ركنملا مك احلا

 فلحي ال هنأل ىمعألا ىلع نيمي ال : ليقو ، ريصبلاك نيميلاو كحلا يف ىمعألاو

 ى ريتخاو ى هل هفلحي نم رضحي ىقح ال : ليقو ‘ همصخ هل فلحيو هرصبي ال نمل

 ينعأ ، هيلع ح همصخ فيلحت نآل هل فلحي" الو فلحي ال نكل ص يبصلا اذك و
 رخأ هيلع قحلا ناك اذإو “ هل لب يصلا ىلع كحي الوس هل كح ال يبصلا ىلع
 ىوعد كا حلا عمسي امنإو ى كلذ ريغ لمتحي مل اذإ هيلع مكحي : لبقو ى غولبلل
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 نيميلا نم هعزني الو ، لع يعدي ةرضم نيمي : لاق نإ هب لغش الو

 راتخملا ىلع هتمزل نإ

 فلختسا نكي مل نإو ى هيبأ راضحإب رمؤيو “هيف مصاحي ام لقعي ناك نإ يصلا

 . هريغ فيلحتلا يف هيبأ لمف هيلعو هل يضميو ى هل

 الإ يصوب متي ىلع الو 4 هبأ ي ] رب يبص ىلع مكحلا زوجي ال : « رثآلا » يفو

 نوكي ال هنأل ع هسكع ال هدلول اقح هيلإ بلاطي نم بآلا فلحي امنإو « ةنيبب
 ةنيب يعدملل حصت مل نإف ى هيلع نكت مل نيميلا هيلإ دروي هنأل « هل الو بآلا ىلع
 ىلع دلولل نيمي ال نأ راتحلاو « قحلا بجوم ىلع هيلع نيميلا هل تناك هدلو لام ىف

 نايب هل نكي مل اذإو ‘ هسكمك هيلع همآلو هسكمك هيلع هل : ليقو ى هدلاو
 نإو “ ايهيأرب افلح دقف افلح نإف ى نيميلا هيلإ ا"درب وأ افلحي نأ ك احلا اهريخ

 اهسبح ءافلح وأ افلحي نأ اهرك نإو « هقح ىلإ هلصوأ فلحو نيميلا هيلإ ادر
 . ك احلا ينعأ « هايإ اهنابيصع ىلع م احلا

 زوجيو ‘ طرشلا ىلع ةزمحلا رسكب ( لاق نإ ) ركذملاب يأ ( هب لغش الو )
 (ةوضم نيمي) : هلوقب هب لفش الو يأ ص لاتشا لدب هب ءاه نم لادبإلا ىلع حتفلا
 يقلا نيميلا ةرضملا نيم ىنعمو ( "يلع ىعدي ) : هلوقل ةيلوعفملا ىلع نيمي بصنب
 :« ناويدلا ه يفف ى هبعتي وأ هلغشي وأ اهب هني وأ هبحاص ظيفيل مصخلا اهدصقي
 هيلع ىعدملا فلحي نأ دارأ امنإ هنأ يعدملا ءانمألا مهتي نأ وه ةرضملا نيمي

 نا نيميلا نم ) مكاح ( هعزتي الو ) ى ةرذملا هنيمي داراف هيلع هل سيل ام ىلع
 ( راتخا ىلع ) هيف كلذ هريغ لوقب الو “ ةرضملا نيمي يعدي وه : هلوقب ( هتمزل
 كرتي الو ص 2 ركنأ نم ىلع نيميلاو ىعدا نم ىلع ةنيبلا ه : للع هلوق موممل
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 دقو ى نيميلا بلط يف لطبم هنأ نظب ثيدحلا نم راكنإلاب اهموزل نم ققحتي ام
 ق تايدعتلاو تالماعملا ق ةرضملا نعمي نم لجرلا عزني هنأ : « ناويدلا ه نع "رم

 هلام وأ يأ هشاوم وأ هسفنب هملع ىعدي ايف باغ وأ رضح ايف سفنألا و لاومألا

 هلك كلذ يف عزني ال : ليقو ص تانامألا نم هدي يف ناك امو هلافطأ وأ هديبع وأ
 يعدملا مكاحلا مهتا نإ كلذك و “ هريغ وأ ناك انيمأ عزني ال : ليقو ، نيمألا الإ

 اذه فلحي امنإ : مك احلل ءانمألا لاق وأ ى هيلع ىعدملا ةرضم هنيمي دارأ امنإ هنأ

 ركنأ نم ىلع نيميلا بوجو ثيدحلا نم رهاظلاو « اندنع ةرضملا نيي اذه لجرلا
 ؛ةيكلاملا بهذم ين لوقو “يمفاشلاو ةفينح بأ لوق وهو ، ةطلخ نكت مل ولو
 ث ةنظلا وأ ةطلخلا نكت مل نإ نيميلا نم عزني نأ ةيكلاملا بهذم يف روهشملاو

 : كلام نعو ى عزني مل نيمملا يف ىوعدلا تناكو ةنظلا وأ ةطلخلا تتبث اذإو

 لهأ هفسلا لهأ لدتبي الئل طالتخا يعدملا نيبو هنيب نم ىلع الإ نيميلا هجوتت ال
 . رارم مهفيلحتب لضفلا

 يعدملا بذكب تدهش اذإ لاحلا نئارة "نأ : ةيمفاشلانزم يرخطصالا ركذو

 ايف ةطلخلاو 2 اقلطم ةطلخلا تبثت قح نيي ال : ليقو ص هاوعد ىلإ تفتلي م
 ىقح : ليقو « ةرم ولو لجالاب وأ آرارم دقنلاب هلماع هنأ تبثي نأ كلام معز

 امم وه له هيف ىعدملا ىلإ رظني : ليقو « ارارم لجألاو دقنلاب هلماع هنأ تبثي
 ؟ يعدملا لماعي نمم وه له ى هيلع ىعدملا ىلإ ليقو ؟ هيلع ىعدملا هيف لمامي
 ق يهو ةمهتلا ةنظلاو ص نيلدع ةداهشب وأ هبلع ىعدملا رارقإب ةطلخلا تدثتو

 اهيف عزنت ال اعاونأ ةطلخلا مدع نم مهضعب ىنثتساو “ بصاغلا وأ قراسلا قح

 ى رفسلا يف ءاقفرلاو ، رجاتلا عم رجاتلاو ى ةجاحي هيلع يعدا اذإ عناصلا نيميلا

 يصوي يذلاو ى ةعيدو ىعدا نمو قراسلاو ث هفاضأ نم ىلع ىعدا اذإ فيضلاو
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 نإ فحصملا لهأ نم سيل هنأ نافرعي نينيمأب يتأي نأ هفلكيو

 ىلوتم لكل وهو حالصلاب هفرع نإ سوماغلاب هفلحيو 4 هلهج و هاعد

 بلط نإ ةيدعت وأ ةلماعم ف

 « ةطلخ تابثإ الب نيميلا مهيلع نوكت ةعبس ءالؤهف اذك هيلع يل نإ ضيرملا هب
 لهأ بهذم ةنظلا وأ نيميلل ةطلخلا طارتشاو ى ةمهتلا يف !كلذ مهضعب لخدأو

 كلذ الولو ى ركنأ نم ىلع نيميلا ثيدح اهب اوتصخ ةحلصم كلذو ى ةنيدنا

 نيميلا نع اوجرخيف مهونيهيل ةءورملا لهأو ى ريخلا لهأ ىلع رشلا لهأ ىعدال

 . لطاب مرفلإب
 ى روجفلا نم اوثدحأ ام ردقب ةيضقأ سانلل ثدحت : زيزعلا دبع نب رمع لاق

 ىورو “ اذه قفاوي ام حيرش" مالك يف تبثو “راجفلا ثدحأ ام ردقب : ىوريو

 :هلوقو “ ةطلخ امهنيب تناك اذإ ركنأ نم ىلع نيميلاو يعدملا ىلع ةنيبلا :نونحس

 هنأ ىلع ةمألا روهمجو « ثيدحلا يف ةجردم ةدايز ةطلخ اهنيب تناك اذإ
 . ةطلخلا طرتشت ال

 هنا نافرعي نينيماب يتاي نأ ) هبلع ىعدملا مك احلا فلكي يأ ( هفلكيو )
 ؛ىلوتم هنإ : نالوقي وأ ى كلذب نادهشيو (فحصملا) ب فلحلا ( لهأ نم سيل
 هنوك مدع ىعدا نإ يأ ( هاعدا نإ ) فحصملاب فلحلا لهأ نم سيل ىلوتملا نإف

 هفرع نإ سومافلاب هفلحيو ) ى م احلا كلذ ( هلهجو ) فحصملاب فلحلا لهأ نم
 لهأ نم سيل هنأ وأ حلاص هنأ ةنيب تماق وأ ةيالولا لهأ نم ناكف ( حالصلاب

 . فحصملاب فلحلا

 بلط نإ ةيدعت وأ ةلماعم يف ىلوتم لكل وه ) سومافلاب فيلحتلا ( و )
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 تصني الو فحصملاب هفلحيو ، لاح ءوسب هفرع نإ هب لغش الو هنم
 حجارلا ىلع هيلإ ةباجإلا دعب فحصملا ةيلهأ مدع ىعدا نإ هيلإ

 . ٠ هاوعد 7 ةرضم نمي ىعدا 2 ةيدعت ف هلإ راجأ نإو

 ىلولا هيلع ىعدملا فيلحت يعدملا بلط نإ يأ ، فحصملاب فيلحتلا ( هنم
 نأ ديرب نأ زوجيو ى فحصملا نيمي نم عزنيو “ سوماغلاب فلحتلا هلف < فحصملاب

 دحم ال هدحو ىونملا هملع ىعدملا نم يعدملا هملط نإ سومافلاب فيلحتلا

 ( هب لغش الو ) اقلطم نيميلا نم عزنلا هيلع ىعدملا دجي الو “ فحصملاب فيلحتلا
 ءوسب هفرع نإ ) فحصملاب نيمىلا لهأ نم تسل ينإ : هلوق يف هيلع ىعدملاب يأ

 وأ ةريبكلا لعف وهو ؤ لاح ءوسب هفرع دق هنأل ( فحصملاب هفلحعو لاح

 نسحي الو ‘ لاح ءوسب هفرمي مل نإ هب هفلحي اذك و « بيرلا رمأ يف لوخدلا
 ١ . فحصملا لهأ نم سيل هنأ ةنيب مقت ملو ى لاح

 دعب فحصملا ) ب فلحلل ه ( ةيلهأ ميع ىعدا نإ هيلإ تصني الو )
 فلحلل باجأ اذإ هنأل ( حجارلا ىلع ) اذكه فلحلا ىلإ يأ ( هيلإ ةباجإلا
 لامجإ فلحلا ىلإ ةباجإلا نآل هيلإ تصني : لبقو “ هريغو فحصملاب فلحلا لمش
 وأ مكاحلل باجأ “ءاوس “ فحصملاب فلحلاب حرصي مل اذإ صيصختلا هنم لبقيف
 تاإو « باجأ دق هناب مكاحلل "رقأو ى هترضح ريغب وأ مكاحلا ةرضحب همصخل

 همالك طس و يف ةرضم نهي وأ فحصملل الهأ سيل هنأ هب نرقو فلحلل باجأ
 م ء

 ٠ هل و ١ و ١

 ةرضم نيمي ىعدا مم ةيدمت يف ) اذكه فلحلا ىلإ يأ ( هيلإ باجأ نإو )

 الو فلحيلف ةرضم نيمي هنم ةبولطملا نيميلا نأ اهاعدا يتلا ( هاوعد ) ت ( "در
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 وأ هبلاط رمأب ريغلل هيلع ام عفد عنم ربخب نإو . انايب فلكو

 هدجب مل نإو هتمذ لغشب هرارقإ دعب هل هكرت وأ 2 هنم هءافيتسا

 . . . مرغو هبلاط فلح

 فيلكتل ةياغ ( ربخم نإو انايب فتلكو ) اهيلإ باجأ دق هنأل نيميلا نم عزني
 ( عفد ) فلك لعاف بئان ( عدم ) ربخم نإو نايبلا هيزجي نأ فوذحم وأ نايبلا

 يأ ى مفدب ةقلعتم ءابلاو ( هبلاط رماب ريغلل هيلع ام ) عدم لوعفم بصنلاب
 دق هنأو ‘ بلاطلل هب يتأي وأ هذخأي نالفل هعفدي نأ هرمأ هبلاط نأ نعا
 ىلع نيبيلف رمالاب بلاطلا رقأ نإو ، عفدلا ىلعو عفدلاب رمألا ىلع نيبيلف هل هعفد
 ىلع افطع بصنلاب (هنم هءافيتسا وأ ) ينلصي مل هيلإ عفدلاب رومأملا لاق نإ غفدلا
 ءافيتسا وأ عفد ىلع فطع - فاكلا حتفو ءارلا ناكسإب ( هكرت وأ ) عفد

 ائيش دحأ هيلع ىعدا نم يأ ى هيلع يعدا امب ( هتمف لغشب هرارقإ دعب هل )
 هنأ وأ ' هاطعأ وأ انالف هيطمي نأ هرمأ دق هنأ ىعدا نكل « رقي مل وأ هب رقأف
 نم ىعدا ام نايب مكاحلا هفلك ‘ اهريغ وأ « ةبه هل هكرت هنأ وأ ى هافوتسا دق

 كلذو. ص ربخلا هيزجيو « كرتلا وأ ى ءافيتسالا نم وأ ى يعدملا رمأب ريغلل عفدلا

 : هلوق وأ ع كل تمفد : هلوق وأ ، ينترمأ اك نالفل تعفد .: هلوق وه رارقإلا

 . يل هتكرت

 عفادلاب هرمآ مل ينإ ( هبلاط فلح ) ى نايبلا دجي مل يأ « ( هدجي مل نإو )
 ىل ينأ وأ ع هل لاصيإلاب هترمأ يذلا نالفل كلذ لوصوب ملمي مل هنأ وأ “ نالفل

 ؛ هب رقأ ام :بولطملا كلذ ( مرغو ) هل هكرتأ مل ينأ وأ « هنم فوتسأ
 ة۔مذ ةرامع يضتقي امم لاملا ىواعد يف رثأو لمع ركنملا نيميل : انموق رثأ يفو

 يناثلا .يف بلاطلاو ص لوآلا يف بولطملا فلحيف “ ترمع ةمذ ةءارب وأ « تئرب
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 . . . .. ...... هر هوحن وأ

 هبهو هنأ هريغ ىلع ناسنإلا يعدي نأ لثم ى هيف نيمي الف عربتلا نم ناك ام الإ
 : بحالا نبا لاقو > روهملا ىلع كلاملا ىلع نع الف هملع هب قدصت وأ ثيش

 نأ لثم نيميلا هيفف ةضواعملاب ام اوذخأ و يعدملا فلح لكن نإف “ نيميلا هيلع
 كلاملا دنع ال هدي تحت هب هل عربت هنأ ىعدا ام ناك نإو ركناأف“يل هتعب:لوقي
 اه يل بهو هنأ يعدي نأ لثم كلذو ى فلحي كلاملا نإف « كلاملا ركنأف
 ى نيميلا ركنملا ىلعف ةنامآلا ىعدا نإو ى يدنع هتنامأ يل بهو وأ « هل ؟يلع

 مل نإو “نيميلا تبجو هيع دم دىب تناك وأ ةهبش تناك نإ : ليقو ى ا : ليقو

 ص ىوعدلا تققحت نإ اهبلق زوجي نيميلا هذهو ڵ بجت مل ةهبش تناكو هديب نكي
 : يمصاملا لاق ى ققحتت مل نإ زوجي الو

 لاملا ىواعد نم نوكي ايف لامعا ايأ نيميللو

 يعدملا دنعلاملا ف نكب ل ام عربتلا نم “رع امم الإ

 اربتعم ةهبشل اهبوجو ىري باتع نبا ةلاقإلا ينو

 بلقت نأ امو اهبلق غوسي بجوت ثيح نيميلا هذهو

 ص ( هوحن ) لاق ( وأ ) تفوتسا ينا يل هفلح : فلاحل بلاطلا لاق نإو

 هنأ وأ نالفل عفدي نأ هترمأ ينإ يل هفلح وهو تيفوتسا ينإ يل هفلح وحن يأ
 وه بلاطلا نأل ة هلوق لبقي مل يأ ( در ) “ هل هتكرت ينإ يل هفتلح وأ ى عفد
 ىعدا ثيح نم هيلع ىعدملا هنأل كرتأ مل وأ « رمآ وأ فوتسأ مل ينا فلحي يذلا
 نأ امهقافتا زاجأ نيميلا در زاجأ نمو ى كرتلا وأ رمآلا وأ ءافيتسالا همصخ هيلع

 ءاثيش هنم بلاطلا ذخاي الف كلذ ىلع كرتلا وأ رمآلا وأ ءافيتسالا يعدم فلحي
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 يعدملا ناك نإو س هتبلط ام رضحي ىتح فلحأ ال : لوقي نأ هلو

 هيلع ىعدملا هبلط نإ هجو ةنايض ًانيمض تطعأو هتذخأ الماح

 تتام نإو ؛ هيلع ىعدملا اهنم هبلط نإ لمح عم سوماغلاب حصو

 . . فلحت نأ لبق

 الو ترمأ الو تكرتام ينا فلحي نأ دارأ اذإ ى بلاطلل يأ ى ( هلو )

 رضحيف « ( هتبلط ام رضحي ىتح فلحأ ال : لوقي نأ ) ذخأيف « تيفوتسا

 ء هذخأيف فلحيف

 اذك و اذك ةنالف وأ نالف ىلع اهل “نأ :تعدا نأب ( الماح يعدملا ناك نإو )

 انالف يطعأ نأ ينترمأ وأ تفوتسا دق : لاق نكلو “ هملع تعدا نم "رقأو

 انيمض تطعأو ) ارضاح ى اهلام يأ « ( هتذخأ ) يل تكرت وأ تيطعأو الثم

 تعضو اذإ اهب هيتأي اهعضو ىلإ اهعضول ( هيلع ىعدملا هبلط نإ هجو ةنايض
 ةرضم فحصملاب فلحلا نأل ص عضولل ترظتنا امنإو ى فحصملاب فلحتف فلحتل
 تإ : « ناويدلا ه يفف “ هيلع ىوعد ال هنال اهلمح ىلع فيخف « ندبلاو لاملل
 اذكهو ث نونماض مه : ليقو 0 مهيلع نامض الف تطقسف فحصملاب اهوفئلح

 باتكلا يف يتايو ناركسلا وأ نونجملا قرفي وأ ضيرملا أربي قح دودحلا .رخؤت
 : هصن ام “خلا نيملسملا يف نعطلا باب : هلوق نم لوألا لصفلا يف نيرشعلاو يناثلا
 . هتقافإل هيلع مكحلا رتخأ دح بوجو وأ ةدر وأ نمط دعب نج نإو

 ىعدملا اهنم هبلط نإ لمح عم سومافلاب ) وأ هللا ءامسأب فلحلا ( "حصو )
 ص طقسلا لمشي ام عضولاب دارملاو “ عضو راظتنا الب اهنيح يف فلحتل ( هيلع

 عضولا دعبو هللا ءامسأب وأ سوماغلاإ وأ فحصملاب ( فلحت نأ لبق تتام ناو )
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 نإ كلذك يعدملا ثراوو ى هملع ىلع اهثراو فلح . عضت وأ

 . تام

 اهثراو فلح ) سوماغلا وأ هللا ءامسأب فلحت نأ لبقو (عضت) نأ لبق ( وأ )

 . ترمأ وأ تكرت وأ تفوتسا هنأ ملع ام هنأ ( هماع ىلع

 نإ الإ اراهن مكحلا سلجم ىلإ ةردلاو ةفيرشلا جرخت ال : « رثألا » يفو

 نيميلا اهمزل نإو “ ماكحألا يف ةلاكولا اهنع تزاجو ى ليللا ىلإ رخؤتو تءاش
 فلحت تناك اذإ هجولا جارخإ نم دب الو ى مصخلا رضحمب اهتيب يف اهفلحي ةقث رمأ
 يضر - ةمطاف تجرخ اك مكحلل اهجورخ زاجو “ فشكي م ام ىلع مكحي ال ذإ
 هتلع يبنلا ىلإ ةبتع تنب دنهو “«كدف» نم اهثرإ بلطت ركب يبأ ىلإ - اهنع هلا
 هللا دبع تنب ةبيبح كلذك و اهيلع ركني ملو هنم نذإ الب نايفس يبأ نم وكشت

 ٠ سيق نب تباث نم وكشت

 كنإ : لاقو “ هيلع ىعدملا هل رقأ و ىعدا يذلا يأ “ ( يعدملا ثراوو )
 الو ىفوتسا هنأ تمع ام ينا فلحي ( كلذك ) ترمأ وأ تك رت وأ تيفوتسا

 اذه نم لماحلا ثراوو « كلذب فلحي نأ لبق ىعدملا ( تام نإ ) رمأ الو كرت

 ناك اذإ اك هسفنل تبثأ نمو ، فلحلا لبق ضبقلاب اذه تفلاخ اهنأ الإ ' عونلا
 ام يلع سيل : لوقي نمك “ هسفن نع ىفن وأ هيف امهدحأل دي الو ءيش نينثا نيب
 بهذم ىلع دحاو دهاش هل نم لوآلا هجولا لمش و ى تبلا ىلع فلحي « يعدت
 ىلع ضبقلا هيلع يعدا نإ فلحي تيم وأ بئاغ ىلع هل نمكو “ دهاشلاو نيميلا

 ىلع بئاغ وأ متيل تبثأ نمك هريفل تبثأ نم تبلا ىلع فلحي اذك و « تبلا
 نالف ىلع هيبأل “نأ دحاو دهاش هل نىمكو ى هنيمي عم هلوق لوقلا ناك ايف ةفالخلا
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 ؛ هيلع ىعدملا هب “رقأف هنيد بلطف بناغ وأ متيك ةفيلخ ناك نإو
 ! رقأ ام ربجأ هوحن وأ ميتيلا يبأ وأ بئاغ نم ءافيتسا تعداو

 غولبك ل وأ مودقل هنيمي ىيحأو

 زوجي هنأ معز نم بهذم ىلع نالف ىلع اذك هيبأل "نأ تبلا ىلع فلحيف ا ذك

 لجر ىلع نيد هيبأل نمك هريغ نع ىفن نم ملعلا ىلع فلحيو ى نيميو دهاشب مكحلا
 : يمصاملا لاق « كلذ ىضتقا هابأ نأ ملع ام هنأ هيبأ توم دمب فلحف

 افلا أدبي تاتبلا ىلع اهنع ىفن نمو هسفنل تبثمو

 ىفك معلا يفنلاف ىفن نإو . ىفتقا كاذ هريغل تبثمو
 ى ةيهبشتلا فاكل ةفيلخ ةفاضإب ( متيك ةفيلخ ) يعدلا ( ناك ناو )

 يعدملا ( بلطف ) غلاب رضاح لقاع وأ نونج ةفيلخ كلذ نمو ( بئاغ وأ )
 تعداو هيلع ىعدملا هب "رقأف ) « متيلا وحن نيد يأ 0( هنيد ) ةفيلخ وه يذلا

 يبأ وغ يأ ى ( هوحن وأ متيلا يبأ وأ بناغ نم ) اكرت وأ ارمأ وأ ( ءافيتسا

 وأ مئاق وأ هسلو :وأ نونجملا يبأك و « رخآ ةفيلخ وأ هي مئاق وأ هل يلوك ميتيلا

 هسفن ىلع ادحأ فلختسم غلاب لقاع رضاح نم ءافيتسا ىعدا وأ رخآ ةفيلخ

 هسفنب رقأ ىدع انإو ى هرقأ ام ءاداب يأ ه ( "رقأ امم ) هيلع ىعدملا ( ربجأ )
 لاصيإلاو فذحلا نم ىلوأ اذهو“تبثأ ىنعم هنمضتل بوصنملا هدئاع فذح قح

 ةقافإ كلذ نمو ‘ لفط نم ( غولبك ل وأ ) بئاغ نم ( مودقل هنيمي ىيحأو )
 كرتن ملو ذخأن مل انأ اعطق افلح نونجملا قافأ وأ بئاغلا مدق اذإف ى نونج نم

 ملعي وأ هوحص لاح ضبقيو قيفي نأ ناكمإل نونجلا يف كلذ ناك امنإو “رمأن ملو

 ءافيتسالا هيلع ىعدا هيلع ىعدملا ناك نإ ايس الو “ ضبق دق هيلع يلي نم نأب
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 ىبأ نإو فلح ةفيلخب نإو لفط كل هبسن نإ هيلإ تصني الو

 فلحيو “نجي نأ لبق ىفوتسا هنا نآلا :لاق ناب ى نونجلا ثودح لبق هوحن وأ
 . كرت وأ رمأ وأ ىفوتسا يبأ نأ ملعأ ال ينا همع ىلع غلب اذإ متيلا

 اذك و ى ءافيتسالا هيلع ىعدملا بسن نإ يأ 0( هبسن نإ هيلإ تصني الو )
 هل نيي الو ى هنيح يف يطعيف نونجم كلذ نمو « ( لفط كل ) ءافيتسالا لثم
 بسن دق هيلع ىعدملا ناك ( نإو ) ‘ قافأ اذإ نونجملا ىلع وأ غلب اذإ هيلع

 (فلح) هريغ وأ بئاغ وأ نونجم وأ لفط ةفيلخ : ( ةفيلخب ) هوحنو ءافيتسال
 ةفيلخلا نأ ىعدا نإو ى هوحنو ءافيتسالا نم هيلع ىعدا ام لعفي مل هنأ ةفيلخلا

 . نيمي الو هيلإ تصني الف هل هك رت

 بئاغلا وأ نونجملا وأ ميتيلل ( نمض ) فلحلا نم ةفيلخلا كلذ ( ىبأ نإو )
 مل ناك نإ هنأو ، الثم ىفوتسا دق هنأ ردابت فلحلا نم ىبأ امل هنأل « هربغ وأ

 ا! بجوم نيميلا نع لوكنلا نأل « لاملا فلتل بجوم هءابإف ىبأف فوتسب
 ةفيلخ هنأل كلذو نمضيلف فلحلا كرتب فلتلا يف ببسلا وهف لكانلا ىلع يعدا

 ج رثألا د يفو ى ةفىلخلاك اهلك كلت يف رومأملاو ليك ولاو ى ةرشابملا هيلع يعدا

 :عدمل لاقو « ركنأ نم ىلع نيميلاو ىعدا نم ىلع ةنّئبلا » : للع هللا لوسر نع

 .؛ نيمي نيفلاح "لك نيب : لاقو ى '١ا) « كلذ الإ كل سيل هنيمي وأ كادهاش د»

 اهنيب عرقأ اهعزانتو اهيلإ تهجوت اذإ يأ ، نيمم ةعرق فلح يديرم لك نيب يأ

 )١( يئاسنلا هارر .
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 هتعرق تمقو نمف ى ةنيب الو د الو ائيش نانثا ىعدي نأ لثم “ فلحلا ىف

 فلحي نأ دارأ نم » : للع لاقو ى ةلأسملا ىف فالخلا “رم دقو « هذخأو فلح

 )١) ٠ » تمصمبل وأ هللاب فلحيلف

 قالطلاو حاكنلاو ءطولاو ندبلا يف ة“رضملاو ى لتقلا يف كردت نيميلاو
 لجر ىوعد يف الو ى دودحلا يف نيمي الو ى لاملا يف ةلماعملاو ى يدعتلاو قتعلاو

 [نالف ىمسي ادبع هل نأ وأ انالف ىمسي انلو هل نأ وأ « هتلو هنأ لجر ىلع

 الام يلولل نأ وأ ى تايدعتلا نم اذك ىف هقح هنم ذخأي نأ احلا ىلإ هب يتأيل

 نبإلل بآلا فلحي الو « سالفإلا نيدلا هيلع نم ىوعد يفو ى هتقفن هنم ذخأيل

 بئاغلا ةفيلخ الو ى اهيلع ليكولا وأ ةموصخلا ىلع ةفيلخلا الو ؟ نالوق مألا يفو

 ىلع نيمي الو كلذ ريغو ارش وأ عيب نم هسفنب رشاب ايف الإ متيلا وأ نونجملا وأ
 ركنم ىلع الو ى ىحلاب الإ دهشي مل هنأ دهاشلا ىلع الو قحلاب الإ مكحي مل هنأ مكاحلا
 ىلع بألا ةفيلخ هنأ وأ ى لاحلا اذه ىلع هقح ىلع نالف ةفيلخ هنأ يعدي نم
 هميآل دلولا فلحيو ى نونجملا وأ بئاغلا وأ ىماتملا ىلع ةريشملا ةفيلخ وأ هدالوأ

 دبعلاو دبعلل رحلا فلحي و؛دسلل دبعلاو دبعلل دسلاو رخآلل نيجوزلا دحأ وهمأو
 ماجحلا فلحب و‘هديس ندإ ريغب با وجلا كاجلا هددرتسي اهف « دبعلل دبعلاو ى رحلل

 نيميلا نوملسملا كرديو ى ةفيلخ وأ بأ نذإ الب يدعتلاب لفطلا هب كسمتسا نم
 « ىلصملا وأ « دجسملا يف وأ « سانلا قيرط يف ةرضملا ثادحإ ركنأ نم ىلع

 . ةماملل امم " ةيقاسلا وأ ةربقملا وأ

 )١( ملم هاور .
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 ىوعدلا يف ةمزاللا يهو ى ةمهتلا نيمي : لوألا ؛ ماسقأ ةثالث نيميلا اومسقو

 ال نم ظفح ىلع [آ طايتحا ءاهقفلا اهنسحتسا ءاضقلا نيمي : يناثلاو ى ةقحلا ريغ

 ةلباقم يف يتلا ركنملا نيمي : ثلاثلاو ى ريغصلاو بئافلاك هسفن نع عفدلا هنكمي

 ى دحاولا لدعلا دهاشلا عم نيميلا : ةيكلاملا دازو ‘ هاوعدل اققحم يعدملا ىوعد

 ص « دهاشلا عم نيميلاب ءاضقلاب ينرمأ ليربج نإ » : قلع ينلا نع اومعزو
 ىنعمب كادهاش :هلوق نأب كلذ الإ كل سيل انيم وأ كادهاش ه : ثدح اول وأو

 ص ظفللا رهاظ نم ديعب ليوأت وهو « بلاطلا نيميو الجر لمشتف كتنب
 : يمصاملا لاق

 ىضر دهاش عم وأ ركنم وأ اضقلا وأ ةمهت نيع يه و

 الف تبجو اذإو ى اهفعض عم بجت الو ى ةمهتلا تيوق اذإ ةمهتلا نيمي بجتو
 ىلع فلحلاب فلكي الف ققحت ل ىوعدلا نأ ةلأسملا ضرف "نأل يعدملا ىلع بلقنت

 نيمي الف اذه ىلعو “ىوعدلا ققحي مل اذإ نيمي ال:ليقو بلقنت :ليقو كهققحتي م ام
 اهتبثأ نمو“«ركنملا ىلع نيميلاو يعدملاىلع ةنّيبلا»: ثيدحلا رهاظ وهو ةمهتلا ىلع

 بجو اهنع لكنف ةمهتلا تيوق اذإ اهبوجوب لوقلا ىلع تبجو اذإو «ناسحتساف
 ؛ عجرت الو نيميلا نع لكانلا يف مدقتلا فالخلا ىلع قسحلا هيلع
 : يمصاعلا لاق

 بلقنت تسيلو موهتم نيي بجت اهب تيوق نإ ةمهتو

 فلحم ال اومأ ىلع طايتحا باغ وأ تام نم بلاط ىلع ءاضقلا نيم اوبجوأو

 ائيش هنم بهو الو دحأ ىلع هلاحأ الو ضبقي مل كحلا نيح ىلإ هنيد يقب هنأ
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 :لاقو نيمي اهيف دري ةلماعم هجوب عدم ةوعد هيلع ىعدم دحج نإو

 امم ناك نإ درلا هلف اذك لبق نم اذكو اذك يلع هل نأب يل هفلح
[ 

 . . . ... .. ... . هعدم هرشابي

 رم ولو بئاغلا مودق دعب نيميلا ديمي الف فلح اذإف ‘ هذخأي نم ترمأ الو

 ى رفاسي مث ةبيغ نم رضحي نأ لثم رخآ يف اهب كشي ةرامأب الإ نيح
 : يمصاملا لاق

 بغي وأ مدعي نم ىح ق بحم ءاضقلا اہ يقلا امأ

 نيح اهيلع رم ن ! و دعب نيميلا هذه دامت ال و

 نونجملا قافأ وأ يبصلا غلب وأ بئاغلا ءاج نإ نكل « كلذك بهذملاو

 عيبك ( ةلماعم هجوب ٍعًدم ةوعد هيلع ىعدم دحج نإو ) ى مهتنب تلبق

 اعم ايل وبقب يعدملا ىلإ ركنملا هيلع ىعدملا نم ( نيمي اهيف دري) ضرقو قادصإ و
 اذك و اذك يلع هل نأب يل هفلح ) :هبلع ىعدملا ( لاقو ) ص ةدرلا زاوجب لوقلا ىلع

 هلحم درلا “نأ يه ةدعاق دافأ ( هيعدم هرشثابي امم ناك نإ درلا هلف ' اذك لبق نم
 ريناتد ةرشع هيلع هل هنأ ورمع يعدي نأ لثم « رشابي مل اجف ال يعدملا رشاب امف

 نأ لثم ى هيف هل ةرشابم ال امم ناك نإو ‘ ضرقلا لبق نم وأ اذك عيب لبق نم
 يليكو وأ يتفيلخ ةطساوب اذك كيلع يل نإ وأ « اذك كيلع يثرومل نأ يعدي

 ىلع ىطعأ لكن نإو ى هيلع ىعدملا فلحي لب س درلا هيف حصي الف يرومأم وأ
 هيلع ىعدملا هدارأ اذإ نيمسلا ةدر نأ ءايركز وبأ اهس الو فنصملا رهاظو ى رم ام

 تلطبل يعدملا لكنو يعدملا ىلع هةدر ولف “يعدملا ىبأ ولو يعدملا ىلع هك ردأ
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 يعدملا ىلع درلا هل نأ هرهاظ « درلا هلف : فنصملا لوق نإف « يعدملا ىوعد

 لوق لثم وه ى كلذ هلف : ءايركز يبأ خيشلا لوقو « ىعدملا ضري ملو اقلطم
 نإف همح ل ام هلق يعدب ايف يعدملا ىلع هيلع ىعدملا دريو هلوقو : فنصملا

 كاردإلاو“درلا كردي ةباجإلا لبق هنأ هموهفم “يعدملا ىلع هدر كردي الف هباجأ

 نم ىضر الب ةدرلا زاوج يف همالك ناكف “ ىضرلا طرتشي ال ثيح لمعتسي امنإ
 ى هيلع ىعدملا ىلع بجاو قح نيميلا نأل يدنع كلذ حصي الو ى رهظأ يعدملا

 ىلعام عجري الف يعدملا ىلع بجاو قح ةنيبلاو ، هيلع ىعدملل صالخ هيفو
 فلحلا كرتو فلحي آلأ هيلع ىعدملا يضر نإف“اعم امهاضرب الإ رخآلا ىلع امهدحأ

 هتبعدا اذإ ام نأ فلحف هنع يعدملا هلبقو يعدملا ىلإ هدرو هل صالخ وه يذلا

 . مرغلا هبلع ىعدملا مزلف « كلذ زاج حيحص كيلع

 وأ هل يه نم اهيف مزتلا وأ ىحلا هل نم اهكرت اذإ قوقحلا رئاس كلذ لصأ

 نب عيبرلا لوق اذهو ى « ناويدلا ه يف ىضرلا ديق تيأر مث « زاج ائيش هبلع
 ناكو ى هبلع ىعدملاو يعدملا ىضرب نيميلا در زيجي هنإف ‘ هنع هللا يضر بيبح

 نيميلا » : لاق ذإ ى للع يبنلا هيف اهعضو يذلا اهمضوم نع اهلآوحأ ال : لوقي

 يه ةرهاظ ةّئلع هل رمأ لب ًادشمت اذه سيل : لوقن نحنو ى « ركنأ نم ىلع

 اضيأ ىرت الأ ڵ زاج رخآ هجوب ايضر نإف ی هصالخو بذك نإ ركنملا باهرإ
 هحماس ولو ى نيميلل رطضي ملو هنع لبقل نيميلا كرتو هيلع ىعدملا ىطعأ ول هنأ

 «ناويدلا» يف نيلوقلا اوركذو ىنيميلل رطضي مل هلاص وأ نيميلا هل كرتو يعدملا

 يف نالوق كل رهظ دقف ‘ كلذ وحنو اعوجرو [بالقنا و ابلق نيميلا ر ىمسيو

 ؟ يعدملا مزلت له ى نيميلا ةدر يف بهذملا
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 : لاق ذإ ى هيلع ىعدملا هبلط اذإ اهدر ىلع انباحصأ قافتا ةكرب نا ىكحو

 ؛ ةفىتح وبأ لاق هبو ڵ ىتحلا همزل نيمىلا نع لكن نإ : انباحصأ رثكأ لاق

 وهو ‘ فرتعي وأ فلحم مكاحلا هربج : انباحصأ نم ذاشلاك وهو “ ضمب لاقو

 نيملسملا ىلعو « اهكرتب يصعي هيلع ةبجاو مكاحلا ةعاط “نأل « رظنلا هبجوي يذلا

 ىوعدلا أردي نأ وأ هبلع يعدا اب فرتمي ال نأ نع هرذمي الو هيلع هونيعي نأ
 كلذك .ا ي قحلا هبلع يذلا للميلف » : ىلامت هللا لاق ص نيميب هسفن نغ

 ىلع انباحصأ قفتاو « نيميلا امإو فارتعإلا امإ ى هيلع يذلا قحلاب كاحلا هذخأي

 يمفاشلا ري ملو “ سنأ نب كلام مهقفاوو ث هيلع ىعدملا هبلط اذإ نيميلا در

 : نيميلا ةدرب مل نم لاق نإف : لاق ى هبلع ىعدملا هبلط اذإ اهدر ةفينح وبأو
 ىلع نيميلا : انلق ث « ركنملا ىلع نيميلاو يعدملا ىلع ةنيبلا ه : ثيدح متفلاخ
 اذإ كلذ اهلف يعدملا فلحيو يطعي نأ ىفعتسا نإو ى اهراتخا اذإ هيلع ىعدملا

 ناكو هنودوعي سانلا لخد نلع هللا لوس ر لتعا املو « هسفن قدص يعدملا ملع

 ةماظم وأ اقح لع يعدي نم سانلا رشاعم : لاقو سلجف ةباصعب هسأر "داش
 ى ينم تذخأ هلا لوسر اب اتأ : لجر لاقف ؟ يدي يف قح وأ ينمزلي لام نم

 : مالسلا هيلع لاقف ى هتيرتشا ليوارس يف مهارد ةثالث ينم تضرقأ : لاق وأ
 لدي اذهف ى هيلإ عفدإ : سابع نب لضفلل لاقو “ كفلحأ الو كق"دصأ ينإ اما
 ء اميمج نيثيدحلاب انلمع دقف هقدصي مل اذإ يعدملا فلحتسي هيلع ىعدملا "نأ

 : « ناويدلا » يف اولاق : تلق ؟ نيميلا در اهيف زوجي يتلا هوجولا ام : تلق نإو

 هبف اص يأ ى تالماعملاو تايدعتلا نم هلك مولعملا يف يعدملا ىلع نيميلا عجريو
 . وفعلاو قاتعلاو قالطلاو حاكنلا يف نيمسلا ةدر زوجي الو ى ةرشامملا

 )١( ةرقبلا ةروس : ٢٨٩٢ .
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 . . . . . هبحت ل ام هيلع د رل ا هل و

 لام نم هدي يف امل يعدملا ىلع نيميلا نونجملاو متيلا ةفيلخ "درب نأ "حصي الو

 ص هيف عجري الف لوهجملا امأ و < هرشاب اهف نيميلا هيف هيلع كردي امم نونجملاو متلا
 يف نيميلا در زوجي ال : ليقو “ نيميلا ةدر هيف زوجىف ارضاح ناك ام "لكو
 نم هيعدي ايف يعدملا ىلع نيميلا در زوجيو ى باغ وأ رضح اهف اهلك تايدعتلا

 ىعدا نإو ث عئابلا ىلع نيميلا يرتشملا هيف در نإ بيملا هب همزلي امو بويملا
 ًدرف هيلع ىعدا ام ىلع ةنيبلا دمجي ملو ةيدمتلاب هلام يف دسفأ هنأ لجر ىلع لجر
 ى كل مرغاف كلام يف تدسفأ ينا يل فلحا : هل لاقو نيميلا هيلع ىعدملا هبلع
 كلذك و « هاوعد عطقنت مل كلذ ىلع فلح اذإ هنأل « اذه يف نيميلا ةدر زوجي الف

 ى كل تدسفأ ام ةميق هذه : هل لاقف ائيش هاطعأف هلام يف دسفأ هنأ رقأ نإ
 الف ص كل فلحأ انأو ىل تدسفأ ام ةميق نم كدنع ىل يقب : يعدملا هل لاقو
 هنأ ىعداف اضيأ هب هاتاف ءيش هيلع هل يقب هنأ هفلح اذإ هنأل نيميلا هيلع عجرب
 ءيش كيلع يل يقب هنأ كل فلحأ انأ : آضيأ هل لوقيف هل دسفأ امم هبلع يقب

 اذإ دودح وأ مولمم ءيش يف نيميلا عجري امنإو ‘ ءيشب عطقنت ال هنيمي نوكتف
 ص الف ههبشأ امو اذه امأو . ىوعدلا هنع تعطقنا و هل راص ىعدملا هملع فلح

 . ملعأ هللاو ، كلذ ريغ اذه يف : ليقو

 ح يعدملا ىلع يأ ( هيلع ) نيميلا "در ( درلا ) ‘ هيلع ىعدملل يأ « ( هلو )
 مكاحلل زجم مل معنأ اذإف “نيميلاب يعدملل هيلع ىعدملا ممني' مل ام يأ ( هبجي مل ام )
 مامنإلا دعب اهنيب ابف كلذ العف نإف “ لوبقلا يعدملا نم الو درلا هنم لبقي نأ

 هب يعدملا ماعنإ دعب يعدملل هعوجر يف لوخدلا مكاحلل زوجي : ليقو “ ىضم
 > هملع ىعدمل ا عجرف يعدم ١ هلمقف يعدم ١ ىلع هملع ىعد ا هد ر ن و ك هسفنل
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 هل بح امنإ هن ل هدح هاعدم رضح ىتح نيمي نم ع دم ىب ] نإو

 . نيميلا دعب

 ىلع ه٥ر نإو &ى هدحي ال : لسقو 0 يعدملا ال وه فلحف عوج ر لا دحم : لىقف

 يعدملا يضر نإو ى ال : ليقو “ عوجرلا هلف يعدملا لبقي نأ لبق عجرف يعدملا
 بيصي : ليقو ؛ هيلع ىعدملا ءالؤه فلحف كلذ دجي الف اهكرت مث اهدرب

 نيميلا در كردي هيلع ىعدملا نأ ءايركز يبأ مالك رهاظو ى فلحي مل ام عوج لا
 ص مكاحلل مامنإلا يعدملل مامنإلا لثمو « نيميلاب يعدملل ممني مل ام يعدملا ىلع

 . يعدملل اضيأ ماعنإ مكاحلل مامنإلاو

 رضحي ىتح ) اهلبقف هيلع ىعدملا هيلع اهدر ( نيمي نم عدم ىبأ نإو )
 دمب هل بجي امنإ هنأل ) “ فلحي نأ لبق راضحإلا دجي مل يأ ( هدجي مل ءاعدم
 ' نيميلا دمب الإ هراضحإ بجي ال ناك نيميلا دمب الإ هل بجحي ال ناك املو ( نيميلا

 . هل هراضحإ بحيال دحأل بحيال ام نال

 هلطميو ، فلحي امل فلحي نأ دارأ اذإ هل هرضحي نأ بجي هنأ يدنع يذلاو
 نأ نكمي نكل كحلا يف فلحلا دمب الإ هل نكي مل ولو هنآل ، فلحلا دمب هنع
 ىلع مكحلا لح رضحي نأ بجي هيلع مكاحلا ضرملاك وهف رمآلا سفن يف هل نوكي
 . هعضوم يف رم ام

 دجي مل يأ هدجي مل هاعدم ذخأي ىتح نيمي نم ,عدم ىبأ نإو : ةخسن يفو

 رضحي ىقح ىبأي نأ امإو يأ نيميلا دمب هل بجي امنإ هنأل فلحلا لبق ذخألا

 يف يعدملا نيي نآل كلذو ث ليطعتلا فوخ رضاح ىلع فلحلا نوكيل هدجيف
 . ءايركز يبآل ام وه آلوأ هترك ذ امو لصألا فالخ درلا
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 عقي قح امهاعَدم ناذخأي الف امهلمع درف الماح وأ ةفيلخ ناك نإو

 . . . { مهنم عضو وأ غولبك وأ مودف دعب نيمي

 ى الماح وأ ) لفطلا وأ بئاغلا وأ نونجملل ( ةفيلخ ) يعدملا ( ناك نإو )

 ايهيلع ) لومفملل ءانبلاب نيميلا در وأ ! لعافلل ءانبلاب نيميلا هيلع ىعدملا ( درف
 لثم يأ ى ( غولبك ) دمب ( وأ مودق دعب نيمي عقي ىتح امهاعدم ناذخاي الف
 ص لصا خلا نم يأ ( مهنم عضو ) دمب ( وأ ) ‘ نونجم ةقافإ وه هلثمو غولب
 « غولبك : هلوقب اهيلع لولدملا نونجملاو لفطلاو ى مودقب هملع لولدملا بئاغلاو
 < نونحملل ةقافإلاو ى لفطلل غولبلاو « لماحلل عضولاف ‘ عيزوتلا ىلع كلذو

 تاو ى لبق هدي يف ناك نإ هيلع ىعدملا ديب ءيشلا نوكيف « بئاغلل مودقلاو
 ىتح وأ ، فلحتف نيميلا اهيلع در يتلا لماحلا عضت ىقح نيمأ دي يفف فيخ
 غلبي ىتح وأ “ بئاغلا كلذ فلحيف هتفيلخ ىلع نيميلا در يذلا بئاغلا مدقي

 نونجملا قيفي ىتح وأ ى غلابلا كلذ فلحيف هتفيلخ ىلع نيميلا در يذلا لفطلا

 . قيفملا كلذ فلحف نيميلا هتفيلخ ىلع "در يذلا

 نودجي الو ى اوفلحي نأ دعب الإ مهل بجي ال لاملا نأل؛نوذخاأي فلحلا دعبو
 : لاق نم لوق ىلع الإ ى اهلبقف نيميلا هيلع تدر دق مهتفيلخ نأل اوفلحي ال نأ
 نوكي لفطلا نهمو « اهىف عرشي م ام هىلع ىعدللل عجرتف اهك رت هملع تأر نإ

 نيميلا تدر !ذإ هنأ يدنعو “لمفلا رشابي مل نم لك اذك و ى غلب اذإ ملعلا ىلع

 نيميلاب رظتني الو ى لمفلا رشاب نإ فلح اهلبقو هتفيلخ وه يذلا يعدملا ىلع
 هملع ىعدملا وه ةفيلخلا ناك نإ امأو « بئاغلا وأ لماحلا وأ نونجملا وأ لفطلا

 مل وأ هوحنو لفطلل لاملا نأ ملع نإ هنأل « يعدملا ىلإ نيميلا درب نأ هل زوجي الف
 ى لفطلا وحنل وه يذلا لاملا عيض دقف يعدملل اهدرف هل الو هل سيل هنأ ملعي
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 ىلع فلحو هيلع ربجأ دحاوب رقأف نيرانيدك يف بلط نمو
 ايهيعدم هاعدا هجوب ال امهب رقأ نإو ، ةوعد فانئتسا الب رخآ

 ةلماعمو ضرقك

 ء ملظ هفيلحتف يعدملل هنأ ملع نإو ى لفطلا وحنل نوكي نأ نكمي يذلا وأ

 هيلع بجي هنإف لفطلا وحنل ءيشلا نأ ملعو يعدملا وه ةفيلخلا ناك اذإ ام فالخ

 . لاملا عيضي الئل رشاب نإ نيميلا

 س نيئيشلا لثمو نيئيش يف يعدملا هبلط يأ ( نيرانيد ك يف بلط نمو )
 كلذو ى ( ةوعد فانئتسا الب رخآ ىلع فلحو هيلع ربجأ دحاوب أرقاف )
 كل اهتضرقأ وأ كل هتعب اذك و اذك ةميق نيرانيد كيلع ىل نأ يعدي نأ لثم
 طقف ىوعدلا نم لقأ نكل“رثكأ وأ لقأ وأ دحاوب ةرقيف يل ةنامأ كدنع اناك وأ
 ةرشع كيلع يل نأ يعدي وأ كاذ الإ هيلع سيل هنأ فلحيو هئادأ ىلع ربجيف
 ء يعدملا ىعدا امم "لقأ نكل رثكأ وأ "لقأ وأ ةسمخ ةرقيف اذك لبق نم ريناند
 رارقإلاب اهيلع باجأ دق ةدحاو ةلماعم كلذ نأ ةوعدلا فانئتسا مدع ةلعو

 الب ىقابلا ىلع فلح ضعبلا ىلع ةنيبلا تماق ول اذك و « ضعبلا راكنإو “ ضعبلاب
 . اضعب ركنأو ضعبب تماقو ضعبب "رقأ ول اذك و ى فانئقسا

 ( ايهيعدم ءاعدا هجوب ال ) رخآ هجوب الثم نيرانيدلاب يأ ( امهب رقأ نإو )
 كلذو ى اضيأ ةلماعم ضرقلا نإف صاخ ىلع ماع فطع ( ةلماعمو ضرقك ) هب
 يلع كل لب كلذك رمألا سيل : لوقيو ضرقي ريناند ةرشع هيلع يعدي نأ لثم
 ص رخآ سنج نم نكل يعدملا هاعدا يذلا هجولاب "رقأ وأ ى ءارشلاب ريناتد ةرشع

 ةرشع لب : هبلع ىعدملا لوقيو فلسلاب ريناتد ةرشع هيلع ىل نأ يعدي نأ لثم
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 بولطم درتسيو .رضح نمو ! مكاحلا هيلع دهشو . ةننتسب ربج

 امهاعدا نيذللا هجولاو سنجلا فلاخ امب رقأ وأ ى ارب" دادمأ ةرشع وأ مهارد
 . بوث وأ رب نمت : هيلع ىعدملا لاقو ى ريمش نمث ريناند ةرشع وأ « يعدملا

 نعمي وأ نايب نم لوألا يعدملا ىلع امهنيب مالكلا ك احلا متي لئاسملا عيمج يفو

 وأ ةلماعملا داحتا مدعل ( ةفناتسم ) ىوعد ( ب ) هب رقأ ام ءادأ ىلع ( ربجأ )
 سيل رارقإلا اذهو “ ةرشعب يه يعدملا ىوعد نإف “امهاوعد يف اهيلك وأ سنجلا

 نودؤيف رارقإلا نيح هعم ( رضح نمو ى ماحلا هيلع دهشو ) ى اهقباطي اباوج
 هيلع مكحيف هدنع ةوعدلا فانئتساب امهرمأي نأ مكاحللو 2رخآ مكاح دنع مهتداهش

 نإ اهب كح نادهاش هعم ناك نإو « مكحلا سلج يف هلع امب مكحلا هل نأل هرارقإب
 امم نيناسنإ وأ ناسنإ دنع "رقأو دحأ هعم رضحي ملو هدنع "رقأ نإ اذك و ى ءاش

 يدؤي وأ ى رارقإ لك اذك و ى اهتداهش وأ هملعب كحي هنإف اهتداهش يفكت
 هاعدا ام اضيأ نيبت مث هيف رارقإلا زوجي ام لك يف هب "رقأ امب ةرقأ اذإ و « هتداهش
 . اضيأ هذخأ هلف يعدملا

 : كاحلا لوقي نأ هدنع رقأ يذلا كاحلا اذه دنع ةوعدلا فانئتسا ةيفيك و
 ؟ هب كل رقأ ام كل له « تنأ لوقت ام : مصخلل لوقيف « ”رقيف “ مالكلا دعأ

 ى دمب هيلع نيي نإ ءاعدا ام ذخأ نم كلذ هعنمي الو ى ءادألاب هل هربجأ معنأ نإف
 امب ملكت : رقملل لاق « معن : لاق نإف ؟ هب كل رقأ ابف لوقت ام : هل لوقي وأ

 كلذ يعديف يعدملا هيلإ تفتلي وأ مكحيف لوآلا رارقإلا ديميف هب هل تررقأ

 . باوجلا كاحلا ( درتسيو ) ىلوآلا هاوعد ىلع ةدايز

 ابولطم ( عيبك كلذ ناك هحو يأ نم نسبي ىح درتسي ال نأ ةدعاقلاو
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 قأ نإ هربحو > رايعب سيل ام بح وأ رتيزك نم ءاعو اذكم

 { لوهجم ىلع نايب الو . دحج نإ هفلحيو

 يأ ( رايعي سيل ايم ) نزوي وأ لاكي امب ( رآببح وأ رتيزك نم ءاعو اذكب
 فلسلاب هيلع يل : لوقي نأ لثم كلذو ى ماعول نايب يه نمو نازيمب الو لبكم

 ال ام تيز ةئلق" وأ ريمش ةعصق وأ رب قلوج وأ ريمش وأ ارمت ةرارغ ءارشلا وأ
 ىعدملا وهو كلذب بولطملل مكاحلا لوقيف ى دلبلا كلذ يف هرادقمو هدح طبضي

 ةنيب تتأ وأ هترضح ( “رقأ نإ ) ءادألا ىلع( هربجيو ) " باوجلا ددرأ : هيلع
 ص هرارقإ مزلأ "رقأ امل نكلو « هانبعي مل اهنأل نيعم ىلع هربجي الو رقأ هناب

 ينعأو ى مولعملا لمعلا ىلع مولعملا ءانعلا يف باوجلا ةدرتسيو ( دحج نا هفلحيو )
 يل طخ : لوقي نأ لثم مولعملا لمملا ىلع لوهجملا ءانعلا يفو « ةرجألا ءانعلا
 ص لوهجملا لمملا ىلع مولعملا ءانعلا يف وأ ، رمت ةتفقب وأ « رسيت امب ةبجلا هذه

 ‘تقو نييعت الب اذك و اذكب امنغ يل عرا وأ « اذك و اذكب ارئب يل رفحإ :لثم

 ةراجإلا مولعم يف نيميلا عجريو 0 لوهجملا لمملا ىلع لوهجملا ءانعلا يف ددرقسي الو

 نيمولعملا ءانملاو ءاركلا رادقم ام راكنإلا ةروصو زيزعلادبع نبا ريغ لوق ىلع

 . كلذ وحنو همدعو صالخلا يف وأ

 ةدهاشمب كلذب هيلع اودهش نمب هيلع ىتأ ول_ف ه ( لوهجي ىلع نايب الو )
 تدجو ولو “ هفلحيف ةداهش الك لوهجمب ةداهشلا نأل مهب كحي مل رارقإب ال الثم

 يعدملا رضحأ نإف كلذك رمألا ناك اذإف ى كحلا يف يدؤي الو ةداهشلا هذه
 اهب مكح اهرضحأ نإ :ليقو ى اهب كاحلا هبلاطي الف الإو « تيغلأ ةداهشلا هذه
 نإو ص هنم ربكأ هيلع سيل هنأ فلحيو رماعوب بولطملا يطعيف اهمومع ىلع مكاحلا
 اذه ام :هلأسي نأ مكاحللو “كلذك اهب كح اهرضحأ نإف ى اهب هبلاط اهرضح مل
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 هيلع نم ددرتسي الو ء ءاعولا رضحي ملام ةلماعب نإو نيمي در الو
 لاق نإ الإ ددع وأ نزو وأ لك الب ضرمب نع وأ بح

 لعفو هتجاح هنم ضرقي نال ينازيم وأ يتيب حاتفم هتيطعأ : هبلاط

 > هب كح هب ةداهش ماق وأ مصخلا "رقأف هرادقم نسب وأ هنُئب نإف ؟ ءاعولا

 ى ( ءاعولا رضحي مل ام ةلماعمب ) ىعدا ( نإو ) لو بجع يف ( نيمي در الو )
 ى نايبلا حص صقن الو ةدايز الب هلثم رضحأ وأ مولعم ردحب دح وأ رضحأ نإف

 مولعملا يف نيميلا در زاجأ نم نآل ةلماعملب فلملا اغ امنإ و « نيميلا در حصو

 زيجي نم ضعب نإف ى ةيدمتلا فالخب « نيزجملا نيب فالخ الب ةلماعملا يف هزيجي
 ٤. ناودلا » نع رم ك ةيدعتلا ق اهدر عنمي نيمسلا در

 ص ضرقلا يف زوجي ام امهريغ وأ ( نيع وأ بح هيلع نم ددرتسي الو )
 نزو وأ ) ليك هاوعد يفاركذي مل يأ “ ,ليك ركذ الب ( ,ليك الب ضرقب )
 باوجلا درتسي ال هنآل كلذو ى نيميلا هيف درت الو « دودحم رادقم وأ ( ددع وأ
 هتيطعأ : هبلاط لاق نإ الإ) لوهجملا يف نيمي درت ال وء هج و لك يف رادقملا لوهجم ف

 ى ( ينازيم ) حاتفم ( وا ) يقودنص حاتفم وأ يراد حاتفم وأ ( يتيب حاتفم

 ىمهاردلا و ريناندلا هيف عضأو هبف "ن زأ يذلا تيبلا يأ « ينازيم تيب حاتفم يأ
 دارأ وأ ى لاحلا مماب لحملل ةيمست نازيملاب تيبلا ىمس وأ “ فاضملا فذحف
 فذحفق “نوزوملاو نازبملا هيف عضأ يذلا قودنصلا يأ “ ينازيم قودنص حاتفم

 ى كلذ وحن وأ يلام ىلإ هتلسرأ : بلاطلا لاق وأ « لاحلا مساب هامس وأ فاضملا

 يطعيل وأ ص ءيشب هنم ينيتأيل وأ هريغل وأ هسفنل ( هتجاح هنم ضرقي نأل )
 ( لصق و ) “اذك هنم لمفيل وأ انريغ ىلع وأ "يلع ام هنم يضقيل وأ ائيش هنم انالف
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 هبلاطل هفلحو "رقأ ام هادأتسا رقأ نإف اذه ىلعو ، هدرتسيف يل هكسمأف

 ‘ اضيأ درو نايب هف حصي الو { دحح نإ هفلحو 6 ءيش هىلع هل يقب ام

 ام ضقي ملف ذخأ وأ هترمأ اك هب يتأي ملو ذخأ وأ ى يلإ ددري ملو ذخأ يأ
 رسكب - ( هنكسماف ) امولعم ءاعو اذك الوهجم ىعدا ءاوسو ى هب هترمأ

 هعنمف يأ اهحتفب وأ ڵمكاحلا اهبأ هنم ( يل ) هضبقاف يأ - فاكلا ناكسإ و نيسلا

 . اباوج ( هدرتسيف ) نع ىنعبب ماللا وأ « يل هنوك لاح ينم

 ( "رقأ نإف ) اذه ىلعو : هلوق طاقسإ ىل"وألاو ت دادرتسالا ( اذه ىلعو )
 امل امازتلا هب ( "رقأ ام ) ءادأ ( ب ) مك احلا هرمأ ( هاداتسا ) بلاطلا هاعدا اب

 هاعدا ام ( دحج نا هفتلح و ءيث هيلع هل يقب ام هبلاطل هفلحو ) هسفن مزلأ

 ء رم ام دح ىلع ةرم ام كلذ وحنو ى هتيب حاتفم هاطعأ هنوك نم لصأ بلاطلا

 هلام نم ذخأي ملو هاطعأ هنأ وأ « حاتفملا هطعي ملو هبلط وأ ى هبلطي مل هنأ وأ
 ص ذخأ ام اوأرو هريغ عم لخد ولف ‘ هدحو لخد هنأل.( نايب هيف حصي الو )

 ىعدملا ءيشلل ى هبف : هلوق يف ءاهلاو « نايبلا جصل دوهشل اذك ذخأ هنأ "رقأ وأ

 هجوو « نايبلاب هبلاطي الف الوهجم هنوكل ( اضيا در ) ال ( و ) ركذ امل وأ
 لاق اذإ لب ى ةلوهجم ةجاحلا نإف ى هتجاح هنم ضرقي نأ : لاق هنأل رهاظ هلهج

 بلط نإ هفلح هب ءاج نإو “ هاوعد مزجي مل هنأل اذك يلام نم تذخأ كلعل : هل
 امولعم ارادقم وأ اددع ىعدا ولف “لهجلل حصي ال نايبلا كلذ نآل هفىلحت مصخلا

 نايبلا حصل اضرق يلام نم ريناتد ةرشع ذخأيل حاتفملا هتيطعأ : لوقي نأ لثم

 ينإ : الثم هل لاق ولو ى نايبلا نكي مل نإ نيميلا در "حصو ى هيف مصخلا بلوطو
 اهلثم ذخأ دقف ةرثع هيف تدجو حاتفملا هتيطعأ املو نيرشع يتيب يف تك رت

 . مومعلا يف لخدل
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 رضحأ هدح ل نان ‘ انايب فلك هبلاط نم ءافيتسا ىعدا و هب رقأ نإو

 مل هنأ فلحي مث هبلاط كلذ بلط نإ ءيش يقب ام فلحو ءاش ام .

 نم ءافيتسا ىعداو ) لوهمب وهو بلاطلا ىعدا ابب يأ ( هب "رقأ ناو )
 ىفوتسا هنأ ( انايب فلك ) كلذ ءافيتسا هنم ردص هبلاط نأ ىعدا يأ ( هبلاط

 دنع نوكنف طقف هذخأ هنأ معزب ام رضحأ يأ ( ءاش ام رضحأ هدجي مل نإف (

 ( كلذ بلط نإ “ءيث يقب ام فلح و ) هذخاأيسو بلاطلا هذخأي امل كحلا سلج

 بلاطلا ( فلحي مث هبلاط ) ءيش يقب ام هنأ فلحو ءاش ام راضحإ نم روكذملا

 نإو ‘ سلجملا يف بولطملا هرضحأ ام بلاطلا ( ذخأيف فوتسي مل هنأ ) يعدملا

 يقب ام بولطملا فلحي يأ بلاطلا يضرو « دودحم رادقم وأ ددعب بولطملا رقأ

 هل نأ لهج نإو « زاج هنيمي بلطي مل نإو ى زاج هب رقأ امل راضحإ الب ءيش
 نيميلا هيف ام رئاس اذك و ى هتمهتا نإ تئش نإ انيمي هيلع كل نأ مك احلا ههبن انيمي
 . ملعأ هللاو
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 لصف

 مل فإو بايث وأ لصأ عيب نم انيع اذكب بولطم ددرتسي
 ء بابثلا سانجأو لصألا عاونأ فالتخا ركذي

 لصف

 عيب نم ) ناويحلاو بحلاك نيع ريخ وأ ( اننيع اذكب بولطم ددرتسي )
 لخن لصألا نأ نيبي مل يأ ( لصألا عاونأ فالتخا ركذي مل نإو بايث وأ لصأ
 اهأ نيبي ناب ( بايثلا سانجأو ) كلذ وحن وأ راد وأ ضرأ وأ رجش وأ
 صينارب الو تابج اهنأ نّسبي ملو “ كلذ ريغ وأ نطق وأ فوص وأ ناتك بايث

 بلاطلا نسب باوجلا بولطملا ددرتسي نكلو ىلوأ وهف نسب نإو “ كلذ ريغ وأ
 وأ لصأ ةميق اذك و اذك نالفل نالف ىلع نإ : بتكي نأ بتاكللف ى نيبي م وأ

 ناك اذإ باوجلا هيلع ددرتسيو باتكلاب لمعيو ؛ نايبلاب وأ ى نايب الب بايث
 وأ ضورع نمث : لاق نإ درتسي الو ى هيلع دادرتسالاو ه۔ب لمملا حصي ثبحب
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 نكي مل نإ هنولو هتس ال ناويحلاو بحلا عون ركذ مزلو

 بيبز وأ ريمش وأ رب :لوقي نأب ( بحلا عون ركذ مزلو ) كلذ نيبي ىتح ةعلس

 . كلذ وحن وأ ةلادأ رمت وأ ةرون ةلقد رمت لقي مل ولو درتسيو ى رمت وأ

 ركذي مل نإو ى دوسألاو ضيبألا فوصلاك اهلك ضورملا عاونأ رك ذ مزلو

 ى زعملا وأ نأضلا ركذ مزلي الو ى رقب وأ منغ : لوقي نأب ( ناويحلاو ) ددرتسي

 ددرتسي الو “ كلذ ريغو ريمح وأ لافب وأ ى كلذ وحن وأ ريعب وأ لبإ : لوقيو

 وأ ربلا ةميق اذك و اذك نالف ىلع نالفل نإ : بتاكلا بتكيلف ع ركذي مل نإ
 نإو « ضورملا ةميق : لوقي نأ يفكي الو ى نايبلا نم كلذ وأ رمتلا وأ ريعشلا

 .اذإ ضرألا هتلمش دحاو ءيش هلك لصألا نأ قرفلاو ، هل باوجلا ددرتسي م هلاق

 ضراعمل الإ امارح نوكي الو « تاذلاب لالح 3الإ نوكيالو « اضرأ ناك

 ؛ سبللا يهو ةدحاو ةعفنم اهب بولطملا نأل دحاو ءيش اهلك بايثلاو ی بصغك

 ناك تاذلاب امارح ناك نإ ام الإ “ ضراعمل الإ مرحت ال تاذلاب لالح اهلك يهو

 . ريزنخ رمش نم بوثك اذاش

 ى لصأ لكؤي ال اهضعب ذإ ةدحاو ةعفنم اهلك اهلمشت الف بوبحلا عاونأ امأو

 ناويحلاو ص هلاح ىلع لكؤي اهضعبو ى رييغتو ةعنصو لمع دعب لكؤي اهضعبو

 ضعبو ص لكلل ضمبو ى ايمل ضعبو « لحلا وأ بوكرلل ضعب ى ةعفنملا فلتخم
 نم ريثك اذك و « لالح ضعبو “ بلخم وأ بات ذو ريزنخلاك تاذلاب مارح

 بحلا عون ركذ مزلف « رمحو بلغ وأ بان يذو ريزنخو ةتيم محلك ضورملا
 ة۔هذ يف اهيعدي نأ وأ ى هلبق اك ناويحلا وأ بحلل انث انيع يعدي نأ ناويحلاو
 نكي مل نإ هنولو هتنس ال ) دقنلا عيب نم وأ اشرأ وأ آاآقادص وأ اضرق ناسنإ
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 الس عيبلا

 ى ناضلا نولو ى اقلطم نسلا رك ذي ىتح ددرتسي مل الس ناك نإو ( املس عيبلا

 الف ناويحلا رئاس نول فالخب « ىلق الإ دوسالاب ال ضيبألاب سانلا ءانتعا نأل

 : يمصاملا لاق « هرمش نول يف ريبك ضرغ مهل قلمتي ال هنآل ربتعي

 نايبلا عم ىوعدلا ققحت ناطرش هل هيف ىعدملاو

 الف كشأ وأ ع اذك هيلع يل نأ نظا : لوقي نأ لثم ىوعدلا ققحي م نإف
 : لىقو ' اقلطم نيمي ةمهتلا يفف ف ى هلا ءاش نإ ةمهتلا كح يتأيو < هاوعد لمقت

 : لاق نإ اذك و ى ةمهتلاب رهش نإ : ليقو « تيوق نإ اهيف : ليقو ى اقلطم ال
 الف ى كلذ وحنو هغلبم لهجأ ءيشب يل هتمذ ةرامع تققحت وأ 0 ءيش هبلع يل

 اذك ملسو اذك عيبك ةمذلا لاغتشا ةهج نايب نم اضيأ دب الو «كلذ يف ددرتسي

 هنأ ءاهقفلا رك ذ ىوعد لكو ى ةناهك و ىنزو رايقك زوجحم ال امم نوكي نأ لاتحال

 ابهذإ : لوقي نأ هلو ،اهنع ضرعيو تكسي نأ مك احللف باوجلا اهيلع درتسي ال

 لوقي نأ هلو ‘ باوجلا امل درتسي ال امع ىوعدلا هذه نإ : لوقي نأ هلو ى ي
 نأ لثم ى لوقي فيك هعيف “ باوجلا دادرتسا حصيل اذك و اذك ركذأ : هل

 : لقو « كلذ ريغ وأ ةبه وأ عيب نم كلذ كل ناك ببس يأ نم لق : لوقي
 هنأ انموق ضعب ركذو ؟ كلذ ريغ وأ بح وأ مهارد وأ ريناتدأ كل يذلا وه ام

 . حيحصلا رمآلا ىلع لمحيف تجوزت وأ تعب : لوقي نأ يفكي

 كل بجو نيأ نم : لوقي نأ يضاقلا ىلع بح : مهنم ةثراح نب دمحم لاقو

 نم رثكأ هفلكي مل هوحن وأ نامض وأ عيب وأ فلس نم : لاق ناف ؟ هتيعدا ام

 هيف ددرتسي مل مكحي مل "رقأ ول امم ناك اذإو ؛ بجأ : هيلع ىعدملل لوقنف « كلذ
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 نم ضرقتسا دحاج كاسمتسا زاجو ث نبع عيب يف دادرتسا الو

 . ضرقب مكاح دنع كل هتضرقأ : الب هل هاطعأف رانيد دحأ

 ددرتسي : ليقو ى هب الإ تدشت ال اهنأب لوقلا ىلع ضيق الب ةبه يعدمك باوجلا

 لوقب سأ لشم > هبذكب ةداملا دهشت امف دادرقسا الو > اهتوبث مدعب هل مكحيل

 . ةكم يف مويلا يلام قرس اذه نإ : برفلا يف يبرغملا

 نم ءيشب ءيش عيب يف الو ى دقن ريغ نيعب ( نيع عيب يف دادرتسا الو )

 ه دقني ال يب لكف الو 4 زوجي الو عيب لك يف الو ء [_بر كلذ نأل « هسنج

 مارحلا نع مهاهني لب ى ءانغلا وأ ىنزلا ةرجأ ىوعدك زوجت ال ىوعد لك يف الو

 ساب عسيف درتسيف فيز رهظ نإ دقنلاب امأو “ زوجي ال امو زوجي ام مهماميو
 دقو ص لوقلا كلذ ريغو ى ابر هربج نأل ، حيحصلا وهو عيبلا نالطب لاوقألا

 نآل نيع عيب يف : هلوق يف فنصملا قالطإ "حصو ، فرصلا باب يف تمدقت
 لصألا نوك نم ذوخأم انيع نمثلا نوك و « ةرابعلا سفن وه انيع عيبملا نوك

 . نيملا نمثلا يف
 ناكامو ى هدحاجي هل دوحجم كاسمتسا يأ ( دحاج كامسمتسا زاجو )

 وبه ( دحأ نم ضرقتسا ) هيلإ كاسمتسالا ةفاضإ تحص دحاجلاب كاسمتسالا
 ص الثم ارانيد هضرقي نأ دحأ نم بلط يأ « هريغ وأ ( أرانيد ) هل دوحجلا
 اتكاس هاطعأ لب ( كل هتضرقأ ) ب ظفلت ( الب ) ضرقلا ةينب ( هل هاطعاف )
 كاح دنع ) كل هتضرقأ : لوقي نأ ريغ نم ى كلذ ريغ وأ ‘ ذخ : الئاق وأ

 ملو هل ضرقأ نمم ضرقلا م.ر دنع ك۔متسي يأ ى كاسمتساب ناقلعتم ( ضرقب
 دعب هاطعأ هنأل كلذ حص امنإو “ هاون نكل < ضرقلا ظفل ضرقلا لاح هل ركذي
 . هل ضرقي نأ هبلط ن أ
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 هلسرب نأ ارقم آرانيد ضرقتسم رمأ نإو ، دحج نإ هنم هؤاطعتساو
 امهريغ وأ هلفط وأ هدبع عم هيلإ

 زاج يأ ى ضرقتسملا نم رانيدلا ءاطعتسا يأ ( هنم ءواطمتسا ( زاج ( و )
 ‘ كاحلل ىلوألا ءاملا د"وع زوجيو ى هضرقأ ام هيطعي نأ هضرقتسم ضرقلا بلط
 ص ضرقلا ىلع ءاطعملا بلطب نأ لاملا بحاصل زوجي هنأ دافأ هنأل ىل'وأ لوقلاو

 زاج يأ “ ضرقلا ركذ مدعب رومش الف مك احلا امأو ى ضرقلا ركذي مل هنأ عم
 هطاقسإ ىلوآلا ( دحج نإ ) ضرقتسملانم كلذ هل ذخأي نأ كاملا ضرقملا بلط

 ولو ضرقلا ظفل هاوعد يف ركذي هنأ لصاحلاو “ىفكف دحاج آلوأ ربع دق هنأل

 ولو “ ضرقلا بلطب ضرقتسملا ظفلت دعب لعفو هاون هنأل ضرقلا نيح هرك ذي م
 عجوي ال هنأل هيلإ تصني مل “يل هدرب نأ هرسف ارانيد اذه تيطعأ : مك احلل لاق

 همالك ناكل هايإ هتيطعأف ارانيد هضرقأ نأ ينم بلط : لاق نإو “ هتيطع يف
 ص َةبه هايإ هتيطعأف دارملا نوكي نأ لاتحال هنم ردابت ولو ضرقلا يف صن ريغ

 ك اجلا هددرتسي الف ةبهلا بساني ال يذلا درلا بلطب لاتحالا اذه فعض ولو
 . كلذ وحن وأ اضرق هايإ هتيطعأ : لوقي ىتح باوجلا

 ةين ىلع هل هتطعأف اذك هجو ىلع هل هلعفت نأ دحأ كبلط ام لكاذكمهو
 . نيح هركذت كنإف ءاطعإلا نيح هجولا كلذ ظفل ركذت ملو “ هجولا كلذ

 اذكب عيبلا ةين ىلع هل هتيطعأف اذكب يل هعب : لوقي نأ لثم ى كاسمتسالا

 : لوقب نأ لهو « عيبلا اذه ءاضمإب لوقلا ىلع اذكب هل هتعب : لوقت كنإف

 نإو ) ص هل هترعأ : لوقت كنإف ةراعإلا ةين ىلع هل هتيطعاف عاتملا اذه ىل "رعأ

 هلسرب نأ اضرقم ) هريغ وأ رانيد ضرق بلاط يأ ( !رانيد ضرقتسم رمأ

 غلابك هل هنيع نم ( امهريغ وأ هلفط وأ ) ضرقملا دبع يأ ( هدبع عم هيلا
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 اذه نم يقح ينطعأ : لاق هل هدحجف هلصي نأ لبق فلتف هلسرأف

 هركذ نإو ث هعم هلسرأ نم ركذ همزلي الو « ضرقب رانيد هيلع يل

 . .. . .... ..... ... ... قثوأ وهف

 هدمع ءاه انددر نإو “ ضرقتسملا دبع هبف لخدو ى هريغ دبعو هريغ لفطو

 : لوقي نأ حصو « امهريغ : هلوقب هلفطو ضرقملا دبع لخد ضرقتسملل هلفطو

 مزلف هيلإ لاسرإلاب هرمأ نم عم هلسرأ هنأل هلصوأ هنأب هل ملع ال هنأ عم ط هيلع يل

 عم وأ ةهفاشم لاسرإلاب هرمأ اذإ كلذو ى هيلإ لوصولا لبق عاض ولو ضرقتمملا
 ص ضرقتسملا ىلإ ةدئاع هدعب ا۔هو هدبع ءاهو “ قدصم مم وأ : ليق ى نينمهأ

 ينبإ عم وأ يلفط عم وأ يدبع عم يإ هلسرأ و الثم ارانيد ىل ضرقأ : لاق يأ

 هعم هيلإ هلسرب نأ هرمأ نم عم ( هلسراف ) كلذ وحن وأ ديز عم وأ غلابلا
 اضرق كنم ذخآ مل ينأل كيطعأ ال : لاق نأب ( هل هدحجف هلصي نأ لبق فلتف )

 ،ةيلإ هتلسرأ نم عم آيلإ هلسرأ لقأ مل ينأل وأ ينلصي مل هنأل وأ“كنم بلطأ مل وأ

 ى اذم نم يقح ينطعأ ) : مكاحلل ضرقملا ( لاق ) كيلع فلت دقف فلت نإف

 هل ( قثوأ وهف ركذ نإو “هعم هلسرأ نم ركذ همزلي الو “ضرقب رانيد هيلع يل
 كلذ سيلف هعفن يف امأو « اهرخآ ىلع ةصقلا ركذب ىتأ ثمح رمآلا سفن يف

 ص نايوعد هيفف ضرقلا سفن ىوعد ريغ ىوعد ةدايز كلذ هركذ نأل هل قثوأب
 لب ى كلذ وحن وأ هدبع عم ضرقأ ام لاسرإب هرمأ هنأو هضرقأ هنأ ىوعد

 رمألاب اهيف "رقأ يتلا ةروصلا الإ هلسرأ هنأ ىوعد ةثلاثلاو ع تايوعد ثالث

 ءيش هيلع نكي مل لصي ملام هنأ معزو & هركذ امم وحن وأ هدبع عم لاسرإلاب

 عم هلسرأ : لاق نإ امأو ى ريرقت ةدايز كلذل ضرقملا ركذ يف نإف ى ملعلاب هلهجل
 ضرقتسملا ىلع : لبقو “هتلزنمب هنآل ضرقملا ىلع فلت فلت نإف “كلفط وأ كدبع
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 ركذيو « هنم هنطعأف اذكو اذك عيب لبق نم اذك هملع يل : هتوعد

 يل : هدحح نإ تاقفص ف اضيأ ةفلتخم يف لوقيو ءايشألا سانجأ

 دارأ نإ هدرتسيو ء اذكو اذك عبب لبق نم آرانيد اذك هيلع

 ف هعئاب لاق ريناندك مولعم ةقفص يف ةفلتخم ءاىشأ رتمشم دحح نإ ٠

 نالوقلاو > لوصرلا مدع ىعدا نإ فلحم و ؛ . لوألا حبحصلاو > كلذب هرمأ هنآل

 ص هرمأ هنأل هيلع فلت : ليق “ سانلا نم ءاج نم عم هلسرأ : لاق نإ اضيأ

 يف فالخلا مدقتو “ لوهجم وهف هعم لسرب نم هل نيعي مل هنأل ضرقملا ىلع : ليقو

 . هميرغ نيذلا بحاص هب رمأي ام بإب

 ؟لأ» نودب يضاملا لعافلا مسإ لمع ( ءايشأ ,رتشم ) ءارشلا (دحج نإو )

 ةاشل انمث ةرسثع ( ريناندك مولعم ) نمث ( ب ةفص يف ةفلتخم ) يئاسكلا لوق ىلع

 لبق نم اذك هيلع يل: هتوعد يف ) ك احلل ( هعئاب لاق ) ,ربأ زيفقو رمت قسوو
 ص دحاو نمثب عاب يتلا ( ءايشألا سانجأ ركذيو “ هنم هينطعاف اذكو اذك عيب

 دحاولا ءيشلا عاب نإو “ عويبلا يف كلذ مدقتو 4 باوجلا هددرتسي الف اذه ىلعو

 ركنأ نإو ص نامثألا ركذو ءيشلا ركذ يرتشملا ركنأ نإو ى زاج ةفلتخم نامأب
 . . يدتقملا هلك كلذ ركذ عئابلا

 لك ( تاقفص يف اضيأ ) ا عاب ( ةفلتخم ) ءايشأ نمت بلط ( يف لوقيو )
 هريغ وأ ( أرانيد اذك هيلع يل ) : اهيرتشم ( هدحج نإ ) هنمثب ةقفص يف دحاو

 اذكهو اذك ةميق اذك اهنمو ى اذك ةميق اذك اهنم ( اذك و اذك عيب لبق نم )

 ك اجلا نآل ىل'وأ وهو مكاحلا وأ عئابلا ( دارأ نإ ) مك احلا اباوج ( هدرتسيو )

 دارأ ه۔ذأ مكاحلا هب ملعي ام رهظأ نإ الإ مهللا ' نيميلا دارأ عئابلا نأ يردي ال
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 ةفلتخم تاداهش دوهش عمج ال نأ نايب كلذ ف حصي الو انيمي هنم

 ةدحا م ف ةلماعمو ةيدعتك ماكحألا ةفلتخم تاوعد عم عمجي الو

 هنأ ةينب هدرتسي ال ( و ) فلح ركنأ نإو “ ىطعأ رقأ نإ ( انيمي هنم ) نيمسلا

 دوهش عمجي ال نأ نايب كلذ يف حصي ال ) هنأل نايبلا عئابلا فلك ركنأ نإ
 انامثأ ىعدا نإ و « كلذ زوجي ال ةدحاو ةداهش يف ةرمب اهودؤيو ( ةفلخم تاداهش

 . باوجلا هدرتسا دحاو نمثم ىف ةددعتم

 هتلوادت امو ( ةلماعمو ةيدعتك ماكحألا ةفلتخم تاوعد عًدم عمجي الو )

 ناك نإف ص ( ةدحاو ) ىوعد ( يف ) ةزابحلاو نهرلاو ةيراعلاو ةنامآلاك يديألا
 دوهش ناك نإو ث ةدح ىلع اهنم لك دوهش دهش « ةدح ىلع اهنم لك ادهاش

 لك ركذي يعدملا اذك و ، ةدح ىلع ةداهش لك اودهش نيدحتم دوهش عيمجلا

 كلذك ىرخالا مث اهيلع دهشتسيو اهيعدي لب ىرخأب اهطلخي الو ةدح ىلع ىوعد
 كلت يف مهتداهش ءادأ دوهشلل زجي مل تاقلتخم تاوعد يعدملا عمج اذإف ى اذكهو

 لك ىوعدلا ديعي لب ى اهغيوست مك احلل الو ڵ ءيش دعب ءيش الو ةرمب ىوعدلا
 كنايب وأ رارقإب ءادآلا ةلماعملا كح نإف « ماكحألا فالتخال اهتداهشب نرقت ةوعد
 نأ يديألا هلوادت ام كحو “ رجزلاو ةيدعتلا قح جارخإ عم كلذ ةيدعتلا مكحو
 ص زوجيف ةقفتم تاداهش دوهشلا عمجي نأ امإو ى ريصقت وأ ةيدعتب الإ نامض ال

 لثم “ دحاو سنج نم نمثملاو ع دحاو سنج نم اهلك اهيف نمثلا نوكي نأ لثم
 نم اذك و اذك لبق نم ريناند ةسمخو ى ريمش نمأ اذك و اذك لبق نم ربناند رشع

 وأ ةلماعم يف اهلك نوكت نأ لثم تاقفتم تاوعد يعدملا عمجي نأ امإو “ ريمش

 ةروص يف يواعدلا ممج هل زوجيف ع مكحلا قافتال زئاجف ةيدعت يف اهلك نوكت نأ

 . ةفلتخم وأ ةقفتم نامثأب ةفلتخم تاقفص يف ةفلتخم ءايشأ عيب
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 دعب هنابب هفأكف مولعم يف هدنع دحأب كسمتسمل مكاحلا تصني الو

 ىلوألا ءاضقنا لبق ىرخأب ًاكاسمتسا دارأ نإ همصخ دحح

 ىعدملا هركنأف ىوعدب مكاحلا دنع لجرب كسمتسا نمو : « رثألا » يفو

 : هل لوقي مكاحلا نإف « ىرخأ ىوعد ىلع هب كسمتسا مث ك احلا هفتلحف هيلع

 ةرم مكاحلا هل هفلحيف هيواعد عمجيف ىةرمب اهيلع كل هفئلحأ و اهلك كيواعد ممجإ

 ‘ثالث هيلع ىعدي ىتح مكاحلا هكرتي : لوقي نم مهنمو ىاهلك هيواعد ىلع ةدحاو
 ىوعد لك : لوقب نم مهنمو ى كل هفتلحأ كي واعد عمجإ : ذئنيح هل لوقنف

 نأ ك احلل زوجيو“نيمي ىوعد لكل“ترثك وأ تلق اهيلع اهل هفلحب هيلع اهاعدا

 يعدملا ناك كلذ يف ءاوس « ةدحاو نيميب تاقرتفم إواعد ىلع هيلع ىعدملا فلحي

 امهادحإ نيتوعد لجر ىلع ىعدا نإ كلذكو .ع قش ؟للحجر وأ ادحاو الجر

 هيلع فلختسا متي وأ“هدبع وأ هنونجم وأ هلفط نم هرمأ يلو نل ىرخألاو هسفنل

 فلختسا يتلا تانامآلا عيمج نم اهريغ وأ ةيصولا نم هرمأ يلو نم عيمج وأ

 نإ انركذ نم عيمج ىوعدو هاوعد ىلع ةدحاو !انيمي هل ذخأي مك احلا نإف « اهيلع

 ؛ةدحاو انيمي لاجر ةعامج لجرل فلحي نأ اضيأ ك احلل زوجيو ى كلذ دارأ

 . تفلتخا وأ مهيلع هيواعد تقفتا كلذ يف ءاوس و

 ( هنايب هفلكف مولعم ) ءيش ( يف هدنع دح اب كمممتسمل مكاحلا تصني الو )

 ىنعم يف هنأل كسمتسم ىلع فطع كلذ ىلع ةداهشلا يأ « مولعملا كلذ نايب يأ

 لمعلل حلصي هيلع فوطعملا لماع ناك اذإ «ام»يف كلذ زوجي ال هنأ الإ«كسمتسا
 رفتغي مل ام ارخآ هيف رفتغا امم اذه نأ هللا همحر هدنع حص هلعلو « فوطعملا يف

 ( ءاضقنا لبق ىرخأ ) ةوعد ( ب اكاسمتسا دارا نإ همصخ دحج دعب ) لوأ

 ص جلا عنم ىلإ يدؤي اهنع لافتشاو ىلوألل ليطعت كلذ نأل ( ىلوألا ز ةوعدلا
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 لوأ لاق نإ الإ اهلثم اك اسمتسا دارأف ةوعدب هل كح نإ كلذكو

 هذه لثم "تاوعد هملع يل : هئاعدا

 اهيف لخدي الو اهيف مكحلا حضتي قح ىلوألل عرفتي لب ع هيف لالتخالا ىلإو
 هلتجأ يذلا لجألا الإ وأ نيميلا الإ قبي مل ولو اهنع لافتشالاب اهنع فعضلا
 وأ اهضعب داز وأ ‘ هذه لثم تاوعد هيلع يل : هئاعدا لوأ لاق نإ الإ ى مك احلا

 مث نالماعتي ام ردق ابيغتف مكاحلا دنع نم اقرتفا وأ سانجألا فلتخا وأ صقن
 دعبو “ىلوألا ءاضقنا دعب كاسمتسالا هلف ءالؤه نم ادحاو رمآلا ناك اذإف « اجر
 ىلوآلا نم غارفلا لبق امأو “ لجألا ءيجم لبق ولو “ لجألا برض يف مالكلا
 نإ و ى امعمج اهاكرتو ةوعدلا الباقت نإ الإ ى ابيغتو اقرتفا ولو اقلطم زوجي الف

 هلو « ىلوألا امل ركذي نأ مكاحالف ىرخألاب ءاجو اهنيب امم غارفلا لبق باغ
 . ال تصنيو اهكرتي نأ

 دارملاو “هملإ تصني ال ( اهلثمي اكاسمتسا داراف ةوعدب هل كح نإ كلذك و )

 اهنأ يف وأ « ةلماعم اهنأ اك ةلماعم اهنوك يف اهلثم دارملا سيلو سنجلا يف اهلثم
 نأب اللعم ءايركز يبأ ماكحأ ىلع بتك نم ضعب لاق اك ى ةيدمت اهنأ اك ةيدعت
 ص تافلت تاوعد عمجي ال هنأ مدقت هنأل ‘ زوجت ال ةلماعملا و ةيدمتلاب ةرباغملا
 كحلا دمب كاسمتسالا يف ضورفم انه مالكلا نأل اممج اذه سيل : لوقن انأل

 هيلإ تصني الف ص ةوعدب وه كسمتسي نأ هيلع موكعملا دارأ نإ اذك و « ةوعدب

 لاق نإ الإ ) قحلا نم بورهلا يف رهاظ كلذ نأل ى هيلع يذلا قحلا يدؤي ىتح
 “غرفي مل ام : ليقو ى هيف عورشلا دمب وأ ءاعدإلا يف عورلا لبق ( هئاعدا لوأ

 هيلع يل ) : باوجلا ةدرب مكاحلا هرمأي وأ باوجلا هيلع ىعدملا دري مل ام : ليقو

 : لوقي نأ لثم ى اهليصفت لبق ولو ةمهبم ىلإ ةراشإلا "حصت ( هذه لثم تاوعد
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 دنع نم اقرتفا وآ سانجالا تفلتخا وأ صقن وأ اهضعب داز وأ

 فحصم فلحب ام ىندأو ؛ اعجر م نالماعتي ام ردق ابّغتف مك احلا

 ددرتسيو ىلاعت هللا ءامسأب لقألا يفو رانيد عبر

 ضعب داز يأ ، ( اهضعب داز وأ ) ‘ ىرخأ هعم يل : لوقيف ، ةوعد اذه ىلع يل
 ىرخآلا ىوعدلا ىلع تداز ىوعد ىعدا يأ ( صقن وأ ) ضعب ىلع تاوعدلا
 ص هتوافتم مأ ةيواستم تناك ءاوس يأ ( سانجألا تفلتخا وأ ) اهنع تصقن وأ

 كلذ ركذي نأ همزلي الو ى رمآلا سفن يف هلك اذه تفلتخا مأ سانجألا تقفتاو

 دنع نم اقرتفا وأ ) طقف اذكه تاوعد هيلع يل : لوقي نأ همزلي لب مكاحلل

 نالماعتي ام ردق مكاحلا اهنع باغ وأ «( اجر مث نالماعتي ام ردق ابئيفتف مكاحلا

 . اهيلإ عجرف

 هىلإ تصن أ همصخ ىلع يعدي مجر مث همصخ عم بافف ك احلا هبلع كح نمو

 : كلذ لبق وأ“هباوج در لوأ لاق نإ الإ ع قحلا هضقي ملو بغي مل "الإ ال ك احلا

 . ىلوألا ةيضقلا تمت اذإ هيلإ تصني مكاحلا نإف « ىوعد هيلع يل

 فح ملاب نيميلا نآل ع ( رانيد عبر رفحصجمب ) هيف ( فلحي ام ىندأو )
 قادصلا نم جرفلا هب حابيو ديلا هيف عطقت ام اهيف طرتشاف هريغو ندبلل ةرضم

 .ىبأ اذإو اضيأ رم ام ىلع ةعبرأ وأ مهارد ةثالث وه رانيدلا عبرو ى رم ام ىلع

 ،الف الإ و“هل كلهأ ناك نإ دب الو هب مكاحلا هفّلح فحصملاب الإ فيلحتلا يعدملا

 نم "لقأ ( لقألا يف ) فلحي ( و ) « الهأ ولو هب هفلحي ال نأ مكاحلل : ليقو
 فيلحتلا ىلع مالكلا قدصيف ى ةقيقحلل ةفاضإلا ( ىلاعت هلا ءامسأب ) رانيد عبر

 ص باوجلا ( ددرقسيو) ى مكاحلا رظن بسحب رثكأو نيمسازؤ دحاو مساب
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 امهرد الإ ىلع ال س مهردو رانيد ىلعو ليلق ىلع نإو « ربجيو

 ١ ةبح و ٠ . ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

 ىلعو ( ليلق ) "لقأ ( ىلع نإو ) “ نايب وأ رارقإب ءادآلا ىلع ( ربجيو )
 هبف ام ىلعو ى ( مهردو رانيد ىلعو ) : هلوقب هبلإ راشأ اك ى سانجأو نيسنج
 يف هب ءانثتسالا زاوج رم ام ةدح ىلع اسدس الإ رانيدك سنجلا نم ءانثتسا

 ك ( امهرد الإ ىلع ال ) : لاق اك هسنج ريغ نم ءانثتسالا همف ام ىلع ال 6 عوسبلا

 امهرد الإ : هلوق عومجب نأ هلصاح“ رانيدلا رك ذ دعب ى امهرد الإ : هلوق ىلع ال يأ

 دمب امهرد الإ :هلوق وه يذلا ظفللا اذه ىلع ال يأ ع ةياكحلل « ىلع » ب رورجم

 ءانثتسإلا زاوج عم كلذ ىلع ددرتسي مل امنإو « عطقنم ءانثتسا هنآل رانيدلا ركذ

 ىلوألا : ناتوعد مالكلا يفف ى ىرخأ ىوعدك هنأل هساىقو هترثك و عطقنا

 ددرتسي : لبقو ى اهنم مهرد طاقسإو ى مهارد هضرف ىرخالاو ى رانيد : هلوق
 فرع يف اناكو هنم ىنثتسملا نم رادقملا فورعم ناك اذإ عطقنملا ءانثتسالا ىلع

 سدس فصن مهردلا نإف ص ذئنيح لصتملاك هنآل دحاو سنجب قطنلاك نيلمامتملا
 ءانثتسالا يف فالخلا عويبلا يف مدقت دقو ‘آاسدس الإ رانيد :لاق هنأكف « رانيدلا

 كلذبو « ءانثتسإلا لطبيو حصي : ليقو « عيبلا لطبي : ليق سنجلا ريغ نم

 اك لوهجملا ءانثتسا ىلع دادرتسالا زوجي الو « ةثالث لاوقألا نوكت هطرشب لوقلا
 ء ةبح الإ رانيد : هلوق ىلع دادرتسالا زوجي ال يأ « ( ةبح ) الإ ( وأ ) : لاق

 نم ءانثتسا وهف سوماقلا يف اك مهردلا نمث سدس اهانضرف نإ و ى ةلوهجم ةبحلا نال

 اسدس الإ رانيدب عاب اذإف ص ابر ناك الإ و ؟ فرصلا روضح بجيو “ سنجلا ريغ
 هرضحأ ةضف وأ نزولاب ابهذ همد۔ يرقملا هل دربو الماك ارانيد هيطعينأ داراف

 . عويبلا يف رم اك اذكهو ى رانيدلا رضح اقيح
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 رانيد 17 تفرع ةكس لك ىلعو بيرارخلا ىلعو بهذلا طاربق ىلعو

 كسمتسا نمو (“{ اذك فصنو : لقي ل نإو ‘ فصن و مهردو فصن و

 هيلع ربجأ هصقن ركذي ملو .هنايب حص وأ هب رقأف رانيد ىلع دحأب
 ‘ آازنوزوم

 ناك نإو “ ةضفلا طاربمق نأل « ( بهنلا طاريق ىلع ) باوجلا درتسي ( و )
 ىلعو بيرارخلا ىلعو ) 0 اضيأ هيلع درتسا ةضفلا طاربق مهدنع نم فرع يف

 مل نإو ى هيف دتعت ملو تفرع وأ “ مكاحلا دلب يف تديتعاو ( تفرع ةكس لك

 هسنج نم ةيمستو ءيش ( ىلع ) فرعت ىقح ددرتسي الف تناك دقو فرعت

 ص ةسوفن لهأل ليك وهو فصنو يدومو فصنو دمو ( فصنو رانيد ) ك

 ليثمتلا لمحيف اهلبق ام سنج نم ةيمستلا نأ ىلع لمحتف “ ( فصنو مردو )
 مهردو ؤ“ يدوم فصنو يدومو “ دم فصنو دمو ى رانيد فصنو رانيد ىلع

 ركذ و “(اذك فصنو : لقي مل نإو )كلذ ىلع باوجلا ددرتسيو“مهرد فصنو

 . لضفأ كلذ

 مم دودمملا سنج ركذي ل ولو ادعاصف ناددع ركذ اذإ ددرقسب كلذك و

 نورشعو ةثالث : لوقي نأ لثم كلذ ىلع دادعألا لمحتف « طقف دادعألا ضعب

 سيل : لسىقو > امهرد نورشعو مها رد ةئالث : كلوق ىنعم ىلع لمحف امه رد

 نورشعو مهاردةئالث لوقيف لك عم دودعملا رك ذي نأ الإ "درتسي الوءيشب كلذ
 مجعلاو برملا مالك ناارجحل لوألا يدنع حيحصلاو « هوححص و [ام رد

 .ا كلذ ىلع
 ملو هنايب حص وأ هب "رقأف ( هريغ وأ ) رانيد ىلع دحاب كسمتمسا نمو )

 هملع ربجيو رانيدلا ريغ اذك و ص الماك يأ ( انوزوم هيلع ربجا هصقن ركذي
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 ةكس فالخ ىعداو رقأف ارب اليك اذك وأ رانيد اذك : ىلع نإو

 > داز ام ىلع فلحو رقأ ام ربجأ نابب الب هبلاط هاعد ا رابع وأ

 . . ىدلب لك يف : ليق ، هكردأ ابح اذكب ةعلس عاب نمو

 صقات رخآ نأو صقان هنأ هيلع ىعدملا ىعدا ولو ع صقنلا ركذي مل اذإ الماك

 ( اربث كهيك اذك وأ ارانيد اذك ىلع ) هب كسمت (نإو) ،ةلامكلا ىلع فلحو هاطعأ

 نازيم وأ ( رايع وأ ) هبلط اهاعدا ( ةكس فالخ ىعداو رقأف ) كلذ ريغ وأ

 هنأ بلاطلا ه ( داز ام ىلع فلح و رقأ امي ربجأ نايب الب هبلاط هءاعدا )

 . نكي م

 وأ ( ابح اذكب ) ةعلسلا ريغ وأ - نيسلا رسكب - ( ةعنلس عاب نمو )

 ام قوف ناك ولو « زاجحلا يف ولو ( دلب لك يف : ليق ى هكردأ ) "بحلا ريغب
 لحمب هيلع مكحي : ليقو « ءايرك ز يبأك ءاملعلا ضعب قلطأ اذك ص لماحلا لمحي

 فلسأ نإو “ عضوم لك يف مهاردلاو ريناندلا كرديو ‘ نئيدلا يف رم اك ةلماعملا

 دلب لك يف هك رديف ليملا هذخأي ال امم ناك نإ الإ فلسلا دلب يف الإ هك ردي مل ابح

 هذخأي ال ام :- هللا هحر - ةتس وبأ لاق “ بوبحلا ريغ اذك و ى زاجح ريغ

 ِعاولصأ ةتس يهو ى زيزع يبأ انمع نم نيانبا ةبيوب ةبيَو رشع ةتس وه ليهلا
 نأ يف ةكحلا ام رظناو ى رهظلا ىلع لماحلا : ليملاب دارملاو ى يبرجلا عاصلا
 دلب لك يف هكردي رثكأو ى طقف ضرقلا لب ىف هكردي هنود امو كلذ

 كلذ ىلع « ناويدلا ه يف مالك مدقتو ‘ سكملا بسانملاو ى زاجحلا الإ
 . طوسبم

- ٣٩٥ - 



 طلغ يفو ، هدنع يل : ةبراضمو ةعيدوو ةيراعو زن امأ يف لوقيو

 . نالوق ص ابرو

 سيل امع كلذ وحنو نهرو ( ةبراضمو ةعيدوو ةيراعو ةنامأ يف لوقيو )
 وأ ةنامأ لبق نم اذك ( هدنع يل : ) اهبحاص اهيلع نيب ةطقلك بولطملا ةمذ ىف

 نإ ظفللاب ايهنيب قرفيو “ دحاو ىنعمب ةعيدولا و ةنامألاو « كلذ وحن وأ ةيراع

 ء ةعيدوف كتعدوتسا : لاق نإو « ةنامأف كلذ وحن وأ اذك ىلع كتنمتئإ : لاق

 هلصومل وأ رفسلاب هنع بيغتو كل هظفحي ادحأ هبطعت ايف ةعيدولا لمعتست دقو
 :لقني ظفح د"رجم لقن يردصملا ىنعملاب ةعيدولا نأ ةفرع نبا ركذو ى كريغ ىلإ
 عم ظفحلا لقن هيف ام جرخيل ظفح لقي ملو ظفح درجم لاق : عاصرلا لاق
 ص ءاصيإلا جرخمو “ ظفحلا درجم الإ اهيف سيلف ةعيدولا امأو « ةلاكولاب فرصتلا

 نأ كلم:هلوقب جرخأ و ى اهانعمب لمعتسي يأ “ عاديإلا ردصملاو ةعيدولا ممإلاف
 الام هب جرخأ « لقني : هلوقو ى ةعيدو سيل هنإف « هظفحل ريغصلا هدلو عدوب

 . ها كلم ةفص ى لقني : ةلمجو ى عبرلاك لوصألا نم لقني

 ظفحلاب اهبف اهبحاص رمأي ةعيدولا نأل ةنامألا فلاخت ةميدولاف اذه ىلعو
 يردصملا ىنعملا ىلع ةميدولا يسلدنألا ىلكلا يزج نبا فرعو ى ةنامألا فالخب
 دحاو لكلف “نيتهجلا نم ةزئاج ةنامأ يهو : لاق ى لاملا ظفح يف ةبانتسا اهنأب
 ظفحي ليكوت عاديإلا : « رصتخملا ه بحاص لوق هلثمو ى ءاش م اهئلح ايهنم
 . عدوملا ءيشلا ىنعمب ةعيدولا لممتسيو ى لام

 ءهيلعيل لوقي : ليقو “ هدنع يل :لوقي : ليق ى (نالوق ابرو رطلغ يفو)
 ءالصأ همف ةلماعم ال طلغلا نإف٬ ةحيحص ةلماعم اسيل ابرلاو طلغلا نأ لوآلا هجو
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 نيميب ال براضمو ربعتسمو عدوتسم قدصو . كلذ ىوس ف هملع : و

 . . . . .. ...... .... ... .فلت يف

 ام نث باسح يف وأ هلام هنأ معزي وأ هنظب هذخأف ريغلا لام يف طلغ وه انإ
 طلغ ةرافك و ةاكزك نامألا ريغو اهقحتسي يتلا ضاوعألاو نامثألا نم هوحنو عاب

 امنإو ى درلا بجوف ةلطاب ةلماعم ابرلاو « لاملا بحاص طلغ وأ « باسحلا يف وه
 الإ عيضي ولو همزلي هنأ ريغ > ةنامآلاك هد ر بحم هذخأ نم دنع "ءيش كلذ

 هبحاص طلغب هملعب وأ عييضتب الإ هنمضي ال هنإف“ابر الب هبحاص هديب عضو ام
 > رم ام ىلع نامضلا هملع بترتيو > د رلا اهف همزلي ابرلا و طلقلا نا يناثلا هحوو

 وهو ائيش ىضرلا هيف ديفي ال ابرلاو هكلام رمأب هديب نكي مل هيف طولغملا نأو
 اذك ( هيلع : ) يل لوقي ( و ) هيلع : لاق طلافغلا هيف فرصت نإ و “ حيحصلا

 شرألاو قادصلاو ةرجألاو عيبلاك ( كلذ ىوس يف ) اذك و اذك لبق نم اذك و
 : عيبلا وحن يف « هدنع يل : هنامألا وحن يف لوقي هنأ لصاحلاف؛ بصفلاو ةقرسلاو
 . نالوق طلفلاو ابرلا يفو ى هيلع ىل

 ركذ همزلي ال هنأ دارملا سبلو « هيلع ىل : ليقو ى هدنع ىل : لوقي : ليقو
 لاق اك « نالوق ابرلاو طلغلا يفو ى ميبلا وحن يف همزلو ى ةنامألا وحن ين ددملا

 اذك و اذك هيلع ىل لوقي امنإف : هلوق نم هذخأ هنأك “ لصألا ىلع بتك نم ضعب
 . هنم دب الف ددملا امأو ى هيلع : هلوق يف دصقلا امنإ و ى كلذك سيلو

 ةعيدولا وحغ يف لاقف رقأ نميف نيلوق « ناويدلا » نم رارقإلا يف اوركذو

 زاوجلا حيجرت هرهاظو “ اذك يدنع نيدلا يفو “ اذك ؟يلع : ةنامألاو

 قدصي ب قلعتم ( فلت يف نيميب ال براضمو ريمتسمو عدوتسم قدصيو )
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 ديب هفلت ىعدا نإ مهثراو اذكو 4 ءانمأ اوناك نإ مهيديأب ام

 مل هفلت ىعدا مث هيلع نيبف هديب ام عدوتسمك دحج نإو ال هثروم

 نيمي وأ نايبب الإ قدصي

 نإو ى مكاحلا دنع ( ءانمأ اوناك نإ مهيدياب ام ) فلت مهئاعدا يف نوقدصي يأ
 ال وأ ءانمأ اوناك نإ و “ءانمأ مهنوكب دوهشلا ىلإ اوجاتحا ءانمأ هدنع اونوكي م
 هبحاص عضوب ناسنإ ديب ام لكو ةميدولاو ةنامألا اذك و ى اوفلح ملاح ىردي

 ،فلحيو نيمأ نيمألا : مهضعب لاق ى ءانمأ ولو هلك كلذ يف نوفلحي :ليقو ى هيف
 وأ طوقسلاك هيف رذعي ال يذلا ال توملاو بصغفلاك هيف رذمي يذلا فلتلا دارملاو
 . طلغلاو عضوم يف نايسنلا

 ديب فلت هنأ هيلع نيي ال ( هثروم ديب هفلت ىعدا نإ مهثراو اذكو )

 هيلع نمتؤي مل هنأل هفلت يف قدصي الو مرفي هنإف ى هفلت ىعدا نإ ( ال ) هثَروم
 نكلو ى هيلع مرغ ال : ليقو « فلت هنأ نيب نإ الإ “ هثَروم هيلع نمتنإ امنإو
 (عدوتسمت دحج نإو) ىةنامآلاك ثوروملا نم هيدي يف يقب هنأل بهذ هنأ فلحي

 براضملاو رمتسملاو نهترملاك نينمتؤملا نم ههبشي نمم عدوتسملا لثم دحج يأ
 ال وأ ةنامأ ال وأ ، ةعيدو ال "وأ « يدنع كل نهر ال : الثم لاقو ( هديب ام )

 ( قدصي مل هفلت ىعدا مث ) هديب هنأ هبحاص ( هيلع نتيبف ) كلذ وحن وأ ةيراع

 هنوك نم جرخأ هدوحجحي هنأل ( نيمي وأ نايبب الإ ) ىلوتم ولو هفلت هئاعدا يف
 نيميلاب مرغلا نع جرمي ال هنأ يدنعف « لبق هيف انيمأ ناك ولو « ءيشلا يف انيمأ

 ى نايبب الإ هنع جرخي ال مرفلا همزل لب ى هيلع نيمي الو « نيميلاب بلاطي الو
 . مرغي الف فلحي وأ نيبي هنأ تيأر اك فنصملا لاقو
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 مث هنيبو ىواعدلا نم هبلاط هيعدي ام هيلع يعدم دحج نإو

 انيمي هبلاط نم دحح ل هدحح م ناف ‘ هن ايب فلك ءافيتسا ىعدا

 ١ رارقاب مكاح دنع بجو امو ك فوتس م هن ٠ ٠ ٠ ٠

 وأ تالماعملا يف ( ىواعدلا نم هبلاط هيعدي ام هيلع ىعدم دحج نإو )
 ىعدملا ( ىعدا مث ) هاعدا ام بلاطلا نسب يأ ( هنيب و ) اهريغ وأ تايدعتلا

 ) فتلك ) هب اهلغش دعب هنم هتمذ ةءارب هوجو نم اهجو يأ ( ءافيتسا ) هلع

 وهو ءافبتسالا نايب يأ ( هنايب ) ك اجلا هفلك يأ لوعفملل ءانبلاب هيلع ىعدملا

 انيمي هبلاط نم دجي مل ) نايبلا دجي مل يأ ( هدجي مل نإف ) « فلكل ,ناث لومفم
 كردي مل امنإو بلاطلا ىلع نيمي الب بلاطلا يعدملل ءاطعإلا همزلي (فوتسي مل هنأ

 . ةنّئبلا لبق الوأ هدوححي هتنايخ نايبل بلاطلا ىلع نيملا

 دنع لجرب لجر كسمتسا نإ : هصنو ى نيميلا دجي : « ناوبدلا » يف اولاقو

 كلذ لبق قحلا كلذ ىلع هفلح دق هنأ هيلع ىعدملا ىعداف هل ناك ىح ىلع مكاحلا

 هفلحيلف اهب تأي مل نإف “ ىعدا ام ىلع ةنبلا هفلكي مكاحلا نإف ‘ هريغ مكاح دنع
 لبق هقح هافوأ هنأ ىعدا نإ كلذك و ، قحلا اذه ىلع نيميلا هنم ذخأي مل هنأ
 فلحيلف ا۔مب تأي مل نإف ع لاق ام ىلع ةنتبلا هيلعف هنم هأرب وأ هل هكرت وأ اذه

 > يعدم ا ىعدا ام هيلع ىعدملا مرغيلف فلح نإف“هملع ىعدملا ىوعد ىلع يعدم ١

 هيلعف نيدلا كلذ هافوأ هنأ ىعدا مث ةنّئبب هبلع ىتأ مث هدحجف انيد ىعدا نإو
 فوي مل هنأ هفلحي مث لاملا رضحيلف ةنيب هل نكت مل نإف « هنيح هافوأ هنأ ةنيبلا
 . هنيد هطمىلف فتلح اذإف « هقح

 راكنإلاو رارقإلا عقو ءاوس ص راكنإ دعب ( رارقإب مكاح دنع بج و امو )
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 نيمي الو ك ه اعد ١ نإ هل اطل هعفد ن ايب هف بلط نم ىلعف ةنيب و أ

 يتفيلخ دحأ تام نإو ؛ ءادتبا رقا نإ الإ هدجي مل نإ هيلع هل

 قابل ددرتسي مث باغ وأ ميتي

 ءيجو « هتبيغ يف رخآلاو هدنع اهدحأ مقو وأ ص هتبيغ - يف وأ _ دنع هنم

 : ةخسن يفو “ نمي وأ ( ةنيب ) ب وأ ى راكنإلاو رارقإلا كلذ ىلع ةداهشلاب هيلإ
 يعدملا ىلع نيميلا هيلع ىعدملا درب نأ نيميبو؛ءيش بوجو نايبو نيمي وأ رارقإب

 ينم هافوتسا دق هنأ هيلع ىعدملا لوقي مث ى هاعّدا ام ىلع فلحيف يعدملا اهلبقيف

 دنع بجو ايف يأ ( هيف ) هيلع ىعدملا يهو لوعفملل ءانبلاب ( بلط" نم ىلعف )
 ىعدا نإ يأ ( هاعدا نإ ) ام هجوب هنم ةءاربلا وأ ( هبلاطل هعفد نايبب ) ك اجلا

 هنأ ىعدا ءاوس ص هتمذ لغش دعب هجوب هنم ةءاربلا وأ بلاطلل عفدلا بولطملا
 اهبيغ وأ اهنع مكاحلا بيغ دعب مكاحتلا دعب عفد هنأ ىعدا وأ مكاحتلا لبق عفد

 ( هدجي مل نإ ) ' بلاطلا ىلع يأ س ( هيلع ) بولطملل يأ ( هل نيمي الو ) ى هنع
 ص ( ءادتبا رقأ نإ الإ )اهلبق ةلأسملا يف ايك ناخ هنأ نايبل نرايبلا يأ

 مل هنأ هبلاط ىلع نيميلا هلف ةءاربلا وأ ءافيتسالا ىعدا مث راكنإ مدقت الب يأ

 . هجوب ربي ملو رفوتسي

 نمل ناك وأ هريغ وأ نونجم وأ بئا۔غ وأ ( ميتي يتفيلخ دحأ تام نإو )
 ( باغ وأ ) يقب نم يقبو ادعاصف نانثا وأ دحاو مهنم تامف ى فئالخ ركذ
 مهنم ددمتم وأ فئالخلا دحأ وأ نيتفيلخلا دحأ دلبلا يف ولو كحلا سلجم نع

 رمألاب مهدحأ لقتسي ال دحاو ةفىلخ ادعاصف ناتفىلخلا ناكو « كلذك .زج وأ

 ىلع هيلع فلختسملل ائيش ىعدا اذإ ( .قابل ) باوجلا مكاح ( ددرتسي مث )

٤ .. 



 هدنع وأ ند هملع نمو نانممضلا كلذكو ‘ كلذب ملع نإ هملع وأ

 { هب ر نم هل بهو هن ] ع دم هب كسمتساف دحأل ةعيدو

 وأ ائيش هيلع فلختسا نم ىلع ناسنإ ىعدا اذإ ( هيلع وأ ) هدنع وأ ناسذإ

 . هدحو ةفيلخ ىيل هنأ نم روكذملا ( كلذب ) مكاحلا ( ملع نإ ) هدنع

 نأ.ملعي مل نإو « سرخ وأ نتنجت وأ « هل ددرتسي نأ مكاحلل زوجي : ليقو
 نإو “ هريغ هعم له ثحبلا همزلي ملو ى هيلعو ى هل ددرتسا هريغ ةفالخلا يف هعم

 ص كلذكف لقتسم ةفيلخ الك "نأ ملع نكل ةفالخلا يف هريغ هعم ةنأ مل ع
 ءادأ ةنامض ادعاصف ( نانيمضلا ) ز آدعاصف ناليك ولاو نارومأملا ( كلذكو )

 نومضملا وأ هل نومضملا نيبو هنيب ضعب ىلع وأ ضعبل باوجلا مكاحلا ددرتسي ال
 نإو ث كلذب مكاحلا لعو ت اهب مهدحأ لقتسي ال ةدحاو مهتنامض تناك اذإ هنع

 . مهنم الك درتسي : ليقو « درتسي هنإف ةدح ىلع انماض لك ناك وأ كلذب ملعي م

 . ةلاكولاو ةرامإلا يف اذك و « دحاو نماض مهنأ ملع ولو هتصح ىلع

 ةيدمتك ةعابت نم وأ“كلذ ريغو ضرقو عيبك ةلماعم نم ( نيك هيلع نمو )
 دحأل ) ةنامأآلاك وه امم كلذ وحن وأ نهر وأ ةنامأ وأ ( ةعيدو هدنع وأ )

 هيلع يذلا كلذ بهو يأ “ لوعفملل ءانبلاب ( هل بهو هنأ عدم هب كسمتساف

 ىلوألاو ء ىنعملا ق لعاف وه ام ىلع « نم ه لاخدإ هف ( هبر نم ) هدنع وأ

 ةقدصلاو رجألا ةبهو باوثلا ةبه ةبهلا يف لخدو “هبر هل هبهو هنإ لوقيف هك رت
 هوحن وأ نيد يف هل هاضق هبر نأ هب كسمتسي نأ كلذ يف ةبهلا لثمو ى ةاكزلاو

 . هثروف تام هبر نأ وأ ى ءارقفلل وأ هل هتمذ يف بترت ام لك نم
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 الإ ريفلا ىلع هرارقإب ربجي الف هب "رقمو كلذب ملاع بولطملاو

 . . . هنمب نإ

 نأ نم روكذملا ( كلذب ملاع ) هدنع وأ كلذ هبلع يذلا وهو ( بولطملاو )

 "رقم'و ) ‘ ءاضقلا ىعدا نإ هوحنو نيح يف هل هاضق هنأب ملاع وأ هل هبهو هبحاص

 هل نمىلع هب "رقأ ام ءادأب ربجي ال رارقإب قلعتم (ريفلا ىلع هرارقإب ربجي الف هب
 مكاحلا هملع رححي نكل همعدم لإ هكلم نم هجرخأ هنأ ءيش هدنع وأ هملع

 مكاحلا مزلي مل مكاحلا مالك الب هاطعأ نإ و ع بلاطلا نيبي ىتح هيف فرصتي نأ

 اذه ىلإ هبحاص هجرخأ دق هدنع وأ هيلع ام نأب هملعل كلذ هل زوج هنأل هنم
 هجرخأ هبحاص نأ اودهش دوهشب ءاعدإلا نبب يأ ى ( هنتيب نإ الإ ) « يعدملا

 لجأل ال ةنبلا لجال ربجي ذئنيحف « ملعي مل وأ ملع ى "رقي مل وأ رقأ هينعةدم كلم
 . هيعدم ديب هنك نأ ىلع ص اهدعب وأ ةنّنبلا لبق "قأ دق ناك نإ رارقإلا

 مصألا هنبإو ةيلوفطلا نم نونجملا هنباو لفطلا هنبإ ىلع بآلا رارقإ زوجيو

 مرغيف مكبلاو ممصلا ثدح وأ 2 غولبلا دعب نج ولو : ليقو “ دلو نيح نم كبألا

 همزل هريغ نيبو هنيب طلتخم وأ كرشم ىلع "رقأ نإو « ءالؤه ىلع هرارقإب بآلا
 رارقإ زوجيو “ هرمأ ىلو نإ الإ لفطلا هنبا دلو ىلع هرارقإ حصي الو “ فصنلا
 لام هديب نمو ى دجسملا مئاق اذك و « ةفالخلا يف ماد ام هيلع يلو نم ىلعأ ةفيلخلا

 نإ الإ هرارقإ زوجي الف ةموصخلا ىلع فلختسا نمو ث كلذك ماد ام دجملا

 هيلع نأ لاملا بحاص ىلع ضراقم رارقإ الو ، هيلع يلو نم هل ضوف وأ هل زوج
 زاجو ى حبرلا هيف ناك نإ لاملا كلذ يف ضراقملا ىلع لاملا بحاص الو « اذك

 دعب هرارقإ ال اقرتفي نأ لبق اهتراجت نم اهيلع نيدب نْيضوافتملا دحأ رارقإ
 نم وأ ةيدعتلا لبق نم وأ هثراو لبق نم هملع ناك نيدب هرارقإ الو قارتفإلا
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 ةيهب هل هنأ ملعب مل هنأ فلح بلاطلل نايب الو بولطملا دحج نإو

 . ربخلا هيزجيو ‘ نالف نب نالف هبر نم

 ؛حخاسفنإلا عيب وأ ةراجتلا هيلإ ترج ام لك نم زاج و“هبحاص ىلع قادصلا لبق
 يف ال مومعلا ىلع مهل تدعق ةكرش يف زاجو ى هاكرتشا اجف نانعلا ةكرش يف اذك و

 . اهدعب الو ةكرشلا لاح تاكرشلا كلت ريغ ةكرش

 يعدملا كلذ هاعدا ام نالفل هدنع وأ هيلع نأ ( بولطملا دحج نإو )
 كلام نأ هل دهشي ( بلاطلل نايب الو ) « هكلم ىلإ هجرخأ نالف نأ بلاطلا

 وأ هيلع يذلا يأ ( هنأ ملعي مل هنأ ) بولطملا ( فلح ) هكلم ىلا هجرخأ كلذ

 ص نالف نب نالف هبر نم ) اهريغ وأ ( ةبهب ) بلاطلل يأ ( هل ) راص هدنع
 ةهحي بلاطلا كلم ىلإ جرخأ هنإ : اولوقي نأ وهو ءانمألا ربخ ( ربخلا هيزجيو
 هكلام اندهشأ وأ اندهش : اولوقي نأ اوجاتحي نأ ريغ نم اهريغ وأ ةبه نم اذك
 رقأ ول هنأ عم بلاطلل نايب ال نيح بولطملا فلحي فيك : تلق نإو ، هوحن وأ
 هيف فرصتي ال بولطملا ديب ءيشلا فقوي نأ كلذ هجو : تاق ؟ هرا رقإب ربجي م

 نايب الو رقي مل نإ ناكف “ اهريغ وأ ةبه نم بلاطلا ءاعدا امب آرقأ نإ ام هجوب
 : لاقي نأ رخآ هجوو « هيف هل ضرمتي ال هل ىتلخيف كلذب لمعي . هنأ فلح

 هجوب هكلم ىلإ هجرخأ وأ هل هبهو كلذ بحاص نآ ىلع ةنيب هل بلاطلا نإ
 وأ ىرخأ ةنيب تماق نإ هنأل ى هدنع وأ هملع كلذ نوكي نأ بولطملا ركنأو

 ةرابعو “ بلاطلا هنم نكمي نأ كا خلا هربجأ ى هدنع وأ هيلع هنأ ىلع هذه

 . اذك هل وأ هيلع نأ هرارقإ يف صن اهنأل هجولا اذه لبقت ال لصألا

 ةَسهو ةيلوتو ةلاقإو رارشو عيب نم لجرلا رشاب ام لك : « رثآلا ه يفو
 عيمجو بيعلا عيبو تانامألاو تايدعتلا عاونأ و قالطو حاكنو ةمسقو نهرو
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 دجب ولو هلماعمل نيكيرشلا دحأ نم رتشمك ضرقتسء عفديو

 . . . . . . . . ء قارتفا

 هيشاوم هتدسفأ هنأ هبلع ىعدي ام اذك و “ تاتبلاب هىلع فلحي هنإف تالماعملا
 هل دسفأ هنأ لجر ىلع ىعدا نم اذك و “ عبيضتب هلام وأ هديبع وأ هلافطأ وأ
 تاتبلاب هبلع ىعدملا فلحي ةلافطأ وأ هديبع وأ هشاوم وأ لامب هدسفأ وأ ائيش

 دحأ هيلع ىعداف هريغ لام نم ناسنإلا ديب ام اذك و ى عيبضتلا هيلع ىعدا اذإ

 نإ ناطلسلاو ى هلافطأب دسفأ هنأ هيلع يعدا نإ ملعملا اذك و « الام هب دسفأ هنأ

 هل دسفأ هنأ هملع يعدملا عدي ل ام امأ و 0 ائيش هتمعرب دسفأ هنأ هيلع يعدا

 تايدعتلا نم هثراو لبق نم هلع ىعدي ام وأ ادمع هلافطأ وأ هديبع وأ هلامب

 امإف > هتفلخ وأ هلك و وأ هربجأ لق نم هملع ىعدي اه وأ تالماعملاو

 هلع ىلع فلحي : ليقو « هرشابي مل ام لك اذك و « تاتبلاب ال ملعلاب هيلع فلحي
 ةمحر بيبح نب عيبرلا لوق كلذو ى تالماعملا لبق نم هيلع ىعدي ام عيمج يف

 . هملع شا

 ض رقتسم هعزانت نم رورجم (نيكيرشلا دحأ نم رتشمك ضرقتسم عفديو )

 وأ نيكيرشلا د۔حأ نم ضرقتسا نم نأ ينعي ( هلماعمل ) : هلوق اذك و « رتشمو
 اذك و « ايمل الو رخآلا كيرشل ال هل عاب وأ هضرقآ نمل عفدي انيش هنم ىرتشا
 ولو ) هنم هذخأ نمل هدري هريغو نهرو ةيراعو ةنامأك امهدحأ نم ذخأ ام لك

 ناك۔يرشلا نيكيرشلاب دارملاو ى ةمسقلاب وأ اهخاسفناب ةكرشلا نع ( قارتفا دعب
 سيل ىتلا تاكرشلا نم كلذ وحنو “ ضعب نود ءايشألا ضعب يف وأ “ نانع ةكرش

 ال تدعق نمو نيضوافتملاو نيديقعلا فالخب ، دحاو لجرك اهيف ناكيرشلا
 نيدلا عضو باب يف رم دقو ی دحاو لجرك كلذ يف امهنإف ايهيبأ نم ةكرشلا
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 ملو ةفلخ عاب نإو ‘ اقلطم هكسمي امهدحأل عئاب وأ ض رقم اذكو

 نل هنم رتشم كسمتسا هملع فلختسم لعف حص ىتح ضبقي

 نمثلا دحج

 لكل عضي الف تخسفنا اذإو ى اهتدقع خسفنت مل ام نيديقملا نم لكل عضي هنأ

 . هبانم الإ ايهنم
 ( هكسمي امهدحأل ) كلذ ريغ لعاف وأ نهار وأ ( عناب وأ ضرقم اذكو )

 نهرلا هيلإ دري وأ عيبلا نمث هيطعي وأ ضرقلا هيلإ دري هل ضرقأ نم كسمي يأ
 ص تسقب وأ ايستقا وأ اهتكرش تخسفنا ( اقلطم ) كلذ ري_غ وأ ةيراملا وأ
 ةضوافملا ريغ ةكرش يف هنم تن خأ نمل درتو هتيطعأ نمم ذخأت كنأ لصاحلاو
 نمل درب نأ هللا نيبو هنيب ابف هل زوجيو “ دوعقلا ةك رش ريغو نيديقملا ةكرش ريغو

 وأ نيضوافملا وأ نيديقعلا دحأ فلسأ اذإو ى هيف ايهكارتشاب ملع اذإ هنم هذخأي م
 دنع وأ ءيش امهدحأ ةمذ يف هل بترت وأ هل عاب وأ لجرل ةكرش يف نيدعاقلا
 هل دهشيو هل ربيو “ باوجلا هل ددرتسيو « ءاش يأب كسمتسب هنإف امهدحأ

 نأ لجرللف ى كلذ ريغ لعف وأ عاب وأ امهدحأل لجر فلسأ اذإو ى هيلع دوهشلا
 ص هل ربجيو دوهشلا هيلع هل دهشيو باوجلا هل ددرتسيو ى ءاش ايهيأب كسمتي

 ءاكرشلاو ى هتصح الإ هملع كردي الو امهدحأ كردي ال هنإف ةكرشلا تلاز اذإ الإ

 . نيكيرشلاك

 ام نمت ( ضبةي ملو ) هيلع فلختسا نم لام نم ائيش ( ةفيلخ عاب نإو )
 اذك و ص نونجملا قافأ وأ متيلا غلب نأب ( هيلع فلختسم لعف حص ىتح ) عاب

 نإ هنم رتشم كسمتسا ) مكبألا قطن وأ هسفنل رضاحلا ماق وأ بئاغلا مدق نإ
 :.لاق نأب وأ نمثلا كيطعأ نأ نع الضف كنع رتشأ م : لاق نأب ( نمثلا دحج
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 لعف ام ديقع يعديو > ُلبق ةفملخ هن أ ةفيلخلا ريخح و . ءاش اعمأ

 { مهلبق يعدي وأ ث اتفيلخ لعفب لفطو بئاغو هديق

 وأ هنع فلختسملا يل هكرت وأ هبلع فلختسملا ديب وأ ةفيلخلا ديب هتلصوأ دق

 هيطعأ نأ وأ « اذك و اذك هب لعفأ نأ ينرمأ وأ اذك يف يل هاضق وأ ةفيلخلا

 امم اذك الإ نمثلا ام وأ ى امهدحأ هركذ ام ريغ سنجل اريشم اذك نمثلا وأ انالف

 اهنم ( ءاش ) نم هب كسمتسا يأ ث كسمتسا لعاف ( اجأ ) هاركذ امم لقأ وه

 وأ لجرل هملع فلختملا لام ىركأ نإ اذك و « هيلع فلختملا وأ ةفيلخلا امأ

 هل نهر وأ ةرجألاب كبألا وأ لفطلا وأ نونجملا لمعتسا وأ ةرجأب لجرلا هلمعتسا
 هيلع فلختسا نم لام يف العف لعف وأ ى هيلع فلختسا نم ني يف ائيش دحأ

 ملكت وأ هدحج نإ كلذ هعم لعف نمب كسمتي نأ ةفيلخلا وأ هيلع فلختسا نملف

 . هفلاخ امب هيف

 يأ ى نامزلا اذه لبق يأ ( لبق ةفيلخ هنأ ) مك احلا ( ةفيلخلا ربخيو )

 لبق كلذ : لوقيو “ اذك و اذك ناكو نالف ىلع ىضم ابف ةفيلخ ينإ : لوقي

 ص ةفيلخلاك هلك كلذ يف ليكولاو رومأملاو ‘ اهدب يف وأ ىوعدلا يف عورشلا
 ةلاكولا و رمآلا يف اذك و ى هيلع فلختسملاب وأ ةفيلخلاب مصخلا كسمتسي كلذك و

 ايل تدعق نم دحأ و؛هضوافم لعف امب ض وافم و ( هديقع لعف امي ديقع يعديو )

 (لفطو ) روضح دمب ( بناغو ) ثرإلاب ةكرشلا اذك و ى رخآلإ لعف امي ةكرشلا
 ص هريغو مكبأ و نونجم نم هيلع فلختسم لك اذك و ( امهتفيلخ لعفب ) غولب دعب
 بات نم لعفب اوعدي نأ امإ يأ ( مهلبق يعدي وأ ) هيلع لكومو هل رومأمو
 بئانلا لعف امب مهتهج يف يأ مهلبق يعدملا يعدي نأ امإو ى كراش نم وأ “ مهنع
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 لك ركذيو اهنمث اهعيب ىلع ليكو نم ةعلس رتشم دحج نإ اذكو

 ءاش ايهيأل عفديو دارأ امهيأ بولطملاب كسمتسيو لعفلا راد فيك

 . .: . ث مارح يف ةموكح بصنت الو كلذب ملع نإ

 بئاغلاو ديقملل مهلبق يف ءاملاو “ عيونتلل وأ واولا ىنعمب "وأو ‘ كيرسللا رأ

 . لعفلا اورشابي مل نيذلا لفطلاو

 ( اهنم ) لبك وب قلعتم ( اهميب ىلع ليكو نم ةملس رتشم دحج نإ اذكو )
 ( لغفلا راد فيك "لكا ركذيو ) افنآ ةرمام دوحجلا ةيفيك و دحج لوعفم

 يتفيلخ وأ يرومام وأ يلبكو نإ : هلبق وأ هاوعد لوأ يف لوقي هنع بونملاف

 اذه عم يكيرش لمف : كيرشلا لوقبو ء اذك اذه هعم لمعف وأ اذه عم اذك لمف

 هيلع وأ هل تلعفو نالف نع بئات تنك : لوقي بئانلاو “ اذك هعم لعف وأ اذك

 ينإ ةكرسثلا تلاز نإ : كيرسثلا لوقيو ى اذك يعم اذه لعف وأ « اذك اذه عم

 نوركذيو ى اذك هعم اذه لعف وأ اذه عم نالف لعفو نالفل اكيرش تنك

 بئانلا نم دحاولا يأ ( دارأ ايحأ بولطملاب كسمتسيو ) نوعدي امو ىرج ام

 . نيكيرشلا نم دحاولا وأ هنع بونملاو

 نإ ءاش ايأل ) هريغ وأ عيبلا نمت نم هيلع بجو ام بولطملا ( عفديو )
 كيرش وأ ى رخآلا نع بئات اهدحأ نأ نم روكذملا ( كلذب ) بولطملا ( ملع

 هيلع نم يطعي نأ نع لاملا بحاص رجح ربتعي الو ى ةكرشلا يف رم ام ىلع
 يف ةموكح بصنت الو ) ك احلا رجح الإ لبق نم هبئان وأ لبق نم هكيرش
 ابرو قورسمو بوصغمك ضرامل وأ ص ةرذعو ريزنخو رمخك تاذلاب ( مارح

 ريغ نانثإ هيف عزانتيف قورسم ءيشلا كلذ نأ ك اجلا ملعي نأ لثم كلذ نمثو



 دادرتسا الو ، هيطعي ال نمل قح ىطعي الو { ةبير لهأ نيب الو
 ٠ ةاش عيب لبق نم ر انيد هن ام رخآ ىلع عادمك ر ١ دقمل ١ ز ُِ اج ايف

 اذإ هنآل ارذعو ى املعي مل وأ مارح اهنأ املع ءاوس ى هسفنل هيعدي لك هبحاص

 كاهكلام ريغل كح دقف اهنم لامف كح وأ امهدحأ اهيلع فلح وأ امهدحأل اهتبثأ

 نيبو مارحلا لعف نيب امأ و “اهبحاصل ال اهيلع فلح و تيوفنتلاب اهكلام ىلع كحو

 ضعبو ةبير لهأ ضعب وأ ( ةبير لهأ نيب الو ) كلذ لطبيل بصنيف هعم لعف
 لالح هنأ ملع ام امأو ع مهريغل هنأ بير ءيش يف اوعزانت اذإ ةبير لهأ ريغ

 . مهنم هبحاص ىلإ لصورل مهنيب بصنتف

 يطعي ال نم هريغ الو مكاحلا نيعي ال يأ ( هيطعي ال نمل قح ىطعي الو )
 ءاج اذإ ةموكحلا هل بصنت ال لب “هب هل مكحي الو ‘هقح ذخأ ىلع همزل اذإ قحلا

 رمآ الو كنسعأ ال : هل لوقف « قح هنأ ملعىل اهبصن مكاحلل رهظ نإ و ى ايعدم

 هرمأيف هيلع قحلا نأ ملعيل وأ 2 كسفن نم قحلا يطعت ىتح كلل قحلا ءاطعإب
 ى ةموكحلا بدنيلف هيلع ىعدا نإو ى قحلا هل رهظ يذلا هبحاص نيعيو هئادأب

 نعذي ىتح ال_ف هل ءاج نإ و ى هبحاص ناعأ و هئادأب هرمأ هملع قحلا ءاج نإف

 ص نعذي ىتح هل مهتداهش اودؤي ال نأ : ليق ع دوهشلل زوجيو ى هيلع ام ءادال
 هوطمت ال : !ولوقي نأ هريغو مكاحلا ىلع مرحيو « اهودأ مكاحلا مهبلط نإو
 يف هلك كلذو « هبلاط نع مكاحتلا عنم وأ اور"وزي نأ دوهشلا ىلع مرحيو “ هقح

 . هبحاص نّسعتملا قحلا

 رانيد ةنام رخآ ىلع ع دمك رادقملا زواج ) ايف باوجلل ( دادرتسا الو )
 وأ ى هلاح ىلع ضام زئاج نبغلا عيب : لاق نم لوق ىلع الإ ( ةاش عيب لبق نم

 ىلع هل ددرتسي هنإف ص نبغلا نود ام ىلإ هيف دري ضام زئاج :.لاق نم لوق ىلع
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 ىلع نبغلا عزني وأ ى هنالطب لوق ىلع عيبلا لطبيو اهبصني نأ حضاولاو ى نيلوقلا
 هلعل و ‘ رخآلا لوقلا ىلع صقن الب هلك هيف ام ىلع ميبلا تبثي وأ « رخآلا لوقلا

 . ملعأ هللاو ‘ رظن هيفو « بذك هنأب رمآلا بار اذإ درتسي ال هنأ دارأ

 الف « هريغ ىلإ هيلع ىعدملا هبسنف هديب ناك ام لجر ىلع لجر ىعدا اذإو
 نم ربقل ةنامأ وأ نالفل ةنامأ وأ ى هدي يف ةنامأ هنأ ةنيبب ىتأ نإ الإ هب لغتشي

 نإ و ى امصاخت الإ و ى طقف ههجو انفرع لجرل ةنامأ وأ ص هديب ناك نم هيلإ هبسن

 هنأ نب ولو هيعدم عم مصاخيلف هب لغتشي مل هرمأ يلي نمل هدي يف ةنامأ هاعدا
 وحن وأ هدنع ةطقأل وأ نئهر هنأ هديب نم ىعدا نإ كلذك و « هرمأ يلو نمل

 لوقلا نأ داع نبا نعاوركذو ى نسب نإ همعدم نيبو هنيب ةموصخ الف ى كلذ

 هبارتسا نإ الإ هىعدمل ةموصخلا هيف بصنت الو نايب الب اذه نم انركذ اهف هلوق

 هيلع ىعدا وأ ى هنم بوصغم هريغ ديب ام نأ ىعدا نمو ةنيبلا هفلكبلف ك اجلا
 هتجرخأنكل كل وه معن : لاق نإ و “نايبلا يعدملا ىلعف ركنأو هنع هجري ام

 ينترمأ وأ ى كاسمإو نهرك اذك هجوب يدنع هتقتلع وأ « اذك هجوب يكلم ىلإ
 بحاص لوق لوقلاف هلغتسا وأ هب عفتنا وأ هقلعأ وأ ككلم نم هجرخأ نأ
 وأ اذك ةفص ىلع وه : هبحاص لاقو ى هديب ناك نم دي نم بصغ نإو ى ءيشلا

 ص ةنامأ : لاق نإو « ءيشلا بحاص داز ام ىلع فلحيو ى هلوق لوقلاف اذك ددع

 هب تعفتنا وأ هنم تذخأ وأ ابيع هيف تثدحأ : لاقو ى هديب ناك نم هقدصو

 ينترمأ : لاق نإ و ى هديب نم لوق لوقلاف فلت دقو هب هنمضت ام هب تلعف وأ
 لوقلاف فالخ وأ لقأب لاق وأ ركنأف اذك لمحأ نأ وأ اذك ىلإ اهيلع لمحأ نأ

 نم ناك ام لكو تاراجإلا يف اذه رم دقو ى ةبادلا ريغ اذك و ث اهبحاص لوق

 هب هنمضي ام هب لعفو ص كلذ وحنو نهرلاو ةيراملاو ةنامألا نم تانامألا عاونأ



 امأو “هديب ناك نم لوق : لبقو ى هلوق لوقلاف ركنأف هبحاصل هعفد هنأ ىعداف
 وأ دحأل هعفدب هيحاص هرمأ هنأ وأ 2 هبحاصل همفد ىعداف ةيدمتلاب هديب ناك ام

 ؛ هبحاص لوق لوقلاف ى هنهرب وأ هريعي وأ هكلم نم هجرخي عف هبف لعفي نأب

 . ىعدا نمو “ كلذب هرمأ هنأ وأ عفدلا ىعدا نإ ةنامألا عونب هديب ام اذك و

 يف هلوق لوقلاو “ هنامض لخد نإ الإ هلوق لوقلاف ث ةنامألا عونب هدي يف ام فلت

 . ملعأ هللاو سنجلاو ددملا
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 3 مهتيدعت يف ءاوس حرسملاو هل نوذأملاو هيلع روجحملا دبعلا

 . مهتميق زواجت الو

 باب

 دبملا ىوعد يف

 لاومألا يف ( مهتيدعت يف ءاوس حرسملاو هل نوذاملاو هيلع روجا دبملا )
 ( مهتميق زواجت ال ) نكل ( و ) « مرغ نم امل بجو ام مهديس مزلي نادبألاو

 يفو ى مهديأ يف هلعج وأ ةيدمتلإب مهرمأ نإ الإ مهتميق زواج ام مهديس مزلي ال

 نم هيلع بجي امو لاومألاو سفنألا يف ةيدعتلاب دبعلا دسفأ ام لك : « ناويدلا »
 هملع كردي الو < كلذ هنيح ق هالوم ىلع كردي كلذ نإف ةيدعتلاب تاقدصلا

 ص هتبقر نم رثكأ ناك ولو لعف ام لك همزلي : لوقي نم مهنمو ى هتبقر نم رثكأ
 ام كرديف هالوم هزوج نإ الإ هرارقإ زجي مل سانلا لاومأ يف دسفأ امب رقأ نإو

 ام دبملا نم ذخؤي : ليقو “ قتع اذإ دبعلا ىلعف دئازلا امأو ى هتبقر يواسي
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 ماد ام هب رقأ امب نوذأملا بر ذخؤيف ، ةلماعملا يف مهماكحأ تفلتخاو

 هيلع لبقي الو ، بري مل نإ هتبقر زواج ولو هكلم يف

 ولو هدقع هدسفأ ام عيمج ىلوملا ىلع مرغي : ليقو ى هل همرغ اذإ هتبقر قوف

 هنمضي : لبقو « اهتميق نم رثكأ هناويح دسفأ اهبف نمضي الو ى هتبقر نم رثكأ

 رقأ ولو هالوم الو وه ذخؤي مل تالماعملاب رقأ نإو ى اندنع هب ذوخأملا وهو هلك
 نإو ى هل انوذأم ولو هرارقإ زوجي ال : ليقو ى هل انوذأم ناك نإ الإ هالوم اهب

 هل نم هقدصو ةيدوبعلا يف هيلع ناك : لاق ولو « هب ذخأ هقتع دعب لامب دبعلا رقأ

 نم عمتجا ولو ه مرغ ىنج املك هتميق رادقم هتيانج مرغي هدنع ماد امو “ قحلا

 . ھا رثكأ وأ فلأ كلذ

 كرجتت ال :هل لاقأ ءاوس“رجتلاب هالوم هل نذأي مل نم وه هيلع روجحملا دبعلاو

 ص هل نذأي لام عرشلا كحل روجح هنأل هل نذأي مل نكلو « كلذ هل لقي م مأ
 ةمدخلابهالوم هل نذأ نم حرسملا دبعلاو“رجتلاب هالومهل نذأنم هل نوذأملا دبعلاو

 هب هيتأي نل صوخلا ةمدخ لثم سانلا لاومأ هلماعم الب بستكي نأ وأ « هنطبب
 . اهوحنو فافقلا عنصيف هل زوجي ثيح نم هعطقي وأ

 وأ هب اورجتتيل نيدلا اوذخأي نأ لثم ( ةلماعملا يف مهماكحأ تفلتخاو )

 تالماعملاب قلعتي ام ( هب "رقأ امب نوذأملا بر ذخؤيف ) كلذ وحن وأ ضارقلا
 ديسلا وأ مك احلا هبرب مل نإ يأ ( برب مل نإ هتبقر زواج ولو هكلم يف ماد ام )
 _ فاقلا حتفب _ هل رقملا عفن ىلإ ليملاب مهتي نأ لثم هرارقإ يف ةبير رت مل نإ
 ةدارإب مهتي نأ لثمو “ ليملا ةرامأ تناب اذإ دعابآلاو براقألا نم هريغو هنباك

 هكلمم هجورخ دعب هديس ىلع يأ (هيلع) هرارقإ ( لبقي الو ) هالوم رارضإ
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 يف ههصخب كسءتسيو تام نإ هثراو ىلع الو ، هكلم نم جرخ نإ

 دهشيو نيب وأ "رقأ نإ ربجيو فلحيو هل ددرتسيو ، هبر ولو ةلماعم
 ٠ ٠ ٠ ٠. هملع كحلا اذكو هي ر باغ ولو :هملع

 وأ عيبب جرخ وأ ى هتبه وأ هقاتعإ وأ ديسلا تومب ( هكلم نم جرخ نا )

 سيل هنأل هجورخ دعب هرارقإ لبقت مل انإو ‘ كلذ ريغ وأ ةراجإ وأ قادصإ
 ترج ةلماعملانأل هملع ادهاش الو هرارقإ هملع لبقينأ نع الضف هل ادبع ذئنيح
 .ذخؤيف ةنيبلاب امأو“دبعلا ةداهش لبقت الف ةيدوبملاىلع يقب نإ اضيأو ى هدي ىلع

 نإ ) هتايح يف هديس كلم نم جرخ دقو ( هثراو ىلع ) هرارقإ لبقي (الو)
 ( همصخي كسمتسيو ) ثراولا دنع رجّئتلا يف هل نوذأمب سيل هنأل هبر ( تام
 هيف هل ن ذأ صوصخم رمأ يف وأ لك وأ رجت ضعب يف هل نوذأملا دبعلا مصخب يأ

 دبعلا كسمتي ىنعملا نوكيف ى هبر بصن كلذ نم ىلوأو ى لكلا يف هل نذأي ملو

 ولو ةلماعم ) رمأ ( يف ) هعبر نيبو هنيب ةلماعم يف هبر مصخلا ناك ولو همصخ
 نمي كسمتسي يأ ى هللا ءاش نإ هنايب يتأي ام ىلع هعفرو هبر بصنب ( هبر

 يأ ( هل ) همصخ ( ددرقسيو ) دبعلا هب كسمتسي اك دبعلا بر ديملا همصاخي
 ىلع هل همصخ ( ربجيو ) هل ركنأ نإ همصخ هل ( فلجيو ) باوجلا دبعلل
 سلجم نع ( هبر باغ ولو هيلع دهشيو ) هيلع دبعلا ( نيب وأ "رقأ نإ ) ءادألا
 هبر كسمتسا نإ و ى ةداهشلاو ربجلاو فيلحتلاو دادرتسإلا يف هلك كلذ يف كحلا

 ةداهشلا هل ىدؤتو « نسب وأ رقأ نإ هل ربجأو هل فلحو هل ددرتسا مصخلاب

 سلجم نع ديسلا وأ دبعلا باغ اذإو “ رضح وأ مكحلا سلجم نع دبعلا باغ

 . بغي مل وأ دلبلا نع باغ ءاوسف مكحلا

 دادرتسالا اذك و ع هبر نم روضح الب ولو هيلع مكحي ( هيلع مكحلا اذكو )
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 ًانوذأم وأ انالف ىمسي دبع هل نأ دحح ناف { هب رب و هب كسمتسيو

 هؤامرغ ًصاحتو هفلح الإو ، هدجو نإ ربخلاب نإو ، هيعدم هنيب

 موق نم لك نياد نا هديب ايفو هيف هبر ءامرغو

 مل ولو زئاج كلذ لك ص هرارقإب ذخألاو هيلع داهشإلاو هفيلحتو باوجلا دبعلا

 هملع ىلع فلحي و ربجيو باوجلا درتسيو هديس ىلع كحي اذك و « هالوم رضحي
 هنأل كلذ ( و ) باغ وأ كلذ يف دبعلا رضح هرارقإب ذخؤيو هيلع دهشيو

 ءاش نمب كسمتسي يأ ( هبرب ) كسمتسي ( و ) دهملاب يأ ( هب كسمتسي )
 ىلع ةلماعملا نأل هريغب وه كسمتسي وأ “ هب كسمتسي هلك كلذ يف دبملاف ى ايهنم
 ردقي ال هكام دبعلاو ى هيلع ةراسخلاو ةدئافلاو هل لاملا نأل كلذك دسلاو هدي

 ةهج نم دّتسلاب مصخلا كسمت ( نإف ) “ ءيشب لقتسي ال هيف هل نذأ ام ىلع الإ
 دعب الصأ ا دع هل ن أ دحج وأ ( انالف ىمسي ادبع هل نأ دحج ) ف نالف هدبع

 ه۔) نأ دحح ( وأ ) اذك نالف ه دمع ىلع ن أ وأ اذك ه دمع ىلع ن أ دحأ ءاعدا

 نودهشي دوهشب ىتأي نأب دبعلا نايبب ىتأ يأ ( هيعدم هنيب ) هل نوذأم ادبع

 رجتلا يف هدبعل نذأي مل هنأ وأ « انوذأم ادبع هل نأ وأ ى انالف ىمسي ادبع هل نأ

 كسمتسي ام اضيأ نايبلا فلك نتب اذإف ى ربخلا يأ ( هدجو نإ ربخلاب نإو )

 هل هنأ وأ « هل دبعال هنأ ( هفلح ) ىعدملا دبعلا هل نأ نبي ( الإو ) © هب
 ديملا هل نأ نسب نإ اذك و “ فوصوملا كلذ ريغ هدبع نأ وأ « نوذأم ريغ دبع

 . همعدي ام دبملا ىلع هل هنأ ملعي ال هنأ فلح هب كسمتست ام ىلع ال

 (هديب ايفو) هل نوذأملا دبعلا يف يأ ( هيف هبر ءامرغو هؤامرغ ً‘صاحتو )
 ذخأ نإ يأ ى ديسلاو دبعلا نم دحاو لك يأ (لك نياد نإو) اضيأ هبر ديب اهفو

 ريغ نم نيدلا ذخأ الك نأ دارملاو “ليثمت اذهو ( موق نم ) نبدلا ايهنم دحاو لك
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 { هريجحت الو كرتشمل ديقع ريغ نذإ حصي الو ، راتخا ىلع

 دسلا ءامرغ صصاحتي هنأب لوقلا هلباقم ى ( راتخا ىلع ) رخآلا هنم ذخأ نم

 ٠ طقف هديب ايفو هف دسملا ءامرغو كلذ ف

 ى سانلل نويد ةراجتلا يف هل نوذأملا دبعلا ىلع ناك اذإو : ٠ ناويدلا » يفف

 : لاق ى دبعلا دي يف امو دبملا يفو هلام يف صاحتيف يأ مرغلا هالوم ىلع نإف

 عم دملا لام يف نوصصاحتي مهنإف نويد دبعلا ىلعو نويد ديسلا ىلع ناك اذإو

 يف امو دبعلاو « دسلا لام ف دسلا ءامرغ صصاحتي : لوقي نم مهنمو ى دمعلا

 الو ى لاملا نم هدي ق امو دمعلا ف نوَصاحتي من اف ديملا ءامرغ امأو ء هدي

 ىلع نويدلا نم هل ناك ام دسلا صصاحتب الو ؛ ش هدمس لام ف نوك ردب

 ءامرغ عم هدمس ىلع هندب صصاحتب ال دمصلا اذك و .ؤ ديصلا ءامرع عم هدمع

 نايدملا نإف ى اكرتشم دبملا ناك وأ ى سانلا لاومأ نيدلا كلذ ناك نإ الإ هديس
 بات ام اضرأ هملع ديملا كرديو > نئادلا نم هكيرش بان ام دمعلا ىلع كردي

 مدعلا نم رحلا ىلع يرجي ام كلذ يف هل نوذأملا ىلع يرجيف نيدلا يف هكيرش

 ٠ ھا سالفإلا و

 ( كرتشم ) دبع ( ل ) رجتلا يف ( ديقع ريغ ) هكيرش ( نذإ حصي الو )
 دعب رجت نع هل ( هريجحت الو ) هلك ال لام ضعب يفو هيف وأ ةصاخ هيف اكرتشإ
 نذأيف ديقملا كيرشلا ا۔مأو ى ريجحتلاو نذإلا يف ءاكرشلا قافتاب الإ هيف نذإلا

 وه نذأ نأ دعب هرجحيو رخآلا كيرشلا نذإ ىلإ جاتحي الو « رجتلا يف كرتشملل
 وأ ى رخآلا ىبأو هل نذإلا امهدحأ دارأف افلاخت نإ الإ ص هل امهالك وأ رخآلا وأ

 اهنذإب الإ فرصتي الف رجحلا حصبف رخآلا ىبأو رجحلا امهدحأ دارأ مش هل انذأ

 ديري نأ زوجيو ى كلذ يف ديقعلاك ةكرشلا هل تدمق نمو ضوافملاو ى اميمج
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 هل نوذأمف ةفورعم ةعنص وأ ةعلس يف هدبعل نذأ نمو رم اك

 . لكلا يف

 مل يذلا هبر ىلع لاومألا باحصأل ءيش الف ضوافملا لمشي ام هركذ املك ديقعلاب
 الو ى للا نيبو هنيب ابف كلذ اذه ىلع نإ الإ ث نذأ يذلا ىلع الو ى هل نذأي

 ةكرش يف ( رم اك ) مدعلاك نذإلا كلذ نأل دبعلا يف اهمهس ونو امهيلع كردي
 هنإف « امهدبعل نذاو ءاضقو ضبقو ةعيابم لكل زاج و : لاق ذإ ى ةضوافملا

 . موهفملاب اضعبو حيرصتلاب كلذ ضعب ديفي

 (لكلا يف هل نوذامف ةفورعم ةعنص وأ ةعلس يف ) رجتلاب ( هدبمل نذأ نمو )

 ع لصألل ولو ءارثلاو عيبلاب لماعيو اهلك عئانصلا عنصيو علسلا عيمج يف رجتي
 ولو علسلا عيمج يف رجتيو عئانصلا عيمج عنصيو ى ةفورعم ةعنص يف هل نذأ ولو

 عون يف هل نذأ ول اذك و ع لوصألا يف ولو لماميو ةفورعم ةعنص لمع يف هل نذأ

 لحكلا يف نذإ ةدحاو يف نذإلا نأ كلذ هجوو “ لكلا هلف ملَسلاك تالماعملا نم
 ةرجأ ىلإو تالآلا ءارش ىلإ جاتحإ _ نونلاب _ ةراجنلا يف هل نذأ اذإ هنال

 عفد رخآ هجوو ص سكملا اذك و « هديب نهلمع ىلإ وأ ندسف اذإ نهحلصي نم
 عنصي وأ ث تالماعملا نم عون وأ ةعلسلا كلت يف رجتي هاري نمع ةعيدخلاو جرحلا

 ىلع هلمام.ف قالطإلا ىلع نوذأم هنأ نظ كلذ يف هآر اذإ هنأل ةعنصلا كلت
 يف هآر دق هنآل هقفاويف كلذ ىلع دبملا هبلطي وأ « عئانصلاو رجتلا يف قالطإلا
 كلذ نم ءيش يف يئر اذإف ى رجحلا دبعلا لصأ نآل عئانصلا وأ تالمامملا ضعب

 هيئار مهوتل هيف ىرب ام ربتعا ول هنأ ىرت الأ « كلذب هصوصخ هنئار ملعي مل
 وه : لاق نإ الإ ؛ اذكهو ى طقف هيف هآر نإ ركسلا يف الإ رجتي ال هنأ
 كلذ ريظنو ى ررغلاك كلذ نوكيف هيلع ءادنب كلذ رهشو ع اذك يق هل نوذأم
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 ريجحتلا دارأ اذإ قوسلا نم هنوذأم عفريوءنيضروءةفيلخ نذإ مصي الو

 هسفن هتاقتسال حرسملاو ‘ تام نإ هثراو اذكو ص كلذب دهشيو

 بحاص هل صخ ولو دالبلاو علسلا عيمج يف رجتلا ضراقملل نأل عويبلا يف رم ام

 . لوق ىلع لاملا

 لقاع وأ كبأ وأ متي وأ نونجم وأ بئاغ ىلع ( ةفيلخ نذإ "حصي الو )

 رسخ نويدلا نم ذخأ ام ( نمضو ) ى ءالؤه ديبعل رجتلا يف حيحص رضاح غلإ
 الب هيلعف نويدلا مامت نع صقن امو كلذ نم دبعلا دي يف اع يضقي ث رسخي مل وأ

 هدي : ايف دبملا ىلع عجريو هلام نم يضقي وأ هالوم ىلع الو دبعلا ىلع عو۔جر

 هيلع رجح دق هنأب هيلع ءادنلاب ( قوسلا نم هنوذام ) ديسلا ( عفريو ) ‘ طقف
 لودملا ( دهشيو ى ريجحتلا دارأ اذإ ) دحأ كلذب رتفي الئل ‘ رجتلا نم هعنميو
 بئاغ ءاجو هبلع ىدانت نإو ث هدحو ءادنلا يفكيو ى كلذ ىلع يأ ( كلذب )

 اذه ىلعو « رذعي : ليقو ى رذعي ال : لبقف ى هلماهف هب عمسي ملو رجحلا رضحي م
 ى هبر ( تام نإ هثراو اذكو ) 0 هب وأ هيلع هلام لك يف هديسب كسمتي ريخألا
 دارأ نإ هل نذأ نم تام نإ هل نذأ نم ثراو قوسلا نم نوذأملا عفري اذك و يأ

 راكنإ درجمب وه امنإ هلك كلذ يف دابمشإلاو ‘ كلذب دهشيو ريجحتلا ثراولا
 هءاقبإ .ثراولا دارأ نإو « داهشإ الب "حصي ريجحتلاف الإ و ى هعفر دحأ

 الب لصألل اباحصتسا لوآلا لاحلا ىلع هل نوذأم وهف تيملا هديس نذإ ىلع

 رجحي مل ام لوآلا نذإلا ىلع وه اذكو ص ثراولا نم نذإلل جايتحا
 . ثراولا

 نأ ىلإ راشأ “هسفن توق بلطل يأ ( هسفن هتاقتسال حرسملا ) دبعلا (و)
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 رقأ نإ ربجي الو دحج نإ فلحيو ى ةلماعم يف هب كسمتسمل درتسي
 ربجي الو س دحج نإ هبولطم فاعيالو س هل درتسيو ، هيلع نيب وأ

 هتميقب هتلماعم يف ذخؤيو هبر رضحي ىتح هيلع نيب وأ رقأ نإ هل

 هكلم نم هجرخي مل ام روجحم ةلماعم هيلع كردت الو { لقأف

 (درتسي) اذه ىلع ةدايز تمدقتو ى هسفنل توقلا بلط يف هل نوذأملا وه حرسملا

 الب ولو « ( دحج نإ فلحي و ) ةمنص وأ ( ةلماعم يف هب كسمتسمل ) باوجلا هنم
 هفىلحتو هديسب كاسمتسالا زوجيو “ فيلحتلاو كاسمتسالا يف هديس نم روضح

 “رقأ نإ ربجي الو ) تاتبلا ىلع دبعلا فيلحتو نايب الو دبعلا دحج نإ هملع ىلع
 ديسلا ىلع مكحيف هسفن ىلع هرارقإ زيجي نأ هسبحب هديس ربجي لب ( هيلع نتيب وأ
 ىلع دسلا ربجأ “نايب ناك نإو سبح الب ءادألا ىلع هديس ربجي : ليقو ى هب

 همصخ نم دبعلل يأ ث ( هل ) باوجلا ( درتسيو ) اهنود امو هتميق وحنل ءادألا
 . هديس نم روضح الب ولو همصخي كسمتسا نإ

 ىلع ( هل ربجي الو ) “ هبر رضحي تح هل ( دحج نإ هبولطم فلحي الو )
 ددرتسيو ( هبر رضحي ىتح هيلع نتيب وأ ) دبملا هاعًدا امب ( رقأ نإ ) ءادالا
 وأ دبعلا رضح“ناسبلا ناك وأ رقأ نإ هل ربجيو هبولطم هل فلحيو هديسل باوجلا

 ،لكلاب ذخؤي :ليقو ى ( لقاف هتميقب هتلماعم يف ) هديس ( ذخؤيو ) رضح م
 قلطم ىلع يأ ى ( هيلع كردت الو ) ‘ سفن وأ لام يف ةيانجلا يف فلخلا اذك و

 داني مل ولو هنطبب ةحرس الو رجت يف هل نذؤي مل نم يأ ( روجح ةلماعم ) ديسلا
 ريغ وأ ةبه وأ عيبب ) هكلم نم هج رخ م ام ( هولمامت ال :سانلل لاق الو هملع

 ام هك ردي الف روجح ةلماعمب هلام عض يذلا وه هلماعم نأل ص قاتعإ وأ كلذ
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 ربجي الو اهيف هكسامل درتسيو « اهبلاط اهايحأ نأ لقأف هتميق همراتف

 ربجيو ص هل درتسيو دحج نإ فلحيو س رقأ نإ ءادأ ىلع

 روجحم هنأ لاحلا يف هيلع قدصي مل هكلم نم هجرخأ اذإف « رجحلا مسإ هيلع ماد
 نإ اذك و ص دبعلا تام نإو “ ضرقب وأ هللا باوث وأ نمثب هجارخإب عفتنا دقو

 اهذخأ نإو هيلع كردي الف نيبتي م وأ هلتاق ىلع ردقي مل ذإ هتميق ذخأي ملو لتق

 ( اهايحأ نإ لقاف هتميق همزلت ) هجرخأ نيح ( ف ) ي ملعأ هللاو ‘ عيبلاكف
 كدبع ىلع يل نإ : دبملا ديسل لوقي نأب جارخإلا لبق ( اهبلاط ) ةوعدلا يأ
 : كاملا دنع لوةي نأ روجيو « راكنإلا فوخ ءايحإلا ىلع دهشيو ى اذك و اذك

 نإو ص ءامحإ كلذ نوكيف ديسلا نم روضح الب ولو اذك نالف دبع ىلع يل نإ

 . نسحاف يقج ىلع ينإو “هربأ ملو ذخآ مل ينإ ءايحإلا يف داز

 : ليقو ، اهايحأ نإ هدّسسبو اقلطم هب كسمتي نأ هقاتعإ ةروص يف زوجيو

 دبعلا نم باوجلا ( درقسيو ) ى هتميق نم رثكأ ولو همزل ام روجحملا ديس مزلي
 ريمضلا دوع زوجيو “ةلماعملا يف يأ ( اهيف هكسامل ) هديس نم روضحب ولو روجحملا

 ىلع لردتف ت نوذأملاو روجحملاو حرسملا ةيانج امأو ى ةلماعملا ةوعد ةوعدلل

 ى اهنود امو ةميقلا كردي ةوعدلا هيلع ينجملا يحي ملو هكلم نم هجرخأ ولو ديسلا

 . لكلا : ليقو

 نم هجرخأ اذإ هدمس ربجي لب هيلع نسب وأ ( رقأ نإ ءادأ ىلع ربجي الو )

 ص ءادألاب فرصتي ال كلذك ةلماعملاب فرصتي ال ايكف ى هيلع روجح هنأل هكلم

 باوجلا همصخ نم ( هل درتسيو ‘ دحج نإ ) هديس روضح يف ( فّلحيو )
 > هملع نسب وأ قأ نإ هبر روضح ءادألا ىلع هل همصخ ( ربجي و) > هبر روضح
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 . . هبر روضحب فلحيو

 ص هتميق لثمب مصخلا هيلع عجرف هكلم نم اهيف هجرخأ يتلا ةروصلا يف اذهو

 روضجب ) هبلع نايب وأ مصخلا نم رارقإ نكي مل نإ دحاجلا همصخ ( فتلحيو )
 ىلع سيلف هالوم نذإ ريغب تالماعملا لبق نم دبملا ىلع نوكي ام امأو ى ( هبر

 مرغي هنإف هكلم نم جرخ نإف ى هكلم نم هجرخي ىتح ءيش كلذ نم هالوم
 هلتق وأ هلتاق نع افع وأ هتمسق ذخأو دبملا لتق نإ كلذكو ى هتبقر نودام

 نمضي هنإف هللا لبق نم ءاج امب دبعلا تام نإ امأو ى هتبقر لباقي ام مرفي هنإف
 هنإف هتبقر ىلع داز امو “ ءيش هيلع سيل :لوقي نم مهنمو ى هتبقر لباقي ام
 اذإ هملع كرديو هالوم لمع نع هلغشي ال نكلو ى رخآلا هالوم دنع هنم هذخأي

 نأ لبق “سمف هالوم نذإ ريغب دبعلا جوزت نإ كلذك و « هتبقر ىلع داز ام قتع

 هكلم نم هجرخأ نإو “ قادصلا نم ءيش هالوم ىلع.كردي الف هالوم هل زوجي

 هتبقر نم رثكأب ىتش الاجر لماع نإو ث تالماعملا يف باوجلاك اهيف باوجلاف
 لام يف دسفأ نإو ى هتبقر نود اهف نوصصاحتي مهنإف هكلم نم هالوم هجرخأف

 نم رثكأ ناك ولو هلك كلذ هيلع كردي هالوم نإف قتع مث يدمتلاب ائيش هالوم
 هالوم ريغ امأو ى هتبقر نم رثكأ الإ هيلع كردي ال : لوقي نم مهنمو ى هتبقر

 هنأ هدبع هل لاق ام لكو “ قتع نيح مكحلا يف هتبقر قوف ام هيلع كردي هنإف

 . هتبقر لباقي ام مرغ هالوم ىلع نإف كلذ يف هقدصف يدعتلاب هدسفأ

 دبعلا “رقأف ةيدعتلاب هلام دسفأ هنأ ىعداف لجر دبعب لجر كسمتسا نإو
 هيلع مكح هزةوج نإو ى هدبع رارقإ ز"وجي نأ هالوم كسمتسي مكاحلا نإف كلذب

 يف دبعلا سبحي مكاحلا "نإف هدبع رارقإ ز"وجي نأ ىبأ نإف ى هتبقر لباقي امب
 دبعلا ةقفن ىلوملا ىلع نوكتو ى هرارقإ هالوم زاوجي ىتح هيف بذعي ال عضوم
 ي هدبع رارقإ زوجي ىقح هالوم سبحي : لوقي نم مهنمو ى هرارقإ زوجي ىقح
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 مهنإف ةيدمتلاب هلام لكأ هنا مدبعب لجر كسمتساف ءاكرشلا نيب دبعلا ناك نإو
 ىقح بذمي ال ثيح دبعلا سبح اوبأ نإف « هرارقإ !وزوجي نأ اميمج نوذخؤي
 زوج نإف « هرارقإ اوزوجي ىتح نوسبحم : لوقي نم مهنمو ى هرارقإ اوزوجي

 مل نمو « دبعلا ةميق لباقي امم هبانم مهنم زوج يذلا مرغيلف ضعب زوجي ملو ضعب
 سبحي : لوقي نم مهنمو “ هجولا اذه يف دبعلا سبحي الو “مك احلا هسبحرلف هزوجي

 هاكرسشلا ضعب ناك نإف ى مايألا نم هرارقإ زوجي مل نم بان ام ردق ىلع دبعلا
 زوجي نأ لقعلا حيحصلا رضاحلا كيرسثلا ذخؤي هنإف ابابغ وأ نيناجم وأ الافطأ

 سبحي الو ص هرارقإ زوجي ىتح سبحي هنإف هزوجي مل نإو ى هنم هبان ابف هرارقإ
 نونج وأ لفطل ةيدعتلاب هلام لكأ ىلع هب كسمتسا يذلا دبعلا ناك نإف « دبملا

 قافأ نإو ص هنم جرخي هنإف ةيدعتلا قح الإ ائيش هرارقإ يف كردي الف بئاغل وأ
 ىلع هرارقإ اوزوجي نأ نوذخؤي مهنإف بئاغلا مدق وأ لفطلا غلب وأ نونجملا
 هرارقإ زوجي نأ لبق :هالوم تامث كلذب ديسملا رقأ نإ و ‘ ىلوالا ةلأسملا باوج

 هعاب نإو ى غلي مهلك اوناك نإ مهدبع رارقإ زيوجتب نوذخؤي هماقمب هتثرو نإف
 ىبأ نإف ص هرارقإ زيوجتب ذخؤي لوآلا هالوم نإف هرارقإ ز "وجح نأ لبق

 ىلع يناعملا نم ىنعمب هكلم نم هجرخأ نإ كلذكو « هز"وجي ىتح سبح
 . لاحلا اذ_ه

 دسفأ ابف دبعلاب كسمتساف كلذ هابشأ وأ رايخلا عيبي هريغ ىإ هفقوأ نإ و

 رارقإ زيوجتب ذخؤي امنإف كلذب "رقأف هفقوأ ام دعب سانلا لاومأ نم ةيدعتلا
 ةيدمتلاب دسفأ اهف كسمتساف هريغل 'هنَهَر وأ خاسفنا عيب هعاب نإو“لوآلا هالوم
 ذخؤي امنإو “ كلذب نهترملا الو يرقشملا ذخؤي الف نهترملا دنع وأ يرتشملا دنع

 نم بصغ ام رارقإ زيوجتب بصاغلا ذخؤي الو ى نهارلاو عئابلا هرارقإ زيوجتب
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 ص ةيدعتلاب دسفأ ايف لفطلا هنبا دبع رارقإ زوجي نأ ىلع بآلا ذخؤي الو ديبملا
 هندب نم جرخي ام لك يف ةيدعتلاب دبملا رقأ نإو ى كلذب ذخؤي : لوقي نم مهنمو
 هزوجي ىقح كلذ يف هرارقإ زوجي ال هنإف ةيدلا هيف بجت ام امأ و ى زئاج هرارقإف

 نإو ى ءيشب هرارقإ سيلف لعف امب "رقأف انونجم وأ الفط دبعلا ناك نإو ى هالوم
 هيلع تماقف ى اهنم رثكأ وأ هتبقر لباقي ام مهنم دحاو لكل ىقش لاجرل دسفأ

 هتميق يف نوصاحتي مهنإف«هرارقإ هالوم زآوجف كلذب دبعلا رقأ وأ“كلذب ةنيبلا
 نمهصقني ام دبعلا يف ثدحي مل اذإ“داسفلا تقو هتميق يف داسفلا غلب امه رادق

 . ىلوألا هتمق

 هيلإ اوقباست نإو < مويلا هتميق تغلب ام هيف نوصصاحتي : لوقي نم مهنمو
 هيلعف قتع اذإو ى هتبقر لباقي ام هالوم ىلع كردي مهنم هيلإ قبس نم لك نإف
 ام دعب هئاضعأ نم ءيش فلت نإف ى مهلاومأ نم هتبقر قوفام مهل يفوي نأ
 فلت ام ةميقف نوصصاحتي نيلوألا نإف كلذ دعب نيرخآلل دسفأف نيل وآلل دسفأ
 . مويلا هتبقر يف نيرخآلا عم نوصصاحتي مث دبعلا نم

 ىلع نوك ردي مهنإف داسفلا باحصأ هب كسمتسي نأ لبق دبعلا تام نإو
 . تام موي هتبقر لباقي ام هإلوم

 ىتح هب اوكسمتسي ملو اوملع نإ ائيش هبلع نوك ردي ال : لوقي نم مهنمو
 هتقابإ نم عجر نإو > ءيش هق هالوم ىلع سيلف هتقايإ ف دصلا دسفأ امو > تام

 . كلذ مرغي هنإف

 نإف بره مث دسفأ ام امأو “ عجر ولو هيلع ءيش ال : لوقي نم مهنمو
 دي ق ناك ن إ ام ] و ؤ همرفف عجرب قح هملع ءيش ال : لمق و 0 كلذ م رفغي هال وم
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 امل نماض بصافلاو ، هدي يف ماد ام دسفأ امم ءيش هنم هالوم ىلع سيلف بصاغلا
 مل نإ دبعلا ةبقر كلذ زواجي الو ى هالوم لام دسفأ ولو هلك دبملا كلذ دسفأ

 نم رثكأ نمضي الو كلذب بصاغلا هرمأ ولو : لوقي نم مهنمو “ كلذب هرمأي
 ؟ هالوم نمضي له بصاغلا دي يف وهو داسفلا كلذب هالوم هرمأ ولو هتبقر

 . معن : لاق

 سيلف ناطلسلا لثم راصو هيلع ردقي ال ىقح هالوم دي نم دبعلا جرخ نإو
 ى نماض هل وهف بصاقلا دي يف لتق وأ دبعلا تام نإو ءيش دسفأ امم هالوم ىلع

 هلك كلذ هنم جرخف هالوم دي يف تايانجلاو قوقحلا نم كلذ لبق هيلع ناك ام الإ
 جرخف هلك كلذ بصافلا دي يف لعف نإ كلذك و “ءيش هيلع سيلف بصافلا دي يف

 . ملعأ كلاو ى هلك كلذل نماض بصافلاف هالوم دي يف كلذ هنم
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 باب

 هب ملاع ريغ مولعمب اهارتشا نإ بيعب ةعلس در ديرم لوقي

 تيرتشا اذه نم يقح ينطعا : اهعئابب اكسمتسم مكاحل ءارشلا لبق

 اذك هنم

 باب

 بيملاب ءايشألا 7 ي

 لاطبإ وأ شرألا عزن وأ ضورملا نم اهريغ وأ ( ةعلس ةدر ديرم لوقي )
 ىلع ضوعب هكلم تلخد وأ ( مولعم ) نت ( ب اهارتشا نإ ربيعب ) الثم عيبلا
 ريغ ( هب ملاع ريغ ) ءارشلاو عيبلاب قحتلا اع بيملاب "درلا هيف كردي هجو

 قلعتم ( مكاحل ) « ملاعب قلعتم ( ءارعشلا لبق ) ىرتشا ريمض نم لاح بصنلاب
 : هلوق وه لوقي لوعفمو هوحن وأ (اهعنابب) ديرم نم لاح ( اكمممتسمم ) لوقي ب
 ىلإ اذهب ةراشإلاو ص نمثلا هنم يل ذخو : هلوق ىلإ « ( اذه نم يقح يطعأ )
 لجرلا نم وأ اذه نم يقح ينطعأ :لوقينأ لثم ارضاح همساب هرك ذي وأ “مئابلا

 ( اذك هنم تيرتشا ) هنآل ‘ كلذ وحن وأ اذه نالف نم وأ نالف نب نالف نم وأ
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 "ذخو ء هتعلس هذهو هنمث ىفوتسا دقو يل ه ر ملو بع هفو اذكب

 مك احلا دنع هضعب وأ رضحي وأ ضبقي امع تناك نإ نمثلا هنم يل

 . .... . . . لماكال

 ملو يل هارأ وأ ( يل ء ملو بيع هيفو اذكب ) اذك هجو ىلع يكلم لخد وأ

 ىلع هيف عجري امم كلذ وحنو « اذكه ابيع هيف نأ يل ركذ وأ « بيع هنأ ينربخي
 ابيع هتيمست نم دب ال وأ ؟ ةءارآلا يفكت له “ عويبلا يف رم ام "دح ىلع عئابلا

 هذهو ) ى هتيرتشا يذلا ءيشلا نمث يأ ى ( هنمث ىفوتسا دقو ) ‘ كلذ ريغو
 ص كلذ ثدري هأرف- همساب هنيبي وأ هنم تيرتشا يذلا ءيشلا وه اذه وأ ( هتعلس
 عيبلا خسف لوق ىلع اذه نمثلا يل درب نأب "ه"رمو : وأ ( نمثلا هنم يل ذخو )

 شرألا عزنب هأرم : وأ ‘ شرأ الب لوبقلاو درلا يف يرتشملا ريبخت لوقو بيملإ
 ريغ عم هلك كلذ يف بيعملا رضحيو«شرأآلا عزنو بيعملا عيب ةحص لوق ىلع اذه

 يف كلذو ى بيع هيف امم هضعب رضحأ رثك نإ و ص ةدقملا اهتلمش نإ بيمملا

 كلت ( تناك نإ ) هيلإ ريشيو مكاحلا دنع ءيدثلا رضحي امنإ و ى لاق اك ضورملا

 ةفرغك ( هضعب وأ ) وه ةبادلاك ( رضحي وأ ) بوثلاك ( ضبقي امي ) ةملسلا
 وأ لقام رضحي هنإف ى ةريثك باودك و « لوق ىلع هنودب وأ ليك دعب ريمش
 نم هترضح هلوانتي نيعم رضاح ىلع مكحلا نوكيل ( مكاحلا دنع ) رثك ام ضعب

 امم ةتباث ةعلسلا تناك نإ يأ ص « امم »:ىلع فطع ( لماك ال ) هدرب هل كحي
 كمايأ ةثالث تدعب ضورمك روضحلا ةلوهس مدع درجم يف لصأك ةتباث ال خلا ضبقي

 وأ يه تفلت نإ شرألا موزل روهشملاو “ لثملا ةدرب لوقلا ىلع تفلت ضورمك و

 هنإف قيرطلا ليلد مدعو ودعك ام هجوب روضحلا نم ةعونمم تناك وأ اهضعب
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 فلح وأ يرتشملا ننب بيعلاو عيبلا دحج نإف هددرتسيف باغ ولو

 . ... ... ... .... ... ةنيعم اهعاب ام عئابلا

 ( باغ ولو ) ‘ لصألا ىلع حي هنإف بئاغلا لصألا ىلع كحي اك ةبئاغ اهيلع مي
 . يرتشملل باوجلا عئابلا كاملا ددرتسي يأ ( هددرقسيف ) لصألا لثم

 ص هريغ الو ءيشلا اذه هل عبأ مل : لاق يأ « ( بيعلاو عيبلا دحج نإف )
 وحن وأ هدنع ةنامأ وه وأ هقرس لب هل هبأ مل يلم اذه وأ ،ائيش هل عبأ مل و أ

 مازلإلا دوحج + مزلتسم عيبلا دوحج و « بيعلاب كسمتسي نأ نع الضف كلذ

 ؛ كلذ كل بأ م : لوقي نأ يفكيف 4 مزاللاب حيرصت بيعلا رك ذف ى بيعلاب

 بيعلا ين همالك ضرف يرتشملا نأل٬ىلوأ وهو زاج بيعالو عيب ال : لاق نإف

 مالك يف هب لخد ى عئابلا مالك نم ال فنصملا مالك نم بيعلاو : هلوق لاقي وأ

 ءافتنال مزال بيملاب هب كَّسمتي نأ ءافتنا نإف “ موزلملا دعب مزاللا ركذ عئابلا

 نم برعلا نأو بيملاو عيبلا ىلع هب تأيلف نايب هل ناك نإ (يرقشملا نيب) عيبلا

 ت نيبي مل نإ ( ةنيعم ) اهعاب امو الصأ ( اهعاب ام عئابلا فلح وأ ) عئابلا
 بيعلا اذه وأ ى بيع اهيف تملع ام كلاو : لوقي ه ملعلا ىلع فلحي : عيبرلا لاقو

 ،لوق كلانه امو لوق انه اه نأ لمتحيف«ممعلا ىلع نيميلاو :بابلا رخآ لاق ايك
 هجولاو ص بابلا رخآ ىف ام قفاويف ةبيعم هملع ين اهعا ام انه ديرب نأ لمتحمو

 : ليق : هصن ام بابلا رخآ خسنلا ضعب يف نألو « دفأ هنأل ىلوأ لوألا
 بابلا رخآ يف نأ ىلإ ريشيف “ لبق : ظفل تابثإب « خلا ءاوس هريغو ثداحلاو

 مملا ىلع نيميلاو : هلوقو عيبرلا ريغ مالك نم « خلا ثداحلاو :هلوق نوكيف لوق
 وهو ةبيعملا وهو « ديقلا يفتنيف عيبلا يفنملا ةدحاو : هلوقب ايهعمج عيبرلل لوق
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 الإ اهعاب ام فلح يرتملا دنع ثفودحلا ىعداو بمصعب رقأ نإو

 وأ نايبف ةارألا ىعداو هب رقا نإو ى هيلع نيبي مل نا بيعلا نم ةملاس

 هل هتيؤر لعب الامعتسا وأ اهب هاضر :ىعدا نإو ء نبمع

 نولاني ال 9 : ىلامت هلوقك ى دّسقم وهو مزال عيبلاو « اضيأ موزلم

 . عيبلا يفن ىلع رصتق قا ولو ةتسلا لاؤسلا يفن دا رماف > )٠١ ي افاحلإ

 يرتشملا دنع )&( بصعلا ثودح ى (( ثودحلا ىعداو بيمعب رقأ نإو )

 راكنإ يرتشملا دنع هثودح هاوعد نأل < ( بيملا نم ةملاس الإ اهعاب ام فلح

 اذهب وأ اهيف بيعي هل ملع الو الإ اهعاب ام فلحي : عيبرلا لاقو “هدنع نم همدقتل

 "رقأ نإو ) “ علئابلا دنع نم بيملا نأ يرتشملا ( هيلع نيبي مل نإ ) بيعلا
 نأ ىلع اذه يرتشملل بيملا ةارأ ( ةارألا ىعداو ) ‘ بيملاب يأ ( هب ) عئابلا
 يف هيف فالخلا ةرمو ى بسع هنأب رابخإ الو هيلع دي ب عضو الب ولو يفكت ةارألا

 .يهو ى ةماتلا ةارآلا ةارآلب لصألا بحاصو فنصملا دارأ : لاقي دقو « عويبلا

 عضو يف ءاوس و“دي عضو الب كلذ وأ { هيلع هدي عضيو ببع هنأ هربخمو هيرب نأ

 ىلع ( ف ) ديلا :ريغ وأ امهريغ دي وأ يرتشملا دي وأ لصألا وهو عئابلا دي دبلا

 (نيممي) يرتشملا ىلع ) وأ ) ةارآلا يرتشملا دحج اذإ هارأ هنأ ىلع(نايب) ) عئابلا

 . نايب نكي مل نإ بيعلا عئابلا هرب م هنأ

 يأ ) ا ( يرتشملا ىضر يأ هناسلب ) هاضر ( عئابلا كلذ ) ىعدا نإو (

 ،(هل هتيؤر دعب اهلايعتسا ) ىعدا ( وأ ) اهبيعب املاع ةبيعم اهنوك لاح ةعلسلاب

 ٣ :ة رقبلا ةروس ( ( ١
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 ؛هرارضإ نيبتي مل نإ اهيرتشم فلح وأ ء هاوعد نيب اهيف هتلاقتسا وأ

 ٠. مكحلا يف ءاوس هريغو ثداحلاو

 هنإف شرأ الب لوبقلاو درلا نيب يرتشملا ربيخت لوق ىلع رثؤي امنإ اذه بيملل يأ

 ولو شراألا هلف “شرأآلا لوق ىلع امأو ى ةيؤرلا دعب عقاولا لايعتسالا دمب هل "در ال
 (اهيف هتلاقتسا) عئابلا ىعدا ( وأ ) ةلاقإلا بلط وأ ةيو رلا دعب لايمتسالا دّسمت
 تحص ول هنأل ص بيعلا ةيؤر دمب ةعلسلا يف ةلاقإلا بلط يرقشملا نأ ىعدا يأ

 لمعتسا ردصم لايعتسالاكلاقتسا ردصم ةلاقتسالا و “درلا كرديل ىوعدلا هذه

 دعب ىقلا ءاتلا طاقسإب اهيف هلاقتسا وأ : ةخسن يفو “ ىضرلا ىلع نافوطعم امهو

 سايق ىلع ءانب ءاتلا هنم فذح « نيسلا دعب ءاتلا رسكب ردصم اضيأ وهو ى ماللا
 نرإ اذك و ى نيملا "يعملا نيردصملا لاعفتسالاو لاعفإلا نم ةفاضإلا يف اهفذح

 نيب ) “ عويبلا يف ترم دقو ص بيملا اهب مزلي يتلا هوجولا نم اهجو ىعدا

 ( مل نإ ) الثم اهدرو ( ايرتشم فلح وأ ) درالف اهناببب ىتأ نإف ى ( هاوعد
 ريصي كلذ "نأ نيبت نإف ‘ نيميلاب ( هراوضإ نيبتي ) ملو هاوعد عئابلا نيبي
 اهريغو ةعلسلا نأ تملع دقو “نيميلا نم عزنلا يف رم ام ىلع هيلع نيمي الف ةرضم
 رضاح بيعلا اذه نأ ربخلا يزجيو ءاوس ماكحألا كلت يف لوصألاو ضورملا نم

 ملو ةقفصلا انرضح وأ ، يرتشملا عئابلا هارأ دق وأ ‘ عئابلا نم هنأ وأ ى ةقفصلل

 لوصألاو ناويحلا هلك كلذ يف ءاوسو“زاحف روصحم هنكل ايقن ناك ولو هنإف“هرب

 ِ . كلذ ريغو

 وأ ةداملا لإ رظنلاب ثداح هنأ ردابتي يذلا يأ ك ( ثداحلا ( بصلا ( و)

 رظنلاب عئابلا نم همدق نيعتي يذلا وهو ( هريغو ) ةداملل رظنلاب هثودح نكمي

 هنأ نسب نإ الإ يرقشملا دنع نم هنأ نم روكذملا ( مكحلا يف ةاوس ) ةداملا ىلإ
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 . . . . ٠ . يلقعلا ناكمإلا ربتعي الو

 نوكي نأ زيجي ال لقعلا نإ : لاقي الف ( يلقملا ناكمإلا ربتعي الو ) عئابلا نم

 ةردق نآل همدق روهظل عئابلا نم نوكيف “ةداع يرتشملا دنع اثداح بيملا اذه
 ولو يدتثملا نما ًبمصلاف < سكعلابو همدق انل رهظ ام ثودحل ةلاص ىلاعت هلا

 رماع خيشلاو فنصملا م الك نم عويبلا يف امل قف اوم انه ام نوكيف انل همدق رهظ

 وه اذه نأو ى عئابلا نم هنأ هيلع نسب ام الإ يرتشملا نم اقلطم بيعلا نأ نم
 . هب ذوخأملا

 ء دحاو هيف كحلا ثدحي ال امو ثدحي ام : ءاملعلا ةماعو حيرش لاق
 هللا زجمي الو ى ركنأ نم ىلع نيمىلاو يعدملا ىلع ةنيبلا نأ ىتأ ثيدحلا نأ الإ

 اذإ ناسحتسالا ةهج نم هبلع يعدملل بحأ امنإف ى ةحمللا نم عرسأ يف نوكي نأ
 تأ هل تيأر عيبلا لبق هيف نوكي نأ نكمي اذه نإ لاقي ام هتملس يف ىأر

 : ثيدحلا قطن نم مكاحلا مزل ال كلذ ريغ مكحلا يف دجي ناك نإ و ى هتملس لبقي

 ص « حاضيإلا » يف خيشلا هركذ « « ركنأ نم ىلع نيميلاو يعدملا ىلع ةنيبلا ه

 ثنجلاب ماخلا هديؤيو ىةداملا هلبقت مل ولو ثودحلا لقملا لوبق وه يلقعلا ناكمإلاف

 . هناكم لبجلا نأ فلاحك “ بيفلا ىلع فلاحلا ىلع

 ةداع هثودح نكمي يذلا بيعلا نأ : « لصألا ه بحاص ءايركز وبأ لاقو
 "رقأ نإو : هصنو ى هب ذوخأملا وه هنأ و “ ضعب دنع نايب الب عئابلا نم هنأ مكحي

 نأ ةنيبلا يرتشملا ىلعف ی يرتشملا دنع ثدح امنإ بيعلا نأ ىعداو ميبلاب عئابلا
 يف هثودح نكمي امم بيعلا ناك اذإ“اهايإ هئارش لبق ةعلسلا يف ناك دق بيعلا اذه

 ص درلا ىلع عئابلا ذخأيل و ناكمإلاب مكاحلا مكحي ال : مهضعب لاقو ى مهضعب لوق
 ٠ ھا اتدنع هب ذوخأملا وهو
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 . . .. .. .. .. . ميلا ىلع نيميلاو

 ى ثودحلا نحمإ رابتعا هيف يذلا لوألا لوقلا ىلإ دئاع « وه ه ظفلو

 مكحي ال : هلوق ىنعمو ى يناثلا لوقلا ىلإ عجار « درلا ىلع عئابلا ذخأيل و : هلوقو

 نكمأ ولو “ يرتشملا نم هنإ : لوقيف ى ثودحلا ناكمإ ربتعي ال هنأ « ناكمإلاب

 ةداملاف نكمي مل امن“ثداوحلا ةداعو هقلخيف هللا ةثنس ربتعي لب“هللا ةردقل رظنلاب

 ' يدنع حيحصلا وهو “ نكمي يذلاك عئابلا نم هنأب انكح يرتشملا دنع هثودح

 حمجرقلا يفلن الو حيجرتلا عجرت قلخلا اهب كمي يتلا ماكحألا بلاغ يف مكحلا نإف

 خيشلا مالك قفاوي ام ىلع ءايرك ز يبأ مالك لوان نإ دعب ىلع لمتحيو ى ناكمإ درجي
 نأب عئابلا نم هنوك ةداعلا تلاحتسا ولو يرتشملا دنع ثدح نأب مكحلا يف رماع

 ذخؤيلو : هلوق نوكيف يناثلا لوقلا ىلإ هب ذوخأملا وهو : هلوق يف ريمضلا درت
 ىلعو ث يرتشملا نسب نإ درلا ىلع ذخؤي يأ ى لوألا ىلإ ادئاع درلا ىلع عئابلا

 رظنلا يغلي هنأ ص ناكمإلاب مكاحلا كج ال : هلوق ىنعم نوكي ليوأتلا انه

 فنصملا مالك لمح زوجيو ى ناكمإلا هافان ولو يرتشملا نم هنأ مكحيف ى ناكمإل
 يف نأ هديؤيو “ خيشلا راتخم ةفلاخم نم آلوأ ءايركز يبأ مالك هب انرّسف ام ىلع
 (نيميلاو) “« ليق ه ظفل تابثإب ى خلا هريغو ثداحلاو : ليق : هصن ام ةخسن

 : يمصاملا لاق ى ( ملعلا ىلع ) بيملا يف
 مسق كاذ يف علابلا ىلع ناك دقلا بيعلا يفتبثي الثيحو

 يفتقا تبلاب فلحلا يفخلا ريغ يفو يفخي امب ملعلا ىلع وهو
 ار"رقام ىلع فلحلاو فلحم ىرتشا نم ,عئاب لوكن يفو

 تبثي ملو هثودحو بيعلا مدق يف عزانتلا عقو اذإ هنأ مدقت : ةرايم لاق
 ىلع فلحي لهف “ هفلحي : انلق اذإ و ى هنيمي عم عئابلا لوق لوقلاف اهنم دحاو

 ص ملعلا ىلع فلح ىفخي امم بيعلا ناك نإف ى ليصفت هيف ؟ ملعلا ىلع وأ تبلا

_ .1 ٣٣٠ 



 يرقشملا فلخ عئابلا لكن نإف “تبلا ىلع فلح ىفخي ال ارهاظ بيعلا ناك نإو
 ى رهاظلا يف تبلا ىلعو .يفخلا يف ملعلا ىلع عيبلا يف ركذ اك هفلحو درو
 امهدحأ دنع هثودح نكمي امم بسلا ناك نإ : كلام .لوق : 2 ةنودملا » يف لاق

 ناك نإ و “هب وهو هعاب هنأ تبلا ىلع عئابلا فلح ى هلثم ىفخي ال ارهاظ ناك نإف .

 نأ ةنبلا عاتبملا ىلعو 2 ىلع عئابلا فلح « ملعي م هنأ ىريو ى هلثم ىفحي امم

 . عئابلا دنع اميدق ناك بسلا

 فلح هلشم ثدح بمع ناك اذإ : مماقلا نب ىسيع عامس نم » رداونلا , يفو

 نيهجولا يف لكن ن اف ى تملا ىلع ىفخ ال ابفو ململا ىلع ىفخ اهبف عئابلا .

 ململا ي ؤ عئابلا فلحم ك فلحم : : دمحم وب ] لاقو .0 ملعلا ىلع عاتبمل ا فلح

 . ه ا تبلا

 ىلع يرتشملا لوق يف اعزانت اذإو : لاق “ نسح ليصفت مدقتملا ليصفتلاو

 هنإف « عاتبملا كلذ ركنأو هايإ هارأ وأ بيملاب هربخأ هنأ عئابلا ىعداف بيملا

 ،هنم دري ملو عئابلا فلح لكن نإو « بيعلاب در فلح نإف « نيميلا عاتبملا مزلي
 . يجابلا هلاق

 ،«ةنودملا» يفف « هيضرو بيعلاب ملع يرتشملا نأ عئابلا ىعًداف اعزانت نإو

 هل تنيب دق : لوقي وأ ك هاضر ملع هنأ يعدي نأ الإ عاتيملا فلحم نأ هل سيل

 هيلع نيمي الف ءارشلا دنع بيملا درت مل كنأ فلحإ :هل لاق اذإ كلذك و “ هيضرف

 . فلحف هايإ هارأ هنأ يعدي قح

 وأ ةلقلاب هسفن يف توافتي نأ امإ ولخي ال بيملا ىلع يرتشملا لوخد ةيفيكو

 عطقنت الف لوألا امأ « روعلاو دبلا عطقك هتممست ىلإ ديب راشأف ى ال "وأ ةرثكلا

 هعفني ال : زاوملا نيا هب لوقي نأ : لوآلا ؛ طورش ةثالثب الإ هب يرقشملا ةجح
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 نأ : اهيناث ؛ هب كلذ نإ لوقي ىتح ى اذك نم ةءاربلاب كميبأ : لاقف هدرفأ ول
 عم هلمحي ال نأ : اهثلاث ؛ هماقم موقي ربخ وأ ةدهاشمب هلاح نم ملعي ام ىلع هعلطي

 ركذ ام عيمج نأ عاتبملا دقتعا هيف سيل ام هل ركذ اذإ هنأل ء هيف سيل امم هربغ
 . ها بيع نم أربتي مل نم ةلزنمب ناكف « كلذك

 ' ىضرلا ىلع فلحلا ىلع آضيأ مالكلا ةرم دقو ى ةءاربلا عيب عويبلا يف مدقتو
 عئابلا لوق لوقلاف يرتشملا دنع هثودح نكمأ ام :ديعس يبأ نع « رثآلا » يفو

 : ليقو ى هنيمي عم هيرتشم لوق لوقلاف نكمي ال امو ى هيف هملعي ال هنأ هنيمي عم
 عئابلا نم كلذ نأ يرقشملا ىعداو قبأ وأ قرس وأ ىنزف ادبع عاب نمو ىاهنودب

 ' اذه نوكي الف قراس اي وأ قبآ اي وأ يناز اي :عئابلا هل لوقي ناك هنأب دهشتساو

 . ملعأ كلاو ى متش هنأل انايب
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 باب

 لام ذخأ هن أر بصخلا فرع دقو > ًابصاغ مك الا دد رتسب

 . . . . . . ‘ ةيارح الب ًايدعت آرهق

 باب

 تايدعتل ١ يو اعد ق

 ص ناكمإلاب بصاغلا يأ ى هنم بوصقملل باوجلا ( ابصاغ مكاحلا ددرتسي )

 يعدملا بلاطي ملو نيمي وأ رارقإب بلاطي مل رارقإ وأةداهشب بصاغ هنأ ققحت ول ذإ
 اذهو ص بحا و قدصاملا و بصاغ هنأ يعدملا ىوعد يف بصاغلا دارأ وأ ‘ نايبب

 ايف مسإلا ىنعم هيف ققحتي مل ام هب يمس امم نيظفللا هبشو بوصغملا يف مالكلا
 نم رصتخملا بحاص هفرع يأ ( بصقلا فرع دقو ) باتكلا نم يتأي وأ رم

 يدعت ارهق لام ذخآ بصافلاف ( ةيارح دلب ايدعت ارهق لام ذخأ هناب ) انموق

 ى .ةبارح الب ايدعت ارهق الم هريغ هنم ذخأ نم هنم بوصفغملاو “ ةبارح الب

 لك لمشي سنج ص ذخأ : هلوقو ى ةبارح الب ايدمت ارهق ذوخأم لام بوصغملاو
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 ٠ . . ٠ ك ر وصق همفو

 رمخك الام سيل ام ذخأ نع هب زرتحا “لصف لام : هلوقو “ قحم ولو ذخأ

 "لصف ى ارهق : هلوقو ، ابصغ سيل هنإف ى تاذلاب مرح امم كلذ وحنو ريزنخو
 ؛اصغ ىمسي سبل امهالكف > ةفخ هذخأو لاملا هديب نم ىضرب هذخأ هب جرخأ

 اك ارهق هذخأ هب جرخأ لصف ى ايدمت : هلوقو « ابصغ ىمسي ال سالتخإلا اذك و
 وحن وأ هسلتخم وأ هيف نئاخ وأ هقراس وأ هبصاغ نم لاملا درك عرشلا هزبجي

 عنام نم قادصلا وأ ةقفنلا ذخأو « مامإلا نم اهعنام نم ةاكزلا ذخأ و « كلذ

 كلذ نإف ى نيك رسلا نم منغلاو يبسلاو ى هعنام نم اقلطم قحلا ذخأو « كلذ

 اهتميق هل مرغيو “بصغ كلذ نإف اهرهظي مل ارمخ يمذل دسفأ نإ و“بصغ سيل
 جرخأ ةبارح الب : هلوقو ؛ ابصغ كلذ سيلو اهدسفم ىلع ءيش الف اهرهظأ نإو

 لاومأ نيدحوملا ضعب ذخأك“هتبارح زوجت ال نمم ةبارحي ايدعت ارهق هذخأ ام .هب
 هذخأ اذإ لحي ال لام لك ذخأو ‘ ضعب لاومأ ةمذلا لهأ ضعب وأ “ ضعب

 . امنغ لب ابصغ ىمسي ال كلذ نإف « ةبارحلاب دارملا وهو لاتقب

 هنأ عم رحلا ذخأ لمشي ال هنآل ( روصق ) فيرمتلا اذه يف يأ ( هيفو )
 ذخأب اهيبشت ى زاجم ابصغ ةرحلا وأ رحلا ذخأ ةيمست نأ باوجلاو “ ابصغ ىمسي

 ةعفنملا ذخأ لمشي ال هنألو « هل كلام ال رحلاو كلاملا نم بصغلا نأل لاومألا
 ص اهبحاص نم ىضر الب هريغ وأ اهبحاص مم وأ هدحو رادلا نكسي نأ لثم

 هبحاص عنم لاملا ذخأب دارملا نآل « لام ذخأ : هلوقب لخاد اذه نأ باوجلا و
 نم هبحاص عنمي امل هبف لمملا وأ اهضعب وأ تاقوألا لك يف هضعب نم وأ هلك هنم

 ذخأ بصغلا : لاق نم كلذب حصفأ دقو ى لمملا دارأ ول هضعب يف وأ هيف لمعلا

 :هلوقف ‘ةبارح نود رهقلاو ةبلغلا هجو ىلع كلاملا نذإ ريغب هتعفنم وأ لاملا ةبقر

 ةعفنملا ذخأ نأب باجي وأ ى ايدعت هريغ نع : فنصملا لوق ةلزنمب كلاملا نذإ ريغب
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 ريغ لام ذخأ بصفلا : ةفرع نبا لاق « رحلا ذخأ اذك و « ابصغ هدنع ىمسيال

 لاملا ريغ « لام : هلوقب جرخأ : عاصرلا هلاق ى لاتقو فوخب الإ رهق املظ ةعفنم

 ءاهقفلا دنع بوصغمب سيلف ابصغ هيلع اوقلطأ نإ و ى ةرحلا ةارملا ذنخأك

 كلذ ىلع اوربعي نأ مهحالطصا : ةرايم لاق ى ةغللا يف كلذ امنإو ى احالطصا

 : باصتغإلا يف « لصف » : مصاع نبا لاق اك 2 باصتغإلا

 ابجو هبلع اهلثم قادص ابصتغم ةرح ءىطاوو

 ر ىنكسك عفانملا ذخأ وهو ث يدعتلا هب جرخأ ى ةعفنم ريغ : هلوقو
 نم .: ملظ الب هذخأ هب جرخأ املظ : هلوق و « بصغ ال دعت هنإف هثرحو

 لاتق فوخب جرخأو ،امهوحنو ةبحلاو ةقرسلا رهقلاب جرخأو . يبرحو بصاغ نم
 ماد ا۔ه نكل ص شرأو ةيد هل ناك ولو هنأل لاملا يف رحلا لخدي الو ى ةبارحلا

 فةرعو ص هرض نم ىلع شرألا نم كردي ام الإ كلذ ىلع لاملا نم هل ءيش ال ابح

 فالتإ وأ ةبقرلا كلمت دصق نود قح ريغب ريغلا كلمب عافتنالا هنأب يدعتلا مهضعب
 ةيراملاو ةراجإلا هب جرخأ « ىنح ريغب : هلوقف “ كلمتلا دصق نود هضعب وأ

 ص هفالتإ وأ : هلوقو “ بصغلا هب جرخأ ص كلمتلا دصق نود : هلوقو ، امهوحنو

 نود : هلوقب اضيأ بصقلا جرخأ و ى كلملل دئاع ريمضلاو < يدمتلا نم مسق اذه

 لطابلاب سانلا لاومأ ذخأ "نأ كلذو « بصغلا نم معأ يدمتلاو ى كلمتلا دصق
 سالتخالاو ةقرسلاو بصقلاو ةبارحلا فلتخم اهيف مكحلاو < مارح اهلك ةرشع ىلع

 ىوعد وأ قحلا راكنإب ماصخلا يف روجفلاو سانلا لام ىلع ةلالدلاو ةنايخلاو

 يدعتلاو“ دعت كلذ لكو ى شفلاو ةوشرلاو "ادن رلاو جنرطشلاك راقلاو لطابلا

 . نادبآلاو جورفلاو سوفنلاو لاومألا يف نوكي

 . درنلا هب دصةر ) ( ١
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 ق ناف 2 هعح هنم اطعتسم هنم بوصعم هدنع هب كسمتسا نإ

 فلحو > يدعتلا قح هنم ذخأو هادأتسا هملع نسب وأ

 هيلع "لد فوذحم ةيطرشلا نإ باوجو ى بصاغلا يأ ( هب كمممتسا نإ )

 نيب ةضرتعم خلا بصنلا فرع دقو : هلوق ةلمجف “ ابصاغ مك احلا ددرتسي : هلوق

 ذخأ هنأب بصغلا ف"رع «باب» :لوقي نأ ىل'وآلاف ى اهباوج ليلدو ةيطرشلا نإ

 كسمت۔ا نإ ابصاغ مك احلا ددرتسيو “ روصق هيفو ى ةبارح الب ايدعت ارهق لام

 كاحلا نم ابلاط يأ ( هنم ايطعتسم هنم بوصغم ) مكاحلا دنع يأ ( هدنع ) هب

 مك احلل ابلاط يأ بصاغال هنم ءاه دوع زوجيو “ بصاغلا نم ( هقح ) هيطعي نا

 زوجيو « عيرفت اذه بصغلاب بصاغلا ( "رقأ نإف ) هقح بصاغلا نم هيطمي نأ
 لادف فل أب ( هاداتتنما هيلع نيب وأ ) نا باوج هدعبامو اذه نوكي نأ
 بصغ ام ءادأ هنم بلط يأ جرختساك ءادألا نم لعفتسا هنآل فلاف ةفيفخ

 زوجيو ى بدألا برض وهو ( يدعتلا قح هنم ذخأو ) هرحزو هب هرمأو

 ةريبكلا ىلع لاكنلا نأل لتكني نأ زوجيو ى ةريبكلا ىلع ريزعتلا نأل هربزعت

 بحاص رصتقاو “بساني وأ حلصي ام لعفي نآ هوحنو مامإللف ‘ ةريبك بصقلاو
 ةبارح الب ايدعت ارهق لام ذخأ بصغلا : لاق ذإ بيدأتلا ىلع انموق نم رصتخملا

 حالصلاب فرع نم ىلع بصغلا يعدم نأ كلذو ؛ ها حلاص ىلع هيعدمك زيمم بدأو
 فلح لكن نإو “ هفلح مهتم ىلع هاعدا "نإو ى هيلع بدأ الو هل نيمي الو بدؤي

 تإو “ فلح بصغلاب فرع نإو ى هل ءيش الف لكن نإو “ ذخأو يعدملا

 نإ : ليقو « ال : ليقو ت هرارقإب مرغ رقأ نإف ع برضلاب ددهو سبح" لكت
 بيدأتلا لمشي ام بدالاب رصتخلا بحاص دارم نأ يل رهظ مث “ مرغ نيع

 فلتخاو « يضاقلا ىري اب بصاغلا بدؤي : مهضعب رثا يفو ى ريزعتلاو لاكنلاو
 هنأ ) فلحو ( هريغو بصقغفلا ىلع هىيدأت بهذملا ؟ ها بدؤب له ىصلا ق
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 ء وفعو قتعو قالطو حاكن يفالو عادمأ ىلع انه در الو ء دحج نإ

 ض برضب نإو > هملع هربجأ بصغ ام ءادأ نم ىبأ نإو

 يف يأ ( انه ةدر الو ) بصغلا ( دحج نإ ) هيعدي ام وأ ائيش هنم بصغ ام
 تايدعتلا يف الو بصفلل ( عآدما ىلع ) بصغلا يف نيميلا عجرت ال يأ بصقلا
 هل ةجوز ريغ نوكت نأ نكمأل حاكنلا يف نيميلا "درت ول ( حاكن يف الو )
 ىتملا امأو ى قالطلا يف اذك و « هيف ةدر الف ى مارح وهو كلذ عم اهرشابيو
 | . رحلا دابعتسا هيفف

 يناجلا فلحي الو « هلتقيف افع ام هنأ يلولا فلحي ( وفعو قتعو قالطو )
 متت ملف « اذه يف وفع ال نكل “ زاج م اح الب العف نإ و ى هكرتيف لتق ام هنأ

 ديرب رأ لمتحيو ى اذه يف درلا روصتي ال هنأ دارأ هلعلو « فنصملا ةلأسم
 وبأ حرص امك ‘ هريغو بصغلا ى اقلطم تايدعتلا ىلإ ةراشإلا انه : هلوقب فنصملا

 نع "رمو “ رضحي مل وأ رضح امم تايدعتلا يف نيميلا عجرت ال هنأب ءايركز
 اذإ عوجرلا زاوج حيجرت هرهاظو “ تايدمتلا يف اهعوجر يف نالوق « ناويدلا »
 ىرعدلا عطقنت ال هنأل لوهجملا يف عجرت ال هنأ هنع رمو « ةياكح الب الوأ ركذ

 قحلا لك أ وأ داسفإلا درجم ىلع يعدملا فلح اذإ هنآل اهريغ وأ ةيدعت هيف درلاب

 اضيأ هل يتأيف ' فلحيف يل كدنع يقب هنأ :يعدملا لوقيف ءيشب هيلع ىعدملا هاتأ
 . لوهجملا يف درت : ليقو ؟ اذكهو

 مل نإ ( برضب نإو ) مك الا ( هيلع هربجأ بصغ ام ءادأ نم ىبأ نإو )
 نايب الو ى هزبمي الو فرع وأ ، وه نيأ فرعي مل نأب هذخأ هوحن وأ ك احلل نكمي

 هنأل برضل اب غل اب و ‘ هم اىق ىلع ن ايب ال و أ « وه نبأ ل دي ن ايب ال و هنيعب هزيع
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 هلامل ديلا طسبو هتميقب هيلع مكح هفلتأ نإو ، ماق نإ هنم هذخأو

 ىتح هبرضو هسبح الإو هبرض نإ هيلع قحلا بجاو هنم يضقو

 دعب رهظ نإو ،رباكو ىبأو ءيشلا رهظ نإ الإ هلتقل ليبس الو ، يدؤي

 ك هذخأو اهدر يف هبر ريخ ةميقلاب مكحلا

 هذخأ نكمأو ( ماق نإ هنم هذخأو ) برضلاب ولو هرضي هنأك سبحلا نم دشأ
 ؛ هذخأ مهنكمأ ولو امئاق ناك نإ وه هب ءيجي ىقح برضي : ليقو ى ازيمتم

 هيف ناك نإو « هذخأيو وه نبأ هيلع مجهي نأ مكاحلا وحنل زوجي لوألا ىلعو
 ص هب باهذلا وأ هرتس فاخ نإ هل نذؤي مل ولو لخدو نذأتسا نهوبغ وأ ءاسن

 وه ذخؤي وأ هيطعي ىقح برضب ربجأ ةميقلا وأ لثملا ءادأ الإ ىبأو ماق نإو

 تفاإو لثملا نكي مل نإ : ليقو ى اقلطم ( هتميقب هيلع مكح هفلتأ نإو ) هنيمب
 قحلا بجاو هنم يضقو هلامل ) هوحنو مكاحلا دي ( ديلا طسبو ) لثملاف نكمأ
 الإو ) هلاب يأ ( هب رفظ نإ ) بوصغملا سفن فلت ذإ لثم وأ ةميق نم ( هيلع
 برضلاهبلع لواديأ وأ سكع وأ سبحلا هدعبو برضلا مدقو ( هبرضو هممبح

 ولو سبحلا يق هبرضي وأ اذكهو سبحلل هدرب و هبرضي مث هبح وأ “ سبحلاو

 ىتح ) كلذ ىلع رمتسيو ‘“ سبحلا وأ برضلا ىلع رصتقا ءاش نإو ى ارارم
 ىلإ دبلا طسب ديرم عنم ( نإ الإ ) هلتق دصق ىلإ يأ ( هلتقل ليبس الو يدؤي
 مهلف هعنم ىلع ( رباكو ) هلنادأ نم ( ىبأو ) هنيعب ( ءيشلا رهظ ) وأ هلام
 ءينلا ءاقب ( رهظ ناو ) ص هنود برضب هنم هذخأ نكمي مل نإ هلتق ىلإ دصقلا
 اهدر يف هعبر رتيخ ) كلذ ذخأو لثملا وأ ( ةميقلاب كحلا دعب ) هدنع هنأو
 ذخأ يأ هذخأو ى هذخأ نإ لثملا ر وأ ذخأ يتلا ةميقلا در يف وأ ( هذخاو

 . بوصنملا
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 هيلإ لصي الو ،ةنوم هل ناك نإ هعمج فلكيو . اهكاسمإ يفو

 ‘ ملاظ وأ ودع وأ عطاق نم فوخ هنود عطق نإ الإ رذعي الو

 نادوسلا يف هيلع ردقو نالجروب حلمك هل ةميق ال ام بصغ نإو

 ةنوم هل ناك نإ بصخلا لحمل هلاصيإ هيلعو هتميق وأ هيف هب يدؤتسا

 ذخألا لبقو مكحلا دعب رهظ نإو هذخأ نإ لثملا كاسمإ وأ ( اهكاممإ يفو )
 امنإو ى ذخاي مل وأ ذخأ مكحلا دعب ربيخت ال : لبقو ث ريخي : ليقو ى ءيشلا ذخأ

 ( فلكيو ) ةلمجلا يف ءيشلا بحاص نم ةدقعلا ةلزنمب كحلا نأل هب هل مكح ام هل

 هبحاص ( هيلإ لصي الو ةنوم هل ناك نإ ) بوصغملا عمج يأ ( هعمج ) بصاغلا
 هلعفي هبصاغ هلك كلذ مزلو ى ءيش لذ نم هبحاص ىلع سيل هنإف اهب الإ
 ناك ولو هعمج بصافلا ىلع : لوقأو « بيبحو دلوك كلذ ريغ وأ هلام وأ هسفنب
 . هيف ةنوم ال

 اب هي ءيجملاو هبئان وأ هسفنب هيلإ باهذلا مدع يف بصافلا ( رذعي الو )
 وأ ) قيرطل ( عطاق نم فوخ هنود عطق نإ الإ ) .ريغ وأ لام نم هنكمأ
 هب ءيجملا ناكمإ مدع وأ ى هيلإ قيرطلا ليلد مدع وأ عبس وأ ( ملاظ وأ ودع

 مل نإ رذعي الو ى هبئات وأ هلام ه۔ب ءيجي نأ هنكمأ نإ ضرمب رذعي الو ى هجوب

 ال ام بصغ نإو) هيلإ هب لصي ام لك همزلي هنآل هيطعي جارخب الإ هدر ىلع ردقي
 بصاغلا ىلع يأ ( هيلع ردقو ) ىلقرو اضيآ ىمستو ( نالجروب حلم هل ةميق

 (هتميمت ) ب (وا) نادوسلا يف يأ ( هيف ) حلملاب يأ ( هب يدؤتسا نادوسلا يف )
 لحن ) حلملا يأ ( هلاصيإ ) بصاغلا ىلع يأ ( هيلعو ) هلثم وأ نادوسلا يف
 نالجرو يف بوصغم لك اذكهو ( ةنوم هل ناك نإ ) نالجرو وهو ( بصفلا
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 دصب ءادألا نم نيدملا ىبأو اهل تناك نإ نويدلا اذكو

 . . . . . . .هيلع كحلا

 يف ولو هريغ وأ نادوسلا يف هيلع ردق ثيح هبصاغ هب ىد'وتسي اهريغ وأ

 ريمض و « ه ريغو حلملا بصاغ بصاغلا قلطم ىلإ هيلع ريمض در زوجيو ى زاجحلا

 بصغ لحم لك ىلإ بصغلا لح و “ هريغ وأ حلم اقلطم بوصغملا ىلإ هلاصيإ
 .ءاشعو ٠ءادغ ناسنإلا لك أي ام لثم ةنوم هل نكت مل ن,و ى هريغ وأ نالجرو

 هنيب ايف امأو « كلا يف اهلاصيإ هيلع سيلف اهب يشاملا ىلع لقثت ال مهارد لثمو

 هيف هل فلتي وأ قيرطلا يف هبصاغ نع ذخؤي نأ ناكمإل كلذ همزل هنإف هللا نييو

 . بصاغلا نم اهذخأ اذإ

 هبصغ دلب يف هتميق هبحاصلف دلب ىلإ بوصغملا لقن نإ : راثآلا ضعب يفو
 عضوم يف ضورملا ةميق هل : ليقو “ هدجو ثبح هعاتم نيع هل : ليقو ى هيف

 اهسفنب موقت ال يتلا اهراغص امأو “ اهدجو ثيح ناويحلا رابك ذخأيو بصقلا

 :لبقو ى بصغلا عضوم يف هلثم هل نوزوملاو ليكملاو هلمح يف ةقشملا نأل عاتملاكف
 ص بصغلا عضوم يف هلثم هلف اديعب ناك نإ : ليقو ‘ هدجو ثيح هعاتم نيع

 . بصغلا عضوم يف هلثم ذخأو هذخأ نيب رتيخمف ابيرق وأ

 (هيلع كحلا دعب ءادألا نم نيدملا ىبأو ) ةنوم ( امل تناك نإ نويدلا اذكو )
 ةنوملا ام.لع تمزل ولو “ ترثك ولو ى زاجحلا يف ولو اهب ذخؤي هنإف ءادألاب

 ءاج اذإو ى عويبلا باتك نم نويدلا ءاضق يف كلذ ىلع مالك مدقتو ى ةريثكلا

 . أربي مل قيرطلا يف فلتو ةميقلا وأ لثملا وأ ءيشلاب نيدملا وأ بصاغلا
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 ‘ هؤانع هل سيلف هتميق تداز ىح هملع قفنأو ا اويح بصغ نإو

 قفنأ ام ردقب هكرشأ هن اف عيب رلل افالخ رثكألا دنع هؤام الو

 . . . .بوصغملا نم لغتسا ام ةميق مرغيو .هتميق يف

 وأ ءانع وأ الام هيف فرصو ضورعملا نم هريغ وأ ( اناويح بصغ نإو )

 كلذ ريغ وأ ءالط وأ ابرشو الكأ ( هيلع قفنأو ) هلجأل كلذ ىلع هريغ فرص
 سيلف هتميق تداز ىتح ) رخآ بصاغ نف هدر يف وأ هتاوادم ف الام قفنأ وأ

 هدمع وأ هسفن ةباد ىلع قفنأ ام كردي الو ى ةلغو ةدايز نم ( هؤامت الو هؤانع هل

 ةلغو ةدايز نمأ هانمتي ام الو يأ هانم الو : ةخسن يفو ى امهؤانع الو يقسلا يف

 يف )١' « ملاظ قرمل ءانع ال » : قيلع هلوق مومعل حيحصلا وهو ( رثكألا دنع )

 كلهتسم ريغ امئاق ناكو هلام نم هبف لمج ام الإ هل سيلف “ ضورملاو لوصألا

 : ليقو ى هل ءيش الو كالهتسا كلذ : ليقف ء داسفب الإ هعزن نكمي مل نإف ى هيف

 هنم بوصغملا عم ( هكوشأ هنإف ) هللا همحر ( عيبرلل افالخ ) هتميق وأ هلثم هل

 بصقلا لبق هلاح ىلع موقي ينعي « كرشأب قلعتم ( هتميق يف قفنأ ام ردقب )
 ةحلصملل ميوقتلا كلذو ى هئانع وأ هقاقنإب دعي داز ام يطعيف هدعب هلاح ىلعو

 بصاغلا اهيلع قفنيو ةسمخ هدعب وأ سرفلا موي ىوست نأ لثم داز وأ امن ايف
 هبحاصل ةسفلا ثلثف “ةسمحخ ةرشعلاو ةسخلا ىلع دئازلاف ى نيرشعب موقيو ةرسع

 . بصافلل اهاثلثو

 نكمأ اذإ ام لثم وأ ( بوصغملا نم لغتسا ام ةميق ) بصاغلا ( مرغيو )

 ٠ دواد وبأ هاور ) \ (
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 يف باودو ديبع ةمدخو رون ىنكسو فاوصأ و نابلأو رامثك

 . . . « ةقراشملا دنع كحلا يفو ةبراغملا دنع ةرخآلا

 (ةرخآلا يف باودو ديبع ةمدخو رود ىنكسو فاوصأو نابلاو راثك ) لثملا
 ايندلا يف هنم صلخت ةرخآلا يف هنم ةاجنلا ءاش نإف ( ةبراغملا دنع ) مكحلا يف ال

 ةرخآلا يف همرغي اك ( ةقراشملا دنع كحلا يف ( ى كلذ مرغي ( و ) هيلع كحالب

 : لاق ذإ يمصاملا هيلعو ى حيحصلا وهو ى ايندلا يف همرغي مل نإ

 هلصأ دربو ٬يش لك نم هلفتسا ام مرغي بصاغو

 فلا لمملا يذب لثملاو موق فلت نإو هلاح ىر ثح

 كردأ ىتح اهبحاص اهبلقي ملو اهثرحو اضرأ بصغ نم : « ناويدلا ه يفو

 هدصحي : ليقو “ هردب ردق يدعتملل كرتيو اهبحاص هدصح : لبقف ى عرزلا
 اهناصقن يدعملا ىلعو ى هلك ءارقفلل وه : ليقو 0 اهناصقن اهبحاصل و يدعملا

 ص كلا لبق نم ءاج امب ولو فلت امو هتلغو هنمضىف لصألا ربغ امأو ى اهبحاصل
 دنع لسانتف مارحلا عاب نإو ى هتالغ عيمجلو هل نماض وهف هريغو جاتنلا اذك و

 :ليقو عئابلا هنمس هفلتأ وأ لبق نم ءاج اب يرتشملا دي يف فلتف يرقملا

 الب مارحلا نم هدي لخد ام امأو « هلا لبق نم ءاج امب فلت نإ لسنلا نمضي ال

 . هعض وأ هفلتأ ام الإ نمضي الف دمت

 موب هتمىقو > ماق نإ هنيعب هلام هيدأتسب نأ يضاقلا ىلع بحم :«» رأ « يفو

 ضيبلاك“هداحآفلتخت ال يذلا دودعملاو نوزوملاو ليكملا يف الإ«تاف نإ بصقلا

 نيبو هصقنب هذخأ نيب رّيحع هتبرف يوامس رمأب ريفت نإو ى لثملاف زوجلاو
 ص ثالث ةلغلاو ةميقلا ذخأ وأ « صقنلا ةميقو هذخأ ةيدمتب رّسغت نإو ى ةمسقلا
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 مألا تتام نإو ‘ فالخ الب درت دلولاك هتقلخ ىلع بوصنملا نع ةدلوتم ىلوألا
 ى رمتلاو فوصلاو نبللاك هتقلخ ريغ ىلع ةدلوتم ةيناثلا ةميقو دلولا ذخأ نيب ربخ

 اهدريو ى ةلغلا : جارخلاو )١‘ « نامضلاب جارخلا ه : ثيدحل بصاغلل كلذ : ليقف

 حيحصلا وهو ى هلوقب الإ كلذ فرمي مل نإو ى اهفلت ىعدا نإ اهتميقو تماق نإ

 الو ةميقلا هلف بوصغملا فلت نإو “ بصقلا ريغ يف نايضلاب جارخلا ثيدح نال
 حيحصلاو ى لوآلا لوقلا وهو ةميقلا يف هل ءيش الو ةلغلا وأ ةلغلا يف هل ءيش

 كاهدرب ال : ليقو ى اهدرب هنإف ءاركلاك ءيشلا نع ةدلوتم ةثلاثلا ى هل اهنأ يناثلا
 عفتنا وأ ىركأ نإ دري : ليقو ى عفتنا وأ لطع نإ ال هركأ نإ دري : ليقو

 ىح همزلو “ لوصألاو ناويحلا نيب قرفلاب : ليقو “ حيحصلا وهو لطع نإ ال
 نع ليوحتو تيوفتو فرصتب لتغا ام در همزلي الو اعامجإ هللا دنع لبطمتلا

 ءارقفلل وأ ءيشلا برلف اندنع امأو « ةيكلاملا دنع ماعطلا عرزو ريناندلاب رجتلاك

 . لاوقأ هل وأ

 بهذمو ى عفتنا وأ ىركأ وأ لطع نإ نمض ةعفنملا بصغ الإ دصقي مل نإ و
 دنع ققحتلا وهو “ بهذملا مهو ص اقلطم ةلغلا در بوجو يعفاشلاو كلام

 باحصأنم مساقلا نبا لاقو « اهعفانم تاوذلا نم دوصقملا نأل ةيكلاملا يرخاتم
 مئاق لصألا نآل ى اهريغ نود ىعرب امو منغلاو لبإلاو لصالا ةلغ درب : كلام

 تناكف هيلع قفني كلذ ريغو ص ىعرت منغلاو لبإلاو “ بصغفي مل هنأكف نومأم

 ةلغلاف مئاق هيلع فوخلا نأل هتلغ درت ال هلك ناويحلا : ليقو ‘ قفنأ امب ةلغلا
 ناك امل لصألا بصاغ : ليقو ى لصألا فالخ ناويحلا ريغ اذك و « نامضلاب

 )١( ملسم هاور .
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 ، باضغ وأ هتميق ىلع فقوو هنيع رضح نإ لام يف هدسفأ امو

 ء ةفصلا وأ ةميقلا ريغ هيلع هل سيلف ةفص ىلع هنم بوصغملا عم قفتاو

 دجو ام ذخأ بصخلا نامز يف هتميق تيفخ وأ اهيلع اقفتي مل نإو
 بصاغلا فلحو

 هبرل عجرب ىتح ءاقبلا لصألا نأشو « ةقيقح ةعفنملل و رهاظلا يف باقرلل ابصاغ
 ريغ نإف ث لصألا ريغ بصاغ فالخ مرفي ةعفنملا بصاغو ى ةعفنملل ابصاغ ناك

 بوصغملا داز اذإو ى ةقيقح ةبقرلل بصاغ وهف فلتي قح هدي يف ىقبي لصألا
 نإو ی صقنلا اذك و “هدجو اك هذخأيف ةئحصو رَبك و ,نَمسك ىلاعت شا رمأب

 عرزو ءانبك هلازأ قفنأ ام ةلازإ نكمأو قفنأ نإف “ بصاغلا ببسب داز

 بصاغلا ءاطعإ عم هذخأو ةميقلا نيب هبحاص ريخ نكمي مل نإو ‘ سرغو

 اهلمجك كلذب مسإلا ريغت نإف ث ةبشخ رجنك قفني مل نإو ث غبصك قفنأ ام
 ءيش الو هذخأ بوث ةطايخك ريغتي مل نإو ث ةميقلاف افافخأ دلجلا لمجو حاولأ
 . بصافلل

 داسفلا هصقنأ ام نّسبتف لاملا نيع يأ ( هنيع رضح نإ لام يف هدسفأ امو )

 لاملا وهو ( باغ ) ام ( وأ ) لودملا ميوقتب بصغلا موي ( هتميق ىلع فقوو )
 ريغ هيلع هل سيلف ةفص ىلع هنم بوصغملا عم ) بصافلا ( قفتاو ) بوصغلل
 ىلع اضارت نإ اذك و ى هتم.ق وأ لثملا هلف ةفصلا ىلع اقفتا اذإف ( ةفصلا وأ ةميقلا

 وأ ) ةميقلا ىلع الو يأ ةفصلا ىلع يأ ( اهيلع اقفتي مل نإو ) ةميقلا هلف ةميق
 رابتعاو بصغلا نامز يف هب موقي ام يفخ يأ ( بصقلا نامز يف هتميق تيفخ
 بوصغملا ( ذخأ ) بصغلا موي ةميق ةميقلا يف ربتعي هنأب لوقلا ىلع وه امنإ اذه
 بصاغلا فلح و ) لثم وأ ةميق نم بصاغلا رارقإب ه (دج و ام) بصاغلا نم هنم
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 هف اعفارت مو وأ هبصغ موي هتميق لهو : قح هل هيلع يقب ام

 . . . . .. .. .... ء لاوقأ ؟امهالغأ وأ

 وأ كخلا موي هتميقو بصغلا موي هتميق تفرع اذإ ( و “ قح هل هيلع يقب ام
 موقي ام يأ ( هتميق ) بصاغلا ىلع هل ( له ) ف ةميقلا ىلإ اعجرو هتفص تفرع
 ىلإ ( اعفارت موي ) اهاوسي يتلا هتميق ( وأ ) “ هيف مآوق ول ( هبصغ موب ) هيلع
 وهو فرظلا اهيلإ فيضأ يتلا ةلمجلا نم فرظلا ىلإ ريمضلا عجر ( هيف ) مكاحلا
 هل ًاتعن ةلملا نوكتف موي نيونت وأ هيف طاقسإ ىلوألاو ص رم اك ادج فيض
 [۔يرج فلألاب بتكي ملو نونم هنأب باوجلا فلكتيو « ريمضلا كلذب ةطوبرم

 وأ “ رورملاو عوفرملاك نونملا بوصنملا ىلع ناكسإلاب فقولا نم ةعيبر ةغل ىلع
 معز نم لوق ىلع وأ “ فلألاب بوصنملا نونملا نوبتكي نيلوألا نإ : ليق ام ىلع

 ص بصقلا لحم ريغ يف اعفارت نإو « ارثن ولو فرصنملا فرص عنم زوجي هنأ

 لحم يف ال بصغلا لحم يف بصغلا موي هتميق ربتعت بصغلا موي ةميق : لاق
 ! امهالغأ وأ ) عفارتلا تقوب لوقلا ىلع بصغلا لحمب ربتعت اذك و “ مكاحتلا

 . ( لاوقأ

 بصغ هنأك ةميقلا كلت هلف ةصوصخ ةميق ىوسي وهو هبصغ هنأ لوألا هجو
 ه۔ب هل مكحي موب الإ رهاظلا كلاب هل تبثي م هنأ يناثلا هجوو ى ةميقلا كلت هنم

 هنآل هيلع لمحي نأ قحأ ملاظ بصاغلا نأ ثلاثلا هجوو “ مكحلا موي هتميق هلف
 هبصغي مل ولو ةميقلا يف عزانتلا يفو ‘ هبحاص نع هعفانمو ءيشلا توف يف بيسلا
 هلك أب بصاغلا نم فلت موب هتميق هل نأ وه : عبار لوق انلو كلذ ىلإ جتحي ل

 . هريغ وأ

 ناك ولو صقن لك همزلف هللا نيبو هنيب ايف امأو ، مكحلا يف لاوقألا كلتو
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 هتمق ىعاري الو ‘ هنزو وأ هلىك هلع كردي نزوب وأ لاكي امو

 . . . . . > ًادغ صاصقلاو > ًاضفخو ًاعفر

 موي هتميقب بصغ امل نماض بصافلاو : انموق ضعب لاق ط ارارم صقنيو ديزب

 وأ هللا رمأب كله نبتمقلا ىلعأ : ليقو ى بصغلا دعب وأ بصغلا يف كله بصقلا

 نمضي الو “ ىلاعت هللا رمأب كله ايف هيلع نامض ال : ةفنح وبأ لاقو ى هببسب

 هفالخلا يف لكلاك ضعبلاو “«نمضي:ليقو عييضت الو هنم ببس الب فلت الصأ

 . ىلامت هللا ءاش نإ « ناويدلا ه نع كلذ يتأيو

 ى هئاقب نايب نكي مل نإ هنيمي عم هلوق لوقلاف فلتلا بصافلا ىعدا نإو

 : يمصاملا لاق ى هتفصو هردق يف هلوق لوقلا اذك و

 فصتا هب امو بوصفم ردقو فلتلا ىوعد ق بصاغلل لوقلاو

 كلذ يف ءاوسو ى مراغ هنال خلا اهيلع اقفتي مل نإو « فنصملا لاق اك هنيمي عم
 بوجو ىلع مظانلا صني ملو : ةرايم لاق ى كلذ ريغو ناويحلاو ديبعلاو عاتملا

 هنم آالاكتإ ةفصلا يفو بوصغملا ردق يفو “ فلتلا ىوعد يف بصاغلا ىلع نيميلا
 عم اونع دقف « هلوق لوقلا : اولاق اذإ مهنأ ءاهقفلا فرع يف مولعم وهام ىلع
 . درطم ال بلاغ اذه نكل ى نيمي ريغب نونميف قدصم : اولاق اذإو « هني

 نيك هيلع كردي ) هيف توافت الو دمي وأ حسمي وأ ( نزوي وأ لاكي امو )
 صاصقلاو اضفخ و اعفر هتميق ىعار الو ) هددع وأ هتحاسم وأ ( هنزو وأ
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 . . . . ء هئاضرإو هبر ليلحت بصاغلل يغبنيف

 رثك أ وأ هنمب همل { در نيح ىوسب ام رثك أ بصقلا دعب و أ بصع نيح ىوسي

 يف هقحب هل صتقيو ى درلا موي الغ نإ ءيشلا هنم بصغ نم ىلع ةعابت الو
 اك هبر هحماسي وأ كلذ يف هنل احي مل نإ هنم عافتنالا يفو “ةدم هقح نع ليطعتلا

 وأ لاكي ام ,زك : رثا ضعب يف ( هناضرإو هبر ليلحت بصافلل يفبنيف ) ى لاف
 الو لثم هل دجوي ناك اذإ اذه هيف هكلهتسا يذلا عضوملا يف هلثم هيلعف نزوب .

 ريحي : ليقو ى هلثم ذخأيو هناوأ ىلإ ربصي : ليقف ى هلثم فرع نكلو دجوي
 ىلع هصخر وأ ه_لئالغ يف هكلهتسا ءاوسو ى ةميقلا نيبو كلذك ربصي نأ نيب
 ناك نإ و “ هكلهتسا موب هتميق هيلعف هالغ يف هكلهتسا نإ : ليقو « روهشملا

 : لاقي ىقح هلثم ىرحتي : ليقو ى اهفصو دعب ةمرملا ةميق هل مةوقي هنإف افازج
 بصاغلا يطعي : ليقو رهشأ لوألاو ى هلثم هيطميف كلذ لثم نوكي اذه
 فلتخت ال امم دمي ابف فالخلا اذك و « اذه الإ هيلع سيل هنأ فلحيو “ يطعي ام

 اضرع كلهتسا نمو ى ةميقلاف فلتخت ام امأو ص نوزوملاو لىكملاك وه هداحآ

 طايخلا دبملا ماهبأ ةلمنأك هتعفنم لحب بهذي ام هنم كلهتسا نإو ى ةميقلاف
 ام كلهتسا ناو ؛ هذخأيو ى عيجلا ةميق : ليقو ؤ صقن ام هيلعف هتبابسو

 وأ يضاقلا ةباد بنذ عطقك ةئيه يذب ه"وش نإالإ صقن ام هيلعف ريسيب بهذي
 وأ ى هب ةصتخملا يضاقلا ةمامع يف دسفي وأ ناطلسلا وأ ريزولا ةباد وأ « اهنذأ

 «هريفك كلذ نأ حيحصلاو ص هبك ري وأ ركذ ام ركذ نم سبلي ال ثيحب كلذ وحن

 ككلذ ذخأيو “عيملا ةميقف ةمىقف نفلا دحأك هجوز نع ينفي ال ام كلهتسا نإو

 وأ ةيحضلا دلجك عابي الام فلتأ نإو ' طقف فلتأ ام ةميق هيلع : ليقو

 نم مكحو ى هيلع نامض ال : ليقو ى نابضلا روهشملاف ةتيملا دلحك و : : لىق ى اهل
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 ؛ بوصفم هنأب هملع عم كلذ ريغ وأ ءارش وأ ةبه وأ ثرب بوصغملا هيلإ زجنأ

 : لسقو ‘ ملعي ل نإ هملع ءيش الو ك بصغلا لئاسم عيمج ف بصانلا كح

 فلتف هكلم لخد ىتح ملعي مل نإ هيلع نامض الو ى حيحصلا وهو هفلتأ نإ همرغي
 : يمصاملا لاق > عيضت الو هنم ببس الب

 بصغ ام هيلإ زجنأ يذلا ىلع بجي لع عم نامضلاو مرفلاو
 عفانملا بصاغ دمتمك علا وأ بهاو نم وأ ثرإب

 اهنبع وأ اهيلع ىدعت اذإ ةفحصلاو فيسلاو بوثلاك اهب عفتني يتلا ءايشألاو
 ةعفنملا تفلت نإف “ ءاوس سانلا لاومأ يف أطخلاو دمعلاو ى أطخ وأ ادمع

 عم هذخأ نيبو > يدعتملا هذخأيو هتميق ذخأ نيب رسخ ءيشلا كلذ نم ةدوصقملا

 ناكف داسفلا لق نإو « مرغلاف هلك بوثلا قارحإك اسأر بهذ نإو ى هشرأ

 ةطايخك ى حالصإلا لبقي ام حالصإ دمب شرالاف ص ”لبق هلاحك ءيشلاب عفتني
 لاق ‘ هصقني لسفلاو ‘ طمخ ولو صقان هنال > سحنلا لسغو > قرخلا

 : يمصاملا

 هدوهعم ةيفيك هل امم هدوصقم ةمفنم فلتمو

 هلح بسع شرأآل هذخأ عم هل ذخآلا يف ريخ اهبحاص

 بييعتلا ةلاح ثودح موب بمعملا ةميقب هذخأ وأ

 "هعس يفهنم ءيشلاوةدوجوم ةعفنملا ثح شراآلاالإسين و
 حالصلا لباق هنم ناك ام حالصإ وأبوثلاونفرَ دمب نم

 . ملعأ هللاو
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 هملع , اشطع تامف هر ارش هبصغ وأ تام ىتح هماعط هعنم ول اذكو

 لصنتلا هيلعو ، ريغ ال مكحلا يف ءاملا ةميق وأ ماعطلا هثراول

 . . . . . . . . . بلاطلا ءاضرإو

 (اشطع تايف هبارش هبصغ وأ ) اعوج ( تام ىتح هماعط هعنم ول اذكو )

 هثراول هيلع ) هدوجو مدعب تومي اع كلذ ريغ وأ رح وأ دربل تامف هسابل وأ

 ( كحلا يف ءاملا ةميق وأ ) “ فلت نإ هتمق وأ هلثمو ‘ دجو نإ هنيعب ( ماعطلا

 ى كلذ ( ريغ ال ) هريغو سابللا يف اذكو « دجو نإ هسفنو ى فلت نإ هلثم وأ
 نود تارضملا رئاس اذك و ى هتوم ببس هنأل ةيدلا هيلعف هللا نيبو هنيب ايف امأو

 هللا نيبو هنيب اهف همزلي امم جورخلا ( لصنتلا ) و « هلل مدنلا ( هيلعو ) “ توملا
 كحي : ليقو “ تمي مل نإ لاملا بحاص وأ ثراولا وه يذلا ( بلاطلا ءاضراو )

 تكلهف تلضف ةقفرلا لد د لتق نم : « ناويدلا » يفف ء ةيدلاو لاملاب هيلع

 تضإو « مكحلا يف يأ ى طقف لتق نم نمض تقرفف ةنيفسلا سيئر وأ « شطعلاب
 نم اذك و « لاملاو سفنألا نمض دقر وأ سيئرلا عيض وأ مهلالضإ ليلدلا دمعت

 لجرت سرفب وأ ى هلتقف ودعلا هقحل ىح موزهمب كسمت وأ ، تقرغ ىتح اهب كسمت
 . وجنيل كسمتسملا عفد ءالؤهل و ؟ هسرف نع هلزنأ وأ « هلتقف ودملا هقحل ىتح

 تاف منغلا وأ قونلا بصغ وأ « اهعيضر تافف اهبصغ وأ ةأرما لتق نمو
 قونلا هتعبتف لحفلا بلج وأ ص تفلت ىتح هتعبتف اهدلو ذخأ وأ « اهدالوأ

 يأ ص شطملا وأ عوجلاب تامف هداز عزن وأ دربلاب تامف لجر ىرع وأ ى تفلتف

 ع فلت ىتح مهلام ا وك رتف موق ىلع اوعقو و أ 3 يشملا ىلع ردقي ملف هتباد عزن وأ

 نم هلعف ىلع بترت ام اضيأ نمضي : ليقو ى لعف ام الإ نمضي ال لعافلا نإف
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 الف هلتقيف يعارلا هيلع يغبي نأ لثم لحي اك كلذ لعف نإو “ فلتو توم

 . هيلع ءيش

 هنإف ال "وأكلذب عفنتسا ءاملاو ةلغلانم فلت ام نمض3 هلصأ لجرل بصغ نمو

 لصألا يف هبلع نامض ال : ليقو ى هعزني مل وأ ءاملا هل عزن لصألا ناصقن نمضي
 عفتنا ام عيمجو هلك هبحاصل كلذ در ةبوتلا دارأ اذإو ى هب عفتنا ام الإ ءاملاو

 هرضح نإ اذك و ى هيف هل ءيش الو هنم أربت هنأ ءانمألا دهشأ هفرعي مل نإو ى هب

 نمو “ هفرعي مل نإ ءارقفلا ىلع هقفني : ليقو “ يصو دمب ايصو صويلف توملا
 نيب ام نمض ةدالولا نم نهعنمي ام نهربغ وأ يأ ةكمرلل وأ ةرقبلل وأ ةقانلل لعج
 لبق كلذ لازف اهبرضب لحفلا نم تذخأ نإو ى ندلي ال نهتميقو ندلي نهتميق
 ترك د" ام عزن نمو ذخأت مل اهتميقو تذخأ اهتمق نيب ام نمض امد نوكي نأ

 ء حالا يف يأ ةلغلا نم دسف ام ال راكدلا ةميق نمض ذخات نأ لبق راجشألا هب
 هنع عنمف هريغ لام لبقتسا داسفلا ىآر نمو 6 هلك كلذ همزلف للا دنع امأو

 توملا ىلع فرشي هناويح ىأر وأ همنغ يف ابئذ ىرب نأ لثم “ نمض هبحاص

 هصقن نمض ريغت ىتح هكسمأف انبل وأ امل قرس نمو “ تامو هحبذ نم همنفف

 هترومطم وأ لجر تيب حتف نمو ى اهلك هتميق نمض هب عفتني ال قح دسف نإو
 ذخاف هريغ ءاجو « ذخأي مل وأ يأ ى هنم ذخاف كلذ وحن وأ هقودنص وأ يأ

 : ليقو “ ةيفخ هترومطم تناك نإ الإ هريغ ذخأ ام كحلا يف يأ « هيلع سيلف
 ام اهيلإ لخدف ريط صفق وأ منغ برز حتف نمو « اضيأ هريغ ذخأ ام نمضي

 نإ نمضي ال : ليقو “ نمض ءيش ا۔ميف دسفأ وأ تدسفأف تجرخ وأ اهدسفأ
 وأ تفلتف ةباد لح نمو “ هوحن وأ برزلا لخد نإ بئذلا الإ اهدسفي ام لخد
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 وأ اقز وأ ةىباخ حتف نمو > دسفأ ام نمض هلح وأ روقعلا لجلا ةماك عزن وأ

 ص نمض يفخ ام رهظأ وأ رهظ ام ىفخأ نمو “ نمض اهيف ام فلتف "ةلق" وأ ةرص

 وأ هبحاص هيلإ فلاخي مل نإ نمضي الف هدرو ائيش لةوح نمو ؛ هلوحي مل ولو

 . ملعأ هللاو ‘ نمضي : ليقو ى هب ًراوتي
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 . . . . ةيدعت يف ةمهت تزاج

 باب

 بصفلا لئاسم ضعب و ةمهتلا يف
 ةيدعتلا و دبعلا و لفطلا ةيانج و

 وأ لام ىلع ةيدعت يف ةمهتلا رابتعإ زوجي يأ ( ةيدعت يف ةمهت تزاج )
 وأ ث هيلع ينجملا لوح ىرب نأب الثم مكاحلا وأ ءانمألا همهتي نأب سفن

 ةلمجلا لهأ هيلع دهشي وأ ى رارقإلا نم برقي مالك 6فرط هنم ردصي
 ثمح ءانمأ وأ دحاو نيمأ هبلع دهشي وأ “ نومهتي ال ثبح ركنيف

 تارامألا نم كلذ وحن وأ هماعب مكحي ال وهو مك احلا ءآر وأ عنامل مهتداهشب مكحي ال

 . رقيل سبحيف

 تالماعملاو هب قلعت امو لاملا يف اندنع ةمهتلا زوجت : « ناويدلا » يفف

 وحنو قتعلاو حاكنلاو قالطلا يف الو اهيف زوجت : لبقو « ةنايخلا يف ال ندبلاو

 نيملسملا رجح رسك يف زوجت و دودحلا يف الو قالطلا يف اهزاوجي : ليقو “ كلذ
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 يف زوجي امنإو ص كلذ وحنو هنم جارخإلاو سبلا نم جورخلاو ىحلا عنمو
 ام نومهتي امنإو “ لهج وأ ملع امو باغ وأ رضح ايف زوجتو نيملسملا ةمهت اذه
 ك نيتنيمأو انيمأ وأ نينيمأ ةمهتلا يف مكاحلا زوجي امنإ و “ناك هنأ مهسفنأ يف هوققح

 ةمهت تت اذإو ى دارفنإلا ىلع الاجر وأ رضحي مل نم وأ ةعامج امهتي نأ نيلجرلو
 اهوعزن اذإو ى "رقي وأ مهتمهت اوعزني ىتح هسبح هلف لجر يف مك احلا دنع ءانمألا
 ةعامج عم عمتجيف مك احلا ىلإ اولسرأ مهتمهت اوعزنف ءانمآلا باغ نإ و ى هجرخأ
 مهعم رظني اودقف وأ اونج وأ او"ريغت وأ اوتام نإ اذك و “ نورظنيو نيملسملا نم

 لاز وأ نج وأ تام وأ كاجلا باغ نإو « هوقبأ مهم رهظ نإو ؟ هنوجرخي له

 مكاحلاوأ نانيمأ همهتاف مهتمهت اوعزن نإو ى هوجرخرف نيماسملا اوربخأ اوعزنف
 قح هاقبأ رعغت وأ تام وأ نح وأ هتمهت نيدهاشلا دحأ عزن نإو ى هاقبأ

 « | . رخآلا عزني

 اوباتف انامز ةعامجلا وأ مكاحلا اوربخي ملو ءانمألا نم ةمهتلا تجرخ نإو

 كا حلا هسبحف ءانمآلا همهتا نإو “ مهيلع ةعابت الو سوبحملا مكاحلا جرخيلف
 هومهتا نإو “ سبحلا يف تام ولو ى مهيلع ء يش الف كلذ نم هتءارب ترهظف

 مكاحلا اوربخيو ى مهلوق اوعزتيلف اوبات مش مكاخلا هسبحف مهل لحي ال اك

 ۔ ھا هجرخيو

 هب موهتملب مكحلا اندنع ةمهتلا غلبت الو س هلبق هتركذ امل ةفلاخن ضعب هيفو

 قا"رسلا هيلع لخد نمع لئس اكلام نأ : هترصبت يف نوحلف نبا رك ذو٤تيوق ولو

 مهفرع هنأ ىعدا مش مهبراحو مهعزانف هلتق اودارأ و هلام اوبهنو هعاتم اوقرسف

 لالح اهناك ىتح اهنم نيرثكم يأ اهل نيلحتسم ةقرسلاب اوفرع نإ قدصم وهأ
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 ء عزنلا قحتسم قحلا هل نم ىضر الب ةرضملا نيمي نم اهيف عزتيو
 . ىلوتم وأ مولظم هن أ ناب نم وأ

 ةنيدملاب ةلأسملا هذه تلزن قدصم وه : لاق ؟ ةنيبلاب فلكي هنأ ىرت وأ « مهدنع

 اليل قارسلا هيلع لخد الجر نأ يهو ى هنع هللا يضر باطخلا نبرمع نامز يف
 لمعف امنا :لاقف ؟اذه لعف نم:لاقف رمع ىلإ لمح حبصأ املف ‘هوحرجو هلام اوبهنف

 ةنيبلا بلطي ملو “ ةعجوم ةبوقع مهلكنو ى هلوقب رمع مهفرعف نالفو نالف اذه يب
 . ھا مهيلع

 يبأ ننس يفو « ةليلو موب مد ةمهت يف سبح هنأ : للع هنع لالخلا عماج ينو

 نم ةعاس ,ةمهت يف الجر سبح رقم هنأ : ةياور يفو ى ةمهت يف سبح هنأ دواد

 الجر سبح وتلل هنأ ةقرسلا يف عطقلا « باب » يف يجابلل ىقتنملا يفو .راهن

 . رفسلا يف هبحاص ناكو ةقرسب هنم قورسملا همهتا

 لوق ىلع اذه ( ةرضملا نيمي نم اهيف ) قحتسم وه لعافلا بئان ( عزتيو )
 يل هفلحف اذك يف اذه تمهتا ينإ : مكاحلل لوقي نأب ةمهتلا يف نيميلا تبثي نم

 ال هنإف رم اك ىوعدلا مزج نيميلا طرش : لاق نم امأو “ هريغو ىلوتملا ءاوس و

 قحلا يعدي نم مهتي يأ ( قحلا هل نمم ىضر الب ) اهعزن نع الضف نيميلا تبثي
 ينم ديرب : هملع ىعدملا ناسنإلا لوقىف نيميلاب يعدملا هبلطسىف رنيف اناسنإ هسفنل

 همعز قحلا بحاص وه يذلا يعدملا يضر فلحي الف اهنم عزني هنإف ةرضملانيمي
 عوزنلا ىرب نم لوق ىلع اذه « ىحلا هل نمم ىضر الب : لاق اك “ ضري م وأ هعزنب

 قحتسم)لاق اك ىلوتم ناك وأ مولظم هنأ نيبت وأ عزنلا قحتسانإ اهنم عزني امناو

 (ىلوتم وأ)ةمهتلاب وأ ةمهتلا نيميب (مولظم هنأ ناب نم وأ)ىلوتم ريغ ولو(عزتلا
 ةرامأ ترهظ نم عزغلا قحتسمب دارأ امنإو «عزغي لعاف بئان قحتسم : هلوق نإف
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 اهددع وأ هلك فرعي ال مهارد أ بح لك ] عدمل درتسيو

 . .. ...... .... ةلماعمك ال اهنزو وأ

 نم هتءارب تيوق نم مولظم هنأ ناب نمب دارأو لوتيمل ولو هيلع مهتا امم هتءارب

 امزج مولظم هنأ نيبت نم امأو ؛ لوتي مل ولو < امزج مولظم هنأك يتح ةمهتلا

 . ىوعدلا مكح يف هيلع قلطي سيلف الثم ءانمآلا ةداهشب

 يعدملا ىوعد مكح نع جراخ هيلع مهتا امم هتءاربب ءانمألا دهش نمو

 انه نيميلا فعضل ىلوتملا عزن اك مولظم هنأ ناب نمو “ عزنلا قحتسم عزن امناو

 يف ةرضملا نيمي نم عزنلا امأو ى اهيف نيميلا تابثإ يف فلتخا دقو ى ةمهتلا يف اهنل

 مل وأ لعفلل ارشابم نيميلاب بولطملا ناك ءاوس ى ىلوتملل الإ نوكي الف ةمهتلا ريغ
 ةرضملا نيمي عزني : ليقو ى رم اك اضيأ ىلوتملا عزني ال : ليقو ى هل ارشابم نكي
 . « ناويدلا » نع رم اك هريغو ىلوتملا

 كلذ وح وأ ( مارد وأ ,"بح لنكأ عدمل ) باوجلا ( درتسيو )
 هوحن اذكو ص بحلا ليك يأ ى ( هليك فرعي ال ) ةيدعتب ءايشاألا. نم

 ال يأ ( ةلماعمك ال ) اهوحن اذك و ( اهنزو وأ ) مهاردلا ددع يأ اهددع وأ
 هيف ددرتسي ال ةلماعملا يف لوهجملا نإف ص لوهجم رمأ يف ةلماعم لثم عدم ددرتست
 لهجلا اهنأش نم ةيدمتلا نآل ى ةيدعتلا نم لوهجملا يف باوجلا ددرتسي اك باوجلا

 ص دوهشلا وأ سانلا روضحل دصق البو سالتخاب وأ ءافخإ وأ ةعناممب نوكت اهنأل

 هل عدر ضعب كلذ يفو « رقي اببرقي يدمتملا لمل لهج ىلع ولو اهيف ددرتساف
 لوهجملا ةلماعملا يف ددرتسي ال باوجلا نأ مدقت دقو“ ددرتسي ال ناك ولام فالخب
 ددرتسي الو :هصن ام خل ا انيع اذكب بولطم ددرتسي “ لصف : هلوق لبق لاق ذإ
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 ‘ ءيش هملع يقب اه فلحو لاق امم هادأتسأ قأ ناف > ةب ولطم

 زاجو ، رضحي مل لوهجم يف عدم نايب حصب الو 3 هفلح دحج نإو
 يدعتلا قح ذخأل ربخلا

 هتيطعأ : هبلاط لاق نإ ددعوأ نزو وأ ليك الب ضرقب نيعوأ بح هبلع نم

 . خلا ىتيب حاتفم

 ىف ةلماعلاب ةهيبش ريغ ةيدعتلا نأ ى ةلماعمكال : هلوق ىنعم نوكي نأ زوجيو
 يناثلا لايتحالا اذهو “ دحاو قدصاملاو اهب ةهيبش ال لوهجملا يف دادرتسالا عنم

 لوآلا يفو ى فوذحم ىلع افطع ةلماعمك ال :هلوق نوكيف “لصأآلا ةرابع يف رهاظ

 يعدم بولطم باوجلا ددرتسي يأ درتسي لعاف بئان ( ةبولطم ) لك أ ىلع افطع
 دملا بولطمو اهنزو وأ اهددع فرمي ال مهارد وأ . فرمي ال بح كالالهتسا

 7 يف ( لاق امب ) مكاحلا ( هاداتساو ) بولطملا ( رقأ نإف ) هبلع ىعدملا وه

 نإو ( هفاح دحج نإو ) ) ءاقبلا يعدملا ىعدا نإ ( ءيش هيلع يقب ام فلح و )

 : ليقو “ فلح الب ذخأي : ليقو ‘ هيلع فلحام ذخأ و « رخآلا فلح لكن
 دحج نإ : لقن ملو هفلح دحج نإ : انلق امإو ( و ) فلحي نأ هيلع يعدملا ربجي

 يف عدم نايب حصي ال ) هتزأل هفلح نايب نكي مل نإو ى نايبلا ىعدملا فلك

 ةنيبلا دهشت نأ لثم ث ةنيبلا هيف زوجتف رضح لوهجم امأو ( رضحي مل لوهجي
 فرظلا وأ ءاعولا اذه نأ وأ ص يه مك اوفرعي مل ولو نالفل ةمرملا هذه نأ

 هليك الو اهيف ام سنج اوفرعي مل ولو نالفل اهيف ام وأ يه ةرارقلا وأ قلغملا

 . هتىمك وأ

 بجوي ام لعف دق انالف نإ : اولوقي نأب ( يدعتلا قح ذخأل ربخلا زاجو )
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 . هف نواختي ايف نواختب ةنامأب عدم كسمتسو > بوصغم ءادأل ال

 ةبراضم وأ ةعيدو وأ ةيراع وأ ةنامأ هديب نم وأ « ءاكرشلا

 : .. ٠ ...... ى ةفيلخ وأ

 وحن وأ « نالف ىلع ىدعت وأ « اذكو اذك لعف وأ « لاكنلا وأ ريزعتلا وأ بدألا

 وأ نج وأ لازف كلذ مكاحلا هيلع تبثأ دق هنإ : اولوقي وأ مكاحلا هبرضف كلذ
 عنام لاز نإ يناثلا مك احلا هبرضيف عنام يدعتملا كلذب ثدح وأ عنام هب ثدح

 ديرب ( بوصغم ءادأل ال) دامي الف قحلا هنم جرخأ دق هنإ : اولوقي وأ ‘ يدمنللا

 هذخايهانيأر وأ اننيعأ يف هذخأ دق :اولوقي نأ يزجيو ى هذخأي نأ هنم بوصغملا

 يف تناك ةكرتشم يمه ةنامأ نأش ف يأ ( ةناماب عدم كسمتسيو ) ةداهش هذهف

 .هكيرش دب ين هريغ اهلعج وأ ى هدي يف كيرشلا اهلعج نيكيرشلا دحأ دي

 « سانلا نيب ةداملا وأ ناكمإلا بسحي ( ءاكرشلا هيف نواختي ايف نواختب )
 ال امع زرتحا هنأكو « ازئاج ناكل سانلا هيف نواختي ال امه : هلوق طقسأ ولو

 ايف كيرش ىلع ءاعدإلا دارأ اذإ كيرسثلا نأ ىنمي « هاعدا ول هيف هءاعدإ لبقي
 ال ةمهتلاب هيف كسمتي الو اذك عيض وأ اذك لمفف هيف ناخ هنإ :لوقي هاكرتشا
 ص هل همهس كرتشم اهنيب وه كرتشملا نم ءزج لكو “ كيرش هنأل هتمهتا : لوقي

 . تانامآلا رئاس ي اك ناخ هنإ : لوقيف ى هديب ةنامألاك هكيرش مهسو

 وأ نهر وأ ( ةبراضم وأ ةميدو وأ ةيراع وأ ةنامأ هديب نم ) ب ( وأ)
 ليك ولا لمشي ام دارأ( ةفيلخ ) ب ( وأ ) ةنامآلا عاونأ نم كلذ وحنو ىركم
 وأ راملا وأ نمتؤملا اذه نإ .: هبحاص لوقي نأ هلك كلذ يف زوجي « رومأملاو

 اذك لعفف « اذك ىق ناخ دق هوحن وأ ةفيلخلا وأ كلذ وحن وأ براضملا وأ عدوملا
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 مصخ ددرتسيو ، ةرضم نيمي نم هيف عزني الو ةمهت هيف زوجت الو

 هلهميو ء رقأ نإ هبدأتسيو مصخلا ديب اهوحنو ةيراع بصغ علدم

 ىلع فوطعم نمو ى اذك لصف ىلع رصتقيو ى ةنايخلا ظفل ركذي ال نأ زوجيو
 ركذ ليلدب نوخي ىنعمب نياختيو « نم ه ىلع وأ هيلع فوطمم ةفيلخو ءاكرشلا
 ء هدعب امو « نم » ل ظفل ردقىف “ لعافتلا نم هباب ىلع وأ 0 خلا ةنامأ هديب نم

 وأ نونجملاو بئافلا ةفيلخ ءاوسو ى ةفيلخلا وأ كلذ هديب نم هيف نوخي وأ يأ
 . مهريغ وأ لفطلا

 ( ةمهت ) مهديأ يف لاملا نأل ى هلك روكذملا كلذ يف يأ ( هيف زوجت الو )
 نايبلا مكاحلا هفلكي مل هلاق نإف ى كلذ لوقي ال « مهتمهتا : لاملا بحاص لوقي نأب
 ربحب الو « كلذ ىلع ةرامأب هسبحي ملو باوجلا هددرتسي ملو نيميلا ركنملا الو

 كسمتسا اذإ ( ةةرضم نيمي نم ) ‘ نواختلا يف « ( هيف عزقيالو ) هتمهتب ءانمألا
 كلت نأ اوعدا ولو انيمي مصخلا بلط نإ كا خلا مهفنلح اوركنأو ةنايخلاب

 كلام ءيجي ىتح كل هدرتسا ال : لاقي الو ‘ نيحلا يف باوجلا ( ددرتسيو )
 مصخ ةفاضإب ( ع دم مصخ ) بتمن مث ةيراملا وحنب هدب يف هنأل كلذو ى لاملا

 ةميدو نم ( اهوحنو ةيراع ) ك “عدمل هب لوعفم هريغل هديب ام ( بصغ ) عمل .
 يف نوكي ام وأ هديب ناك نم نايض يف نوكي ال امم كلذ وحنو نهرو ىركمو
 هيلع ىعدا يذلا دوهعملا ( مصخلا ) دي يف يأ ( ديب ) كلذ نوك لاح ى هنايض

 يعدملا مصخ ك اجلا يداتسي يأ ك ( هيداتسيو ) “ هبصغف هديب ناك هنأ يعدملا

 هلهميو ) ‘ بصغلاب ( "رقأ نإ ) ةيراع وأ ةنامأب هديب ناك نم ىلإ ءيشلا دريف
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 هوحن وأ بئاغ ةفيلخ اذكو ‘ انايب هعدم اجرو لدحح تبإ نيمللا

 عاتمك ف هنىمب عم بصاغلا لوق زاجو ‘ هنأب اجر نإ مدقي ىتح

 . . . ةرماك اذكه /ًاعوطقم وأ آروسكم هتبصغ وأ . اذه هنأ

 ( دحج نإ ) هريغل لاملا نأل ى ةنيبلا نع هزجع دعب “ نيميلاب يآ ى ( نيميلا

 مل نإو ص هيلع ( انايب ) لاملا بحاص نم وأ هفن نم ( هيعدم اجرو ) بصفلا
 لاملا بحاص نايب وأ هنايب لبقي مل هفلحو هاجر نإ هنأ هرهاظو “هفلح انايب جرب
 . فالخلا ةرم دقو ى ةنيبلا عطقت نيميلا : لاق نم لوق وهو

 ءيشلا ناك نم هب كسمتسب ك بصانقلاب كسمتسب نأ لاملا بحاصل زوححعو

 عييضت يف خاد هب ريصي ام الإ هل لاملا نآلءانايب اجر ولو فيلحتلا هلو ى هديب
 بصقفلاك هلك كلذ يف اهريغ و ةلماعملا يف مالكلاو “ هل نسحي ال عييضتلا نإف “لاملا

 ريغ وأ ص مكبأ وأ لفط وأ نونجم نم ( هوحن وأ بناغ ةفيلخ اذكو )
 مملاومأل بصاغلا فلح ال يأ « ( هفلحي ال ) مهيلع رومأملاو مهليك وو « بئاغ

 ىتح ) اهريغو ةلماعم نم بصغلا ريغ يق اذك و « رومأملا وأ مهليك و وأ مهتفيلخ

 قدحي وأ مكبلا ملكتي وأ لفطلا غلبي وأ نونجملا قيفي وأ بئاغلا ( مدقي

 اجر نإ ) بئاغ وه يذلا لاملا بحاصب يقتلي وأ « مهوحن وأ هيفسلا وأ هلبآلا
 . هف لح جرب ل نإو (هنايب

 بصقغلاب رقأ اذإ ضورملا نم ( عاتمك يف هنيمي عم بصاغلا لوق زاجو )
 ال طقف اذه هنأ ، هريغ ال ( اذه ) وه هتبصغ انأ يذلا ءيشلا نأ يأ ( هنأ )
 وأ اروسكم هتبصغ وأ ( « اذك عون نم ال اذك عون نم وه وأ > هملع ةدايز

 تيفخ وأ اهيلع اقفتي مل نإ هنأ اذه لبق بابلا رخاوأ يف ( رم اك اذكه اعوطقم
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 ءيشلا بر كسمتسا بصاغلا داعت نإو .0 هفالخ هبر نيبب ل نإ

 حص وأ رقأ نإ هيلع ربجيو ، هلك يف ردق نمب وأ مهنم دجو نمب
 امب ءاش نإ هباحصأ ىلع عجرو نايبلا

 فلتخا نإ باب : هلوق يف تاراجإلا ينو « دحا و نيمالكلا قدصام نإف خلا هتميق

 نيب نإف ى بصاقلا لوق فالخ ( هفالخ هبر نيبي مل نإ ) عونصم بر عم عناص
 اذك عون نم وأ اذك مم اذه هنأ وأ « بصافلا لاق ام ريغ اذك وأ اذه وه هنأ

 . هنايبب لمعلاف احيحص بصافلا هبصغ هنأ وأ ‘ بصاغلا ركذ يذلا عونلا ريغ

 اوذخأف اوراغأف امم اؤاج نأب ادعاصف نانثا ( بصافلا ددعت نإو )

 ضعبو لاملا نم اضعب صعب ذخأ وأ > اضعب دحاو لك ذخأ وأ ةرم لاملا مهلك

 ‘ هوذخأ وأ هوك رتف هلام كرتو افوخ لاملا بحاص برهف اؤاحو رخآ اضعب

 وأ مهعباتتب لاملا بحاص يف ةبهرلا تناكو « نيعباتتم روصلا كلت يف اوءاج وأ

 "بر كسمتسا ( هلام عنمي هك رتي ل و ضعب هسنح وأ" ٣ عمس وأ مهآر مهحايص

 ًافيعذ وأ ايوق ناك هدجو عضوم يأ يف ( مهنم دجو نمب ) بوصغملا ( ءيشلا

 ضعب ىلع ردقو مهضمب وأ مهلك مهدجو نإ ( هيلع ردق نمب وأ ) آربقف وأ اينغ

 نأ هلو ‘ ضعب نود دجو نم ضعب كسمتسي نأ هلو ع ضعب نود دجو نم

 يف ) اضعب كرتيو هيلع ردق نمضمبب وأ اضعب كرتيو هدجو نم ضعبب كسمتسي

 ذخأي مل وأ ‘ طقف هضعب ذخأ ولو هلك ءيشلا هل مرغيف “ ءيشلا لك يف يأ ( هلك

 دحاو ق ةعامح لتقت ك > آالصنتم ائات هدحو ءاح ولو لكلا فلت ف اببس هل نال

 . كلا ءاش نإ هلحم يف يتاي أم ىلع هلتق ىلع اوعمتجا اذإ

 مهنم هنأب ( "رقأ نإ ) لكلا ءادأ ىلع يأ لكلل ىلع يأ ( هيلع ربجيو )

 ا مهب وني ( امم ءاش نا هباحصأ ىلع عجرو ( مهنم هنأ ( نايبلا حص وأ
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 .سانل ًاعاتم بصغ نممو ، لعفلا راد فيك ؟زك ربخأو مرغ

 ثلث وأ فصنك فرع نإ ًامات هبانم يف هب مهنم لك كسمتسا

 > راتخملا ىلع رتشم ف

 هنأ دوهشلا دهشي مل ولو كلذ ىلع نايبلا ماق وأ مرغ دق هنأب اورقأ نإ ( مرغ )

 هبوني ام مرغ اذإف ى هبوني ايف الإ دحاو لكب كسمتسيال : ليقو « مهلع عجرب
 مهنيب ايف مهبونيام مهمزلو“لوقلا اذه ىلع هباحصأ ىلع عجرب مل هنود وأ لكلا وأ
 هاضقفام ةعابت وأ نيد هيلع ضعبلا اذهل ناكو ضعبب كسمتسا نإو ى هللا نيبو

 ( لك ربخأو ) هبوني ام ىلع داز امب هباحصأ ىلع عجر ضعبلا يف وأ لكلا يف كلذ
 فيك ) مكاحلا نيبصافلا رئاس ىلع ذوخأملا بصاغلاو لاملا بحاص نم دحاو لك

 يلام ىلع اوراغأ نم ةلمج نم اذه نإ : مك احلل لوقي لاملا بحاصف ( لعفلا راد

 اذه كسمتساف بصاغلا اذه هل مرغ اذإف « هلك هوذخا يذلا يلام هنم ينطعأف

 لكلا يف ينمرغ دقو نالف لام ىلع اترغأ ءالؤهو انأ : لوقي هنإف مهيقابب بصاغلا
 . مهبونيام مهنم ينطعاف

 ( فرع نا امات هبانم يف هب مهنم لك كسمتسا سانل اعاتم بصغ نمو )
 ىلع ) فصن وأ ثلثل تمن بوصغم ( كرتشم يف ثلث وأ فصنك ) هبانم
 هنألو « دعب هب نوكسمتسي نيرخآلا نإف ى هل لكلا عفدب أربي ال هنآل ( راتخا
 ص كيرشلا هبحاص ةلاكوب الإ هبانم ريغ يف بصاغلا ىلع كيرشلا اذهل طلست ال

 اهب هعبتي وأ هل اهىقاب كرتي هتصح نود وه امب هكاسمتسا زاوجب لوقلا هلباقمو
 كسمتسي نأ زوحي هنأب لوقلاو « ضعب كرتو ضعب ذخأ هل هلام كلذ نآل دعب

 نأ زوج هنأب لوقلاو ى ضعب كرتو ضعب ذخأ هل هلام كلذ نآل هلك كرتشملاب
 ثلث وأ فصن هنأ فرع ولو انيعم هنم زيمتي مل همهس نأل هلك كرتشملاب كسمتسي

 ت ٤٦١



 دعب ولو زاج هتوعد لاطبإ دارأف رثك أب وأ هنم لقأب كسمتسا نإو
 يف ةلماعم يف اهلاطبإ حصي الو ى ةيدعت يف اذهو ، بصاغلا باجأ ام
 ‘ ةباجإ دعب لصأ

 نإو ى لكلاب كسمتسا هب ام فرمي مل نإو ى ةعئاش ةكرشلا نأل ى كلذ وحن وأ
 ةعامج بصغ نإو ى لكلاب كسمتسيلف ةضوافم لاومألا يف اهنيب ةكرشلا تناك

 كلت يف دحاولاب هكاسمتساك ةعامجلا كلتب مهنم لك كاسمتساف سانل عاتم
 بوصغملا سفن ىلع ردق مث لثم مهارد همهس بصاغلا نم ذخأ اذإو ى اهلك لئاملا
 ٠ ال : ليقو “ بوصغملا يف عوجرلاو درلا هل : لبقف

 ( هتوعد لاطبإ داراف رثكاب وا ) همهس نم يأ ( هنم لقاب كمسمتسا نإو )
 زاج ) طقف امات هبانمب كسمتسي نأب زوجي اك یاهددجيف راتحملا ىلع اهزاوج مدمل

 هملع ىعدملا نأل كلذو ص راكنإلا وأ رارقإلاب ( بصافلا ) ه ( باجأ ام دعب ولو
 دعب فرع نإ و ‘ طقف اضعب هل نأ فرعي ال مكاحلاو « هيف ىعدملا يف هل قحال

 ص ملكتيل كيرشلا رضحيو « رارقإلا ىلع وأ يعدملا نّيب نإ نايبلا ىلع ىضم درلا
 حيحص هسفن يف اذهو ى اهلطبي مل وأ اهلطبأ هل ددرتسي الف درلا لبق فرع نإو
 لاطبإ ىوعدلا لاطبإب دارملا نأ وه “حمحص رخآ هجو هلصأك فنصملا مالكلو
 امهابيغي نأ دعب رخآ تقو يف هب كسمتسبف سلجملا كلذ يف نيحلا كلذ يف عازنلا

 . ىل'وأ لوآلا هجولاو ى ءاش نإ عجريف مكاحلا وأ

 امنإ هيلع ىعدملا ةباجإ دعب ةوعدلا لاطبإ زاوج نم روكذملا يأ( اذهو )
 ى ةيدعتلا عاونأ نم بصغ ريغب وأ ةلأسملا ضرف وه اك بصغب ( ةيدعت يف ) حصي
 ضرب مل مأ اهلاطبإب هيلع ىعدملا يضر ءاوس ى هريغ وأ لصألا ىلع ةيدعتلا ءاوسو

 ( ةباجإ دعب ) ةيدمت سيل امم اهوحنو ( لصأ يف ةلماعم يف اهلاطبإ حصي الو )

- ٤٦٢ - 



 . . . .نيي ملو . هتوعد تحص نإ هبصاغ فيلح هلو

 لوصألا يف هبانم يف طلغلا ةلقل اهلاطبإب هيلع ىعدملا يضر نإ الإ هيلع ىعدملا
 طلغلل ةنظم يهف اهترثك و اهلاقتن ال اهيف طلغلا ةرثكل تالقتنملا فالخب « ةداع
 ةباجإلا لبق اهلاطبإ زاجف “ مكحلا لبق ةوعدلا فالتخا اهيف رفتغاف لوهدلاو

 لاطيإ زوجيف لصألا ريغ يف اهوحن وأ ةلماعملا امأو ى هيلع ىعدملا ضري مل ولو

 . هيلع ىعدملا ضري مل ولو ةباجإلا دعب ولو اهيف ةوعدلا

 بصاغلا يأ ةسبالملل ةفاضإلا ( هبصاغ فيلحت ) هنم بوصفملل يأ ( هلو ) .
 امم ءاعدا ام ناك نأب (هتوعد تحص نإ) هلام بصاغ يأ فاضم ردقي وأ ى هنم

 اذك و « اسأر نيبي مل وأ احيحص انايب ( نيبي مل ) نكل ( و ) نيب ول هب مكحي
 تلطبو احيحص ىوعدلا لصأ ناك اذإ اهريغو تالماعملاو تايدعتلا يف ىوعدلا
 "نحي نم وأ آرض اهنع عفدي وأ امفن هسفنل رجي نأ نم هل دهشي نأ لثم ى هتداهش
 ؛لاحلا فورعم ريغو قسافك زوجت ال وأ هتداهش لطبت نمم كلذ ريغ وأ ربأك هل

 وأ تاتبلا ةداهش لوقي نأ لبق وأ“رم ام ىلع اقلطم دهشتسي" نأ لبق دهش نمكو
 نأ لثم ى فيلحت الف احيحص ىوعدلا لصأ نكي مل نإو “ لوصألا يف ةفصلا

 م احلل نيبتي وأ « يعدملا رقي مث ، راكنإلاب هيلع ىعدملا بيجيف دحأ ىلع يعدي
 عيب نم وأ مارح وأ ةبير نم كلذ نأ نيبتي وأ « هل ةلاكو الو هريغل مصاخي هنأ

 ىلع ميقيو نيمم تقو يف يعدي نأ لثمو ث ةلطاب ةدقع نم وأ يوبر وأ خسفنم

 الثم بئاغ تقولا كلذ يف هنأ هيلع يعدملا تبثي ناب هتداهش تلطبف ةداهش كلذ
 هنوك ةداهش مدقت امنإ و “ هل نيمي الو ىرخأ ةوعد فنأتسي الو « هاوعد تلطبف

 ص لدعأ تناك وأ ى ىلوآلا ةداهشلا ىلع تدازو ترثك نإ تقولا كلذ يف ابئاغ

 هيلع ىعدملا ىتأو نيبي ملو اذك ناكم وأ اذك تقو ةلماعملا يعدي نأ لثمو
 انيأر امو هلك تقولا كلذ انرضح وأ ى رخآ ناكم ىف تقولا كلذ يف هنأ نايبب
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 نإ الإ ةيدعتب ذثروم لعف ًاثراو قحلي الو 4 ةوعد ددجت الو

 فنصملا ديرب نأ زوجو “ تايدعتلا اذك و ى هل نعمي الو ةوعد ددحت الف ى ةلماعم

 وهو ى قلطملا يف ديقملل آلايعتسا هريغو بصاغلل لماشلا يدمتملا قلطم بصافلإ

 . ءايرك ز يبال لصألا ق يذلا وهو دافأ

 هنوكل وأ ةداهشلا نالطبل وأ اهلصأ نم هتوعد تلطب اذإ ( ةوعد ددجي الو )

 ىلع نئارقلا فنصملا بصني مل نكل ى هسفن يف حيحص هلك اذه ركنملا فلح دق

 احمحص ةوعدلا لصأ يأ نكي مل نإو : هصنو ى رهظأ لصألا مالك و « هتردقام

 : يلوق لبق يمالك يف تمدقت دق هتلثمأ و «ةوعدلا فنأتسي الو “نيميلا هل سيلف

 ةوعد ددجيالو : هلوق قلع فنصملا لعلو ى افنآ خلا فنصملا ديرب نأ زوجيو

 ف ةلماعم ف اهلاطبإ حصي الو : هلوق موهفم ك زاج هتوعد لاطبإ دارأف : هلوقب

 ؛هلاطبإب تلطب اذإ كلذ هسلجم و هنيح يف ةوعدلا ددجي الو يأ“ةباجإ دعب لصأ

 . فلكت هبفو

 لام وأ سفن يف هريغ وأ ابصغ ( ةيدعتب هثروم لعف اثراو قحلي الو )
 ةداهشلا تماق ولو ةطقل وأ نايسن وأ طلغب وأ“مارحلا نم امهوحنو رامق وأ ًابرب وأ

 ىف هرضي وأ هحرجي وأ هبرضي نأ لثم “ كلذ وحن وأ كلذ لعفب رارقإلا وأ

 درب نأب ههلإ صوب ملف باسح يف هطلاغ وأ رايق وأ خسف وأ ابرب هلماعي وأ هندب
 هيف هطلاغ امب الو « كلذ وحن وأ ىنزلا وأ راهقلا لام وأ خسقنا ام وأ « ابرلا هيلإ

 هيف يدعتملا وأ بوصغملا ناك ( نإ الإ ) هتطقل وأ قوقح نم هيسن وأ هشغ وأ

 بوصغملا وأ هيف يدعتملا كلذ يف ةيدعتلا وأ بصغلا ىلع ةداهشلا تناكو هنيعب امئاق

 هزيم ثمحب هنيعب مارحلا نم هوحن وأ ابرلا كلذ وأ اهنبعب ةطقللا ىلع وأ هنىعب
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 هرمأ وأ > اہ هنم ءاصبإ ىعدا وأ > ةامحلا يف هت وعد بلاطلا ايحأ

 ةيدعتب هدنع تناك نم ثراوب ةعيدو بحاص كسمتسيو . اهعفدب

 ٠. . . . . ‘ ايسكع ف ةناو اهدحح نإ

 يدمنملا ةابح ( ةايحلا يف هتوعد بلاطلا ايحأ ) وأ هب طلاغملا وأ هلام نم دوهشلا

 يأ ( اب ) الثم يدمتملا ثروملا نم يأ ( هنم ) هل ( ءاصيإ ىعدإ وأ ) هوحنو
 ثروملا رمأ ىعدا وأ يأ ميملا ناكسإب ( هرمأ وأ ) هبف يدعتملاب يأ ةيدعتلا
 نأ رمأ يأ هيف يدعتملا يأ الثم ةيدمتلا يأ ( اهعفدب ) ثراولا ريغ وأ ثراولا

 وأ “يلام نم :لاق“اقلطم عفدلاب ثراولا رمأ وأ ى هلام نم هبحاص ىلإ كلذ عفدي

 مل هدجي مل نإف ى كلذ بلط هريغ وأ ثراولا لام نم عفدلاب رمأ نإو ى لقي م

 تصنا عفدلاب رمألا وأ ءاصيإلا ىعدإ وأ ةوعدلا ايحأ اذإف « ةكرتلا يف هك ردي
 تمملا لام نم زيمي كلذ ناك ولو « ثراولا رقي مل نإ نايبلاب هبلاطو هيلإ 1 الا

 مهت رضحب لوقي وأ « دوهشلا ةرضح هتايح يف هبلاطي نأ ءايحإلا ةيفيك و « فلت وأ
 . هكرتأ مل يقح ىلع ينإ : مكاحلا ةرضحي وأ هترضحو

 نم ثراوب ) تانامألا عاونأ نم اهوحنو ( ةعيدو بحاص كسمتسيو )
 ةيدعتلا قيرط ىلع يأ ( ةيدعتب ) هدنع يه يذلا تام نرإ ( هدنع تناك

 : مكاحلل لوقيف “ عفانم وأ اهنم ةعفنم وأ اهضعب وأ ثراولا يأ ( اهدحج نإ )
 هتثرو وأهثراو اهنم اذك يف وأ اهبف ىدعتو تامو نالفدنع الثم ةعيدو ىل نإ
 لب مهدنع ةنامأ تسيلو « ةنامألا يف ةنايخلا نأل ةنايخب كسمتسي الو « دوحجي
 نكل ى دمعتم هنأ ركذي نأ زجي مل اهب ملاع ثراولا نأ ملعي مل نإو ى مهثروم دنع

 . اهبنطعي نأ هرسفت ىل ةنامأ هدنع ةثروم نإ : لوقي

 تومي نأ وهو ةلأسملا سكع يف يأ ( اهسكع يف ةنايخب ) كسمتسي ( و )
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 لام هل ناك ولو هيلو وأ هيبأ ىلع لام وأ مد يف لفط ةنايخو

 . . . .. ص حجارلا ىلع

 كسمتسي ذئنيحف هدنع يه نم اهعفن وأ اهضعب وأ اهدحجيف ةعيدولا وحن بحاص

 مهثروم نألو ص هدنع ةنامأ تناك هيلع ىعدملا نأل ةنايخلاب اهبحاص ثراو
 هدنع تناكنم ثراوب اهبحاص ثراو كسمتسا اعيمج اتام نإ و ةنايخلاب كسمتسي
 كسمتي نأ زوجي ةنايخب هيف كسمتي ام لك نأ يدنع يذلاو ىةيدعتلا قيرطب

 تنأل ى ةنايخب هيف كسمتي نأ زوج ةيدعتب هيف كسمتي ام ضعبو ى ةيدمتب هبف

 ص ةنايخ يهف راهظإو ةرباكم اهيف سيل ةيدعت لك نأل ى ةيدعتلا دارفأ نم ةنايخلا

 ص ةيدعت ةنايخ لكو ى ةنايخ ةبدعت لك ةغللا قرطو عرشلا لصأ قيرطب لب
 . ناخو ىدعت دقف هللا ةدح فلاخ نم لكف

 الو ، هوبأ نكي مل نإ ( هيلو وأ هيبأ ىلع لام وأ مد نم لفط ةنايخو )
 دقف هاظفحي مل اذإف “ هظفح بجي ةتبادك لفطلا نأل ى لفطلا لام يف هب ناعجرب

 عجري هنأب لوقلا ةلباقمو “ ( حجارلا ىلع لام هل ناك ولو ) مرغلا اهمزلف اميض
 يلاولا وأ بآلا ءاش نإ هنأو « دعب ناك وأ نيحلا يف ناك نإ لفطلا لام يف
 نم اهئاطعإ نم ىلوأ وهو لام هل ناك نإ ةرم لوأ نم لفطلا لام نم ىطعأ
 مدلا يفو ‘ كلذك لاملا يف رمآلا نأب ليضفتلاب لوقلاو ى هلام نم اذخأي مث ايلام

 يدنع ليصفتلاو ص كلذك ىلوملا وأ « بآلا ىلع هنود امو ةلقاعلا ىلع ثلثلا نأب

 ولو هنيعب ولو فلتأ ام ناسنإلا مزلي هنأ لصاحو « « ناويدلا » مالك وهو حجرأ

 ذخأيو“هيبأ ىلع لاملا يف لفطلا ةيانجو“سفن وأ لام يف ادبع وأ انونجم وأ الفط

 مل نإو “ لوصألا يف هلفط دسفأ اهف بآلا ىلع ءيش ال : ليقو « ناك اذإ هلام نم

 ام الإ "لقأ وأ هتبقر لثم تناك نإ هديس ىلع دبعلا ةيانجو « لام لفطلل نكي

- ٤٦٦ - 



 نونجملاو لفطلا يأىلع سفنلا يف ةيدلا ثلث نود امو“هلك هيلعف هدسفأف هيف هلعج
 نإ و ى ةلقاملا ىلع ادعاصف ثلثلاو ى ايملا۔ه نمف لام امل ناك نإ و ى هتيلوفط نم

 ادسفأف ءيش يف اهلعج نإو ى اهلك اهتمزل سفن وأ لأم يف ةيانجلاب امهوبأ امهرمأ

 دي يف ناك ام : ليقو ى هلام نمف نكي مل نإو ص الام نمف امّتض وأ هنم رمأ الب

 لام نمو ص لام لفطلل ناك ولو بآلا ىلعف دسلا وأ بآلا نذإب دسملا وأ لفطلا

 يف ناك ءاوسو « اهنود امو هتبقر هيلع : ليقو « هتبقر نم رثكأ ناك ولو ديسلا

 الإ يأ هلام نم اهلك لاملا يف غولبلا دعب نج نم ةيانجو ى اهنودب وأ ةرجأب مهدي
 ص بألا لام نم ال هلام يف سفنلا يف ثلثلا نود امو “ بآلا لام نف هرمأ "نإ
 سفنلا يف ثلثلا امأو ى هيلع نيد سفن وأ لام يف هتيانجف لام هل نكي مل نإو
 . ةلقاعلا ىلعف ادعاصف

 سفن اهب دسفف ةرفح قيرطلا يف ‘ هنونجم وأ يأ « هدبع وأ هلفط رفح نإو

 لك ةلازإبو اهنفدب ديسلاو بآلا ذخؤيو “ ليصفتلا نم رم ام مكحلاف لام وأ يأ

 عجوي مل امم اقلطم اونج امب اوذخأ قافأ وأ قتع وأ غلب نإو ، اهوثدحأ ةرضم

 غ لفطلا وبأ ذخؤي : ليقو ى مهعم ذخأ مهر.أ نإو ى ةرضملا ةلازإبو ةلقاعلل
 ص ةميدوك ديسلا وأ بآلا دي يف ناك ام نونجملاو لفطلاو دبعلا داسفإ يف ءاوسو

 هل ثدح وأ غلي اذإ هنع مرغ ام لفطلا ىلع بآلا كرديو “ هدي يف نكي مل امو
 اذك و ى هل ثدح مث بآلا مرغ لبق لاز مث ةيانجلا لاح لام هل ناك ولو لام

 يف لفطلا هنبا نبا دسفأ امو غولب دعب نج نم ايس الو ةيلوفطلا نم نونجملا

 الفط قتعأ نمو “ هنم مرغ لام لفطلل ناك نإ نكل ى هيلع مرغ الف لاومألا
 ناك نإ و ص ثلثلا نود امل نماض هالوف سفنلا يف امأ و ع كلذكف لاملا يف دسفأف

 . ةلقاملا ىلع ادعاصف ثلثلاو هقتعم ىلع نامض ال : ليقو ى هنمف لام هل
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 وأ الفط ىوق نإ ال هنمض رئب يف هلمحي ال فيعض لبح يف الجر لزنأ نمو
 < هنمض هبأ نم نذإ الب الفط وأ هديس نذإ ريغب ادمع لزنأ نم وأ ى ادع

 مل نإ صخرو ى نمض آدحأ لزنأ نم دي نم لبحلا “لحنا نإو ى لبحلا يوق ولو
 ناك اذإ “ نمضي مل هقلطأف هيلع ردقي ال ىح هعلطي وأ هلزني ناك نإو ى دمعتي
 امف همئاق وأ هيبأ نذإب ةرجأب هريغ منغ لفطلا ىعر نإو « هقلطي مل نإ وه كلهي
 وأ مئاق وأ بأ نم هدنع لفطلا يذلا لام نمف عييضت الو هنم دمع الب تدسفأ

 ريغو عييضتلا اذكو يأ ى منغلا بحاص ىلع : ليقف دّسعت نإو ى منغ بحاص

 همزلي : ليقو ى هيلع ءيش الو هلبق دسفأ امب غولبلا دعي لفطلا ىلع مكحي الو « منغلا

 نإ يأ هيلع مكحيو ى قافأ نإ نونجملا مزلو ى هينع مكحيو هيلع نيب وأ لقع نإ
 ءامد نم هبلع ام هنع لاز كرشملا ملسأ اذإو “نالوقلاف هلبق نإ و « غولب دعب نج

 هيطمي ال اذك و ص هذخأي الف مارحلا نم دعب هذخأي نأ قلعت ام امأو « لاومأو

 . مالسإلا لبق اهدقع ةدقع لك ذخأي : ليقو « رايتو رمخ نغ وأ ابرك

 يذلل هدر مث هدي لخد وأ هدسفأ وأ مارحلا لكأ هدبع وأ هلفط ىأر نمو

 ةطقل وأ ةلاض ىتأ نإو هدرو هدي لخد هآر نإ ال :ليقو “نمض هدي ق ناك

 هيلع ردقي مل نإو ى هيلإ اهدر دحأ لام اهنأ هوبأ ملع نإو « غلبي قح اهزرح

 نع هبيغ نإ ال هدرب هرمأ دحأ لام نم كلذ عفر هآر نإو ى اهقفنأ هنعي ال وأ

 متيلا ةفيلخوهقفنأ هنيعي مل وأ هيلع ردقي الإو ى هبرل بآلا نامض يف وهف عضولل
 : « مئاعدلا » يفو « كلذ لثم هيلو وأ

 حشرملا يصو الكأو احاكن ىنج ام عفدي نونجملا هلام نمو

 :ضعب ركذو ى يبصلل ماكحألا كلت يف دح ال هنأ انباحصأ مالك رهاظو
 ص اهاركإ وأ انايسن وأ أطخ وأ دمع الام كلهتسا نم مزلي نامضلا نأ ةيكلاملا
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 تلكأ نإ هيشاوم "قيلطمو ةيدعتب هلفط وأ هدبع رمآ ددرتسيو

 . . 1 . . . دحال 'امهوحن وأ ًاعرز وأ آرجش

 لاومألا يف هيلع ءيش ال : ليقو ى لقعي نأ لبق هريغو يبصلا يف ماع اذه نأو
 ناك ام الإ هلام يفف ءامدلا امأو ‘ لاومألا يف هيلع ءيش ال : ليقو ث ءامدلاو
 رهشأ ةتس نبا ناك اذإ اذه : مهضعب لاق هنأو ى ةلقاملا ىلع كلذف ى ثلثلا ردق
 . ھا لقأ ناك نإ هيلع ءيش الو ص رثكاف

 ء (ةيدعتب ) هتباد وأ هنونجم وأ ( هلفط وأ هدبع رمآ ) باوجلا (ددرتسيو )
 كلذب فلت ام لك نمض « هرمأ هنأ ىلع ةنيب تماق وأ ى اهب هرمأ هنأ رقأ نإف

 يف ءاوسو ط كلذل دح الو ى ةيدلا ثلث ناك وأ ى دبعلا ةميق نم رثكأ ناك ولو

 كسمتسي لصف :هلوق رخاوأ يف اذه دعب فنصملا رك ذو“لاومآلاو سفنألا كلذ

 زواج ولو هرمأب ةيدعتب لعف ام دبعلا بر ىلع كرديو :هصن ام خلا ءانبل ريجأب

 . هرمأي مل هنأ فلح ةنيب الو ركنآ نإو ى هتميق

 (امهوحن وأ اعرز وأ ارجش تلكا نإ هيشاوم 'قلطم")باوجلا درتسي( و)
 اراهن كلذ نم تلعف ام نمضي ال : لبقو ( دحأل ) هريغ وأ كلذ تدسفأ وأ
 يأ .» اي رابج ءايحملا حرج »: نل لاق “ كلذ ىلإ اههُحوف دمعت نإ الإ

 نمض الإ و هديب يه نم ةقاط نع تجرخ اذإ كلذ : ليقف ُ رودهم ةبادلا حرج
 : تلع هلوقل اراهن تلعف ام نمضيال : ليقو ى اراهن وأ ليل تلكأ ام
 ء'٦) « اليل اهظفح هبادلا بحاص ىلعو ءآ راهن هماعط ظفح ماعطلا بحاص ىلع »

 . هجح ام ن ١ ه اور ) \ (

 . يئاسنلا هاور ) ( ٢
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 ء هلفط و أ ٥ ريغ دمع ال

 بزاع نب ءاربلا نع دمحأو ةجام نباو يذمرتلاو يئاسنلاو دواد وبأ ىورو

 ليللاب ةيشاملا ظفح نأو « اهلهأ ىلع راهنلاب طئاوحلا ظفح نأ ىضق قلع هنأ »

 تإ : ليقو ى « ليللاب مهتيشام تباصأ ام ةيشاملا لهأ ىلع نأ و ى اهلهأ ىلع

 يف اهقلطأ نإ و « “رادهك كلذف تاك اف تعجرف ةالفلاو ىعرملا يف اراهن اهقلطأ

 اهلثم قثوي اب تقثو اذإ : ليقو ى راهن ولو تلكأ ام نمض عرزمك ةرامع
 نكلو مهتلاب باودلا لهأ بقاعي الو رده كلذف تاك أ وأ تدسفأف تتلفناف

 دسف امو تدسفأ وأ تاك أ ام نمضي هريغ يشاوم قلطم اذك و تدثو حص امي

 نم ىرغأ امبف دسف امو تدسفأ ام نمضي هريغ يشاوم وأ هيشاوم يرغمو اهيف

 . هريغ يشاوم

 ص اهيلع هل ةنطلس ال ه_نأآل ى ( هلفط وأ هريغ دبع ) رمآ درتسي ( ال ) و
 وحنب هدي يف دبعلا وأ لفطلا ناك نإ الإ مثإلا هيفو ى هبف نامض ال يلوقلا رورفلاو

 طوبرملا نونجملاو هرمأب لعف ام نمضيف لفطلل املعم ناك وأ « مءاركب وأ ةنامأ
 يف نامضلاو ى اهلك لئاسملا كلت يف ةبادلاك دسفي وأ برضي ناك اذإ سوبحملا وأ
 . ةبادلا و دبعلاو لفطلا بر ىلع هلك كلذ

 رثك ولو سفن وأ لام يف هتباد تدسفأ ام ناسنإلا مزلي : « ناربدلا » يفو

 تفإو “ سفنألا يف ىلوآلا ةرملا يف تلمف ام نمضي الف داسفإلاب فرمت مل نإ الإ

 فرع نإ و “اناويح وأ اناسنإ برضت وأ رسكت وأ ضعت نأ لثم روقعف تداع

 هريغ يف رقعي ىتح ال : ليقو “ نمض هريغ يف رقعف ناويحلا نم فنص يف رقعلاب
 هيلإ جرخ نم ملعي ملو ةبهلا الإ ثرإب ولو هكلم نم روقع جرخ نمو ى ةيناث ةرم

 هبهو نإ و “ كلذب ملعي مل نإ ىل وألا ةرملا يف هيلإ جرخ نم نود نماض هنإف هرقعب
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 عقو طئاح وأ ةلخنك هلام دسفأ امو ث هيلإ لقتنا نم نمض هارك وأ هراعأ وأ
 بكر نإو ث عزنلا عضيف هعزن يف هيلإ مدقت نإ الإ نمضي مل لام وأ سفن ىلع

 اهريغ وأ ريراوق تباصأف اهبنذب تودف باودلا نم اهريغ وأ يأ هسرف لجر

 ص داق وأ قاس نإ اذك و ىأ « نمض اهلجر وأ اهبنج وأ اهسأرب وأ هب تدسفأف

 نإ نمض اهلمحي الام وأ يأ ث ادحأ تمدصف ‘بك ر وأ داق وأ يأ « اهقاس نإو
 ام نمض اهسخت نمو ؛ اوبأ نإ الإ يأ ربخأ ولو نمضي : ليقو “ سانلا ربخي مل

 تلاب نإو ى اهبحاص اهعم ناكو يأ اهبحاص رمأب سخت نإ ال : ليقو ى تدسفأ
 نإ الإ ال : ليقو ث نمض الام دسف وأ ررضت وأ يأ كلذب دحأ قلزف تثار وأ

 ص اونمض اهينج وأ. اهرَخؤم وأ اهمدقم تدسفأف ددعتم اهبك ر نإ و « دمعت

 رخآ اهداقو رخآ اهبكرو دحأ اهقاس نإ اذك و ى اهيلع مكحي نم نمضي : ليقو
 نإو “نمضي مل اهيلع "حصت ملو اهقئاس نم تبره نإ و٬اهداقو ةددعتم اهقاس وأ
 تدسفأف عرزلا يف اهعبتأ نمو؛«صخرو“نمض عابتإ الب حاص وأ يأ حمصي اهعبتأ

 :اهبحاصل لاق نإ الإ « نمض دسفأف اهدلو اهعبتاف اهراعتسا نمو “ صخرو نمض

 ادلو اهعبتأ دقو اهارتكا نإو “ عيضي مل نإ هنمضي مل فلت نإو “ ينع هدر

 : لاق نإ الإ نمضي : لبقو ى اهيلع اهبحاص هصوب مل نإ : ليقو “ نمض دسفأف

 اذإ اهدلو ريغو “ هاصوأ نإ الإ نمضي مل اهعبتأ دقو اهرامتسا نإو “ ينع هدر

 ءهدئاق راطقلا دفأ ام نمضيو هبحاص ىلع هناضف الإ و « اهدلوك هعضرت تناك

 لجر بك ر نإو ريعبلا دسفأ ام نمضي مل هنم ملع الب آريعب دحأ هيلإ طبر نإو
 بحاص ىلع نامض الو“ هيلع كح نم نمض رخآ داقو رخآ قاسو راطقلا طسو يف

 ع صيخرت يف انونج وأ الفط هل خاد ناك نإ هتيب لخد نميف دسفأ نإ روقملا

 . نمضي : لسىقو
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 ةلماعمو ربرض يف حصو « ةيدعتب هلام لكأ هنأ ىعدا نإ دلول دلاوو
 . ؛ ثرإ مسقو

 ( ةيدعتب هلام لكأ هنأ ) دلولا ( ىعدا نإ ) هل ( دلول دلاو ) درتسي ال ( و )
 هدلو لام نآل “هدلو لام نم ءاش ام ذخأ هل نأل هدلو لام يف بألل ةيدعت ال هنأل

 كلامو تنأ ه : ثيدح رهاظ مومعل ى ام هجوب هلخد وأ هثرو وأ دلولا هبسك هل

 ؛هسفن لام رئاس يف كلذ لعف هنأكف هلَتطع وأ هاطعأ وأ هدسفأ نإف « « كيبأل

 درو ةموصخلا ةهج ىلع هريغ هب كسمتسي ال الثم هلطع وأ هسفن لام دسفأ نمو
 وأ هنبا لام وأ هلام لطعي وأ دسفي نأ هيلع رجحي معن “ ىدمت هنأ باوجلا

 ةيدعتلا يف هدلاوب كسمتي نأ هل زاج ابسك دلولا لام نكي مل نإ : ليقو ى هريغ

 بألا لكأ هنأ ىعدا نإ الإ اقلطم باوجلا ددرتسي : ليقو “ باوجلا ددرتسيو

 مل اذإو ى هجايتحا رهظ نإ الإو ى هب يفتكي لام بآلل سيلو ةجاح يف هلام
 ملعيل باوجلا ددرتسا همدع وأ هجايتحا ةلاح ترهظ الو بآلا جايتحاب نبإلا رقي

 دقو « هلام يف هدلاو فارسإ دلولا ىعدا نإ ددرتسي اذك و « لطابلا نم قحلا

 دلاولا در املو ث ىلام جاتحا يدلاو نإ : لاق يذلا دلولل دلا ولا لع ددرتسا

 باوجلا مألا ددرتستو ؛ “رم دقو « كيبأل كلامو تنأ » : هدلول لاق « باوجلا

 يف اهف ددرتسيو تجاتحا نإ اهقافنإب هيلع كحيو « ءيش لك يف اهدلول

 . ءيش لك

 هندب يف ةرضم وأ ( برض ) ىوعد ( يف ) هدلول دلاولا دادرتسا ( حصو )
 ىعدا نإ ى ةنامأ ولو كلذ ريغو ضرقو قادصإو نهرو عيبك ( ةلماعمو )

 كلذ وحن وأ ءاضقلا بألا ىعداف صالخلل هبلط وأ 0 هبآل هزنم كلذ عوقو

 مسق هنأ ىعدا وأ « مسقل هبلط ناب كرتشملا نم ثرإلا ريغو ( ثرا مسقو )
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 لكأ ف جوزل ةأرما الو هبرل دبع الو > اقلطم نرال دلو يفو

 تلعج نم ددرتسيو { ًافراعتم هيف ازواجي وأ هادسفي مل نإ ةيدعتب امهل ام

 . ةيدعتب دحأ نم تذخأ ةعيدو هدنع
٠ ٠ 

 ابمأ ص بآلا ركنأ و ةمسقلا تخسف هنأ ىعدا وأ ڵ سكملاب وأ بآلا ركنأو
 بوجولف ةلماعملا امأ و ى اهيلع بألل ليبس ال هنألف سفنلا يف ةرضملاو برضلا

 امأو ى كلذ هكلمت نم ايربت كلذ ناك ادقع هعم بألا دقع امل هنآل ةدقعلإب ءافولا

 مزلت كرتشملا لاملاو “ كرتشم مزال ىتح ثرإلا نألف سهريغ وأ ثرإلاب كرتشملا
 . تلط اذإ هتمسق

 ح امهريغو ةلماعمو ةيدعت يف ( اقلطم بأل دلو يف ) دادرتسإلا حص ( و )
 ديي ىلع ةقفن امل تلعج نإ الإ ( جوزل ةأرما الو هبرل دبع ) درتسي ( الو )
 وأ هادفي مل نإ ةيدعتب امام لكأ يف ) “ لق ولو تداز ام ىلع درتستف مكاح
 اديأ يف هلعج ام الإ « لق ولو ايل درتسا هادسفأ نإو ( افراعتم هيف ازواجي
 كنالكأي امم رثكأ اذخأ نأب ارادقم ازواج نإ اذك و ‘ عييضت الب ذسفف هالمعيل

 ص دب ال ام كلذ وحنو ناسدلي ام رادقم نم رثكأ اذخاأف سابل اهيطعي ال ناك وأ

 ء هاطعأ قتع اذإ هتمذ يف هيلعف هيلع نّيب وأ دبملا "رقأ نإف ى ايل درتسي هنإف

 نأبلوقلا ىلع هنم هذخأ هقتع لبق لام هل ناك نإ و هديسل هيلع مكح مكاحلا نأل
 . هديس لجأ نم ال ىطعأ ام كلمي دبملا

 ةعيدو تسدل و (ةيدعتب دحأ نم تذخأ ةعيدو هدنع تلعج نم ددرتسيو )

 ةيدعتب ناسنإ نم الام ناسنإ ذخأ نإ هنأ دارأ لب ى دب الو هنم تذخأ نم دنع

 وأ ةنامأ وأ هدنع ةعيدو وأ هنم ذوخأملل الام تناك ءاوس دحأ دنع هعدوتساف

 . سانلا لاومأ نم كلذ ريغ وأ انهر .
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 راد وأ تدب لخاد ال قحلا ذخأ ىلعو رقأ نإ ءادألا ىلع ربجتو

 . . ... س ةيدعتب هف داسفإ هيلع عدي مل نإ نانج وأ

 اهبرل اهادأ ( ءادألا ىلع ) ةعيدو هدنع تلعج يذلا كلذ ( ربجيو )

 هذخأ لام هنأ ةنيبلا تماقو ى كلذ هدنع عدوأ هنأ ( رقأ نإ ) اهب كمتسملا
 عدوأ هنأ ةنيب تماق وأهاهب كسمتسملا اذه نم ةيدمتب - لادلا رسكب - ع دوملا

 الف “رارقإ درجمب امإو ى ةيدعتب اهب كسمتسملا لام نم هذخأ هنأو ث كلذ هدنع

 رضحي لب ى _ رسكلاب _ع دوملا وهو هريغ ىلع هرارقإ هنآل هب كسمتسدل كحي
 .هدر نالف لام نم هذخأ هنأ نايبلا هيلع ماق وأ ةرقأ نإف “ رسكلاب _ع دوملا

 قحلا ذخأل نعذي نأ ربجي يأ ( قحلا ذخأ ىلع ) هدنع لمج نم ربجي ( و )
 ربجي اذك و ى كلذ عم هذخأو « ةيدعت هنأ "رقأ اذإ ر"زعي وأ لكني وأ بدؤىف

 . ريزعت وأ لاكن وأ بدأ نم قحلا ذخأل نعذي نأ هدنع اهلعج نم

 مل نإ ) كلذ ريغ وأ ( نانج وأ راد وأ تيب لخاد ) ددرتسي ( ال ) و
 رادلا وأ تيبلا بحاص هب كسمت وأ يأ لوعفال ءانبلاب ( هيف داسفإ هيلع عدي

 وحن يف لام ال نوكي نأ ناكمإل ( ةيدعتب ) ًاداسفإ هيلع عدي ملو امهوحن وأ

 وأ امسان كلذ لخد نوكي نأ ناكمإلو ‘ لابعالو ءاسن الو هبحاصل تيبلا
 ى ةدشلل لوهذلل وأ لهجلل وأ رمآلا قيضل نذأتسي ملو ررض وأ ودعب ارطضم

 ناسلب هلوخد نم عنمي وأ هيلع قلغي مل نإ نذإ الب نانجلا لوخد نم عنام ال هنألو

 ىلع عضاوملا كلت نم اعضوم لخد : لاق ولف ‘ _اب كرت الب هطيوحت وأ هبيرزت وأ
 ددرتسي هنإف الام هيف دسفأ : لاق وأ « داسفإ كلذو ى ىلام وأ يئاسن وأ يلايع
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 . دسفي . مل نإ اهب نانج و أ بجأ و أ ريب ك ن نم يقس هي هملع ىعدم ١ ذكو

 نادف وأ ضرأ ثرح ىوعد يف ثارحمو هتباد ركذ بجب الو

 . . : .... .. ..... . .ضيأ اه

 ملو رارطضا وأ انايسن ىعدا نإ الإ ى قحلا هنم جرخأ "رقأ نإف ع باوجلا هل

 . هبذك نيبتي

 نأ زوجيو ى وطت مل رثب يأ ( بج" وأ رثبك نم يقس هيلع ىعدم اذك و )
 وأ ) ةسوفنو سنوت وحن يف نويملا ءام وأ رطملا ءامل ىنبي يذلا لجاملا هب ديرب

 كءاملا لضف عيب نع قلع هبهنل باوجلا هل ددرتسي ال هنإف ةيدعتب يأ ( اهب رنانج

 لسغ وأ ءوضو وأ ماعط وأبرسشل يقس نوكي نأ ناكمإ عم هعنم قلطم اذكف

 مل نإ يأ ( دممفي مل نإ ) ءاجنتسا وأ ضيح وأ ةبانج وأ بوث وأ ,ندب نم سجن
 ثرحل يقس هنأ عدي ملو هحتفف اقولغم كلذ دجو هنأ عدي ملو دسفأ هنأ عدي

 يقسي : لاق نإ الإ ى ال : ليقو ى هددرتسا كلذ ىعدا نإو « ءانب وأ سرغ وأ
 اذهو « بونلا لهأب رضأ هنإ لاق نإ الإ ‘ كلذ لاق ولو ى ال : ليقو ث ةرجأب

 خلا لوق ذخأ يف سأب ال باب : هلوق يف اياصولا باتك لبق فالخلا نم ةرم ام ىلع

 . باوجلا هملع ددرتسي هنإف زوجي ال هنأ كلانه رك ذ امف

 وأ سأف وأ ةكسك ثرحلا ةلآ ( ثارحمو ) رذبو ( هتباد "ركذ بجي الو)
 . يأ ( اهب ) امهداسفإ وأ ( نادف وأ ضرأ ثرح ىوعد يف ) لابحو تاحنسم

 ةبادلا ركذي مل ولو دحأ ىلع كلذ يعدمل باوجلا ددرتسي ( اضيأ ) ةيدعتلإب

 ةيدعتلا رك ذ نم دب ال نكل ى زاج هضعب وأ كلذ رك ذ نإو « رذبلاو ثارححملاو

 يثارحمب وأ هتبادب وأ يتبادب اهدسفأ وأ ةيدعتلا ىلع يضرأ ثرح : الثم لوقيف
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 . كلذ وحن وأ نانج ةيقاس رسك وأ

 وحن وأ نانج ةيقاس رسك ) ىوعد يف ( وأ ) هرذبب وأ يرذب وأ هثارحمب وأ
 وأ ةرجش مطق وأ رئب وأ بج رسك وأ "بج" ةيقاسو ضرأ ةيقاسك ( كلذ
 هنانج ةيقاس رسك هنأ ركذي مل ولو “كلذ يعدملباوجلا ددرتسي هلامنم كلذ ريغ

 عطق وأ رسك مب ركذي مل ولو « الثم ةيقاسلا رك ذ ىلع رصتقا لب “اذك ةيقاس وأ
 ‘امهوحن وأ همودق وأ يمودقب لقي ملو هنثارحم وأ هتباذب لقي ملو كلذ
 . ملعأ هللاو
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 لصف

 ةبدعتب هراجشأ طقل وأ ريغلا ضرأ يف ءانبل ريجأب كسمتسي
 ٠ ٠ ٠ > هرجأتسم ال

 لصف

 وأ ةصاخلا وأ ةماعلا ضزأ وأ ( ريغلا ضرأ يف ءانبل ريجاب كسمتسي )

 ضرأ يف رفحلا وأ (هراجشأ طقل وأ ) رمألل كلذ زوج ال ثبح ةكرشلا ضرأ
 ىلع ( هرجاأتسمب ال ةيدعتب ) كلذ يف داسفإ وأ هلصأ لبطمت وأ اهليطعتل وأ ربغلا

 هلعاف وأ ةرجأ الب هريغ رمأب اهبف كلذ لعافب كسمتسي اذك و “ كلذ لمعف .

 نأل ص هعئاب وحن وأ هرمأب ال كلملا لوخد عاونأ نم ءارسثلا وح وأ ى هئارشب

 هدمع رومأملا ناك نإ الإ 0 مكحلا ين هب نامض ال رورغ وه امم هوحن و ىلوقلا رورفلا

 هوحن وأ رومأملا ملع كلذ يف ءاوسو ى هدي يف مهنم ناك نم وأ هنونجم وأ هلفط وأ

 امب هيلع عجر الإو ى هوحن وأ هرمآ ىلع عجري ملو نمض ملع نإ هنأ الإ < ملعي مل وأ
 اذه نكل “هيلع لمحلاب قحأ ملاظلاو 2 كلذ يف ببستمو نماض هرورغب هنآل نمض
 الو هرايتخاب لمف هنآل نامضلاب عجرب الف مكحلا يف امأو « لا نيبو هنيب ايف يدنع
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 ديرأ امميأب ةرضملا ثودح يفو

 بحاص عم هب كسمتسي هنأب « ناويدلا ه لوق رهاظ نكل ى هيلع هرمآل ناطلس

 { : «ناويدلا» يف اولاق مهنأ كلذو ى نمض اذإ نامضلاب كحلا يف هيلع عجري هنأ ءانبلا
 ولو ءانبلا بحاص عم نوذخؤي مهنإف قيرطلا ىلع هل اونبي نأ مهرجأتسا نإو
 وه ذخؤي وأ نوذخؤي وأ مهرمأ نم ذخؤي هنأ نونعي ؛ ها قيرطلا هوممي م

 وأ هرمآ ىلع عجرب الو نمض ريجألا وأ رومأملا ملع نإف ضورعلا امأو « مهو

 دملاو ى هرغ هنأل هرجأتسم وأ هرمآل عجرو هلمفل نمض ملعي مل نإو “ هرجأتسم

 . كلملا ليلد

 سرغ وأ رفح وأ ءانب يف راجلا ىلع ( ةوضملا ثودح يف ) كسمتسي ( و )
 مل وأ لظلا لعج نكل هرمأ نم كلم وأ هكلم يف كلذ لعف نأب كلذ ريغ وأ

 رمآلا اذك و لكلاب وأ رجأتسملا وأ ريجألا ( ديرأ اياب ) لثم ميرحلا كرتي
 نم وأ نيرجأتسملا نم وأ ءارجألا نم هب كسمتسي نم ددعت اذإو « رومأملاو
 ء هبلع رودقملا ضعبلاب كاسمتسالا زاج لئاسملا عيمج يف نيرومأملا وأ نيرمآلا

 هبوني امم عزن ام ءانعب هعم لعف نم ىلع عجر عزن اذإف ى هيلع ردق نم ضعبب وأ
 . عزغلا نم

 يف نراكد وأ طئاح ءانب ىلع ءارجأ رجأتسا نم : « ناويدلا » يف اولاقو
 ىلإ ال هيلإ مدقتي هنإف ص هريغ وأ لظك هريغ ىلع وأ رض هنم ناكو هضرأ
 ىلع اونبي نأ مهرجأتسا نإ امأو ى مهملعب ائيش اودسفأ نإ الإ ع هعنارجأ
 عم اعيمج كلذ عزنب اوذخؤي مهنإف ى اوملعي مل وأ قيرط هنأ اوملع قيرطلا

 . طئاحلا بحاص

 نإو ص هوحن وأ ميتي نم هيلع يلو نم لام يف ولو عزنلاب لقاملا غلابلا ذخؤيو
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 درلاب ذخأو قحلا هنم جرخأ رقأ نإف ةيدعتب هريغ لام عئاب ددرتسيو

 هريغ ةيلو جوزم بدؤيو ى عنم الب هبر هكردي لصألاو ضبقي ايف

 :ليقو « هرمأ يلو نم لام نم رضلا كلذب كله ام نمض هيلإ مدقتلا دعب هعزتني م
 طئاح ءانب دارأ نمو مهلام نم هعزني نمل ةرجألا يطعيو “ عيض ثيح هلام نم
 هيلع هب اهتدسفأ يضرأ بناج هتينب نإ : هل لاقف “ هراج هيلإ مدقتف هضرأ يف

 ى لمرلا كسمأف هضرأ يف اطئاح ىنب نإو « هئانب نم هعنمي هنإف لمرلا كاسهإب

 نإو ، هضرأ نم ناك نإ هعزن هيلعف ى ينايغب عقي الئل هعزنإ : ضرألا برل لاقو
 وأ بدؤيو « كلذ ىف ةيقاسلا اذك و ى هبلع هكردي الف اهريغ نم ءيجي ناك
 نم “رم ام عيمج يف كلذب هريغ رمأ نم ةعامجلا وأ مك احال رهظ ام لمفي وأ لكني

 . هلع عم لعف نمو هرجأتسا وأ “ لصفلا لئاسم

 نيفرصتملا نم مهريغ وأ هربعم وأ هيركم وأ .( هريغ لام عناب ددرتسيو )

 هنتم جرخأ:) هيلع نيب وأ ( رقأ نإف ، ةيدعتب ) هنهارو قدصتمو هقدصمك
 كلذ دري نأ ( درلاب ذخأو ) ةعامجلا وأ مك احلا رظنب هقوف ام وأ بدآلا ( قحلا

 وهو ( ضبقي ايف ) درلا يف ةنوئملا تمظع ولو برق وأ دعب ناك ثيح نم لاملا

 نم ضرملا وأ لصألا كلذ نع هعنمي ال ( عنم الب هبر هكردي لصألاو ) ضرملا
 هنم عفريو ىهنم هدري نأ ىلع هلقن نم ربجأ هيلإ لقتنا نم هعنم نإو ى هيلإ لقتنا
 . هنع عفتري نأ هيلإ لقتنا نم ربجي اذك و « هيلإ لقتنا نم

 سأ يدنع ةعامجلا وأ. 1 احللو 0 ةمأ وأ ) هربغ ةيلو ج وزم بدوؤيو (

 بدألا ركذ ىلع اورصتقا امنإو « ىنزلا ىلإ كلذ يدؤي هنأل هولكني وأ هورزعي
 ص فيعض وهو ىلو الب حاكنلا حصي هنأ ةمألا لاق نم لوق اوظحال امبر هنأل

 وهو “ نورزعي : ليقو “ نوبدؤي : ليق هنأ يمالك نم حاكنلا باتك يف مدقت و
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 برضيو جوزلاو دوهشلا اذكو ء دحج نإ فلحو ء رقأ نإ ةيدعتب
 ةيدعتب هل رقم مكاحلا

 نوبدؤي ال هنأ زيزهلا دبع نيا رهاظو « هنع جروملا يبأ ةياور نم ةديبع يبأ لوق

 الب ىلولا عنتمي ملو هفلختسي وأ هرمأي وأ يلولا هلكوب مل نإ ( ةيدعتب ) نورزمي الو
 وأ ( رقأ نإ ) هتلكوف يلو امل نكي مل وأ كاجلا وأ يمه هتلكوف عانتما بجوم

 ةأرملاو ( جوزلاو دوهشلا اذكو )هيلع نايب الو ( دحج نإ فلح و٠) هيلع نيب
 ارك ذي ملو ى ءايرك ز يبأ و فنصملل ءايلوألا باب يف حاكنلا باتك يف كلذ “رم دقو

 هنذإ الب اهيلع دقع ةيلوو جوز كاسمإ يلوللو : فنصملا ظفلو “ كلانه جوزلا

 لبق حاكنلا يلولا زاجأ ولو ‘ اهب لخدي مل ولو مهبدؤيف مكاحلا دنع هدوهشو

 . لوخدلا

 ( ةيدعتب هل أرقم ) و « ىدمت هنأب ةنيبلا هيلع تماق نم ( مكاحلا بوضيو )
 "وأ القاع ىثنأ "وأ آركذ آدبع ‘وأ ارح الفط وأ اغلاب ضرع وأ لام وأ سفن يف
 كاحلارظنب غلأبلا يف لاكنلا وأ زيزعتلا وأ اقلطم بدآلا برض هيلع انيبم انونج
 ' هملع رجحلا رسك و ام وهلب بعلب بدألا بجي : « ناويدلا » يفف ى هلعف يف

 بيقلتك لمف وأ لوقنم لاتق ىلإ يدؤي امو ةحاينلاو ينغتلاو “ حبقلاب ظفلتلاو

 ،لاكنلاف اغلبنإ و اغلبي مل نإ بارتلاثح و قازبلابو هصقني امب وأ همسإ ريغب دحأ
 رزع دسفأ نإو يأ ى ائيش دسفي مل نإ زوجي ال ثبح نذإ الب :ريغلا تويب لوخو
 بجوم لعف نمو “ دلاف روهظلا يف امأو ى نايتكلا يف فذقلابو “ لكن وأ

 نم و “ ضعبب وأ لكب هىيدأت وأ هك رت ف ةعايحلل هرمأف رثكأ وأ ةرم بدألا

 الو اهوبدأ حص نإف ى ةعامجلا وأ كاجلا ىلإ اهبذخأيلف اهنيب اييف هتأرما هتبجوتسا

 شارفلا ف نايصعىلع بدؤتو“ شخي ملو بدألا فرع نإ هل زوجو “هسفني اهبدؤي
 للع لوس رلانع اورك ذ و“ ةعاجملا وأ ك احلا الإ و؛فرعنإ هديبعبدؤينألجرلل و
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 هبدؤي نم رمأي وأ هلفط بدؤيو هديبعو هلهأ بدؤي نأ سابع نب لضفلا رمأ هنأ
 وأ تام وأ الصأ بأ هل نكد مل نإو ى هيبأ نذإب الإ همأ هبدؤت الو ع فرع نإ

 نولعفي لافطا ىلع رم نملو « هبدؤي نأ ميتي هدنع نملو ى تفرع نإ هتبدأ نج
 الف ةعامجلا وأ مكاحلا ىلإ مهب يتأ نمو ؤ ارش فخي و فرع نإ مهبدؤي نأ هبجوم

 . .هدبع عم ديس اذك و ى ابآ ناك ولو نايبلاب الإ هب لغتشي

 بالا نحأ نإ زاجو هلافطأ ىصعأ بدؤيالو اليل ولو لفط بيدأت زاجو

 ةرثك و ى ىطعي ام لالقتساو “ بضغ ىلع لفطو ءوس لمف ىلع نونجم بدؤي و
 داسفإو برضو ةلتاقملاو متشلاو ى هب رم ام كرتو ةميمنلا ىلعو ى ءاكبلاو كحذضلا

 ص اهلسغ لبق ءانإلا يف هدي لمجو « هندب وأ هبايث سيجنتو “ شارفلا يف لوبلاو
 ريسلا نم عانتماو ى هلعفو شحفلاب قطنلاو بعللا و “ هيف ةدايزلاو مالكلا ةرثك و
 ةلاطبلاو ‘ ظفح ام سرد وأ هحول ظفح عييضتو ى هنم بورهلاو ملعملا ىلإ
 ص درب وأ رح يف وأ رازإ الب رانلا ىلإ وأ ى ىقهار نإ يرمتلاك ءودلا قالخأو

 هيدلاو تيب ريغ يف تايبلا ىلعو ص مونلا ةرثك و ى ةلوليقلا كرتو لغشلا عييضتو

 مالكلا در ىلعو ى ايهئامسأب اهتيمستو ايهمتش ‘ ةجاح ريغ يف يشملا ةرثك و
 حازملاو زمللاو زمهلاو زمغلاو ءايرخسلاو ى هريغ مالكب ءازهتسالاو ى هنم ربكأل

 ى هيف بعللاو ءاملا لوخد ةرثك و ى كلذ وع و نبللاو ءاملا قارهإ و ماعطلا يمرو

 وأ هيلاوح سيجنتو “ هيلع عولطلاو دجسملا لوخدو “ البو هبايث عطقو

 ء ةروكلاب نإو يهالملاب بعللاو “ مهدعاقم و مهقرطو سانلا تويب يلاوح

 ىلعو همأ يفختام ذخأ و “ةراعدلاو ةسارشلاو ماعطلا فطخ و ينغتلاو بذكلاو

 لوخدلا و ى مهيلإ هافصإو اهيف مهيلع هعالطاو « نذإ الب سانلا تويب لوخد

 بوثلا عضو نيحو ءاشعلاو رجفلا ةالص دمب ةثالثلا تاقوألا يف نذإ الب هباوبأ ىلع
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 مارحلاو سجنلا لكأو ©` نذإ الب نهيف لخدي ال نأ هيلإ مدقتلا دعب ةريهظلا نم

 . مرحملا برشو « ةبيرلاو

 لتتقا نإ ريبكلا بدؤيو“لفطلا هلع بدؤي ام ىلع نونجملاو دبعلا بدؤيو
 . هب هبرضي ام هدي يف نكي ملو :ريغص ىلإ وأ يأ ريبك ىلإ

 رظنلا ردق ىلع رازإلا طبرو نارجهو راهتناو سبحب اضيأ بدآلا نوكيو
 . ملعأ هللاو

 هب برضي ام هدي يفو هريغ ىلإ غلابلا وهو ريبكلا لاتتقاب زيزعتلا بجيو
 عم دجو نمو “رزمعي : ليقو “لكن هغلبي ملو هامر نإو “ديدحو رجحو اصمك

 لثم نم رآزأعو 4 بؤث اهنيب نكي مل نإ رّزع" فاحل يف هتيرس وأ هتأرما ريغ

 تبرضنإو“عضتقح ترخألماحىلع برضلا بجوأ اذإو ىهلتق دعب هيل ولتاقب
 لجرلا اذك و « تتام نإ اذك و ص اونمض تطقساو اهلمحب اوملع نإ و ى مهازجأ

 اثش لكأت نأ لبق ةودغ تانممألا اهتأر لمحلا تعدا نإ و ى هبرض هب رخؤي ايف

 تظقساف اهوبرضف اهل لمحال نلق نإ و اهورتخأ نهيلع هبتشا وأ لمح اهيف نلق نإف
 نفلتخا نإو « كلذب نهف ةفرعم ال نك وأ نيذك نإ ءاسنلا تنمضو ى نهيلع الف
 نإو ص يه هتقنو هب نلق وأ هيفنب نايرخأ و هب ناتنثا تلاق نإ اذك و « اهورخأ

 مل نإو “ جوزلاب اولغتشي مل سكملاب وأ ال : جوزلا لاقو ى لماح انأ : تلاق

 . نايض الف ملعت

 دعب امأو أدب نمم قحلا جرخأ برضلا نيح يف هبراض ناسنإلا برض اذإو
 > لوألا : لسقو > ابدأ هلشم هل ملكتف لاتقلا ىلإ رح امالك هل ملكت نإو > اهنم
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 ى هبرضي الف بره نإو ى داسفإلا تقو يف هبرض هلف هلام دسفي الجر دجو نإو
 . قحلا هنم جرخي "دمعتم وهف

 وأ ةيدعتب هربغ يف هدي لعج نمف لاكنلا اذك و ةريبك ىلع ريزعتلا بجيو

 وأ ةتيم وأ امد لكأ وأ ارمخ برش وأىنز وأ هقرس وأ هلام بصغ وأ اهب هبرض

 نيعبرا رزّع حالسلا رهش نمو“لكني هنإف هترذع وأ هلوب وأ يمدآ وأ ريزنخ محل

 ى لاكنلاف ى ركنملا نوريغيو نوشمي نيذلا ىلع رهش الإ ى نايتكلا يف ةدحاو الإ

 ةنتفلا لهأو ى دحاو ريزمت هيزجي هنإف حالسلا رهشو ركسملا ذيبنلا رهش نمو

 لكنيو ىاوءارتي مل وأ اوقالتي مل نإو “ضعب ىلإ حالسلا مهضعب ذخأ نإ نولكني
 اهجوز نم ةبراهو قبآ لكنيو ى هلتق ىلع ردقي مل نإ نبآدلا يف نعاطلاك قحلا عنام

 اهب براه بدؤي وأ “ اءوس و هب دارأ يصب وأ اقلطم ةأرماب براهو ؤ لجر ىلإ
 ص لام وأ هتوم دعب يمدآ داسفاب لكنيو اءاوس درب ملو اهقافتاب وأ اهجوزتيل

 دحألام وأ“هيرتشم وأ رح عئابو“لتقي م وأ ذخأي مل نإوقرطلا عطق ىلإ جراخو

 ريغل هي 1 احو « كلذ هيلإ يوأي نمو « كلذ لكآو ةبير وأ مارح وأ نذإ الب

 نإو هنباو لفس نإ و هنبا ةجوز وأ ةدع ق وأ 2 جوز تاد جوزتمو ى هكلام

 وأ اهتخأ وأ ةأرما وأ عبرأ نم رثكأ وأ رهص وأ “ عاضرب نإو هتمرحم وأ ث الع

 ص هدممتو كلذب ملع عم اهدهاشو اهجوزمو ةأرما اذك و ى ةينثو وأ ةيسوجم

 وأ هماعط وأ هتباد وأ هءانإ وأ هبايث وأ يمدآ سجنم وأ ادمع سانلل رتَحمو'

 لامو “.هقراسو رجآلا لام وأ هلام يف وأ هبف دسفمو “ دجسم وأ هتيب وأ هبارش

 كلذب فلتف ةرجح وأ ةبشخ هيف بصانو “ قيرط,يف رفاحو ى حابصم وأ ةربقم
 هعفدف دحأ ىلع هعفدي نم عم قفتمو رارض ال قوس يف وأ هيف دعاقو“سفن وألام
 : ليقو « ءاسنلاو لاجرلا نم ةبيرلا لهأ عايتجا ىلع رجحلا رساكو كالملا عقوف
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 . . . . . . . ليلق يف نإو سبحتو

 كلهو هوسبح اوأر نإو « قحلا جارخإ يف وأ ملاظ ىلإ نكارلا لكنيو بدؤي
 جرخي عضوم يف ملكتمو « ريخآلا باتكلا يف للا ءاش نإ يتأي ام ىلع لعافلا لبق
 ال وأ هلدب يفوبرضا : لئاقو “ هرضي وأ هضراعي امي هجارخإ يف وأ قحلا هبف
 وأ ع نالف ينب ىلع ال انيلع نوردقت امنإ وأ “ نالف برضي ىقح برضي

 ص حلاص لجرل انودع وهو انيف نالف لوق متعبتا وأ « نالف ينب انيلع متيماحت
 ص قحلا انيلإ متبلطام هلو وأ انيلع متيغب وأ انيلع مئتْرج "وأ انومتملظ وأ
 نم وأ هيلع بجو نم عنم دارأ وأ « نالف ونب وأ نالف هيطعنال وأ

 طوسلا كسمأ وأ “ بورضملا ىلع هبوث لعج وأ “ هنم هجرخي نأ دارا

 ههبشأ امو كلذ يف لكني هنإف “ نالف وأ اذه هبرضي ال : لاق وأ ى براضلل

 الف لاكنلا هب بج امم ءيش لمفب لجرلا رقأ اذإو ‘ ىحلا ةضراعم دارأ نإ

 ريغ لاوحألا ضعي يف نوكي امم ناك نإ يأ ى ةيدعت "هلسف هنأ "رقي ىتح هوبرضي
 مدق كلذنم ددعتم وأ لتقو دحو لاكنو ريزعتو بدأ بجوم لعف نمو ىةيدعت

 ىلإ هيلات مث « حرج نإ أربي ىتح كرتيف الوأ اهنم لعف ام هنم ذخؤي هنإف مدق ام
 هدسج نم نكامأ يف برضي : ليقو“حرجي مل نإ خارت الب ابترتم برضيو اهرخآ
 لصوب ال ثحب اهنيب قرفيو تقو يف هنم ذخؤت : ليقو “ حرج نإو ى خارت الب

 : ليقو “ قيرفت الب دحاو تقو يف ذخؤت : ليقو “ رخآلا ىلإ اهنم لك برض
 لتقلا رثكألا ناك نإف عطقلاكو بدألل ةبسنلاب ريزعتلاك يأ رثكألا هنم ذخؤي
 اذخأ دابعلا قحو هللا ىتح هيلع بجو نإو “هاوس ام ىلع يتأي رثكألا نآل هولتق
 يف رم اك مهقح نم ىلوأ هنآل هقح : ليقو ؛ مهقحف الإو « نكمأ نإ اميمج هنم

 . ثىدحلا

 يف ةيدمتلاف الإو ى ةبسنلاب ( ليلق ) مالك وأ لعف وأ لام( يف نإو سبحيو )
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 مكاحلا برضيو : هلوق ىلإ دئاع ليلق يف نإو : هلوقو ى ةليلق نوكت ال اهسفن ٠

 وأ اههقرفي وأ اهعمجيف سبحلاو برضلا مك احلل نأ ينعي سبحيو : هلوق ىلإو خلا
 « نيدح نيب عمجال هنأ هيفو “ هرظن بسحب كلذو ى هيلع رصتقيو امهدحأ درفي

 هبلع نيب وأ رقأ اذإو ى هملع نيبيل وأ رقىل هسبح ول امأو « لوق اذه لعلو

 هربجأ عنتماف نايب وأ رارقإب قحلا هيلع بجو نمو ى فالخ الب زئاجف برض
 ةميهب وأ دبع وأ ةجوز وأ يلو ةقفنك توفي امم ناك نإ دح الب طوسلاب ك احلا

 ديرأ نمو “ سبحلابف اموحت وأ ميتي وأ بئاغ ىلع ةفالخك الإو ةوسك وأ

 عطق ىلإ جورخلا هيلع فيخ نم سبحيو « ةطخلا يف لمج ىبأف امكاح هلعج
 نم ربجيو هلوصو ردقب الإ لجؤي الو لعاج رضلا عزن ىلع سبحيو “ قيرطلا

 ناكم ىلإ هنع اهفرصي نأ رضلا هنم لصي ناكم وأ قيرط يف ةباد هل تتام

 هنيفكت ىلع ربجي هيلو وأ هقيفر تا۔م نإ اذك و ى هدجي ريخأت الب هنم رضت ال

 دحأ نانج وأ قيرط ىف امبس وأ ادحأ لتق نمو ث لام هيلول نكي مل نإ هنفد و

 ىلع ربجيو همزل الإ و « هعفدو هاجأف نإ هنع هفرص همزلي الف هضرأ وأ هراد وأ

 نإ هيلإ تصني الو اهنم أربي وأ يدؤي ىتح سبحلاب تايدمتلاو تالماعملا ءادأ

 هميرغل يضقي نأ لثم سبحلا نم يدؤي نأ هنكمأ نإو ى يدؤيف جورخلا بلط

 ام هنع يضقي نم لكؤي وأ هيربي امم كلذ وحن وأ هميرغ ىلع هليحي وأ هب يضرام
 لغشي مل نإو هسبح نم وأ ك احلا نذإب الإ كلذ لعف نإ جرخي الف هيف سبح
 دهشيو “هيلع ام هب يضقيام هلام نم ك احلا عيبي :ليقف سبحلا يف لطامو ءادألاب

 هثروف مي رغلا تامنإ جرخيو ،اثيش عيبي ال:ليقو“اثيش هل عاب نملع هك ردي ال هنأ
 برضلاب ربجيو“ىطماا وأثراولاهجرخأ نإ الإ هريغلهلام ىطعأ وأ نج وأ هربغ
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 . رمأي نكلو ى ةلماعملا ءادأ ىلع مك احلا ربجمال : ليقو ى ىبأ نإ سبحلا لوخد ىلع
 . ءادألاب نايدملا

 ةعبس و“ايرضحناك نإ مايأ ةثالث هل لتجأ يدؤي ام هدنع رضحي مل هنأ ىعدانمو

 لجألا غلب اذإف ىآرام ايل لجؤي : ليقو “ الوطم هنم ملعي مل نإ ايودب ناك نإ

 ' لجألا يف هل ديزيف فاصنإو داهتجا عم ًارسعم هملع نإ الإ هسبح مرغي ملو

 هنيعب ماق نإ الإ ءادآلا قلطم ىلع ربجأ هنم يدؤي نأ ىبأف يدؤي ام رضح نمو

 . ملعأ هللاو:هنيعب هعفد ىلع ربجأ هكلم نم هجرخي ملو

 نأ فاخيال ثيحب لزنملا طس ويف سبحلل عضوم ذاختإ ةعايجلا وأ مامإلل بدنو

 وأ ءام عضوم يف لمجي الو ى ةيطعب وأ مهلام نم وأ لاملا تيب نم ءارشب رسكي

 باب هل لمجيو تيب هيلع ينبيو اضرعو الوط اوأرام ىلع رفحي و « حلم وأ نيط

 اسبح اوداز سبحلا فكي مل نإو ى نيمأ سرا۔حو « جرخي الئل حاتفمو لفقو
 ىثانخلل و؛سبح لاجرلل و«سبح ءامإلا و ءاسنلل لعجي و؛ةجاحلاردقب رثكأ وأ رخآ
 ملنإ و رخآلا سبح يف سنج سبحي الو هدح و ىثنخ لك سبحي :ليقو“ اوناك نإ“سبح

 يف عضرملا سبحت و“اهلمح رضي الئل رادلاك عساو عضوم يف لماح سبحتوهيفنكي
 تدجو وأ ىنغتسا نإو ى امضرم دجت ملو اهنع نفتسي مل نإ اهعيضر رضي ال عساو
 اهجوز وأ ةنمآلا د۔ذع تتاب ناكملا كلذ يف تفاخ نإ و ى اهنيب اوقرف اعضرم

 تسبح نإ و « نجسلا ىلا تحبصأ اذإ عجرت نأ فلحتو « ةنيمآلا نكت مل نإ

 ةطخلا يف ةأرملا سبحت الو ى اهلمحب رضي ال عساو ىلإ تجرخأ لمح اهيف رهظو
 ريب وأ ,بلج يف سبلا زاجو “اهرضي نم اهيلإ لصي وأ هيف فاخت عضوم يف الو
 ص ديدحلا يف اوطبريلف اودجي مل نإو ى تيب وأ راغ وأ ةرومطم وأ ى ايهيف ءام ال

_ ٤٨٦ 



 وأ ارجح هيطبإ يف اولعجم الو « هيتبكر هل اوطبرب الو « طوبرملا ىلع اولفقبل و

 « هفلخ ال هيتبكر تحت هيدي طبر مل و « زاج هيتبكر طبر اوأر نإو ى هوحن

 وأ مامإلا نودب هسبح بجو نم سبحي نأ هريغ وأ قحلا بحاصل زوجي الو
 . يضاقلا وأ ةعاجملا

 نهريغ وأتايحلا وأ براقعلا ثيح سبحي الو“ مهنذإب الإ موق سبح يف سبحي الو
 الف ادحأ مامإلا وأ يضاقلا وأ نوملسملا سبح اذإو ى توملل ةيدؤملا تارضملا نم

 لح وأ علطف لبح هلةدم وأ هل حتف وأ جرخأ وأ جرخ نإف نذإب الإ جرخي

 : ليقو ى بدآلا بجوم يف سبح ولو٤كلذ لعافو وه لكن رسك وأ هقاثو نم

 كلذ لعف نإو“بدألا بجوم قوف ايف سبح ولو داسفإ ريعبكلذ لعف نم بدؤي
 ةمهتلا تلاز وأ هيف سبح ام ىعدا اذإو ى مهلك كلذ لعف نم بدأ جرخي ملو

 فاخي ام سوبحملل رهظ نإو “ بدأ نذإ الب جرخ نإو « هسفنب ال مهنذإب جرخ

 هريغل زاجو “ جرخ توملل يدؤي امم عبسو ةيحك هيلإ لخد وأ سبحلا يف هنم
 نإ سفنألاو لاومألا هيجنت ىلإ جورخلا هل زوجي الو ى لاز اذإ عجريو هجارخإ
 ام ريغ يف سبح نإو ى سفنلا ةيجنت مدع يف اضيأ رذمي الو « ةيدمت يف سبح
 . رذميو « ةيجنتلا ىلإ جرخي الف "دمت الب لمف ايف وأ لمف

 سبح نإ مميتلا هيزجي الو ى ةالص وأ لسغ وأ بارش وأ ماعطل جرحي الو
 بات نإو ى رقىل دعت يف سبح نإ ىقسي الو معطي الو ی هازجأ الإو « دمت ق

 نم نوسوبحملا عنميو “ يدعتلا ريغ يف سبح نإ هنم نامنميالو يقسو معطأ

 نأ ال آحابصم اودقوي نأ نوك رتيو ى اميلع نوبرضيو اهيف اوذخأ نإ يهالملا

 سبحلا دقفتيو ى اورخبي وأ ةرسأ اوبصني نأ الو « هوحن وأ [انزطاسب اوش رفي
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 .مهعنم نيماسمللف ةعنص لمعب نوسومحلا لغتشا نإو « تقول تقو نم سنكلاب

 ملعلاو نآرقلا ةءارقو ةعامج هيف ةالصلا نم مهن ومن الو “ رظنلا بسح مهكرتو

 دحأب ةعامجلا كسمتسا نإو ى هريغ وأ ثيدحب مهسنؤي مهيلإ دعقي نم عنميو
 ءوسلا لاعفأب فرع نإ مهنم عنتمي الف هيلع سبحي ام هسفنل ملعي ملو سبح ىلإ ريسي

 [بج ومناكو هوربخأ نإ مهعواطيو “هب هوربخيو “هسبح بجوم نع مهلأس الإ و

 . بجوم ريغ ناك نإ عنتميو ى هلعفي مل ولو هل

 نإو ى هجارخإو هسبح يف هك رت مهلف اهب سبحلا يف رقأف ةيدعت يف سبح نمو
 كهودرب ال : زيزعلادبع نب هللادبع لاقو “هدر مهلف اهقح هنم اوجرخاأف هوجرخأ
 تقولا يف وأ لبق سبح بجوم لعف هنأ اوملعف همدع نابف لعف ىلع سبح نإ و

 كاهربغ وأ ةحارتسإلل هجرخم الو “نذإب الإ ادحأ ناجسلا جرخم الو “هيف هوك رت

 هنأ ناجسلا ملع نم سبح نإو « بدأ اوجرخ ىتح نجسلا عيض وأ لعف نإو
 . ليبس هسفن ىلإ لمجي ال ثيخ جرخي هكرت مولظم

 : ليقو « ةعامجلا وأ مامإلا وأ مكاحلا رظنب هب ذوخأملا ىلع سبحلا ةدمو

 نيمبرأ نودام ريزعتلا بجوم يفو ى اموي نيرشع نودام بدألا بجوم يف سبحي
 همصخ نذإ ىلإ سوحم جارخإ 1 اجلا درب الو > نيسمخ نودام لاكنلا بح وم يفو

 ةطخلا ق سد> نمو ؤ هنم هجرخأ نأ دعب هف هل درب ال نكل . هل زوحو

 ص كاجلا هل نذأ نإ هجارخإ هل زاجو “ همصخ نذإ ىلإ هجارخإ دري نأ مك احللف

 ىتأ نإو ى كلذ ىلع برض مكاحلا نم نذإ الب سبحلا وأ ةطخلا نم هجرخأ نإو
 نانيمأ هاتأ نإ اذك و ى هسبح يسبحب رمأ مك احلا نإ : لاقف ناجسلا ىلإ لجر

 الو اهب وه ىتأ وأ هسبح اهيف ةقاطبب نيمأنانيمأ ىتأ وأ هسبحب رمأ هنإ :الاقف
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 لافطألا و ءاسنلاو ديبعلاك هتداهش زوجتال نمو ى ةلمجلا لهأ وأ مصخلا لوقب سبحي
 ص هجارخإب اورمأ ةعامجلا وأ كاجلا نإ نيمأ وأ نينيمأ لوقب ناجسلا هجرخمو

 ةرجأو ى اهايإ هيطعي نمم وأ لاملا تيب نم نجسلا ةسارح ىلع ةرجألا ناجللو
 هجارخإ ىلع ةرجألا ذخأي الو ةحارتسإلل جرخي الو ى سوبحملا ىلع سوبحملا ةمدخ
 هعامجلا وأ ةعامجلا نود نجسلا نم سوبحملا جرخي نأ مك احلا ىأر نإ و « ةحارتسالل

 جرخأ نج وأ سوبحملا ىلع يمغأ نإ و ى اوقفتي قحف ضعب ن ود مهضعب وأ هنود
 ص جرخي الف دربلا وأ رلا هلتقي نأ اوفاخ نإ و ى در نونجلا وأ ءايغإلا لاز اذإف

 تام نإف رظني نم اولزنأ دحاو انيف تام : نوسوبحملا لاق نإو « ةطخلا اذك و

 سوبحملا جرخي وأ هرسكيل حالسلاب نجسلا ىلإ ىشم نمو ى هجارخإب هؤايلوأ ذخأ

 ص مهسبح يف نم اوجرخي نأ زاج نيفلاخم دلب ىلع نوماملا رهظ اذإو ى لمكن
 نإف ى سبح ميف اورظنو هوجرخأ ةوعدلا لهأ رارشأ هسبح نمو “ هورسكيو

 . در قحتسا

 ىلإ يفاويل لجر فلحي نأ مكاحلل زئاجو « هالوم نذإ الب دبعلا سبحيو
 نم نذإ ريغب اهنم جرخم الف ةطخلا يف سبح نمو ى امولعم اتقو ةطخلا ىلإ وأ
 وأ هو۔ح وأ يأ ايضاق نوكم نأ ىلع سبح نإ الإ “ بدأ جرخ نإو ‘ هسبح

 جرخي هنإف « ءالوه ىلع فلختسي نأ ىلع وأ « هوحن وأ يأ متب وأ بئاغ ةفيلخ
 اهجوز بلط نإو “ سفنلاو لاملا حالصإو لسغلاو ةالصلاو ناسنإلا ةجاحل

 عمتجت نأ تبلط نإو ى ةمولعم تاقوأ يف هنوك رتي : ليقو « الف اهعم عامتجإلا

 تسبخ نإ ال : ليقو ى اقلطم اهتوسك و اهتقفن جوزلا ىلعو « كلذ دجت مل هب
 :ليقو ثدحت مل راهنلاو ليللا يف هنم اهقح هتجوز تبلطف سبح نإ و ى ةيدعتلا يف

 ٠ . ملعأ هللاو اهمويو لايل عبرأ نم ةليل دجت

- ٤٨٩ - 



 لاتقلا ىلإ رح مالكب ملكت هنأ هريغ هملع ىعدا نم باوجلا 1 اجلا ددرتسيو

 هبدأ هب ىتأ نإف ى نايبلا يعدملا ك احلا فلك ركنأ نإو ى هبدأ رقأ نإف
 مكاحلا هسبح هومهتا نإ : ليقو « هومهتي مل وأ نوملسملا همهتا ركنملا فلح الإو
 الف رارضإلاب هتنيب اومهتا وأ رارضالاب ىعدملا اومهتا نإو هسبحي ال : لقو

 رارضلا اومهتا نإ كلذك و هلثمو اذه يف ةمهتلاب اولغتشي ال : ليقو ى هب اولغتشي

 ةداهشلا غيلبت دوهشلا ىلع قيضي الو ةلأسملا هذه يف انرك ذام ىلع اهلك يواعدلا ىف

 ايف الإ ةبارقلا نم هريغو بآلا ةداهش زوجت و « يعدلا مهيلإ اهبلط نإ اذم يف
 وأ الفط نبإلا ناك اذإ كلذ ق هتداهش زوحت الف هنبا ىوعدب هبف بألا كسمتسب

 ىحي كسمتسا نإ سانلا نم مهريغ وأ هتجوز وأ هوبأ وأ غلابلا هنبا امأو انونج

 ناب اذهو « كلذ ىلع هوفلخت۔ا وأ هولك و نإ الإ كاملا هب لغتشي الف ءالوه

 هنإف هتبارق عيمجو هسفن يف هظيفي مالكب هبطاخ نإو ى هظيفي مالكب هدصقي
 تمملاو يحلا اذه يف ءاوسو « كلذ ىلع باوجلا مك احلا هددرتسيو هب كسمتسب

 يف قدص هقيدص وأ هلام يف ءيسلا مالكلاب هظاغ وأ ى ةبارقلا نم دبعلاو رحلاو

 همتشب نأ هل سلل امم هنأ ملعي ىقح باوجلا هددرتسيال : لسىقو 0 بذك وأ همالك

 رجح نإف هيلعو « فذقلا الإ ءوسلا مالك يف باوجلا ددرتسي ال : ليقو ى هب

 رسك نم بدأ زئاج هريغ وأ هيلع رجحلا زوجي امم زئاج ءيشب ملكتي نأ نوعلملا
 بدأ هيلع نيب وأ رقأ نإف “ هههجو يف قفاوم ىلت ىرتفا قفاوم ددرتسيو رجحلا

 لغتشي مل سانلا دنع نيبت وأ ى يدنع كلذ قحتسا : لاق نإو ، فلح الإو
 . هليبس ىلخ مكاحلا دنع نيبت وأ هاوعد ىلع نيب نإو اهب

 دَّحال» للع لاق “ىنزلاب حرصي قح فذاقلا دجي ال :رزوتب باتك يف دجوو
 فذق هنأل ء نيدح دحي هنإف هامس لجر فذق نمو « )١' نّسبلا فذاقلا يف الإ

 . دواد وبأو دمحأو ملسم هاور ) ( ١
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 نإ هيدأتسي و قحلا هنم جرخيو 4 اهب نيعم لام لكأب امهتم .درتسيو

 ٠. ٠ ٠ : هبلاطل لاق نإو . دحح نإ هفلح و ‘ رقأ

 ى لتق ىدامت نإ و « مهنيد يف نعط وأ ةوعدلا لهأ نم أربت نم لكنيو « نيناسنإ
 هل ددرتسي الف فلالا هب كسمتساف هنيد يف نعط وأ افلاخم قفاوم نمل نإو

 ىلع هبرض لحي الو ‘ برضلاو سبحلاب ددهيو هاوعد نع فلاخا ىهنيو « باوجلا

 كلذ هيهن مهلو كلذ ىلع هبرضي نمل كرتي الو « مهيف وأ نيفلاخلا نيد يف نمطلا
 نإو ى مهنعل وأ نيدحوملا نبذ يف نمط يدوهي لتقيو ى ةرضملاو ةنتفلا رجي هنأل
 كسمتسا نإو ى ال وأ صوصلا هب كسمتسا ءاوس بدأ صوصخ ىلإ هتنعلب دصق

 كلذ ريغ وأ ديلاب وأ ناسللاب قحلا عنمو « هب لغتشي مل اذه لثم يف دحوملاب

 دناع نإف ع لكنو سبح كلذب رقأ نمو ى رئابك هعنمب رمألاو ى هيف نوك رلاو
 وأ اصعلاب هبراضل همد لحو برض هريغ ىلع وأ هيلع يذلا قحلا عنم يف رباكو
 ىثنألاو ركذلا ءاوسو ى نايض الف هعانتما تقو يف تام نإو ى ديلاب وأ ديدحلاب

 نيناجملا ولافطالا امأو ى نيلقاعلا نيفلابلا عيمج نم كرشملاو دحوملاو دبملاو رحلاو
 . بدألا نوبرضيو ن ورهنىف

 يأ ( اهب ) رادقملا نيمم يأ ( نيعم لام لكاب ايهتم ) مكاحلا ( درتسيو )
 هيلع نيب وأ رقأ نإ هقوف وأ بآلا برض ( قحلا هنم جرخيو ) ةيدمتلإ
 لام لكأب همهتا نإ اذك و ( دحج نإ هفلحيو ) هيلع نيب وأ ( رقأ نإ هيداتسيو )
 اهريغو ةلماعملاو ى هفلحي لب ى ركنأ نإ نايبلاب هبلاطي ال نكل ةيدعتب نيعم ريغ
 اذك و ةيدعت يف ( هبلاطل لاق نإو ) ةلمامملا يف جرخم قح ال نكل « ةيدمتلاك

 همزلف هل نايب الو بولطملا ركنأ دقو بلاطلل ناسب ال ثح اهريغو ةلماعملا
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 وأ رقي نإ الإ بلاطلا ىبأف ء كل فلحأ الو تمعدا ام ذخ

 وأ قازب وأ بارتب ناسنإ يمار ددرتسيو 2 هل زاج فلحي

 همطعىف ( رقي نأ الإ بلاطلا ىباف كل فلحأ الو تيعدا ام ذخ ) : فلجلا

 ( هل زاج ) يطعي الف هيلع ىعدا ام مدع ىلع ( فلحي وأ ) رارقإلا ةهج ىلع
 : لاق اذإف نايب نكي مل نإ فلحي وأ هيلع نيبي ركنملا نأب درو ثيدحلا نأل

 ظفل نأل “هل سيلام ذخأ نمك ظفللا بسح ناك ذخأف فلحأ الو تبعدا ام ذخ
 عمو « لاملاب ةرضملا نيمي نم يسفن تيدفو ىلع ءيش ال هنأ هرهاظب ديفي ركنملا

 سأب الف كل فلحأ الو تعدا ام ذخ : هلوق دعب هنع ذخأف هنع لبق نإف كلذ

 . هاوعد يف قحم هنأ ملع نإ هيلع مرغ الو ى هيلع

 لاقيو فاقلا مدقتب ( إةلفقس وأ قازب وأ بارتب ناسنإ يمار ددرتسيو )
 ىل رهظيو ى ايبرع سيل و دحا و ىنعمب ايهالكو ص ريغصتلا ةغبصو اهربخأتب ةلقبفس

 فرطب ايهادحإ ىدحإ فرط لصوب نيتقلحم نيعبصإب وأ عبصإلاب هراشإلا اهنأ
 وأ ةقلع فكلا طسو ىلع اهفرط لومجم عبصإب وأ نيمبصإلانم رثكأب وأ رخآلا
 دسج يف اهب لمعلا وأ هيلإ راشملاب ءازهتسالا ةهج ىلع اهب نعطلا وأ « كلذ وحن
 ايف كلذ لك متي مل ولو “ هيف عورشلاو « كلذب دصقلا وأ « كلذك ناسنإلا

 ه هنقذ اهب عفريو ‘ ضعب نقذ تحت هعبصإ لمجي اضعب ىرت امك ةلفقس يل رهظي
 نم عبصإ ياب رخآل لجر اهلعج نإ هلفقسلاو : « ناويدلا ه لوق كلذل لدي و

 هل دقع نإ كلذك و : هلوقو خلا هسابل وأ هدسج يف هعبصإب يأ هغلبف هعباصأ

 اذه ندميفو ةسوفن يف ديتعا ام ىلع ةلقفسلا قلطتو “خلا علبت ملو ةلقيفس هدي
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 ، تغلب نإ اذهو ، دحج نإ فلحيو ، رقأ نإ لكنيو 2 ةيدعتب

 بارتلا يف رزعو ى ةلفقسلاو قازبلا يف بدألاو

 يفو « اهطسو يف ةمورشم ةبصق نودمي مهنأ وهو ى اهريغو ةنيطنسق برغملا

 'لالخنم هيف ام هلخاد نم عفديف يلخي مث دبجيف ينثني سآوقم دوع مورشملا عضوملا
 بعاللا دي يف دوعب عفدي ام هنمو «ى دغاكلا وحن نم ةقدنبك فلؤم وأ ِمَسك

 مالكب بسنأ اهوحنو ةنيطنسقو ةسوفن يف ديتعا هنأ تركذ يذلا اذهو هب

 ظفلو ى ةلفقس ةنيطنسق لهأ هيمسيو يمرلا ظفل امهركذل ءايرك ز يبأو فنصملا

 بارتلا ىلع اميف يمرلا لمحيف « ىلأوأ هيلع لمحلاف ‘ عبصإلاب اهنأ « ناويدلا »
 ( ةيدعتب ) زاجملا مومع كلذ وأ زاجملاو ةقيقحلا نيب عمج وأ بيلغت قازبلاو ٠

 اذإ ع رخآب ناسنإ لمف ام يكحي نأ لثم ةيدمتب كلذ نكي مل اذإ امع ًآزارتحا

 نأ لثمو رض كلذب هلصي ملو هنبح يف هل لثمي يذلاب ءازهتسالا ةياكحلاب دصقي مل

 نألثمو رض كلذب هلصي ءازهتسالل رصاق ربغ اهلعفب اهلعجي نمل ءاشألا هذه رسفي
 اهب لمعي وأ اهبريشي وأ ةعبصإ كرحي وأ اناسنإ فداصيف اقازب وأ ابارت يمرب

 نإ اذهو دحج نإ فلحيو ) هيلع نيب وأ ( رقأ نإ لكنيو ) كلذك هبيصتف
 ةيدعتلل ريمضلا عوجر زوجيو ى هدسج وأ ناسنإلا بوث ةلعفلا كلت ( تفلب
 ةلقيفسلاو : « ناويدلا » يفف ( بارتلا يف رزعو ةلفمسلاو قازبلا يف بدألاو )

 اذإو ى بدالا اهيفف اهنم ةدحاو لك غلبت مل اذإ ةيدمتلاب بارتلا ثحو قازبلاو

 نم عبصإ يأب رخآل لجر اهلعج نإ ةلفيقسلاو : اولاق مث « لاكنلا اهيفف تفلب
 نم كلذ ريغب وأ ءاملاب وأ قازبلاب هل قزب وأ هسابل وأ هدسج يف هفلبف هعباصأ

 وأ بارتلا هل ثح وأ ى هبايث يف وأ هدسج يف رخآلا تفلبف اهربغ وأ ناهدألا

 هنإف ةيدعتلاب هسابل وأ هدسج يف هغلبف كلذ ريغ وأ ءاملا وأ سانكلا وأ دامرلا
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 جرخي ىح هدحع ل هكلم نم عتم دبع جا رخإ د ( رأ نمو

 . .. ...... دحلا هنم

 نإ نابدؤي اهنإف رخآلا هل قزبو رخآلل امهدحأ قزب نإو ى يناعملا هذه يف لكني
 اهنإف كلذ لثم رخآلا هل درو غلبت ملو ةلقيفس هدي هل دقع نإ كلذك و ى غلبت مل
 . بارتلا هل ثح نإ كلذك و ى نابدؤي

 ل نإو ى لاكنلا ب رض تفلب اذإف ةلفقسلا لجرل لمج نمو : « رثألا » يفو
 ص لاكنلا برضي غلب نإ و “ اسمخ برضي هنإف غلبي مل اذإ قاذملا امأو اثالث غلبت

 رزمي :ليقو“نيتليبقلا نيب عمجي هنآل غلبي مل وأ غلب لاكنلا برضي هنإف رابغلا امأو
 ةديبع وبأ هجرخأ دح لوأ وهو نالف لآاي يداني يذلا رزميو ى غلبي مل اذإ

 ال نأ ةأرماو لجر ىلع رجح نإ الإ بدأ كاجلا رجح رسك نمو “ينوانجلا
 الفةبيرلا ريغ عضوم اعمتجا نإ و “لاكنلاف هيف اعمتجاف ةبيرلا عضوميف اممتجي
 عضوم يف اممتجي نأ اقفتا اعمتجا اذإ اهنأل لاكنلا ابرضي : ليقو ى ابرضي
 . ةبيرلا

 هلا ىح ق وأ ض رع وأ سفن وأ لام ق ) دمهتم دبع جارخا دارأ نمو (

 قادصإ وأ ةبه وأ عيبب ( هكلم نم ) هقوف امو بدألا نم كلذ دح همزلي ثسحب

 ءاقب عم هده نم هحارخإ دارأ وأ > رامخم ول و جارخإلا عاونأ نم كلذ ريغ وا

 ( دحلا هنم جرخي ىتح هدجي مل ) هدلب نم هجارخإ دارأ وأ هتراعإو هنهرك هكلم

 ةعيدخ كلذ نأل > هىلإ جرخي نم ملع ولو قحلا نم برورهلاك كلذ نأل سدح وأ

 هنإف ريبدتلاو هبتاكملاو قتملا الإ « هيلإ جرخي نم كلذب ربخي ال ناك نإ
 بويع يف رم اك ابيع هيف دحلا موزل ناكو ىضم هلعف نإف نهريغ امأو ، نهدجي

- ٤٩٤ - 



 ءيشلا يف هعم حلطصيل هعولط هبلاط دارأف ةيدعت يف سبح نمو

 تصني مل مهلوق ةيدعتب ناسنإ اومهتا دوهش عزن نإو ، كلذ هلف

 . . .. .. ... همهتا نإ مهيلا مكاحلا

 ص دحلا هنم جرخي ىتح هلعف ناكو ىضمي هلعفي نأ هيلع مكاحلا رجح نإو ى ديبملا
 . دبملاك ةمألاو دقعلا ددج جرخ اذإف هلجأل هرجح ام لك اذك و

 نم ( هعولط هبلاط داراف ) لام وأ سفن يف ( ةيدعت يف سبح نمو )
 هدر كاحللو ( كلذ هلف ) هيف ستبح يذلا ( ءيشلا يف هعم حلطصيل ) سبحلا
 هكرتيو هيف احلطصيف مصخلا هيلإ لخدي نأ هلو “ يدعتلاو يصاعملا نع اعدر
 : جروملا يبأل تلق : يناسارخلا مناغ وبأ لاق ى هجارخإ هل نيبتي ىتح اعدر هيف
 نأ هتلئاعو هرش فاخي ناك نإ : لاق ؟ دحلا هيلع مقأ ام دمب لجرلا سبحي له

 دعب نجسلا يف لجرلا سبح : ريزعلا دبع لاقو ؟ هسبح ليطأ سانلا يذؤي
 . ه ا ليبس يلخ هيف للا كح يفوثتسا اذإ ملظ هيلع دحلا ةماقإ

 همصخ دارأ نإ هجرخي الف لام وأ سفن ةيدمت ريغ يف سبح نم امأو
 اناسنإ اومهتا ) :هلوقو ( دوهش عزن ناو ) هلادب اذإ 1 احلا هحرم لب هجارخإ

 هسبحي مل نإف ( مهيلإ مكاحلا تصني مل) عزن لوعفم (مهلوق) دوهش تمن ( ةيدعتي
 ءالؤه همهتا امم( همهتا نإ ) هيقبي لب مهعزنل هجرخي مل سبحلا يف ناك نإ و ى هسبح
 ولو هدمب وأ هسبحي نأ لبق مهعم وأ مهدعب وأ مهلبق همهتا ءاوس هريغب وأ دوهشلا
 وأ انطلغ وأ اذك دنع هانيأر انإ انلوق يف انأطخأ : اولاق نإ الإ « مهماهتاب همهتا
 . هاقبأ سبحلا دمب اولاق نإ و ى هسبحي الف انبذك
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 هنم جرخ هيلع نيب وأ رقأ نإف هبر برض دبع باوجلا ددرتسيو

 نم فلحتسيو ى ةمهتلا هيلع فقويو ، دحج نإ فلحو . قحلا

 درتسي الو ء هدبع برض نإ ىلوملا مكح ا ذكو ى رقي مل نإ همصاخي

 هعيبب كسمتسمل هنمث ىلع الو { ةيدعتب طق وأ. ملعم ريغ بلك لتاق

 وأ رقأ نإف ) ًآءوس هل ملكت وأ ( هبر بوض دبع باوجلا ددرتسيو ) .
 يفو ( دحج نإ فلحو ) هقوف وأ بدآلا ( قحلا هنم جرخ هيلع نيب وأ )

 الإ س هبرضي الفهبرضيل مك احلا ىلإ هدبعب ىتأ اذإ ديسلا نم رمام ىلإ ةراشإ كلذ
 ناك نإ هعم رخآ دهاشب يتأي نأب برضلا بجوم نم هدبع ىلإ بسنام ىلع نايبب
 اهريغو ةلأسملا هذه ىف ( فقويو ) هقح يف ناك نإ نيدهاشبو هقح ريغ يف كلذ

 ةداهشب ىتأ نإف ةمهتلاب رمألا لوأ نم كسمتسي نأب ( ةمهتلا ) هديس ( هيلع )
 ( فلختسيو ) كلذ ىلع سبح ةمهتلا هيلع بجوي ام لاق وأ لعف هنأ ىلع دوهشلا
 . وه مصاخ ءاش نإو ( رقي مل نإ همصاخي نم ) ءاش نإ لكوي وأ رمأي وأ ديسلا
 وأةيدمتب ( هدبع بوض نإ ىلوملا كح اذكو ) ةمهتلا يف وأ كلذ ىوعد يف
 هبلع "نيب وأ "رقأ نإف “ هل هدمس درتسي هريغ وأ بدآلا بجوي الوق هبف لاق
 هسفن نع باتأ ءاش نإ و ةمهتلا هملع فقويو فلح دحج نإو « قحلا هنم جرخأ

 . ةمهتلا يف وأ ىوعدلا ق مصاخي نم

 عرضل ناك ولو ( ملعم ريغ بلك لتاق ) لتقلا ىلع باوجلا ( ددرتسي ال و )
 يأ امهدحأ ن يأ( هنم ىلع ال و ةيدعتب طق وأ ) ودب يق يودبل وأ عرز وأ
 طقلل نمث ال هنأ كلذ دافأو ( هعيبب كسمتسحمل ) طقلا وأ ملعملا ريغ بلكلا نغ

 ء حاضيإلا ه ين لاق اذك و ى لتقل ةميق الو هريغب الو عيبب ملعم ريغ بلكل الو
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 ص هتميق زواج ولو هرمأب ةيدعتب لعفام دبعلا بر ىلع كرديو

 . . . . . . ةيدعتلا قح امهنم جرخو

 كلذ ناك اذإو ‘ عرزلا وأ عرضلل هؤارشو بلكلا عيب كلذو : عويبلا باب يف

 ى مارد ةينامث يعارلا بلكك نوكت دقو ى ميوقتلاب يه امنإ لتق اذإ هتميقف

 اذك و ى هلتق نم ىلع لودملا اهموقي ةميق هل عرزلاو عرضلا بلك نإ : ليقو

 نومبرأ ملعملا ةيدو عيب وحنب ايل نث الو « انموق دنع ودبلا يف يودبلا بلك
 الو ةميق الو بالكلاب ديصلا لهأ نم لودعلا ميوقتب ةميقلا هل : ليقو ى امهرد

 نورشعو ةينامث : ليقو ى مهارد ةعبرأ طقلا ةيد : ليقو “ كلذ ريغ بلكل نث

 ؛ “لملاو ڵ امهرد نوعبرأ دصلا بلك ةيد : هللا همحر يىنايسبلا لاقو ى امهرد

 روتسلا ةيد : ضعب لاقو « ةعبرأ طقلا وهو رونسلاو « ةينامث يعارلا بلك و

 ىلع مالك مدقت وهأ هنم دمتب هتبر نم هذخأ الو هلتق زوجي الو ‘ نورشعو ةينام
 نم ةميق هل ام ءاضعأ امأو ى هميرحت ىلع مرحم عيب مرح : هلوق يف عويبلا يف كلذ
 ريصي امي هؤاضعأ و هحورج تبسح ةيد هل امف هحورجو ةيد هل وأ هريغ وأ كلذ

 لودملا اهم"وقي وأ ةميقلا نم هل ريصيام ىلإ رظنلابف ةميق هل امو ى هتيدل رظنلاب اهف
 هءاضعأو دبعلا حورج نأ ىرت الأ ى ىل رهظ اذك ى اهلك ةبادلا نوم"وقي اك

 باوجلا ددرتسيو ى هتيد ىلإ هءاضعأ و رحلا حورجو ى هتميق ىلإ اهيف روظنم
 يعارلا بلك اذك و ى عيبلا وحنب هنمث ىلع اذك و هلتق ىلع العملا بلكلا لتاق

 لمفام دبعلا بر ىلع كرديو ) !نمث نهل نأب لوقلا ىلع طقلاو عرزلاو عرضلاو
 هبرو دبعلا نم يأ ( امهنم جرخيو ) رم اك ( هتميق زواج ولو هرمأب ةيدعتب
 ولف ى هملع ناطلس هل رمآ هنأل دسلاو لعاف فلكم هنأ ديعلاف ( ةيدعتلا قح )
 نكي ال نونجملا اذك و « بدؤي نكلو ةيدعت هنم كلذ نكي مل الفط دبعلا ناك

 -  ( - 4٩٧ج ١٣ لينلا - ٣٢ (



 ناك نإ الإ الف رخأ نإف ى هداسفإ لاح يف الإ نونجلا برضي الو ى ةيدعت كلذ
 قوف برضي الو ى مهفي ناك نإ اذك تلعف كنأل : هل لاقيو ؟ برضيف عدترب
 امو هتباد اذكو ى بدأ داسفإلاب هدبع رمأف الفط دسلا ناك نإ و « بدألا

 يف رم اك هيلو وأ هيبأ ىلعف لام هل نكي مل نإو « هتباد وأ هدبع ةميق الإ هيلع
 . ملعا هللاو هتيانج
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 يعدملا ىلع ةنيبلا هيف نوكت ايف

 ىعدا اذإ فرصلا يف ريناندلا ذخأ نم وهو ى هنيمي عم هاوعد هلف نكت مل نإو

 فلحيف ى نايب الو هرانيد اذه نأ هبحاص ركنأف فيزم وأ ءيدر اهدحأ نأ

 ءيدر اذه نأ ىعداف فرصلا يف مهاردلا ذخأ نمو « هلدبيف هرانيد هنأ يعدملا

 همهرد هنأ يعدملا فلحيف نايب الو همهرد نوكي نأ هبحاص ركنأف فتيزم وأ

 لبق كلذ ىعداو هيف عجرو فرصلاب هذخأ نم دي نم كلذ جرخ نإو ى هلدبيف
 دق هنآل دري ام دمجي م ول هنأل رخآلا ىلع نيمي الو « هلوق لبقي الف هدعب وأ جورخلا

 نكي مل يعدملا فلح ولو ى هئيش كلذ نأ ملمي الو « هبحاص ريغ دي ىلإ جرخ

 ةبوبيغ الب مهترضحب عجرف دوهش ةرضحب جرخ نإ الإ هدربل هئيش هنأ نيقب ىلع
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 ضورملا نم هريغ وأ المج راعأ نمو “يل رهظ ام اذه جرحي مل هنأكف هئافخ وأ هب

 هارتشا هنأ يرقشملا نّسبف “ هكلم هنأ يرتشملا دي يف هيلع نيبف ريعتملا هعابف

 يف اتيز ىرتشا نمو لاق ام ريعملا هاطعأو فلح نايب نكي مل نإف ى اذكب

 ركنأف احلم وأ ءام كتيز يف نإ : لوقي عئابلا ىلإ عجرف هب لاغفت فورظ

 . هل عئابلا هلدبيف يرتشملا فلح نايب الو ةتيز هنأ عئابلا

 هتيرتشا : لاقف ى هتعفش دحأل ام ىرتشا امو نزوب وأ لاكي ام لك اذك و
 ةعفشلا كرت ءااش نإو « لاق ام عيفشلا هاطعأ و فلح نايب نكي ملو ى اذكب

 نمو ص نهارلا فلحي نايب الو ركنأو “ كنهر اذه : نهترملا لاق نإ اذك و

 ترذب:لاقف هرذب هيطعيو اهدصح نأ اهبحاص دارأ و نذإ الب هريغ ضرأ ثرح

 لعجو اثرح نم اذك و « ركذ ام ذخأو ثراحلا فلح اهبحاص ركنأو اذك اهيف

 ترذب : لاقف الثم رذبلا فصن رخآلا هل درب نأ ىلع هدنع نم عرزلا اهدحأ

 لامع ىلع قفنأ نمو ركذ ام ذخأ و رذبلا بحاص فلح نايب الو رخآلا ركنأو

 فلحي هنإف نايب الو هبحاص ركنأو اذك تقفنأ : لاقف هنذإب هلام وأ دحأ

 اذك و ث ةقفنلا يف لثملا ىلإ هيف درب هنإف داتعملا فلاخ ام الإ هبحاص همطعبو

 وحن وأ هراسعإ وأ هعانتمال وأ رخآلا ةبومغل هلام نم قفنأ اذإ ءاكرشلا دحأ

 ركنأو اذكب ىرتشا هنأ ىعداف نث يف تيقوت الب ءارش ىلع لتك و نمو « كلذ

 نايب الو كئيش اذم : لاق اذإ عناص لكو « هل مكحو يرتشملا فلح رخآلا

 اذك تقفنأ : لاق اذإ ةفيلخلا اذكو ى ةرجألا هاطعأو هبحاص هذخأو فلح

 غولبلاو مودقلاو وحصلا دعب لفطلا وأ بئاغلا وأ نونجلا ركنأو ناببالو

 . كلذ يف نيمأ هنأ لئاسملا هذه يف ةلعلاو ى فلحم
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 اهبحاصل ةلاسرلا تعفد دق :لاق نإ لئاسرلا ىلع انيمأ مكاحلا هلعج نمو

 قافنإلاب هورمأو امارح وأ ةلاض هدي يف نوملسملا لعج نم اذك و “ فلحي

 ص هيلع فلح ام هوظعيو فلحي نايب هل نكي ملو « اذك تقفنأ : لاقف « هيلع
: 

 . ملعا هللا و
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 باب

 مسرت نأ نكميو ةزايحلا "حصت

 باب

 ةزايحلا يف

 ثككملا . همداقتب قحلا لطبي الف هللا دنع امأو كحلا يف ( ةزايحلا حصت )
 هيف يدوعقب يل وه : لوقي نأ اهب ظفللا و ى كلمتو ذخأ ةصوصخم ةدم لصألا ف

 فرعت نأ يأ ( مسرت نأ نكميو ) ةرهش كلذب ةداہشلاو همسر اك نينس ثالث
 ناسنإلا :وحن ةمزاللا ةلماشلا ةصاخلاو بيرقلا سنجلاب ءيشلا فيرعت ماتلا مس رلا و

 مسرلاو“ ةقيقحلا ىلع ةلادلا ةقيقحلا راثأنم ةصاخلا نأل امسر يمس “كحاض ناويح
 بيرقلا سنجلا هيف عضو هنأ ثيح نم ماتلا دحلا ةهباشمل امات يمسو ، رثالا ةغل

 : وحن ةلماشلا ةمزاللا صاخلاب ءيشلا فيرعت صقانلا مسرلاو ‘ صتخم رمأب دقو

 يمس كحاض مسج ناسنإلا : وحن ديعبلا سنجلا عم اهب وأ كحاض ناسنإلا
 صقان مسر فنصملا هركذ امو ى هيف ماتلا مسرلا ءازجأ عيمج ركذ مدعل اصقان
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 { ةرهشلا اذكو ى هيف هل ةضراعم الب ةدم هيف فرصتلاب لصأ ءاعداب

 . . .. . . دحأ ,ديب لصألا فرعأ نإف

 ءاعدإ لمشي ءاعدإلا نأل دمب سنج ( لصأ ءاعدإب ) هلوق نم لصأ ءاعءداف
 كلمت : لاقي نأ بيرقلاو ث كلمتلا مدع ءاعداو ‘هربغل كلمتلا وأ هسفنل كلمتلا

 اذه يف مهفرع يف ةزايح ىمسي ال هل كلمتلا نإف ع ضرملا لصألاب جرخو لصأ

 ؛ةرهشلا ىنعمب ةزايحلا يف نينس ثالث يهو ةصوصخم ( ةدم هيف فرصتلاب ) ماقملا
 كلت يف هنوك لاح ( هيف هل ةضراعم الب ) ثيدحلا ين ةدراولا ةزايحلا يف رشعو

 ائيش كلمت نم نإف ى كلملا ءاعدا صاوخ نم هيف فرصتلا نأ ىفخي الو ى ةدملا

 ةدملا يف فرصتلاب وأ ى ةدملا نود “ فرصت الب هاعدا اذإ ام جرخو هيف فرصت

 ءاعدإلا نإب مسرلا كلذ يف هجتيو « اهمامت لبق اهيف هل دحأ ةضراعم عم نكل

 كاهسفنأل ةزايحلا مزاول نم كلملا ءاعداب ظفلتملا نإف ، ظفلت ريغ ةزايحلاو ، ظفلت

 اذهل زئاح انأ : ناسنإلا لوقل فيرعت وهف يظفللا اهانعمب اهفرع هنأب باجيو

 لاتشا وه ةزايحلا سفنف الإو « موسرلا نم وهو مزاللاب فيرمت هناب وأ ‘ لصالا

 . هكلم ىلع كلاملا لاتشاك ى يكح وأ اسح رخآ ىلع مسجلا

 سانلا لوقي نأب ركذ امم اهمسر نكمي ماقملا اذه لثم يف ( ةرهشلا اذكو )
 ةرهشلاو “هل اضراعم رن ملو نينس ثالث ثكم نالفل لصألا اذه نإ : كلمتملا ال
 ضرامم الب ةدملا كلت لصالا يف فرصتلاو ةغللا يف هريغ وأ ناسللاب ءيشلا راهظإ

 قطني نأب ناسللاب ةرهشلا دارملاو ‘ طني مل وأ هب قطن “ كلمتلل زاهظإ
 إلا ةقيقح نوكي ال وهو ءاعدإلا اهفيرعت يف ذخأ هنآل هفرصت ةنوعم عم زئاحلا

 ةريصق وأ ةليوط ةدم ( دحأ ديب لصألا فرع نإف ) ربخلا ىنعمب ةرهشلاف ناسللاب
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 عنميو يطعيو دصحو ثرح ةيل اوتم نينس ثالث هدعب رخا ديب 3

 هل دهش لهف ‘ اهدعب هف هضص راع م ‘ رغي ل رض اح هبح اصو

 روهشلاب

 لاوتي مل ولو زيحأ و « رثكأف ( ةيلاوتم نينس ثالث هدعب رخآ ديب ) فرع ( مث )

 نينس ةزايح يف كلا ءاش نإ يتأي ام ىلع طقف نينسلا نم رمع ام بسحيو كلذ

 ؤ بطحلا عزنيو “ ينبيو نكسيو ينجو عطقيو ركذيو ( دصحيو ثرحي )
 اوتسيو ى ءاملا وأ ةخبسلا نفدب سرفغللو ثرحلل اهحلصيو “ افملا عطقيو

 هناومحل اهلعجيو اتصخ اهيف ىنبيو ابرز وأ اطئاح راداو ١)لصملا رفحيو ى كلذل

 ص ةعنصلا ةلآ اهبف بصنيو ى اقيرطو هيقاس و ث هراثل ًارشنمو ردنأ اهيف لعجيو
 خلا انادف نانثا ىعدا نإ باب : هلوق رخاوأ يف رم اك كلذ ضعب لعفي وأ

 اضيأ لعف رخآلا فيرخلا ءاج اذإو “ طقف فيرخلا يف كلذ لعفي نأ يفكيو
 . لوصفلا رئاس اذك و ثلاثلا فيرخلا اذك و

 وأ كلذ لعف ءاوس ؛هل اكلم هيعديو كلذ ضعب لعفي وأ (عنميو يطعيو)

 هبحاصو ) ‘كلذ ريغب وأ هميدخ وأ هريجأ وأ هنبا وأ هدبع وأ هسفنب هضعب

 ربخلا لصي ثيحب لايمألا جراخ ولو ةزوحلا يف وأ : ليقو ىلايمألا يف ( رضاح
 ص يل وه : لاق نأب “ نينسلا ثالثلا دمب يأ “( اهدعب هيف هضراع مث س رتيغي مل )

 نينس ثالث هديب لصألا اوفرع نيذلا دوهشلا لوقي نأب (روهشملاب هل دهشي لهف )
 لوقي امناو ؛ رماع خيشلا لاق امك نالفل الثم نادفلا اذه اندنع رهش : رثكأ وأ

 نالفو ينالفلا نالف نب نالف نأ اندنع رهش : روهشملا اوغلبي نأ ودارأ اذإ ءانمألا

 ينالفلا نالف نب نالف اهيبأ ثاريم نم لصألا نم ايل ناك امةايسق ينالفلا نالف نا

 )٠١( لصألا يف اذك .
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 . . ةزايحلاك نالوق ‘ هريغل فرع هنأل ؟ال وأ .

 مهتفرممك كلذل مهت دهاشم تناكف ، كلذك اوفرع مهنأل كلذب اودهش امنإو
 ناك نيح نم يناثلل هناب مهتفرعمك وأ « هل اكلام هديب ناك نمع لصألا لاقتناب
 هنأل ) ؟ روهشملا هل دهشي ( ال وأ ) اهوحن وأ ةنامأ لوألا ديب ناك هنأو ى لوألل

 هديب نم ىلإ هكلم جورخ حصي ىتح هريغل هب مكحي هريغل كلم وهف ( هريغل فرع
 يناثلاو سالفسراو دمع خبشلا هنع هاور يئاطسرفلا يحي يبآل لوألا ( نالوق )

 ؛نينس رشعب ثيدحلا يف ةدراولا ( ةزايحلاك ) نيممجأ هللا مهمحر خياشملا نم هريغل

 . نالوق ؟ ال وأ ةدملا كلت لصألا يف هوفرع اذإ ةزايحلاب هل نودهشي له

 نم ةزوحلا نود اهف اهبحاص ناك نإ : لوقي نم مهنمو : « ناويدلا ه يفو

 تمت ىتح رجح الو ى عنم ملعي ملو هضرأ يف هلوخدب ملعيو ربخلا هيلإ لصي ثيح
 امنإو “ مهحالطصا يف دحاو ءيش روهشملاو ةزامحلا و ى ةزايحلا هتلع تزاج ةدملا

 نينس رشعي ثيدحلا يف ةدراولا ةزا محلا ريغ يق ةزايحلا هذهو “ ظفللاب افلتخا

 لبقت ال نينس رشع ةزايح نأ قرفلاو هاهتدم يف لاوقأ عم بابلا رخاوأ يف ةيتآلا

 نأل تفلكتلا كلذ تفلكت امنإ و ى اهعم لبقت نينسلا ثالث ةزايحو ى ةنيب اهعم
 رثكأ لعجو « ماكحألا ضعب يف امهانرقو ةرهشلاو ةزايحلل اب"وَب لصأك فنصملا

 ةدراولا نينس رشع ةزايح ةزايحلاب ديرب نأ لمتحيو ى ةرهشلا يف بابلا لئاسم
 دعب لصألا بحاص لوق اذهل لديو “ اهاركذ املك اهيلع لمحتف ثيدحلا ىف
 اذهو : هصن ام لاوقألا نم امهريغو نيرشعو اذه دعب نينس رشع ركذ
 فالتخالا نم يف ام انركذ دقف فرع نإو ى ةرم لوأ هربغل لصألا فرعي م اذإ

 فرع اذإ ةرهشلا يف هريغو دمحم يبأ فالخ ركذ دعب بابلا لئوأ هلوق ىلإ اريشم

 مامت لبق ةضراعملا ىعدا نمو ،ةزايحلا يف مهفالتخا اذك و : هصن ام هريغل لصألا
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 دحأل فرعن مل نإو ص هريغ وأ الوأ هل فرع نم هضراع ءاوس

 اودهش ثالثلا دعب تام نإو . اقافتا روهشملاب هل دهش ةدملا فثكم

 روهشلاب هل دهشف هل ضروعف اثالث هيف فرع نم ثرإلاب هثراول

 . . .... عطاق نايبب الإ هنم حازي الو هيف دعق

 وأ روهشملا يف كلذ ناك ءاوس ع ناببب الإ هؤاعدا هنع لبقي مل ةدملا

 ( هضراع ) لصألل ةزايحلا يف وأ ةرهشلا يف ةدملا تضم اذإ ( ءاوس ) ةزابحلا يف .

 نإو ( هريغ وأ ) نيونتلابو واولا ديدشتب ( الوأ هل فرع نم ) هضعب يف وأ هيف
 روهشملاب الو ةزايحلا تبثي مل ةدملا مامت لقت هضعب يف وأ هبف هريغ وأ وه هضراع

 روهشملاب هل دهش ) نينس ثالث ( ةدملا ) هيف ( ثكمف دحأل فرعي م ناو )
 فرعايف ةزايحلا له فالخلا مدقتو ص نيلوقلا باحصأ نم ( اقافتا
 ؟ طقف دحأل فرع ايف وأ ؟ طقف دحأل فرمي مل ايف وأ ؟ فرعي مل امو دحال
 نمل الإ ءيشب دحأل ةداهشلا زيجي ال ءاماعلا ضعب نإ و ؛ لاوقا ؟ هب ذوخأملا وهو

 ةزايحلا ىلع مالك م دقتو ى ةبه وأ ءارش نم وأ ثرإ نم هل راص هجو يأب فرع

 . خلا انادف نانثا ىعدا نإ باب : هلوق رخاوأ يف

 هثراول اودهش )ضرا ممالب ( ثالثلا ) نينسلا ثكم ( دعب تام نإو )
 اذهل ثاريم لصألا اذه نإ : دوهشلا لوقب هيف هضراعي نم هنع عفديف ( ثرإلاب
 ( هيف فرع نم ) ةزايحلاب ثروملل تبث هنأ اوركذي نأ مهمزلي الو ى نالفل وأ

 ةزايحلاب وأ (روهشملاب هل دهشف) هبف (هل ضروعف) هريغل فرعي ملو (اثدلث ) نينس

 هنم هبصغ هنأ وأ « نالفل كلم هنأ ( عطاق نايبب الإ هنم حازي الو “ هيف دعق (

 مث هريغل ناك هنأ فرع وأ “ ثالث هيف فرع وأ كلذ وحن وأ هنم نهر وأ
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 ناب اذإ هاعدا نإ نيمي هيلع كردت الو ى ةمهت هيف هيلع لبقبأ الو

 هنأ هيلع ىعدا نإ الإ نييو ةيدعتلا ىلع ةمهتب كسمتسا يعدملا

 كلذ وحن وأ هل هبهو وأ هعاب

 هياع لبقي الو ) كلذ وح وأ نهر وأ هنم هبصغ هنأ نايبب ءاج

 كلذ وحن وأ نهر هدنع ناك وأ هبصغ هنأب دوهشلا وأ ك احلا همهتي نأب ( ةمهت هيف

 كردت الو ) ةمهتلا كلت يف هيلع سبحي الف ى ماهتإلا اذه ىضتقم ىلع يرجي الف

 (هاعدا نإ ) نيمي الو سبح هماهتا ىلع بترتي ال هنأ لصاحلاف . ةمهتلاىلع (نيمي هيلع
 ناب اذإ ) سبحلا اذك و نيميلاو ةمهتلا نم ركذ ام ضراعملا مصخلا ىعدا نإ يأ

 كسمتسا ) روهشملاب دعاقلا دازملا سيلو روهشملاب دعق نمل ضراعملا ( يعدملا نأ

 ولو ى ىدعت هنأ ىلع دوهشلا اهب دهشي ةمهت هيف يل : لاق نأب ( ةيدعتلا ىلع ةمهتب
 اهمساب ةيدعتلا ركذي وأ“ةيدعتلا ىلع مكاحلا ةمهت ال هرارقإ عمسأ انأ وهب "رقا ام رهظا

 هملع دهشي نم ىل : لوقي نأ لثم ةنايخ ىلع همهتي وأ ى ةقرسلاو بصغلاك صاخلا

 نأ هومهتي نأ لثم ةنايخلا ىلع هتمهت ترهظل تممس امب "رقأ ول وأ ةنايخلاب ةمهتلا
 . نهر هنإ : لاقف ناخف ، هوحن وأ « نهر هدنع لصألا

 الإ ) ةمهتب ىلع فطعلاو ى هك ردي ال كلذ لك ةمهتلا ىلع سبح وأ ( نيمو )
 يأ ( هل هبهو وأ ) هبف دصق يذلا هعاب يأ ( هعاب هنأ هيلع ىعدا فا

 نإ لاق وأ ى هيلإ كلملا جورخ عاونأ نم ( كلذ وحن وأ ) يعدملا وهو ضرامملل
 وأ حسفنا وأ ، نمثلا ينطمي ملو اعيب هل هتعب هيف دوعقلا يعدي يذلا لصألا اذه

 ملو دحج نإ ذئنيحف « كلذ وح وأ هل هتنهر وأ ينبثي ملو باوث ةبه هل هتبهو

 لمح زوجيو ى ةمهت درجم كلذ سيلو ى امزج ىوعد ىعدا هنأل هفلح هبلع نسب
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 اهارتشا اضرأ رمع نمو ض ةدم تلاط ولو ءاكرش نيب ةزايح الو

 عطقب اهيرتشم فلح الإو اهذخأ نيب نإف اهنم ةيمست علدم ىتأف
 دنع نيعم ناكم دحأل فرع نانج ءارش ىعدا نمو « ملعب ال

 ءانمألا ربخب هاتأف مكاح

 كسمتسا هنأ نيبت اذإ يأ « روهشملاب كسمتسملا دعاقلا ىلع لصألا مالك يف يعدملا

 الو « دوعقلا ةزايح ( ءاكرش نيب ةزايح الو ) ةمهت الو هيلع نيمي الف روهشملا
 ةنس ةيام تضم ولو ( ةدم تلاط ولو ) لاوقألا نم اهريغو نينس رشع ةزايح

 خألا توم وأ اهتوب تخألا نع ةزايحلا نم ىلاعتو كرابت هللا ءاش نإ يتأي ام الإ

 عاشملا يف الو ى هيتلا لئاسملا نم كلذ وحنو ى اهجوزت دعب نينس ثالث يضم دمب
 . ةيام : ليقو ى نونامث : ليقو “ نوسمخ : ليقو “ نوعبرأ مهو ةماعلل اهف الو

 ء الوأ مهعم كرتشي ل اذإ ءاكرشلا ضعب نع لجرلا زوحي : « ناويدلا ه يفو

 سبحي ام رئاسك هبحاص نيعتي ال امف الو ى نيكاسملل وأ دجسملل وأ رجألل امف الو

 اهريغ وأ (اضرأ ) رمعي مل وأ ( رمع نمو ) اذك عضوم وأ اذك ةفص لهأل
 اهنم ) عدم لوعفم ( ةيمست عّدم ىتاف ) هجوب هكلم تلخد وأ ( اهارتشا )
 ال ) يل اهنأو اهيف كل ىح ال هنأ ( عطقب احرتشم فلح الإو اهذخا نتيب نإف
 ال ذإ ؛ ملعلاب فلحي هنأ حضاولاو آقح اهيف كل نأ ملعأ ال هللاو : لوقي ال ( ملعب

 . رتاجمت ةداهش لاقي نع الضف ادهاش سيل هنأل كلذ غاس نكل و « هل قبقحت

 ةزوحلاو لا_۔مألا نع بئاغ ( دحأل فرع نانج ءارش ىعدا نمو )

 قلعتم ( ماح دنع ) نانجلا ريغ وأ ى ام هجوب هكلم لوخد وأ ( نيعم ناكمب )
 اذكب وأ اذك تقو اولوقي مل ولو“هارتشاهنإ : اولاق نأب(ءانمألا ربخي هاتأف ) ىعداب

- ٥٠٨ _ 



 هيعدم هلخدي مل كلذل اركنم دعب هبر ىتأ نإف ء هيف هدعقأ كلذ ىلع

 وأ هثرومل ام هل لهف هعيب هثراو ركنأو هتبيغب تام نإف « نايبب الإ

 ؟ كل ذب هف همع زم دعقي ٠ ٠ ٠ . ٠ ٠ ٠ ٠

 جاجتحالا ىلإ الو ى هكلم جرخ نم روضح ىلإ جاتحي الو ( هيف هدعقأ كلذ ىلع )
 كلذ سدلو « دارأ نإ هدمب ناك نم وأ 2 هبلع لوألا ريجأ ه_ذع عفريف هملع

 يذلا قحلا ليطعت نع اجورخ ءانمالا ربخب لمع درج نكلو ى بئاغ ىلع اكح
 نإ نكل ص ةفصب وأ اتاتب ءيشلا كلذب ءانمألا ربخأ نإ كلذو هب اوربخأ

 قفو ىلع هودجيف تاتبلاب هوفرعيل هءانمأ كاجلا لسرأ فصولاب هب ا ورهخأ

 وأ هبئات وأ ( هبر ىتأ نإف ) عطق ىلع هدامقإ نوكيل نيدبلا ءانمألا فصو
 ال ءانمألا ةداهشب الإ يأ ( نايبب الإ هيعدم هلخدي من كلذل اركنم دعب ) هباتك

 هلو هنم جرخ ةداهشلا نكت مل نإف « مهريغ ربخ الو « نيلوألا ءانمآلا ربخ يزجي

 الوأ دوهشلا دهش ولف ى اذك هجوب هيلإ هجرخي مل وأ هل هعبي مل هنأ هبحاص ىلع نيمي
 مهبذك ناب نإ الإ اركنم هبحاص ءاج ولو « هب مك احلا هل كل 4 اربخ ال ةداهش

 يذلاو ص هتجح بئاغلل مكاحلا ينثتسي هلك كلذ يفو « ءيشب مهتداهش نالطب وأ

 ةثالث نود ايف هبرقل ربخلا هلصي ثيحي ناك نإ بئاغلا ىلع مك احلا جتحي هنأ يدنع

 هيف عضوم مكاح ىلإ مصخلا ةجح لسرأ وأ ‘ روضحلاب هبلاط ركنأ نإف ع مايأ
 تام نإف ) نايب وأ ربخب . هيعدم هعسبف لخدأ باوجلا نم ىبأ نإو “ بئاغلا

 هل لهف ) هجوب هجورخ وأ ( هعيب ) ابئاغ وأ ارضاح ( هثراو ركنأو هتبيغب
 حيحصلا وهو ؟ نايبب الإ ءارشب هبعدم هبف لخدي الف هبئان هنآل ( هثرومل ام
 ( كلذب هيف هيعدم دعقي وأ ) ثراولل وهف هبحاص ةببغب رمألا فعضل يدنع

 ۔ _ ٩ ٥٠



 دنع عيبلا ركنأف بئاغلا مدقف ءارشلا يعدم تام نإو ‘ نالوق

 ضروع مث دوهش رضحمب نانج هل مكح" نمو « هيف هل دعقي مل ثراولا
 ضروع مث رخآ فلختساف مك احلا تام نإو ، هضراعم هنع عفد هيف

 . ربحلا هبزحو « هب هل مكحيف كحلا نح لوألا دنع دهش هف

 ربخم مكاحلا كح عم راكنإلا ربخ هنم دراو ريغ هبحاص تومب ') هتوقل ربخلا
 . ( نالوق ) ؟ ءانمألا

 ءانمألا ربخب هيف دمق دقو هجوب هكلم لوخد وأ ( ءاوشلا يعدم تام ناو )
 هحوب كلملا جورخ وأ ) عيبلا ركنأف ( هباتك وأ همئان وأ ) بئاغلا مدقف (

 كاجلا مهب كح نيذلا ءانمألا ربخب ثراولا ( هيف هل دعقي مل ثراولا دنع )

 هثراول وهف تامو ءانمألا ةداهشب مك احلا هل كح نإو “ هبحاصل وه لب مهثرومل

 ةهج نم هريغ وأ ( نانجب ) اقلطم وأ دومقلاب ( هل كح نمو ) هبحاص ركنأ ولو
 ضروع ) مكاحلا كل اودهش ( مث دوهش رضحمب ) رضاح وا بئاغ ىلع ةداهشلا
 ءالؤه ةداهشل ) هضراعم هنع عفد ( هريغ وأ هل روهشملا هسحاص هضراع ) هيف

 وه هل ضراعملا ناك وأ ، ربخب لوألل كح دقو دوهشب ىتأ نإ الإ « دوهشلا
 . ربخلاب لوألل كح دقو هب فورعملا هبحاص

 هيف ضروع مث رخآ فلختساف ) هجوب لاز وأ نجوأ ( مكاحلا تام نإو )
 كح دنع رضح نم يأ ( كحلا نيح لوألا ) ك احلا ( دنع دهش نم هدنع دهش

 ( ربخلا ) يناثلا اذه يزجي نم يأ ( هيزجيو ) يناثلا اذه ( هب هل مكحيف ) لوالا
 هب كح امب يناثلا مكحي الف ثدحل لوآلا لاز نإ : ليقو « هب هل كح دق لوألا نأب

 . هدنع مهتداهش دوهشلا دعي لب

 )١( باوصلا وهو هتوفي اهلعلو - لصألا يف اذك .
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 روهشملاب هل دهش هيف ضروعف مايأ ةثالث دحأ ديب ناويح فرع نإو

 ةدم لهو ةثالثلا دعب هدنع لسانت نإ جاتنلاب و > ثررإلاب هثراولو

 . ٠ .... ...... .... .نينس رشع ةزايحلا

 ) مايأ ةثالث دحأ ديب ) ضورملا نم هريغ وأ ( ناويح فرع نإو )

 اذه ناب يأ ( ثرإلاب هثراولو روهشملاب هل دهش هيف ضروعف ) هب رهظي
 نايبي ضراعملا ىتأ رو 0 نالف هثروم نم اذهل ثاريم الثم ناويحلا

 ملو ةثالثلا مامت لبق وأ ( ةثالثلا دعب هدنع لسانت نإ ) ةلغلاو ( جاتنلابو )
 وشع ) وأ نينس عبس لوصألا يف ( ةزايحلا ةدم لهو ) ‘ امامت لبق ضراعي
 يف هب لومعملا وهو ى قارعلا لهأو زاجحلا لهأ لاق هبو حيحصلا وهو ( نينس
 لاق هبو ى نيميلا هيلع ليقو ى اهرمع يذلا ىلع نيمي الو « ةتس يبأ نامز يف ةبرج

 حيحصلاو ‘ فلح ةلاطتسالاو بصقلاب زئاحلا فرع نإ : ليقو « دشر نا

 رضاح مصخلاو نينس رشع اهرمعو اضرأ زاح نم » : قيلع هلوقل كلذو « لوألا

 يف تناك اهنأ ةجح ينمي « )١' « اهيف مصخلل ةجح ىلبقت الف ركني الو رّيغي ال
 ةجح امأو ى كلذ وح وأ اهارتشا وأ اهثرو اهنأ وأ “ لجرلا كلذ لبق هدي
 نإ لبقتف ى كلذ وحن وأ بصغ وأ ةيراعب نآلا هديب يذلا اذه دنع تناك اهنأ

 دهشأ وأ هملع رجح وأ هجرخأف ةدملا مامت لبق ماق نإ اذك و٤كلذب ةنتب تءاج

 وأ كلذ ريغ وأ يدعتلاب وأ كاسمإلا 7 نهرلاب كدنع يه : لاق وأ هبلع
 دعب ثكم ام اهيف ثكم ولو ع ةزايحلاب هل تبثي الف كلذ نم ءيشب لخادلا "رقأ

 : يمصاعلا لاق « « ناويدلا ه يف كلذ ضعب ركذ اك كلذ

 )١( يذمرتلا هاور .

٥١١ 

 



 نوثالث وأ نورشعو ةسمخ وأ نورشع وا ةرشع سمخ و (

 اربتعي نلف هبهاضي امو اركلاي زوح تيث اذإ الإ

 ىعد اام نُسبتىلف مث اق نم اع رتت هلوصح يعدي و ]

 هلمعم هنم ءارشلا ىعدا نإ هل نبمىلاو مئاقلا فلحو

 عجري مث يعدملا بيغيف “ ثالث دوقعك “ لصفنا مأ رشعلا لصتا ءاوس و

 عيبرلا وبأ هاور اهف ةنيدملا لهأ لوق وهو “ةنس (ةرمشع سمخ وأ) امبس رضحيو
 ىحم يبأ نع هدج نع هيبأ نع “ سالفسرا و دمحم يبأ نع نوراه نب نابلس

 نينس رشع مهنع « ةنودملا ه يف يورو ى يملالجلا نوراه يبأ نع يئاطسرفلا

 : مصاع نبا لاق « روهشملا وهو

 قحتسا كلمتلاف نينس رشع قحي الصأ زحي نإ ينجلاو

 هف ماصخ نع روضحل ١ عم همعدم ةحح تمحطقنا و

 نينس رشع : هلوق :هحراش لاق “يدعتلاو بصغلا نع “ىحس : هلوقب زرتحاو

 ثيدحلا يف رشعلا لمج هنأك : تلق . ها ناثلاو عستلاك اهبراق ام وأ ينعي
 ص ىوعدلا هب عطقنت الف ‘ كلذ نم "لقأ وه امع زرتحاو : لاق ى اديق ال اليثم
 : يمصاعلا لاق

 مئاقلا عاطقنا يف ناثلا وأ مساقلا نبال رشعلاك مستلاو

 ةنس ( نوثالث وأ ) “ ةنس ( نورشعو ةسمخ وأ ) “ ةنس ( نورشع وأ )

- ٢ ١ ٥ 



 ؟ ںوسمخ وأ اضيأ اهتدايز عم وأ ص نوعبرأ وأ ةسمخ ةدايز عم وأ

 > ةدبع يبأ لوق وهو > نورشع هب ذوخأملاو > لاوقأ

 ( نوعبرأ وأ ) ، نيثالثو ةنمخ كلذ نوكيف ( ةسمخ ةدايز عم وأ ) ط طقف
 كلذ نوكيف ى ( اضيا ) ةسخلا .ايز يأ « ( اهتدايز عم وأ ) “ طقف ةنس

 لوق وهو “ نورشع هب ذوخاملاو ، لاوقأ ‘ نوسمخ وأ ) نيمبرأو ةسمخ
 ى حيحصلا هنوكل ال ةطوحلل نيرشعلاب ضعبو ةديبع وبأ ذخأ امنإ “ ( ةديبع يبأ

 ص انموق دنعو اندنع تباث وهو « ثيدحلا يف "رم اك نينس رشع حيحصلا نأل

 ص مزج ال ناسحتسا نيرشعلاب هذخأف - هللا همحر ةديبع وبأ هتاور نمو

 لاوقألا كلت ضعب ركذ دعب « ناويدلا » يف اودازو ديز نب رباج كلذ يف اوعبتو

 ى تاهبشلا الو كوكشلا هليزت ال ميدق قحلا نأل ى ةزايح ال هنإ : مهضعب لوق
 : ليق هنأ هيف اوركذو ى هفلبي مل وأ لئاقلا اذه دنع ثيدحلا "حصي مل هنأك
 : لقو ڵ دحأل فرمي مل ابف :ليقو “فرمعي مل وأ دحأل فرع ايف نوكت ةزايحلا

 . ھا هب ذوخأملا وهو ى دحأل فرع ايف

 لبقي الف ى دحال هلصأ فرعي مل ابف نيرشعلا راتخا ةديبع ابأ نأ لمتحيو

 هاور يذلا ثيدحلل دحأل فرع ايف ةرشعلاب مزجو ى نيرشعلا دمب هيف ةجح
 ركذو : هصن ام « ناويدلا » لوق كلذل لديو ‘ دحأل هلصأ فرع ايف هل رفم
 «)١' هل يهف نينس رشع اهرَعو اضرأ زاح نمم ه : لاق هنأ رقللع هللا لوسر نع
 ناريفلاو ناينبلاو راجشألا نم اهب لصتا امو ضرآلا يف ةزايحلا نوكت امنإ و

 هلصأ فرع ايف نوكت امنإو « ىرجملا اذه ىرج امو ى راهنألاو نويملاو رايبآلاو

 )١( هركذ مدقت ..

 ٥١٣ _ ) ج ١٣ - ۔-لينلا ٣٣ (

  



 الف دحأل لصأ فرعي مل ام امأو ى كلملا لوخد يناعم نم ىنعمب سانلا نم دحأل
 ملو نينس ثالث لجرلا هيف دمق اذإ دوعقلا هيف نوكي امنإو « ةزايحلا هيف زوحت

 دحأل هلصأ فرمي مل ايف ثكم نإ امأو ى هريغل هيف دعقأ راص دحأ هضرامي

 ص ةنس نيرشع اهيف ثكم هنأ دوهشلا هل دهشي امنإف دحأ هضراعي ملو ةنس نيرشع
 هيف زوجت : دحأل هلصأ فرمي مل ايف لوقي نم مهنمو ى ةزايحلا اوركذي الو
 عنميو اهكسمي و اهرمعيف هريغ ضرأ يف لخدي نأ دحأل زوجي الو :اولاق ءةزايحلا

 ثيراوملا اهيف تبثيو اهبابرآل ثيراوملا اهنم بهذيف مهنذإ ريغب اهباحصأ اهنم
 يف اهثإ لمحيو ع الالح هدعب اهكرتيو ى ةمايقلا موي كلذب بساحيف اهبابرأ ريغل
 هقوط ضرألا نم اربش قرس نم » : لاق هنأ قلع هللا لوسر نع ركذو « هقنع
 امنإ ةزايحلاو ى )١' « رانلا يف هب ىمري مث ةمايقلا موي نيضرأ عبس ىلإ هقنع يف هلا

 هنيب ايبف كلملا هل نكي مل نمل كلملا تبثي الو “ سانلا نيب رهاظلا مكحلاب يه ..

 سانلا هبارتساف ةزايحلا ىعدا نمو “ كلملا هل ناك نم كلم جرخي الو ى هللا نيبو

 ةزامحلاب هل نودهشي امنإو ط ةزامحلاب هل اودهشي الف « هل "لحي ال اك اهيف لخد هنأ
 مدنع كلذ "حصي مل نكلو ى هزاح نم هلخد لصألا كلذ نأ مهدنع رهتشا اذإ

 وأ ةنامأ هلصأ ناك ايف ةزامحلا زوجت الو « لصألا هل ناك نمم رارقإب الو ةنبب

 ةزايحامأو ى زوجت : ليقو ى ةيمستلا ةزابح زوجت الو ى ةيدعت هلصأ ناك ام

 نانثإ زوجيو « ةزئاجف رادلا يف وأ نانجلا يف مولعم ضعب وأ رادلا نم تيبلا

 نع دحاولا زوجيو ى رثكأ وأ نينثا وأ دحاو لجر نع رثكأ وأ ةثالث وأ

 . ھ ا ةعاجلا

 ٠ يقهيبلاو دراد وبأ .اور ) ( ١

 س ٤ ٥١ .مه

 



 لبقت ةنّيبلا نأ اهوحنو نينس رشع ةزايحو نينسلا ثالثلا ةزايح نيب قرفلاو

 نب رابجلا دابع نع دابع نيا ركذ « ةنودملا ه يفو ث ةيناثلا دعب ال ىلوآلا دعب

 زاح نم » : لاق هنأ لل يبنلا ىلإ ثيدحلا عفر بيسملا نبا نع ةعيبر نع ورمع
 : دابع نبا لاق « )١' « هل وهف ادعاصف ةنس نيرشع وأ نينس رثع هرّعو ائيش

 نع ملسأ نب ديز نع بلطملا دبع نب زيزعلا دبع هلثم ينثدحو : رابجلا دبع لاق
 لصألا ءيشلاب ىنعو « هل وهف نينس رشع اثيش زاح نم» : ظفلب نكل يللع يبلا
 . هريغ ةياور يف اك

 :كلام بحاص مساقلا نبا لاقو « اهوحنو رادلا يف ءانبلاو مدملا طرتشت الو
 الإ ةزايح ال هنأ ىلإ ةراشإلا دارأ هنأك : تلق ى ءانبلاو مدملا عم الإ ةزايح ال

 ىشخي ام مدهب زوجي ال : ةيكلاملا ضعب لاق « زوحلا لصألا يف ريثكلا لمعلاب
 : دابع نبا لاق ى هب يرتكملا رمأي رادلا "بر نأل ى ريسلا حالصإب الو « هطوقس
 دي يف هلامو ارضاح لجرلا ناك اذإ : لاق هنأ ةعيبر نع رابجلا دبع ينثدحو
 وهو هديب وه يذلل لاملا ناك لاحلا كلذ ىلع وهو نينس ربشع, هيلع تضمو هريغ
 وأ هنكسأ وأ هل ءاركأ هنأ ةنّيبلاب رخآلا يتأي نأ الإ نينس رشع هتزايح هل

 دنع هتحح ايحأف نينس رشع رضح نإ : دابع نبا لاق ى كلذ وحن وأ هراعأ

 ص يناثلا دنع اهماقأف تام وأ لزعف مهلاتع نم لماع وأ نيملسملا ةاضق نم ,ضاق

 ةرضحب ترمعو تزيح دق تناك اذإ ةرايعلاوجتحي مل نمةلزنمم وهو ىهلإ تفتلي الف
 : دابع نبا لاق ى اهيف هل قح الف مصاخي ملو اهيف عدي ملف نينس رشع يعدملا اذه

 بوبحو لئاولامق“مكحلا اذه يف مهنيب فالتخا ال نوقفتم اذه ىلع ةنيدملا لهأو

 )١( هركذ مدقت ٠
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 ريغو تاعابرلاو رودلا نم زيح ام نأ ةديبع يبأ ىلإ ثيدحلا عفر : عيبرلا نع

 مث ‘نوركني الو نوريغي ال نورضاح اهلهأو نومدهيو نونبي ةنس نيرشع كلذ

 روضح مهو ص ةنس نيرشع ةرامع دمب مهل ةجحالو اهيلإ تفتلي الف ةجحي اولدأ

 نب رباجل ةرصبلا لهأ نم لجر لاق : ةديبع وبأ لاق : عيبرلا لاق “ نوركني ال
 ةب رخ ةرصبلاب "راد هل تناك لجر يف لوقت ام ى ءاثعشلا ابأ اي : باتك يف ديز

 اهانتباف موقلا ءالؤه نم الجر اهيف دجوف عجرو هرافسأ ضعي يف اهنع لغتشاف
 هعفد ىلع ردقي ال ةنس نيثالث وأ ةنس نيرشعو ةسمخ ذنم اهرمعو اهزاحو

 راد ىلع ردقت كلاخإ الو كتلأسح تمهف : هباتك رهظ يف هباجأف ؟ هتموصخو

 هتزا.ل رضاح تنأو ةنس نيلالث وأ نيرشعو" ةسمخ ذنم لجر اهرئع

 ىنمتيو « كردي ال ام بلطي نأ كلثم حيبقو ى ركنت ال هئانبو هترامعو
 : . ھا لاني" ال ام

 نأ رداق لصألا بحاص نوكي نأ ةزابحلا طرش نم “نأ يدنع يذلاو

 ارس دهشأ ردقي مل اذإ هنأ الإ هلصأ هنع زاحي الف الإ و « مصاخيو هقح ىلع ملكتي

 نع لجرلا عفد رباج “لملو ى هب ملكت دق اذإ هنأو « هكرتي مل هقح ىلع هنأ
 ىلع دهشي مل هنأل ى هتموصخ ىلع الو همصخ عفد ىلع ردقي ال هنإ هلوق عم هلصأ
 زوجت امنإو : اولاق ذإ “ةردقلا طارتشا ىلع صنلا « ناويدلا ه يف تيأر مث ى كلذ

 اك رشم وأ دحوم ى ىثنأ وأ ناك آرك ذ لقعلا حيحصلا غلابلا "رحلا ىلع ةزايحلا
 هلك اذهو مهنيب ابف باتكلا لهأ اهزوحيو نوملسملا اهزوحي الف ةيزجلا ضرأ الإ

 هلصأ زاح نم ركني ملو ريغي ملو ةزايحلا ةدم تمت تح قحلا بحاص رضح اذإ
 ىتح هيف هقح كردي عضوم يف نيملسملا دنع هيلع جتحي ملو هعنمي ملو تكسف ائيش
 ص هيلع هل ةجح ال نوكيف ى ةنس نيرشع وأ نينس رشع هزاحو هبف ثكم
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 نم مالكلا نم عنام هعنمي ال نأ طرتشي هنأ ةيمصاعلا حرش يف ةرايم لاق اذك و

 راشأ هنأك كلذ ريغ وأ رجح وأ رغص وأ رهص وأ ةبارق نم هريغ نم الو فوخ

 هقح كردأ مهمفن ةدارإ وأ هرهص وأ هتبارق نم ءايحلا مالكلانم هعنم اذإ هنأ ىلإ

 يف تبثت له ت بهذملا يف فالخ ةمفنملل وأ لصألل ءايحلا ةيطع يفو هدارأ اذإ

 : يمصاعلا لوق يفو « مكحلا

 بسنلاب بيرقلا نع ًازارتحا ىحي الصأ زليت نإ يبنجألاو

 نإ : عيبرلل لجر لاق ى كرتشملا زوحي ال كيرشلا نإف ةكرشلاب بيرقلاو

 نيرشعو ةسمخ دمب اهيلع ردقت ال : لجرلل لاق هنأ رباج نع ىور ةديبع ابأ
 ةسمخ نأب : عيبرلا باجأف ؟ ةنس نيرشع اهرمع نإ تيأرأ نيثالث وأ ةنس

 سيلو ى لجرلا لاؤسل ةعباتم عقو امنإ : رباج باوج ةنس نيثالث وأ نيرشعو
 رودلانم زيح ام : ءاثعشلا يبأ نع ةديبعيبأنع عيبرلا لاق ى هب زاحي امل تيقوتب

 ءمهاوعدىلإ يضاقلا تفتلي لف نوركني ال رضح هلهأ و ةنس نيرشع تاعابرلا و

 هوانع لوطيف هسفن ىلع بابلا اذه حتفي الو « مهناش نم ائيش محل عفرب الو

 ص نوممتجم اذه ىلع ةرصبلا لهأ نمانباخصأ و : عيبرلا لاق ى هؤالب دتشيو

 ص عيبرلا ىور ام لثم ربا۔ج نع ةديبع يبأ نعع زيزعلا دبع نب هللا دبع ىورو
 نأ ريغ ى ةمداقت قحلا لطبي نأ ىرأ الو ههجو امو اذه ام يردأ ام : لاقو

 رشع هرتحعو ائيش زاح نم ه : لاق هنأ تلل ينلا نعاوور دق زاجحلا لهأ

 لهأ يلإ ىور اذكو “'١ه «هزاح نمل وهف ركني ال رضاح هبحاصو نينس

 ٠ دراد وبأ هاور ) ( ١
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 كلذف ىرخأ رشعب طاتحا هنأ ديز ني رباج نع ثدح ةديبع ابأ نأ إلا قارملا

 نينس عبرأ لاصفلا لمجيف عاضرلا يف اضيأ طاتحي ةديبع وبأ ناكو ص نورشع

 ةنيدملا لهأ نم نيقيرفلا نأ ريغ ى هريسفتو تلع يبنلا ثيدح هجوب ملعأ هللاو
 للع يبنلا لاق امو 4 للع هللا لوسر نع هنورثأي اذهب اوءاج دق قارعلا لهأو

 الف سايقلا امأو ى قلع يبنلا نع تناك اذإ عبقت نأ قحأ ةنثسلاو ‘ قح وهف
 يذلا ةديبع يبأ لوق اندنع لوقلا : جروملا وبأ لاق “همداقت قحلا لطبي نأ يغبني

 ىعدا نمل قحال هنأ : ايندلا نم جرخ ىتح يتفي كلذبو ى ديز نب رباج نع هاور
 ماكحأ هب ترجو ى دمتعنو ذخأن هبو « اهيف رضاح وهو ةنس نيرشع دمب

 . ةديبع ىبأ نع كلذب ضرآلا راطقأ و قافآلا ىلإ باوجلا اودرو نيملسملا

 لجرلا يتايح هلبق نم هوبأو لجرلا اهنكسي رادلاف:عيبرللتلق: مناغوبألاق
 ىردأ ام هدي يف يه يذلا لوقيو “ كلذ ىلع ةنيبلا مقيو هدجل تناك اهنأ يعدي
 هوبأ و رضاح يعدملا اذهو 0 يلبق نم يبأ ديبو يديب تناك اهنأ ريغ ٤4 لوقأ ام

 الو : تلق « آا_ةح اهيف بلاطلل فلحم و ى هدي ق يه يذلل اردلاف : ؟ هلبق نم

 تييحأ دق ينأ جتحا ى هيف ينبي ث ال : لاق « هل تراص نيأ نم يضاقلا ركذي
 يضاقلا اذه هتبثيلف مكح وأ ءيخإ تبث نإف تام وأ لزع ضاق دنع تجح
 اهنأ يضاقلا دنع تبث اذإو ى قحلا قفاو ام هيأر فلاخ ولو هضقني الو يناثلا

 بمشلا حتفي الو ركني ملورضح يذلا اهيعدم اهنم نكمي الف ةنس نيرشع تزيح

 ىقبتو سانلا ىنفيو ضرألاو رادلا ىقبتو نوتومي دوهشلاو ءاملعلا نآل كلذب

 مل كلدلف ى نامزلا روديو كلذ هيف بتك يذلا باتكلا بهذيو « مهت رامع
 ملعي ال هنأ هديب تناك نم فلحيو ى ةرايعلاو ةزايحلا نم مداقت ايف نوملسملا رظني
 . صيخلتب ها انئاهقف نم ةماعلا لوق اذهو ى اقح اهيف يعدملل
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 اهيف ضراعي ملو ةنس نيرشع اهرمعي ضرأب فرع نمل حصتو

 { اهرماعل ةزايحلاب دهش نيرشعلا ماتل رضح نهف ، اهدعب ضروع مث
 لصالا يف ثكم نف { الوأ هريغل تفرع نإ ةداهشلا الإ هيزجي الو

 مدق مث ةرشع عبرأ باغ ش رضاح يعدملاو نينس ثالث

 همودق دعب اثالث هيف ككف

 نم امهريغ يف وأ ضرأ يف يأ ( ضراب فرعي نمل ) ةزايحلا ( حصتو )
 : يئاطسرفلا ىيحي ينبا نع لاق دمحم ابأ نأ مدقتو ى هريغل فرمي ملو لوصألا

 نيرشع اهرمعي ) هريغل افالخ « هريغل لصالا فرع ولو ى ةزايحلاب هل نودهشي
 ملو ) لاوقألا نم كلذ ريغ وأ « حيحصلا ىلع نينس رشع وأ ةيذوخأملا ىلع ( ةنس
 ص نيرشعلا ينعأ ءةدملل دئاع ريمضلا وأ ةدملا كلت ضرآلا يف يأ ( اهيف ضراعي

 يأ ( اهدعب ) ضرألا ق ) ضروع م ( ضرألا ىلع ةدملا كلت ق هضرامب ل يأ

 تمت لاوقألا ىلع اهريغ وأ رشعلا وأ(ني رشعلا مامتل رصح نمف ) ةدملا كلت دعب
 ةدملا ضميل دوهش رضح وأ كلذب ةداهشلا هيف تعدوا ول اذك و « هلمعو هترضح

 دهش اهنم بسحب ( اهرماعل ةزايحلاب دهش ) كلذ نم رثكأ تزجت وأ نورخآو
 ى هدنع امب لك دهش كلذ نم رثكأ تزجت وأ دوهش اهضعبب دهش و دوهش اهضعبب
 . نيرخآلا ةدم دمب اهنأ ةدمب دوهش دهش نإ مكاحلا هل مكحيف ى مهب متتف

 نإ ) ةنس اذك اهرمع هنأ ىلع وأ ةزاحإلا ىلع ( ةداهشلا الإ هيزجي الو )
 نمف ) الوأ هريغل لصألا فرع الإو ى لوصألا رئاس اذك و ( الوأ هريفل تفرع

 امرادقمب ململا عم نكل ةلقلل دح الب لقأ وأ ( نينس ثدلث لصألا يف ثكم

 رثكأ وأ لقأ وأ ةنس ( ةرشع عبرأ ) نج وأ ( باغ مث رضاح يعدملاو )
 ثيحي رثك وأ لقأ وأ ( همودق دعب اثالث ) هديب يه نم ( هيف ثكمف مدق مث )
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 ؟ ةيلاوتم نيرشع ككيي ىتح وأ ةزايحلاب هل دهشي لهف هضراع مث
 . . . . . . . 0،ء تنرالوق

 ثيحب رثكأ آرارم باغ مث رضح وأ ديزت وأ باغ امو رضح امب ةزايحلا ةدم متت
 اذك و ه نيرشعل لوقل ليثمتلا اذهو « كلذك طقف نيترم وأ ديزت ول ةدملا متت

 رضح امب ةدملا متت ثبح ‘ اضعب رضح و ةدملا ضعب باغ اذإ لاوقألا نم هريغ.

 هل دهشي لهف ) رضح امو باغ ام قيفلتب مامت دعب ( هضراع مث ) باغ امو

 نع هتبيغل باحصتسا ى ةبيغلا مايأو روضحلا مايأ ص قيفلتلا ىلع ءانب ( ةزايحلا
 ثكمي ىتح ) ال ( وأ ) راكنإ الب باغ ذإو روضحلا مكحب اهل يكحو ى ثككملا
 ام اهيف بسح ال ةمات يأ ( ةيلاوتم ) لاوقألا بسحب اهريغ وأ ةنس ( نيرشع
 رضحي لب ى لصفنت اهنكل اهيف ةدملا متت يتلا روضحلا تاقوأ اهيف ربتعي الو باغ
 وهو « اهرعو : لوقي ثيدحلا نأل « .7 وهو ةدملا هيف تمت الصتم اروضح
 اهيف متت ىقح روضحلا مايأ قيفلت اهثلاث . ( نالوق ) ؟ ام رماع ربغ هتبيغ يف

 ةراتو ىعدملا بسغي ةرات ناك نإ اذك و ى ةبيغلا تاقوأ نم اهئيب ام ءاغلإو ةدملا
 ؤو ى يلاوتلا طرسشل حبحصلا وهو ةبيغلاك هلك كلذ يف نونجملاو ثكامل
 ىلإ لوحتف ةزايحلا هيلع زوجت يذلا لاحلا يف لجر ضرأ زاح نم : « ناوبدلا »

 ةدم متت نأ لبق ةبيغلا وأ نونجملا لثم ةزايحلا هيف هيلع زوجت ال يتلا لاحلا
 آلوأ اهىف ثكم اميلع نبي آلوأ هملع زاح يذلا نإف بئاغلا مدق وأقافأمثةزايحلا

 ءيجي ناك اذإ لصألا بحاص اذك و © ةزايحلا ةدم متت ىتح ةبيغلاو نونجملا لبق

 لازامو هيف باغام هل بسحي الف وحصيو هلقع لوزيو بهذيو

 ركني الو وحصيو نجيو بهذيو ءيجي يعدملا ناك اذإ نم مهنمو “ هيف لقع

 روضحلا تقو عم نونجلا وأ ةبيغلا تقو هيلع بسحي هنإف وحصي وأ ءيجم نيح

 . وحصلاو
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 . . . . هدلوو هريجاو هدبعب و هسفنب هترامع حصتو

 وأ اركذ الفط وأ اغلاب ( هدلوو هريجأو هدبعب و هسفنب هترامع حصتو )

 : لاق نم لكبو ى هل لمعي نم لكبو « هنذإ نودب وأ هنذإب هل اورمع ى ىثنأ

 ةزايحلا يف لفطلا يني : « ناويدلا » يفف ى هل رمعأ ينإ : لاق وأ ، هل ترمع دق
 هدبع وأ هتفيلخ هل رمع ام ىلع ينبيو اهرمعي ضرألا يف هتيلوفط يف ثكم ام ىلع

 . هيلع مئاقلا وأ هريجأ وأ

 ادحاو اموي الإ اهلك ةزايحلا ةدم رمع ولو مهثراو رمع ام ىلع ةثرولا ينبيو
 دبع ةرامع و « ثاريملا ردق ىلع ةزايحلاب مهنيب ضرألا تراص مويلا كلذ اورمعف

 هريغل اورمع نإو هل اورمع اذإ هترامع لشثم هئارجأو هلافطأ و لجرلا
 وأ ديسلا لبق نم كلذ نيبت نإ الإ لفطلاو دعلا لوقب هريغل تبثت الو ى هربغلف
 > اهيف ثكم ام ىلع هماقم ق مهنإف اهىف نورممي هتفلخ وأ هئارجأ وأ هلافطأ

 ىتح اهرمعف ,لجر ضرأ لجر لخد اذإو“مدق اذإ اوثكم ام ىلع اضيأ ىنبيو

 هت رامع تسيلف نكاسملل وأ دحلل اهرمعب امإ رقأف معت ل وأ ةزامجحلا ةدم تمع

 لاق نإو زاح ينالفلا نالف ي نالفل رمعا : لاق نإو اهبحاصل تراصو كيشب

 هل تراص ةزايحلا ةدم تمت ىتح هرارقإ ىلع ىدايتف ةزايحلا ةدم متت نأ لبق كلذ

 ةدم متت قحرقملا اهيف ثكم ام ىلع هل رقملا ينبيو « هل اهزاح هنأ هل رقأ نمل

 الو « هل رقملل تراص ةدملا تت ام دعي الإ هل اهزاح هنأب "رقي مل نإو ى ةزايحلا

 ث اهنم ةيربت كلذف هنيبي ملو هريغل هرمعي امنإ رقأ نإو ى ةزايحلاب هل اهنأ هل دهشي

 يدعتلاب ةدملا كلت لخد هنأ رقأ وأ «متت ملوأ ةدملا تمت اهبحاصل رمعي امنإ رقأ نإ و
 الف دترإف ةدملا ضمب رمع نإو ى اهيف هثكم لاط ولو هل تبثت الف ةنامآلا وأ
 دترا نمو“دادترالا لبق ام ىلع ىنب دادترالا نم عجر نإ وءةدملا متأ ولو هل تبثت
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 . . هدلاو تحت دلول الو . نونجمو لفطو بن اغ ىلع حصت الو

 لخادلا رضي الف ضرألا بحاص دترا نإو « ةزابحلاب هل يهف ةدملا تمت ام دمب
 وأ هتفيلخ وأ احص اذإ وه ىنب لخادلا لقع لاز نإو ى ةزايحلا هيلع تبثتو

 امىلع ىنب عجر مث رفاسف هريغ ضرأ رمع نإ و هلاوز لبق ام ىلع هدلو وأ هدبع

 اذإو ص هئيجم يف رمعا م لك حصي بهذيو ءيجي ناك نإ كلذك و « رفسلا لبق
 دترا وأ تام هل ت رمع يذل ا نأ نيبتف ةدملا تمت ىتح هريغل اضرأ لجر رن

 هريغ دبعل لجر اهرمع نإ اهبحاصل يه اذك و اهبحاصل لب امهدحأل تسيلف
 ةدملا مامت لبق قتعو هالومل دبعلا اهرمع نإو ، هترامع لبق قتع هنأ نيبتف
 ام دعب هسفنل دبعلا اهرمع نإو ى ةزايحلاب هل يهف تمت ىقح هديس اهيف ثكمو

 . ةلماك ةدملا قتعلا دعب اهيف ثكم نإ الإ هل تبثت الف قتع

 ملو مهفئالخ ترضح ولو مهوحن و ( نونجب و لفط و بئاغ ىلع حصت الو )
 هيبأل يهف دلولا اهرمع نإ هنإف ( هدلاو تحت دلول الو ) ةدملا تمت ىقح اوركني
 اهاون نإ و“هيبآل اهترامع ىون اذإ اك ‘ كحلا يف المهم وأ هسفنل اهرمع نإ مكحلا يف
 . هل اهاون نلمف هريغل

 الفط وأ اغلاب ىثنأ وأ ناك اركذ سانلا عيمج ةزايحلا زوجت « ناويدلا » يفو
 بآلا زوحيو ى هريغل وأ هرمأ يلو نمل وأ ‘ هسفنل لجرلا زوجيو ى ادبع وأ ارح

 ليقو ى هيوبأ ىلع دلولا زوحي الو هلصأ ةزايحلاب هنع ناذخأي يأ اهيدلو ىلع مآلاو
 ةداع رمعي هنأل يأ اهيلع جوزلا زوحي الو « اهجوز ىلع ةأرملا زوحتو اميلع زوجي
 زاح نمو هرجأتسا نم ىلع ريجألا زوحي الو ى اهيلع زوحي : لبقو ى اهلصأ هتجوزل

 ىلع ينبي الف مودقو غولبو ةقافإ دمبو مهلاح يف بئاغ وأ لفط وأ نونج ضرأ
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 ةدم مامت لبق ضرآلا بحاص تام نإو ى مودقلاو غولبلاو ةقافإلا لبق زاح ام

 نم ملعي ملو تمت ىتح اهيف ثكمو نيرضاح ءالقع اغلب ةثرو كرتو ةزايحلا

 نيناجم وأ لافطأ ةثرولا يف ناك نإو ى لخادلل يهف اعنم ةثرولا نم الو ثروملا

 ناك نإو « ةدملا تبرق دقو الإ تمي مل ولو ةزايحلا مهيلع تبثت الف بايغ وأ

 تبثت ال ن اولاق مهنأل ةثرولا نم هريغ ىلع ةزايحلا هل تبثت الف اثراو لخادلا

 وأ عيبب هكلم نم اهبحاص اهجرخأ نإو ى ءاكرشلا نيب الو ةثرولا نيب ةزايحلا

 الف اهب تدتفاف ةأرما اهبحاص ناك وأ ةراجإلاو قادصإلاك امهريغ وأ ةبه

 نأ لبق اهبحاص ملسأف نيك رشم اناك نإو «كلذ لبق ىضم ام ىلع اهرمع نم ,ني
 ملسأف نيكرشم اناك نإ و ى كلذ لبق ىضم ايم ىلع اهرمع نم ملسأ وأ ةدملا متت

 الف تمت ىقح هلاح ىلع لخادلا ثكمف اهرمع نم ملسأ وأ ةدملا متت نأ لبق اهبحاص

 بحاص هيف ملسأ يذلا هجولا يف الإ تتبث الإو ى ةيزج ضرأ تناك نإ هل تبثت

 كرسلا زوج ال هنآل ملسملا ىلع ةزايحلا هل تبثت الف لخادلا هيف ملسي ملو ضرألا

 . ملسملا ىلع

 هيلع حصت الف ةيزجلا اهملع ىطعأ يلا يباتكلا ضرأ ملسم لخد نإو

 لخادلا ملسملا نإف ةزايحلا ملسملا هيلع متي نأ لبق يباتكلا ملسأ نإو ى ةزايحلا

 مالسإلا لبق رع ام ىلع نبي الو ى اهبحاص ملسأ نيح نم ةزايحلا ةدم فنأتسي

 ةدملا متي ملو هضرأ ملسملا لخد ام دعب يباتكلا براح نإ كلذك و ى اهبحاص

 اذإو براحي نأ لنق رع ام ىلع نبي الو « براح نيح نم فنأتسي هنإف
 رمع اذإو ى فنأتسا ةدملا مامت لبق ملسأ مث اهرمعف ملسملا ضرأ يباتكلا لخد
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 لبق يكلم نم اهتجرخأ دق : اهبحاص لاق مث ةدملا تمتو هل تبثت اك اضرأ لجر
 . ها ةنيبب الإ هب لغتشي الف ةنامألاب وأ يدعتلاب اهترمع : لاق وأ ى اهلخدت نأ

 يعدي نم ءاجف يرتشملا اهرّسعف اهيف دعاقلا وهو اضرأ لجرل لجر عاب نإ و
 ى تاتبلا ىلع يرتشملا فلح نكي مل نإو “ نايب ةيمستلا يعدم ىلعف ةيمست اهنم

 . ملعأ هللاو « ملعلا ىلع : ليقو
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 باب

 ثيراوملا ءايحإ يف

 مل يثاريم ىلع ينإ هترضح نود وأ مكاحلا ةرضحب ثراولا دهشتسي نأ وهو

 تخألا ءايحإو : اولاق ذإ « ناويدلا ه ىف هيلإ اوراشأ اك « كلذ وحن وأ هكرتأ
 ذخأت نأ تبلط وأ اهيخأ ىلإ ةمسقلا تبلط وأ ةلغلا نم اهبيصن ذخأت تناك اذإ

 يف لمعت تناك وأ ى ائيش يلام نم يتوخإل كرتأ مل : تلاق وأ ةلغلا نم اهبيصن
 وأ « هنم ذفنت : تلاق يأ ى اهتيصو هيف تلعج وأ هدسفت وأ هحلصتو كلذ

 ىلع ةرجألا هنم يطعت وأ هحالصإ ىلع ةرجألا يطعت وأ “هيف يمهس نم : تلاق

 اهبلط وأ ةمسقلل اهبلط اذإ خألا اذك و ى اهمهسب اهوخأ دهشتسا وأ ى هحالصإ

 فرص ىلإ اهيخأ ريغ اهبلط وأ ةرذلا عوزن ىلع وأ ، كلذ يف حالصإلا ىلإ
 اهمهس امل نأ ىلإ ريشي امب اهيخأ ريغ وه يذلا بلاطلا اذه تباجأف يأ ، ةرذملا

 لسرن وأ مصاختن لاعت : لوقت وأ « ةرضم كلذ سيل : لوقت نأ لثم « هيف
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 .اهناوخإ دنع تخأ كل ثرإ ءايحإ حص

 ىلإ تبلط ءاوس لصألا كلذ نع اهفرص يه تبلط وأ : اولاق ، لودملا هيلإ :
 يطعت وأ لصألا كلذ ةلغ نم قوقحلا يطعت تناك نإ كلذك و “هربغ وأ اهيخأ

 تإو “ لاحلا اذه ىلع ةبئانلا هيلع مرغت نأ اهوخأ اهبلطي وأ « ةبئانلا هيلع
 ' اهبيصنل ءايحإ كلذ نإف هتيصو نم وأ اهيبأ نيد نم اهبيصن تخألا تطعأ

 اذه يف لصفلا لئاوأ يف فنصمل يتأيو : اهبيصنل ءايحإ نوكيال : ليقو

 نم اهثاريم تبحأ اهنأ مهربخت آدوهش رضحت نأ ءايحإلاو : هصن اه بابلا

 يف دوهشلا لمعب حصو : لاق « نالف نب نالف اهيخأ دنع نالف نب نالف اهيبأ

 . خلا خآلا ةايح

 دنع ءايحإلا تخآلا تعدا نإف ى ءانمألا ةداهش الإ ءايحإلا يف لبقي الو
 ى ءانمآلا ةداهش الإ هيف لبقت مل اهيخأ دنع ءايحإلا اهتثرو ىعدا وأ اهيخأ ةثرو

 نم مهماهس يف هريغ دعقو اهل دعقي مل ضعب نود اهتوخإ ضعب ىلع تيحأ اذإو
 ( اهناوخإ دنع تنخااك ل ءايحإ حص ) . تخألاو تخالا ريغ اذك و ى اهمهس
 ثاريملا ريغو ثاريملا ءايحإل لماشلا ءايحإلا قلطم ىلإ « فاك » لاب راشأ هنأك
 راشأو ى « فاك » لاب ممع كلذلو ، لئاسم كيلع ترم اك ىوعدلا ءايحإ نم
 الب تتامو اهتخأ تجرخ اذإ اهتخأل دعقت تخألا نأ : « ناويدلا ه يف لوق ىلإ
 تخاأك يهف اهتخأ دنع تيحأ تخأ اهنأ اهيلع قدصل تيحأ ولف ى ءايحإ
 وأ ناك اركذ دعقب ثرا و لك نأ : وه رخآ لوق ىلإو ا بهبناوخإ دنع تمحأ

 دجلا نأ ىتأي ام ىلإو 0 ايل ىثنألا دعقتو ى ىثنألاو ركذلل رك ذلا دعقي ىثنأ
 ص ءابحإلاب الإ مهتدج تام نإ هيخأ دالوأ هل دعقي معلاو ‘ هنبا دالوأ هل دعقي
 . تخأ ريغ ناك ولو « هل دومقملل ءابحإلا حصمف كلذ ناك اذإو
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 جرخ تام اذإ بآلا لام يف رخآلل دالوآلا دحأ دمقي ال : « ناويدلا » ىفف
 تخألا ثراول ثراو الو ى رخآلل ممدحأ ثراو الو ى جرخي مل وأ ، رخآلا

 هنإف ةبهلاو ءارثلاك كلملا هجوب ءيش مهدحأل فرع نإ الإ ى مهريغو خألاو
 قحلا تبشيف دوعقلا نالطبل ءايحإلل لوقلا اذ_ه ىلع جاتحي الو : تلق . ها هل

 بسانملا وهو “ همداقت قحلا لطبي ال : لاق نم لوق وهو ى ءامحإ الب هبحاصل

 خألا دعقي : لبقو : « ناويدلا » يف اولاق ى كيرش ىلع ةزايحلا تبثت ال : مهلوقل
 قح اهبيصن تخألا يحت مل نإ اهجوز اهبلجو تخألا تجوزت اذإ تخألا ةثرول

 ءتتام ىقح اهبيصن يحت مل نإ تخألا ةثرول نودمةي خآلا ةثرو كلذك و « تتام

 نإ ناتخألا اذك و ‘ تام ىتح اهبيصن يحت مل نإ هتخأل خآلا ةثرو دعقي : ليقو
 ص ترمع يتلا وأ يه تتام ىتح يحت ملو تجرخ نمل دمقت لصألا امهادحإ ترمع
 ص هل دمقت مل تامو خألا جرخو رّسمت تخألا تيقب نإو ى هماقم لك ةثروو

 كلت لثم اذك و ى اهنود ذخايو اهنع زوحي هنأ تخألل خآلا دعقي : انلوق ىنعمو

 . ىوقأ هنأل خألل تخألا دعقت مل امنإو “ نع ىنعمب ماللاف ى ةرابعلا

 ةثرول الو خألل هتثرو الو خألل حألا دمقي الو ى ركذلا ةراهملا يف لصألاو

 ةثرولا نم نهريغ امأو ص بألا وأ مألاو بألل تخألا نيب دومقلا امنإو ى خألا

 ةبصعلاو تادجلاو دادجألا نم مكربغو ةجوزلاو جوزلاو مألاو ةلالكلا ةوخإك

 لصتا ا۔هو ى لصألا يف وه امنإ دوعقلاو ى دحأل نودمقي الو دحأ مهل دعقي الف

 ةايحلا يف مهمأ تناك نإ : ليقو ى هريغ ةثرول ثراو لك دعقي : ليقو هب

 ء لاحلا اذه ىلع دوعقلا مهنيب نوكي الو مهلام اهتانب دالوأ و اهتانب ىلع زرحت اهنإف
 دعب رثكأ وأ نينس ثالثب امهدحأ ةثرو وأ بألل خألا وأ قيقشلا خآلا دمقي امنإو
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 ًانالوأ اوكرتو نهناوخإ تامف هلثانإ تجوزتف دالوأ كرت نهف

 دنع نييحي نأ نكردي مل مهدنع نهيبأ نم نهثرإ ذخأ ندرأف

 . . . ءىمهتايح يف نهناوخإ

 اف ضعب يقبو لصألا ضعب تاوخألاو ةوخإلا مسق نإو ى تخألا جورخ

 . هب ىلوأ وهف مهدحأ دي يف فرع ٠

 الف اهوخأ هب دهشتسا وأ اهبيصن تمحأ اذإ و ى مسقي مل ابف دوعقلا حصيو

 ىتح رثكأ وأ ةنس نورشع تضم ولو ءابحإلا ديدجت ىلإ اهثراو وأ وه جاتحت
 تيحأ اذإو ى ءايحإلا ديدجتل جيتحا لوآلا ثكاملا ريغ لصألا يف ثكمي
 اهنأ فرعت مل نإو ى اهيبأ نم اهنأ نيبت يتلا ضورعلا يفو “ لصألا يف تكردأ

 ْالإ ةنيبلاب تأت نأ لبق اهوخأ ثكم ام اهرضي الف هتخأ اهنأ ةنيبب تتأف هتخأ

 .ةدم ت ىقح اهوخأ ثكمو جرخو « اهب تتأ ام دمب اهثاريم يحت مل نإ

 ؛مهلاخ ىلع اوتاف مهمأ فرعت مل نإ اهتثرو امأو ى اهثراول دمقي هنإف ى ةزايحلا
 تفرع اذإو “هتثرو الو كلذ دعب مهلاخ مهل دمقي الف هتخأ يم مهمأ نأ ةنّئبلاب

 نكرتو نبلجف ( هثانإ تجوزتف ) آثانإو اروكذ ( ادالوا كرت نمف ) كلذ
 نجرخ وأ ى « ناويدلا » يف اك « هورمعي مل وأ هورمع ءاوس “ لصألا يف نهناوخإ

 نينس ثالث دعب ( نهناوخإ تايف ) ةلأسملا لثم اذك و “ نجوزتي ملو لصألا نع
 نإف « دالوأ ريغ ةثرو وأ ثانإ وأ اروكذ وأ اثاإو اروكذ ( ادالوأ اوكرتو )

 نم ريثك يف اورصتقا ولو ؛ بابلا لئاسم يف دالوألا كح دالوألا ريغ ةثرولا كح

 هنم نثرو ام يأ ( نهيبأ نم نهثرإ ذخأ ندراف ) دالوالا ركذ ىلع لئاملا

 دنع ننييحي نأ نكردي مل ) مهدنع هنوك لاح هذخأ ندرأ يأ ( مهدنع )

 نم هنأ نيبت ام الإ نك ردي مل نْييحي مل نإو ى نهثاريم ( مهتايح يف نهناوخا
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 نهلاوخأ دنع ۔انهثرإ ذخأ اودارأف ًادالوأ َنكرتو نتم نإ اذكو

 ونب ةأرمال دعقب ال ٫, لبقو > راتخملا ىلع نييحأ نإ الإ اودحي ل

 ه تييح ام اهيبأ نم اهثرإ يف اهيخأ

 ص نهمهس هيف نهلف نهيبأ نم هنأ نهيديأب ام لك يف لصألاف نييحأ نإو ى نهيبأ
 نهلف نيلج موي نم نينس ثالث لبق ةوخإلا تام نإ امأ ى هنم سيل هنأ ناب ام الإ
 نهجاوزأ نهب جرخ ءاوس ى نهيبأ ةايح يف نجوزت نإ اذك و ى ءايحإ الب نهمهس

 ةزوحلا جاوزألا نهب جرخ نإ : ليقو “ لايمألا يف نك مأ ىال مأ ةزوجلا

 ءايحإلا نهل نكمي م اذإ نيبتي مل ولو “ نهبيصن نهتثرو وأ نه نك ردأ نْدْصَبو
 . نهدمبل

 نهيبأ نم نهثاريم يأ ( نهثرا ذخا اوداراف ادالوا نكرتو نتم نإ اذكو )
 دعقي ال : ليقو ى راتخا ىلع ييحأ نإ الإ اودجي مل نملاوخأ دنع ) هنوك لاح

 هورمع ولو ( تييح ام اهيبآ نم اهثرا يف اهيخا اونب ) الو اهوخأ ( ةأرمال
 نودمقي ال اك ى اهيبأ توم دمب جّوزتلاب ةجراخ يهو ى ةليوط ةدم مهلبق مهوبأ و

 ءايحإ ال ذإ ةدملا ضق ل وأ ‘ تجرخو اهيبأ ةايح يف تجوزت نإ اهتوخإ الو اهل

 اهيبأ ةايح يف تجوزت اذإ اهنألو ى اذه دعب فنصملا هرك ذ اك ذئنيح اهيلع

 اهنع رداصب سيلف ةدملا يضم لبقو اهدمب وأ اهىف تجرخ وأ اهبف تجرخو

 اذإ اهجورخ دمب الإ مهس امل نكي مل اهنأل ى اهكرت ىلع لدي يذلا جورخلا
 ضرأ نم ةوخإلا جرخو جيوزتب تخألا تجرخ نإو “ هتوم لبق تجرخ
 ىيحت مل نإ امه اودمق ىةعامجل وأ ودمل وأ مهضعب وأ الثم لاملا بسكل مهيبأ

 . ںنيناجم وأ لافطأ مهضعب وأ“لافطأ مهو اهتوخإ نع ةغلابلا تجرخ نإ و“اهبيصن

 بلطف تتام ىتح اهبيصن ييحت ملو ضعب يقبو ضعب رفاس وأ“نيناجم مهضعب وأ
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 تجرخ نإو ى مهل اودعق دق محلاوخأ نإف « نهلاوخأ ىلإ مهمأ بيصن دالوألا
 اودعق اهبيصن ييحت ملو مدنع تتامو مهيلإ تعجر مث اهتوخإ نع تخألا

 ءامحأ نهنأ قدصف ءابحأ "نهو ةوخإلا تام هنأ لوقلا اذه لصاحو ى اهدالوأآل

 لصألا ف ق مدالو أ دوعق ذخألا نع نهحيزب الو “هدعب نتمو نهناوخإ نم نذخأو

 ء ادعاصف نينثا لمشي ام لئاسملا هذه ف دالوألاب دارملاو “ نهمهس ةحص دعب

 كلذ وحنو ندرأف : لاقو ى نهناوخإ تامف : لاقو 0 هثانإ تجوزتف : لاق ولو

 ناك وأ ص ةدحاو ةروص يف كلذك اوناك اذإ ابف هركذ ام وه مكحلا نأ ديرب هنأل

 تدعقو ادعاصف تخأ تجرخ نإو ى ةدح ىلع ىرخأ ةروص يف رثكأ وأ نانثإ
 قح يمحت مل نإ تجرخ نمل خال ا عم تخألا تدعق ابهمخأ عم ادعاصف تخأ

 توملا ناكو ةدملا تضم

 تجرخف اثانإ و اروكذ هدالوأ كرتو لجر تام اذإ : « ناويدلا » يفف

 اهبوني ام اومسق اهدالوأل اهتوخإ دعقف تتام ىتح اهبيصن يبحت ملو تانبلا ىدحإ

 تجرخف اتنبو انبإ كرت نإو ى ءاوس ىثنألاو ركذلا سوؤرلا ىلع ثاريملا نم
 كرتو « اهدمب اهوخأ تان اهتثرو تك رتو تتام ىتح اهبيصن يبحت ملو تخألا

 ثاريمك مهدج لام نم نهتمع بان ام اومسق ى هتأرماو اثانإو اروكذ هدالوأ

 يمحت ملو هدعب مهتحع تتامو مهوبأ تام نإو 64 نييشنألا ظح لثم ركذلل مهيبأ

 اذإو ى مهيبأ اريم نومسقي اك اهيبأ ثاريم نم اهبان اه نومسقي مهنإف اهبيصن

 اهتنبإ تك رتو تتامف ثاريملا نم اهبيصن ىيحت ملو اهتوخإ نع تخألا تجرخ

 ل وأ اهنم اوثرو “ سوؤرلا ىلع اهيبأ ثاريم نم اهبان ام نومسقي ممنإف اهتوخإ و

 ملو امهادحإ تتامف جيوزتب ناتنثا تجرخف ثانإ و روكذ نع تام نإو ى اوثرب .

 الف اهبيصن يف كعم ذخآ : تلاقف اهتوخإ ىلإ ةيحلا تماقف اهبيصن يبحت

-- ٠ ٣ ٥ 



 وأ هدنع هتامح ف تنح وأ اهج وز هنع اهيبأ ةانح ف تراغ نإو

 ‘ آدالوأ كرتو اهوخأو وه تام نإ ءليح] اهيلع سبيلف اهجوز دنع

 توم دعب تباغ نإو 0 ءايحإ الب تتام نإ اهثراو كردي اذكو

 وأ هتيب نم اهيب أ

 كمم لخدن : اهتثرو لاقف اميمج اتام نإ اذك و « كلذ يف مهيلإ لخدت

 . اهبيصن يف

 تجرخو هدنع نم يأ اهيبأ نع يأ ( هنع اهيبأ ةايح يف تباغ ناو )
 هنود وأ هعم تباغ جوز اهل وأ ى امهل جوز الو لصألا اهيف يتلا ةزوحلاو لامألا

 يآ ( اهجوز ) نع تباغو هتوم دعب وأ ‘تامو اهيبأ ةايح يف تجوزت ( وأ )
 بألا ابح يأ ( هتايح يف تتتج" وأ ) ةزوحلاو لايمأب لصألا نع هدنع نم

 دنع ) تنج ( وأ ) « اهل ناك وأ جوز اهف نكي مل بآلا دنع يأ ( هدنع )

 اموبأ يأ ( وه تام نإ ءايحإ اهيلع سيلف ) تام وأ اهوبأ ىبح ( اهجوز
 ال دعقي الو ى اهثاريم نخاتف ( دالوأ ) خآلا ( كرتو ) هدمب ( اهوخأو )
 . دالوألا

 ىلع ءايحإ ال ذإ ( ءايحإ الب تتام نإ اهثراو )اثاريم ( كردي اذكو )

 نم اهيبأ توم دعب ) لصألا نع ( تباغ نإو ) ‘ لفط وأ نونجم وأ بئاغ
 لايمآلاب لصألا نع تباغو هتيب نم تجرخ يأ ، اهيبأ تيب نم يأ ( هتيب
 نمو ؤ جوزتت مل نإ اهيبأ تيب نم اهجورخ روصتي ةأرملا نأ كلذو ى ةزوحلاو

 ءاوس “ جورخلا روص نايبل جوزلا تيب ركذ كلذلو “ تجوزت نإ اهجوز تيب

 نع تباغ ( وأ ) ی رخآ تيب يف اهعم جوزلا نكس وأ دحاو تيب يف اونكس

_ ١ ٥٣ _ 



 « ىسحت م نإ محلاوخأ دنع نوكردي الف دالوأ تكرتو تتام اهج وز

 { ءايحإ لفطكو بئاغ ىلع سيلو

 اهيبأو اهجوز لايمأو « اهيبأ توم دعب ( اهجوز ) تيب نم كلذك لصألا

 دنع نوكردي الف أدالوأ تكرتو تتامف ) لابمآلا تتوافت ولو ةدحاو ايهتزوحو
 ءايحإلا اهنكمأ امدعب تتام اهنأل ه ( يحت مل نإ ) اهيبأ نم اهثاريم ( مهلاوخا

 زوحلا نم ميلستلاو ىضرلا ذخأ هلصأ دوعقلاو ةزايحلا باب نإف « لقعلاو روضحلاب
 . راكنإلا ىلع هتردقو هتدهاشم عم هتوكسل هنع دوعقملاو هنع

 الف ةزوحلا اهجوز اهب جرخف اهيبأ توم دعي تجوزت نإ : « ناويدلا » يفو

 عضوم يف تناك اذإ ”ءابحإ اهنم ملعي مل ولو « مهدالوأ الو اهتوخإ اهف دعقي

 اذك و « هدالوأ مكح يف هل دوعقملا ةثروو . ها هدعبل اهبيصن ءايحإ هنم اهنكمي ال

 ركذلا يف نورصتقي اوناك ولو “ بابلا لئاسم يف هدالوأ كح يف دعاقلا ةثرو

 . دالوألا ىلع

 مهفي" الو مهفت ال مصأ وأ سرخأو نونجم نم ( لفطك و بئاغ ىلع سيلو )

 نأل مهنع هيف دعقي الو مهلام مهنع زاحي الف ( ءايحإ ) ةباتكلاب الو ةراشإلاب
 دوقملا نم نونكمتي الو مهحلاصمب نوموقي ال ءالؤهو ص دهاشم ريغ بئاغلا

 نونج وأ ةيلوفط يف تتامف ةنونجم وأ ةلفط يهو تخالا تجرخ نإو « لحلاو
 دعب الإ ةلفطلا تمت مل نإو “ اونوكي م وأ جاوزأ ايل ناك « اهتثرول اهتوخإ دعقي مل
 ص اههتثرول اههناوخإ دالوأ دعق اهبيصن ىيحت ملو « ةقافإ دعب الإ ةنونجملا وأ غولب

 ءايحإ الب تتامف مهدنع تقافأ وأ تفلبف تعجر مث ةنونجم وأ ةلفط تجرخ نإو

 ىيحت ملو اهجوز دنع ةقافإ وأ غولب دعب الإ مهيلإ عجرت مل نإو ص اهف اودعقي مل
 . اهدالوأل اودعق تتام ىقح

_ ٢ ٣ ٥ _ 

 



 دالوأ كرتو تاه اهيخأ مم لصألا يف تدعقو اهوبأ تام نإو

 . اهدج وأ لصألا يف يهو ةيح اهمأ تناك نإ اذكو . اهل اودعقي م
 اوماد ام ءايحإ اهيلع سيلف اهمأ مأ ال اهيبأ مأ اهتدج وأ اهيبأ نم

 لصألا يف دعقف 7 ًايلالكو قيقش كرت نمو س مهس هيف اهل لصأ يف
 لالكلا دالوأ دعقي الو ، هدالوأل دعقي مل قيقشلا تام قخ
 تام نإ

 مل ادالوأ كرتو تايف اهيخأ عم لصألا يف تدمقو اهوبأ تام ناو )
 ‘هدمب هدالوأ هَ رصع ولو 0 هدالوأو وه هرمع ولو جرخت ل اهنال ( ا اودمقي

 نإ اذكو ) « اهيبأ لصأ يف اهجوز اهمم نكس وأ بلجت ملو تجوزت ول !ذك و

 يف يه ) اهمأ ( و ) تنج وأ تبلجو تجوزت وأ تباغو ( ةيح اهمأ تناك
 اثراو ادعاصف ( اهيبأ نم اهدج ) هبف ( وأ ) ةثراو ريغ ال ةثراو يهو (لصألا

 ةثراو ريغال ةثراو كلذك ى ادعاصف ( اهيبا أ اهتدج وأ ) ثراو ريغ ال

 اهيلع ةقفنلا يف تناك ولو اهمأ مأب امهل تبثي الو ى ةثراو ريغ اهنأل ( اهمأ مأ ال )
 تنبلا كلت عم ثرت مل اهنأل هذه ةدجلا اهثروو آضيأ مألا تتام ولو ، اهماكح

 ص تخألا ىلع يأ ى ( اهيلع سيلف ) ى مألا وهو ى بآلا ثراو نم لب بألا نم
 امل دمقي الف امل زرح هيف مهنوك نأل { ( مهس هيف امل لصأ يف اوماد ام ءايحا )

 . اهوخأ الو ءالؤه

 يلالكلا ( دعقف ايلالك ) اخأ ( و ) ايوبأ وأ ( اقيقش ) اخأ ( كرت نمو )
 يلالكلا كلذ ( دعقي مل قيقشلا تام ىتح ) قيقشلا جرخو ( لصألا يف )

 ) تام ن ١ لالكلا دالوأ دعقي الو ( > قسمقشلا همخ 1 د وآل ي ] ‘ ) هدالوأل (

 ۔_ ٥٣٣



 ؛هدالوأل دعقي مل يلالكلا تام ىح قيقشلا دعق نإو ى مهمعل

 جرخ نإو ى يلالكلا هيخأل تام ىتح دعق نإ هدالوأ دعقي الو .

 مل دعقت ال ًآدالوأ كرتو تامف هرّسعت لصأ يف هتخأ تيقبو خأ

 اوناك نإ اذكو ى تجرخو لصأ يف دعق نإ خأك يه الو س مهتمع

 ةثرول دعقي ال مهيبأ لصأ يف ضعب يعبو مهضعب جرخف آروكذ

 ثراول هثراو الو هتوخإ

 تام ىتح قيقشلا دعق نإو ) “ قيقشلا وهو مملا باغ ولو ( مهّمعل ) لالكلا
 (هدالوا دعقي الو) “ يلالكلا دالوأل يأ « ( هدالوأل ) قيقشلا ( دعقي مل يلالكلا
 هيخأل ) قيقشلا ينمي “وه ( تام ىتح ) قيقشلا ( دعق نإ ) قبقشلا دالوأ يأ
 دلول الو رخآلل ىلالكلا وأ قيقشلا دعقي ال هنأ لصاحلاف“دمقي ب قلعتم ( يلالكلا

 ص ةقلطملا ةوخألا يف نايوتسم ناركذ اهنأل هيخأل دعقي ال خآلا نأل س رخآلا
 . يضرف رخآلاو بصاع امهدحأ نألو

 هرمعت لصأ ف هتخأ تيقبو خا جرخ نإو ) : "رم اك «ناويدلا» يق اولاقو

 رمعي نأ لصألا نآل س تخالا يهو ى ( مهتمع مهل دعقت ال ادالوأ كرتو تامف
 أدتبم مبهتمع يأ ى ( يهالو ) ، ىثنألا ىلع ركذلا ةوقلو ث ىثنألا ال ركذلا

 اه دعتي هنإف ى هتخأ ( تجرخو لصأ يف ) خآلا ( دعق نإ ) ربخ ( خاك )
 ةوخأ ى ةثرولا يأ « ( اوناك نإ اذكو ) ى اهيلع هتوقو ةراهملا يف ىثنألل هتلاصأل

 هيف يقب نم ( دمقي ال مهيبأ لصأ يف ضعب يقبو مهضعب جرخف اروكذ )
 ثراول هثراو ) دمقي ( الو) ‘هيخأل دمقي ال ىلوأ باب نمف «( هتوخإ ةثرول )

٤ ٠٣ _ 



 يف ال ربألو ءاقشألا نيب ايف نوكب اهثراوو تخألل دوعقلاو .جراخلا

 ك ةيبصعلاو ةدجلاو دجلاو ةح . وزلا و جوزلاو مالاو > ةلالكلا

 ةلالكلا ف ال بألو ءاقشألا نيب يف نوكي اهثراوو تخالل دوعقلا و ‘ جراخلا

 نودمقي ال ءالؤه نإف “ ( ةبصعلاو ةدجلاو دجلاو ةجوزلاو جوزلاو مألاو
 . ٤ ناويدلا ( مالك ها 2 دحأ محل دمقي الو > دحأل

 ص مامعألا دالوأو ةوخإلا دالوأو مامعآلاو روكذلا ةوخإلا مه ةبصملاو

 نع تتامو نويلالكو نويوبأ و ءاقشأ مهيفو اهتوخإ نع تجرخ اذإ : هيف اولاقو

 عيج مهعم لخدي : ليقو « نييلالكلا الإ مهلك اودعق اهبيصن ىيحت ملو دالوأ

 بيصن يف مهمامعأ عم اولخد ًادالوأ كرتو مهدحأ تام نإو 90 مهيبأ نم ثرو نم

 وأ ركارشل ثرب ال نم مهيف ًادالوأ كرتو لجر تام اذإو “ مهيبأ ةلزنمب مهتمع

 تخألا بيصن يف دمقب هنإف « نوكرشملا سأ وأ ديبعلا قتعف لتق وأ ةيدوبع
 تكرتو ىيحت ملو تتام اذإو “تتام ىتح هبحت مل نإ نودحوملا اهناوخإ ةدحوملا

 نم "رقأ نم بانم مهلف مهمأ بيصنب مهضعب مهل "رقأف مهلاوخأ مهل دمقف ًادالوأ

 هابأ وأ هاخأو هتنب كرت نمو ى هلك اهبيصن مهلف ءايحإلا ةنيب تناك نإو “اهبيصن
 ةدج مهل دعقي مل اهبيصن ىسحت ملو ًادالوأ تكرتو خألا وأ بآلا دمقف تحرخف

 ال مهنإف هدالوأ كرتو معلا وأ دجلا تام نإ كلذك و ى اهثاريم يف اهمع وأ مهمأ
 دصقو تخألا تجرخ نإو ى اهيبأ نم اهثاريم يف ةأرملا دالوأل اضيأ نودعقي

 ىقح ىيحت ملو هجوب هكلم نم هجرخأ وأ هبيصن مهضعب عابف لصألا يف ةوخإلا
 نإو ص مهيلإ لخد نمل ءيش الو ى هبيصن جرحي مل نم هلك اهبيصن يف دقف تتام

 حبق ملو مهلك اوعاب نإو ، مهلك اهبيصن يف اودعق هبيصن نم ةيمست مهضعب جرخأ
 . اهتوخإ عاب نإو ى اهبيصن يف اهتثرول اهتوخإ دمقي مل هبحت ملو اهبيصن

_ ٥٣٥ - 



 هضعب وأ ء لاملا 2 عابف اهجوزل تجرخف اتنبو انبإ كرت نمو

 هكردي ل هدنع هف هبحت ملو تام نإ و { هي رتشم دنع اهثرإ تكردأ

 , هتايح يف ءايحإب الإ تام نإ هدالوأ دنع هكردت ال امك اهدالوأ

 لاملا خألا عابف اهجوزل تجرخف ) تجوزتف ( اتنبو انبإ كرت نمو )
 تك ردأ هضبق نإو “نمثلا ضبقي مل نإ ( هيرتشم دنع اهثرإ تكردا هضعب وأ
 نم يقابلاو ضبق امم اهمهس تك ردأ اضعب ضبق نإ و “ يرقشملا دنع ال هدنع

 دي نم هلك عيبملا عزنتف هلك يبلا خسفني عيبلا خسفب لوقلا ىلعف ع يرتشملا
 دنع اهبيصن كردت خآلا بيصن يف هتوبثب لوقلا ىلعو « اهمهس لجأل يرتشملا
 لكلا يف عيبلا توبثب لوقلا ىلعو ع اهبيصنب هعم كرتشت وأ « ةمقلاب يرتشملا
 تكردأ تءاش نإو « هدنع ةثراو اهنأ حص اذإ يرتشملا دنع اهبيصن نمث كردت

 نم يرتشملا عفرت اهنأ هلصاح نأل ص هلك كلذل لماش فنصملا مالكو > خالا دنع

 . لطب مأ اهيخأ مهس عيب حصأ ءاوس ى اهمهس

 مل يأ “ لاملا يف يأ ى ( هيف ) اهثرإ ىيحت مل يأ ى ( هيحت ملو تام نإو )
 ( اهدالوأ هكردي مل ) ص يرتشملا دنع يأ ى ( هدنع ) لاملا ةلمج نم اهثاريم ىيحت
 يرقملا ( تام نإ ) “ يرتغملا دالوأ يأ ط ( هدالوا دنع هكردت ال اك ) هدنع

 . يقحلا ةايح يأ ى ( هتايح يف ءايحإب الإ )

 كلذ ريغت ملو لصالا نم مهوبأ كرت ام عيمج اهتوخإ عاب نإو : «ناويدلا» يفو

 نوكردي الف مهمأ بيصن مهلاوخأ ىلإ اهدالوأ بلطف تتام قح مهيلع

 ىلإ تبلطف مهيبأ ةكرت اوعاب ام امدعب اهتوخإ تام نإ اذك و « ائيش مهيلع
 ام دمب مهيبأ لام ةوخإلا ىحتسا نإو ى اهتوخإ عاب يذلا اهبيصن مهتثرو

- ٥٣٦ - 



 تدارأف ًادالوأ كرتو لصألا يف وهو تامف تنبو ًانبإ كرت نمو

 ءايحإلا مدع اوعداو تنيبف « ةثراو اهنوك اودحجف 2 مهنم اهثرإ ذخأ

 اوعداو ص تنيبف الام كرتي ل مهابأ نأ اوعدا نإ اك 4 { مهلوق س در

 5 3 ءايحإلا مدع

 ى اهدالوأل هيف نودمقي الف هدنع ناك نم هب مهل رمأ وأ تتامف مهتخأ تجرخ

 لامنم نّيمم ءيشب وأ هنم ةيمستيمهل اورقاف مهمأ ثرإ مهلاوخأ ىلإ اوبلط نإف
 . مهل هب اورقأ ام : ليقو هلك اهبيصن مهيلع اوك ردأ مهيبأ

 دالوا كرتو لصألا يف وهو ) نبإلا ( تايف اتنب وا انبإ كرت نمو )
 تخأ تسل اهنأ اوعدا نأب ( ةثراو اهنوك اودحجف مهنم اهثرا ذخأ تداراف

 وأ ةلتاق وأ ةمأ اهنأل ثرت ال وأ هتك رت وأ كلذ لبق اهمهس تذخأ اهنأ وأ“ مهيبأ
 ى مهيبأ تخأ اهنوكك هيف نيبت نأ اهيلع ناك ايف ( تنيبف ) كلذ وحن وأ ةكرشم
 لتقلاو كرشلاو قرلاك ناسبلا هىف مهيلع ايف مهاعدم" نابب نعاوزجعو

 تصني الف ءايحإلا ىوعدو مهدوحج وهو ( مهلوق در ءايحإلا مدع وعداو )
 اهنأ يضتقي ةثراو اهنوك دوحج نأل ى يحت مل وأ تيحأ اهبيصن ذحاأتف ى مهيلإ
 نم مهدارم ناك ول : لاقي هنأل ، ءايحإ بلط الي اهمهس اهل اوملسل ةثراو تناك ول
 ذخأتف ى مهلوق دري ( اك ) ءايحإلا مدعب رمآلا لوأ نم اهوعفدل يحت مل اهنأ لوأ

 كرت هنأ ( تنيتبف الام كرتي مل مهابأ نأ وعدا نإو ) هبحت م وأ هتيحأ اهبيصن
 كرتت مل اهنأ دهشت نأ : ءايحإلاو ( ءايحإلا مدع ) اهنايب دعب ( اوعداو ) الام
 "لام دالرتي ل مهابأ نأ مهءاعدا نأ كلذو « ام هجوب اهكلم نم هجرخت ملو اهثرإ

 . هنم اهوطعأل

_ ٥٣٧ _ 



 يفايف اهيف هل دعق نم دعقي الف ةايحلا يف هثرإ ثراو ييحي مل نإو

 . : .. ىندو ةعيدوك سلنلا يديأ

 مهل لاق وأ اهدالوأل اولاق اذإ مهتخأل ةوخإلا دعقي امنإ : « ناويدلا » يفو
 كلذ اهتوخإ ةثرو اهل لاق وأ ؤ اندنع اهبيصن يحت ملو كمأ تتام دق : اهتثرو

 لاق نإ امأو ى اهتوخإ ةايح يف ابيصن يحت مل اذإ امل نودعقي : لوقي نم لوق يف
 تعاب وأ تتام وأ تبهو وأ ائيش انيبأ نم كمأ ثرت مل : مهتخأ دالوأل ةوخإلا
 كلذب نودمقي ال مهنإف ' كلذ مهل اوخأ ةثرو م لاق وأ “ اهبيصن انل تكرت وأ

 فنصملا هركذ ام ريظنو ى ةنيبلاب اوتايلف « هوحنو ميبلا يف نيعدم نونوكيو

 خلا بولطم ددرتي : لصف : هلوق ق هل رم ام « ناودلا ه نع هتركذ امو انه

 ىعدا ش ةنّنبو يواعدلا نم هبلاط هيعدي ام هيلع ىعدم دحج نإو“لاق اذإ

 يف هل رم امو “ فوتسي مل نإ انيمي هبلاط نم دجي مل نإف ى هنايب فلك ءافيتسا

 مث ةيدمت يف هيلإ باجأ نإو : لاق ذإ خلا ضرقم كسمتسا نإ باب : هلوق
 دعب مهنم ثراو ىعدا نإ : لصف ةمسقلا يف : هلوقو « هاوعد در ةرضم نع

 لبقي م كلذ نبو انيد وأ ءارش وأ ةيطع لصأآلافهل نأ اهملا ةباجإلا وأ ةمسقلا

 دعب هتوم ربخ غيلبت دارأ نإ هبئاغ ءيجي لبقي الو :دمب ةبيغلا باب يق هلوقو خلا

 . هنع فارصنإلا يضتقي ام دمب ءيشلا ىلإ عوجر وه امم كلذ وحنو ءانمألا الإ

 دعب رثكأ وأ نينس ثالث تضم دقو ( ةايحلا يف هثرإ ثراو يحي مل ناو )

 ( اهيف هل دمق نم دعقي الف ) لصألا يف ناك نم وأ وه تامو لصألا نع هجورخ
 مهتمذ يف وأ ( سانلا يديأ يف ) دمق ب قلعتم ( اهف ) دعق ب قلعتم ةايحلا يف يأ
 وأ فالتإ :وأ ةلما۔هم نم ( نيدو ) ضوعو ةنامأو ةيراعو نهرو ( ِةعيدوك )

 وأ لوآلا ثوروملا نم مهتمذ وأ سانلا يديأ يف كلذ ناك ءاوس 4 عييضت
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 رخآل ثراو دعق نإو « هثروم ىلع نيد وأ ةيصو نم ىيحي ملنم أربي الو

 . لصألا كلذ يف ةيدعت ىلع ةمهت الو ى انيمي دعاقلا ىلع كردي مل ثرإ يف

 ثككملاب لاملا كلمت نأل كلذو ى ايهنم وأ جرخنمم وأ ة هدعب لصألا يف يقب نمم
 ؛ لصألا يف ثكم نم هيف ثك ام ريغ مهممذ وأ سانلا يديأ. يف امو هيف
 راشأو ى هريغل ايهوحن وأ ةميدو وأ نيد يف لوآلا ثراولا دصقي ال اذكو

 تجرخ اذإف ى لوصألا يف اك ضورملا يف نوكي هطورشي دوعقلا نأ ىلإ كلذب
 ملو تتامو نينس ثالث تضمو تجوزتو لصألا ق اهاخأ تكرتو الثم تخألا

 ال امنإو ى هل نوكي هلوصأو هيبأ ضورع نم هيخأ ديب ام لك نإف « اهبيصن يحت
 اهبيصن تذخأ اهتايح يف تبلط نإو “ هريغ ةمذ وأ هريغ يديأ يف ام هل نوكب
 ى نايبلل ةجاتحملا يهو ص نايبب اهيبأ نم هعنأ ضورملا نم نيبت ام لك نم

 وهو اهيبأ ريغ نم هنأ نيبت ام الإ اميبأ نم .اهنأ ناسب الب لوصألا نم اهبيصنو
 . هيبأ ريغ نم هنأ نايبلاب بولطملا

 ءايحإلا عيض يذلا وه هنآل هللا نيبو هنيب ابف الو كحلا يف ( أربي الو )

 ربيب قلعتم ( ةيصو نم ) همهس ( ىيحي مل نم ) ةد_ءاقل همهس ىطعأ هنأكف
 كلذ نكل هئايحإ مدمل ائيش كردي ال ناك ولو هنأل ، ( هثوروم ىلع ننيد وأ )
 رأ ىرت الأ 0 هبحي م ولو همهس هلف هللا نيبو هنيب ايف ام أو . حلا يف وه امنإ

 : . ىحم 7 رصق يذلا وه هنألو ك ةمفخ ذخألا هل

 اذه نأ ىلع ) انيم دعاقلا ىلع كردي م ثرا ق رخأل ثراو دعق نإو)

 دعاقلل هنأ ىلع عقاو مكحلا نأل « بيصن هيف هل دومقمال سيل و دعاقلل لصألا

 ىلع ةمهت ) كردي ( الو ) اهثراول فورمم هنأ عم بيصن هيف هل دومقملل سيل و
 اهنع جورخلاب دومقلا باب بابلا عيمج يف ضؤورملاو ( لصألا كلذ يف ةيدعت
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 رامث نم هبيصن لباقي ام ذخأ دارأ نإو ،كسمتسا هب هنأ ملع اذإ

 دعق ايف دعاق لماعي الو ى هماع نإ هيف هلماعملو هل زاج ةيفخ لصألا

 . .. , . . ء هب ملاع

 دعاقلا كلذ ءانمألا مهتا دقهنأ ىلإ تصني نأ مكاحلا هل دوقملا بلط اذإ توملاو

 : لاقي الف « رها۔ظلا كحلا يف تباث دوعقلا اذه نآل ى دوعقلا كلذب ىدعت هنأ
 وأ تدحجف كدنع تييحأ دق : لاقي نأ كلذ نمو « مكحلا بسحب ةيدعت

 هنأ ملع اذإ ) كلذ وحن وأ ءايحإلا دوهش كفاخ وأ “تيبحأ ينأ تلمع وأ تيسن
 هنأ ىعدا نإ امأو « ( كسمتسا ) ةمهتلاو نيميلا درج نم روك ذملاب يأ ( هب

 هيلإ تصني هنإف كلذ وحنو دحجو تييحأ دق ينأ وأ هيلع يرجح دعب هيف دعق
 . ناسبلا هفلكيو

 ( لصألا رامث نم هبيصن لباقيام اذخأ ) هثراو وأ هل دوعقملا ( دارا نإو )
 الئلو ى هكلمي ملام ذخأ هنأ همئار دقتعي الئل ( ةيفخ ) ثروملا ضورع نم وأ

 ( هيف هلماعملو هل زاج ) هنم أربي الئلو ى مرغلا وأ ةيدعتلا ىلع دعاقلا هب كسمتسي
 همهس هيف هل هنأل هللا نيبو هنيب ايف قح وذ هنأ ( هماع نإ: ) هبيصن لباقي ايف يأ
 هنأل دوعقلا درجمب هكلم دعاقلا نأ ملع نم ةرضحب ذخأي نأ هلو ة ىلاعت هللا دنع
 ىلع دعاقلا هدهشتسا نإ نكلو ى هكلمي ملام ذخأ هنأ دقتعي الو ى هنم أربي ال
 . دهشي ال نأ هلف ذخآلا كلذ

 ملع نم ادعاق لماعي ال يأ لماعي لعاف ( ملاع دعق ايف ادعاق لماعي الو )

 نأ خألل زوجي الو : « ناويدلا ه يفف “ للا دنع هل لحال هنآل دعاق هنأ ( هب )
 نم ىنمب هكلم لخ د ن ! ال ا > هلل ١ نيب و هندب ايف اهبيصن ف ةتخ ] ةث ر ول دمقي



 اهريغ كرتي ملو امهدحأ نامف جوزل تجرخف ةنبإو نينبإ كرت نمو

 ء خألا مهس لباقم يف اهثرإ يف دلو فلخي مل اذإ اهل دعقي مل اهيخأو

 مهابأ اوبارتسا نإ كلذكو ى مكحلا يف كلذ هل بجي او ى كلملا لوخد يناعم
 ايف اهدالوأل الو مهتممل هبف نودعقي الف هل لحي ال اك مهتمع بيصن يف دمقأ هنأ
 . ىلامت للا نيبو هنيب

 نينبإلا دحأ يأ ( امهدحأ تامف جوزل تجرخف ةنبإو نينبإ كرت نمو )
 اهوخأ ( اهل دعقي مل ) نينبإلا دحأ وهو ( اهيخأ ) ربغ ( و اهريغ كرتي ملو )
 لباقم يف ) دمقي ب قلمتم ( اهثرإ يف ادلو ) تيملا اهوخأ ( فلخي مل اذإ ) يحلا
 نم اهمهس ن ] ينمي “ثرإ يف :هلوق نم ضعب لدب لباقم يفو “ تمملا ( خألا مهس

 رخآلا دنع رخآلا فصنلاو ى ايهنم خأ دنع هفصن ناك اهيوخأ يديأب ناك امل اهيبأ
 نم هبوني يذلا فصنلا يف دعقي اا يحلا خآلاف ى ةمسقلاو نييعتلا ال عويشلا ىلع
 تميلملا هيف دمقي ملو تيملا هاخأ بوني هنأل هبف دعقي ال رخآلا فصنلاو « اهمهنم
 . فصنلا اذه يف دلولا اذه اهل دمقل ىثنأ وأ اركذ ادلو تيملا فلخ ولو ى اهل وهف
 لعج ءاوس ادلو فلخي مل ذإ : هلوق طاقنإ ىلوألاو « ائيش ذخات الف رخآلا
 وأ ادلو تيملا اذه فّلخ “ايهمهس نم تيملا خآلا مهس يف دمقي ال اهاخأ نأل ليعت
 امو اهركذ نكلو ى اديق تسيل ةيفرظ ذإ نإ : لاقي نأ الإ مهللا ع فلخي م

 فصن وه خألا مهس لباقم نأو ى اهيبأ نم هلك اهمهس اهل نأ مهوتي امل ايفن اهدعب

 هيخأ نم دوعقملاب خآلا هيعدي نأ نكمي. يذلا وهو ى تيملا اهيخأ يف يذلا اهمهس
 خألا نع هيف تخألا ثرتف تيملا هيخأ ةكرت نم ناكل دوعقلاب حص ولو “ تيملا

 الف تخألا مهس نم يحلا ديب ام امأو ، دوعقلا حصي ال نكل “ اهمهس تبلا
 . هبف دومقلا مهوتي
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 ١ ذكو ‘ ةبصعل ١ و جوزل ( ربانم لب اقم ف هف ةحوز ا دعقت ال ك

 ثيراوملا كلت يف اهل دعقيو ء ةوخا ددعتم نم قاب اهل دعقي ال

 ٠ ىصحت ملو تام نإ هدالوأ

 بانم لباقم يف ) اهثرإ يف يأ ( هيف ) تناك نإ ( ةجوز اهل دعقت ال اك )
 وهو > ةتخأ مس نم هبانم ق هتحوز دعقت ال تيلا خألا نأ ىنمب ) جوزلا

 هدلو هذخأي امنإو يحلا هوخأ الو هتجوز ال تخألا هذخات لب هنم فصنلا
 الو تيملا خألا ةبصع ( ةبصعلا ) تخألل هيف دعقت ال ( و ) ى ادلو فلخ ول
 نإ ( ةوخإ ددعتم نم قاب امل دممقي ال اذكو ) ؛؟ هدلو ريغ هتثرو نم ثراو

 دحاولا اذه نإف ءادحاو الإ ىدارفو نينرتقم وأ ةرمي وأ دحاو دعب ادحاو اوتام

 اوناك ولو ت اهمهس سدس يف دمقل ةتس اوناك ول : لاقي الف اهمهس يف دمقي ال ققابلا
 همهس يف دعق ادلو مهنم كرت نمو ى رثك أو لقأ اذكهو ى هسمخ يف دمقل ةسمخ

 اهمهس نم مهبونت قلا ةوخإلا ماهس يأ ( ثيراوملا كلت يف ا_ه دعقيو ) هنم

 نإ تخأ نم اهل لهأتي نمل اهنوكرتيو اهنع نوتومي مهنال انا ريم اهامسو
 يف ةوخإلا ماهس لمشي ام دارأ ىيحت ملو تتام نإ خا دلو وأ خا نمو “ تيحا

 دومقلاب هعدي ملو ( تام نإ ) يقابلا اذه دالوأ يأ ( هدالوأ ) هلك لصألا كلذ

 . ملعأ هللاو ( يحت لو )
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 لصف

 مث تامف دوهشب اهيخأ دنع تمحأف ةن او نبإ كرت نإ

 ه داحتاك زاج نيرخآ هدالوأ دنع اضيأ اهتمحا

 لصف

 نإلا هيف تكرتو لصألا نع تنبلا تجرخ ( ف هتنباو انبإ كرت نا )
 ( تامف دوهشب ) روكذملا نبإلا وهو ( اهيخأ دنع ) هنوك لاح اهثرإ ( تيحا )
 دوهش ( ب هدالوا دنع اضيأ ) اهتصح تسحأ يأ ) اهتيحأ م ( دالوأ نع

 دنع يبحت نأب « يناثلاو لوآلا ءايحإلا يف دوهشلا داحتا ( داحتاك زاج نيرخآ )
 اهيخأ دالوأ تام ول اذكهو « اهيخأ دنع مهب تيحأ نيذلا دوهشلاب اهيخأ دالوأ
 تدحتا وأ 0 خألا دنع وأ « دالوألا دالوأ دنع هب تسحأ نمب مهدنع تسحأو

 روصلا نم اهريغ وأ ةروصلا هذه ىف ءايحإلا عباتت اذإ اذكهو “ لكلا دوهش

 تجاتحا ةثرولا نم لصألا يف ثك املا ددجت املك هنإف “ دومقلا اهيف روصتي يتلا

 مث : هلوقب هيلإ حول اك ددجتملا ثك املا اذه دنع ءايحإلا ىلإ اهريغ وأ تخألا

 . هدالوأ دنع اضيأ اهتيحأ
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 مث هضعب وأ لصألا هدالوأ عابف اهوخأ تامف جوزل تجرخ نإو

 اهتدصأ و ةأرما جوزت نمو ى هب هتكردا .اوعاب ايف مهتمع ثرإب اورقأ

 هيرتشمل رقأ مث هضعب عابف لصألا يف هلام فصنك

 جورخلا اذكهو ص جوزت الب لصألا نع تجرخ وأ ( جوزل تجرخ نإو )

 بابلا لئاسم يف جوزلا ىلإ جورخلاك « همدع وأ جوزلا دوجو عم جوزلا ريغ ىلإ

 نم اهنأ ةفورمملا ض ورملا وأ ( "هضعب وأ لصألا هدالوأ عابف اهوخأ تامق )

 مهتمع ثراإب اورقأ ح ( لوصألاك ضورملا اذكهو ى اهضعب وأ لوآلا ثوروملا

 : اولاق وأ ، انتمع مهس يف دوعقلا انكرت انإ : اولاق نأب اهنم ءايحإ الب ( اوعاب ايف
 ( هتكردأ ) دومقلا هعم تبثي ال امم كلذ وحن وأ انوبأ امهل ابحأ وأ تمحأ دق اهنإ
 يرقشملا نم اهمهس درتف ى مهرارقأب يأ ( هب ) هتثرو ام يأ اهثرإ تكدرأ يأ

 فالخلا نم رمام ىلع نيمئابلا نم وأ هنم هتميق ذخأت وأ عيبلا خسفي وأ ةمسقلاب

 نوكي ال عئابلا رارقإ نأ عم مهرارقإب تك ردأ امنإو < كرتشملا كيرشلا عيب يف

 ةفيعض دوعقلا ةلأسم نأل ى عاب ابف عوجر هرارقإ نأ ثيح نم يرتشملا ىلع ةجح

 ء هيف اهمهس اه نأو ى اهيبأل هنأ فورمم اهيخأ دالوأ هعابام نإف ى اهسفن يف

 وأ دوعقلا ىضتقم كرتباههل اورقأ املف ى دوعقلا درجمب اهيخأ دالوأ هكلمت امنإو

 عئابلا : مهلوق ىلع اهيلإ اهمهس عوجر يوق هعم دوعقلا حصي الام وأ ءايحإلاب
 . يرقغملا ىلع هرارقإ حصيال

 عيبلا كح يف عيبلا ريغو “هعابف ةثرولا نم دحأ لام يف دعق نم رئاس اذك و

 لثم يأ ( هلام فصنك اهقدصأو ةأرما جوزت نمو ) قادصإلاو ةبهلاو نهرلاك
 يأ ( هيرتشمل رقأ م هضعب عايف ) تايمستلا نم ( لصألا يف ) هلام فصن

 هنم يرتشملا يأ عئابلا يرتشم يأ ةسبالملل هفاضإلا وأ ضعبلا اذه يرتشم

- ٥٤٤) _ 



 رضحت نإ ءايحإلاو ى هنم لبقي مل قادصلاب اذك هيف ةأرمال نأب

 حصو « نالف نب نالف اهيبأ نم اهثاريم تيحأ اهنأ هربختو ادوهش

 ء تقولا يف بألا تومو خألا ةايح يف دوهشلا ملعب

 كلذ بهو نإ اذك و ص رارقإلا اذه ( هنم لبقي مل قادصلاب اذك هيف ةأرمال ناب )

 وأ اهل هلك هلصأ قدصأ ول اذك و « هجوب هكلم نم هجرخأ وأ اهريغ وأ هتجوزل
 رقأو اضيأ هجرخأ وأ هعاب مث ام هجوب هكلم نم هجرخأ وأ اهريغل وأ اهل هبهو

 نكلو “ نايبلا عبتا هريغ وأ وه نيب نإو ى هرارقإ لبقي ال هنإف لوألا
 . هتميق اهلف رايب نكي مل نإو ى اعم ايه وأ ةأرملا موقت

 اهناب مهربختو ) مهتداهش حصت ( أدوهش رضحت نأ ) الثم ( ءايحإلاو )
 اهيبأ ريغ نالف نب نالف نم وأ ( نالف نب نالف اهيبأ نم اهثا ربم تيح أ

 دنع وأ ى نالف نب نالف اهيخأ نبا دنع وأ “ ( نالف نب نالف مهيخأ دنع )

 . ءايحإلا باب لوأ كلذ ربغب ءايحإلا ريوصت مدقتو ى مهريغ

 هريغ وأ خآلا ةا_حي يأ ( خألا ةايح يف دوهشلا ماعب ) ءابحإلا ( حصو )

 حصيو “ ثروي نع هريغ وأ ( بألا توم) ب ( و )اهف دمقل ييحت م ول نم

 ى توملاب فاصتإلا ليوأت ىلع تومب قل متم ( تقولا يف ) هك ورتم يف دومقلا
 ص هتوم ةداهشلا لمحت تقو يف عقو هنأ مهماعب ءامحإلا "حصي هنأ دارملا سيل هنأل ر

 يأ ملعلاب هقيلعت كلو ، لبق توملاب تقولا يف هفاصتاب مهملعب "حصي هنأ دارملا لب

 مهتدهشأ ولف يح خألا نأو تام بآلا نأ ةداهشلا لمحت تقو يف مهملعب حص
 الثم خألا ةزايحب وأ طقف الثم بآلا تومب اوملع وأ ' كلذ اوملعي ملو ءايحإلا ىلع
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 نأ اهل : ليق حصي الو 4 هنوك وأ لصأ لعب ال ربخلا مهيزجيو

 اهتوخإ دنع نم تجرخ نإو ، لصألا يف اهثرإ امل ييحي نم رمأت
 ناويح وأ لصأ نم اودافتسا ايف مهدنع كردت ل اهدلا و توم دعب

 ايح خألاو“اتيم هيف بآلا ناك هيف مهتدهشأ يذلا تقولا نأ كلذ دعب نيبتو طقف

 . لثم خألا توم دعب كلذ نيبت ولو « يدنع حصل

 نم مهل دهشي وأ ‘ ءانمألا مهربخي نأ دوهشلا يزجي يأ ( ربخلا مهيزجيو )
 تيم بآلا نأ ربخلا كاجلا اوربخي نأو يح خألاو تام بآلا نأ هتداهش "حصت
 : اولوقي نأ يفكي لب « كاحلل ءادآلا دنع كلذ ركذ مزلي الو يح خألاو

 هنييعتو ( لصأ ملعب ال ) هتيحأ اهنأ :اولوقي نأو ث اهثاريم تيحأ اهنأ اندهش
 ملعب ال بآلا تومو خآلا ةايحب مهملعب ءابحإلا ىلع دوهشلا داهشإ "حصي هنأ ينعي
 حصي يأ هدوجو يأ ( هن وك وأ ) هولهج وأ لصألا اوملع ، حصي هنإف ث لصألا

 ليق حصي الو ) اودعي مل وأ لصألا دوجوب اودع ءاوس "حصي يأ هدوجو ملعالب
 ء ( لصألا يف اهثرإ امه ييحي نم ) فلختست وأ لكوت وأ ( رمأت نأ اهف

 هنع بسني نأ هلف ى هلعف هل هبحاصل ىقح ءايحإلا نأ يدنع يذلاو ى اهريغ اذك و
 ص نالف دنع يثاريم يل يبحي نأ انالف تبنأ دق ينأ ءانمألا دهشي نأب هريغ هبف
 ام ىل لعفي نأ ينع انالف تبنأ دق ينأ مهدهشي نأ وأ ى ءابحإلا ىلإ نالف يضميف

 . هسفنل وأ اهل اهمهس هذخأك ىل ءايحإ نوكي

 نإ ) هنأ ةمسقلا باب لبق يذلا بابلا نم لوألا لصفلا يف رم دق ( و )

 نيب ام عيمج يف اهمهس تبلطو ( اهدلاو توم دعب اهتوخإ دنع نم تجرخ
 ناويح وأ لصأ نم اودافتسا ايف مدنع كردت مل ) ضورملاو لصألا نم مهيديأ
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 نم هندافتسا يعدا ام نايبب جرخيو 4 اهيبأ كورتم الإ كلذ ريغو

 لصألا يف هلام نم ةيمست قادصب جوزتم اذكو ى اهجورخ دعب لصأ

 دعب نايبب لصألا نم ديفتسا هنأ هتعدا وأ هاعدا ام جرخي

 . جوزتلا

 هنم ذخات اهنأ يعدتف هودافتسا مهنأ ققحت دقو ى ائيش ضورملا نم (كلذ ريغو
 لبقي الف هنم هورتشا هلام وأ اهيبأ ةلغ نم كلذ نأ يعدت وأ«مهعم مسقت مل اهنأل

 امأ “ اضرع وأ الصأ هيف اهمهس ال نإف ( اهيبأ كورتم يف الإ ) اهنع كلذ
 نوجاتحيف لوصولا امأ و“اوركنأنإ اهوبأ كرت امم اهنأ نيبت نأ جاتحتف ضورملا

 . لاق اك اهوبأ كرت امم اهنأ تعدا نإ اهوبأ كرت ام تسيل اهنأ ناسب ىلإ

 ال يأ( اهجورخ دعب لصا نم هتدافتسا يعدا ام نايبب ) اهنع( جرخيو )
 اذكو ) نايبي الإ اهجورخ دعب هودا۔فتسا مهنأ اوعدا يذلا لصألا اهنع جرخي

 ص نايب ةفاضإ « ةيمستل قادص ةفاضإ ( لصألا يف هلام نم ةيمست قادصب جوزتم
 وأ ءاعدا ام جرخي ) قادصإلا ىنعمب ردصم مسإ وه وأ ةيمست وه قادصب يأ

 ( جوزتلا دعب ) جرخي ب قلعتم (نايبب ) امل نايب ( لصألا نم ديفتسا هنأ هتعدا
 الف تخالا وأ ةأرملا امأو ، طقف جوزلل عجار ديق اذهو ديفتسا ب قلعتم

 هنإ ج وزلا هاعدا ام هتداهش زوجت نم ةداهشب جرحم يأ ى ديقلا اذهل اهل ةجاح

 تخألا وأ ةأرملا هتعدا امو « قادصلا يف لخدي الف « قادصإلا دعب هدافتسا
 وأ جوزلا ديب هنأ عم جوزلا :لصأ نم سيل هنأو هتدافتسا نأب اهدحو اهل هلك هنأ

 نايبلل تجاتحا اذلو ‘ كلذ لبق لصأ اهل ملمي مل اهنأ عم وأ جوزلا لصأب طلتخ

 < هاوعد نايبل جاتحا قادهإلا دهب ثودحلا ىعداو قدصأ ال وه اذكو “ يه

 ةجوزلا يف مالكلا انلعج اذإ و « همصخ فلح نايب هل نكي ملو نايبلل جاتحا نمو
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 ةدافتسا ىعدا نإ هدودح مولعم دلب يف لصألا يف هلام عئاب اذكو

 ل نيعم اناكم ىعدا نإو س ربخلاب نإو هنيبي عاب نأ دعب هنم ءيش

 هب دهشيو يعدملا همعدي ام ناك نإ هلوق در عيبلا يف لخدي

 ك د وہشل ١

 لبقمالكلا نالف تخأل و جوزلا يف هانلعج اذإ و قادصلا ظفل وجوزتلاظفل ةلالدلف

 نايب نكمي الإو“هيلع نيب ايف ةجوزلل بيصن هنايب عم نكي مل نيب ايياف تخالايف
 . هيف بيصن اهلف

 لصألا نم يأ ( لصألا يف ) هجوب هكلم نم هجرخم وأ ( هلام عئاب اذكو )
 كلذ نأل دلبلا دودحب يأ ( هدودحب مولعم دلب يف ) لصألا ةقيقح ةلمج يف وأ
 ديدحت ىلإ جاتحي لب ى عيبملا ديدحت ىلإ هعم جاتحي ال ةنمدلا عيبو ى ةنمد عيب

 سفن يف امأو ى مكحلاو اهئادأ و ةداهشلا ظافلأو ةدقعلا ظافلأ يف اذهو ى دلبلا

 نإ ) هددعو هتيمكو هاعيابت ام نيع يرتشملاو عئابلا فرعي نأ نم دب الف رمألا

 ءيشلا نيبي يأ (هنيبي) هكلم نم جرخأ وأ (عابنأ دعب هنم عيش ةدافتسا ىعدا

 © انيعم اتيب وأ ( انيعم اناكم ىعدا نإو ، ربخلاب نإو ) هدافتسا هنأ ثيح نم
 سدسك ةعئاش ةيمست وأ ةنيعم ةرجش ىعدا وأ انيعم اناكم :هلوق هلمشينأ نكميو

 هجوب كلملا نم جارخإلا يف وأ ( عيبلا يف لخدي مل ) نيعم نم ةيمست وأ
 ( يعدملا هيعدي ايم ) الثم عيبلا يف لخدي م هنأ ىعدا ام ( ناك نا هلوق در )
 ص عيبلا يف لخاد هنأ الثم يرتشملا وه يذلا يعدملا يعدي اع ناك نإ يأ
 ءاعدا هلمش امم : لاق هنأكف يعدملا هيعدي ىلع فطع ( دوهشلا هب دهشيو )
 . هلمشت مومعلا ىلع مهتداهش تناك نأب دوهشلا ةداهش و يعدملا
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 ىتح هيبأ لصأ يف نإلا دعقف ابأو ًانبإ كرت نإو س هنوركذي الو

 نكمب ل نإ ءايحاب الإ مهدنع مهدج كردي ل دالوأ كرتو تام

 مهدج تام نإ مهمع مهدنع اهكردي ال اذكو ! لصألا يف

 2 هب ال {

 وأ دوهشلا هب دهشي ىلع فطع مومعلاب هلوخدل ةدا۔مشلاب ( هنوركذي الو )

 عيبلا ف لخدي مل هنأ عئابلا ىعدا ام ىلإ ةدئاع ءاهلا هذهو « دوهشلا نم لاح

 كرتو ) نإلا اذه ( تام ىتح هيبأ لصأ يف نبإلا دعقف ابأو انبا كرت نإو )
 ) ءايح اب الإ ( مهيبأ يبأ نم هصن ) مهدنع ( مهيبأ وبأ ) مهدج كردي م ادال وأ

 ىتح نينس ثالث ضمت مل نإو ( لصألا يف ) دجلا يأ ( نكي مل نإ ) مهيبأ دنع
 هنكل > هريغ ق وأ لصألا ق مهوبأ مهك رت ءاوسو ك هل ن ودعمقي الف مهوبأ تام

 ببسب ادعاق نوكم نم لك اذكهو > ءيجمو بهذي هرمعب وأ لصألا ق ثكمع

 ءال وأ هببسب دعق نم هيف ناك يذلا لحلا يف ناك ءاوس ع دعقي هنإف هريغ وأ بأ

 ال هنأ نم مدقت ام ريغ لوق اذهو ى هنبا نبا دالوأ هل دمقي لصألا يف ناك نإو

 . خلا مهريغ ال طقف مهنب ايف نويوبآلاو ءاقشألا الإ دعقي

 مهدج تام نإ ) ناك نإ ( ( مهمع مهدنع ) ) ةصحلا يأ ( اهكردي ال اذكو )

 نوكت نأ طرتشي الو ‘ دجلا توم ةروص هذهو ى ءايحإلاب الإ يأ ( هب الإ

 ةطساوب مهمع وأ ، مهيبأ وخأ وهو ةطساو الب مهمع ءاوسو ى ىلوآلا يه ةلأسملا

 مهدج آضيأ هنإف ى مهيبأ دجو مهدج لمشي دجلا اذك و ى مهيبأ مع وهو مهيبأ
 مهمع كردي الو“ مهيبأ دح وه يذلا هوبأ كرت امم همهس مهدنع مهيبأ مع كردي الف

 . ءامحإلاب الإ مهيبأ وبأ وه يذلا هوبأ كرت امم همهس
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 ف نمل ةايح الو ‘ تمملا مأ مأ وأ > مألا ينأ مأ وأ ‘ بنرألا مأ اذكو

 امهدحأ رفاسف ناوخأ كرتشا نإو ، ثيراوملا هب رودت ايف لصأ
 دالوأ كرتو هتبيغ يف تامف لاملا نم ةفئاطب

 ءايحإلاب الإ اهنبا ء_هو بآلا كرت اع اهمهس كردت ال ( بألا مأ اذكو )

 مل يحت ملو ثكاماا اهنبا نبإ تام ولف « اهنبا دالوأ نم لاملا يف ثكم نم دنع
 ءايحإلاب الإ اهنبا تنب تكرت امم اهمهس كردت ال ( مألا يبأ مأ وأ ) هثراول دمقت

 ك اتيم مأ ايح اهنبا ناك ءاوس و ى اهنبا ةنبا نم تثرو امنإو ى هنبا تنب دالوأ دنع
 تيملا نيبو اهنيب نوكي يتلا يهو ى ةدساف ةدج نوكت الئل كلذ تلق امنإ و

 مأ مأ وأ ) ةدسافلا ةدجلا ثيروت سابع نبا لوق نمو ةثراو ىثنأ هلبق .ركذ

 نمم اهثاريم اهل و هدنع ءامحإلاب الإ هتثرو وأ تيملا دالوأ دنع كردت ال ( تيملا

 نإو ى دعاق هل دعق امع عفدي امنإ « ناسنإل دوعقلا اهيف ةلئ۔م لك اذك و ى تام

 ءايحإ اهعاقيإ و ى اهعاقيإ بلطي ( ةايح الو ) همهس ثرو هثري نم كانه نراك
 نال ،اهلصأ ىلع ماللا وأ «نم ىلع يأ ( نمل ) ءايحإلا ىنعمب ردصم مسإ ةايحلا وأ

 ( لصأ يف ) نم ءايحإلا ىلإ جاتحي ال هنأ ربخاف عفتنيو قحتسي ءيش ءايحإلا '
 رود يف يأ ( ثيراوملا هب رودت ايف ) ءابحإ الب كردي لب“دحأ هل دمقي ال هنأل
 نم وهف ى لاقتنالا درجم رودلاب دارملاو “ ثيراوملا هب رودت يتلا راودألا نمام
 . قلطملا يف ديقملل عوضوملا ظفللا لايعتسا

 ريغ اهدحأل لا_م الو ةثرولا نم ايهربغ اذك و « ( ناوخأ كرتشا نإو )
 ص كرتشملا ( لاملا نم ةفناطب اهدحا رفاسف ) ص نينثإلا قوف ام اذك و “ كرتشملا

 ص ( ادالوأ ) كرتشملا لصألا ريغ يف وه ثيح ( كرتو هتبيغ يف تامف )
 ايف بئاغلل هتثرو وأ هدالوأ دصقي ال ةثرولا نم مهريغ كرت نإ اذك و..
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 تام ىتح هديب ايف لك دعقو تامف م بهي ملو هدالوأل مسق نم

 مهوبأ كرت ايف مهمعل ك دالوأ لعق آدال وأ اوكرتو اوتام وأ

 رخآل لك دعقم ال ةوخالا ييح امو ! هديب ايف همخأ دالوأل دعقو

 ٠ .. .40 مهتكرش تتبثو مهوبأ مل بهي مل نإ هديب ايف

 لك ثراو دعقي ال امم اتام نإ اذك و ى هديب ايف مهل بئاغلا دعقي الو “ مهيديأب

 طرش نم باب : هلوق لئاوأ يف يمالك ةمسقلا يف رم دقو “ رخآلا ثراول
 حصت ال هدالوأل بآلا ةمسق نأ رماع خيشلاو فنصملا حيوملت عم ةمسقلا زاوج

 مه بج ملو هدالوأل مسق نم ) ف ‘ مهصصح م۔ل بهو نإ الإ مهضعب لوق ىلع
 مهضعب تام وأ ( أدالوأ اوكرتو اوتام وأ تام ىتح هديب ايف لك دعقو تاف

 نوذخأي امنإف ( مهوبأ كرت اميف مهمعل لك دالوأ دعق ) دلولاك ةثرولا و ادلو كرتو

 مهنأل ةبهلا مدعل اهتحص مدعل ةمسقلاب ال زوحلاب وأ دوعقلاب كلذ نم مهوبأ كرت ام

 انالوأل ) مملا ( دعقو ) مهل بمي ملو مهل مسق ذإ ثرإلاب الو ةبهلاب هوكلمي م
 لمتحيو ى اوتانم اذإ ايف مالكلا ضرف هنأل هتثرو دوعق دارملاو ى ( هديب اميف هيخأ
 وأ : هلوقف اذه ىلعف « مهضعب ييحو ضعب تام مهيف عقو توملا نأ ديرب نأ

 ولو مهيبأ ةمسق يف عوجرلا هلف مهدحأ يحا نإو ةيلك ال لك اوك رتو اوتام
 تمادام يأ ( ةوخإلا ييحامو ) همهس يف دالوأ كرتو هتوخإ ضعب تام

 ( مهتكرش تتبثو مهوبا مهف بج من نإ هديب اميف رخآل لك دمقيال ) ءايحأ ةوخإلا
 تراصو ةمسقلا تحصل هتصح دحاو لكل بهو مهل مسق امل مهوبأ ناك ولف

 ةوخإلا نكي ملو دوعقلاب ال ةمسقلاو ثرإلاب هتثروو هدالوأل دحاو لك ةصح

 . ءاكرش
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 ىتح لزنم يف "لك دعقف لزانم يف ًاقرفتم لصأو نينب كرت نإو
 نإو م ره دعقب الو ‘ مهمعل ا مدعقي ل ًآدالوأ كرتو تام

 رخآ لزنم ىلإ رخآلا جرخو لصألا يف امهدحأ دعقو نينبإ كرت

 كرتو تام ىتح هيف جوزتف

 نينبلا نم ( لك دعقف لزانم يف قرفتم لصأو ) لثم ( نينب كرت نإو )
 توملا ع۔ةو نأب نينبلا نم لك ( تام ىتح ) هف يذلا لصألا يف ( لزنم يف )

 كرتو ) فلتخا وأ لصألا سنج قفتا ءاوس ‘ ضعب يبحو ضعب تام مهيف

 : هلوق ين نيروكذملا نينبلا ضعب وهو ( مهمعل ) دالوألا يأ ( اودعقي مل ادالوأ
 ( وه دعقي الو) ادعاصف دحاولا لمشيف مهنم معلا سنج دارملاو “نينب كرت نإو
 مل ام ةكرمشلا توبثل نيتلأسملا ىلع ضورملا يف الو لصألا يف دوعق ال (مهل)مملا يأ

 نيب قرفي نأ الإ ى ةدعاقلا وه اذه « مهل لام ثدحيو ث مهنيب ءيش ةمسق فرعت
 ول اذ_ك و « اذه دعب يذلاو ى اذه لبق يتلا ةلئسملا يف قرف اك ى مهريغو ةوخإلا

 كرتو تا۔ه ىتح لصأ يف لك دمقف ى دحاو لزنم يف اقرتفم الصأ و نينب كرت

 لك ةهج يمسي نأب ى رم امو اذه لمشي ام لزانملاب ديرب نأ زوجيو « ادال وأ

 ص الثم ةدحاو ةيرق لوصأ يف اتناك ولو ث الزنم لشم نانج لك ةهج وأ نادف

 ضعب دعق اذإ ىرخأب ةلصتم راد و نانجي لصتم نانجك رخآب لصتم لصأ اذك و
 تيب يف ضعب وأ « ىرخأ يف رخآو راد يف وأ ى رخآ يف رخآو نانج يف نينبلا

 ىتح رادو نانجك افلاخت وأ « ىرخأ يف رخآو ةلخن يف ضعب وأ « رخآ يف رخآو

 . ًادالوأ كرتو تام

 لا رخالا جرخو لصألا ي امهدحأ دصقو ) الثم ( نينبا كرت ناو )

 كرتو تام ىتح ) هيف ناكو ( هيف جوزتف ) هيبال اكلم سيل ( رخآ لزغم
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 تام نإ اذكو ‘ مهيبأ ءايحإب الإ مهمع دنع نوكردي الف .دالوأ

 دقو ، هب الإ مهدنع مهمع كردي ال دالوأ كرتو لصألا يف يذلا

 . هفلاخي ام رم

 نآل ( مهيبأ ءايحإب الإ ) مهيبأ مهس ( مهمع دنع نوكردي الف ) الثم ( أدالوأ
 لسألا يف يذلا ) نإلا ( تام نإ اذكو ) هنع جرخ مهابأو لصألا يف دعق مهمع

 رخآ لزنم ىلإ جراخلا نإلا وهو ( مهمع كردي ال ) الثم ( ادالوأ كرتو

 رم دقو ( ءامحإلاب يأ ( هب الإ ( لصألا ف يذلا دالوأ د ذع يأ ) مهدنع (

 يقبو مهضعب جرخف اروكذ اوناك نإ اذك و : لصفلا اذه لبق لاق ذإ ( هفلاخي ام

 باوجلا ى جراخلا ثراول هثراو الو هتوخإ ةثرول دعقي ال مهيبأ لصأ يف ضعب

 كلانه ام نإف ص كلانه هفالخب هيف دلوو رخآلا لزغملا يف جوزت انه جراخلا نأ

 وأ لزنملا كلذ ىلإ همم مهبلج ًادالوأ و دالوأ ريغ ةثرو كرت هنأ ىلع لمحم

 ملعأ هللاو < دلوو هبف ىرست
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 باب

 وأ لوبق يف هلبق تام نإ هماقم لجأل رايخب عئاب ثراو ماق
 ‘ كلذك لجألا رابخ طرش نإ هل و ‘ هت وم وأ رتشم ةامح ف عفد

 باب

 ناسنإ ( ثراو ماق ) و ءايحإ الب نيدو ثرإ نم هيلع وأ ناسنإل ام تبثي
 عئابلا ( تام نا ) عئابلا ماقم يأ ( هماقم ) لجأ ىلإ يأ ( لجأل رايخ عناب )
 تام نإف ( هتوم وأ رتشم ةايح يف عفد وأ لوبق يف ) لجألا لبق يأ ( هلبق )
 وأ هل هدر يبح نإو ى هلبق وأ يرتشملا ثراول ءيشلا عئابلا ثراو در يرتشملا

 طرتشملا هل هطرتشا وأ هسفنل طرتشا عئابلا وه كلذ يف رايخلا طرتشمو « لبق

 درلاب مايقلا هثراو وأ يرتشمللو يأ فوذحم ربخ يرتشمللو يأ ( هلو ) « هلبقف

 يرقشملا ( طوش نإ ) عئابلا تام نإ عئابلا ثراو وأ عئابلا دنع لوبقلا وأ
 عئابلا ةايح يف يأ ( كلذك ) هلبقف عئابلا هل هطرش وأ هسفنل ( لجألا رايخ )

 لجأل رابخ لك اذكهو « ةملكلا هذه ىلع علطأ نأ لبق هب تحصفأ اك هتوم وأ
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 هجو نيمض أًربتو ى هثراو مزل ةلاوح وأ ةلافك نم آدحأ مزل امو

 لامب بولطم ثراو ىلع كردي الو ‘ هملع نومضملا توع هلراوو

 ٠ ٠ ٠ ك هثراو بلاط اذكو > ءايحإب الإ ةيدعت ف

 تام اذإ رايخلا اهيف ثراوي يتلا دوقعلا نم كلذ ريغ وأ قادصإ وأ ةبه يف
 ثراولا ثراو اذك و ى هماقم موقي هثراو نإف “ لبقف هل طرتشا نم وأ هطرتشم

 طرتشم تام اذإ : ليقو “ در وأ لوبق عقي مل ام ثراولا دعب ثراولا ددعت ولو

 ادحا مزل امو ) لوبق درلا هنكمأ دقو درب نأ لبق هتودف هل طرش نم وأ رايخلا

 ثراو اذكو ( هثراو مزل ةلاوح وأ ) لام ةلافك وأ هجو ةلافك ( ةلافك نم

 لام هنم هل ناك اذإ هيلع امم مايقلا همزلي امنإ ذإ الام كرت نإ اذكهو “ ثراولا
 ؛ثوروملا لام نم هاضق ءاش نإو “هلام نم قحلا ىضقو هذخأ ءاش نإف « هذخأي
 لاملا مرغ دنع نومضملا هجوب تأي مل نإ هنآل كلذ نع جرخت ال هجولا ةنامض و
 . اهب وأ سفن وأ لامب يدؤي لفش ءيجملا نالو

 نومضملا تام نإف ( هيلع نومضملا تومب هثراوو هجو نيمض أربتو )
 ثراو قحلي ال هنأ مولعمو « نماضلا ءىرب دقف نماضلا ةايح يف هجو ةنامض هنع

 توم دعب هنع نومضملا تام نإو ص ءيش نماضلا تام اذإ كلذ دعب نماضلا
 ( كردي الو ) هلصأك فنصملا دارم وه اذهو « نماضلا ثراو ءىرب دقف نماضلا

 ثراو ةفاضإب ( بولطم ثراو ىلع ) لجو زع كلا نيبو هنيب ابف الو مكحلا يف
 مزل بولطمب قلعتم (لاممي) كردي لعاف بئان رورجملا وأ رورجملاو راجلاو “بولطمل

 شغو ةقرسو بصغك (ةيدعت يف) سفن يف ةيانجلا نم مزل وأ لامب ةيانجلا نم لاملا
 ص هثراو ىلع كردت مل هيلع ةيدمتلل ءابحإ الب يدعتملا تام نإف ( ءايحإب الإ )
 (هثراو بلاط اذكو) “ فرعو هبف ىدمنللا ءيدلا نيبتو ةيدعتلاب دوهشلا ملع ولو
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 ثراو دنع ةرضم عرزت الو رتشم ثراو دنع ةعفش كردت الو

 ثراو الو ةبه وأ عيبب هيف ثدحملا هيلإ لقن نم ىلع الو اهثدحم

 ك بيعم در ثراو الو 2 كلملا هلإ لوقنملا الو هلع تثدح نم

 ى بلطلل لهأ وه نم بلاطلاب دارملاو < بلاطلا ءايحإب الإ يدعتملا ىلع كردي ال

 ص ءاش ىتم قحلاب بولطملا ذخأ هثراولف بلاطلا ىبحأ اذإ و : ىحلا بحاص وهو

 لوآلا ثراولا ىيحي مل نإ هثراو كردي مل كلذ دعب ثراولا تام نإ نكل

 ىلع كردي ال هنإف هثراو بلاطي ملو يدمتملا ىلع ىبحأ نإ كلذك و ى اذكهو
 ثوروملا ىبحأ اذإ ةثرولا رئاسل ثراو ءايحإ يزجيو « اذكهو هثراو ثراو

 ىمحي ملو هيلع ىبحأ دقو يدعتملا تام نإ اذكو ى طقف هسفنل يزجي : ليقو
 طقف ضعبلا ىلع كردي : لبقف ى ةثرولا ضعب ىلع الإ هثراو وأ قحلا بحاص

 دوهشلا دهشي نأ ءايحإلا يف يزجيو لكلا ىلع لكلا كردي : ليقو ى هبانم

 ثراولا "رقأ نإو ى هقح ىلع هنأ دهشأ نإ ايس الو ةيدمتلا كلتب هبلاطي ناك هنأ
 دحاو لك نم ذخأ مسق نإو « هلام نم هذخأ ىتلا بحاصلو همزل داهشإلاب
 . هبوني ام

 هثراو كردي الف عيفشلا تام نإ و ( رتشم ثراو دنع ةعفش كردت الو )

 كلذ يف جاتحي ال : نوره نب ناملس عيبرلا وبأ لاقو “ كلذك ءايحإب الإ ةعفشلا
 ( الو ى اهثدحم تراو دنع ةرضم عزت الو ) ثروت ةعفشلا نأل ءايحإلا ىلإ

 عيبب ) هريغ ىلع ةرضملا ( هيف ثدحملا ) كلملا ( هيلإ لمن نم ىلع ) عزن كردي

 ( الو © هيلع تثدح نم ثراو ) اهعوزن كردي ( الو ) « امهريغ وأ ( ةبه وأ
 ثراو ( ثراو ) كردي ( الو ) “ هيلع ثدحملا ( كلملا هيلإ لوقنملا ) هك ردي
 . عئاب ىلع يرتشملا تام نإ شرآلا ذخأ الو ( بيعم در ) يرتشملا
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 نم دحأ مزل ايف ءامحإ الو ءايحاب الإ عئابلا ترام نإ رتشم الو

 . كلذ لك "رم دقو امهدخأ وأ رجأتسملاو ريجألا تام نإ ةرجأ

 (ءايحإب الإ عئابلا تام نإ ) عئاب ثراو ىلع هدر ( رتشم ) كردي ( الو )
 ملعي مل نإو “ عئابلا تام نإ : هلوق ىلإ « ةعفش كردت الو : هلوق نم هلك كلذ يف

 بلطلا هتفي مل هب تثدحأ يذلا كلملا لاقتنا دمب الإ اهب ةرضملا هيلع تثدح نم

 نم ادحا مزل ايف ) ءايحإ الب هقح ذخأي لب ( ءايحإ الو ) “ ليق ايف اهعزتب
 الإ هباوبأ يف ( كلذ لك “رم دقو امهدحأ وأ رجأتسملاو ربجألا تام نإ ةرجأ

 مدقت دق : لاق هنأك “عيملا ال عومجملا لكلاب دارأو اباب امهل دعقب ملف ةرضملا عزن

 بابلا لئاسم ضعب ىضم ايف ركذي مل هنأل كلذو ى بابلا لئاسم ةلمج نم ضمي
 : ليقو “ رتشم وأ عئاب رايخ ثرويو : هصن ام عويبلا نم رايخلا باب يف مدقت

 هطرش نملف هطرشي مل نم تام نإو “ عيبلا هثراو مزل هسفنل رتشم طرش نإ

 . ها عيبلا هيرقشم مزل تامف امهريغل طرش نإو « هطرش

 ولو ى نيدلا نم ليحلا ءىرب اهطرش ىلع تعقو نإ و : ةلاوحلا باب يف لاقو
 ص هيلع لاحملا تام ولو ءيرب لبحلا نأ دافأف ‘ ھا سلفأ وأ هيلع لاحملا تام
 نم تزاجو : ةلاملا باب يف لاقو ى هيلع لاحملا ةكرت نم ذخؤي هنآل الإ كلذ امو
 لاق ابفو : لاقو . ها لكلا نم هنع وأ ثراول ولو حيحصلا اييس الو يأ ضيرم

 وأ تعب وأ هل تيضق وأ ه۔.لع هتنيب وأ نالف هب كل رقأ ام لك :هل لومحملل

 . نالوق ى كل هليح انأف كلذ وحن وأ هل ع۔ب وأ تضرقأ

 ىلع هكردي الو : لاقو « ها هتوم دعب الإ نيبتي مل نإ الإ هتكرت نم ذخؤيو

 الو ع ءاش اهيأ ذخأ لح ىتح ائيش هثراو نم ذخأي مل نإو “ لجألا لبق ليحلا

 عيفش عفشي مل رتشم تام نإ :باب: ةعفشلا باتك يف لاقو “ها ليملا تومب لحي
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 اقلطم هثراو اهذخأ اهذخأ لبق تام نإو ى هتايح يف اهايحأ نإ الإ هثراو

 : تاراجإلا باتك يف لاقو ى اهايحأ نإ الإ : ليقو ى راتخلا ىلع ثروتو هدمب

 ص ه۔۔ف هثراو ريخ مامإلا لبق مولعملا هل لقن دقو نيعم لمع ريجأ تام نإ باب
 لقن نم ىلع ءايحإلا ةيفيك و خلا اضيأ لمعلا بر ثراوو باسحلاب يقابلا در يفو

 يحيو « عزنلا هيلع كردي هنأ هيلإ لوقنملا ىلع رضلا هيلع ثدحملا طرتشي نأ هيلإ

 لوقنملا يف اذه لثمو “ هيلإ لوقنملا ىلع عوجرلا حصيل هنم لقتنا نم ىلع آضيأ
 . ملعأ هللاو رضلا هيلع ثدحلا كلملا هبلإ
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 باب

 عجري ىتح نيخسرف زواج نإ ةزوح نم جراخ باغ

 باغ لهو ) هعرز قاطي ال ام وأ راغ وأ ‘ رادج هيلع مدهنمو هلزنمل

 ، نالوق ؟ دقف وأ ةقفر نع فلخت وأ عبس وأ ليس هلمح نم

 باب

 ةبيفلا يفو بئاغلا توم ف

 عجري ىتح نيخسرف زواج نإ ةزوح نم جراخ باغ ) : لاقف اهب أدبو
 ولو بئاغلا مكحي هيلع مكحي مل اهنود اهزواج وأ ةزوحلا نود امهزواج ولو ( هلزنمل

 زواجي مل ولو امه زواج نإ بئاغ وه : ليقو « دوقفملا كحم لب ى هتبيغ تلاط

 يف حاكنلا يف رم اك ( هعزن قاطي ال ام وأ راغ وا رادج هيلع مدهنمو ) ةزوحلا
 كلذ جراخ وأ لايمآلاو ةزوحلا لخاد ءاوس ( هلمح نم باغ لهو ) ث دقفلا

 وأ ) اهيلع وهو ةباد هب تبره وأ ةباد وأ عبس هقاس وأ ( عبس وأ ليس )
 الإ “ حاكنلا باتك نم دقفلا يف كلذ مدقتو ( نالوق ؟ دقف وا ةقفر نع فلخت

 راتحلا هنوكل كلذ لعلو ى بئاغ عبسلا وأ ةبادلا لوم نأ ىلع هيف رصتقا هنأ
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 . هبارتأ تومب زوجو ء راتخملا ىلع رهد لوطب بئاغ تومب مكحي الو أ

 ه نيناثب : ليقو 0 نيعبسب : ليقو { ةنس نيرشعو ةيامم : ليقو

 ذ كلذ ريغب ليقو ث ةيامب : ليقو ‘ نيعستب : ليقو

 وهو تباثلا لصألل اباحصتسا ( راتخا ىلع رهد لوطب بناغ تومب كحي الو )

 « جوزت الو هيرارس ىرست الو هتجوز جوزتت الو هلام مسقي الف ةايحلا
 وه ناك ولو اذهو ى ادبأ كلذ سبحيو ى نرق دعب انرق هتثرو نم ناك نم لك

 اذهو « هب نوعفتني هتثرو يديأب نوكي نأ الإ ‘ لام ليطعت هبف نكل راتما

 : لسقف ث داتعملا ىلع لصألا حيجرت يف افالخ اورك ذ دقو ى لصألا فالخ اضيأ

 راتخم لوقلا اذه ىلعو ‘ لصألا ىلع فرملاو داتعملا حجرتي : ليقو “ حجرتي

 نب ديعس لاقو ى هيلإ ةامحلا نامزلا كلذ لهأ يف داتعي ال انس غلب اذإ هتومب كحلا

 هتومو ه. ةايح ىف كشلا لجأل ثروي الو ثرب ال هنإ : يمخنلا ميهاربإو بيسملا

 ( هبارتأ تومب ) توملاب هيلع مكحلا ( زوجو ) : هلوقب لاوقألا ركذ يف عرشو
 ص ريصق وأ ليوط نامز توافتب بارتألا تومي نأ بلاغلا رثكألا نأ : هيفو

 فيكف ى لقأ وأ رثكأ وأ ةنسب هتوم رخأتيو مهلك ناسنإلا بارتأ تومت دقف

 ث ةظحلب ولو رخأتي دق هنأ عم هبارتأ رخآ توم بقع توملاب بئاغلا ىلع مكحي
 مهلك هدارتأ ا هرهاظ و دهاشم وه اك ضعب دعبو ضعب لبق لىق وأ مهلبق تام اميرو

 كف قارغتسالل ال ةقيقحلل ةفاضإلا نأ حضاولاو 2 هدلب يف هبارتأ لمل نكل

 لب نسلا يف هلثم نوكب نم ىقسي ل هنأ دارأ هنأ حضاولاو 2 دحاو ب "رت توم

 . نسلا يف هنود وهف يقب نم لك

 ، اماع يأ ( ةنس نيرشعو ةيام ) يضم ( ب ) توملاب هيلع مكحي ( : ليقو )
 :ليقو ) لاوقألا رئاس يف اذك و ى ةبيغلا لبق هرمع نم ىضم ام كلذ يف بسحيو

 ( كلذ ريغب ليقو ى ةيامب : ليقو ‘ نيعستب : ليقو “ نيناثب : ليقو « نيعبسب
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 ةيام : لوقلاو ى دقفلاك نينس عبرأب : لوقلاو “ نيعبسو سمخب : لوقلاك
 راتخاو « نيماعب لوقلاو دقفلا يف كلذ مدقتو ى ةرثعو ةيامب : لوقلاو ى نيثالثو

 يناسملتلا قاحسا وبأ هبلع رصتقا اك ى نيمبسب مكحلا دقفلا يف رم اك يمصاملا
 : لاق ذإ ى ضئارفلا بحاص

 هرسأ ىدامت دق نم وأ دقفلاب هرمأ امو لكشأ نم لكو

 ل ا ١ ق دعب ن وكيس و ل ا_اا ق عنتمم هنر اف

 ةنس نيمبيس غلبي هرمعف ةنيب تايملا ىلع مقت مل نإ

 :قلع هلوةل نيعبسلاب لوقلا راتخا امنإو دحاو مهدنع بئاغلاو دوقفملا كحو
 اهلك لاوقألا هذه يف بئاغلا اذه ثربو «)١‘ نيمبسلا ىلإ نيتسلا نم يتمأ رامعأ »
 نم مهلكو ى يفارقلاو سنوي نباو بيبح نبا لاقو « ةدملا لبق هتثرو نم تام نم
 هرمأ نسبتي مل نإف ‘ بئاغلا بيصن لزع بئاغلا هثرب نم تام نإ هنإ : ةيكلاملا
 ةثرو هذخأي الو ص لوألا ةثرول عجر لوألا لبق هتوم نيبت وأ ةدملا تمت ىتح

 هثراول وأ هل وهف لوألا دعب يح هنأ نّسبت نإو « ةكشب ثاريم ال ذإ ‘ بئاغلا

 هضراع نإو “توملا هب عقو ضراع هضرامي م اذإ ابب كلذ كلام دّيقو « لوألل ال

 يف وأ نيركسعلا نيب دقف نم اذك و :اولاق رخؤي الو توملا ىلع لمح نوعاط لثم

 لعسي لجرلا ناكف ةكم قيرطب لاعس مهباصأ سانلا نأ اورك ذو ى ةعاجم ةنس
 مسقي نأ كلام ىأرف ى مهتوم الو مهتايح ربخ تأي ملف سان دقفف « توميف الىلق

 . سانلا توم نم هغلب امل دوقفملا لجأ مهل برضي الو مهلاومأ

 ( ١ ) يمرادلا هاور ٠
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 ٠ ٠ - ٨ ت ٠

 هجوزو هميرعو هيصوو هربدمو هنر او هتوم ربخ غلبيو

 ؛ مهوحت و

 ةزوحلا نم جرخ نم وه يذلا بئاغلا توم يأ ى ( هتوم ربخ غلبيو )

 (هثراو) ةقفر نع فتلخت وأ « ةباد وأ عبس وأ ليس هلمح وأ نيخسرفلا زواجو

 عفن رجي ناك ولو _ ءابلا حتفب - ( هربدمو ) هسفنل ثرإلا عفن رجي ناك ولو
 وأ ةيصولا ىلع هسفنل ةرامإلا لوصح رجي ناك ولو ( هيصوو 7 ' هسفنل قتعلا

 هتومب نيدلا لولح رجي ناك ولو ( هميرغو ) “ كلذ عيمج وأ مهلام وأ دالوألا
 هتكرت نم ذخألا ةلوهس رجي وأ “نبدلا هيلع نم تومب هلولح لوقلا ىلع هل عفن وهو
 لطمك يعرش ريغ وأ ص لولحلا دعب هتبيغك يعرش رمأل ذخألا نم عنملا دمب

 لجؤملا قادصلا لولح عفن رجت تناك ولو ( هتجوزو ) “ بيغي نأ لبق بئافلا

 فطع ةجوزلا فطعو ى ثرإلا رتو ‘ نّسعم لجأ ريغل لجؤملا وأ هتوم ىلإ

 نوكت اهنأل يصوو ميرغ ىلإ ةبسنلاب اذك و « ثراول ةبسنلاب ماع ىلع صاخ

 لبق كلذ يف ءاوسو ى عفنلا هسفنل رجي نم لك نم ( مهوحنو ) اميرغو ةيصو اضيأ
 هبلع مقي ال هنأب لوقلا ىلع اهدعب وأ ، ةمدقتملا لاوقألا نم اهريغو نيعبسلا ةدم

 توملا عوقوب لوقلا ىلع امأو ى مكاحلا هب كحي ىتح هوحن و نيعبسلا غولبب توملا

 ص اديكأت ديفي معن ى ةدملا دمب مهربخ ىلإ جاتحي الف مكح الب ةدملا غولبب.هيلع

 يصولا وأ ميرغلا وأ ربدملا وأ ثراولا ربخ زوجي اذك و ‘ مكحلا دعب مهربخ اذك و

 لبق هرمع نأ وأ ، رثكأ وأ لقأ وأ ةنس نوعبس هرمع نأب مهوحن وأ ةجوزلا وأ
 وأ هدحو لجر كلذ يف يزجي هنأ دارملا سيلو ى اذك اهدعب وأ اذك هتبيغ

 عفنلا رجي مهضعب وأ مهلك اناك ولو ةداهشلا ددع يزجي لب “ اهدحو ةأرما
 ءاسنلا يزجت الو«لج لاك ناتأرملاو“نايلوتم وأ ةلملا لهأ نم ةثالث كلذ وءهسفنل

 . يملالجلا نوره يبأ ةلأسم ىتأتو ء نهدحو
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 ةداهش تبجو الإو ةبير ال و راكنإ ال ثمح روهشملاو ‘ ربخلا يزجنو

 الإ دعب هتوم ربخ غيلبت دارأ نإ هبئاغ ءيجم لبقي الو { ءانمألا

 ةثالث ىتأ نإو ص ءانمألا

 ( روهشملاو ) « ادعاصف نينيمألا ربخ يأ ى ( ربخلا ) كلذ ىف ( ( يزجي و )
 ربخ غلبيو : هلوق عم كلذ رركتي ال وأ ادعاصف ةثالث ةلمجلا لهأ ةداهش وهو

 نم هلثمو هسفنل رجي نم هيف يزجي هنأ خلا غلبيو : هلوقب دارملا نأل « خلا هتوم

 ةداهشلا طارتشال الو اهطارتشا مدعل الو ةلادعلا طارتشال هيف ضرمت الب عفدي

 دافأو « ةداهشلا طرتشت ال هنأ ربخلا يزجي : هلوقب دافأف ى ددع نييعتل الو

 هسفنل رجي نم زاوج نم هانركذ ام لكو ى ةلادعلا طرتشت ال هنأ روهشملاو هلوقب

 رجي ( ةبير الو راكنإ ال ثيح ) وه هنأ روهشملاو ى ربخلا زاوج نمو عفدي وأ
 رجحت كنأل كلوق لبقي ال : مرفلل ةثرولا لوقي نأ لثم « رضلا عفد وأ عفنلا

 ثيحو ى كلذ وحت وأ ةجوز اي كلوق لبقأ ال : ةثرولا ضعب لوقي وأ ى عفنلا

 عزانتلا زاوج نإ : ليقو “ سكعلاب وأ غلبيل هلثم ردقيو « يزجي » ب قلعتت
 ص ابوصنم وأ : ليق ى « يف » ب ًارورجم فرظلا ريمض يف لمهملا لمعيف فرظلا يف
 كلذ مكاحلا بيريو كلذ ىلع ةثرولا تأطاوتو راكنإلا عقي مل امرو

 . مہهعنميف

 ةداهش تبجو ) ى امهدحأ وأ امه اناك لب ةبير الو راكنإ ال نكي ( الإو )

 ءيجي لبقي الو ) « مهريغ ةداهشب الو مهربخب فتكي مو ادعاصف نينثإ ( ءانمألا

 غيلبت دارأ نإ ) هتوم يعدم لوق عفد وأ يح هبئاغ نأ ىعدا نمل يأ ( هبناغ

 ال يأ ى لبقي لعاف بئان ( ءانمألا الإ ) هايإ هئابحإ دعب يأ ( دعب هتوم ربخ

 ( ةثالث ىتأ نإو ) ى هتوم راكنإ وأ هتايحب دعب هلوقل ءانمألا ةداهش الإ هل لبقي
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 نانيمأ اهب : ليقو اوعفد هتايحب ةثالث مث بئاغ تومي ةلملا لهأ نم
 هتومب نينيمأ دعب هتايحب ركذ نمم ةئالثلاك نينيمأل مكاح تصني الو
 مكاحل نانيمألا وأ ةثالث لاق نإو 2 هتوم هدنع تبث تنإ اذكو

 هنوكب الو همساب اوربخي ملو ادلو كرت دق بئاغ توم هدنع تبث

 هتايحب ةئالث ) ميب مكحلا دعب ءاج ( مث بئاغ تومب ةلمجلا لهأ نم ) ادعاصف

 مهب ححلا لبق امأو ص هتايحب نبتلا نيرخآلا ةثالثلا ةداهش تعفد يأ ( اوعفد
 ادعاصف ةثالث امم اوءاج ول اك ةرثكلاو ةلادعلا نم برقلاب حمجزتلا ربتعي هنإف

 ص هتابحب يأ ى ( اهب : ليقو ) ث ةثالث ىتأ نإ و ث هتايحب ادعاصف ةثالثو ى هتومب

 نينىمألا ءيجم لبق مهب مكاحلا كح ولو هتومب ةلمجلا لهأ نم ةثالث ءيجم دعب(نانيمأ)

 ءاتلا تطقسف فاضملا فذحف نينيمألا ةداهش تلبقو مالكلا لصأو ى هتايحب
 رورملاو راجلا مدق لوأ نم اهرابتعا طقسأ وأ هنع بئانلاهىلإ فاضملا ريكذتل

 . نانيمأ ىلع ايهقلعتم فذح دمب

 ( ركذ نمم ةثالثلاك ) رث .كأ وأ ( نينيمأ ) ةداهش ( ل مكاح تصني الو )
 نينيمأ ) ةداهش ( دعي هتايحب ) مهنم ةثالثلل تصني ال اك يأ ى ةلمجلا لهأ وهو
 : تصني ال ( هتوم ) مكاحلا دنع يأ “(هدنع تبث نإ اذكو ) ىاهب هكحو ( هتومب

 . ( ةثالث لاق نإو ) رثكلا اذك و ، هتامح ةلمجلا لهأ نم ةثالث وأ نينيمآلا ةداهشل
 كلذو“( بئاغ توم هدنع تبث مكاحل ) ادعاصف ( نانيمألا وأ ) ةلملا لهأ نم

 ص رخآ مكاح ىلإ هتومب هتداهش بتكيو دوهشلا ةداهش طقسدف هتوم نباع هنأل

 كرت دق ) : هلوق وه لوقلا لوعفم و مكاح تمن ةلمجلا هذهو ى هملعب كحي : ليقو

 هنوكب الو همسإب اوربجي ملو ) ادلو هل نإ لاق وأ ‘ تومب ةداهشك اذهو ( أدلو
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 > كلذ حضتي ىح هل ام مسقي الو > هيسن تبث ىشثن وأ آ ركذ

 وأ ىثنأ وأ ركذ هنأب اوربخي ملو همساب اوربخأ وأ لكشم وأ ( ىثنأ وأ اركذ
 اركذ هنوكب اورهخأ وأ « ىثنآلاو ركذلا نيب هدنع اك رتشم همسإ ناكو لكشم

 حضتي ىتح هلام ممقي الو ‘ هبسن تبث ) همساب اوربخي ملو الكشم وأ ىثنأ وأ
 نيعل كحلا نوكيل اذك همسا نوك و « الكشم وأ ىثنأ وأ اركذ هنوك ( كلذ

 نيبت نإف ى يقابلا اومسقيو هل ركذلا مهس اوكرتي نأ ةثرولا تقفتا نإ الإ ىمسم
 يذلاو > هيف همهس هوطعأو همهس ىلع داز ام اومسق لكشم وأ ىثنأ هنأ دمعب

 « لكشم وأ ىثنأ وأ اركذ هوملع نإ همساب لهجلا ةمسقلا نم مهعنمي ال هنأ يدنع

 همسا اوركذي مل مهنأ ديرب نأب هترك ذ يذلا اذه هلصأك فنصملا مالك لمتحيو

 . ىثنأ وأ ركذ هنأ اوركذ الو « ىثنأ وأ ركذ هنأ هب فرعف

 قفتا نإو “ حضتي ىتح اهيف مكحلا رخؤي اهرمأ حضتي مل ةلأسم لك اذكهو

 زاج يزجتلا لبقي امم ناكو اهنم حضتي م ام ريخأتو مهنيب اهئاضمإ ىلع اهباحصا
 اهنكل اهردق نوفرعي ال انويد كرت :دوهشلا لوقي نأ لثم “ هريغو ثاريملا ءاوس

 : اولوقي وأ « يقابلا نومسقيو ى اوقفتا نإ الثم ةيام نولزعي مهنإف ى ةيام نم لقأ

 ص اولوقي مل وأ ط مهريغ وأ روك ذأ نوردي الو كلذ وحن وأ ةثالث دالوأ كرت

 اولاق ام رادقم وأ .روكذ ةثالث مهس نولزعي مهنإف“مهريغ وأ اروكذ مهوفرع دقو

 رارقإ ةنيب لجر ماقأ نإ هنآ ملعاو “ هونمض اولزع ام فلت اذإو 4 روك ذلا نم

 نم ىلوأ بسنلا ةندمف > هثراو ىنإ بسنلاب ةنىبب رخآلا ماقأو هثراو ينإ تملا

 . اعم اثرو رارقإلاب وأ بسنلاب ناتنتبلا تناك نإ و « رارقإلا

 هريغ اثراو هل ملعن الو نالف ثراو اذه نأ دهشي نأ ضعب دنع زوجي الو

 بسنب اودهش ًآدوهش نأ ةلأسم تلزنو “لاصتاب هيلإ تيملا نم بسنلاب دهشي ىتح
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 لافطأ و ءاسن عم اضيرم اهب اوكرتو مهصوصخ نم اوجرخ موق ينو

 هرق هن أ ءاسنلا ربخأف اثدح اربق اودحوو عوجرلا لدعب هودحح لف

 ؛ نالوق ؟ ال وأ كل ذب هت وم حصي لهف ك ثبت ام دقو

 < بسنذلا ق لبق هوفرع دقو همسا اوسن دحاو اهنيب يقبو لحر ثرب لجر

 هريغ هل ثراو ال : دهاشلا لوقي الو “ مهتداهش اوزيجي ملف ، هثراو هنأ اوملعو

 مكحف بسنلاب اودهش اذإو ك هريغ اثراو هل ملعأ ال : لاق ءاش نإو ى بيغ هنأل

 نإ امأو ى يناثال لاملا در هنم برقأب نورخآ دهش مث ثرإلاب هب لجرل مكاحلا

 نإو « مهيلإ تصني الف هب مكحلا دعب بسنلا كلذ نع تيملا نوجرخي دوهشب يتأ
 ق۔> هل كحي الف هانكردأ دقو اثاريم رادلا هذه كرتو تام اذه دج نأ اودهش

 اذه يبأ توم دعب تام وأ اذ_ذه هثروو ى اذه وبأ هثروو تاه : اولوقي

 ١ ٠ ذه هث ر وف

 عم اضيرم اهب اوكرتو مهصوصخ' نم اوجرخ موق يف ) فلتخا ( و )
 مهت ( ربخاف اثدحم اربق اودجوو ى ع وج رلا دعب هودجي ملف لافطأو امسن

 ؟ قيدصتلاو ةرورضلل ( كلذب هتوم حصي لهف تام دقو “ هربق هنأ ءاسنلا )

 تزيجأ اكو ؛ لودع ريغ ولو ةقفرلا لهأ ضعب ةداهش ةرورضلل تزيجأ ايك
 هيلع مكحيف ءاسنلا دارفنال ( ال وأ ) لجرلا رشابي ال اجبف نهدحو ءاسنلا ةداهش

 ؛هب ىتفأو تلزن هنامز يفو ى يملالجلا نوره يآل لوألا ( نالوق ) ؟بئاغلا كحي
 تقو ضمي مل نإ هنع فشكي نأ يدنع يذلاو ى هنامز خياشم نم هريغل يناثلاو
 نوقهارم لانطأ ةلأسملا هذه لثم يف ناك ولو“هب زيمي وضع وأ ى ههجو هيف ريغتي
 قهارملا ةداهش يف فلتخا دق لب ‘ نهوقفاو نإ مهلوقب ءاسنلا ةداهش ت"وقتل
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 . نالف لبق انالف انلتق : اولاقو نيوخأ اولتق ةراغ يف كح دقو

 بئاغ توم مكاح دنع تبث نإو دعبو لبقب مهلوق زاوجو ايهتومب
 ٠. ٠ . ٠ ٠ ٠ اوضق م هتلصو هتثرو دقنأف

% 

 ( ةراغ يف ) ءايرك ز وبأ هل لاقي انباحصأ نم ملاع كح دقو يأ ( مكح دقو )

 ك راغأ ىنعمب راغ ردصم وأ ى ةراغإ لهأ يف يأ ى فاضم فذح ىلع ردصم مسإ

 كئاح عومج ةماصو ةغاصو ةكاحك يثالثلا راغ نم رئاغ عمج نوكي نأ زوجيو

 ص مهريغ نم موق ىلع اوراغأ ةتانز نم موق مهو ةلمكو لماكك ى مئاصو غئاصو
 زاوجو ) مكب قلعتم ( امهتومم نالف لبق انالف انلتق : اولاقو نيوخأ اولتق ) و
 لبق نإ : لاقي الف ‘ ظفللا دارملاف “ دمبو لبق ظفلب يأ ( دعب و لبقب مهلوق
 تام انالفو ى نالف لبق تام انالف نأب اوكح و يأ ى ءابلاب نارجي ال ادعبو

 ترؤثراوتي اوناك اذإ ةثرولا رئاس اذك و « نولتاقلا ةملظلا ءالؤه لاق اك « هدعب

 ى نيلتاقلا لو_ةب ذخؤي ال : ليقو ى لوقلا اذه ىلع مهيلتاق لوقب مهيف ذخؤي
 ملعي ال نيذلا مهوحن وىقرفلاو ىمدهلا كحف ‘ةدهاشم وأ ةدهاشب مهتوم اوملع نإف

 < بئاغلا كحف مهتوم ا ولعي ل نإو “ ةرمب مهت وم ملعو ء دحأ لمق دحأ توم

 ةمسق امأو ى هب لتقي هلتقب رقأ نم لك نكلو « دحاو مهلتق نإ فالخلا اذك و
 دقفلا ىلع مالكلا رخآ يف “رم ام ةثالث هب رقأ نإ الإ الف هتأرما جوزتو هلام

 بورضملا تومب مكحي الف “ نالف لبق انالف انبرض : نولتاقلا لاق نإ و ى ةبيغلاو

 ءاعم وأ الوأ بورضملا لبق ارخآ بورضملا تومي دق هنأل رخآلا توم لبق آلوأ

 . بئاغلا كحف الإو ى مهوحن و يمدهلا مكحف مهتوم ملع نإف

 هرمأ عفرب مل وأ ةدملا يضمب وأ ةداهشلاب ( بئاغ توم مكاح دنع تبث نإو )

 اوضقو هتيصو هتثرو دفناف ( ةدملا يضمب وأ ةداهشلاب هتثرو لمع لب 1 اجلا ىلإ
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 اودر تيًرستف هتيرس تعيبو هتجوز تحنو هلام اومسقو هنيد

 ، مهكرت ديبع نم اوقتعأ ام اونمضو مدق اذإ اوذفنأ ام

 يف تيضق وأ تبهو وأ ( هتيرس تعيب و هتجوز تحكنو هلام اومسقو هنيد

 نيسلاو ءاتلا مضب ى ( تي"رمملتف ) دحأ كلم ىلإ ام هجوب تجرخأ وأ نيد
 هكلمل تاقن نم اهارست يأ ص ةفيفخ تحت ةانثملا ءايلا حتفو ةددشم ءارلا رسك و

 وه ذفنأ نإ ةفيلخلا اذك و ص ةثرولا يأ ( اودر ) لاعفألا كلت ضعب اولعف وأ

 نويدلاو ةيصولا نم ( اوذقنأ ام ) اوطعأ ام مهل درب هوطعأ نم لكو ى مهعم وأ

 هتايح تحص وأ ( مدق اذإ ) نويدلا لاجآ تلحو نويدلاو ةيصولا تحص ولو

 دافنإب مكاحلا رمأب وأ هرمأب وأ هتوم دمب الإ هيلإ ليبس ال ذإ ى لطاب مهدافنإ نال

 ةيصولا نم اوذخأ ام ءارقفلا دريف ‘ كلذ وحن وأ عنتما نم لام نم نويدلا

 ام نويدلا باحصأ دريو ى قول وأ هلل هيلع تبجو اقوقح ولو مهريغ اذك و

 مهبلاط نم لك هبئان وأ لاملا بحاصل وأ مهاطعأ نا هلك كلذ يف درلاو « اوذخأ

 ديبع نم ) مهنع وأ هنع ( اوقتعأ ام اونمضو ) مهماهس اودرو مهيلع كردأ

 اوبهذ امنإ مهنأل مهونمض امنإو « كلمي ال اهف قتعال هنآل مهقتع يضمي الو ( مهكرت

 امم ديبعلا ىنج ام نونمضي اذك و ٤4 مهايإ مهريرحتب اوءاش ام اولمعو اوءاش ثيح

 ةثرولا نأل ص مهديس ىلع كلذ : ليقو “ قادصلا نم هومزتلا وأ مهتميق يواسي

 ثمح وأ ى ىتعلل هيف ببس ال امم مهديس مهكرت ث.ح اوتام نإ و ‘ عرشلاب اولعف

 ىطعأ ام اونمض و « نامض الف مهل هحابأ وأ ى هيلإ باهذلاب ممد_يس مهرمأي

 ام نماضلا قحلبف اوطعأ ام درتسي نكلو “ هوطعأ وأ هوبسك لام نم دسملا

 . ىطعأ
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 ٠ اوبهو امو اوعاب ام درو نمثلا نمضولام نم اورتشا ام قتع زاجو

 اوعرن امو هنم مهءانع اوذخأو هتالغ نم ( ولغتسا امو اوقدصأ امو

 . .... . . . نم لبسف نم

 نمثلا نونمضي مهنأل ( هلام نم اورتشا ام قتع ) تبثو ىضم يأ ( زاجو )
 اورتشا نإ كلذو ى اونمض يأ ى لوعفم ءانبلاب ( نمثلا نمضو ) : لاق ايك

 ؛بئاغلا ريخي لب مهقتع يضمي ال :ليقو “بئافلا لام نم نمثلا اوعفد مث مههوجوب
 ص هل نورتشملا نمض و رارحأ مهف الإ و « مهقتع ىضمأ نإ الإ ديبع مهف مهلبق نإف

 هب نيح"رصم بئاغلا لام ىلع اورتشا نإ امأو ى تيملل وأ مهسفنأل اوقتعأ ءاوس

 ى مهقتع اوددحي ىتح بئاغلا مهلبقي مل ولو مهقتع يضمي الف رضحي مل و أ لاملا رضح

 نامض الو ص نمثلا اونمض و مهقتع يضم : ليقو ى ديدجتلل نوجاتحي ال : ليقو
 ىتعاف هب يرتشاف هريغ لام ىلع دحأ ىدعت نإو ى ديبعلا ىلع كلذ نم ءيش يف

 يضمي ال : ليقو “ ضعب دنع بسنلا تبثو هقتع ىضم ىرتشا ام ىرست وأ

 ههجوب ىرتشا نإ بسنلا تبثيو ىتعلا يضمي : ليقو “ بسنلا تبثي الو قتعلا
 . . لاملا كلذ ىلع ىرقشا نإ ال

 اولعف ام لكو هلام نم اونهر امو (اوقدصأ امو اوبهو امو اوعاب ام درو )
 ( هتالغ نم اولغتسا امو ) ةكرشلل وأ راوجلا هلصأب ةعفشلا ذخأ لطبو ى هلام نم

 ةرضحي بئاغلا لام نم يأ “ ( هنم مهعانع اوذخأو ) “اضرع وأ لاملا ناك الصأ

 نودري كلذكو ص كلذ وحنو مامإلا وأ ك اجلا وأ هليك وب وأ هءاطعإ و بئاغلا

 نم ليسف نم اوعزت امو ) “ ال : ليقو ى اهريغو ربناندلاو مهاردلاب رجتلا ةلغ
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 هتميق ىلع اوحلطصا هضرأب هوسرغف اهنم وأ مهضرأل هودرف هضرأ

 هئامإ نم ىرست ام بسن تبثو هنم عوزنملا هلحم ءيش لك اودر وأ

 وأ ماصخلا موي وأ دلو موي لهو هل هتميق نومرغيو نهعم اودلو ايف

 يرتشملا دلو وهو بئاغلا نم امرحم نكي مل نإ دلو لكل امهرد نوعب رأ

 بئاغلا دبعو

 اوحلطصا هضراب هوسرفف )مهضرأ نم يأ ى ( اهنم وأ مهضرأل هودرف هضرأ
 ص تا۔م نإ مهيلع نامض الو ( هنم عوزنملا هلحمل ءيش لك اودر وأ هتميق ىلع
 . عرشلاب اولمع مهأل

 بحاص ىطعأو علق الب تبث ضرألا وأ ليسفلا داسف علقلا يف ناك نإو
 بسن تبثو)“هل سيل امو هلامكسمأ و رخآلل ةمقلا ضرألا بحاص وأ لبسفلا

 اوبهو نإ اذك و ى ( هل هتميق نومرغيو نهعم اودلو اميف هنامإ نم ىرست ام
 بسن تبثي هنإف هيلإ تلقتنا نم اها“رستف هجوب اهوجرخأ وأ اهوعاب وأ هتمأ

 وأ ةثرولا دحأ وهو هيلإ اهجرخأ نم ىلع اهب عجربو هتميق مرغيو اهعم دلو ام

 امن هب ماقو دلو نيح نم هقفنأ هنأل ( دلو موي ) ةميقلا ربتعت ( لهو ) ، مهلك
 ىلإ كولمم هنأل ى حبحصلا وهو ( ماصخلا موي وأ ) دلو نيح ىوسي ام الإ هيلع

 نوعبرا ) لب كلذ نم ءيش يف ربتعت ال ( وأ ) “قتعي ملام هدعب امو نيحلا كلذ
 ( بئافلا نم امرحم نكي مل نإ ) ريغص وأ ريبك ىثنأ وأ اركذ ( دلو لكل اههرد
 نأ لثم كلذو ص هيلع ررح مرحم اذ كلم نم نآل ارح جرخ هل امرحم ناك نإو
 (يرتشملا دلو وهو) ائيش هل نومرغي الو هوخأ وأ همع وأ هنبا وأ هوبأ اهعم دلي
 ذخأي نأ دب ال نكل ث ةثالثلا لاوقألا كلت يف ( بئاغلا دبعو ) يرستملا وه

 كلذ هل كرتي وأ آمهرد نيعبرأ وأ ماصخلا موي وأ ةدالولا موي اهرابتعاب ةميقلا
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 نمو ص رم دقو بسنلا تبثو حاكن دعب ولو هتأرما درتو ‘ فالخ

 . نايبب الإ هيف كرتي مل هنم هءارش ايندم بئاغ لصأ يف لخد

 نأ دسلا دجي الو « هدلو هنأل ارح هيلع جرخيف الثم يرتشملل اكلم نوكيف

 ذخأ بئاقلا دبع هنوكلو نه رست ف نوروذمم مأل مهءابآ ىبأ نإ مهذخأي

 : هلوق ىلإ دئاع ى بئاقلا دبعو يرتشملا دلو وهو : هلوقو “ ( فالخ ) هتميق

 . بئاغلا نم : هلوق ىلإ “ اورمست ام بسن تدثو

 (بسنلا تبثو) ، "سم يأ“( حاكن دعب ولو ) قالط الب ( هتارما درتو )
 ى ةبيغلاو دقفلا يف حاكنلا باتك يف ( “رم دقو ) ى اهعم دلو امو اهجوزت نم نيب
 نمو ) 0 دوقفملاك هنوكلف بئاغلا امأو ، دوقفملا يف ظفللا اذه ريغب رم نكل

 (نايبب ال)بناغلا ركنأ نإ(هيف كرتي مل هنم هءارش ايعدم بئاغ لصأ يف لخد
 مل نإو ع مدق اذإ يدنع هتجح بئافللو “ هيف كرت اهب ءاج نإف ى نينيمأ ةداهش
 طرتشت الو ءنينىمألا ربخب همف كرت كلذ يف ملكتي وأ رضحم ل وأ بئاغلا ركني

 ءارش ىعدا نمو : لاق دإ > هانركذ ام « ةزايحلا باب » ف رم دقو اهتداهش

 انه ديرب نأ دمب ىلع لمتحيو ى خلا نيعم ناكمب دحأل فرع نانج

 ربجم ءاج ءاوس ى هيف لخدي نأ كرتي يأ ى ربخلاو ةداهشلا لمشي ام نايبلاب
 ءةداهشلا ىلإ جاتحي يعدملا نإف مهربخ بئاغلا ركنأ اذإ نكل“مهتداهش وأ ءانمألا
 . ملعأ هللاو
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 باب

 رارقإلا يف

 ىلع هقدص كح بجو ربخ : حالطصإلا يفو ى فارتعإلا : ةغللا يف وهو

 ص رارقإ ىمسي ال هنإف « ءاشنإلا ربخلاب جرخف ى هبئان ظفل وأ هظفلب طقف هلئاق
 هقدص كح بجو :هلوقب جرخو ىةداهشلا ةماكب رفاكلا قطنو تيرتشاوتعب ك
 كرابت هللا لاق “هقدص هاضتقا [ظح سبل فذاقلا دلج نأل فذقلا لثم هلئاق ىلع
 ةكحو باتك نم مكتيتآ امل نييبنلا قاثيم كلا ذخأ ذإو » : هباتك يف ىلاعتو

 : لاقو ى اا ئ انررقأ : اولاق يرصإ مكلذ ىلع متذخأو مترقأأ _ هلوق ىلإ

 لج ينلا نع يورو ى « اندهش ىلب هلوق ىلإ مدآ ينب نم كبر ذخأ ذإو »
 . ٢١' « هيلع ةداهشلا نم ربكأ هسفن ىلع لجرلا رارقإ ه : لاق هنأ

 . ٨٤ : ةرقبلا ةروس ) ( ١

 . مم ءاور )٢(
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 وأ ضرم يف ولو زاج نيدب هسفن ىلع لقاع غلاب رقأ نإ

 . . . . . . . . . ك ثر ا ول

 ةيمست وأ هلام نم نّيمم ءيشب وأ ( نيدب هسفن ىلع لقاع غلاب رقأ نا )
 نوكي ام قدصأو ةحص وأ ضرم يف ( ثراول وأ ضرم يف ولو زاج ) هنم
 هضرم يف هب رقأ امم كحي مل بيرتسا نإو ى برتسي مل نإ توملا دنع ناسنإلا

 ص ثراولا ريغو هل رقملا ثراولا صاحتيو ى « ناويدلا ه يف اك « هريغ وأ ثراو
 . توملا ضرم ف كلذ ناك ولو

 لاجرلا نم نيفلابلا رارحألا رارقإ نأ ءالعلا عمجأ : « ناويدلا » يف اولاق
 الإ ص نوك رشلاو نودحوملا اذه يف ءاوس ى هب نوذوخأمو مهيلع زئاج ءاسنلاو

 يف مهرارقإ مهيلع زوجي ال هنإف « سلفملاو هلام يف هيلع روجحملاو هوركملا رارقإ
 رارقإو “ نويدلا باحصأ هيلع ماق امدعب مدعملا رارقإ يف اوفلتخاو < مهلاومأ

 زوجيو “ نونجملاو لفطلا رارقإ زوجي الو “ هالوم هز وج نإ الإ زوجي ال دبملا
 هرمأو “ هطخس نم هاضر اهب فرمي ةراشإ هل تناك اذإ ءامإلاب سرخألا رارقإ

 ىلع مكحيو ءاميإلاب قطانلا رارقإ زوجي الو ى ءيش ءاميإلاب مزلي ال : ليقو ؛ هيهنو

 ءاسنلاو لاجرلل ناسنإلا رارقإ زوجيو ‘ قطني ىتح ال :ليقو “باتكلاب رقأ نم
 لمحلل رارقإلاو “ تاومألاو ءايحألاو لافطألاو نيناجملاو دبعلاو رارحألاو

 . ايح دلو نإ هزاجأ نم مهنمو هلطبأ نم مهنم

 ص ةلوهجم ولو قوقحلا عيمجي رارقإلا زاجو ى مدآ ينب ريغل رارقإلا زوجي الو
 ريغ وأ نومضم وه امم كلذ وحنو ضارقلاو ةيراملاو تانامآلابو أطخلاب و

 :ليقو ى اهيف لمف هنأ نّئبت نإ ذخؤي مل ةيلوفطلا يف لعف ابب رقأ نمو نومضم
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 لعف هنأ نسب نإ الإ هب ذخأ ةملوفطلل هبسنو لمف وأ لوقب رقأ نإو « ذخؤي
 لوقلا : ليقو ص لوقلا نود لعفلاب ذخؤي هنأ باتكلا يف ركذو ى اهيف لاق وأ

 فرع دقو ى نونجلل هبسنو لعفب “رقأ نإو « كلذب هبلع كحي الو « ايهيف هلوق

 هيلع مكح هب فرعي مل نإو “هب ذخؤي الف قدصي : ليقو “هب ذخؤي هنإف نونجلاب
 دبعلا رارقإو هلوقب لغتشي الو « هب ذخأ مونلا وأ أطخلا وأ ةيهاركلل هبسن نإو

 زوجيال:ليقو ى زيوجت الب زئاج : ليق “ ندبلل عجري ام اهنود امو هسفن فلي ام
 : يمصاملا لاق ى لام هنأل

 يفتقا ينجاأل هتحص يف رقأ هرمأل كلامو

 نأل > دمعو سلفمو هفسو يصك هرمأ كلع ال نم هرمأل كلام جرخف

 ء نيدلاب رارقإلا اهتلمج نم يتلا ةملاملا مهتافرصت درب مهيلع عراشلا رحح

 : ىمصاملا لاقو

 ىفن ةمہتل هل ذفنمو افلتخا هفف ثرا ول امو

 بهذمو انبهذم وهو « هرارقإ حص حيحص وهو هثراول “رقأ نم : ىتعي
 ء لمعلا هبو“ءامرفلا صصاح.ف هتحصل ةمهتلا يفن ههجوو ى ةيبتعلا ف مساقلا نبا

 ك رارقإلا دعب يلا نودلا عم الإ صصاح ال : مساقلا نبا نع دش ر نبا لاقو

 ء اقلطم اهصصاحي سالفلا يفو ، اقلطم نويدلا ضصاحي ال : ليقو
 : يمصاملا لاق

 امرفغلاك سلفم يف هب وهو امزلأ "رقملا كورتم سأرو
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 ص ضرم وأ ةحص يف امهريغو قيدصو بيرقل "حصي رارقإلا نأ انبهذمو
 ضرم يف ثراو ريغل رارقإلا ناك نإ : اولاقف ةيكلاملا امأو « بيرتسا نإ الإ
 ءةلالك "رقملا ناك نإ "حصي الف كلذك ناك اذإ و“ابيرق وأ اقيدص ناك نإ الإ زاج

 ءالع نإو ادج الو ابأ الو ‘ لفس نإو نبا دلو الو ادلو كرتي ل هنأ ينعأ

 ًادلا و وأ ادلو كرت نإ : لقو لكلا نم "حصي : ليقو ك ثلثلا نم جرخم : 7

 : يمصاملا لاق ، ثلثلا نمف الإو لكلا نم زاج

 ضرفلا ذفان وهف قيدص ريغ ضرملا يف ينجأل نكي نإو
 ثرو ةلالكب نمم لطبي ثري ال بيرق وأ قيدصل وأ

 لاطبإلب كحي امدنعو لاح لكب يضمي لب : ليقو

 ( مزال كحي ثلثلا نم يضمي ) مساقلا نبالو “قالطإلاب : ليق

 هلو همأ تتام نوكي نأك ببسل ناك نإف هريغ مم هدلول رقأ نم : اولاقو

 ناك فتإو ى حص ينجأل نئيدب دهشيو « همأ ثاريم نم لامب هل دهشيف لصأ
 ص ةمهتلل حصي مل الإو ى قاع ناك نإ هل "حص رهاظ ببس الب ينعأ ى رايتخا نع

 : يمصاعلا لاق

 درم نم هيف سيلف هريغ عم دلولل هيف رارقإلا اثيحو

 وايتخا نع كلاذ نكي نإو ٠ رارنإلا ببس روهظ عس
 مرحي روربلا وذو هب هل مكحي فارحناو قوقع وذف
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 حص اهضغبأ نإو ى ةمهتلل امل هرارقإ "حصي مل هتجوزل ابح ناك نإ : اولاقو
 اهنم ا ريغص وأ ا ريبك حص ادعاصف اركذ ادلو كرت ن اف > هلاح لهج نإو

 ك نالوقف كلذك ادعاصف [اتنب كرت وأ ادلو كرتي . نإو > امهريغ نم وأ

 : يمصاملا لاق

 فصتا سكمل سكملاوعنملاف ففش اهب ةجوزل نكي نإو

 لالك هثرإ نمم عنملاف هلاح كاذ دنع تلهج نإو

 روظحملاب سيل لاحر لك يف روكذلا نم دحاو عمو

 رهك وذو رفص وذ مهنم ام ركذ مهيف ددعت عم كاذك

 ىقتم : ليقو ‘غوسم : ليق اقلطم كاذ ريغل نكي نإو

 دلو هل ناك نإف ى ةجوزلاو دلولا ريغ ثراول نيدب ضيرملا رقأ اذإ : اولاقو

 وأ همأل هرارقإك ث مساقلا نبا لاق هبو ‘ حصألا ىلع هرارقإ حص ىثنأ وأ ركذ

 : يمصاعلا لاق > دلولا دوحو مم هتخأ

 ص ةجوزلاو دلولا ريغ يأ امهريغ ثراول نكي نإو

 امزل حصألا يفف دلو مم

 نالوق كلام ه نودو

 نايورم زاوجلاو عملا
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 رارقإو ص هلك رم ام ىلع اهل هرارقإك اهجوزل ةجوزلا رارقإ نإ : اولاقو

 : يمصاعلا لاق « نيدلاب رارقإلاك هبحاص ىلع هلام ضبقب امهدحأ

 ىوتسا نيدلاعم نيدلل ضمقلاو اوس جوزلاو ةجوزلا ةلاح و

 . ملعأ هللا و

 ضرعو لصأ نم كلملا هيلع ىرج ام لك هقالطإل فنصملا مالك يف لخدو

 هوركملاو هوركملا ريغو لوهجملاو مولعملاو ةيهاملاو ءيشلا نيعو بناغو رضاحو
 ريغ وأ هلجر الإ وأ هسأر الإ ناويحلاب "رقأ نإو < ضعبلاو ةيمستلاو لكلاو

 دحاو هلو .ه زجي مل هلجرو هسأرك هضعبب رقأ نإو ى هل رقملل هلك هنإف كلذ.
 رانيد : لاق نإو « نيئيشلا نيذه نم ردحاوب وأ اذهب وأ ءيشلا اذهب هل "رقأ نإ
 رانيد : لاق نإ اك ى رانيد فصنو رانيد هل : لبقو ؛ طقف رانيدلا هلف ‘ فصنو
 اذه وأ رانيدلا اذه ىلع كل : لاق نإو ‘ كلذ هشأ ام اذك و « رانيد فصنو
 ..ال : ليقو س زاج رضاح وه امم كلذ ريغ وأ لهلا

 هريغلهفقو امب رقأ نإ و «ننيدلاكورضوعو نهرك هنم منم امب هرارقإ حصي الو

 رارقإلا ضرم يف ولو :هلوقب لخدو هرارقإ حص هيلإ عجر مث هيلإ هريغ هفقو وأ
 نم ضيرملاب دارأ و ىولو : هلوقل “ هب حرصملا مكح يف وهو 4 ىلوأ بابب ةحصلايف

 هقيدصت الو هتيربت الو نيدب هرارقإ آتصي ال طلوخ نم نآل؛ هضرم يف هلقع حص
 ةعيدولاو ضارقلاك نومضملا ريغب رارقإلاو « كلذ وحنو هل ىفوأ هنأ ميرفلل

 ةميدولا وحن يفو ص اذك لع : نيدلا يف لوقي نكل ص نيدلاب رارقإلاك ةنامألاو
 اذك يلع : لاق نإو &ى هع : لوقف « هناممض همزل نإ الإ 2 يدنع : ضارقلاو
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 ؛ « ناويدلا » راتخ وهو ؤ زوجي : ليقف تانامآلا نم اهوحن وأ آضارق وأ ةعيدو

 لمجأو "رقأ اذإو ى ال : ليقو ى زاج انيد اذك يدنع : لاق نإو ىال : ليقو

 ص مهرد يفلأ كنم تذخأ : لوقي نأ لثم ى هل "رقملا لوق لوقلاف لصف مش

 رقملا لاقو ص ضارقلا وأ ةعيدولا فلأ فلتو ضرق فلأو ضارق وأ ةعيدو فلأ

 ةعيدو فلأو بصغ فلأ 4 نيفل أ تذخأ : لاق وأ ى اضرق لكلا تذخأ : هل

 اذإو ى هل رقملل لوقلاف ابصغ لكلا تذخأ : هل "رقملا لاقو ى ةعيدولا تفلتو

 :لاق وأ فلتت 7 هل "رقملا لاقو “ضارقلا وأ ةعيدولا فلت ىعداو كلذب رقأ

 ثراول وأ : هلوقب دافأو ى ة۔هيدولا وأ ضارقلا تبثأ دقف فلتلا ىلع نب

 هرارقإ حص 5 حص ثراو نم ولو هقح ءافيتساب رقأ نإ ضيرملا نأ ىلإ حيولتلا

 . ندم هل

 ىغب يذلا هنأ وأ ةيدلا ذخأ هنأ وأ هنل و لتاق نع افع هنأ رقأ نإ اذكو

 "رقأ نإف ى نئدلاب رارقإلاك هلك كلذ نإف هدبع ةباتك يفوتسا هنأ وأ هحراج ىلع

 : هلوقو ى اذك يلع : هلوق نيب قرف ال هنأل > حص ضيرملا وأ حيحصلا كلذب

 كلذك و ى لام صقن كلذ نم لك يف نأل يل امم نالف ةمذ تئرب وأ « اذك تضبق

 فلتب وأ هلثراو ةيصو وأ هتدص و دافنإب " رقب نأ لثم هيف نيمأ وه امب قأ نإ

 ام فالخب حص اذإ هبلع ميقأ اضيرم ناك نإف « بدأ وأ لاكنك دحب وأ ةنامألا
 نألوهجملا نمو“اهباحصأ هقدصي مل نإ هتثرو أربي الف نويدلا تعفد دق : لاق اذإ
 نإو ص لمحلا اهيف نّسبت نإ زئاج هنإف امهريغ وأ ةمآلا وأ ةقانلا هذه لمحب "رقي
 نّسع نا اك ‘ حص نييعت الب كلذ وحنو ةيقاس وأ هعضرأ يف قيرطب هل رقأ
 كلذ وحن وأ ةرشع وأ مهرد در ام “يلع كل : لاق نإو ‘ هضرأ يف اهجرخيو

 نإو ى آلوأ هب قطن ام هلف كلذ وحن وأ ةرشع ىلإ مهرد : لاق نإو « ءيش الف
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 ء زاج هددع فرع ام وأ ءالؤه لاجرلا ددع وأ مهارد كعباصأ ددع : لاق

 الوأ هب رقأ ام هيلعف كلذ سكع وأ ريمش زفق يف امهرد اذك و اذك :لاق نإو

 ةضف رانيد وأ ايندلا فلخت نأ لبق وأ. فلخأ نأ لبق اذك لع كل :لاق نإو

 حصي ابب هطلخ نإو ى زجي مل حصي ال امم كلذ وحنو ابهذ قناد وأ ابهذ مهرد وأ
 ؛مهردلا لطبيف ،ابهذ مهردو رانيد : لوقي نأ لثم “ هريغ لطبو "حصي ام زاج
 مل نيبكرم ريغ نيددع لك اذك و « ةرشع هلف ةرشعو ريناتد ةرشع : لاق نإو

 ركذ نإو ى ةيام هلف نوسمخ و رانيد ةيام لثم ى لوألاب ذخؤي يناثلا دودعم ركذي

 ةيام لثم « ناويدلا » رارقإ يف هيلع اورصتقا : لوق ىلع زاجأ رخآ امهدودعم

 . امهرد نوسمخو

 ةرجشلا هذه دلت امب اوأرقي نأ لثم هؤانثتسا الو دجوي م امم رارقإلا زوجي الو
 نأ وأ ص كلذ وحن وأ نمسلا وأ فوصلا نم نوكي ام وأ ةاشلا وأ ماعلا اذه يف

 هرجي ام لك رارقإلا "رجي الو ى ماملا اذه يف نوكت يتلا هتّلغ الإ كلذب اورقي

 ضرألاب لخدي : ليقو “ سكملاك تابنلا لخدي مل ضرألاب رقأ نإف « عيبلا
 ص “رقآ اك رارقإلا حص سكملاب وأ اهتعقب نود نيملا ءامب رقأ نإو ى اهب رقأ اذإ

 هذه لثم كلذ نم دجو ام ءانثتسا زاجو “ سكملابو رمثلا نود رحشلاب اذك و

 . اهفوص الإ وأ اهلمح الإ ةاشلا

 ةاش “يلع نالفل :لوقي نأ لثم ثةلثمآلا هذهك ءانثتسالل لماش فنصملا مالكو
 ماعط ةم"رُمب "رقي نأ زوجيو ، رانيد فصن الإ رانيد ةيامو اهفوص الإ اذك اهنس
 زوجيو ص نوزوملاو ليكملا يف اذك و ى اهنم مولعم لمكب وأ امولعم النَك الإ
 امه رد الإ رانيدك هسنج ريغ ىنثتسا نإ هلك ءيشلا ذخأيو « لوهجم ءيش ُانثتسا
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 الإ وأ « .ارانيد الإ رانيد لشثم ى رثكأ وأ هلثم ىنثتسا وأ اريمش ادم" الإ وأ
 تمق وأ اذه يزفس وأ يضرم يف "تم نإ اذك ۔ يلع كل : لاق نإو ى نيرانيد

 نالف هلاق نإ اذك يلع كل : لاق نإو:“ همزل : ليقو ى زجي مل هنم تعجر وأ

 وحن وأ دحأ تيبلا اذه لخد وأ تام وأ نالف ءاج وأ انرطم" نإ وأ ى يلع

 اهضقنب وأ اهضرأب لجرل رقأف لجر دي يف راد تفرع نإو “هيلع ءيش الف كلذ

 كلذدمب هل رقملا اهيف دعق ولو نينس ثالث نم "لقأ اهيف دعقو هل فرعت مل نآل زاج
 رئب وأ كلذ وحن وأ ةيراس وأ ةناوطسا ءانثتسا زوجيو ى نينس ثالث نم رثكأ

 ىنثتساو ناتسدلاب "رقأ نإو؛لصتضح ريغ ناك امو لفقلاو بابلاو امهوحن وبج وأ

 . ال : لبقو ى زاج هراحشأ

 اهانكس الإ رادلاب رارقإلاك لاطبإلاب رارقإلا ىلع دوعي ام ءانثتسا زوحي الو

 زوجو ى ءانثتسالا لطبو حص كلذب "رقأ اذإف ادبأ اهرمث الإ رجشلاو ادبأ

 رارقإلا ىنعمب رارقإلا يف ءانثتسا الو ى هتعقب وأ هئاوه ءانثتسا و تيبلاب رارقإلا

 لوألل يهف لجرل اهب رقأ مث لجرل هدي يف رادب "رقأ نمو ةيمستلاب وأ ضعبلاب
 لجرلل اهفصن ناك رخآلا ركنأو لجرل امهدحأ اهب "رقأف نيلجر ديب تناك نإ و

 نم اهعبر لجرللف رخآلا ركنأف لجرل اهفصنب رقأ نإو ‘ ركنملل فصنلاو
 .... اذكهو ى رقملا بصن

 : رخآلا لاقو هفصنب لجرل امهدحأ "رقأف نيلجر ديب سيكلا ناك نإ و

 بيصن نمو ى لكلا عبر وهو “ هفصن فصنلاب رقلا بيصن نم ذخأ « هثلث لب

 رقمالو ةسمخ هل « رشع ىنثا:نم كلذو ص لكلا سدس وهو “ هثلث ثلثلاب رقملا
 هثلث نالفل و هاثلث ىل : امهدحأ لاق نإو ى ةعبرأ ثلثلاب رقمللو « ةثالث فصنلاب
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 نأل «ثالثأ مهنيب وهف هل هلاكل نالف امهافنف اذه لثم رخآلا لاقو هبحاص ىفنو
 لاقف هلك لجر هاعدا نإو « ثلثلا فصن همزلي امنإو < ثلثب رقأ ايهنم الك

 لك هاطعأ ى رخآلا هل لاق اذك و « هبحاص ىفنو ثلثلا يلو هاثلث كل : امهدحأ

 سيكلا فصني لك هل "رقأ ٥إو «سدس ايهنم لكل و ع ناثلثلا هلف همهس يثلث اهنم
 ىلكلا فصن هلف هلام فصن دحاو لك هاطعأ هبحاص ىفنو هفصن هسفنل تبثأو

 هفضنب رخآلا هل “رقأ و اثلث هسفنل تبثأو هيثلثي هل رقأ نإ و “هعبر دحاو لكلو
 رقملاو “ لكلا ثلث وهو ى همهس يثلث نيثلثلاب "رقملا هاطعأ افصن هسفنل تبثأو

 فصنلاب رقملل و ى لكلا فصن سدس و “ لكلا فصن هلف همهم فصن فصنلاب

 تبثأو هيثلثب امهدحأ هل رقأ نإو ‘ لكلا سدس نيثلثلاب رقملل و ع لكلا عير
 رقملا مهس اثلث هلف نيثلثلا هسفنل تبثأو ثلثلاب رخآلا هل رقأو ثلثلا هسفنل

 ص لكلا سدس وهو ى ثلثلاب رقملا مهس ثلثو ص لكلا ثلث وهو نيثلثلاب

 سق وك « ثلثلا ثلثلاب رقمللو “ سدسلا نيثلثلاب ةرقمللو ‘ فصنلا هلف
 . كلذ ىلع

 رقملا هل رقأ ام هل "رقملل نإف ى ءاكرشلا رثك:نإ اذك و ى لاومألا رئاس اذك و

 "رقأف رانيد فلأ لجر دي يف ناك نإو ، ءاكرشلا رئاس بيصن يف ال هبيصن يف

 مكحب لوآلل عفد نإف ى اهيف هكيرش هنأ لجرل رقأ مث هل هعفدف اهفصنب لجرل
 اهيف هكيرش هنأب لجرل رقأ نإو ى هديب يذلا فصنلا يناثلل عفديلف مكاحلا

 كلاب لوألل عفد نإف نا"رقملا ركانتف اثالثأ اهنيب فلألا نأ رخآلل "رقأو نيفصن

 كح الب لوألل عفد نإو ‘ لكلا سدس وهو ى هدي يف ام ثلث رخآلل عفديلف
 لبق مكحلاب ثلثلا رخآلل ىطعأ نإ و لكلا ثلث وهو هدي يف ام يثلث يناثلل عفد

 .لكلا ثلث وهو هدي يف ام فصن لوألل طعيلف فسنلا لوألل يطعي نأ
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 فصن وهو ى هدي يف نيذللا نيثلثلا عابرأ ةثالث لوألل طعيلف كح الب هاطعأ نإو

 . قسنلا اذه ىلع اذكهو ى عبارل وأ ثلاثل "رقأ نإ اذك و ى لكلا

 مهرد "يلع كل : لوقي نأ لثم رارمب وأ ةرمب رارقإلا فنصملا مالك يف لخدو

 ةرشعو ريناند ةرشع : لاق نإو «نامهرد كلذف ى مهرد مث وأ مهردف وأ “مهردو

 « ةرمشع : ليقو ى رانيدف ريناند ةرشعو ارانيد : لاق نإو « نورشعف رنناند

 مهرد ين مهرد : لاق نإو ى هدارم ام نّسبتي ىقح ةرشعلاب هيلع مكحي ال : ليقو

 « مهرد دعب وأ ع مهرد لبق مهرد وأ « مهرد هتحت وأ هقوف وأ مهرد عم وأ

 يف نامهرد : لاق نإو ‘ دحاو مهرد كلذف ‘ مهرد هبناجي وأ مهرد يف مهرد وأ

 لوأ هب ىتطن ام هيلعف كلذ وحن وأ ةعبرأ يف مهارد ةثالث وأ ةثالث يف وأ نيمهرد

 نإو ت آلوأ هب "رقأ ام همزل مهرد يف رانيد وأ رانيد يف مهرد : لاق نإو ى طقف

 « نامهردف نامهرد لب مهرد : لاق نإ و ص مهرد همزل رانيد عم مهرد : لاق

 : لاق نإو ى نامهردف مهرد دحألا مويو مهرد تبسلا موي يلع كل : لاق نإو

 : لاق نإو &ى دحألا موي هب ذخؤي دحاو مهردف دحألا مويو تبسلا موي مهرد

 موي مهردب هل رقأ ش مهرد يلع كل تبسلا موي : لاق نإ و “ دحاوف دحألا مو وأ

 ركذ اذك و ى « ناويدلا ه يف نيلوقلا اوركذ ‘ دحاو : ليقو ى نامهردف دحألا

 نم لوق لوقلا نأ امهدحأ هلثم ىلع دهشأ مث ددع ىلع دهشأ اذإ نيلوق ةيكلاملا

 ءهنيمي عم ىحلا هل نم لوق لوقلا نأ يناثلاو ى هنيمي عم دحاو كلذ نأ قحلا هيلع

 نيمسرب ناك نرإو ؤ دحاو مسرب وأ مسر ريغب داهشإلا ناك اذإ امب كلذ اوديقو

 ى مسرلا ددعت ولو دحاو ىحلا : ليقو ى هنيمي عم ىحلا بحاص لوق لوقلاف

 ص صقن وأ ديزب رخآلا نع نيرارقإلا وأ نبداهشإلا دحأ رسفت نإو
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 اوفلاخت وأ نويدب نيرخآل هيلع دهشو موقل "رقأ نإ لكلا آصاحتو
 ض رمه و ةحصب ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

 ى ناقح كلذف ى اذك ةميق يف رخآلاو اذك ةميق يف امهدحأ نوكي وأ
 : يمصاعلا لاق

 دحتا هنأ ركني بلاطل ددعب نيعضوم يف دهشمو

 نْسَممن ايلك ىلع هل نيميلاو نالوق هب مهل

 ` تفتلي ال دهشم هاعدا اهف تبث نيمس رب كاذ نكي م ام

 ضبق هنأ قحلا بحاص "رقأ مث ،الثم ربناتد ةعست هيلع هل نأ لجرل "رقأ نمو

 ص نايقابلا اهنأ ىعداو نيرانيد هل عفد هنأ قحلا هيلع نم نيي مث « ةعبس اهنم
 لوق لوقلاف ص ةعستلا نم اسيل وأ ةعوفدملا ةعبسلا نم ايهنأ قحلا هل نم ىعداو

 ى ءيش هبلع يقب ام هنأو ى ةانثملاب ةعستلا نم ايهنأ ىحلا هيلع نم

 : يمصاملا لاق

 ةعبس اهنم عفد نأ حصو ةعستب الثم "رقأ نإو

 ةنلعم اهنم نيرانيد ضبقل ةنيبب اهدعب نم ىتأ مث

 اعفدنا ايف نيرانيد لوخد ىعدا مصخلا نإ هلوق لوقلاف

 رقأ نإ ) : هلوق يف نوروكذملا نورخآلاو موقلا مهو ى ( لكلا صاحتو )

 نويدب نيرخآ ) موة ( ل هيلع ) دوهش دهش و يأ لوعفملل ءانبلاب ( دهش'و موقل
 نأب ضرمو ةحصب نويدلا باحصأ فلاخت وأ يأ ) ضرمو ةحصب اوفلاخت وأ
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 هتايح يف هرارقإ دعب موقل هثراو رارقإ لبقي الو ، لاومآلا ىلع

 . . . . . . . اوف وتسب ىتح ني رخآل

 لكلل واولا د'وع زوجيو ضيرم وهو نيرخآل رقأو « حيحص وهو موقل رقأ
 الب نيرخآلاو موقلل اهد"وعو “ هيلع دهش مهضعبو مل رقأ مهضمب نوك ديقب ال

 اولغتشي الف ءامرفلا هيلع ماق امدعب نيدب بئافل "رقأ نمو « ركذ امب ديق
 هدي يف ام اورضح نيذلا ذخأيلف نبي مل نإو ى كلذ ىلع ةنيبب الإ هرارقإب

 . لاملا نم

 اَسق كلذك رخآل رقأ مث لجرل هب طيحي امم رقأ نرإ : « ناويدلا ه ينو
 نإ اذك و ص كلذك رخآ مث طيحي اب لجر هيلع نيب نإ اذك و “ نيفصن هلام

 تيملا رارقإ لهأ كرادتيو “نيفصن امسق كلذب رخآلا نيبو لجرل طيحي امب رقأ
 نمةنيبلا لهأو تيملا رارقإ لهأ كرديو ىمهنيب ايف ةنيبلا لهأو اضيأ مهنيب امف
 نم وأتميملا هل “رقأنم ةثرولاهل رقأ نم كردي الو“ةثرولا هل عفدنإ ةثرولا هل “رقأ

 قلعتي “(لاومألا ىلع) مهنيب ابف ةثرولا رارقإ لهأ كرادتيو “ءيشب ةنيبلاب ىتأ
 نم كلذب صتخي ال ‘ تيملا ىلع يتلا مهلاومأ ردق ىلع نوصصاحتي يأ صصاحت ب
 ص دوهشلا هل دهش نمع هل رقأ نم وأ ‘ هضرم يف هل رقأ نمع هتحص يف هل رقأ
 من ث ضعبل دوهشلا دهشو هتحص يف ضعبلو هضرم يف ضعبل رقأ نإ اذك و

 دعب موقل هثراو رارقإ لبقي الو ) : لاق اك ‘ هثراو رارقإ ىلع هرارقإ مدقي
 ىتح نيرخآل ) ضرم وأ ةحص يف ( هتايح يف ) “ تيملا رارقإ يأ “ ( هرارقإ

 ذخأ اوفوتسا اذإو < مهلاومأ تيملا مهل ترقأ نم يفوتسي قح يأ ث ( اوف وتسي

 ندب دلو رقأ نإو “ طقف هسفن ىلع ثراولا رارقإ نوكسف ثراولا مه رقأ نم .

 نمضن الف هيبأنم هوخأ هنأ رخآ لجرب رقأ مث هيلإ هعفدف لجرل هيبأ لامب طيحي
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 لجرل "رقأ نإ اذكو ع اضيأ نيدلاب هل رقملا ىلع كردي الو « ثاريملا نم ائيش هل
 هركنأف طيحي نيدب مث الوأ ثراوب رقأ نإو ثنئيدلاب رخآلل رقأ امدعب ةيصولإب
 راب رقأ نإ اذك و « ثاريملاب هل "رقأ نل ىطعأ ام ةرقملا نمض ثاريملاب هل رقمل

 هثروم لامب طيحي نيدب لجرل رقأ مث ى هل هعفدف هلام ثلثب لجرل ىصوأ هثروم

 طيحي رخآ انيد تيملا ىلع لجرل نأب لجرلا "رقأف ةكرتلاب طبحي لجرل رقأ نإو
 . نيفصن هامسق ص ىل هلك لاملا : لاقو ريخألا هل "رقملا هبذكف

 ى هبانم ىطعأ تيملا ىلع اهنيعي مل ةناضأ وأ نئيدب ةثرولا ضعب رقأ نإو

 مهلك اورقأ نإو ص هبانم ىطعأ ةنامآلا نع نإ و ى هلام نم هلك هيطعي : ليقو

 ى ال : ليقو “ ةصاحلاب هبانم هل اونمض نيدب رخآل اورقأ مث لاملا اوعفدف طبحم

 هل نأ دحأ نيب مث لاملا اوعفدف طبحمب اورقأ نإ و ى هبانم لوآلا ىلع كردي لب
 نمل وأ تيملا هب رقأ نمل اوعفد نإو ى لوألل اوعفد ام اونمض اطيحم تيملا ىلع

 ايف نوكرادتي نكلو « نيب ولو كلذ دمب ىتأ نمل نونمضي الف نايبلاب ىتأ
 : ليقو “ تيملا رارقإ وأ ةنيبلا لهأ ذخأ دعب هل رقأ نمل نونمضي الو مهنيب
 تام نإو « هل لوآلا نم هنودرب هبانم هل اونمض هريغ نيب مث نسب نمل اوعفد اذإ
 طاحأ نإ اذه ى ائيش مهيلع كردي الو ائيش هنم اودرب الف لوألا هثروف ريخآلا

 ميرغلا نم اودر ريخألا ميرفلا اوثرو نيذلا مه لوآلا ةثرو ناك نإو ى لاملاب لوألا .

 هلك ريخألا هثروف درلا لبق لوألا رغلا تام نإو ى مهثروم بوني ام لوألا

 نم لوق ىلع هنيد نم هل يقب امب ةثرولا ىلع عجر اضعب هنم ثرو نإو « "در الف
 هثروف لوآلا ميرغلا تام نإو ى ةثرولا ىلع هبوني ام ريخآلا رغلا كردي : لوقي

 ص لاملا نم هبوني ام ةثرولا ىلع كردي ريخآلا ممرغلا نإف لوألا تيملا ةثرو
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 نإ نيمي مهيلع مهلو ، ثراولا مهل رقأ نم نويدب اوملعي مل تل

 مك الا هملع رحح م ام هوحنو هلام طاحم عيب زاجو اودحح

 . 7 . & هب ءامرغلا : لق > مقت وأ

 (ثراولا مهف “رقأ نم نويدب ) تيملا مهل "رقأ نيذلا موقلا يأ « ( اوملعي مل نإ )
 للا نييو مهنيب ايف ثراولا مهل رقأ نم نود اوفوتسي نأ مهل زجي مل اوملع نإ و

 لاملاف هريغ نيبو دحأل اورقأ نإ اذك و ى ململاب اورقأ نإ مكحلا يف الو « اقلطم

 ىلع يأ “( مهيلع ) ثراولا مهل رقأ نمل يأ 0( مهلو ) “ يفوتسي ىقح نيب نمل
 ص قح ثراولا رارقإ نأ ( اودحج نإ ) ملعلا ىلع ( نيمي ) تيملا مهل رقأ نم
 . الطاب الو اقح هملعن ال هنأ وأ

 نيدلا طاحأ نمف ى عيب ىلع افطع عفرلاب ( هوحنو هلامب طاحم عيب زاج و )
 قتع وأ ةراجإ وأ قادصإ وأ ةبه وأ عيبب هضعب وأ هكلم نم هلام جرخأف هلام

 ء لمف حص نهرك هقئلع وأ ، كلذ ريغ وأ هءارش وأ نويدلا ضعب ءاضق وأ
 ةرهش نم دب الو ى ةعامجلا وأ مامإلا وأ ( مكاحلا هيلع رجحي مل ام ) هريبدت اذك و

 مقت نمض وأ ى هيلع يأ ( هب ءامرفلا : ليق ، مقت وأ ) ذفني مل الإو ، هريجحت
 هوحن وأ كاحلا هيلع رجحي م ولو اقاتعإ ولو هلعف حصي ال : ليقو “كسمتت ىنعم

 ةطاحإ و ى مدعملا : هل لاقي هلامب نيدلا طاحأ يذلا اذهو « ءامرفلا هيلع مقت ملو
 ص هملع دازو هب طاحأ اذإ اممو « ءاوس اناكو هب طاحأ اذإ امب قداص هلامب نيدلا

 يف قتعأ ام زاج « لصف ه : هلوق يف قتعلا باب يف اياصولا باتك يف مدقتو
 ىلإ ه حص هلامب طيحأ دقو ‘ ضرملا يف يأ ى هبف هقتعأ نإو : هصن ام ى هضرم
 اعامجإ هتميقب طبحأ نإو ى هتحص يف زاجو ى هنالطب ىلع رثكألاو : لاق نأ

 هقتعأ نإو ى هيلع هلام ريجحتو مهل نيدلاب كحلا دعب ناك نإ فالخ الب لطبو
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 . . . . . كرت ايف لف هثراول حصي الو

 وأ رهظألا وهو ىضم لهف هلام يف هب ءافو الو نيدلاب كحلا دعبو رجحلا لبق

 . هركذ ثيح عامجإلا ملسن الو ى ه ا نالوق ؟ لطب

 وأ لتقلا ةرافك نم هيلع بجي اهف موصلا هيزجي ال مدعملا نإ : «ناويدلا» ينو
 هيلوهيلع كرديو ى هب ثنح اذإ هلام رشمي نأ همزلو ى نيمسلا ةرافك" وأ راهظلا
 : ليقو “ كاجلا هسلفيو ءامرفلا هيلع مقت مل ام هيلع وه اهك ردي الو ى ةقفنلا

 عفرلا لبق ءامرغلا ضمبل ىطعأ نإو “ سلفملا لثم هلام يف مدعملا لاعفأ زوجت ال
 وأ هدلول ىضق نإو “ تماق نإ ال : لبقو ى ءامرغلا تماق ولو زاج مكحلا ىلإ
 ى ءامرفلا نيبو هنيب وهف ضرملا يف هل ىضق نإو ، ةيطعلا ضبق نإ ةحص هاطعأ
 دلولا ريغو > ةحصلا ق ولو هريغل ند هملعو هدلول هؤاضق زوح ال : 17

 ءامرغلا لاقو“ءامرغلا مايق لبق : هل يضقملا لاقف دحأل ىضق نإ و « ءاضقلاب قحأ

 ضعبل سلفملا يضقي ال اذك و ى هنيمي عم هل يضقملا ممرغلا لوق لوقلاف ى هدمب

 ملام هلك هلعف يلع نبا زاجأو ى ىلاعت هلا ءاش نإ يتأي اك هضعب نود هئامرغ

 هتلازإ هيلع رجحي مل ام : ليقو “ميلستلاب هيلع كحي مل ام زاج :ليةو “هيلع رجحي

 ناك اهجوز اهعلاخف اهلام اهيلع رجح نمو ى سلفي مل ام : ليقو ى هيف فرصتلاو
 ٠ .. اعنلخ ال اقالط

 هب طاحأ دق نيدلا نأل ث لاملا نم ( كرت ايف لعف هثراول حصي الو )

 حص امهريغو عيبو قتعك ائيش هيف لعف نإ : ليقو ص ءيش هيف ثراولل سيلف
 باحصأل سيلو ى ةثرولل لضفلاف مهيديأ يف امن نإو ‘ هظفح مهمزلو نمض و
 هب اورجتاو ةثرولا يديأ يف هبانم مهضعب كرتو اوصاحت نإو ى مهنويد الإ نويدلا

 هك رت نإ سالفلا يف اذك و “ حبرلا يف ءامرغلاو وه صصاحتيو “ طقف هلصأ هلف

٧٢ ٨ ٥ _ 



 اناويح كرت نإو 4 مهيلإ لاصيإل هعيب زاجو « منم هكفي ىح

 ك فح هفو ‘ هؤامرغ ال هثراو هملي و لاملا يف هتن وئمف

 ء هحيرو هلصأ هلف ثراولا ديب وأ هديب هدر مث هذخأ نإو ع سلفملا ديب

 ى ( مهيلإ لاصيإل هعيب زاجو ) ‘ ءامرفلا نم يأ ى ( مهنم هكفي ىتح )
 ‘حيحصلا وهو « ال :ليقو “ نمض عييضتالب نمثلا عاضو مهيلإ لصويل عاب نإف

 زاوجل لاملا حالصإ وأ ناويحلا ىلع قفنبل عاب نإ اذك و ى عيض نإ اعامجإ نمضو
 ؛اوعيضي مل ولو فلت ام اونمض كلذ ريغل اوعاب نإ و “ عييضتب الإ نامض الف كلذ

 . اهيلع تيملا هك رت يتلا هلاح نع هتاذ يف صقن امف مهيلع نانمض الو

 ابرشو الكأ ( هتنونمف ) ص ءامإلاو ديبعلل لماش وه ( اناويح كرت نإو )
 ضعب عيبب ولو حالصلا ةاعارمب ( لاملا يف ) هيلإ جاتحي امم كلذ ريغو سابلو

 اهليوأتل اهركذو ى ةنوئملا ىلي يأ ى ( هيليو ) « هنمثب يقابلا قافنإو ناويحلا

 ةقفنلا نأ “رم دقو ع روكذملاب وأ فورصملا وأ قفنملاب وأ فرصلا وأ قافنإلاب
 هيلي يأ ناويحلل ءاملا وأ ضعب دنع ماعطلا ىلع قلطت اك هوحنو سابللا ىلع قلطت

 نإ نمثلا نم قفنيو عيبي وأ دوجوملا نم قفني نأب ( هثراو ) هتنؤم يليو ةنؤملاب
 عببيف حالصإل جاتحي ام حالصإ اذك و “حصيف اولعف نإ الإ ( هؤامرغ ال ) دجي م

 سيل هنآل ( ثحي هيفو ) “ حصيف اولعف نإ الإ ءامرفلا ال نمثلاب حلصيو ثراولا

 : لاقي نأ نم لقأ الف الإو ؟ كلذب مايقلا همزلي فيكف ص ءيش هيف ثراولل
 ناك ولو هلاصيإ و نمثلا ضبقو عيبلا همزلي :لوقي نم لوق ىلع كلذ ثراولا مزلي

 ناك اذإ كلذ همزلي ال هنإ : لاق نم لوق ىلع ال ع ثرب ام ءاقب مدعل ائيش ثرب ال

 نمثلا ضبقو عيبلا ثراولا موزلب لوقلا ىلع ينبم هنأب باجيو « ائيش ثري ال
 نيل وقلا رك ذ دقو“هل ارابتخا انه هيلع رصتقا لصألا بحاص نوكمف ى هلاصيإ و
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 هاوس ءامرغ كرتو تامف ةيدعت وأ ةلماعم نيد هيبأ ىلع هل نمو

 . . . . . . . هتكرت ف مهعم لزن

 دقو مهيلو كلم ف وأ مهديأ ق كلذ نأب اضيأ باحو > دعب ةصصاحملا لوأ ف

 هتوم دعب مهيلع مهيلو "قح نم كلذ نأو ى اهمييضت زوجي ال ةنامألاك وهف تام

 ثراولل لام ةكرتلا نأب اضيأ باجيو ى محرلا قحك ةيجوزلا قحو ى ةلصلاك
 نم ةكرتلا ىوست ام وأ هدنع نم نيدلا يطمي نأ هل نأل ى اهب نايدلا طاحأ ولو
 تناك نإ الإ هيلإ تهتنا ام ىلع ةدايزلاب اهدربف قوسلا يف اهب اوداني وأ نيدلا

 مهيلإ اهميلست همزلي هنإف ى انلاومأ يف اهذخأن : ءامرغلا لاقف ى نيدلا نم لفأ

 : ةصاحلا باب يف « ناويدلا ه يف مهلوق كلذل لديو ى تدملا ءاربإ هيف نأل
 ام اوعزني نأ مهيلع كرديو ةرضملا نم لاملا كلذل لمج ام عوزن ةثرولا كردي

 كلذب ةثرولا كرديو “ اوعزن امم ائيش اونمضي الو ى ةرضملا نم لاملا كلذ لعج

 ردق ىلع مهنيب تيملا لام راص مهلاومأ نم نرويدلا اومرغ نإ و ى ةعفشلا لصألا
 هنويد عيمج تيملا ىلع يبنجألا مرغ نإ و “ةصاححملاب هلام نم مهنم دحاو لك مرغ ام
 ءةعفشلاوعزنلا اوك ردأ مهارتف٬ها مهثاريم ردق ىلع هلام هتثرو مقيلف هنم اعوطت

 مهنم مالكلا كلذ بقع اولاق ذإ ڵ هتركذ امب اوحرص لب مهيلع عزنلا كردأ و

 نوكي هنأ نويدلا هب تطاحأ اذإ لاملا نم تيملا كرت اهف اورك ذو : هصناام

 بوني ام اوضقي ىتح مهجئاوح يف هوفرصي نأ مهل زوجي ال نكل و“ هتثرو كلمف
 ذخأن هل اولاق نإ هلصأك فنصملا لاق كلذك و ى ها نويدلا نم لاملا كلذ ةميق
 . خلا ڵ ىبأف انلاومأ يف هتكرت

 بآلا ( تاهف ) ى هملع هيبأ نم ( ةيدعت وأ ةلماعمب نايد هيبأ ىلع هل نهو )

 (هتكرتيف مهعم) نبإلا ( لزن ) « اذه هنبا ىوس يأ « ( هاوس ءامرغ كرتو )
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 . . . . .ةرم اماهب هل رفأ نإ ةلادعب ال

 ( ةلادعب ال ) هيبأ ةايح يف هيبأ لام يف اوصصاحت نإ مهعم لزني الو ‘ ةصاحملب
 ناك نيدب ال ةلماممب ناكنئيدب مهعم لزني هنأ ىنعملا لصاحو ى ةلماعمب ىلع فطع
 باتك يف ( “رم اك ) اهب مهصصاحي :ليقو “حجارلا ىلع ( اهب هل "رقأ نإ ) ةلادمب
 عم قرتفتو : لاق ذإ ى خلا هدالوأ ضعبل بآلا بهو نإ باب : هلوق يف تابهلا

 ىلع هتك رت يف هئامرغ عم صصاحت ال نأو “ يبح ام هيلع كردت ال نأ يف نويدلا

 . حجارلا

 ةثرولا ىلع هيبأ ىلع يذلا هنيد كردي دلولا نأ هلصأك فنصملا مالكنم ذخؤيو
 ديقم اذهو « هيبأ نم ةيدعتلا ةهج ىلع ناك ولو ى ءامرفغلا دجوي مل اذإ ةمسقلا لبق

 اذإ هنأ “ بآلا لعف درب ال : مهلوق ىنعمو ى هنيعب هنمث يقب وأ هنيعب يقب اذإ امب

 ام بألل ناب لوقلا ىلع لمحي وأ مرغلاب دري ملو تاف هدلو لام نم ائيش توف
 سدلو دلولل ال هل وهف ةجاحي هذخأ نإ امأو « ةيدمتب ولو هدلو لام نم ذخأ

 ص هتكرت يف كردي نكلو ع دري ال بآلا لمف نأب ليوأتلا نم ىلوأ اذهو ى ةيدعت
 كهنم وأ :ضعب لاق ى هنيعب يقب نإ الإ ةكرتلا يف هكردي ال عوزنملا نأ دعب يتأيو
 ال هنأ « جاهنملا ه بحاص راتخا ؟ ركنأ اذإ هابأ دلولا فلحي له مالك مدقتو

 هقوقحو هدلو لام نم هسفن ءىربي نأ هل نأ مدقتو همالك رم دقو ى هفلحي
 كنيملسملا رثكأ دنع هنم أربي الف شرأآلا الإ هبلطي مل وأ هبلط الفط وأ اغلاب ةيلاملا

 . هوبأ هحرج شرأ يف سبحي الو « غولبلا دعب دلولا هأربأ نإ الإ

 اهريغو ةلادعلاب مهريغ عم بآلا ىلع مهنويدب دالوألا لزني : « ناويدلا ه يفو

 اهقادصب ةأرملا مهصصاحتو « ةلادملاب لزني الف ايح ناك نإو « بآلا تام نإ
 اهقادصب صصاححت امنإ و > اهتمتميو 6 ىنزلا رقع اذك و ك يمح وأ تام اهرقع وأ
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 هب صصاحت الف هدعب وأ توملا هلجأ ام الإ اقلطم : ليقو “ يبح نإ لح يذلا

 < توملا ق صصاحت ال : لقو ك تصصاح تام اذإ و > يبح نإ

 : ىمصاملا لاق

 املئعاف تاملا ال سالفلا دنع امرغلاك اهرهم يف ةجوزو

 امأو « اهيف صصاحت ال : ليقو « اهيف صصاحت اهنأ روهشملا : ةرابم لاق
 ءءامرغلا ةوسأ هنأ : « ناويدلا » يفف “ةرجاألاب هديب ةتنجآلا تناك نمو ثارحلا
 : يمصاملا لاق « مهصصاحي هنأ ينمي

 ايسق دق مهممم ههشأ امو عرزلاو عاتملا سراحو

 ةوسأ وه لب هتسارح ةرجأ يف هدي يف اب قحأ نوكيال : ةرايم لاق

 توملا يف كلذو ‘ هظفح وأ ناويح يعر ىلع رجؤتسا نم كلذ نمو ى ءامرفلا

 . سالفلا وأ

 مهديأ يف امب "قحأ غئاصلاو زارخلاو طايخلاك عانصلا نإ : « ناويدلا » يفو

 وأ ةنامألاب هدي يف ناك ام امأو « ءامرفلا نيب لضفلاف « مهقوقح اوفوتسي ىتح
 ةوسأف كلذ باحصأ ىلع ند هل ناكو ضارقلا وأ ءاركلا وأ ةيراعلا وأ ةعيدولا

 نكي ال اوصصاحتي نأ لبق فلسأ وأ هل عاب نمو « توملاو ةايحلا يف ءامرفلا نيب

 ناك ولو نهرلاب قحأ لجرلاف ءامرفلا موقت نأ لبق لجر نهر نإو “ قحأ
 طلسملا ديب ناك نإ : ليقو ءامرغلا نيب لضفلاو هلام نم رثكأ وأ طلسملا 7

 وهو حاسفنا ءارش ائيش مدعملا نم ىرتشا نمو « مهنم دحاو وهو ءامرفلا نيب وهف
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 وأ ابرلا نم هدي يف امب "قحأ دحأ نوكي الو ءامرغلا نم هب "قحاف نئيدب هبلاطي
 امو « هب ىلوأ هبحاص نإف خاسفنإلاب مدعملا ىرتشا امو ى بصفلا وأ ةيدعتلا

 صصاحي مكاحلا مهصصاحي نإ : ليقو ى ءامرفلا مايق دعب نيدلا نم هيلع بجو
 ش اوصصاحت اذإ و « مهبانم اوضبقي مل ولو هل ءيش الف اوصصاحت امدعب ال هيحاص

 . هبوني امب الك عبت ءامرفلا مايق لبق اذك هيلع هل نأ دحأ نيب

 نم عبقي م سلفأ وأ ضعب باغ نإو ى الام كرت نإ هماقمب هثراوف تام نمو

 اوسلفأ وأ ائيش اوكرتي ملو اوتام وأ اوباغ نإ و ى هبانمب الإ لام هل نمو ث رضح
 ص هنيد هنم ذخأ لاملا ممرغلا دافتسا دقو لاملا مهعمو اورضح وأ مهلك

 نودحوملا صصاحتيو ص تيملا ىلع نيد هل ناك نإ هريغك ةصصاحملا يف ثراولاو

 نيدحوملا نأ _ هللا همحر - بوبحم نب دمحم نع باتكلا يف ركذو ؛ نوك رلاو

 صصاحتيو“نوك رسملا هذخأ تيملا لام نم ءيش يقب نإف“آلوأ مهنويد نوفوتسي

 ق مدقتو ى نودحوملا هب صتخي الو كرشملا لام ي نوك رملاو نودحوملا

 جحلا و ةاكزلا صصاحت ال هنأ «خلا نفك لكلا نم جرخي « باب » : هلوق يف اياصولا

 ريتخاو ص لهج نمو ملع نم صصاحتي هنأ و « ءامرغلا عم ةرافكلاك امهوحنو يأ
 بان ام نوكيو : اولاق «ناويدلا» تاصاحم يف هيلع اورصتقاو « ىلوأ مولعملا نأ

 . ھا ةثرولا دىب لهج نم

 ضعب هل كرت نرإو “ صصاحي : ليقو “ سالفلا يف لوهجملل صصاحي الو
 ضمب مهضعب كرت نإو ى مهنويدب اولزنو هلام يف نوقابلا صصاحت مهن ويد ءامرفلا

 صصاحتي .هنإف ثراولل توملا ةروص يف اوك رت هتلكب ال مهعم هقابب لزن هنيد

 مهاردلا وأ ريناندلاب ةصصاحملا نوكت امنإو ى كرتي مل نم عم هل اوك رت امب ثرا ولا
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 هتنم اعوزنم ال ةيدعتب نإ و > هنيد هب ١ ةثرو ىلع كرديو

 اق نإ الإ

 صصاحي الو “ هب صصاحو كلذب موق كلذ ريغ هنيد نمو ةكسلا نم اهوحنو
 ءامرغلا نم الك عبتي هنإف كلذ دعب نّسبت نإو “هسنج وأ هنيد ددع فرعي مل نم
 ةرشع نيب ددرتي نأ لثم “ رثكألاو "لقألا هملع لكاشت نإو ةصاخ هبوني امي
 لقألاب صصاح "ر دادمأ وأ مهارد ةرشعو ريناند ةرشع نيب وأ ةينامث وأ ريناند
 ثراولا ىطعأ نإ و ى ةصاخ هبانمب الك عبتي هنإف دعب رثكألا نيبت اذإو ى انم
 هب هبساحي نأ قطي مل نإ نمض الإو هدربلف كلذ زيجي مل ضعب نود ءامرفلاضمبل
 ‘هتقاطوهمس و ردقىلع ءامرغلل ىدؤيهنإف هدي تاذ ةلقو نايدملا فعض نّسبت اذإو

 : يمصاملا لاق

 هعسو رد_قب هئامرفل هعفد لاح فعضلل تبثمو

 ص عاتملا اهيف ببغ دق هنإ لاقو نايدملا رادل شيتفتلا نيدلا بر لأس اذإو

 لجرلا عاتم نم اهيف دجو امف « كلذ هل نأ اوقفتا سلدنألا نم ةلطيلط ءاهقفف
 كلذ ىعدا اذإف « اهريغ وأ ةعيدو هنأ نايبب الإ هل وهف اهيف دجو امف “ عيب

 : يمصاعلا لاق « شيتفتلا دجي ال : ليقو ى نايبلا نع زجعي ىقح فقوت

 :. رغكاألل هفامسإ عنتمم رسمعملا راد شدتفت بلاطو

 لتق وحنب ثرب ال دقو ث هيبأ ةكرت يف (هيبأ ةثرو) رئاس ( ىلع كرديو )
 هبلع يذلا نيدلا ناك ( نإو ) ى ءامحإ الب هيبأ ىلع يذلا هنيد يأ ) هنيد (

 (هنم اعوزتم ال) توملا لبق هيلع ةوعدلا ءايحإب هبرضو هلام داسفإك (ةيدعتب )
 هعزن ام ) ماق نا الإ ( هوبأ جتحم ل ولو هنع هوبأ عزن ام هيبأ ةكرت ق كردي ال يأ
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 ةلادع نم هب هل قأ ام بأ دنتع نبإ ثراو الو > 7 ك هنش وأ

 ةمولعم ريغ ةعيدوب هب طاحم "رقأ نإو هفرصي ملو هنم عزن ام وأ

 . تماق نإ اهب صتخيو هتكرت يف هئامرغ عم لزن دحأل هدنع

 وهاذنمه ىدحأ ةمذ ق وأ هيدب يف هنيعب ( هنمت ) ماق ( وأ ) هنصب هنم هوب ]

 رادك هنيع مئاق يف حلصي الو : لاق ذإ ‘ حيولتب تابهلا يف ( “رم اك ) رهاظلا
 ص طقف يقب ام كردأ هنث ضعب وأ هعزن ام ضعب يقب نإو ى هكلمل هلقنب ةلخنو

 هعوزنم كردي ال :ليقو “هنمث يقب ولو هنيعب قبي مل نإ اعوزنم كردي ال : لىقو

 نم عزن هل زاج « باب » : هلوق.يف تاقفنلا يف للا ءاش نإ يتأيو ى هنيعب يقب ولو
 عم مسقي لهف هعوزنم فرصي نأ لبق بآلا تام نإو : هصن ام ى خلا هدلو لام

 . رم دقو “هعاب نإ هنمث يف اذك و ؟ نالوق ؟هبر هب صتخي وأ هتكرت

 هوبأ ( هب هل رقأ ام ) نإلا تام نإ ( بأ دنع نبإ ثراو ) كردي ( الو )
 هدال وأ ضعبل بأل ١ به و نإ « باب » : هلوق ق تايهلا ق رم اك ( ةلادع نم )

 ( و هنم عزن ام وأ ) كلذ ىف ءايحإ الو هبلع هدلو ثراو اهك ردي الو : لاق ذإ

 . نويدلا كرديو هيلع اهيحي مل نإ ةرضم وأ اشرأ الو ( هفرصي مل ) ول

 وأ ةنامأب وأ ( هدنع ةمولعم ريغ ةعيدوب ه ) لاي ( ب طاح رقأ نإو )
 ص هتكرت يف هنامرغ عم لزن ) رقأ ب قلعتم ( دحأل ) انومضم سيل امم امهوحن
 اهطلخ وأ اهانفأ ا۔ا هنأ كلذو ى هنيعب اهنمث وأ اهنيعب ( تماق نإ اب صتخيو

 ء تصاحتف هبلع ىت۔لا نروبدلا نمو ى هنامض يف تراص زاتمت ال قح

 يدعتلاب وأ ةلماعملا هدي يف ناك امم انيعم تيملا كرت ام لكو : « ناويدلا » يفو
 فرعي ملو هيف كله ليبس كلذل فرعي مل نإ امأو “ءامرفلا نم هب ىلوأ هباحصأف
 ةنامألا بحاص لاق نإ و ى هتكرت يف ءامرفلا عم نوصصاحتي هباحصأ نإف هنيعب
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 ص ثراولا هاطعأو اهبحاص فلح ائيش ثراولا عدي ملو هل نايب الو مظعأ يه

 ثراو ىعدا نإو ى اركنم ايعدم ناكف رخآلا بناجلا نم هلباقم مدعل كلذو

 فرع ايف : لوقي نم مهنمو ى رثكأب ملع ام فلح و ءاطعأ لقأ اصوصخ رادقم

 نظي الو !ائيش ءامرغلا عم هباحصأ كردي ال هنيعب امناق نكي ملو ةنامألاب هدي يف

 نمل ضارقو ةعيدو وحنب رارقإ يف فلتخاو ى دابع نبا نع رك ذ امف اريخ الإ هيف
 لصأ حص نإ : ليقو ى مهل رقملا نيمي عم : ليقو “ زوجي : ليقف « هيلع مهتي ال
 : يمصاعلا لاق ى زاج هتيمك وأ هنييعت الإ هرارقإ دافأ امو كلذ

 انمأ هملع امو هلافهف انيع ام اذإ قدصم وهو

 ى مہمم اهبحاص صصاح اهفلتأ وأ ةميدولا ضرتقا نإ : « جاهنملا ه يفو
 . ملعأ هللا و
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 باب

 ؟ كلذ هل لهف كرت امو كنأش : هئامرغل هب طاحم ثراو لاق نإ

 باب

 ةصاحما يف

 تاعمج" عبرأ يف هلام ىلع يصولا وأ ك احلا ىدان ثراولا ءامرغلا بلط اذإ

 الو عيب طعي مل نإف “نيدلا يطعي وأ هيدفينأ ثراولاىلع جتحي نأ دعب هعيبب رمأ و

 ناك نإ :ليقو “عيفشلا يف ضعب لاق اك مايأ ةثالث : ليقو “ هراضحإ يف هل لجأ
 اذإ ةعيضوب نإو عيب هبحاص ديب انوهرم وأ لوصأ وأ ضورع يف نمثم قحلا

 ىلع عفر اذإ : ليقو “ نهرلا نع لضفلا الإ ءامرغلل سيلو “ كلذ مم رغلا بلط
 تيملا ثراو يأ ةفاضإلاب ( هب طاحم ثراو لاق نإ ) و “ ءادالاب هيلع كح نيدملا

 ص كرت امو مكرمأ اومزلا يأ ( كرت امو كناش :هئامرفل )هلامب نيدلا طاحأ يذلا

 هوذخ وأ اوصاحو اوضبقاو متنأ اوعيب لب ‘ نمثلا مكيلإ لصون الو عيبن ال
 سيلو هثرب ءيش هل ىقبي ال هنأل ( كلذ هل لهف ) هيف اوكرتشا وأ هوم۔قاو

- ٦ ٩ _ 



 ; اولاق نإو ء نالوق ؟ صصحلاب نمثلا مهل عفديو عيبي نأ هيلع وأ
 نيدلا ناك نإ الإ كلذ هلف تواست دقو ىبأف انلاومأ يف هتكرت ذخأن ! هل

 > كلذب هن ويد نم تملا أربيو ‘ ءامرغلا يضرو ا_ ,تم رثكأ

 مف عفديو ( ٤ؤ ضورملاو لوصألا نم كرت ام ) عيبي نأ هيلع وأ ( محل اعدخ

 ةلمج مهيطعيو مهعمجي نأ هل و “ هتصح مهنم الك يطعي ن أب ) صصحلاب نمثلا

 محرلا قح نم كلذ نأ لوقلا اذه هجوو“لكلا هيطعي ادحا و اولكوي وأ « نمثلا
 ءامرغلا لاق نإو : هصن ام ةمتاخلا لبق ةمسقلا يفو ى كلذ وغ وأ ةيجوزلا وأ

 لاصيإلاو عيبلا مهمزلو ى ال .: لمقو « كلذ مهمزل ص كرت ام انل اونب : مهل

 اؤربتي مل نإ : لاق هنآل انه لوألا لوقلا وهو ‘ اهنم اؤربتي مل نإ مهيلإ

 . ( نالوق )

 ةكرتلا ( تواست دقو 0 ىباف انلاومأ يف هتكرت ذخان : هل اولاق نإو )

 هؤابإ يأ ( كلذ ) ، ثراولل يأ ى ( هلف ) “ مهنويد رادقمك تناك نأب مهلاومأ و
 مهكرتي وأ ص مهنويد نم رثكأ مهل سيلو ى مموقتلاب اهتميق مهيطعيف ةكرتلا ذخأيف
 ننيدلا ناك نإ الإ ) ىلوأب كلذ هلف رثكأ ةكرتلا تناك نإو “ عيبي وأ اوعيبي نأ

 ؛ثراولاىبأ ولو اهنوذخأيفكلذ مهلف مهنويد ناكم ايهب(ءامرفلا يضرو اهنم رثكأ
 ءامرغلا ذخأ نم روكذملا ( كلذب هنويد نم تيملا أربي ) هنأ كلذ هجو ( و )

 هل ةعفنم اذهو « اهلك نويدلل ءاضقو اصالخ هتكرت نوكتف اهلك اهيف ةكرتلا
 اهوذخأ نأ الإ ءامرفلل ةكرتلا ملست للا دنع ةثرولا ىلع بجيف « اهليطعت زوجي ال

 يف مهنع رثكأ صقنل اوعاب ول اوناك نأب صقنأ اهنأل اهب ىضر ال ةرورضلل
 .اهذخأ
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 الف اهب اوملعي مل ىرخأ لاومأ تثدحو مهلاومأ يف اهوذخأ نإو

 ، اهب اوضر نيح هثراو ىلع عوج ر

 كيفونو انثروم كرت ام عيبن : ءامرغلل ةثرولا لاق نإف : « ناويدلا » ينو

 ةثرولا لوق اذه يف لوقلا نإف “ اننويد يف هلام ذخأن : ءامرفلا لاقو ى كقوقح

 لاقو “ مكنويد يف هوذخ مكميرغ كرت ام اذه : تيملا ءامرفل ةثرولا لاق نإو

 كلذ ريغ هيف ليقو ىءامرغلا لوق لوقلا نإف ى هنمث انل اوعفداو هوعسب : ءامرفلا

 اوعفداو هوعيب :ءامرغلا لاقوهكسمنو هتميق مكل عفدن:ءامرفلل ةثرولا لاق نإو

 : ليقو “ اذه يف ةثرولا لوق لوقلا نإف ى اننويد عيمج انل اوعفداف الإ و هنم انل

 . ھا ءامرفلا لوق

 عيب الب اوذخأي نأ ءامرفلا دارأو عيبلا دارأ اذإ هلوق لوقلاف سلفملا امأو

 يقابلاب هوعبت ةميقلاب اوذخأ وأ اوعاب نإو ص يقابلاب كعبتن الو ذخأن : اولاق ولو

 وأ ( مملاومأ يف ) ى ةكرتلا يأ “ ( اهوذخأ نإو ) ‘ هوصاح ائيش دافتسا املك
 سلفمل وأ تيملل ( ىرخأ لاومأ تثدحو ) مهلاومأ يف سلفملا لام اوذخأ
 اهروهظ اهثودح ىنعمو ( اهب اوملعي مل ) “يش تيملل يطعأ وأ ةيفخ تناك

 هل موزامو ةروهظل ببس مدعلا نم ءيشلا ثودح نآل ى روهظلا نع هب ربع .
 ( هثراو ىلع ) ءامرغلل ( عوجر الف ) ‘ اهروهظ ثدح يأ فاضم ردقي وأ
 ىف نيرهاظلا سلفملا لام اذك و ى ةكرتلاب يأ ى ( اهب اوضر نيح ) سلفملا ىلع الو

 يف اذه ذخأن : ءامرغلا لاق نإ الإ ع يفخلا لاملاب سلفملاو ةثرولا ملع ولو مهلاومأ

 ولو هيف اوكردأ رخآ لام رهظو اذه : اولاق نإو « هاوس نكي مل نإ انلاومأ

 اوذخأ ايف ميوقتلل اوعجرو مهلام ىلع ةدايز مهل سيلو “ سلفملاو ةثرولا هلهج
 . هومىدي وأ آلوأ
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 جرخ محش هلنامرغل هب طاحم لام ءادأ كح نإ مكاح نمضي الو

 لاح يف مقي مل ام مكحلا دعب ًاثيش نيلوألا دنع كردي ال و 2 مها وس

 { هنيد لجأ لحب م ميرغ ال م ةموصخلا

 جرخ مث هنامرفل هب طاحم ) سلفم ( لام ءاداب كح نإ مكاح نمضي الو )
 سيلفتلا رمأ راهظإ دعب ءادألاب هكح ناك نإ هب طاحم تمم لام اذك و( مهاوس
 رضحيو ربخلا غلبي ام ردق لاهمإلا دعبو ءامرغلا نيب ةكرتلا ةمسق ةدارإ راهظإ وأ

 جراخلل دري وأ ى نمض الإو « نيد تيملا وأ سلفملا ىلع هل دحأب ملعي ملو يعدي نم
 . ءامرفلاو ةثرولا اذك و هلام نم ىطعأ ام هسفنل در نمض اذإ و « ذخأ نمم

 كحي اوذخأ مهنأل « ( كحلا دعب انيش نيلوألا دنع ) جراخلا ( كردي الو )

 ء هرمأب ( ةموصخلا لاح يف مقي مل ام ) هللا دنع مهمزلبف اوملع نإ الإ مكاحلا

 مف هل لجأ وأ يلاف هل رسيتي ملو نايبلل جاتحا وأ هيلع اودعتف هرمأب ماق نإف
 ىلع مايقلا لاح ةموصخلا لاحي دارملاو « هبانم "لك ىلع كردي هنإف لجألل هب تأي

 . سلفملا وأ ةكرتلا

 (هنيد لجأ لحي مل ميرغ) ائيش يحلا سلفملا لام يف ءامرفلا عم كردي (الو)
 ناك وأ “لح ام فالخي « هلولح مدمل لاملا نم دوجوملا ال ةمذلاب قلع هلام نال

 ناك امنإو « دوجوملا لاملاو ةمذلا ىف هنإف « لجاع ناك وأ هلوأ نم لولحلا ىلع
 ال نكلو كرديف تيملا لام يف امأو ى سالفإلا ةرورضل اضيأ دوجوملا لاملا يف

 نيدلا "لح تام اذإ : ليقو “ لبق هذخأب ةثرولا يضر نإ الإ آلحيف هذخاي

 فنصملا مالك نأ تدع دقو « نويدلا يف كلذ ىلع مالكلا ةرم دقو ى هيلع يذلا

 ى نويدلا يف مدقت يذلا اذه يفاني الف تدملا ال يحلا سلفملا لام يف اذه هلصأك
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 لام يف اذه دعب اضيأ نيلوقلا نم لصألا بحاص هركذ ام اضيأ يفاني الو
 لجأ لحي مل ميرغ الو : خسنلا ضعب يفو ‘ لجآلا لولح لبق تام نإ تيملا

 الوق هيف نأ دارأو تيم لام يف ةلأسملا لعج هلعلو ى مدقت هرأ ملو "رم اك هنيد
 كردي ال هنأ دارملاف ' هلجأ لحم ىتح هنيد يف كردي ال « نوبدلا ي مدقت دق

 مهلاومأ نآل : هلوقل لصألا بحاص دارم اذه سيل نكلو “ لجألا لبق ضبقلا

 . ةمذلاب ةقلعتم

 ع هب هل صصاحي هلجأ لحي مل يح سلفم ىلع نيد هل نم نأ قحلاف « دعبو
 ءام رغلا هب عبتي وأ هب ىثوتسب ثمح وأ 1 اح وأ نعمأ دنع هبانم نوكيف

 بسنو هل هتلغ نوكتو ى لجألا ىلإ همهس فقوب : « جاهنملا ه يفف « لحي ىح

 ىل تإ الإ ذخأ لجألا لبق هذخأي نأ ءامزغلا يضر نإ « رثؤملا يبأل لوقلا اذه
 . لحم ىح الف سلفملا ضري

 ص اهلجأ لحي مل نويد هنلعو تام نميف ءاملعلا فلتخا دقو : « ناويدلا » يفو

 ك اهلجأ تأي ىتح لحت ال : مهضعب لاقو 0 هتومب نويدلا تلح : مهضعب لاقف

 ىتح نيمأ ديب لحي مل نم بانم اولعج هبتطاحأ دقو ضعب نود اهضعب لح نإو
 ىل نإو ‘ نبّدلا هيلع يذلا دي يف هك رتي نأ هبحاص دارأ نإ الإ ى هل هعفديف لحي
 بئاغلا بانم عفدو هبانم رضح نمل كاجلا عفد نويدلا باحصأ ضعب رضحب

 ء هذخأيف مدقي ىتح كلذ نم هبوني امل قثوتسا ةفيلخ هل نكي مل نإ و ى هتفيلخ

 مل نإو ‘ هرارقإ زوجي نيح نايدملا رارقإب وأ ءانمألا لوقب مكاحلل نبت اذإ اذهو
 ىلع ةنّسبب الإ هرارقإب اولغتشي الف ءامرفلا هملع ماق امدعب الإ بامقفلا نيدب "رقب

 نأ نيدلا عيب باب يف مدقتو “ رضح نم هلام ذخأيلف اهب تأي مل نإو ى كلذ
 نإ هنأو ى ءامرغلا لكل اهتتلغ نأ و « ثراولا ديب عضوت هنيد لحي نم ةصح

 . مهنويد تلح نم ىلع عجر عييضت الب تعاض

 ۔-۔ ٦إ ٠.٠



 الف محلاومأ تبجوف مكاحلا دنع هثراوب هؤامرغ كسمتساف تام نإو

 اوذخأ اذإو ى مهريغ ثدح نإ صصحلا درلاب مهنمضي ىتح مهل هربجي

 اهنابعأ اودر مهريغ ثدحو مهيديأ تلسانتو تمنف ةمسقب ًائيش

 هملع نوكرديو ى ةميقب الصأ تناك نإ اهتلغك اهتدايزو

 دئع تتبث يأ ( تبجوف مكاحلا دنع هثراوب هؤامرغ كسمتساف تام ناو )
 اهعيب وأ مهيلإ ةكرتلا لاصيإب ( مهف هربجي الف ) مهنيد يأ ( مهلاوما ) كاهلا

 ديدشتو داضلا حتفو فورحلا رخآ ءايلا مضب ( مهنمضي ىتح ) نمثلا لاصيإو

 تا صصحلا درلاب ) .ومزتليف نابضلا مهمزليو ث ءانمض مهريصي ىقح يأ « مملا
 دحاو لك در ميرغ رهظ نإ هنأ هل نومزتلي يأ ( مهريغ ) رهظ يأ ( ثدح
 طرش نإو “ رهظ يذلل وأ مكاحلل اوديرب نأ امأف ‘ رهظ يذلا مهس نم هبوني ام
 ص رهظ يذلا ديب هلصوأ هل در اذ{ؤفق « هطرش هلف رهظ يذلل وأ هل ةدرلا كاجلا
 .اوئرب رهظ يذلا ديب اولصوأ نإ نكل

 وأ طقف تم وأ ( مهيدياب تلسانتو تمنف ةميقب أنيش اون خأ اذإو )

 هسقن يف ءيشلا ةدايز لمشي ام ءانلاب دارأو « ضعب امنو ضعب لسانت وأ تلسانت

 ابايعأ اودر مريغ ) رهظ يأ ( ثدح و ) نبللاو فوصلاك هنم لاملا دلوتو
 اقلطم لاومألا ءارك و باودلاو دسعلا ةمدخو دلوو نبلو فوصك ( اهتدايزو

 اوداعأ اودر اذإو ى ( ةميقب ) اذوخأم ( الصأ تناك نإ اهتلغ ) در ( 5 )
 امرو “ زاج اوضرو كلذ يف هتصح مهعبتي نأ جراخلا يضر نإ و ى ةصصاحملا

 ام نامض مهيلعو « هبف نامض الف عييضت الب ةميقلا يف وأ هتاذ يف صقن وأ عاض

 ىلع يأ ( هيلع نوكرديو ) اولكأ وأ مهريغ وأ مهسفنأل اوفرص وأ اوعتض
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 ىلع هوقفنأ امو جراخ نم هولخدأ ام محلو ‘ ا ورمع وأ ا ونب نإ مهءانع

 جراخ نم هلخدأ ام هل و , هلمع ءانع هئامرغ ىلع هثرا و كردي ال و٬نا ومح

 .هب هدلو مأ ررحت الو > لسنلاو ةدايزلا و هارتشا ام رتشم درو

 ام مهلو ) ءانعلا نم كلذ ريغ اولعف وأ ( اورصع وأ اونب وأ مهءانع ) ثداحلا

 ةفبصو ةراجحو بشخو ى هب اوطاخ طيخو ةليسفك ( جراخ نم هولخدا

 لثملا وأ ةميقلا مهلف هريغ وأ هيف داسفب الإ نكمي مل وأ اقلطم هذخأ نكمي ملامو
 ءامإلا و ديبعلا لخدو ى هتاوادم ىف وأ ( ناويح ىلع هوقفنأ امو ) نكمأ نإ

 . ناويحلا يف

 وأ همداخ وأ هدبع وأ هسفنب ( هلمع ءانع هنامرغ ىلع هثراو كردي الو )

 ام هلو ) عابي وأ ءامرغلا هذخأي نأ لبق تيملا كرتي ام يف كلذ ريغ وأ هتباد

 طيخك و لصأ و ليسفو ةراجحو ةبشخك ايقاب ناك نإ ( جراخ نم هلخدا
 الب هجارخإ نكمأ نإ هكردي “ ضورعلا يف وأ لوصألا يف كلذ ريغو لبحو

 يف دجوت ال اهنإف ةرجأك قبي ملو هولخدأ ام امأو ى ةمسقلا وأ لثملاف الإ و ى داسف

 ريجك و « تلاز وأ اهلاخدإ دعب تدسف ةبشخك و ى الثم ريجألا دي يف لب ءينلا
 ذخأ دعب رخآ ميرغ ثدح ممرغ نم (هارقشا ام رتشم دريو ) هك ردي الف كلذك

 رخآ ميرغ ثدح مث ةميقلاب ءيش ذخأ ةروص يفو ى مهنمض دق مكاحلا نآل هتصح

 ال : ليقو ‘ جراخ نم لخدأ امو ءانعلا كرديو ى ةلغلاو ( لسنلا و ةدايزلا و )

 لثم وهف ا۔م هجوب ءيشلا هيلإ لقتنا نمو ى ةلغ نم ذخأ ام درب الو ءانعلا كردي
 . . كلذ يف يرتشملا

 كلمي مل هنآل دلولاب يأ( هب ) هلابب طاحملا تيملا دلو يأ ( هدلو مأ ررحت الو )
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  1ره 1 ‘ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

 نم هري دلولاكو ى هلام رئاسبو اهب نيدلا طاحأ اذإ هب ررحت ائيش اهنم اهدلو

 وأ نوبدلا يف اهنوطميو ةثرولل ةكرتلا نإ : لاق نمو اهف مراحملا تيملا ةثرو

 يفف ى هيلع ررحتف اءزج اهنم كلم دق اهدلو نإ : لاق ى اهريغ اهف نوطعي
 اوفلتخا دقف هلامب نويدلا طاحأ دقو هدلو مأ كرتو لجر تام اذإ و : « ناوبدلا »

 كلذك و ى ءامر فلل اهتميقب يعستستو ةرح تجرخ : مهضعب لاقف « اهيف

 يف هقتعأ نم كلذك و ى مهتميقب ءامرغلل نوعستسيو ارارحأ اوجرخ نورّبدملا

 ارارحأ هضرم يف هقتعأ نم الو دلولا مأ جرخت ال : ليقو ى لاحلا اذه ىلع هضرم

 . ھا نيدلا ق نوعابيو

 طاحأ اذإ ةثرولا دحأب ءامإلاو ديبعلا نم جرخم ام لك يف فالخلا كلذك و

 ذإ خلإ ةرات خسفلا زيمي : ةدئاف : هلوق حاكنلا باتك يف ( "رم اك ) لاملاب نيدلا
 ع ائيش اهنم اهدلو ثري مل ذإ قتعت مل هلاب طبحأ دقو اهديس تام نإو : لاق
 نب رباج لوقل ماركإلا يف ةرحك هانعمف « ةرح دلولا مأ » : رقللع هلوق امأذ
 ركنيالو اترهظأ نسب نلع هللا لوسرو دالوألا تاهمأ عيبن انك : هللادبع

 اناهن تح اهنع هللا يضر رمع ةفالخ نم ردصو ركب يبأ ةفالخ يفو ى انيلع

 مظع رمأب تينع نينمؤملا ريمأ اي : لاقف لجر هءاج هنأ هيهن ببسو « انيهتناف
 اهتيرقشاف تعيبف ةمأ يمأ تناك : لاق ! كلذ امو : لاق ى دحأ هب نمي مل
 ايبص ضترإ : ليقو ى كلذل دلولا مأ عيب نع هنع هللا يضر رمع ىهنف « اهتئطوف

 تعيبف ةمأ تناك همأ نإ : هل لبقف هئاكب نع رمع لأس حبصأ اماف خرصي تاب
 اهعيبل ميرحت ال ةيعرلل رظنلاو ةحلصملل ةاعارم كلذو « دلولا مأ عيب نع ىبنف

 ع ديدج حاكني الإ اهأطي نأ اهديسل نكي مل اهتقر ليزت ةدالولا تناك ولو
 ىلوأ لصألا ىلع ءاقبلاوءاهدعب اوفلتخا و ى ةدالولا لبق اهعمب ىلع اوقفتا آضيأ و
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 نمل ال هتيم لام ىوس لام هل نكي مل نإ سيلفتلاب هثراول دهشيو

 مل نإو .هلباقي لام هل ناك نإ كلذك هيلع وأ هلجأ لحي مل نيد هل

 اليكم تناك نإ مهلاومأ يف اهوضقو هتكرت هؤامرغ ذخأ ًاثراو كرتي

 3 انوزوم وأ

 كتاش ةلزنمب الإ كدلو مأ ام هللاو : لوقي سابع نبا ناكو ى اهعيب زيجي للع ناكو

 . كريعب وأ

 ىوس لام هل نكي من نإ سيلفتلاب ) هب طاحملا ثراول يأ ( هثراول دهشيو )
 لاعنلا نم روقحمو ىندأ بوثك هتيم لام هل ناك وأ « ءامرغلل وهو ( هتيم لام

 ال ) هبلع كردي الو قافنإلا كرديف ءامرغلا نع كلذ يقب نيكسلاو ةيزركلاو
 ىلوأ باب نمو هلإ نادي نأ هل نأل هك ردد الو هملع كرديف ( لح ال ند هل نمل

 ال نم وأ سلفم ىلع لح وأ لحي مل يذلا نيدلا ناك نإ الإ ى لح نيد هل ناك نإ

 هل ناك نإ ) لحي مل يأ ( كلذك ) نيد ( هيلع وأ ) ص لاحلاك لجاعلاو ى هيطعي
 ىلع هَسن امنإو ، رفاو وأ ىلم ىلع لجاع وأ "لاح وأ هدي يف وهو ( هلباقي لام

 نالا هب يضقي ام دجي الو بهذي دقف هنم قفني هنآلسلفم هنأ مهوتي دق هنأل اذه
 . سلفم هلام هملع ديرب ال لجاع وأ لح نيد هيلعو لام هل ناك نإو ى لح اذإ

 امحر الو ايضرف الو ابصاع ( اثراو ) هب طبحأو تام نم ( كرقي مل نإو )
 ‘نإ مهلاومأ يف اهوضقو هتكرت هؤامرغ ذخا ) ام هجوب هثرب نم الو

 سنجلا ي مهلاومأ عم ةكرتلا تقفتا (انوزوم وأ ذليكم ) ةكرتلاو مهلاومأ ( تناك

 دج و اسنج مهلاومأ ضعب ناك نإف ‘فلتخا وأ سنجلا دحتا «نوزوملا وأ لمكملا

 رثكأ ددعت وأ ةكرتلا يف اضيأ هلئم دجو رخآ اسنج اهضعبو ةكرتلا ىف هلثم

 . كلذ نم
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 , مهل صصحلاب نمثلا عفدو ةكرتلا عيب ىلع ةعامجلا وأ مكاحلا لكتويو
 , ناك نإ لضفلا ليكولا قدصتيو « اناويح وأ ًاعاتم وأ الصأ تناك نإ

 هيرتشم عجر عيبملا قحتسا مش هئامرغل ىضقو هتكرت هثراو عاب نإو

 ام نأ اوملع نإ الإ ءامرغلا ىلع وه عجري الو ، هل ىطعأ امب هيلع

 ؟ قحتسملا نمث وه هوذخا

 عيب ىلع) انيمأ آدحأ ( ةعامجلا وا ) امهوحن وأ مامإلا وأ ( ماحلا لتكوبو )
 نإ ) هضعب وأ كلذ ركذ نم وأ مكاحلا يلي وأ ( مهف صصخحلاب نمثلا عفدو ةكرتلا
 وأ ( اناويح وأ ) نوزوم وأ ليكم ريغ ( اعاتم وأ لصأ ) هتك رت ( تناك

 جاتحت نوزوم وأ اليم تناك ولو اهنال مهلاومأ سنج ريغنم نوزوم وأ الىكم

 نم وأ كاجلا وأ ( ليكولا قىصتيو ) « سنجلا كلذ ربغ مهلاومأ نأل عيبلل

 ؛هسنج نم اونوكي نأ بحتسيو ى اقلطم نيدحوملا ءارقف ىلع ( لضفلا ) هانركذ

 هلعج زوجيو ى ( ناك نإ ) هتلم لهأ نم هسنج ىلع قفنأ اك رسثم ناك نإ : ليقو
 ماحرألا يوذل ال لاملا تيبل وه : ةيكلاملا تلاقو ص ناك نإ لاملا تيب يف
 طحي ملام كحو « ىلاعت للا ءاش نإ ثاربملا يف كلذ يتأيو « ءارقفلل الو

 يف ةلأسملا هلصأك فنصملا ضرف نكل ‘ هب طيحأ نم مكح هلك كلذ يف هب
 . هب طاحملا

 هيرتشم عجر عيبملا قحتسا مث هنامرفل ىضقو هتكرت هثراو عاب ناو )
 هلام نم يرتشملل ثراولا هدريف نمثلا نم ( هل ىطعأ امب ) ثراولا ىلع يأ ( هيلع

 امب ( ءامرفلا ىلع ) ثراولا يأ ( وه عجريالو ) هقحتسمل عيبملا عجريو

 :اولاق وأ اوركذأ نإو ( قحتسملا نمث وه هوذخأ ام نأ اوماع نإ الإ ) مهاطعأ
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 . ثراولاب اوكسمتسا ةفيلخو ًاثر او كرت نإو

 طوحألاف ڵ نابب هل نكي مل نإ وه هنأ اولع ام مهأ اوفلح 6 هايإ هملعن ال

 الب يرتشملا نم هوضبقي وأ نمثلا اوضبقيو عيبلل ءمرفلا رضحي رأ هل
 . عيبلل روضح

 ىلع ( ةفيلخو اثراو ) هب طاحملا ريغ وأ هب طاحملا تيملا ( كرت نإو )

 ءامرفلا يأ ( اوكسمتسا ) كلذ ضعب ىلع وأ مهلاومأ وأ دالوألاو ةيصولا

 ص ةثرولل نوبلطيف ةكرتلل تلقتنا هتوم دعبو هتمذ يف نويدلا نأل ( ثراولاب )

 مهنإف نويدلاب ىصوأ نإ الإ ةفيلخلا يديأ ين ناك نإ اذك و “ مهيديأ يف لاملا نأل
 ثراولابلط مهل و هريغ وأ ثراولا ديب وأ هديب لاملا ناك ةيصولا ةفيلخنوبلطي

 اهبحاص نإف هريغو برقألا ةيصو امأو “ اهب ىصوأ ولو هدي يف ناك نإ

 ىصوملا نّسعت نإ الإ هريغ وأ ثراولا ديب لاملا ناك ولو ةيصولا ةفيلخب كسمتسي
 ال ةيصولا نأل ةفيلخلا نم وأ هريغ وأ اثراو هدي يف ناك امم هوبلطي نأ مهلف هب

 نم اهيطعي هتوم دمب هتفيلخ تقلمتف ايح ناك نيح مكحلا يف هتمذ يف قلعتت
 . تمملا لام

 ىلع ىصو هنأل ةفيلخلا نم اقلطم اهبحاص اهبلطي : لصألا بحاص لاقو
 ةفيلخلا ديب لب هديب نكي مل نإف ط هديب لاملا نأل ثراولا نم اهبلطيو « ذافنإلا
 ظفحو اهذافنإ همزل باب : هلوق يف اياصولا باتك يف مدقتو ى ةفيلخلا نم اهبلط

 اهتفيلخو ةيصولا ةفيلخب نوكسمتسي هل ىصوملاو ءام ورفلا نأ ى خلا دالوألا
 كسمتسال اوددعتي مل ولف “ اوددعت نإ لالا ةفيلخب مهتفيلخو “ دالوألا ةفيلخب

 باتك لصأ بحاصل امو اذه نيب عمجيو ى ةيصولا ةفيلخب هل ىصوملا و ءامرغلا

 هقف رك ذ فنصملاو . ملعأ هللاو ‘ فئالخلا ديب لاملا ناك اذإ ايف اذه نأب ماكحألا
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 عم قرط ةسمخ اهيف يداصلقلا حرش يف تركذ دقو ى اهباسح ركذي ملو ةصاحلا

 يداصلقلاقيرط ىلع رصتقاو « قرط ةتس اهتلمجف يداصلقلا اهركذ ىتلا ةقيرطلا

 يف دحاو لك ةصح برضتو ى هتمأ ىلإ جراخلا لحتو “ نويدلا ددع عمجت نأ وهو
 مىقتف هتا ىلإ جراخلا لحت الف تئش نإو « ةمئألا ىلع جراخلا مسقتو “ موسقملا

 . جراخلا عومجب ىلع موسقملا يف ةصح لك برض جراخ

 كلتب ذخأتو اهعومجب ىلإ اهنم ةصح لك بسنتو نويدلا عمجت نأ كلذ نمو
 . ملعأ هللاو ةمساقم لكو ثرإلاو حبرلا يف ةصاحلا اذكهو ى دوجوملا نم ةبسنلا
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 باب

 سيلفتلا يف

 ناك نأ دعب لاومألا ىندأ يهو سولفلاب الإ لماعي ال ناسنإلا .رييصت وهو

 هريبصت ىنعمو ى سلفلاك ريقحلاب الإ لماعي ال هريبصت وأ « لشم ريناندلاب رجتي
 كسولف هريناند تراص : لجرلا سلفأ و ى هيلع هرجح وأ هلام مكاحلا عزن كلذك

 اذ ناك نأ دعب سولف اذ راص وأ ى ريناند اهيف ناك نأ دعب سولف هديب راص يأ

 وأ ى سولفلا يهو « لاومآلا ىندأ الإ كلمي ال هنأ ىلإ ةراشإ ى ريناندو مهارد
 ىنعمب هنوك زوجيو « ةروريصلل ةزمهلاو « سلفلاك ريقحلا يف الإ فرصتي ال هنأل

 . بلسلل اذه ىلع ةزمهلاف “ [اسلف كلعي الف هسولف تلاز

 :نامسق ليق وهو “ هدوجوم ىلع هنويد ديزت نم اعرش سلفملا : رجح نبا لاق

 هئامرغل نيدملا لام لك علخي مكاحلا كح صخألا : ةفرع نبا لاق ى معأ و صخأ

 يفي ام هل سيل نيدم ىلع نيد يذ مايق معألاو : لاق ، همزل ام ءاضق نع هزجعمل
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 :لاقو مكحلاب نوكي امنإ ماعلا سيلفتلا نأ ىلإ ى كاحلا كح : هلوقب راشأو ێ هيف
 لاملا علخب جرخو ى علخلا توبث ال علخلاب كحلا وه سيلفتلا نأل « ملخ مكاحلا كح
 علخ هزجمل : هلوقب جرخو ى هريغ وأ لاملا ءادأب كحلاو « لاملا ريغ علخب مكحلا
 سيلفت وهف هومستقاو لاملا ءامرغلا ذخأ اذإ و : ةرابم لاق “هنبع قاقحتسال هلام
 قالطإل بسانم ى خلا مايق معألاو : هلوقو ى هيلع قدصي ال دحلاو « صخأ

 هملع قدصي ال سيلفت وه ناطلسلا سيلفت اذك و « ءامرغلا مايق ىلع سيلفتلا
 ةيصاخ نمو ى علخ ال عامسالا يف ءاقلإ ه_ذأل مكاحلا ظفل هلمش : انلق ولو ى دحلا
 ةداملا يرجت ام الإ ةاباحم الو ضوع ريغب ةلماعم الو عربت هل زوجي ال هنأ معألا

 نأ بهذملاو « عيبلاو ءارشلا قلطم عنميو معألا هنم عنم ام عنمي صخألا و هلعفب
 . كاملا هسلفي مل ام ءاش ام هلام يف لعفي نأ هلف ى ةمذلاب قلعتم نبدلا

 درجم امأوافنآ رم اك صاخلا سيلفتلاب انموق دنع ىمسملا وه مكاحلا سيلفتو
 بهذملا ف لوق هيفو « ءاش ام لعف نم عنمي الو 0 ماملا سيلفتلا وهف ءامرفلا مايق

 نا دنع معألا سديلفتلا نإ : ةرابم ال يسلدنألا ةممصاملا حراش لاقو > عنام هنأ

 رواشت وه صخألا سيلفتلا نأو ى ءامرفلا مقي مل ولو هلامب نيدلا ةطاحإ مصاع

 : مصاع نبا لوق هدىفي كلذ نأو سالفلا رمأ ف نويدلا

 العف نإ عربت هل يضمي ال نيدلا طاحأ هلامب نمو

 ٥هرحح نع ىنغ الف رواشت هرمأ ف امرفغلل نكي نإو

 نوذلملاب لولحلاك كاذ دإ نويد نم هملع ام لحو

 : « جاهنملا ه لوقو ى « كلام » لوق هسالف وأ نايدملا تومب لولحلاب لوقلاو
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 هل ناك نإو ، لام مسإ هيلع قدصي ام كلمي مل نم سيلفت حص
 لعن ريقحو ك بوث ىندا > ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

 سلفلا :مهضعب لاق ، كلذ ريغ ىلإ فورصم سالفإلاب لجؤملا لحي ال هنآل اوعمجأ

 موكحملا سلفملاو ى هئامرغل هلام نم لجرلا علخ سيلفتلاو ى لاملا مدع سالفلاو
 هؤامرغ هيلع موقي نأ هرارقإ لوبق عنمي يذلا سيلفتلاو ‘ سالفلا كج هيلع

 يف فرصتلا نيبو هنيب اولوحيو هودجي الف مهنع رتتسيف هيلع اوموقي وأ هوسبحيف
 : ليقو ى نايبب حص ا_ه الإ ى هئامرغ ىلع رارقإ هنأل هرارقإ لطب امنإو « هلام
 هملع يضقي يذلا وه سلفملا : هيفو « « جاهنملا ه يف نالوقلاو ‘ هرارقإ لبقي

 نأ كلذب ءاضقلا ينعي وهو ط همادعإ هدنع حصيو ى هيلع تتبث قوقحب مكاحلا
 نبا ركذو ى هوعيابت الف نالف ني نالف تستلف ينأ اوملعإ : هكح سلجم يف لوقي

 نالفل نالف ىلع يدنع تبث هنأ مكاحلا بتكي هنأ نيدملا لام ريجحت يف ةكرب
 الإ هبلع هترجح دقو هلام رجح ينولأس و “ نويدلا نم اذك و اذك نالفل و نالفل و

 ناكو ى ءامرغلا ىلع لخدي مل نيدلا نم يشب دعب رقأ نإف ى هتنؤم نم هنم دب ال ام

 نم عضومب "رقأ نإو ى هيلع رجحي نأ لبق هيلع ناك هنأ حص نإ الإ هل امزال كلذ
 رجحي نأ لبق هيلع ناك هنأ حص نإ الإ هنم لبقي مل هيلع هرجح نأ دمي هلام
 ردق هيلع رجحي : ليقو ى هليزب ال هلام هيلع رجح نويدلا "حص اذإو « هيلع
 ص هأربأ نإ أربي الو « هحراج ءاربإ هل سيلف هلام هيلع رجح نمو “ طقف نويدلا

 شرألل عجر هنع افع اذإؤف « ءامرغلل ال هل صاصقلا نأل صاصقلا نع وفعلا هلو
 ل هنبال هيلع امم هسفن بألا أربأ نإو ى اهنم هؤاربإ حصي ال لام امهو ةيدلا وأ

 . ءىربو "حص رجحلا لبق هسفن أربأ نإ الإ هب ىلوأ ءامرفلا نآل زجي

 هب موقت ام ىلع دئاز ( لام مسإ هيلع قدصي ام كلمي مل نم سيلفت حص )

 نيلعنلاب قدص صتف ةقيقحلا دارأ ( لعن ريقحو بوث ىندأ هل ناك نإو ) هتنب
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 . ..... ... ... ... . قارزهو نيكسو ةيزركو

 وحنو ( قارزم ) ريقح ( و نيكس ) ريقح ( و ةيزرك ) ريقح ( و ) نيريقحلا
 هل نكي مل نإ اسلفم نوكي نأ ىلوألابو ى ريقح ناكو ى هنم دب الام كلذ
 هيلع اوصن اك لازو ناك وأ هلصأ نم لام هل نكب ل هنأ كلذ يف ءاوسو « كلذ

 اولاق « هسيلفت حصي مل نمثلا مظع وأ اطسوتم ناكو كلذ هل ناك نإ و « كلذ يف

 الإ ى اريثك وأ ناك اليلق لاملا نم ءيش هل نم مكاحلا سلفي الو : « ناويدلا » يف
 ؛هيف نكسي امو هحالسو هءاشعو هءادغ و سابللا نم هرتسي ام الإ هل نكي م نإ

 حالسلا نم ناك ام هل كرتي : مهضعب لاقف “ ىنكسلاو حالسلا يف اوفلتخاو
 ىندأ ىلإ هنودرب “ مهضمب لاقو ى ةريثك هتميق تناك ولو كلذ لبق ىنكلاو

 هل كرتي ال هنأ ةيدعتلا لبق نم نيدلا نم هيلع ناك ايف ركذو ى ىنكسلاو حالسلا

 هدي يف ام ثلث هل نوك رقي مهنإف اهريغو تالماعملا نم تايدعتلا ريغ امأ و ى ثيش

 . ةنس ةقفن هل نوكرتي : ليقو ى لاملا نم

 !ام مهلف مك احلل عفر اذإ ءافولاب هملع موكلا نيدملا باب ف » جاهنملا , يفو

 هيفدي ام ءاتشلا يفو ى ءادرلاو رازإلا هل : ليقو “ طقف هرازإ هلو هرازإ ىوس

 هلايعل نإو ى هموي توقو نابوث هل : ليقو ى راثدلا ىلإ هيف جاتحي ايف ناك نإ

 ىلإ لصوتي ال ناتسي هل ناك نإو ى هنكسم هل : ليقو ى ةنس مهتوسك و هتوسك و

 الوهتوسك - ليق عابت الو ص هرامث يف هملع ضرفو هلك هل كرت هب الإ ىنكسلا

 وحنلاك مالسإلا ملع وأ رثألا رعشو ربسلا نم ولو هبتك الو هفحصم الو هلعن
 يشملا نع زجع نإ الإ هرامحو هسرفو همتاخو هفيس عابيو ى ملعلل لهأت نإ ةغللاو

 عرز ام الإ هديبعو هيشاوم عابتو ى ضعب دنع هبلط نإ هرامح هل كرتي هنإف

 ى اهب مدخي يتلا ةعنصلا ةلآ عابتو ى همدخي دبع هل كرت اضيرم ناك نإ و ى هبلع
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 ؟ هفصن : لق و ‘ ا ريثك ن ا و هلمع ر دقب هسك ق هبلع ض رفيو > ال : لىقو

 وهو هلايع ةنؤمو هتنؤم نع لضف ام : ليقو ى هاثلث : ليقو ى هثلث : ليقو
 . ھا مزال لك يف كلذو « ضعب دنع راتحملا

 هيلع فيخ امم هداقنإو هؤايحإ اهيف مزلي ةرورض لاح يف سلفملا راص اذإو
 عم لاح ءوسب كرتي الو هيلع ةقدصلاو هتعيابم تبجو هيلع هنم رضلا دلوت

 هنم يطعيو “ عابي امم ءيش هكلم يفو مكاحلا هسلفي الو ى هنم هذاقنإ ىلع ةردقلا

 هسلفي الو ‘ ضوعلا كلذك و لضفلا هيف نكي مل اذإ نهرلا ىلع هسلفيو ءامرفلا
 ث تلهج" وأ تملع' « لحي مل وأ هنويد لجأ لح سانلا ىلع نويدلا هل ناك اذإ مكاحلا
 وأ “هتمأ لجأ نم قادصلا ناك وأ ةأرما ناك نإ يأ “لثملا قادص وأ ةعتملا لثم
 وأ ى ةيدلا الإ اهيف بجحي ال يتلا حورجلا وأ هلام يف داسفلا وأ دحأ كلذ هل بهو

 صاصقلا هيف بجي ام امأو ى ةثروم دحأ لتق نأب يأ ى أطخلا ةيد هل تبجو

 بلطيو مكاحلل عفري ىتح يأ ى كلذ ىلع مكاحلا هسلفي هنإف اهنود امو سفنلا نم
 ةذبنألا نم لجو زع هلا مرح ا۔ے هدي يف ناك ام ىلع سلفيو « ةيدلا وأ شرألا
 لكأ اه لثم ى اهباحصأل سانلا لاومأ نم ه"دري نأ هيلع بجي امو ى ريزانخلا و
 هل لحي ال قلا ةوشرلا نم ذخأ امو « ابرلا لبق نم ذخأ ام وأ ةيدعتلاب ذخأ يأ
 اذك و ص لحي ال امم كلذ هبشأ امو عاشملاو لاوضلا نم هدي يف ناك ام وأ اهذخأ
 وأ هريغ وأ لصألا نم لاملا نم بصاغلا دي يف ام الإ هل فرمي مل نإو نوك رشلا
 دوهشلا يأ ءانمآلا نإف ى دحاجلا هل فلحف هل دحج وأ هل "لض ام وأ قبآلا دصلا

 بصاغلا ديب اذك و اذك هل نكل : نولوقيو “ هسيلفت ركذ يف يأ ى هنونثتسي

 هريغ هفقوام وأ هريغ ىلإ هفقو ام هل ناك الجر سلفي الو « كلذ وحن وأ
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 7 ] انمأل اب تبثي ,

 هل ةعانص ال نمل وه امنإو سيلفت تاعانصلا باحصأ ىلع سيل : ليقو ى ها هيلإ

 . لامالو

 ادعاصف نيتنيمأو نيمأ لجر وأ نينيمأ ( ءانمألاب ) سيلفتلا ( تبشيو )
 سيلفتلاب لجر ىلع اودهشي نأ اودارأ اذإو ى ءامرفلا لوقب الو مهريغ لوقب ال

 ناك نإ الإ ءيش هل سيلو سلفم لجرلا اذه نأ اندهش : نالوقي اهنإف مكاحلا دنع
 مل ام هل ناك نإ الإ : اولاق نإو “هورب دقف ءيش هل سيل :اولاق نإ و ى ملعن مل ام هل

 هسلف دق : اولاق وأ “ سلفم لجرلا اذه نأ اودهش نإو « مهسفنأ اورب دقف ملعن

 اذه نإ : اولاق نإو “ اسلفم نوكيو « كلذ يف مهلوق زاج دقف مك احلا نالف

 هيلع دهش نإو ى كلذب مكاحلا هسلفي الف كولعص وأ نيكسم وأ ريقف لجرلا
 هنأ هيلع دهشي الو كلذب مهتداهش زوجت الف مهنيدب مكاحلا هسلف دق هنأب دوهشلا
 وأ هلصأ نم سلفم هنأ ملع دق نوكي نأ امأ ى ه"رس ملعو هربتخا نم الإ سلفم
 هل ملعي مل هنأ الإ هربتخي ملو هطلاخي مل نإ امأو ى يناعملا نم ىنعمب هلام فلت هنأ ملع

 سيل نأ مدآ ينب يف لصألا نولوقي مهنأ ولو سلفم هنأ هيلع دهشي الف اذكم آلام

 ى ةماملا ةكرشلا هكيرشو هنبا اذك و ‘ سلفم هدبع نأ لجرلا دهشي الو لام مهل

 ێامهريغو ةلماعمو ةيدعت نم بجي ايف مكاحلا سلفيو “مهيلع مهتيو مغن هل رجي نمو
 ى هل نوذأملاو ىثنأ وأ آركذ اك رشم وأ ادحوم لقاعلا غلابلا رحلا سلفي امنإو

 الجاعناك وأهلجأ لح يذلا نيدلا يف سلفي امنإو بئاغلاو رضاحلا دوهشلا سلفيو

 ىلعهسلفي الو هوحنو دحسملا لاومأو سانلا لاومأ نم لوهجملاو مولعملا ق سلفيو

 :يف هوفعضو ى نبلل بآلا سلفيال : ليقو “ سانلا عيمجل هسلفيو “ اهوحن و ةقفنلا
 ةفلخلا اذك و «هلام نمهمرغ همزل ام الإ هنباىلع ناك امل بألا سافن الو «ناوبدلا»
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 الام دافتسا نإو ث مرفلا همزل نإ الإ هريغ رمأ يلو نمو متيلا ىلع ابب سلفي ال

 تفاإو ؤ سففم هنأ رخآ مكاح دنع اودهشي نأ دوهشلل زاج سيلفتلا نم هجرخي
 نإو ى مهعوجرب لغتشي الف اهب مكلا دمب سالفإلاب مهتداهش نع دوهشلا عجر
 نايض الو اومثأ سالفإلاب مهتداهش اومتك نإو “ هسيلفت كرت كحلا لبق اوعجر

 الإ ص نويدلا باحصأل اوفلتأ ام اونمض سلفم هنأ روزلاب اودهش نإو ى مهيلع
 . كلذ دعد مل مرغ نإ

 ةزامحلا اذك و « ةداهشلا نم اهربغك سانلا ىلع ةبجاو سالفإلاب ةداهشلاو

 ىلع قيضيال : نوره نب نابلس ميبرلا وبأو دمحم وبأ لاقو ‘ بسنلاو توملاو

 عوزغلاو اهتوبثو اهعوزنو تارضملا ثودح يف ةيؤرلاو ةمهتلاو ةيكزتلا سانلا
 اهيلع مهدهشأ نأب كلذ نم ةداهشلا هيف اولمحت ام الإ فحصملاو ةرضملا نيمي نم

 هلك كلذ يف اودهشي نأ بجي : ليقو ى اهؤادأ مهيلع بجيف اهولمحتف اهبحاص

 . اهولمحتي مل ولو كلذ يف لخد هل نم مهبلط اذإ

 سانلا عماجم يف هرهش و سانلا هب ملعأو هيلع ىدان ادحأ مكاحلا سلف اذإ و

 رسك نمو “ هنم ىرتشي الو هل عابي ال نأ رجحيو ى مهعدخي الئل سانلا هب ملعأ و

 برضي نكلو « ملعي مل نم برضي الو ى ىحلا هنم جرخأ هنم ملع ىلع رجلا
 [۔اءل سبلي نأ هرمأي هنإف سلفملا رهشي نأ مكاحلا دارأ اذإو ‘ كلذ ىلع سلفملا
 ع هب فاطيو ةبادلا ىلع هبك ريو ى ءانحلاب هدي بضختو « سانلا يف هب نّسبتي

 لاق ، مدعملا اذك و ‘ روهظلا نامز يف كلذ نأ الإ « هربج كلذ نم ىبأ نإو

 : ىمصاملا

 كحلا رماب دهشم لك يف مدعملا لاح نالعإ يغبنيو
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 ددع كلذب صتخم الو > قاوسألاو دحاسملاك دهاشملا ق هرمأ راهشإ يأ

 يسلدنألا هحراش لاق ، يضاقلا رمأب نوكي نكل « هنامزب الو مامإلاب انموق
 سانلا فرحب نأ وهو > رهاظ ههحوو > لمعلا هملع يذلا وه هراهشإ : ةرابم ال

 رمع لمف كلذ يف لصألاو ى هرمأ نم ةريصب ىلع الإ دحأ هلماعي الف هلاح
 . ھا هنع هللا ىضر

 :لاق نم لوق وهو ص ناتكلا يف نلعملاو سلفملا راهشإ انباحصأ ضعب زاجأو
 هسلف ام ضعب دافتسا نإو ى روهظلا ماكحأ نم هيلع ردق ام ناتكلا يف لمعي

 > ؟ اجلا هملع هسلف ام عيمج ديفتسي ىتح سيلفتلا نم كلذ هجرخ الف ؟ اجلا هيلع

 هب ملعيلف سيلفتلا نم جرخ اذإو « مكاحلا هيلع هسلف امم رثكأ ديفتسي ىتح : ليقو
 لغتشي نأ سلفملل زوجيو ث سانلا هلماميل سيلفتلا نم جرخ دق هنأ سانلا مكاحلا
 هيلع كردي الو لاملا اهب ديفتسي ةعنص يف لغتشيو هسفن رجاؤي وأ لاملا ةياعسب

 ص لاملا اهب ديفتسي ةعنصب لغتشي نأ وأ « لاملا ةيامسب لغتشي نأ نويدلا باحصأ
 وأ ةيامسلاب نويدلا نم هبلع ام ءاضق يف دهتجي نأ للا نيبو هنيب ايف همزلي نكلو
 ةرجاأب مهمدحي نأ ءامرغلا هيلع كردي : انموق ضعب لاقو “كلذ ريغ وأ ةعنصلا

 . لوكأمو هل بسحت

 الو هل ةعانص الو ايوق ناك نإو : «» جاتلا ( ف للا ه حر فنصملا لاقو

 سبح لممي نرأ ىبأف هل تناك نإو « بحأ نإ الإ لمعلاب ذخؤي الف ةثارح
 اهيدؤي ةضيرف هنامرغل هبسك يف مكاحلا هيلع ضرفيو رذمي وأ لمعي ىتح
 ص بغي نأ افوخ هوبلطف ةعانص اذ ناك نإو ى هيلع ليفك الو لجأل مهل
 ى لايصب ناك نإ هئامرفل اهفصنو هل اهفصن راثلا يف هيلع ضرف ةثارح تناك نإف
 نع زجع نإ و « اهردق رهش لك هملع ضرف اهريغ تناك نإ و « ثلث هلف الإ و
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 هنم لبقت نأ دلولا مألو هدلو ةضيرف يف الو ص هيلع سبح الف ةضيرفلا ءادأ

 نويدلا نم هملع امب صويلف توملا هرضح اذإو ى هدلو هل كرتت وأ هيلع ردق ام

 خاسوأ اهنأل نويدلا نم هملع ام اهب يضقنل قوقحلا ذخأي نأ هملع ىضي الو

 ةاكزلا وحنل ةيالولا لالخإك كلذ فاخ وأ امل لهأتي ال دق هنألو ى سانلا
 رقتفاف فرسأ دق هنأ فاخي وأ افرسم ناك اميرو « نيدب نيد يضاقك نوكيف

 نألو ى ءاش نإ ةرافكلا نع ولو ءاش نإ جرحتيف سالفإلا يف ببسلا وه ناكف
 ءنويدلا ءاضقل قوقحلا ذخأي نأ هلو“رطضملل الإ لحت ال : ضعب لاق دق ةرافكلا

 فرإ همزلي : لقو > ةمل ١ لوبق همزلي الو > تروقلل وأ هللا نويد وأ سانلا نود

 هنأ اياصولا باتك نم تارافكلا ةماخ رخاوأ يف مدقتو « باوث ريغل تناك

 الو هدلول هتبه يف عوجرلا همزلي الو . ها نويدلا ءاضقل تارافكلا ذخأ زوجي

 همزلمد هنأ ضعب معزو > راصتعا هنبال هتمه ف عوجرلا ىمسو ك هنم عزلا

 : يمصاعلا لاق « فلسلا لوبق

 فلسلا ريغ لوبق الو هل فلكملاب سبل راصتعالا و

 دحأ فورعم الو باوثلا ريغل ولو ةبحلا الو فلسلا لوبق همزلي ال : ليقو

 ىتلا ةعفشلا الو ةيصولا لوبق هيلع بجي الو « كلذ ىلع هودهامي مل ءامرغلا نأل

 جوزتت نأ ةسلفملل زوجيو«سلفملاك كلذ يف هل لام ال نمم سلفملا ريغو ى حبر اهيف
 ؛ءامرغلا دنع ربتعم قادص ريغب يأ « ناوبدلا ه يف هولاق قادص ريغب وأ قادصب

 نضأ زوجي : اولاق مهنأكف ، نوكي ال نأ ىلع جيوزتلا "حصي الف قادصلا امأ و

 تجوزت نإ حاكنلا لطبي نأ اهيلع نوك ردي ال ليلق وأ ريئك قادصب جوزتت

 الإ جوزتت ال نأ نوكردي الو ى ريثكلا اهيطعي نأ اهجوز ىلع الو « ليلقب
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 هك ردتف قادصلا ركذ الب جوزتت نأ اهل زرح هنأ اوديري نأ لمتحيو ى ريثكب

 تجوزت نإو ،اهل قادص ال نأ ىلع جوزتت نأ عونمملا امنإو «زئاج اذه نإف ،دعب
 كلذ وأ “ليلقلاو روكذملا ريغ اذك و « ربتعم قادصب وأ “روك ذم ىأ “قادصب

 ام وأ سملا دعب لثملا وأ رقملا همزليف قادص ال نأ ىلع حاكنلا تبثأ نم لوق
 سيلفتلا نم تجرخ دقف مكاحلا هيلع اهسلف امم رثكأ ناك نإف ىهلبق هيلع اوضارت
 ى قادصلا نم جوزلل اهتيربت الو مكاحلا اهسلف امدعب اهقادصب اهملخ زوجي الو
 تناك اذإ كلذك و ص جوزلا نع طقس دقف اهقادص هب لطبت ام تلعف نإ امأو

 زوجيالف هلام زرحي ال يذلل هبف۔قلا رمأ نم يتأي ام نوملسملا امل لعجف ةهيفس

 . قادصلا نم جوزلل اهتيربت

 ولو اهقادصب مهعم لخدت مل لجر حرج وأ قادصب ةأرما سلفملا جوزت نإ و
 ححلا يف الو هللا نيبو هنيب ايف هل زوجي الو ى هحرجي حيرجلا لخدو ى اهقلط

 رضح نإو ى ةصاحملاب طقف هبوني ام ولو ضعب نود ءامرغلا ضعبل يطعي نأ

 نإو “ رضحي مل نم مهس عفرو ةصاحملاب هبانم رضح نم ىطعأ ضعب نود ضعب
 ى كاحلا هسلف نإ الإ رضحي مل نم ىلع الو « رضح نم ىلع ال هيلع عاض عاض

 هنأ ملعي ملو هل عاب نمو “ رضح نم عبتي ال ن أ هلو ‘ هعبتي نأ رضحم مل نمف
 هعم صصاحتي الو ى هنيعب ماق نإ صللا ةلزن وهو هل عاب ام هنم دريلف سلفم

 :ليقو “هئيشب قحأ وه : ليقو ى ةصاحملاب هبان ام هلف ملع نإ امأو ى هيف ءامرغلا
 كح الام كلذ دعب دافتسا نإو ى هعّبض يذلا وه هنأل هب صصاحي الو هذخأي ال

 وه سبليو هنم لك اي نأ هللا نيبو هنيب ايفو مكحلا يف هلف دافتسا ام لكو « هلامب هل

 نأ هدي يف ام لك هنم اوبلط نإو ى كلذ نم نويدلا باحصأ هعنمي الو ى هلايعو
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 نأ مكاح دنع هتوسكو هتقفن ىلع دحأب كسمتسا نإ هيعدم مزلو

 دادرتسا دعب دحج نإ هيلع هل نيمي الف الإو هيلو هنأو هنيبي

 هسالفإ روهظ . دعب انيد نادتسا نإ و « كلذ هماع نوك ردب م اف هف اوصاحتي

 الو « مهقوقح ىلع سلف نم نيب مسقي هنإف الام بستكا مث هئامرغل هيلع ضرفلاو

 . ملعأ هللاو « اوذخأي مث اوفوتسي مث اوفوتسي ىتح ريخآلا نيدلا بر لخدي

 هتقفن ىلع دحاب كسمتسا نإ ) “ سالفإلا يعدم يأ ء ( هيعدم مزلو )

 هريغ هب كسمتسا وأ « ىلوملاك هوحن وأ هلول هوحن وأ يلولا مزلي امو ( هتوسكو
 سالفإلا نّيبي نأ وأ ( هنيبي نأ مكاح دنع ) سالفإلا ىعداف نيدلا ءاضق ىلع

 لجرلل يلو هنأ نيبي يأ ( هيلو هنأو ) نيدلا ءاضق يف هبلع ددشي الئل وأ هقفنيل

 كلذو ص دحاو قدصاملاو هيلو لجرلا نأ وأ هقفني نأ هب وه كسمتسا يذلا

 نايب ىلع رصتقا الإو ى يعدملا ىلو هنأ ةقفنلا ىلع هب كسمتسملا ركنأ نإ

 . . سلفم هنأ

 ( هيلع ) “ يعدللل يأ . ( هل نيمي الف ) يلو هنأو سالفإلا نيبي ( الإو )
 هيلع ىعدملا اذه ( دحج نإ ) هنويدل يضتقملا وأ هيلو هنأ هيلع ىعدملا ىلع يأ
 “باوجلا درل كاحلابلط دعب يأ “(دادرقسا دعب)يلو هنأ وأ سالفإلا يضتقملا وأ

 نأ نع الضف اسلفم سيل هنأ وأ الثم هيلو تسل وأ “ يبلو سيل هنإ : لوقي

 . ينويدل بلطلا ق هملع ددشأ ال نأ نع الضف وأ هقفنأ

 سلفم هنأ تملع ام هللاو : لوقنف ملعلا ىلع نيميلا كردي هنأ يدنع يذلاو

 : ) جاهنملا (, يفو > همل و يفأ تدلع ام هللا و وأ ييل و د _زأ تدرلع ام لاو وأ
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 ؛هراسعإ نايبب ىعديو سبحي : ليقف “ همادعإ حصي نأ لبق سبحلا يف فلتخا

 ءاذه يف نيمي ال : ليقو ى هضعب الو هبلع ام هب يدؤي ام هدنع ام فلحي : لبقو

 امب هيلع نيدلا هجوت نإ : ليقو « سبحلا أدبي الو هفرعي نم هنع لأسي : ليقو
 قادصلاك لدب الو هل ضوع ال امم ناك نإ و « راسعإلا يف عدم وهف لدب هل هملع

 هفلك آلا۔ه هل نأ ميرفلا ىعدا نإف « ركذ ام ىلع هنيمي عم هلوق لوقلاف حرجلا و

 ندملاو راسيإلا ىعدا نإ : ليقو ى هلاح نع لأس عدي مل نإو ى هنايب ماجحلا

 ءافولاب هيلع كح اذإ نيدملا يف لاقو ى هدنع حص امب كحو ةنيبب الك اعد راسعإلا

 نأ يفو دلبلا لودمب هلام نم اوضرتعي نأ يف ءامرفلا ريخم هنأ : لام هل ناكو

 وأ كلذ زدقب هل لجأ هنع اوضرتمي نأ اوبأ نإو « هلام عببي ام ردقب هولجؤي
 هيناوتو هلام فالتإ ناكمإل هيلع قوقحلا نوكتف «لجألاىلإ ءىلم ليفك هيلع ذخأ

 هب ىتأ نإف هب بلوط اذإ : ليقو ، ليفكلا راضحإ همزلي ال : ليقو ث هعيب يف
 هؤامرغ بلط اذإ هلام هملع رححمي نكلو 0 لفكلا ىلع سبح الف هيلع ردقو

 اقافتا هيلع ليفك الف لمعي ىقح هل لتجأو هل لام ال نمو ، هفلتي وأ هليزي الئل
 نإف ص هيدؤي قح سبح هيلع ام رضحي ملو لجألا ىضقناو هلام عيب يف لجأ نمف
 : ليقو ت نابلس يأر وهو ى ىدأو هلام نم مكاحلا عاب دؤي ملو سبحلا يف ىدامت

 لاقف ةدملا يف فلتخاو « بوبحم نا يأر وهو « يدؤيو هعيدي ىقح سبحي

 هنع ىضقو مكاحلا عاب الإو “ عيبي ىقح سبحي : ليقو ى رهشأ ةثالث ىلإ : نابلس

 رسكلاب الإ هلام قفني مل نإو ، لاملا بر ىلع كردلا هل طرشو يرتشملل دهشأو
 ضرف هعيب هيلع لمحي مل نإ عبرلا : ليقو ى ثلثلا هتميق نم "طحني نأ وهو

 ديزب نم قوس يف ءابحألا لوصأ عابت ال : ةدمسم لاقو ع راثلا يف قحلا هيلع
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 اذكو ى ضورملاو ةعاضبلاو بوثلا عيب يف صخرو « سلفملا لام الإ

 . نايلس نع

 راسعإ وأ راسيإ نم هلاح لهج نم سبح نم « جاهنملا » نع هتركذ امو
 سبحي : ليقو “ سوبحملا نم هل رهظي امو ى مكاحلا رظنب لب « هيف ةدح ال
 ةعبرأ ريثكلا يفو نيرهش طسولا يفو ع رهش فصن رادقم تايهب ردلاك ليلقلا

 رهظ نإف ‘ نوجسم ريغ هلاح ربتخي لب نجسي مل هجولا ليمح ىتأ نإو ى رهشأ
 : يمصاملا لاق ع رظتنا الإ و نحس نحسلا بجو ام هلاح نم

' 

©
.
 

 بحي ايف هرابتخا دصقو بلط نم لاح لهجي اثيحو

 ردقلا ريسي نيدلا نكي نإ رهش فصن رادقم هسبحف

 ناشلا ريطخلا نيد فعضو نارهش طسوت ف نحسلاو

 ليبس نم نجسلل ام هجولاب ليملاب لبق ءاج ثيحو

 ءافخإب ةمهت هتقحل نمو “ليمحلاب ءاج اذإ هرابتخا لبق هنجس ىلإ ليبس ال يأ
 اذهو ى هفلتا ىعداو سانلا لام ذخأ هنوكل وأ هئامرغ نامرحل ادصق هلام
 لاملا لبح نحسلا نم هيرب و جرسيو فلحف همدع تبثي وأ يدؤي ىح سحح

 : يمصاعلا لاق “ هجولا ليمح ال

 مدعلا توبث وأ ءادألا الإ مهتملاو ذلملل سبحلاو

 لامشل مراغ ليمح الإ لاقتعا نم هيجني سيلو
 القتعم هتومل هئادأ ىلإ لاملا بغ دقنم سبحو
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 . .. هنيب رخآ يلو هعم وأ هلثم ًاسالفإ ىعدا نإو

 ضوع نع تبث يذلا وه هلع سبحلا زوجي يذلا نذةللا : «_ جاهنملا » يفو

 ءادآلا نع عنتمم هنألو 2هدي يف لصح اذإ لاملاب ,نفتسم رهاظلاف نأل هب ىنفتسد

 ام لثم ى هانغ ملمي ىقح هيف سبحي مل هتفص هذه نكت مل نيد ,لكو « نكمتلا عم

 هدلي ريغ ف قحلا هملع نم ميرغلا عفر اذإ و ع قادصلا و ةيدلا و ش رألا نم همزل

 .ذخأيف « هدلب يف : ليقو ى هللا دبع يبأ لوق وهو ‘ كانه هقح مفدي : ليقف

 . ريسيتلاو لاحلا بساني نيلوقلا يأب يضاقلا

 لثم يأ ( هلثم سالفإ ) لثم ةوسكلاو ةقفنلاب بلوط نم ( ىعدا ناو )
 ء سلفم كنأ اك سلفم ينإ : لوقي نأ لثم ى ةوسكلاو ةقفنلا بلاط سالفإ
 ء ةوسكلاو ةقفنلا بلاط هاعدا اك سالفإلا ىعدا هنأ فنصملا ديرب نأ زوجيو

 بصن امنإو “ لاق ىنعم ىعدا نمضتل سالفإ ىلع فطع ( رخآ يلو هعم وأ )
 : لاق هناك ى ةلمج ىنعملا نأل ص لوقلا ىنعمل نمضتم هنأ عم سالفإلا وهو درفملا
 [اآ سالفإ ىعدا نإو يأ لوق ردقي وأ ى رخآ يلو هعم وأ سلفم هنأ لاق نإو

 ص رخآ "يلو يمم وأ : لوقي نأ رهاظلا ىضتقمو « رخآ يلو هعم لاق وأ ى هلثم

 ريمضلا دري رخآ "يلو يمم وأ سلفم ينإ : لوقي ةوسكلاو ةقفنلاب بولطملا نأل
 ص ةءاعدا نيبيلف يأ ( هنيب ) يك اكسلا دنع تافتلا كلذو ص ملكتم وهو ث هسفنل

 تومثو سالقإلا نيئيشلا دحأ ىلع ريمضلا ةدر وأ ‘ هتحص ىلع نايبب تأيثلف يأ
 ىلع ارداق هلبق ايلو وأ سالفإلا نسب نإف ىايهنم هاعدا ام ىلع نّيبياف يأ ى يلولا
 هبانم قفنأ رداق آرضاح هعم الو نيب نإو ى هيلع ةقفن الف ارضاح قافنإلا
 ةقفنلاب بولطملا اهيأ ينا ةوسكلاو ةقفنلا بلاط ىلع هل نيمي الف الإو “ طقف
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 ىلع بجتو ، سبحب ةوسك ىلعو برضب تبجو ةقفن ىلع يلو ربجيو

 رتقلاو عسولاو ثرإلا ردق

 "يلو ال هنأ الو « اسلفم ينملعت ل 7 بولطملا اه أ ينا الو “ سلفم ريغ ةوسكلاو

 ٠ يلبق وأ يمم تل و ملعي ل هنأ ال و ؤ يلبق ي أ ك يمم

 نأل “ ( برضب تبج و ةقفن ىلع ) ةقفنلا هتمزل نم لكو ( يلو ربجيو )
 اذكهو اهمدعب توفي ال هنآل “( سبحب ةوسك ىلعو ) ى اهمدعب توفي ناسنإلا
 ناويحلا ةقفن يف ربجي نكل « سبحلاب توفي ال امو برضلاب هبف ربجي توفي ام

 ةوسكلا تناك نإ و“لاملاب ةلاملا وأ ءادآلا الإ سبحلا وأ برضلل "دح الو سبح

 باتك يف مّدقتو“كلذك برضلاب اهيلع ربجأ الثم دربلاب هيلو تامل اهطمي م و ام
 قفني ىتح برضب اهتقفن ىلع مكاحلا هربجيو : هصن ام ةجوزلا ةقفن باب يف حاكنلا
 ةوسك ىف اذك و ى سبحي ناويحلا يفو « ديبعلاو ءايلوألا ةقفنب اذك و ى قلطي وأ

 انه فنصملا رصتقاو « ها لكلا يف ددع الب برضب ءاتشلا يف : ليقو ى اقلطم

 . اهدنع حبحصلا ىلع

 تمزل اذإ ةوسكلا لمشي ام انه اهب دارأو ى ةقفنلا ثراولا ىلع ( بتو )

 (عسولاو)“اذكمهو هقفنلا فصن هيلع بجو افصن ثري نمف (ثرإلا ردق ىلع)
 قيضلا وذو ى ةعساو ةقفنلا يطعي عسولا وذف ‘ هيف قيضلا ( رتقلاو ) لاملا يف

 موي لكل دم" عبر ءاوس ريقفلاو ينغلا ىلع يلولا ةقفن : ليقو ، ةقيض اهيطعي
 ناكو فصنلا ثرب الثم ناك نمف “ لاملا ردق ىلع ةعساو ةقفن دادجألاو نْيوبأللو
 الثم ثلثلا ثرب ناكو عسو اذ الثم ناك نمو “ ريعش نم فصنلا قفني ًآرتقم
 .أربأ ثلثلا قفني
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 ، ًابماع نكي مل نإ ةيجورب ال ، راتخملا ىلع آاتلالك ولو

 ةقفنو 0 اهيف لهاستي ال ةردقم ةضورفم نيدلاولاو ةجوزلا ةقفن : لاقيو

 عاش ( اتيلالك ولو ) نيدلاولا دمحأ خيشلا ركذي ملو “ مهتوفي ام ردقب ءايلوألا
 هثرب يلو هنآل ( راتخا ىلع ) مآلا نم تخألا وأ خألا ىنعمب هل ءاهقفلا لامتسا
 تخالا وأ خآلا ىلع خألا ىلع مآلا نم تخألا وأ خألل ةقفن ال : ليقو ى هوخأ

 فنصملا مالك يف يتأي اك تاقفنلا باتك يف « ناويدلا » يف هبلع اورصتقاو ا ‘ ى اهنم

 يأ < فوذحم ىلع فوطعم ( ةيجوزب ال ) ناويدلل ةاكاع هبلع ارصتقم هىف

 نإف « روصلا ضعب يف لب اقلطم اهب بجت ال هنإف ةيجوزلاب ال ثرإلاب اقلطم بجت

 هقفني ىلو هل نكي مل اذإ ةيجوزلل هتجوز هقفنت الو ةيجوزللهتجوز ىت قفني جوزلا

 دحأ ( نكي مل نإ ) بسكلا قطي ملو رثاق يلو هل نكي !اذإا اذإ هقفنت : ليقو

 اهقفني هنإف اهمع نبا اهجوز نوكي نأ لثم ابصاع ناك نإف ( ابصاع ) نيجوزلا
 مالك ضرف اذه نكل ص تجاتحا نإ ةبارقلا ةهج نمو اقلطم " ةهج نم
 نإ اديكأت ديزب معن “ برقلا ربتعي الو اجوز هنوك ةهج نم قافنالا مزلي هنأل
 دق : لاقي الو ص يلولا قحو ةجوزلا قح عبض دقف اهقفني مل نإف « تجاتحا

 تناك اذإ ةبارقلا ةقفن ىقبتف اهزوشنل ةيجوزلا ةهج نم اهقوقح ةأرملا لطبت
 هبلع بحم ل زوشنل اهقوقح تلطبأ اذإ : لوقن نأل « تحاتحاو همع تنذب

 اهقفني نأ روصتي دقو ى ىقست الو معطت ال ةزشانلا نأل ةيارقلا ةهج نم اهقافنإ
 الثم اهدمع مدغل مرحت ال ثيح ىنزب دحأ ؟سم نم دتعت نأ لثم ةبارقلا ةهج نم

 ى ةبارقلا ثح نم اهقفنأ تجاتحا نإف ى دتمت تماد ام هيلع ةيجوز ةقفن الف

 ةاوادمك جوزتلاب مزلي ال اهف اهردقو « ةبوصملا قيرطب هتجوز جوزلا قفنيو

 دقف ةجوزلا امأو ى هنم اهثرإ ردقب كلذ يف يلطميف ص اهنونج ةاوادمو اهضرم

 قتعت نأ لثم ةبوصملا ةهج نم هتقفنأ جاتحا نإف « اهجوزل اهتبوصع روصتت
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 لازي الو ، اهيلو دوجو عم ولو هتجوزل ًامدعم نإو اج وز تمزلو

 اذك لبق نم اذك يلع كل : لئاق لوقب توبث دعب سلفم نع
 نم يلو أربي الو ء هتبه لبقي وأ هرارقإ زجي مل نإ اذه كتيطعأ وأ

 هسالفإب مهتداهش دوهش عزنب سلفمل مكاج هتمزل ةقفن

 هتثرو وأ لاملا قرغتسي ال ثراو هل وأ : ليق « هل ثراو الو هجوزتتف ادبع

 ٠ هل ثراو الو همحر اهنال اهدحو

 عم ولو ) ةينغ نإو ( هتجوزل ) ةقفن ( امدعم نإو اجوز تمزلو )
 هيلو مزلتو « ابسك ىطي مل نإ همزلت ال ¡ ليقو « هانغ دوجوو ( اهيلو دوجو
 انلف كلذ يف مالك مدقتو « تلط وأ قفنأ : هل لاقيف 4 لوآلا ىلعو ى ردق نإ

 ائيش دجي مل ولو اهقوقحب ةجوزلا همزلت جوزلا وهو هموزل زوجي ائيش دجي ال ربقف

 : لئاق لوقب ) سيلفتلا توبث ( توبث دعب سلفم نع ) سيلفتلا [ لازي الو )
 لبق نم رانيد نورشع يلع كل : لوقي نأ لثم ( اذك لبق نم اذك ‘يلع كل

 ةهج نم اذك "يلع كل : هلوق يف ( هرارقإ زجي مل نإ اذه كتيطعأ وأ ) عببلا
 همزلي : ليقو “ اذه كتيطعأ : هلوقب اهبهو يتلا يهو ( هتبه لبقي وأ ) اذك

 لوبقلا ىلع ربجي هنأ رهاظلاف ى هيلعو هل "رقأ نم رارقإ ةزاجإو ةبهلا لوبق
 ىلع ربجي اكو ص رم اك ضعب دنع ةعنصلا لمع ىلع ربجي اك ءامرفلا "قحل ةزاجإلا و

 كلذ لك ث مهيلع ةيلاملا هقوقح نم سانلا ءاربإ نم عنمي اكو “ هدبع رارقإ ةزاجإ
 . ءامرغلا قح ضرامل

 عزغب سلفمل مكاح ) مكح ( ب هتمزل ةقفن نم يلو ) كحلا يف ( أربي الو )
 هقيلعت زوجيو “ سلفملا اذك و « تمزلب قلعتي مكاحب ( هسالفإب مهتداهش دوهش
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 هلو ناك نإ هوحنو ميتي وأ بئاغ ةربشع ذخأيو راتخملا ىلع

 قفنيل فالختسإلاب

 ىنعمب هقفنب ةقيلعت وأ « لوق وهو ى ةيوقتلا مال قيلمت ىلع قافنإ ىنعمب ةقفنب
 مهتداهشب قلعتم سالفإبو ێ أربَّيب قلعتم عزنبو < ىلع ىنعمب ماللا نأ ىلع قافنإ

 دمب هوحنو عيبلا لاطبإك كلذ نإف مكحلا نع عزنلا رخأتل ( راتخا ىلع )
 ى ةداهشلا نالطب لع نإ هللا دنع ىربو لطبي ال هنإف احيحص ًادقع هدقع

 يف ةقفنلا هنع تلطبو تعزتنا اهب مكحلا دعب سالفإلاب مهتداهش اوعزن نإ : ليقو
 . ةلطاب مهتداهش تناك نإ هللا دنع ءىربو ص قفنأ ام دوهشلا نض و ى مكحلا

 يضاقلا وأ مامإلا نكي مل نإ ةعامجلا دي ىلع دجسملا يف سلفملا ( ذخايو )

 ريمضلا در ىلوألاو ى رابجإلا ىلع ىوقي الو هوحنو يضاقلا ناك وأ ص هوحن وأ

 ص سلفملل ال كاحلل مومعلا اذه نأل ص يواعدلا: نم هريغ ىلعو : هلوقل مكاحلل

 ص مكاحلل ال سلفمل درلا بساني ‘ دجسملا يف ذخأي : لصألا بحاص لوق نكل
 مهللا ىوقأ كاحلا نأل « مكاحلا نود دجسملا لهأب نيمتسي يذلا وه سلفملا نال
 دجسملا يف ةريشملا ذخأي هنأ وأ « مهب ىوقتي اضيأ مكاحلا نإ : لاقي نأ الإ

 ىواعد ىلع ذخألا يف مومعلا سلفملل نكمي دقو ى هيلع بترتي امو رمآلا راهشإل
 ال وأ دلبلا يف وه نم اوفلختسا : لوقي نأ لثم ى هقافنإ ىلإ عجرب ايم ةفالخلا

 وأ بناغ ةريشع ) لاق ابف رظنيف كلذ وحن وأ « يف نمطي هنإف انالف اوفلختست

 براهو “ هتوقب عنتممو « مهفي ال مصأ وأ سرخأ و نونجم نم ( هوحنو ميتي

 ناك نإ وأ ى سلفملا يلو ( هيلو ) بئاغلا وحن ( ناك نإ ) كلذ وحنو رتتسمو
 ى ذخايب قلعتم ( فدالختسمالاب ) دحاو قدص املاو هوحن وأ بئانلا يلو سلفملا

 قفنيل ) مهريغ نم وأ مهنم لجر بئاغلا وحن ىلع اوفلختسي نأ ةريشملا ذخأي يأ
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 هف مهمزل ام يواعدلا نم هريغ ىلعو كلذ ىلع سبحو هملع .

 اوفلختس و هريغ معني" قح اهب معنم أربي الو ‘ رم ام ىلع فالختسا

 اورقي ىتح "رقم أربي ال ةيانب مهديبع رارقإب اوذخأ نإ ءاكرشلا اذكو

 سبحتو يأ ( كلذ ىلع ) هلوق وه بئانلاو لوعفملل ءانبلاب ( سبحيو هيلع
 ء قحلاب لكتلا مهنكمي هنأل ةأرملاو دَمقملاو ىمعألا ىتح ءالقعلا غتلبلا ةريشعلا

 مهعم نكي مل نإ كلذ نم ائيش نوملعي ال يذلا هيلإ روظنملا سبحي امنإ : ليقو
 ام سبحلاب دارأ و « هملع قيطي ال ام ىلع ناسنإلا ذخأي ال هنأ ةمسقلا يف رم اك

 نم هريغ ىلعو ) مهل قحلا ذخأ مدعو نارجهلاو ةطخلا وأ نجسلا لمشي

 ىماتيلا ىلع فالختساك هلاح يف ( رم ام ىلع فدلختسا هيف مهمزل امم يواعدلا

 . كلذ ريغو ةمسقلاو بايغلا لاومأو مهل اومأو نيناجملاو

 ذخأ مدع وأ رجملا وأ ةطخلا وأ نجسلا نم صلختي ال يأ ( أربي الو )

 ةريشعلا نم ( هريغ معني ىتح ) اهعاقيإب يأ ةفالخلاب ( اهب معنم ) هل قحلا
 لالظ تحت عنتمي امنإ مهنم عنتمملا نأل اورجازتيو اونواعتيل ( اوفلختسيو )
 هوحن وكلذ عنم نمم الإ نوؤربي الف ةءاربلا امأو “دحاو ناسنإ مهنأكف ىمهفويس

 يف رضحأ ال وأ فلختسأ ال : لوقي نأ لثم ى عنملا ىلع ناعأ وأ قوقحلا نم

 باوصلا : لوقي وأ رضحت ال وأ فلختست ال : دحأل لوقي وأ « فالختسالا

 ربج مهلف هوحنو رداقلا يضاقلا وأ مامإلا ناك اذإو ى فالختسالا مدع يف كعم

 . حالصلا بسحب اهريغ نم وأ اهنم دحأ فالختسا مهلو ةريشعلا

 قلعتم ( ةيانجب مهديبع رارقإ ) ةزاجإ ( ب اوذخأ نإ ءاكرشلا اذك و )
 (اورقي ىتح) مهنم ( رقم ) ماملا روكذملا هانعب سبحلا نم ( أربي ال ) رارقإب
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 باغ بئاغ ةفيلخ ضرقيو ، يلوك برضب ةقفن ىلع ةفيلخ ربحو

 ٠ ٠. . . هلإ ندتيو هلام هعم

 دبعلا سبحي امنإ : ليقو ى هل دييقت وأ هل اديلقت هرارقإ اوزيجي يأ لعف امب اعيمج

 ي هريغ سبحو “ سبحلا نم صلخت مهنم معنأ نم : ليقو “ ررضتي ال ثيح
 دحاو رقأو ةثالث اوناك نإف « هرارقإ مهنم زجي مل نم بانم دبعلا سبحم : ليقو

 وأ ى ارقي مل نيذلل نيموي سبحيو اموي رقملا مدخيل كرتي هنإف اثالث هيف ءاكرش مهو

 . اهيلعاهيف هتقفنو نيرهش ارقي مل نمع سبحيو ارهش رقملا مدخيل يلخي

 ناويحلاو ( برضب ) اديبع ولو ناسنإلل ( ةقفن ىلع ةفيلخ زبجيو )
 ( يوك ) برضب ءاتشلا يف ليقو “ سبحلاب اهيلع ربجي ةوسكلا نأ اك ع سبج
 اهيلو ةقفن اهيلع تبجو اذإ : لماحلا يف يفردلا ىبحي يبأ نعو ى ىلولا بئات هنأل
 عضت ىتح ةقفنلا هل تبجو يذلا اهيلو قفني نأ اهيلو ربجي هنأ قفنت نأ تبأو

 نيملسملا نم رامخألا ةعامج اهل فلختسي : رخآ لوقو ى كلذ ىلع ربجتف ةأرملا

 بئاغلا ىلع تبجو اذإ بئاغلا ةفيلخ امأو ، اهيلو ىلع اهلام نم قفني ةفيلخ
 عضو دقو نيمأ ريغ ةفيلخلاو بئاغلا لام نم هبلع قفني ةفيلخلا ناكف هيلو ةقفن

 لاملا غرفف بئاغلا آيلو ةقفن ردق ىلع ةفيلخلا ىلإ هنم مفديف نيمألا دي يف لاملا
 ءاصقتسالا ىلع هل يتأي نم دجي ملو هب ىدانف بئاغلا لام نمعيبي نأ ةفيلخلا دارأو

 هنم ملعي مل نإ هنأ كلذ يف باوجلا ؟ عيبي ىتح رظتني وأ ؟ ةقفنلا ىلع ربجي لهف

 ىلع قفنيو بئاغلا ىلع نيديو ةقفنلاب ذخؤي هنإف عيبلل دجي مل ام ربجي ال رارضإ
 . حيبي ىتح يلولا

 اذإ يأ ( هيلإ نيدتيو ) هيلإ ( هلام هعم باغ بناغ ةفيلخ ضرقيو )
 نم نيدلا هل ذخأو ع سانلا نم هل ةفيلخلا ضرقتسا هعم هلام باغو ناسنإلا باغ
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 هنم برقأ يلو ناب نإو ى برضب ال ىبأ نإ سبحب هب ذخؤيو قفنيو
 > همودق لدعب هب ملعي ال لام هل هبلع قفنملا وأ ةحرد ف هعم وأ

 رصتقا وأ اهنم الك لعف ءاوس نشدتلاو ضا رقتسالا نم لك هل زوجي يأ ى سانلا

 ىنعمو ع هب عجري هنأ ىلع دهشيو هلام نم هيلع ضرقي نأ زوجيو ‘ دحاو ىلع
 ضرقلا لمشي ام ديري نأ لمتحيو « سانلا نم ضرقلا هل ذخأي ‘ ضرقي : هلوق
 ذخؤيو ) هديبع وأ هناويح وأ بئاغلا يلو ىلع (قفنيو) هسفن نم وأ سانلا نم
 هدرب نأ اهبلك وأ نيدت وأ ضرقت نم ةفيلخلا لعف امب بئاغلا ذخؤي يأ ( هب

 امهدحالف الإ و “هنم وه نيدت وأ هل ضرقأ نمل ىطعأ دق ةفيلخلا ناك نإ ةفيلخلل

 توفي ال كلذ نال قفنأ ام ىلع ولو ( برضب ال ) درلا نم ( ىبأ نإ سبحب )
 مداقلا ربجأ بئاغلا مودق دعب الثم يلولا جاتحا نإف ڵ ىضم دق هنأل ناسنإ هب

 ضرقأ يذلا بئاغلا نم يأ ( هنم برقأ آيلو ناب نإو ) ةقفن ىلع برضب
 ابوجو فوذحمب قلعتم برقأ ىلع فوطعم ( هعم وأ ) هيلإ نيدت وأ ى ةفيلخلا
 تواست ءاوس ( ةجرد يف ) هعم تباث وأ هنم برقأ يأ تمنلا ىلع فطع هنال

 هلوق ةلمجو “ يلو ىلع فطع عفرلاب ( هيلع قفنملا وأ ) تتوافت وأ اقافتا ةبتر
 لبق نمو لام هل هنوك لاح هيلع قفنملا نأب وأ يأ ى قفنملا نم لاح ( لام هل )
 لبق وأ يأ س نابب قلعتم ( همودق دعب هب ملعي ال ) هل لام الو مهتم كلذ

 وه مالكلا طحم و « ةفوذحم ناكل امسإ هيلع قفنملا نوكي نأ زوحيو “ همودق

 اذإ نيدتلا وأ ضارقلا كلذب بئاغلا ذخؤي يأ “ ةيلصو هذه نإو ى لاحلا هذه

 وه قفني يلو وأ “ بئاغلا عم ال هدحو ةقفنلا همزلت برقأ يلو ناب ولو مدق

 اذإ كحلا يف كلذو الام هيلع قفنملل نأ ناب وأ « هدحو بئاغلا ال بئاغلاو

 نيبو هنيب ايف امأو ى كلذ ناب نيح نم هيلع قافنإلا كرتيو « كلذب مكحلا عقو

 وأ ةفياخلا نيدت امب ذخؤي يذلا وهف برقأ وه يذلا ىلولا ىلع ةقفنلا نإف هللا
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 ص ءانمألا ربخب ولو الام دافتسا هنأ ىعأا نإ سلفم يلو نيبيو

 ص هلافطأ ةقفن ولو ذخأ هسالفإ حص نمو : دح ل نإ هفلحب الو

 . . ص سالفإ توبثو ةوعد ديدجتب مهغولب دعب اهنوكرديو

 ةجردلا يف هعم يذلا يلولا ىلع اهنم بيصنو بئافلاىلع اهنم بيصن وأ ‘ ضرتقا
 نيدلاو ضارقلا دريف هلام يف هيلع قفنملا ىلع وأ نيدتلاو ضرقلا نم هبيصنب ذخؤنف

 . هلام نم هلك

 هنأ ىعدا نإ ) الام دافتسا سلفملا نأ نايبلاب يتأي ( سلفملا يلو نيبيو )
 ص ءانمألا ةداهشب فكف ( ءانمألا ربخي ول ) و نايبلا هيزجي ( و الام دافتسا
 دفتسي مل هنأ يلولا ( هفلحي الو ) ادعاصف ناتنيمآلاو نيمألا وأ نانيمآلا دارملاو
 هبحصتسيو هيلع رمتسي وهف قافنإلاب هيلع عقو مكحلا نأل انايب ( دجي مل نإ ) الام

 ذإ لوألا علا نع لاقتنا اهتدايز نأل نيميلا هملإ دازب الف . بحصتسي اك
 . نيم الب ناك

 ولو ) اهلك هيلو ىلع ةبجاولا ةقفنلا الثم هيلو نم ( ذخأ هسالفإ حص نمو )
 باغ وأ نج وأ مهوبأ تام نإ هينب دالوأ وأ لافطألا هدالوأ يأ ( هلافطأ ةقفن

 نكي مل اذإ اغلب ولو كلذك هينب نيناجم وأ هنيناجم ةقفنو هىبال الو مل لام الو

 هنيناجمو ( مهغولب دعب ) هينب لافطأ وأ هلافطأ يأ ( اهنوكرديو ) لام مهل
 رخآ مكاح دنع وأ لوألا كاحلا دنع ( ةوعد ديدجتب ) ةقافإ دعب مهنيناجمو

 مهأل ارهاظ امولعم نيناجملاو دالوألل سالفلا ءاقب ناك ولو ( سدلفإ توبثو )
 مل نإ سأب ال نكلو ى مهسفنأ مكح مهل هدمبو مهيبأل عبت ةقافإلا وأ غولبلا لبق
 مل ثدح وأ اوتامو اوطعأ ام نأ ديدجتلا ىلع بترتيو قفنملا يضرو اوددجي
 الإ و ضرفي مل وأ مهل ضرف “ قفنملل عجري ديدجلا مكحلاب ناك نإ هباهذ لبق لام

 ٠ حجري مل
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 اهذخأيو . دلو نكي مل نإ يلو ىلع ةجوز ةقفن كردت الو

 ٠ ه ٠ ٠ > ةدحاول دحلاو ك عب رأل نإو هوبأ هلع

 ( ادلو نكي مل نإ ) جوزلا ءايلوأ نم ( يلو ىلع ةجوز ةقفن كردت الو )
 هملع كردت اهتقفن نإف هل ادلو ناك نإف ى اهريغ نم وأ اهنم ناك ءاوس ى اهجوزل

 ( عبرأ ) تاجوز ( ل هوبأ هيلع اهذخاي ) لب يه هيلع طلست ال نكل ( و )
 ىلع قطي مل وأ بآلا رضح مل نإو ةدحاول : ليقو “ ةقفنلا يف نهتاجرد ىلع هل

 ظفل يف لخدت لب ى تنبلا اذك و بآلا هذخأي اك كلذب هذخأت نأ اهلف هنبا

 هيرارس امأو ى اجوز اهل نأل ى ةدالولا ال ةيجوزلا ةقفن هملع كردت امنإو دلولا

 نإو : ةخسن يفو “ اهعاب ىنفتسا نإو ى اهنع نفتسي مل نإ ةدحاو ةقفن هلف

 مل نإ وأ ى [اقلطم ثنؤملا ددع يف ءاملا تبثي نم ةفل ىلع ءاملا تابثإب ةعبرأل
 . دودعملا ركذي

 (ةدحاو) ةجوز ( ل ) هنبا دلو ىلع بآلا ةهج نم ( دجلا ) اهكردي ( و
 ةقفن ىطعأ ةقفنلا يف نهتجرد تددمتو هل تددمت نإ و « عبرأ هل ا ولو

 ىلعأ تناك نإو ى ءاش ثيح اهعضي وأ نهنم ءاش نم دجلا اهيطعيف ىطسولا

 يطعي : ليقو ، ءاش ثيح عضي وأ ءاش نم دجلا اهيطعيو ص ةصاحملابف ىندأو

 ربتعا نإ نكل ى اهب حرصم ال ةجرختسم لاوقأ . ايلعلا : ليقو « ايندلا ةقفن
 هتقفن ضبق دجلا وأ بآللو لاكشإ الب ةجوزلل لاكي ام هاطعأ جاوزألل ليكلا

 ص ةزيمتم ريغ ةرب بألل نك اذإ تاجوزلا وأ ةجوزللو هسفنل اهضبق وأ هدحو
 ج ناويدلا ه نع تاقفنلا باتك يف يتأيو ى هلصأل امبت دلولا ىلع فنصملا رصتقاو
 ىلع اضيأ اهنإف ديبعلا جاوزأ ةقفن امأو ى هيبأ ىلع كردت لفطلا ةجوز ةقفن نأ
 جاوزأ اذك و ى يلولا يف مالكلا ضرف هنآل فنصملا ىلع درت ال نكل مهتاداس
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 هتنب مهب تصختسا راغص هلو هتخأو هتنب ىلع هل تمزل نمو

 هتايح حص لمح تاذ ةسلفم قافنإ يلو نع حازي الو > مهتمع نود

 ناطلس هسخلفت ىلع ىدان سلفمل ضرقم وأ عئابلو ) لاه هل ولو

 . . . .. ... .. . نإ هئيش ذخأ مكاح وأ

 هنأل كلذ هملع درب ال : لاقي دقو ك هلافطأ دمبع جا وزأ هملع درت و > ةطمقل

 الو ادلو نكمي مل نإ اذكم انه ردقيف هلفط ةجوز ىلع تاقفنلا باتك يف هبني

 . دحأ ةجوز ةقفنب لفكت نمو دحأ ىلع ةفيلخ اذك و ى ادلاو

 ( راقص ) ننب دالوأ وأ دالوأ ( هلو هتخأو هتنب ىلع هل تمزل نمو )

 يهو ( مهتمع نود ) ةلمجلا يف مهثرت اهنأل ( هتنب مهب تصختسا ) نيناجم وأ
 نم دنع بصاع الو يضرف نكي مل اذإ الإ ةلمجلا يف مهثرت ال اهنآل ةروكذملا تخألا

 تخألاو مهتقفن عيمجو بألا ةقفن فصن ىطعت تنبلاف ى ماحرألا يوذ ثروي

 اهسالفإ روصتي ( هتايح حص لمح تاذ ةسلفم قافنإ يلو نع حازي الو )

 لام لمحلل ناكو الام لمحلا وبأ كرتي مل وأ اهيلع نيد يف تثرو ام يضقت نأب
 لمحلل يأ ( هل ) ناك ( ولو ) اثالث وأ نئاب اهقلط وأ هوبأ تام دقو ت الثم ةبهب
 ص هيلع كردت ال عضت مل ام اهنأل كلذ ريغ وأ ةبه وأ ةيصو وأ ثرإ نم ( لام )
 عئابلو) .ريغ نع تحيزأو « لام هل ناك نإ هلام يف ةقفنلا تك ردأ هتعضو اذإو
 ىلع ىدان سلفمل ) ةزئاجلا تالماعملا نم ام ةلماعم لماعم وأ ( ضرقم وأ
 سلفم تمن ةلمجلا هذهو “ كلذ وحن وأ ةعامج وأ ( مكاح وأ ناطلس هسيلفت
 نإ هنيش ) ذخأ هيلع ءادنلا دمب هلمامل يأ ع عئابل : هلوق هربخ أدتبم ( ذخأ )
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 . . . كلذب ملعي مل نإ قراسك هئامرغ نود هدي نم ماق

 نود ) ذخ اب قلعتم ( هدي نم ) مئاقلا هنمث ذخأيف هنمث م اق و أ : لمق ى وه ( م اق

 لماع نمف ص قراسلاك هتلماعم يف ناكف هسالفإ ىفخأ هنآل ( قراسك هئامرغ
 نإ ) هنم وأ هنيعب ماق نإ سلفملا قرس ام هنم قورسملا درب اك هئيش درب كلذب
 . هسيلفت ىلع ءادنلا ( كلذب ) هل ضرقأ وأ هل عاب يذلا كلذ ( ملعي م

 ثيداحألا رهاظ وه اك حيحصلا وهو مكاح كح الب هذخأ هل نأ هرهاظو

 نأكلذلصاحف ڵمكاحلا كحي حص هسالفإنأ اك ى كاحلا كحي الإ ال :ليقو “ةيتآلا
 صصاح ملع نإو ص رجحلاب ملعي مل نإ هدعب وأ رجحلا لبق هلماع امم هك ردأ ام هل

 دعبىعسي امو مهنع لضفي ام هل :ليقو هلام عيض هنألهنيعب يقب ولو « ءامرفلا

 لاملا عيبضتل نيلوقلا ىلع ةبوتلا هبلعو ى عيض هنأل صصاحي الو هذخأي ال مهئافو
 وهف ملعنإ : ليقو؛سلفملاك بابلالئاسم يف مدعملاوءكلذنم هعنمهيلع رجحلا نال
 نأ لوقلا اذه هحوو “كلذل ةراشإلا ترم اك هنم وأ وه ماق نإ هلامب قحأ اضيأ

 مملا مدع ىعدا ولايمآلا وأةزوحلايف وأ دلبلا يف رضحنمو“يضمي الف مارح عيبضتلا

 نإ لايمآلاو ةزوحلا نم جرخ نم رذعيو “ هرذع نيبت نإ رذعي : ليقو « رذعي م
 وأ ناسنإ هضرقأ ام هيلع ىدانملا سلفملا عاب نإو ى ال : ليقو “ ملعلا مدع ىعدا

 هضبق اذإ هيف الو سلفملا هل عاب نم ةمذ يف امب ءيشلا بحاص صتخي مل ناسنإ هل عاب

 قحأ وهف هنيعب هدجوف عاتم سلفم ىلع عاب لجر اميأ » : يللع هنعو “ سلفملا
 هيلع وه عجربو“يرتشملا دنع هك ردأ يرتشملا هضبقو هعاب نإو : ليق ى «0١٨ هب
 ناويحلاو لوصألا نإف اديق ثيدحلا يف عاتملا سيلو « ءامرغلا هب صصاحي نمثلاب

 اميأ » : للز هللا لوسر نع ةريره يبأ نع رباج نع ةديبع ييأ نعو ؤ كلذك

 )١( نابح نباو يذمرتلا هاور .

- ٦٣٢ _ 



 هذه يف نيبي ملو « هريغ نم هب قحأ وهف هنيعب هلام لجرلا كردأف سلفأ لجر
 جرخ هنأ ىلوألا يف نيبو « لجرلا دي نم ءيشلا هب جرخي يذلا هجولا ةياورلا

 ضبقي ملو هعاتم عاتبا يذلا سلفاف عاتم عاب لجر اميأ » : ةياور يفو “ عيبلاب

 اذإ : باب : يراخبلا لاقو « هب قحأ وهف هنيعب هدجوف ائيش هنمث نم عئابلا
 : نسحلا لاقو ى هب قحأ وهف ةميدولاو ضرقلاو عيبلا يف سلفم دنع هلام دجو

 ص عيبلا ىلع سيقم ضرقلاو ص هءارش الو هعيب الو هقتع زجي مل نيبتو سلفأ اذإ

 ركذ امأو « ةلماعملا نم هريغو ضرقلا رياج ةياور مومع يف لخدي : لوقأ لب

 . دسسقت ال ليثمتلا ىرجم راجف تاياورلا ضعب يف عيبلا

 ةيكلاملا تق"رفو ص يعفاشلا بهذم هنأ تملطا ىتح لوقأ تنك اذكهو

 لزي مل هكلم نأل اعامجإ اهب قحأ اهبحاصف ةعيدولا امأو “ ضرقلاو عيبلا نيب

 ك بولطم افورعم عنطصا نم ءافو ىلع ةظفاحملاو ى افورعم عنص ض رقملاو اهنع

 عيبلاب كلذ ناك اذإو ص هب ثيدحلا دورول عيبلا عم كلذل اهيلع ضعب رصتقاف
 ىنعملاب عيبلا يف ةلخاد دوقملا رئاس نألف انميمعت امأ و“ىلوأ عاديإلاو ضرقلابف

 صقنلاب ريغت دقو هلام دجو نإو ى ءامرفلا ةوسأف هنامض يف ةعيدولا تلخد نإف

 هدجاو نوكي ال كلذكف هنم نم ائيش سلفملا ضبق وأ هتفص يف وأ هتاذ يف

 نيب الو ى هءاقب وأ ءيشلا ريغت نيب قرف ال هنأ يعفاشلا حجرو « هب قحأ هدنع

 نوكي ال هوحنو عئا۔بلا نأ اهدحو ةيفنحلا تمعزو « همدعو هنمث ضعب ضبق

 هايإ عئابلا نخأو ص سلففلل كلم هنأل ريغتي مل هنيعب هدجو ولو هئيشب قحأ
 ةميدولا و ةطقللا ىلع لوصألا فلاخ دحاو ربخ هنوكل ثيدحلا اولمحو “ ضقن
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 ناك ول هنأو تاياورلا ضعب يف عيبلاب حيرصتلا هدريو “ كلذ وحن وأ ةيراملاو

 نم لمضفتلا لمفأ ةفص هضتقت امل هب قحأ لمحم ملو “ سلفملاب ديقي كلذك

 . كارتشإلا

 كلام لاقو ى اهب قحأ اهبحاص : يمفاشلا لاقف ةملسلا تهجوو تام نإو
 بحاصف هعاتبا يذلا تام نإو “السرم كلام ىورو“ءامرفلا ةوسأ يه :دمحأو

 نومجري لحس ءامرفلل سيلف هتمذ تبرخ تيملا نآل ءامرفلا ةوسأ هبف عاتملا
 الو تيملاك سلفملا نأب يمفاشلا جتحاو ى سلفملا فالخب كلذ يف اووتساف هبلإ
 توملاب لحي اك سالفإلاب نيدلا لجأ لحي : لاق اكلام نأ ىتح هلام يف هل يأر
 همزلي : كلام لاقف ، نمثلا ةعلسلا بحاص ءاطعإ ةثرولا وأ ءامرفلا دارأ نإ مث
 يرتكم عجريف رجؤملا عيبملاب قحتليف همزلي ال : دمحأو يمفاشلا لاقو ى لوبقلا

 دنع حيحصلا وه اذهو ‘ كلذ وحن وأ هراد وأ هتباد نيع ىلإ رادلا وأ ةيادلا

 : يمصاعلا لاق « ةيكلاملاو ةيعفاشلا

 ريخ سلف يف هتبرف رضحيو ,رتشم هاوح امو

 عنتمم هذخاف هنم اوعفد امرفلام اذإ الإ

 هنم هل اوعفد نإو ى ءامرغلا صصاحي نأ وأ هثيش ذخأي نأ نيب ربخم ينعي
 سالفلا يف هذخاي نأ هلو ص ةصاحلا الإ هل سيلف تام نإو < نمثلا لوبق همزل

 ص مهل كلذف ص هيلإ هنمث عفدب ءامرغلا ىضري نأ الإ « هريغ سلفملل نكي مل ولو
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 ةلصفنم دئاوز هنم تدلوت دقو هنيعب سلفملا دنع هلام لجرلا كردأ اذإ هنإ مث

 رهاظ ؟اهك ردي لهف “ بولحم نبلو زوزجم فوصك < هديب ةدوجوم يهو

 نيمب تسيلو « عانملا نيع كاردإ ثيدحلا يف روكذملا نأل اهك ردي ال هنأ ثيدحلا
 لجرلا نأ فنصملا مالك رهاظ نإ مث « يرتشملا كلم ىلع تثدح اهنألو ص عاتملا
 قباسلا مالكلاو ةمدقتملا ثيداحألا رهاظو ث ءادنلا دمب سلفملل ضرقأ وأ عاب

 اولمحو انموق دنع كلذك وهو “ سلفلاب كحلا ىلع قباس الثم عاتملا عيب نأ

 ثيداحألا لمح يدنع يذلاف ء ثىدحلا ةياور ق رهاظ وهو « ثيداحألا هملع

 حيرصو ى هب ملمي ملو هدعب هلماع اذإ هدمب املو سلفلاب كحلا لبق امل مومملا ىلع

 هبلع مكحلا دمب هعاب اذإ الإ هعاتمب "قحأ نوكي ال هنأ اهحرشو « مئاعدلا » مالك

 : لاق ى كلذب الهاج ناكو سلفلاب

 ابغش هفك ارفص حبصأف الام مهميابو موق نم نيدت نمو

 ابختناولاملابرحص ولو امسق مهنيب نيدلا هضبقي لاملاف

 ابذك اك هنم هلام ىوح الهج هعياب ناك نإ هسالفإ دعبو

 وهف سلفأ مث الام موق نم ذخأ نمو ى « عماجلا» نم ةلأسملا : فاصو نبا لاق

 لاملا بحاصو “ ةنايخ كلتف ملعي ملو سلفأ نأ دعب هذخأ نإو ءامرغلا نيب
 نيب وهف سلفأ مث موق لام ذخأ نم : نسحلا وبأ لاقو ع هنيعب هك ردأ هب قحأ
 لوق ىلعف سلفأ نأ دمب هذخأ نإو ى هيلع ةصحلاب لاملا بر نيدو « ءامرفلا
 للا دبع وبأ كلذ ركذ « هنيعب هكردأ اذإ هب قحأ هبرل لاملاو ةنايخ كلت
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 ناك اذإ ام ىلع ؟ل وع ثيدحلا نوكي اذه ىلعف : لاق ةتس يبأ نم ورمع نب دمحم

 ماق نإ هلام لاملا برل : ليق “ هرهاظ نم ادعب ناك نإ و 90 سالفإلا دعب عيبلا

 عرزلاو سلفأ مث سرغ وأ اهيف ىنب وأ اهرتشم اهعرزف اضرأ ناك نإف ٤ هنيميب

 اهتميق هل نوكت نأ يف ريخو ى عئابلل ضرألاو ى هل سرفلاو ءانبلاو وهف رضخأ
 بسحيو لكلا عابيف اهيلع ايفو اهيف ءامرغلا عم نوكي نأ يفو ى ءاضيب
 نإف هدي يف رمثأ اذإ لخنلا يفو اهيف ةرمتلا امأو ى ءامرفلل يقابلاو “ ءاضمب اهنم
 سلفأ نإو ى هلام نيع اهنأل ةرمتلاو لاملا هلف يرتشملا ديب تدازف ةرمث اهعإب
 خسف لمحي نأ لبق سلفأ نإو ى ةوسأ ءامرغلاو يراكملاف تام وأ يرتكملا
 . يمفاشلا بهذم اذه ى ءاركلا

 وبأ لاقو ص يفوتسي ىتح هدي يف ناك اذإ ءيشلاب ىلوأ لامحلا : كلام لاقو

 عم هلثم رجأ هل ناك لمح نإف “ عقي مل سلفم وهو ءاركلا ناك نإ : ديعس
 اضيأ هديب لاملا ناك ولو ى ةوسأ وهف سلفأ مث سلفي نأ لبق ناك نإ و ءامرفلا
 نمو ى خسفلا يفو ءامرغلا عم هءارك هلو هلمح يف ريخ لمحلا لبق سلفأ نإو

 : يمفاشلا لاقف ع هرجاتسم سلفأ مث ةمولعم ةرجأب نانج وأ عرز يف رجؤتسا
 ىتح هوحن وأ عرزلا نم هديب امب ىلوأ وه : كلام لاقو “ عرش ءامرفلاو ريجألا

 لمع نإف ع تلطب سلفم وهو كلذ عقو نإ : ديعس وبأ لاقو ى ةرجألا يفوتسي
 الإ هديب ناك ولو ةوسأ ناك لمعو سيلفتلا لبق كلذ عقو نإو “ هلثم رجأ هلف

 لبق لاملا سأر نم رعسلا لدعب ةتباث اهنإف ةرجألا كلتب الإ ةعضلا مقت مل نإ

 : يمصاملا لاق ى اهب تماق اهنأل ءامرفلا
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 قحأ اهعرز توم وأ سيلفت قرط نإ ةارتكملا ضرألا برو

 عنام نم اف مهيديأب ايف معناصو علنابل اذب مكحاو

 بر نإف سلف وأ تام مث اهعرزو اضرأ ىرتكا نم ينعي : ةرايم لاق
 انن امنإ عرزلا نأل يأ ص هءارك يفوتسي ىقح اهعرزب قحأ اهاركأ يذلا ضرألا

 سلف ىقح هدي نم هجرخي ملو ائيش عاب نمو ى هل ةزايحلاك تناكف ضرآلا نع
 وأ سلفف هديب عونصملاو اهريغ وأ ةطايخ يف عنصتسا وأ تام وأ يرتملا

 يناثلاو « هئيش نمث لوآلا يفوتسي ىح اهيديأ يف اب قحأ عناصلاو عئابلاف تام
 . هترحأ

 عئابلا سلفأ مث هعئاب ىلع هدرف ابيع هب دجو مث هن عفدو ائيش ىرتشا نمو
 نأ ىلع اذهو ى ءيشلل كلذب قحأ يرتشملا نؤكي الف هنمث يرتشملل درب نأ لبق

 اهضعب لاقو ى هب ةيكلاملا ضعب لاقو « بهذملا وهو “ عيبلل ضقن بيعلاب درلا
 ص ربج نع نوكي ال نأ هلصأ عيبلاو يربج هنأل فمض هيفو ص رخآ عيب هنأ
 نإ اوفلتخاو “ سيلفتلا يف هتملس دجو اعئاب راص هنوكل يرتشملا رسخف هيلعو

 : يمصاملا لاق عئابلا سلف ىتح عيبملا دري م

 ىرقعا نإ سلف يف هب ىلوأ ىرقشا ام بيمب در نم سيلو

 عئابلا ةمذ يف نيد هل ردق وأ اهنم عفد دقو ًادساف ءارش ةملس ىرتشا نمو
 لاقف «&/ حخسفي عيبلا نإف &ى يرقملا ديب يهو ك تفت ةملسلاو عئابلا سلف ش
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 : ليقو ى اهيف هل ىضق يذلا نيدلا يف وأ ىطعأ ايف اهب قحأ يرقشملا : نونحس

 هلام ىضق نإو ى اهب قحأ وهف اهنمث عفد دق ناك نإ : ليقو « اهب قحأ نوكي ال
 : يمصاملا لاق ى قحأ نوكي الف عئابلا ىلع نيدلا نم

 دقانلاب اهصاصتخا اهثلا دساف عيب ةملس يفق فلخلاو

 . ملعأ هللاو
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 باي

 علصلا يف
 نإف ی دسف دض حلص : وهو يثالثلل اردصم نوكي نأ زوجي حلصلا ظفلو

 نأ و داسفلا دض حلصلا لصح ضفغبلاو عازتلاب ادسفنم نيب اوحلصأ اذإ نيحلصملا

 حلصأ “حالصإلا وه حلصأ ردصمو “حلصأ ردصم ممإ وهف حالصإلا ىنعمب نوكي

 حلاص ردصم ممإ وهف ةحلاصملا ىنعمب نوكي نأو ى احالصإ يأ احلص اهنيب
 وه وأ - داصلا رسكب _ حالصلا وأ یةحلاصاا وه يذلا _ ءاحلاو ماللا حتفب

 ء حالصإلا وهو احلطصا ردصم مسإ وأ ى حلاصتلا وهو الاصت ردصم مسإ

 ىوعد وأ قح نع لاقتنا : اعرشو “ ىضر نع ةعزانملا عطق : ةغل حلصلاو

 عاصرلا نع : ةرايم لاق ى ةفرع نا هلاق ' هعوقو فوخ وأ عازن عفدل ضومب

 يناثلا«رارقإلا ىلع حلصلا لوآلا ىوعد وأ ىقح نع : هلوق ةفرع نبا دودح حراش

 ع ضوع ريغب لاقتنإلا هب جرخو ى لاقتناب قلعتي ضوعبو ى راكنإلا نع حلصلا
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 هعوقو فوخ وأ : هلوقو “ ههبشأ امو 2 نيدملا عيب هب جرخي عازن عفدل : هلوقو

 ء هملعم وقي يذلا هدلو لجرلا روجحم و ههبشأ امو روجحملا نع حلصلا هيف لخدي

 ءيش ضبق حلصلا : دشر نبا لاقو“فالختساب مهوحنو رافصلا نم هيلع موقي نمو

 دقو هيلإ بودنم هتاذ ث.ح نم وهو “ عيب وهو ةلهاسم هيف لخدي ضوع نع
 ةبجاو ةدسفم مازلتسال هتهارك و هتمرح و هتحلصم نمت دنع هبوجو ضرمب

 ١ ودل ١ رو م ١ هتحح ٠

 رمأ نم هيلع هباشت ايف مكاحلا ىلع بجاو حلصلا : « ناويدلا » لوق امأو

 « يفاضإلا رصةلاك وهف مكحلا يفن هبوجو ىنعمف “مكحلا هل زوجي ال هنأ هانعمن“مكاحلا

 ص هريغل اهكرتيو حلصي ال نأ هلف الإ و ‘ مكحلا ال حلصلا هيلع هبتشا اهف هل امنإ يأ
 ص ءيشب ءيش ةلازإ حلصلا : « جاتلا ه يفو ‘ حلص الب اموكرتي نأ هريغلو

 حلصلا : بجاحلا نبا لاقو ع ةعزانملا عطق هب ىلصحي دقع هنأب ضعب هفرعو

 فلاخي ام ذخأ ةضوامملا : مالسلا دبع نبا .لاق “طاقسإو ءاربإو عيبلاك ةضواعم
 يف ام ضعب طاقسإ ءاربإلاو ى ةفصلا يف وأ سنجلا يف هيف ىعدملا ءيشلا

 نيعم هيف يعدملا ضعب عضو طاقسإلاو ى نيعم ريغ هيف ىعدملا ناك اذإ ةمذلا

 . هضعب ذخأو

 هضمب نع حلاسص نإو ك نيدلا عيمج نيدلا نع حلصلاو : » رهاوجلا (, ق لاق

 اوفلتخا و ى سكملاو ى طاقسإلا ىنعمب ءاربإلا اهلامعتسا زوحي : تلق « ءاربإ وهف

 يلازغلاو ةريره يبأ نباو قاحسإ نبا لاق ؟ هسفنب لصأ وأ ةصخر حلصلا له

 : هرسغو ةملس يبأ نبا لاقو > تاروظحملا نم ىنثتسم ةصخر هنإ : مهريغو
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 ٠ . ٠ . ٠ هف دراولا ربدتللو ‘ حلصلا بدن

 حلصلا : هلوق وه يذلا ثيدحلا لاق لوألاب لاق نمف ى هيلإ بودنم هسفنب لصأ
 ٠ . ماع : لاق يناثلاب لاق نمو « لمجب خلا ماكحألا ريخ

 مل لمجم هانلعج نإف ى حلصلا نم عون يف انددرت اذإ اهف فالخلا ةدئاف رهظتو
 موقي ىقح زوجحم يناثلا ىلعو > هزاوح ىلع روكذملا ثيدحلاب هنع لالدتسالا "حصب

 هنأب حيرصت ماكحألل ريخ ةفاضإ يفو ث يناثلا حيحصلاو هصيصخت ىلع ليلد
 . ابلاغ هسنجل فاضي ليضفتلا مسإ نأل اكح ىمسي

 هللا لوقل "رم اك هركي وأ مرحي وأ بجي دقو « نيعزانتملا نيب (حلصلا بدن)
 اهيلع حانج الف ) : هلوقو ى ةيآلا .. 6 مهاوجن نم ريثك يف ريخ ال » : ىلاعت

 .. '٦چ نينمؤملا نم ناتفئاط نإو » : العو زع هلوقو « ةيآلا .. ي احلصي نأ

 ى ةئنسلاو : هلوق عم رركتي الف ةباحصلا نع ( هيف دراولا ربخللو ) ى ةيآلا

 رابخآلا سنج هب دارأو 2 للع حلصلا هلمف ةنسلابو قلع هثيداحأ ربخلاب دارأ و

 مل فنصملا نأ ردابتيو ط '" « ماكحألا ديس حلصلا ه : قلع هلوق هبف ةدراولا

 : هلوق وه يذلا ظفللا اذه دعب لصألا يف روكذملا هنأل ى ثيدحلا اذه الإ درب

 نع ينغلب : لاق ةديبع وبأ بيبح نب عيبرلا حيحص يف هظفلو « دراولا ربخلل

 :ماكحألا دمس : لاق وأ 9 ماكحألا ريخ حلصلا : لاق هنأ نلع هللا لوسر

 . الالح مرح وأ امارح لحأ احلص الإ سانلا نيب زئاج وهو

 )١( ءاسنلا ةروس : ١١٤ .

 )٢) تارجحلا ةروس

 ( ٣ ) ملسمو دواد وبأ هاور ٠

 - ٦٤١- ) ج ١٣ - لينلا - ٤١ (



 حلاصي نأ لثم امارخ "لحأ يذلاو « روجلاو مثإلا نم مكاحلل زرحأ وهو

 هتجوز حلاصي نأ لثم الالح م"رح يذلاو ى ابر هنإف اهئم رثكأ ىلع مهارد نم

 حلصلا : يطويسلا نع هظفلو ى هتجوز أطي ال نأ ىلع وأ ىرخآلا قلطي نأ ىلع
 اديق مالسإلا سيلو « الالح مرح وأ امارح "لحأ احالص الإ نيملسملا نيب زئاج

 ى حلصلاب ةرخآلا يف عفتنملا وهو ى ةفلألا هل دارت هنأشب مهتملا هنآل هركذ نكل

 مرح وأ [امارح "لحأ احلص الإ نيملسملا نيب زئاج حلصلا : يلإ هلوق لثمو
 ى رشعب ةنسحلاو يأ ى ةنسح حلصلا يف ةملك لكل : يور امو ى آلالح
 حالصإ : لاق ى ىلب : اولاق ؟ كلا اهبحي ةريسي ةقدصب مكئبنأ الأ » : وتلل هلوقو
 ةالصلا ةجرد نم لضفب مكربخأ الأ » :قلع هلوقو « ١0س اومطاقت اذإ نيبلا تاذ
 ص ءادردلا وبأ هاور « نيبلا تاذ حالصإ : لاق ى ىلب : اولاق ؟ ةقدصلاو مايصلاو

 :يذمرتلا لاق ى ةقلاحلا يه نيبلا تاذ داسف نإو : دواد وبأو يذمرتلا هنع داز

 نكلو ى رمشلا قلحت لوقأ ال ةقلاحلا يه : لاق هنأ يقلم ينلا نع ىوريو

 . نيدلا قلحت

 عقوي الو سانلا نيب حلصيلف نيدباملا لضف دارأ نم : ةباحصلا ضعب نعو
 : للع يبنلا نع ةبقع تنب موثلئك مأ نعو ى ءاضغبلاو ةوادصلا مهنيب
 : ع ينلا نع نسحلا نعو « « ةوبنلا بعش نم ةبعش سانلا نيب حالصإلا ه
 : دعس نب لهس نعو « « سانلا نيب نوحلصملا ةمايقلا موي هللا دنع نيبرقملا نإ »

 : لا۔_ةف تع هللا لوسر ربخأف ى ةراجحلاب اومارت ىتح اولتتقا ءابق لهأ نإ ه

 .( مهنيب حلصن انب اوبهذإ

 )١( هركذ مدقت .
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 ىضرو ى محرلا ةلصو ةكئالملا ةبحو 2 ةنسلاو باتكلا ةقفاومو

 27 راوج نم مكاحلا ةاجنو . نيقيرفلا

 ثيداحألل ( ةنسلاو ) « ةقباسلا تايآلل نآرقلا يأ ى ( باتكلا ةقفاومو )

 ؛حالطصإلا ىلإ نيمصخلاو حلصلا ىلإ سانلا ءاملعلا وأ عرشلا بدن دارملاو ةقباسلا
 ربخلل هلوق عم ى ةنسلاو : هلوق رركتي الف ى خلإ ةقفاومل كلذ ناعزانتملا لعفيو

 2 ةيدهلاك حلصلا اضيأ و 0 برلا ةاضرمو حلصلا نوبحي مهنإف ( ةكنالملا ةبحمو )

 ةكنالملا زرحت هيفو : ليق “ضعب لاق ايف ةكئالملا باوث نيملسملل ايادملا لاصيإو

 . ناطشلا نع

 ى ضعبل اهضعب بسنلا يف نيبيرق ناع زانتملا ناك اذإ ( محرلا ةلصو )
 وأ ماحرألا حالصإ ف ببست دقف حون نمو ءاوحو مدآ نم مهلك سانلا اضيأو

 . هل امح ر امهدحأ وأ امه اناك اذإ همحر حلصملا لصو

 دحاولا ىلع هقالطإ زوجي نيقيرفلا نإف ى نيمصخلا يأ ( نيقيرفلا ىضرو )
 . تدحتا وأ ايهتريشع تفلتخا لك ةريشع ىضر مزلتسي امهاضرو

 : هنعللا يضر رمع نعو « ةريشملا حلصي هنأب ريبعتلا «ناويدلا» يف تيأر مث

 نيقيرفلاب دارأ وأ « نئافضلا مهنيب ثروي كحلا نإف اولاصيل موصخلا اودر

 . تفلتخا اذإ هباحصأو هلهأ وأ لك سان وأ تفلتخا اذإ لك ةريشع

 ثيدح يف “رم د ةو “ ( راوج نم ) اهنيب يضقي يذلا ( مكاحلا ةاجنو )
 ( رتفمو ) روجلاو مثإلا نم مكاحلل زرح حلصلا نأ هنع للا يضر عيبرلا
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٠ 

 . 7 نمو

 حلصملل لضفلا ميظع هيفو مثإ نم "كزمأو ، روز نم دهاشو ليم نم

 ىضق اذإو ‘ لطبم وهو امهدحأ ىلإ ( لنيمم نم ) ماضق الب ةلأسملا يف يتفي نم
 ' ليملا كلذ نود ليم هل ىضق نمل قحلا نوكي نأ بحي ناك دقو قحلاب اضيأ

 دفني الف هب دهشي دقو روزب متي دقف ى ةداهشلا ناتك و ( روز نم دهاشو )
 يف ( مثإ نم ,ةكزلمو ) ةداهشلا متك يف اذك و ضعب نم نوهأ رشلا ضعبو حلصلل

 ع حيحصلا وهو اهبوجوب لوقلا ىلع اهناتك وأ ةيكزتلل الهأ سيل نم هتيكزت
 ء هبوجوب لوقلا ىلع هناتك وأ حيرجتلل الهأ سيل نم حيرجت يف مثإ نم حرجو
 نأ "رم اك ( حلصمال لضفلا مظع هيف ) هنوك ( و ) ةريبك هلك كلذ يف مثإلاو
 نيب حلصأ نم : سنأ نع يور ى ةبقر قتع :ليقو « ةنسح حلصلا يف ةملك لكل
 . ها ةبقر قتع ةملك لكب هللا هاطعأ نينثا

 يفالو روجلا روضح يف نوعقي ال ذإ « سلجملا لهأ نع ةنؤملا ةفخ هيفو

 مهلاسرإ يف الو اهئادأ يف الو ةداهشلا لمحت يف الو هعبيضت وأ يهنلا فيلكت

 باتكلا لمح وأ لصألا ةيؤرل هيف عزانتملا رمآلا نأش يف مهضعب لاسرإ وأ

 ص نراطيشلل درطو حلصلا لهأل ةكربو 2 سلجملا لمأل ةكربو « كلذ وحن وأ

 لكشي الفرصحلا ديفي ال ددملاو ى هللا هجو حالصإلاب ىون نمل رجألا تبثي امنإ و
 ‘رشع اهنإ « ناويدلا ه باحصأ لوق الورشع هدئاوف نإ :لصألا بحاص لوق
 مزلتسملا ضعب يف ى «ناويدلاه باحصأ رشعو ى لصألا بحاص رشع فلاخت الو

 . ةرشع نم رثكأ لصحتف افلاخت ام لك تابثإل فلاختلا كلذ

 ناكملا مسإ نهيلع قلطأو ةروكذملا لئاسملا هذه لجأ نم يأ ( مث نمو )

- ٦٤٤ - 



 يف دحأ ىلع ملاظ ىدعتي نأ امهدحأ ؛ نيهجو يف زاجو ماكحألا ديس ناك
 كلام نم تدجو امب ملاظلا عفدأ نأ يل نذئإ :حلصملا لوقيف هلام

 اذه كل ديرأ ال : ملاظلل لوقي مش

 باحصأو لصألا بحاصو فنصملا لالدتسا يفو “ ( ماكحألا ديس ناك ) ازاجم

 تالاؤسلايف ركذ امل ابجاو نوكي دق حلصلا نأ ىلع هانركذ امب امه ريغو«نا ويدلا »

 ىلع حلصلا بوجو لمحيف لعافلاو لعفلا حدم بوجولا ىلع "لدي ام ةلمج نم نإ
 . ةنتفلا تفيخ وأ مكحلا لهج اذإ ام

 طلاغ لواطتي وأ ( ملاظ ىدعتي نأ امهدحأ :نيهجو يف ) حلصلا ( زاجو )
 رقي ملو ملع وأ هنايسن وأ هطلغب املاع نوكي الو « كحلا رهاظ يف روذعم سان وأ

 كنع ( عفدأ نأ يل نذنإ : ) مولظملل ( حلصملا لوقيف هلام يف دحأ ىلع ) هملعب
 طلافلا اذه ؤأ ملاظلا اذه ملظ كنع عفدأ وأ انالف كنع عفدأ وأ ( ملاظلا ) اذه

 ( كلام نم تدجو امب ) كلذ وحن وأ هنايسن وأ هطلغ وأ اذه وأ يسانلا وأ

 نم رهظي ام بسحب هوعدي وأ ملاظلا ىلإ بهذي هنإف هل نذأ نإف ى هل نذأيف
 ( اذه كل ديرأ ال : ملاظل)ا كلذ ( ل لوقي مث ) مولظملاو مالسإلا ةحلصم
 ام الإ هنم دجي ال ىتح اذك كرتأ اذك نالفل كرتأ ملظلا اذه كل بحمب انأ ام وأ

 سفن يف اذه كل سيل “يمانلا وأ طلافلل لوقي وأ ‘ ريثك وأ ليلق كرت نم دجو
 : لوقي الو ث“ءيش هبف كل سيل هكتبطعأ يذلا نإ : لوقيف ى هيطعيف رمألا
 : لاق رإ هيلع نامض الو اذك هل كرتأ : لوقي لب “ اذك كيطعأ وأ كيطعي
 كل ديرأ ال :هلوق ىنعمو ‘ دحاو ىنعملا نآل مثإ الو « اذك كيطعأ وأ كيطعي
 نع ةيانك كلذ وأ ص نم ىنعمب ماللاف ' يبرل ةيصعم هنأل كنم ههركأ ينإ اذه
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 ءيش يف نانثا مصاختي نأ يناثلاو ء هنع هملظ عفد نع زجع نإ

 هل اهبهي نأ دصب داهتجاب اهنيب حلصيف لطبم نم قحم ملعي ملو

 . . . .. ... ... .. .. ... . .يشلا

 ص هل ظفللا عضو ام نود اهانعم مزال اهب ديرأ مارح اذه نإ : كلوق
 ىضتقم اذه « ةرخآلا يف هل ةمحرلاو ملاظلا ىلع ةقفشلا كلذب ملكتملا ديرب الو

 ٠ بهذملا روهشم

 لخدي ال ناك اذإ ىلوتملا ريغل يورخأ رمأل بحلاب وأ ءاعدلاب سأب ال اضيأو
 كلذب ديري نأ زوجي هنأ يدنع يذلاو ى اهدرجمب اهلخدي رومأب وأ « ةنجلا هب
 مالسإلا رامش اهيف نآل ى اهب هل وعدي وأ ةيادهلا هل بحي نأو بوتي نأ يف ةبغرلا
 ديري نأ امأو ط مالسإلل راهشإو ريثكتو رصن اهب هل ءاعدلاف « هريثكتو هرصنو

 نم وأ هللا نم ايندلا يف ةبوقعلا نم هيلع كمزاي امل اذه كل ديرأ ال ينا كلذب
 عفد نع زجع نإ ) اذه ى هل ابيهرت هب سأب الف دعب هل رصتني نمم وأ مولظملا
 ةرضم عقوت نإ الإ ةنهادم ناكالإو حلصلل هجو الو هعفدىلف الإ و ( هنع هلظ

 . اذك ذخ : لقي الو اذك مولظملل ددرأ : لوقيو ى يتأت ةنتف وأ

 ( لطبم نم قحم ملعي ملو ءيش يف نانثا مصاختي نأ يناثلا ) هجولا ( و )
 يف ةهبشل وأ ململاب كردت الا هنأل وأ لاؤسلا هل رسيتي ملو ةلأسملا يف هملع مدعل

 هلعل ( داهتجاب ) هلك دحاول هئاطعإب ولو ( ايهنيب حلصيف ) “ نيمصخلا مالك

 اهبلطب ( ءيشلا هل اهب نأ دعب ) قح رمآلا سفن يف وه نم ىلع لهسي ام قفاوي
 نأ دعب وأ هب اهيبلق قلعت ملعي ناك ولو هلام نم اهلاصي نمك ريصيف هل هاب نأ
 . زاج كلذ نودب احلص عقوأ نإف ى ءيشلا كلذ هبحاصل ايهنم لك ب
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 عفد كلذ دعب هب قلعت نهف ‘ هبحاصل هيواعد نم لك أربتيو

 ىلع مثإ الو سبتلا وأ ءالملا هيف فلتخا ايف حلصلا يضمي « جاهنملا » يفو

 حلصلاب اهنيب لوخدلا هل لهو ص قحلا هل نبي مل ام ءاضقلا لطبأ نإ هبف يضاقلا

 ام ركنم امهدحأو مكحلا سلجم يف وهو هابلطي مل نإو ى هيف ايل ضيرمتلاو
 نع قاحسإ وبأ ركذو ىال : ليقو ى رابجإ الب كلذ هل : ليقف ؟ رخآلا هبع"دي
 ماكحألاب فراع وأ مكاح يديأ نيب الإ نوكي ال حلصلا نأ دمحم نب ميهاربإ خيشلا
 الإ نوكي الو ى ملي ال ابب اهريغو حورجلاو شرألا يف حلصي نأ ةفاخم اهضعب وأ

 . ھا عيمجلا ىضرب

 يف ةوعد لك نم كتأربأ : لوقي نأب ( هبحاصل هيواعد نم لك أربتيو )
 اهنم ( قلعت نمف ) “ كلذ وح وأ هنم لح يف كتلعج وأ ى ءيشلا اذه نأش

 ءيشلا كلذ نأش يف هبحاصب اهنم قلعت نم وأ « ءيشلا كلذب يأ ( هب )

 هيواعد نم هيربتل عفدي امنإو “ هب قلعت نمع ( عفد ) جلصلا ( كلذ دعب )
 > اهن ودب وأ ك احلا ةرضحم ناك ءاوس > هبحاصل وأ حلصلل هته وأ همحاصل

 ص ىحلا نيوهتو هرمأ فعض ىلإ لوؤي الئل مكاحلا ريغ حلصملا نوكي نأ يغبنيو

 مل نإو “افراع“ةقث حلصلا يلوي نأ يفبنيو ، قحلا هل نبت اذإ كلذ هل يغبني الو

 ءهل عوجر ال:ليقو.“مكحلا يف عوجرلا هلف ايهنم عجر نم ةبهلا الو يربتلا نكي
 : يمصاملا لاق

 امزلأ آربجو امهاضر ىلع امربأ حلص ضقن زوجي الو

 : لوقأو ص امهاضرب عقو اذإ ةبه الو ءاربإ عقي مل ولو هضقن زوجي ال : ينمي

 ناك اذإ جارختسإلا ىفن وأ بهو وأ « ءىربأ ولو دقعني مل هرك ىلع ناك اذإ
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 وهو ى راكنإلا ىلع حلاص اذإ عوجرلا زوجي .: ليقو “ كلذ ناب اذإ فوخم كلذ

 آلوأ ركنأ امب رقأ مث راكنإلا ىلع هلاص مث لجرلا ركنيف لجر ىلع يعدي نأ

 : يمصاملا لاق « حلصلا ءاضمإ لبق

 رارقإلا ىلإ اركنم داع نإ راكنإلا يف عقاولا ضقنيو

 كلذ زاجو «هتنب ةقيثو عايض ركذ وأ هبئاغ ةنيب ركذ اذإ عوجرلا زوجيو
 كيطعأ اهب تئإ : هل لاقف ى هتقيثو تعاض نإ تفلتخاو ى ةيكلاملا قافتاب
 هنأل عوجرلا زوجي : ليقف ى دعب اهدجوو هحلاصف كحلاصأ انأو تعاض : لاقف

 ع تجرخ اذإ اهب لمعأ ال ةقيثولا تك رت:لاق نإ الإ دعب نابو الوأ قحلا ركذ دق
 ص اهيف ام وحميف هل يضقيل ةقيثولاب هبلاطو فرتعم هميرغ نأل « زوجي ال : ليقو
 مث هتقيثو عايضل هحلاص امنإ دهشأ دقو ىحلا ركذ نم ةعبرأ يف آضيأ اوفلتخا و

 ملع مث هتنيبب ملعي ملو حلص نمو ى تناب اذإ عجرأ ينأب ةداهشلاك كلذ نإف تناب

 رسلا يف "رقي نمو “ لوبقلا مدع روهشملا اهب ملع دقو حلاص نمو ى لوبقلا روهشملا

 . هتنيب ةبيفل هلاص هنأ دهشأ دقو هحلاصف ةينالعلا ىف دحجي و

 ىحلا هل يذللف ، هنع حلاصي ىتح رتتسيف ىحلا هيلع نم نإ : « جاهنملا ه يفو
 هضقنف رخآلا غلبف سلجملانم مايقلا دعب حلصلا امهدحأ ضقن نإو ى هنع عجري نأ
 ضقنلا زوجيو “هضقن ةنيب دجو نملو “ ائيش امهدحأ يف لوقن الو « ضقتنم وهف

 نمل ضقنلا راكنإلا ىلع حلصلا يفو “ طقف هلهاجل : ليقو « هملاعل ولو لوهجملا ىف
 عجرب ال : ايهنم لك لاقو « سبحلا ق احلطصا و نايصخلا سبحلا نإ و ث ايهنم ءاش
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 ، ربخلا هيف مهزجيو ء امهنيب عقاولا ءاربإلاب اوتأي نأ نيحلصمللو
 زوجي الو ، حلصلا دعب ناك ام الإ هيواعد نع مكاحلا ضرعيو

 . ٠ . ٠ ٠ . ايف دحال الو ةفرلخل

 سبحلا يق تبثي ال هنآل هضقن اهنم لكلف مكاحلا هجرخأف ںايرابتو رخآلا ىلع
 . ضارت نع الإ نوكي ال حلصلاو روهقم سوبحملا نأل

 عوجرلا عنتمي هنأيق رهاظ هلصأك فنصملا مالكو هيف تبثي ال رارقإلا اذك و
 : دمي هلوق كلذل لديو “ يربتلا يف ةلأسملا ضرف هنآل يربتلا ناك اذإ مكحلا يف
 يف ذخاف ى خلا هيواعد نم أربت امنإ هنأ رم يق هبلع ىعدم ىلع عدم دهشي نأب

 . حصي مل نكي مل نإف ى يربتلا جارختسالا ةحص

 اذك و « اوحلصأ يذلا ءاحلصلل يأ ءاحلصللو : ةخسن يفو ( نيحلصمللو )
 نأ ) نيحلاصلا ىنعمب ءاحلصلا نوك زوجيو ى مهنيب اوحلصأ نإ ءاحلصلا ريغ

 هيق ميزجيو ) امهدحأ هنع مجر اذإ ( اهنيب عقاولا ءاربإلا ) نايب ( ب اوتاي
 دعي هبحاصي ققمتملا عجارلا يواعد نع يأ ( هيواعد نع مكاحلا ضرعيو ربخلا
 يحلص تإ : لنق ول هنأ ىقح ءيشلا كلذ ريغ يف ( حلصلا دعب ناك ام الإ ) كلذ

 بلاطي ملو كاخا هيلإ بصني مل ءيشلا كلذ يف يل ملاظ هنأب حلصلا دعب يل رقأ دق

 دوهشلا ىتأ تإو « اهنيب ةموصخلا بصني الو ى نيميب رخآلا الو هلوق ىلع نايبب

 حئضصي هتأ حلصلا لبق دهشأ نإ الإ اضيأ مهيلإ تصني مل رقأ وأ كلذب ءانمألا
 هدلو لامو هللم يف ءرملل حلصلا زوجي امنإو “ دعب هركذ اك هلام جرختسيل هعم

 ۔ اقلطم هدلاول دلولا لام يف فالخلا رم دقو « ةيلوفطلا نم نونجملاو لفطلا

 ايف دحأل الو ) نونج وأ متي وأ بئاغ ىلع ( ةفيلخل ) حلصلا ( زوجي الو )

 ٩؛٦ -



 . .. ..... ... هل رضحيالو ي ةعيدوك هدب

 (رضحي الو) « ةطقلو نهرو ىرككمو ةيراعو ةنامأو ( ةعيدوك ) هربغل ( هديب

 حلصلا اذهل يأ ( هل ) دحأ رضحي ال يأ دحأ ريمض وه لعافل وأ لومفملل ءانبلاب
 ريغ حلص لك اذك و « هريغل ءيشلا هديب نمو ى ةفيلخلا حلص وهو زوجي ال يذلا

 حلصأ حلصلا نأ ىأر نإ ءيشلا هديب نم وأ ةفيلخلل زوحي : ليقو « زئاج
 بهذي نرأ فاخو هاوعد ىلع ةنيبلا هل بلاطلا نأ ملعي نأ لثم لاملا بحاصل

 الئل لاملا كلذ نم ضعبب حلاصي نأ هل نإف « ةنبلاب هدي يف ناك يذلا لاملا

 ةنامألاو دجسملا لامو ةاكزلا و بئاغلاو نونجملاو متيلا نأ ررقت دقو هلك بهذي
 نكي مل : كلذيف حلاص امدعب دوهشلا هل لاق نإو ى مهل حلصي ايف مهملع ةعيدولاو
 حلاص امل نماض هنإف ى لاملا فلت ىلع ةداهشلا نم آلوأ هب كانربخأ امم ءيش اندنع

 دهشن ام اندنع ناك دق : هل اولاق ام دعب الإ حلاصي مل نإ صخرب نم مهنمو ى هب

 ةنّب ال هنأ ملعي نأ وأ رمأل فيزت هدوهش نأ ملعي نأ لثمو ى فلتي هنأ ىلع هب

 نم رثكأب ىثنأ وأ اركذ روجحملا هدلو نع حلاصي نأ ةيكلاملا تزاجأو ى هل

 ىلوأ ضعبلا توف نإف ع ميملا توف فاخ نإ لقأب وأ رخآ ضومب وأ هقح
 تإ ركبلا هتني قادص فصن نع بالا وفعي نأ اوزاجأو “ عيمجلا توف نم
 نهوثسمت نأ لبقنم نهومتقلط نإو لف :لجو زع هللا لاق “سملالبق جوزلا اهقلط

 سوواطو نسحلاو ةمقلعو يرهزلا لاق “ '١١ي حاكنلا ةدقع هديب _ هلوق ىلإ
 سيلو ص ركبلا هتنب يف بآلا وه حاكنلا ةدقع هديب يذلا نإ : هباحصأ و كلامو

 ص هلك قادصلا كرتي لب فصنلا درب الو “ وفعي جوزلا وه لب ى اندنع كلذك

 : يمصاملا لاق ى ةيآلل بالل ام يلولل مساقلا نا زاجأو

 ( ١( ةرقبلا ةروس : ٢٣٧ .
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 روثأملا هقح نودب ولو روحملا نع حلصلا بأللو

 ايصخ دق نم بلطي هب وه ام عيمج ىلع توفلا يشخ نإ

 انبلا لبق اهرهم نع هوفعب انه اهصخت اهدحو ركلاو

 نمكي مل نإ هل رجي ايف ميتيلا هروجحم نع يلولا حلاصي نأ ةيكلاملا تزاجأو

 : يمصاملا لاق > اررض وأ نبغ

 ررض وأ نبغ نكي مل نإ زوجي رجح دق نمع حلصلا يلوللو

 زاج طقف لاحلا يف يج ر نإف ى لآملا يف ىجرب ال نأ هطورش نمو

 ةدئاف هيف نأل روضحلاب زوجي : ليقو ى زوجي الف دعب يجر" نإو ى حلصلا
 حلصلا زاج ميتيلا بلوط نإو ى هيلع ردقو هقح رهظ نإ حلص الو “ روضحلا

 رثكأ ال لكلا َءادأ زوجيو قحلا نم لقأب لاحلا يف هيلع قحلا تبث نإف ى هيلع

 . نالوقف يجر" نإو ‘ حلص الف هتوبث جرب ملو تبثي مل نإ و

 ءاسنلاو لاجرلا نم لوقعلا يحبحصلا نيفلابلا رارحألا نيب زئاج حلصلاو

 نم اهنود امو سفنألا نم اهلك قوقحلا يف زئاجو ى نيك رسلاو نيدحوملاو
 يفو “تايدمتلاو تالماعملا نم ىنعملا يف اهيلإ لوؤي امو لاومألاو تاحارجلا
 نيعملا يفو “ هل لجأ ال امو ص لحي مل امو هلجأ “لح ام ةلوهجملاو ةمولعملا قوقحلا

 ىلع ريثكلاب وأ ى ريثكلا ىلع ليلقلابو ى فالخلاب وأ قافولاب زوجيو « نيعملا ريغو
 امأو ص زئاجف ريثكلا ىلع ليلقلاب حلص اذإ قافولا امأو ؟ فالخلا يفو ى ليلقلا
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 رارقإلا ىلع حلصلا زوجيو “ زوجي الف قافولا يف ليلقلا ىلع ريثكلاب حلص نإ

 :ليقو “حلصلا عقي مل رارقإلا عقو اذإف رارقإلا ىلع زوجي ال : ليقو « راكنإلاو

 يف الإ حلصلا زوجي ال : ضعب لاقو « رارقإلا ىلع زوجي امنإو راكنإلا ىلع زوجي ال
 « ناويدلا » يف كلذ هللا مهمحر اوركذ ت هيلع ىعدملاو يعدملا هفرعي ال رمأ

 لجر يف لاق هنأ هنع هللا يضر ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع يبأ نع هيف اوركذو

 ضعبب هنم لجمي نأ ىلع هلاصو لجأ ىلإ ارانيد نورشع لجر ىلع هل ناك

 ى آاضحم ابرلا وه كلذ نإ : رمع يأ نع يورو ى كلذ زوجي الف ضعي كرتيو

 : يصاملا لاق « زئاج كلذ : لاق هنأ هنع هللا يضر سابع نبا نع يورو

 قالطإلا ىلع سيل هنكل قافتالب زئاج حلصلا

 راكنإلا يف روهمجلل كاذك رارقإلا يف عيبلا لثمك وهو

 ىقتي اعيب يقتا امو هيف 3 اقلطم زاج عيبلا يف زئاجف
 يبأ رخأتب وأ الضافت بهذلاب وأ ةضفلاب حلصلاك

 ى رارقإلا ىلع حلصلا ناك نإ هيلع قفتم مرحيو لحي ابف عيبلاك حلصلا نوك و

 ىلع ءاملعلا قفتا : ضعب لاق “ بهشأل افالخ روهمجلا دنع كلذكف راكنإلا امأ و

 هلخدي الو نيمصاختملا نم عوط نع ناك اذإ راكنإلاو رارقإلا ىلع حلصلا زاوج
 ةلاهجلا هيف زوجت الف ى عنتمي ام عنتميو ‘ عيبلا يف زاج ام هيف زوجيو « هاركإ
 نم كلذ وحنو ليجعتلا ىلع عضولاو ى لجأ ىلإ سنج نم نينثاب دحاولاو ررغلاو

 وأ ةضفلا نع ةضفلاب حلصلا زوجي الف « ليجمتلاو عضولا يف فلتخا دقو “عونمملا
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 زاجو ريخأت الب لضافتب زوجي : ليقو ‘ لضافت وأ ريخأتب بهذلا نع بهذلاب
 ٠ ءاضق هنأل رخآلا نع امهدحأب

 دمب ةعيابم هنأ ىرب مساقلا نباف ى بيملاب مايقلا كرت ىلع حلصلا يف فلتخاو
 ص نيد يف نيد حسفو فلسو عيب نم مرحي امو "لحي ام ربتعيف لوألا خسفلا

 امو ّلحي ام ربتعيف طاقسإلا نع ضوع اذهو ى يقاب لوآلا عيبلا ىري بهشأو
 ى بهذملا وه لوهجملا يف حلصلا زاوج نم « ناويدلا ه يف اوركذ امو ى مرحم

 اهثاريمو ىئلاكلا اهقادص يف انيع ةجوزلا ثراولا ءاطعإ اوعنمو ى انموق هعنمو

 نكي مل اذإو ص نيدلا هب ىضقي امم عيب دعب ةكرتلا نم ىقبي امم لهجلل اهجوز نم
 لاق “ مهارد وأ ريناتدب حلصلا زاج اهريغ وأ هتجوزل نيد الو نع ةكرتلا يف
 : يمصاعلا

 ثاربملاو ىئلاكلا يف نيملل 3 ثراولا نم ءاطعإ يف الو
 الدب ثراإب ام غاس نندلاك - الو ند الو نُسع ال ناحو

 ةرضاح اضورعو ةرضاح مهارد و ريناند كرتو دلوو ةجوز نع تام نمو

 كزاج لقأ وأ اهثرإ رادقم تناك نإف ى ةكرتلا نم مهارد ىلع دلولا اهلاصف ةبئاغو
 ةلأسملا يفو ى ادقن مهاردب ريناتدو ةبئاغو ةرضاح اضورع تعاب اهنأل « الف الإ و
 نأ زجي مل رخآلاب وأ هلثمب ةضفلا وأ بهذلا عيب اذإ هنأ ةدعاقلاو ص نالوق اندنع
 عاتجالو ى امهدحأ عم ناك اذإ ةلثاملا تاوفل امهدحأ عم وأ ايهعم ضوع نوكي

 الصأ وأ اضرع وأ انيع تاكرتلا يف حلصلا حصو « اهعم ناك اذإ فرصلاو عيبلا
 : يمصاملا لاق ى اهرادقم ملع عم

 حصي امهم را دقم ملع عم حلصلا نوكت ام تاكرتلاو
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 ردقلا ةفرعم ركذ دقفلا نم طقس اذإو ‘ تناك ءيش يأ نوكت ام ىنعمو

 يعدي نأ الإ هوجولا نم هجو يف هل نيمي الو “ قدصي مل لهجلا امهدحأ ىعداو

 نإف ى هلهجب ملع ام هنأ هبحاص ىلع نيميلا هل بجيف هلهجي املاع ناك هبحاص نأ
 يف اوفلتخا : « جاهنملا ه يفو ى رخآلا ىلع نيميلا "در لكن نإ و « دقملا مت فلح

 هيف عنمي ام مهضعب عمجو ى امهدحأ هضقني مل ام زوجي : ليقف “ لوهجملا يف حلصلا
 : هلوقب حلصلا

 عد تحلاصنإضمقلا لبق عيبلاو عص طحو ىسنو اخسفو الهج

 ريخأتلا يأ ءيسنلا ابرو « نيدلا يف نيدلا خسفو لهجلا عدف تحلاص نإ يأ

 ماعطلا عيبو ليجمتلاو عضولاو ى ديزب نأ ىلع نامضلا طحو ى الثم فرصلا يف

 : يمصاملا لاق ى هضبق لبق

 مو صملا ىلع د ر ةئدسن موعطملاب مومطملا ف حلصلاو

 لبجأتلل هيف ديزملا وأ ليجمتلاىلع نيد نم عضولا و

 فصتا اذب ًاررغ نابأ امو فلس وعيبل حلصلايف عمجلاو

 يضرم ريغ كاذف ةمذ نم ضبقلا لبق ماعطلاب حلصلاو

 هنابتسم زاوجلا ةلاحف هنامأ نم ضمقلاب نكي نإف

 رثكأ وأ لقأ حمق نع حمقك فنصلاو سنجلا قفتا مومملا ىلع : هلوق ىنعمو

 ريمش نع لوفك سنجلا فلتخا وأ ريمش نع حمقك فنصلا فلتخاو « سنجلا وأ
 . ريخألاك سنجلا ريغ يف زاوجلا بهذملاو ‘ مهدنع زوجي ال كلذ لك

 س ٦٥٤

 



 قحلا بورض س مسقلاو وهو ؛ ضبقي مل نإو زئاج حلصلا : « جاتلا ه يفو

 ديزملا لاثمو « اهلثم لهجلا هلخديو ايهعقوم عقيف عيبلاو ضايقلا ىرجم نايراج

 عيب لاثمو ى ةلجؤم رشع دحأب ةتلاح ةرشع نع هحلاصي نأ ليجأتلل هيف
 فصنلاب هل رخؤيو اضرع هفصنب هبطميف رانيد هبلع كل نوكي نأ فلسو
 ماعطلا ضبق لبق حلصلا لاثمو ى قبآ دبعب هلاصي نأ ررغلا لاثمو « لجال
 ماعطلا ناك نإ : اولاقو “ ةمذ نم ضبقي مل مامطب هتمذ يف نيد نع حلاصي نأ

 . ملعأ هللاو ى هب حلصلا زاج كلذ وحن وأ ةبه وأ ةنامأ وأ اضرق هب حلاصملا

 نويدلاف كلذ عقو نإو “ءامرفلا رقأ ولو نويدلا ماستقاب حلصلا زوجي الو

 ام وأ هلعف اوملس نإ الإ لبق مهنيب لب هدحو هل سيلف ائيش ضبق نمو ى مهنيب

 مسقب حلصلا الو « ةمذلاب ةمذلا نع يهنلا يورو ص ممرغلا نوعبتيو “ هنم اوءاش

 عطقي لب “ كلذك نبتلا يف بحلا الو « ررفلا نم هيف امل عطقلا لبق راثلاو رمتلا
 : يمصاملا لاق ى لكلاب مسقيو ىفصيو

 امرفلا رقأ نإو ممذب ام ماستقاب حلصلا زوجي الو
 رجشلا سوؤر يف ىقبمماد ام رمتلاو هئرد لبق عرزلاو

 هب ام ضبقب الإ زجي مل كلذ ريغ وأ بصغب تاف ءيش يف حلصلا ديرأ اذإ و
 رضاح ريغب حلوص نإو ى لثم بصاغلا ىلع نيد تئافلا ةميق نأل ادقن حلصلا
 : يمصاملا لاق ‘ نيدلاب نيدلا عيبك ناك

 بجي ضبق عمالإ زجي م بلطيهيف حلصلا ام تفينإ و

 ص هلجأ “لح اذإ هتمذ يف يذلا ةجوزلا ىئلاك نع حلاصي نأ جوزلل زوجيو



 : يمصاملا لاق ى سكملابو مهارد نع ريناتدب لاحلا هضعب نع اذكو

 الح جوزل نبغلا يف فرصلاب 3 الح ثيح ىئلاكلايف حلصلاو

 هدحو ءيش يف لحلا زوجيو “مرح دض يناثلاو“ىهتناو غلب ىنعمب لوآلا لحو

 امهدحأ هلهج نإو ى هاملع وأ ءيشلا الهج حلصب ضعب ءاطعإ عم لحلا زوجيو

 ء اذك ىلإ اذك نم لح يف ينلعجا : هل لوقي لوآلا ىلعو ى زوجي : ليقو « زجي م
 . ملعأ هللاو « امم ايلوهجم يف هعنم نم اذك و

 اثيش هل كرتي وأ حلصلا ىلع ائيش ذخأي نأ هل قح ال هنأ وه ملع نمل لحي الو
 ؛ بهذملا روهشم يف ثاريملا يف حلصلا زوجي الو ی لح يف هلمج ولو هيلعام

 . ةنتفلا مايق فيخ وأ هريغ وأ بسن نم رمأب لكشأ اذإ زوجي : ليقو
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 لصف

 جا رختسال ١ ف

 يناثلاو “هةح جرختسي هنآل لوألاف ى ءالمتسالا :ىمسيو ى عاديإلا : ىمسيو
 هنأل ثلاثلاو ى هب مايقلا تقو ىلإ مصخلا دنع عدوأ هنأك حلصلل طقس ام نأل

 هب "رقأ ام ذخأي وهف هب رارقإلا يف قحلا هبلع نم هب ملكتي امل هنذأ يفصي يذلاك
 دنع ةداهشلا عدوأ هنأل عاديإلا ىمسي نأ زوجيو ى هب "رقي مل امب دعب هبلطيو
 ةينالملا يف دحجيو رسلا يف "رقي نم : ةرايم لاقو « مهيف اهلعج يأ دوهشلا
 ء كلذ هلف اهب ماق اهدجو اذإو ى هتنيب ةبيغل حلاصي هنأ دهشأو هحلاصف

 ق وه عاديإلاف اذه ىلعو « ةداهشلا عاديإ ىمست ةلأسملا هنمو ؛ال : لسىقو

 ال ملاظ ىلع ىحلا ناك اذإ امب ءالمتسالا ممإ ةرايم صخو ى ةلأسملا هذه صوصخ

 دهشتسيو هقح ميضيو نامزلا لوطب نأ فاحمو. ‘ ماكحألا هلانت الو هنم فصتني

 . هقح ىلع هنأ
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 دنع هيواعد نم أربت امنإ هنآل ى "رس يف هيلع ىعدم ىلع

 مكاح دنع هب كسمتسي مث { هنم هلام جارختسال حالصإلا

٠ 

 هدوهسب

 ( دهشي ناب ) دوهشلا دنع وأ مكاح دنع ( مصخ نم قح جارختسا زاج )
 ىلع ع دم ) حلصلا مدقت نيبتيل داهشإلا تقو نيميو نيتنيمأو انيمأ وأ ينيمأ

 ول هنأل ى رس يف : لاق امنإو ص وه هتلاصم ديرب نمع ( رس يف هيلع ىعًدم
 نعذي الف هحلصي نأ وه ديرب يذلا داهشإلاب عمسي نأ نكمال نالعإ يف دهشأ
 ءأربتي امنإ يأ لبقتسملا ىنعمب ضام (اربت امنا هنأل) نالعإب ريض الف الإو حلصلل

 امأو ى مدقتلا خرؤيو يربتلاو حلصلا لبق لوقي امنإ داهشإلا اذه نأل كلذو

 دق هنأ دقتعا دق هنأل يضاملاب ربع نوكي نأ زوجيو « عفانب سيلف اهلبق داهشإلا

 يف عورشلا لبق كلذ لكو ى هب هبلطيسو نآلا هقح هل كرت وأ هقح ضحمب هل كرت

 رضح اذإ هيضمي مث معنيف كلذب حلاصم هبلطي وأ كلذ دقتعي نأ ل۔ثم ط حلصلا

 هنيب يتلا اذك ةلأسم يف ( هيواعد نم ) يربتلا ايل رهظيف هيلع ىعدملاو حلاصملا

 دوهشلل ملكتي امنإ ى نالف ىلع اهيعدي يتلا اذك ةلأسم يف : لوقي وأ « نالف نيبو
 حلصلايف هيلإ يربتلا نكي مل اذإ هنأل يربتلا ركذ امنإو ى هسفن نع ملكتلا ةغيصب

 جارختسال حالصالا دنع ) جرختسي هنأىلع داهشإ الب ولو موق دنع عوجرلا هلف
 ى يقب نإ ىقبي ا۔م ىقبيو ى هقح نم ذخأي ام ذخأيف هعم حلطصيف ( هنم هلام

 نأ لثم رارقإلا هنم جرختسي امب هعم ملكتي وأ ى ءاقبلا يف ضورفم مالكلاو

 دقو ( هدوهشب مكاح دنع هب كسمتسي مث ) كل هكرتأ يقحب ىل ررقأ : لوقي
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 كسمتسي نأ زوجيو ى اذه ريغ مكاح دنع وأ كاح ريغ دنع يربتلاو حلصلا عقو

 ص هدنع وأ ى اذه نالف ىلع اذك و اذك يل نإ : هل لوقيف لوألا مكاحلا دنع هب

 مهنأ مكاحلل اوركذي نأ دوهشلا وه باطيف ى جارختسإلل هتحلاصو ركنأ دقو

 ةنبلاب مكاحلا هبلطي مث ى كلذ يف جارختسالل هحلاصي امنإ هنأ هناسل نم اودهش

 نإ يقابلا هيطمي نأب مكاحلا هل كحيف هدنع وأ همصخ ىلع امب هل دهشتف هاوعد ىلع

 مل نإ هفيلحت هلو ى ائيش هطعي مل نإ لكلا هيطعي وأ ث هنم ائيش هاطعأ دق ناك

 نإف ى جارختسالل هحلاص هنأ ركذي ال نأ هلو ‘ يزجي ال امب ىتأ وأ نايبب تأي

 دوهشب دهشتسا هرك ذ نإ و “هفلح وأ هنايبب هيلع رهظتسا حلصلا همصخ ركذي م

 دوهش مه جارختسإلا دوهش نوكي نأ زوجيو ى اجارختسا هلاص هنأ رسلا

 نوحلصملا مه اونوكي نآو ى مهريغ نم ضعبو مهنم .ضعب وأ مهريغ وأ ىوعدلا
 . مهضعب وأ

 نإو : « ناويدلا » يفو ى حلصلا ىلع امدقتم داهشإلا خيرات دقي ن ] "دب الو

 دهشأ نإ هنإف هقح نم هدنع يقب ام هيطعي نأ بولطملاب كسمتساف بلاطلا عجر

 ى كلذ هيلع كردي هنإف هلام جارختسال كلذ هل كرت امنإ هنأ ةرم لوأ ءانمألا

 نإو ص هب لغتشي الف هقح ضعب هل كرتي نأ لبق ةرم لوأ كلذ ىلع دهشي مل نإو
 ىلع فلح نإف ص هحلاص امدعب هقح نم هدنع يقب ام ىلع نيميلا يف هب كسمتسا

 . ها حلصلا ىلع ةرم لوأ هنم ذخأ ام هل دريلف ى كلذ

 ىعدللل لاق نإو > افا و هقح ذخأي قح ىرخأ دعب ةرم جا رختسالا زوححمو
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 لهو ‘ جارختسا نم هأربأ نأ دعب هل نودهشي الو > رنخلا هزح و

 . نالوق ؟ ال وأ نيكيرشلا نيب زاج

 هيلع طرش وأ « اجارختسا كنم اجرختسم انأ تسلو كحلاصأ ينإ : هيلع

 ىلع داهشإلا نم همدقت ام هضقني ملو حلصلا ىضم جرختسم ريغ هنأ هيلع ىعدملا

 ال امنإف دعب كلذ يف ةداهشلا لبقت ال نأ ىلع احلطصا نإ اذك و « جارختسالا

 الو) جارختسالا ىلع هلاص هنأ ىلع ( ربخلا هيزجيو ) ةداهشلاب ضقني الف لبقت
 يأ يعدملل يأ ( هل ) جارختسإلا ىلع مهدهشتسا نيذلا دوپشاا يأ ( نودهشي

 اندهشأ : اولوقي مل ولو جارختسالل هأربأ هنإ نولوقي جارختسالاب هل نودهشي ال

 أربأ يأ ( هأربأ ) وأ « دمب هتنيب لبقت ال هنأ ىلع حلصلا عقو ( نأ دعب ) هيلع
 ءافتنإ هبلع ىعدملا بلط ( جارختسا نم ) هيلع ىعدملا وه يذلا همصخ

 . رم اك يعدملا هل همزتلا وأ جارختسالا

 وه ام رخآلانم اهنم لك جرختسينأب (نيكيوشلانيب)جارختسإلا ( زاج لهو)
 ال ةكرشلا نآل حيحصلا وه اذه ؟ةكرشهاعدا وأهلك هسفنل رخآلاهاعدا و امهنيب وأ هل

 هجوو روهمجلل لوآلا (نالوق) ؟هيف فقوي لب زئاج هنإ لاقي (ال "'وا)كلذ عنمت

 ؛نيكي رشثلانيبهرركتوكلذ عوقوةرثك و“ ةكرشلا رمأيف كلذب بغشلا ةرثك يناثلا

 يف نيكرتشم عزان نإ امأو «ىقحلا عنمي ال كلذ نإف ى كلذك سيلو ى مهنم لبق ول

 هلام ىلع حلاص هنأل لطاب حلصلا : لبقف ى هيلع امهدحأ هملاصف دحأ ايهك رتشم

 يف اهركذ رم اك عيبلاك حلصلا ذإ هتصح يف هيلع زئاج : ليقو ى هريغ لامو

 : لاقي دقو ى لكلا ىلع حص ةضوافم ةماع ةكرشلا تناك نإو ى « جاهنملا »
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 لوقلاو “همهس يف اهعزانم نيكيرشلا دحأ حلص زاوجلوق نيلوقلاب فنصملا دارأ

 هنآل دعب" لاتحالا اذه يفو « « جاهنملا ه نع ناروكذملا نالوقلا امهو ى هنالطبب
 جاتحيف نيكيرشلا نيب : لاق هنألو ى حلاصملا ةصحب هدّبقي ملو زاوجلا قلطأ
 ى ضقني ملو حلاصملا ةصح ىلع اهمصخ نم اهنيب ىضم هنأ دارملا نأب ليوأتلا ىلإ
 . ملعأ هللاو
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 ةمتاخ

 . مهلاومأ سانلا ىلع مكاح رسي ال

 ةمتاخ

 رجحلاو ربعتل ١ يف

 ( مهلاومأ سانلا ىلع ) هريغ الو مامإلا الو ةعامجلا الو ( مكاح رتعسي ال )

 ضباقلا : لاقف ى هنم عنتماف رهمستلا نع ةنس ماع لئس ةلي هنأ » : يور

 وأ “ رمأ لعف يف ةعجلا واوب « «)١' ا اولأسا نكلو ى رسملا وه طسابلا

 نع رسع > ةدش ماع ك ةنس ماع ىنممو > ملكتملا عراضمب هللا لأسا نكلو : لاق

 ناكملا لمشي ام لحملاب اندارمو ى هيف ثدح امع نامزلا مماب اريبعت ةنسلاب ةدشلا

 ماملا فاضأ وأ « سكملاب وأ لحملا نع لاحلا ممإاب اريبعت انلق اذإ نامزلا وأ

 قلطم ماملاب ديريف ى مجعلا باسح يف ةدئاز اموي رشع دحأب اهلوطل ةنسلل

 ال يبرع ةنسلا ظفل و ماملا ظفل نم لكو ك يمجعملا مامصلا ةنسلابو ك ماملا

 )١( ملسم ءاور .
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 محلزانم راعسأ در لزانم نم هلوح امو روهشم قوس لهال زاجو

 هرعسل

 : لاقي ى ةنسلاب ديدشلا ماملا نع ربعت برملا نرأل ةنسلل هفاضأ وأ « يمجع

 . ةنسلا مهتلكأ

 اورّكسي نأ ةعامج وأ ِضاقل زوح : ركب نب دمحم نب دمحأ خيشلا لامو

 لع هنع ةياور يفو ى نمثملا ىلع وأ نمثلا ىلع حلصأ هوأر امو ى مهرظن ردق ىلع
 لامب كا ىقلأ ال نأ وجرأل ينإ ه : لاقف ص عنتماف مل رعسي نأ لثس هنأ

 ىلع هلمح زاجأ نمو ى ميرحتلا ىلع ثيدحلا لمح ريمستلا عنم نمف )١' « ملم
 لام يف ادحأ ملظأ الئل سانلا نيب يضقأ ال : ناسنإلا لوقي اك « ةطوحلاو هزنتلا

 الثل وأ ، سانلا لاومأ لك آ الئل يرتشأ الو عيبأ ال : لوقي وأ ى سفن وأ
 رمسي نأ ربخلا اذهل زوجي الف : لوآلا ثيدحلا ركذ دمب ةكرب نبا لاقو « يبأرأ

 الو مامإ نم مهسوفن بيط ريغب اهمب ىلع مهربجي نأو مل اومأ سانلا ىلع دحأ

 باحصأ مزعو ماعطلا ىلإ ةجاحلا نم ةرورضلا لاح سانلا غلب اذإ نكلو هريغ
 مهديأ يف ام عيبب ماعطلا باحصأ ذخأ مامإلل زاج مهيديأ يف ام ىلع ماعطلا
 .ها ريغ ال ةرورضلا لاح يف ريمستلا زوجيف ى هتميق يف الدع نوكي يذلا نمثلاب

 نع هتركذ يذلا لوآلا لوقلا وهو ةرورض الب ريمستلا زوجي : ليقو
 . دمحأ خيشلا

 اذلو ع ثنؤيو رئكذي قوسلا ( روهشم ) مئاق ( قوس لهأل زاجو )
 عقي الئل ( هرمل منزانم راعسا در لزانم نم هلوح امو ) فنصملا هركذ

 )١( يتهيبلا ءاور .
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 . . ديع هيلإ مدق دلب لهأ عنتمي الو

 كلذ رعس ىلع عئابلا هل عيبي هنأ ناسنإلا مهوتبف رمسلا يف سانلا ىلع سبللا

 يف عيبلا رعس ىلع مهلزانم يف نوعيبيف هرعس ريغ ىلع هل عاب هنأ عم قوسلا
 باب نم هنأ عم كلذ حيبأ امنإو 6١١ « ابر لسرتسملا نبغ » للع هلوقل قوسلا

 مهف لزانملا كلت لهأو هلهأ قفتا هنأ ايس الو ى ةرضملا كلت عفدل ريمستلا

 ىلوآلا نكلو « بدنو : لاق ولو « مهريغ نم مهيتأي نم ىلع دحاولا ناسنإلاك
 هرعس ىلإ مهلزانم راعسأ در لزانملا لهأ نم قوس لوح نمل زاجو : لوقي نأ
 يف مهرعس ىلإ مهريغ دري لب ى قوسلا كلذ رعس ىلإ مهل ةدر ال قوسلا لهأ نأل
 رعس ىلإ اضيأ مهرعس نودرب هوكلم نيذلا قوسلا لهأ نأ دارأ هلعلو ى ةلأسملا

 قوسلا لهأ وأ « هلوح تسيل لزانم نم وأ ودبلا نم يتاي رعس نم هيف عقي ام
 . لزنملا لهأ نم اوناك

 عنمي لعاف هنأ ىلع ص لهأ عفرب ( دلب لهأ ) لعافلل ءانبلاب ( عنتمي الو )
 ىتلا وأ اقلطم لبإلا ريعلاو ، ةمذلا لهأ وأ ديحوتلا لهأل ص ( ريع هيلإ مدق )

 ملو ماعطلا لمحتل تءاج اهنأ عم اري۔ع فنصملا اهايسف هيلعو ص مامطلا لمحت

 ص ىلاعت للا ءاش نإ هل ةلماح عجرت نأ اهلآفف هل لمحلل تءاج اهنأل ةلماح ءيجت

 لماحلاو نفسلاو لمحلا باود رئاس نإف ى اديق ريملا تسيلو ى دلب تعن ةلمجلاو

 ةلفاقلاك ءالغلا هئارشب عقي نم دارملا امنإو مهروهظ ىلع نولماحلا اذك و « اهلثم

 اذإ ةليلق الاجر ولو ةلفاقلا ريغو ةريغصلا ةلفاقلاكو ‘ لصألا يف رك ذ اك ةميظعلا

 كلذ وحن وأ مهتلقل وأ دلبلا لهأ فعضل وأ ماعطلا ةزمل مهئارشب ءالغلا عقي ناك

 )١( يذمرتلا ءاور .

- ٦٦٤ - 



 نكاس جارخإ لزنم لهألو ، هيف ءالغ عوقو اوفاخ نإ عيب نم

 لزتم وأ قوس يف نينزو وأ نيفلتخم نيرايع ذاختا مرحو < رضم

 هالغ عوقو اوفاخ نإ ) سانلا هيلإ رطضي امم هريغ اذك و ى ماعطلل ( عيب نم )

 ريعلا لهأ نم مهءاج نمل ينعأ ى مهل اوعيبي نأ مل نكلو دلبلا كلذ يف يأ ( هيف

 لجال ءارش الب اوعجر اوؤاش نإف ى ديدش ءالغب ولو نمثلا نم اوبحأ امم مهريغو
 . رجتلل ءارشلا ناك اذإ عنملا مهل و “ ضعب ىلع ضعبل قح ميبلا كلذو ءالغلا

 هوحنو رعش تويب وأ كلذ وحنو نيطو ةراجحب ءانب لزنم ( لزنم لهألو )

 رابخإب وأ راكتحالاب وأ ءالغلا عاقيإب ( رضم ) ثداح مهعم ( نكاس جارخإ )

 ءانقلا وأ رفحلا وأ ى ناخدلا سانلا ميلمتك ى كلذ وحن وأ دلبلا رارسأب ودملا

 الف زئاجلل ةلصلا مهعم ىطعأ دق ناك نإ الإ ه ىنزلل ءاسنلاو لاجرلا نيي عمجلاكو
 كلذ كلم ءاوس > هوح رح الف ضرأ وأ تبب وأ راد هف هل تنزاك وأ هوحرحم

 وأ هب ءالغلا اوفاخو يطعي نأ دارأو ءاطعإ هل مدقتي مل اذإف « هريغ وأ ءارشلاب

 خلا ةه هل لحت ال باب : هلوق ق رم ك ىنكسلاو ءاطعإلا نم هعنم مهلف ةرصم

 عنميو « يقسو يعر نم ملام هلف ةلصلا مهعم موق لزنم ي ىطعأ نإو : هصن ام

 ٠ ضرأ وأ راد هل تنزاك نإ جرخم الو 77 ل نإ

 وأ قوس يف ) نينازيم يأ ( نينزو وأ نيفلتخم نيرايع ذاختا مرحو )
 قوسلا وأ لزنملا لهأ ذاختا وأ هذاختاو كلذ ناسنإ ذاختا ىلوألاب مرحو ( لزنم
 هسفنل ليكلاب شفي ال ةقث ولو كلذ لعاف عنميو “ تافلتخ تارابع وأ نيزاوم

 مماب ةايسملا ليكلا عاونأ يف كلذو ، سانلل مهوم هنأل رفصألاب سانللو رهكألاب

 > يرزجلاو يسنوتلا لطر لاكو > ييلملاو يرونلاو ينجسيلاو يوادلا دملاك دحا و
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 مل ام اوثدحي نأ قاوسألاو تيناوحلا باحصأ عنم مهلو

 عيب يف باتكلا لمهأ ىلع رجحي نأ مكاحللو ى مهيلع تبثي

 تابوطرلا

 وأ يسنوتلا لطرلاب كل عيبأ : ءيجي نمل نولوقي اوناك ولو كلذ نم نوعنميو
 ريغ ىلإ كلذ ذاختا رشتني هنآل تاقث اوناك ول و نايبلا نم كلذ وحن وأ يرزجلا

 بصت ةربفلا نألو ى كاذو اذ نيب ك مهلك سانلا ةفرعم مدعلو ماهيإللو « تاقثلا

 . ةاقثلل زيجأ ولو تاقثلا ريغ نم كلذ نم عنمي نم

 نيذلا مه ( قاوسألاو تيناوحلا باحصأ عنم ) لزنملا لهأل يأ ( مهلو )

 نورممي اونوكي نأ لثم ( مهيلع تبثي مل ام اوثدحي نأ ) مهلاومأب هنورممي
 محللاو ةهكافلاو لقبلا نوميبي اونوكي وأ احبص هدراو ديريف ةيشع قودلا

 نوكي نأ لثمو ث كلذ هبشأ امو “ كلذ سكع وأ احبص كلذ اودريف ةيشع
 لهأ نم دارأ نمف “ ةرمب مهدحو هورتشيف ءاج ام لك نودصرتي تيناوحلا لهأ
 لمهأ ءارثب ضار بلاجلا نأ عم مهنم ىرتشا هتجاحل ائيش هعنم لزنملا
 نإف ى كلذ نوبحي لزنملا لهأو ى كلذ ةين ىلع يتأيو ائيشف ائيش هنم لزنملا
 ايف الإ عرشلا يف ًاراكتحا ىمسي ال ناك ولو لزنملا لهأل ررض ةرمب كلذل ذخالا
 عيبلا ةين ىلع بلاجلا ىتأ ولف « عويبلا يف ترم لاوقأ ىلع سانلا توق لج هيف

 رخأت نإ دلبلا يف ديتعا وأ هبولجم َ©راب وأ كلذ دارأ قوسلا لصو امل وأ ةرم
 . زاج هنم نورتشيف هدحو كلذ يرتشي

 رئاسو سوجلاو ( باتكلا لمأ ىلع رجحي نأ ) هوحن وأ ( مكاحللو )

 ريغ محللاو نبللاو تيزلاك ( تابوطرلا عيب يف ) حلصلا مهعم عقاولا نيك رلا
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 اماق قوس لك ىلع لعجيو ، قبسي مل ام مالسإلا قوس يف
 . . . . .. ... ... ... هحلاصب

 كلذو ى خيطبلاو للبلا جرخت يتلا لوقبلاو ةهكافلاو عئامب لتبا امو ءاملاو سبايلا

 لوادتي الثلو ث ءايلعلا فالتخا ىلع هلع يف رم ام ىلع هتهارك وأ مهللب ةساجنل

 مل ام مالسالا قوس يف ) اوساتيو نيملسملا نيبو مهنيب مهنم لاملاو نازيملا

 اوناك دقو دلبلا ىلع مالسإلا ثدح و قبس نإف مالسإلا ىلع قوسلا ( قبسي

 الف مالسإلا دلب يف اقوس مهسفنأل اوثدحأ وأ مهتابوطر كلذ لبق هيف نوعيبي

 يدياي دلبلا كح نأل مالسإلل فيضأ امنإو ى هيف اهعيب نم نوملسملا مهعنم

 ثادحإ دعبو مهثودح دمب اضرأ همف نورتشب وأ نوعسي نيملسملا نألو ى نيملسملا

 ءايرك ز يبأ لوقو ى مالسإلل قوسلا فنصملا ةفاضإ رهاظ نأ الإ ى هايإ نيك رملا

 نيملسملل قوسلا نأ نامهوي دق “ كلذ لبق هيف اونوكي مل اذإ نيملسملا قوس يف
 راهظإ مداقت نأل دمب هيفو اوعنمي مل مهتبوطر هيف نيك رشملا عيب مداقت نإ هنأ و
 باتكلا لهأ نوكرشملا مهو هتساجن ةماعلا فرعت ال دق نمم هتطلخو سجنتم

 ريزانخلاو روخلا راهظإ مداقت ول هنأ اكو ںهتلازإ و هلاطبإب مايقلا لطبي ال مهريغو

 نم مظعأ تاذلاب سجنلا مرحلا ناك ولو ‘افهلاطيإ مكح ليزي ال تاتيملاو
 ع تاذلاب سجنلاب قحتليف سجنتم ريهطت ىلإ لصوتي ال دق نكل ى سجنتملا
 ى مالسإلا دي يف دلبلا كح نوكل يمه امنإ مالسإلل قوسلا ةفاضإ نأ رم امب باجيو
 يف نوك رلا نكي مل هنأ كلذ لبق هيف اونوكي مل اذإ ءايرك زيبأ لوق ىنعم نأو

 يف مهسفنال هوثدحي ملو مهيلع نيملسملا ثدح نأب نيملسملا كعح لبق قوسلا
 . مالسإلا دلب

 ريبعتلا نم ( هحلاصمب مئاق قوس لك ىلع ) هوحن وأ مكاحلا ( لعجيو )
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 ذختيو ء داقعحملا ىلع ءيش لك عيب تسقاوم ظفحو مهيلع ربعي

 شحاف يف نوسبحبو هب نوربعي لمعتسي ال امولعم آرايع ءاحلصلا

 وأ صقن

 رجزلا نمو “هزيجع دنع ريمستلا رادقمو عيبلا تيقاوم ظفحو نازيملاو لايكمل

 هيف ثادحإلا عنمو راكتحالا نعو هيف رثكأ وأ نينازيم وأ نيرايعم ذاختا نع

 ابرلا نع يهنلاو « رم ام ىلع هيف ةبوطرلا عيب نم نيك رشلا رجزو تبثي مل ام
 عون ىلع امئاق لمجي نأ هلو “ كلذ وحنو لاجرلاب ءاسنلا طالتخاو ررفغلاو شفلاو

 لقأ وأ ع كلذك رخآو ادعاصف نيعون ىلع امئاق وأ ى اذكهو عون ىلع آماقو

 ربعي ) هلوقب قوسلا مئاق اهب موقي يتلا قوسلا حلاصم ضعب لإ راشأو « اذكهو

 هرسك اشحاف ناصقن صقن وأ ةشحاف ةدايز داز امف مهلبياكمو مهنيزاوم (مهيلع

 نزولاو ليكلا ريغل هب عافتنالا نكمأ ولو هوحتو لبطلاو رامزملا رسكي اك

 . ررض هءاقبإ نآل

 وأ نومدقي مهكرتي ال ( داتعملا ىلع ءيش لك عيب تيقاوم ظفحيو )

 ام ىلع هتقو يف ءيش لك ميبلا تيقاوم ظفح ىلع موقي قوسلا مئاقو « نورخؤي

 عماجي راظتنا لجأل كلذ يف صرحيلو ى اهريغو علسلا يف ةداملا هب ترج

 نأل ةعامجلا ركذ ىلع رصتقا امنإو هوحنو مكاحلا وأ ( ءاحلصلا ذختيو ) سانلا

 (امولمم ارايع) لتخي الئل هيلع عاتجالا يغبني نازيملاو لايكمل حيحصتلا رمأ

 ( هب نوربعي ) لاممتسالاب ديزب وأ صقني الئل ( لمعتسي ال ) امولعم نازيم وأ
 . مهب ءافتقالا دارأ نمو ى هنيزاومو دلبلا تارابع

 ( وأ صقن شحاف يف ) هوحن وأ 1 احلا اذك و ءاحلصلا يأ ( نوسبحيو )
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 نمسب محش و نيمسب ليزه محلو تيزب ءام طلخك شغ عيب وأ ةدايز

 3 خبطلا اونسحي مل نإ نيياوشلاو نيزابخلا ىلع رجحيو

 سبحلاب دارملا وه اذهو ، قوسلا نع كلذ لعاف نوعنمي يأ ( ةدايز ) شحاف
 برضلاب هبيدأت قوسلا نع هعنم عم مهلو “هنم عنام ال نكل نجدلا دارملا سيلو

 هلل رهظو دممتي مل هنأ ناب وأ هتبوت تنابو قوسلا نع هوعنم نإو ى دمعت نإ
 يأ ( شغ عيب وأ ) : لاق اك دعب لئاسملا يف اذك و « قوسلل در هب رذعي هجو
 محل ( ؛ ليزه محلو ) لخب وأ نبلب وأ ( تيزب ءام طلخك ) شغب نورقم عيب
 اذإ القث ديزي ام بارتلا ريغ وأ فوصلاب بارتلا طلخو ( نمسب محشو نيمس )
 ًافازح عابي يذلا نأ لصألا مالك موهفمو ى زوجي ال كلذ نإف نزولاب همسب ديرأ

 ديتعاو بارت نم ولخي ال فوصلا نأ ههجوو “بارتلاب اطولخ هعيب نع سبحم ال

 بارتلاب افازج هعيب نأ هنم مهفي : لاقي دقو « هرظنيو هثحبي هيرتشمو هيف
 هعيبي نأ ديفيف ڵ كلذ ممرحت انوزوم بارتلاب هعيب ىلع سبحلا مدع ةلع نأل زئاج
 سبحلاو هلك كلذ عنم ةطوحلاو ث هبلع سبحلا ركذل مرح ول افازج بارتلاب
 بارتو :هصن ام “ خلا سجنلا نع يهن لصف : هلوق ف عويبلا يف رم دقو ى هيلع

 ارادقم اهلك لئاملا كلت يف طلخ نإو ع نزولاب هديقي ملو عنملا قلطأف ى ةزجي

 . زوح هلعلف يرقشلل هندبو امولعم

 ةددشملا واولاو نيشلا حتفب ءاوش عمج ( نيياوشلاو ني زابخلا ىلع رجحيو )

 نيشلا حتفب ىوشلا امأو ص يشلا ردصملاو “ محللا يوشي هنأ هتمنص نم وهو

 مل نإ يأ ( خبطلا اونسحي مل نإ ) ‘ يوشملا محللا وهف رصقلابو ةففخم واولاو
 بيبطت هلصأ خبطلا نإف ث قلطملا يف ديقملل آلايعتسا رانلاب كلذ بييطت اونسحي
 ماعطلا بييطت هلصأ خبطلا نإف ى قلطملا يف ديقلل آليعتسا رانلاب لثم ماعطلا

 ارشابم رانلاب كلثم محللا بيمطت يشلاو « رانلاب عئام يف وأ ءاملا يف الثم
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 اذكو ى رجتلا يف لاومأ سخب ىلع قافتا ىلعو تاشوشغملا ىلع سبحيو

 عئابو 3 هب رهشو دحجب فرع راسمس

 ( تاشوشفملا ىلع سبحيو ) يلقلا وه ىلقمك ةلآ ين هريغ وأ ماعطلا ببيطتو اه

 : هلوق عم ريركت اذه يفو ى ديج ربب ءيدر ربو ريمش قىقدب رب قيقد طلخك

 وأ عيب وأ ةدايز وأ صقن شحاف يف نوسبحي : هلوق نم شغ عيب يف نوسبحي
 يناثلاو ص اذكه شفلا ىلع عقي سبحلا نوكل نايب لوآلا نأب باجي دقو “ شغ

 ىلع ) مهريغ وأ راجتلا نم ( قافتا ىلعو ) اهلك تاشوشفملا ىلع عقي هنوكل نايب
 دحاو لك درب نأ ىلع راجتلا قفتي نأ لثم هريغ وأ ( رجتلا يف لاومألا سج

 اذك و « اصيخر مهضعب وأ هوذخأيف سخبيل عيبملا يف ديزب نمم هدر ىلع ردق نم

 : هل لوقب وأ همم ديزب وأ يرتشي نم فوخ نأ لثم هدحو كلذ لعفي نم

 . هنمث صقنبف ءيشلا هناسلب سخبي نم اذك و ‘ يهجول هكرتا

 لكألل ءارسثلا وأ عيبلا وه هريغو ع حبرلل ءارشلا وأ عيبلا وه رجتلاو

 ىلع نوسبحف نوعيبي ام ءالغإ ىلع نوقفني ال اذكو “ مزال ءاضق وأ سدللا وأ

 عفتنيف 'ا) « ضعب نم مهضعب عفتني سانلا اورد » : للع لاق دقو ، كلذ

 هيريل هديب لعج امل ( دعجب فرع راسمس اذكو ) صخرب هل عيبي نمم يرتشملا
 نهيف فرع ءاوس “ تارم ثالث هنم رركت نأب ( هب رهشو ) هءارش ديري نم
 ةرهش الب ةنيبلا هيلع تماق نم اذك و « نهيف ةرهشب الإ فرمي مل وأ رهش و نايبب

 عنابو ) ةرمب ولو هعنم مك احللو ى ةبحاصملا سايق باب نم ملعي هنأل هركذي ملو

 . هح ام ن ١ ه١ ور ) ` (
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 طالتخالاو اهلوخد يف رئارحلا ىلع رجحيو « اهلك آو اهيرتشمو ةبير

 ًاطر اهيف هسقفنب عيبي ال نأو ‘ موذجم ك ةلع يذ ىلعو لاجرلاب

 نهاكو رحاس ىلعو > ةعنص ذختي وأ ةماعل رتب وأ بح نم يقتسي وأ

 نسحم ريغ بيبطو

 سايق باب نم ملعي هنأل هركذي ملو عنملاب ىلوأ مارحلاو ( اهلكآو اهيرقشمو ةبير
 . ىلوألا

 طالتخالاو ) ی قاوسألا لوخد يأ ى ( اهلوخد يف رنارحلا ىلع رجحيو )
 ال ازوجع الإ ص راتتساو ةخسو ةثر بايث يف ولو اهريغ ف وأ اهيف ( لاج رلاب

 ص زوجع ري ولو اهنم ائيش يهتشي ال نم اذك و ث ائيش اهنم لجرلا يهتشي
 ى ةجاحل ناك نإ سأب الف هترامع تقو سيلو هف طلتخت ال نيح اهلوخد امأو

 اهف آريخ رتسلاب رمؤت ةاهتشملا نأ الإ « اقلطم ءامإلا لوخدب سأب الو
 طلاخي نأ صربأ و ( مونج ك ) للا نذإب الإ ودمت الو “ودمت ( ةلع يذ ىلعو )

 (اهيف ) عيبي الأ هرمأيو ردقي وأ ى ةدئاز الو ( هسفنب عيبي ال نأو ) « سانلا

 امأو ، لسغي وأ ( ةماعل ) نيع وأ ( رئب وأ رابج نم يقتسي وأ ابطر ) انيش
 ريغل امم يقتسي وأ قوسلاف اسباي عيبي وأ“قوسلا ريغيف اسباي وأ ابطر عيبي نأ
 كهلف ةماعلا ريغ امأو ى ةماعلا اهبف هلمامت ( ةعنص ذختي وأ) هلف لسغي وأ ةماملا
 اقلطم سانلا ةطلاخم نم هوحن وأ مكاحلا هعنميو ‘ يدصت" يتلا ةلعلا اذ نإ : ليقو
 هالخ نكي مل نإ و “لاملا تيب نمف معطم الو لام هل نكي مل نإو هلام نم لك أيو

 . للا هحر فنصملا ركذ اك هنع زرحتيو

 هَبط يف ( نممحم ريغ بيبطو نهاكو رحاس ) ناسنإ ( ىلع ) رجحم ( و )
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 ءاسنو لاجر نيب نراقو قسفب رهش قسافو ةباعلو ةينغمو ةحئانو

 . سبحو برضب هرجح رساك بدؤي و ، لحب ال ام ىلع سوساجو

 (ةياعلو) ,نغمو حئانو (ةينغمو ةحنانو )بطلل ملمتم هنال وأ الهج وأ ًآريصقت
 ( قسفب رهش قسافو ) ‘ تاركنملا عاونأو يماللا باحصأو ةقسافو باملو
 يف وأ ناخدلاب وأ رفلاب وأ ءاسنلاب ولخلا يف وأ هتروع فشك يف وأ همالك يف

 ( ءاسنو لاجر نيب ) ةنراق وأ ( نراقو ) “ رهشي مل ولو ةنيبلا تماق وأ ىنزلا
 هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نع يور اك دلبلا نم اهجارخإ مكاحلل و “ ىنزلا يف

 (لحي ال ام ىلع ) لاد يأ ( سوساج و ) ‘ كلذ لمفت ازوجع ةنيدملا نم جرخأ
 ىلع مورلا نولدي نيذلا لثم ضارعألاو لاومألاو سفنألا نم هيلع لدي نأ

 نوديري نم ىلع اهريغ وأ برملا لدي وأ “اولزن تبح مهيلع وأ “ برملا لاومأ

 عضوملا اذه ىلإ نوسبحيو : هلوق نم سبحلا و « هلك كلذ يف ريحتلاو هيلع ةراغإلا

 هيلع رجحي نأ لبق ولو كلذ هنع ًسص نم برضي نأ هلو كلذ نم عنملا ىنعمب

 مهيلع مدق اذإف ى ةرهشلا درج ال نايبلا ماق اذإ هدعب امو رحاسلا يف ىلوأ وهو
 وأ هترهشل نزولل قوسلا لخدي ال نأ هيلع مدقي نأ لثم كلذ اولعفي ال نأ

 . لحم ال اك ديزب وأ صقني هنأ ةداهش

 هنجسو ى "رم ام ىلع بدألا هبرض رحسي ال نأ ناسنإ ىلع مدقي نأ لثمو

 ص واولاب نجس يأ ( صبحو برضب هرجح رساك بدؤيو ) : لاق اك « آضيأ

 ىلع منت سيلو هبرض نكمي تقو ىلإ هسبحي وأ رخآلا برضيو اذه سبحيو

 حالصلا رظنب مكاحلل زوجي هنإف دحاو ناسنإ يف سبحلاو ب رضلا عمج قالطإلا
 . هرظنب امهدحأ ىلع رصتقي نأ هلو
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 ىلع نولملا رحح اذإو : مهنع هللا يضر ركب نب دمحم نب دمحأ خيشلا لاق

 : لاق ؟كلذب رذمي لهف “ مهرجحب لهاج هنأ ىعداف دحأ هرسك مث ءيش

 : لئس ى قحلا هنم جرخيو رذمي الف ةماملا دنع رهش و لزنملا لهأ نم ناك اذإ
 ريغ ليقو ى معن : لاق ؟ اديدج ناك وأ رجحلا مداقت اذإ كلذ يف يوتسي له
 : اضيأ لاقو ص ددجي ىقح هيلع برضي الف هيلع برضلا اوك رتو مداقت اذإ كلذ
 الو عيب يف لماعي ال نأ مهيضاق دنع نيملسملا ةعامج وأ هؤايلوأ هيلع رجح نم
 هيلع كردي هنإ : ليقف ى هيلع رجح هنأ ملعي ال وهو هلماعف يودب هاتأ مث ءارش

 لبق نويدلا نم هيلع نم اذك و ى ةمامعلا دنع هرمأ رهش اذإ ال : لبقو “ هلام

 . ها اهلهأ هيلع اهكردي رجحلا

 نيمآل هيطعي نأ هلام دسفي نم سبحلاب اوربجي نأ ةعامجلا وأ مكاحلل يغبنيو
 ى هدسفي ال نأ هيلع اورجحيو هديب هوك رتي وأ جاتحي ام هبلع هنم قفنيو هظفحي

 نم همف هديب نمل الو هل لعف الف نيمأل هاطعأو هوربجأ اذإو « هوبدأ دسفأ نإ و
 وأ لمامي نأ هيلع رجحيو ، هوحن وأ نهر وأ ريبدت وأ قتع وأ هكلم جارخإ

 نويدلا الإ نويدلا و٤هديب نم ىلع ال ةقفنلا هيلع كردتو “اهريغ وأ ةبهب هنم ذخؤي

 ص هديب نم ىلع ال لاملا قوقح هيلع بجتو « هبلع كردت الف رجلا دمب يتلا

 كرديو ص هوحن وأ مكاح وأ هبحاص نم نيمآلا ديب هلعج نم ىلع ةرضملا كردتو
 ناك نمل مرغ هيف دسفأ نمو ى رخآلا نود امهدحأ نذإب تبثت الو ى اضيأ اهعزن

 جيوزت يف كرتشيو ى هبحاص لح ال انيمأ ناك نإ هلح هيزجيو هبحاصل ال هديب
 هدحو كلذ جوزب الو ةعا۔+ا عم وأ مكاحلا عم هكلام كلذ نم ةمألا وأ دمعلا

 ىطعأ نإو ع راهتظلاو قالطلا اذك و « زاج هديب نم هجوز نإف ى هديب نم الو
 هذخآ دريو « زاج ةعامجلا وأ ك احلا نذإب زرحلا ىلع هريغل هديب لعج نم لاملا
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 :وأ هديب لمج نم نج نإو ى هلام هيلإ در هدشر ملع اذإو ى هيطعمل ال هبحاصل

 . ٥ ريغ ديب هولعح هف وأ داسفإ هنم ملع وأ دترا وأ تام

 هثرو نإو “هوثرو اك هديب نم مهيطعيو هتثرو هذخأ لاملا بحاص تام اذإو

 ص هريخ ديب هولعج وأ هديب وه نم ديب لعجلا ةعامجلا وأ مكاحلا هل ددج ءاهفس

 اهدسفيو هدي يف يه نم دي نم ةيراملاوضارقلاو ةنامآلاكتانامآلا.عاونأنوعزتيو

 هظفحي نم ديب كلذ نولعجيو “ دسفم هل نوذأم دي نم اقلطم لاملا نوعزنيو

 هكيرش باغ كيرش دي نمو ى متي وأ بئاغ وأ نونجم ةفيلخ دي نمو هبحاصل
 ص ءاسنلاو لاجرلا هلك هيفسلا ىلع رجحلا باب يف ءاوسو “ ظفاح ديب هنولعجيو
 غلاب ىلع رجحلا زوجي ال : ليقو « مهيلع نامض الف هدسفم دي نم هوعزني مل نإو

 :لجو زع للا لاق اك هلام هيلإ عفد هدشر سنوأو متيلا غلب اذإو“هلام يف لقاع

 . ةيآلا .. '١ا) ي ًادشر مهنم متسنآ نإف »

 يف ركذلا طلاخي ناب لاملا ظفح عم غولبلا دش رلا : انباحصأ ضعب لاق
 نطق وأ فوص نم اهديب ام رجحي ىثنألاو «سانلا هب نبغي امب الإ نبغي الو ةلماعملا

 هرمأ عفر هدشر سنؤي مل نإو “ءاسنلاو لاجرلا نم اهتبارق رابتخاب كلذ ريغ وأ

 سنؤي قح هتفيلخ ديب نوكي :ليقو ى هيفسلا عم اولعف ام همم نولعفيف ةعايجلل
 « ناويدلا ه يف اولاق "ظفحلا نود غولبلا دش رلا :ليقو ىةفيلخلا هفعسي وأ هدشر

 . ىهتنا « هب ذوخأملا وهو _ ها مهمحر

 يفاني الف ى ظفاح ديب لمج ههفس ناب نإو ى هيلإ عفد غلب اذإ هنأ ههجوو
 لمتحال هب ذوخأملا هنإ : مهلوق الولو ي ًآدشر مهنم متسنآ نإف » :ىلاعت هلوق

 . هلام يف لقاع غلاب ىلع رجح ال : لاق نم لوق وه نوكي نأ

 )١( اهركذ مدقت .
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 نع زجملاو هعييضتو لاملا زرح ماتهإلا ةلق هفسلا نأ ةيكلاملا ضعب ركذو
 صرحلاو هتسمنتو دوجوملا ظفح دشرلاو . هراحصأو كلام لوق وهو 0 هتمنت

 باودلل نانجلاو لاملا كرت هَفّسلا نمو“عرشلا ةقفاومو ىتفرب دوقفملا ليصحت ىلع

 الب مئاهبلا كرتو دسفت ىتح راقلاو داصحلا ريخات وأ نيصحت الو ظفح الب ريطلاو

 الب اهيلع لمحلاو ‘ سانلا لام دسفتو ى اهيف دسفيو “ لضت وأ “ قرستف عار
 نيجملا ىلع اهتلفغ ةأرملا هفس "نمو « اهيفسو ى اهفلع كرتو “ سحو ةعدرب

 مل وأ هةدر ائيش ذخأ نمبو « جراخ وأ لخادب يلابت الو « ةبادلا هلكات تح

 يف دصقلاو هلام وأ امام نم ءاطعإلا يف اهجوز ةرواشم اهدشر نمو ى ه"درب

 . ملعأ هللاو « ةشيمملا
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 : ام اي

 رشع كلاملا ءزجلا تايوتحم

 لينلا حرش نم

 محلا يف
 ءاضقلا ناكرأ ةفرعم يف : لصف

 : باب
 باب

 باب
 : باب
 باب
 : باب

 باب
 : باب

 باب
 باب

 كلذ ريغو يهنلاو رمآلا يف
 كحلا ةريس ف :

 اهئادأ و ةداهشلا لحت ق :

 هتداهش لبقت" نميف
 كل ذ وحن و أ ض رامل ي د ؤت له و ي زحت له ك ًاضنأ ةد اهشلا ق :

 لاسرإ يفو هب لطبت اجفو هتداهش زوجت نم لاح نع دوهشلا ريفت يف
 هب كحم ام ةيؤر ىلاإ هءانمأ ماجحلا

 ةداهشلا عاديتسا ق :

 ربخلا يف
 حيرجتلاو ةيكذتلا يف :

 دوعمقلاو يواعدلا ق :
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 دوعقلا نم عاونأ يف : باب

 مهيدياب ال موق نيب ةحيبذ تدجو نإ : لصف
 تالماعملا يف ىوعدلا يف : باب

 خلإ لصأ عيب نم انيع اذكب بولطم درتسي : لصف
 دبعلا ىوعد يق : باب

 بيملاب ءايشألا در ف : باب

 تايدمتلا يواعد ق : بان

 يدعتلاو دبملاو لفطلا ةيانجو بصغلا لئاسم ضعبو ةمهتلا يق : باب

 ريغلا ضرأ يف ءانبل ريجأب كسمتسي : لصف
 يعدملا ىلع ةنيبلا هيف نوكت ايف : لصف

 ةزايحلا يف : باب

 ثيراوملا ءايحإ يف : باب
 هتنباو انبا كرت نإ : لصف

 هقحي ناسنإلا مايق يف : باب

 ةبيغلا يفو بئافلا توم ق : باب

 رارقإلا 1 : باب

 ةصاحلا يف : باب

 سيلفتلا يف : باب
 حلصلا يق : باب

 جارختسالا يف : لصف

 رجحلاو ريعستلا يف : ةمتاخ
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